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2 Andrzej Duda w Mysłowicach
3 Nowe stawki za odpady
NAJWIĘKSZA OFERTA FIRM

Oferujemy ubezpieczenia:
komunikacyjne  majątkowe  osobowe  na życie
Współpracujemy z Grupą

Mysłowice, ulica Mikołowska 7
kom: 533 308 881
www.ubezpieczeniamyslowice.pl

4 Odżywają kąpieliska
5 Od wyborów do wyborów
7 Ruszyła strefa chillout
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u Po raz pierwszy w historii nasze miasto odwiedził Prezydent RP.

Andrzej Duda z rewizytą w Mysłowicach

u Jeszcze nie minęły medialne echa
śląskiego pociągu do Warszawy,
a prezydent Andrzej Duda zdążył
przyjechać z rewizytą do naszego regionu.
Pobyt Głowy Państwa był związany
z obchodami setnej rocznicy wybuchu
Pierwszego Powstania Śląskiego.
Prezydent przyjechał tam, gdzie wszystko
się zaczęło, czyli do Mysłowic.

Prezydent Polski

ANDRZEJ DUDA
- Mam nadzieję, że te najbliższe lata
będziemy tutaj na Śląsku świętowali wyjątkowo uroczyście. Złożyłem
w parlamencie wniosek, aby ustawowo przewidziane obchody stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości zostały przedłużone i trwały do
2022 roku, wtedy, gdy do Polski wrócił
Śląsk. To dopiero wtedy możemy powiedzieć, że granice II Rzeczypospolitej rzeczywiście się ukształtowały
i ostatecznie uformowała się niepodległa i suwerenna Polska.

Prezydent Mysłowic

DARIUSZ WÓJTOWICZ

P

rzypomnijmy, że 16 maja do Warszawy pojechał
specjalny pociąg ze Śląska.
Na jego pokładzie znaleźli się samorządowcy, działacze społeczni,
politycy, ludzie kultury. Delegacja
odwiedziła Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Spotkanie rozpoczęło cały
cykl imprez i wydarzeń związanych
z obchodami stulecia Powstań Śląskich. Wśród pasażerów pociągu
był także Dariusz Wójtowicz, który

zaprosił Andrzeja Dudę do wizyty w naszym regionie i mieście.
Prezydent Mysłowic chyba się nie
spodziewał, że do rewizyty dojdzie
tak szybko. W kilka dni później
Andrzej Duda przyjechał na Śląsk,
odwiedzając Mysłowice i Świętochłowice, czyli miasta najbardziej
zaangażowane w organizację rocznicowych obchodów.
Mysłowiczanie, licznie zgromadzeni na Rynku, przyjęli Gło-
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Mysłowice zdały kolejny egzamin
z demokracji. Pierwszy raz w historii
miasta zawitał do nas urzędujący
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
i spotkał się z wielką przychylnością
mieszkańców. Dumny jestem z mysłowiczan, którzy nie spoglądali na
Pana Prezydenta RP przez pryzmat
barw politycznych. W sposób godny
i uroczysty przyjęli Głowę Państwa,
pokazując mu swoje gorące serca.

wę Państwa gromkimi brawami.
Obyło się bez incydentów i prób
zakłócania uroczystości, co się
stało ostatnio w Polsce normą
podczas spotkań z ważnymi politykami.

W

finale konkursu Miss
Śląska 2019 wybierano
także najpiękniejszą
nastolatkę. Spośród 150 kandydatek
do finału dostało się 16 dziewcząt,
a wśród nich mysłowiczanka Martyna Kałuża, uczennica Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego. Zdobyła ona wyjątkową
nagrodę przy-

Piękna
i sympatyczna

znaną przez
pozostałe kontrkandydatki - tytuł Miss
Integracji i Przyjaźni, czyli
wyróżnienie dla najsympatyczniejszej uczestniczki konkursu.
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Nowa taryfa śmieciowa w Mysłowicach
17,50 zł od osoby za odpady segregowane
35 zł od osoby za odpady niesegregowane

W Polsce skończyła się era

TANICH ŚMIECI

u W większości miast wzrosły
w tym roku stawki za
odbiór odpadów. Dotyczy
to także Mysłowic. Stawki
poszybowały w górę
z powodu zwiększonych
opłat środowiskowych
i podwyżek za deponowanie
odpadów na wysypiskach.
W Mysłowicach rodzinom
wielodzietnym przysługuje
30 proc. zniżki.

Rosną ceny odbioru śmieci
ponieważ drożeją koszty
składowania i sortowania odpadów.

N

iestety Mysłowice, podobnie jak
zdecydowana większość gmin
w Polsce znalazły się w trudnej sytuacji związanej z gospodarką odpadami. Nie
zależy ona od samorządów, lecz wynika ze
zmian, jakie z początkiem tego roku zostały
wprowadzone w skali całego kraju. Podstawowy czynnik powodujący podwyższenie taryfy,
to ceny przyjęcia śmieci przez RIPOK-i, czyli
instalacje prowadzące działalność w zakresie
zagospodarowania odpadów. Jednocześnie
do wzrostu ceny przyczynia się cały szereg
innych składników, wśród których warto wymienić obowiązujące przepisy w zakresie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych. Kolejnym elementem wpływającym na
cenę usługi jest nowelizacja Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku
w sprawie opłat za korzystnie ze środowiska.
Są one uiszczane przez podmiot, który składuje śmieci na składowisku.

Opłaty marszałkowskie dla odpadów powstających w instalacjach RIPOK, w wyniku
ich kompostowania, mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz sortowania, już w 2018
roku wzrosły do 140 zł za tonę. W tym roku
stawki poszybowały do poziomu 170 zł. Najbardziej drastyczna podwyżka planowana jest
w przyszłym roku.

Opłaty marszałkowskie
mają wzrosnąć do 270 zł
za tonę. Warto pamiętać, że
jeszcze w 2017 roku taryfa
wynosiła 120,76 zł.
Ta seria drastycznych podwyżek musiała
proporcjonalnie odbić się na cenie odbioru
odpadów, jaką płacą właściciele nieruchomości. Wśród innych składników wpływających
na wzrost ceny za odbiór warto wymienić
jeszcze wzrost poziomu recyklingu, czyli

O nich się mówi

Pokonał
rywala
tanecznym
krokiem

M

ysłowiczanina Rafała „Tito” Krylę
mieszkańcom nie trzeba przedstawiać. To wyjątkowo utalentowany
tancerz, którzy prowadzi własną szkołę w Tychach. Sławę przyniósł mu udział w pierwszej
edycji „You Can Dance”. Tym razem „Tito” postanowił sprawdzić swoje, inne umiejętności.
Wziął udział w coraz popularniejszych w Polsce
walkach w klatce. Podczas gali FFF 1 w Zielonej Górze naprzeciwko mysłowickiego tancerza
stanął specjalista od tuningu aut - Greg Collins.
Lepszy okazał się „Tito”, który wygrał decyzją
sędziów po pełnych trzech runach.

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Jedynym sposobem,
aby uniknąć w przyszłości kolejnych podwyżek jest podniesienie poziomu ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych
w Polsce. Nowe zasady gospodarki śmieciowej obowiązują od sześciu lat. Prowadzone
są kampanie edukacyjne, na temat segregacji
śmieci. To wciąż za mało.

Pod względem recyclingu
nadal jesteśmy daleko za
krajami zachodnimi.
Dziś ten wskaźnik w Polsce wynosi ok.
26 proc. Tymczasem zgodnie z wymogami stawianymi krajom Unii Europejskiej w tym roku
musimy osiągnąć 40 proc., a w 2020 r. aż 50 proc.
Problem ten można rozwiązać na poziomie rządowym, ale na razie za nieskuteczność krajowej
gospodarki odpadowej płacą samorządy.

Srebro na piasku

P

odczas odbywających się w Szczecinie Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej, drużyna MUKS „Siódemka” Mysłowice wywalczyła srebrny medal!
Drugie miejsce w Polsce to wielki sukces osiągnięty przez naszych młodych
szczypiornistów, których trenerką jest Maria Ryś.
Srebrna drużyna wystąpiła w składzie: Wiktor Szelest - kapitan, Mateusz Kuc
- Wlotka, Marcin Ślosorz, Sebastian Król, Adam Balicki - bramkarz, Kacper Lemieszonek, Mateusz Misiek, Oskar Urbańczyk, Wojciech Błaszczyk, Filip Warda.
Mysłowiczanie grali znakomicie i przegrali dopiero w finałowym starciu z drużyną
ze Szczecina.

Drogowy ruch
remontowy

u 1,5 mln zł wyniesie remont
ul. Obrzeżnej Północnej
i Obrzeżnej Zachodniej

W

maju Mysłowice zawarły dwie umowy
dotyczące remontu
dwóch obwodnic - Obrzeżnej
Północnej oraz Obrzeżnej Zachodniej. Inwestycje realizowane
są w ramach remontów średnich
i mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy.
Trwają prace związane z wymianą nawierzchni ul. Obrzeżnej Północnej. Zakres rzeczowy
robót obejmuje głównie wykonanie remontu nawierzchni
asfaltowej od skrzyżowania
z ulicą Świerczyny do ronda na
skrzyżowaniu z ul. Sosnowiecką
wraz z remontem chodników,
zjazdów na łącznej powierzchni
ok. 660 m2. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona

Wojownik
na straży
miasta

P

rezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz powołał komendanta Straży Miejskiej. Stery
w jednostce przejął Dawid
Skutela. Od 17 lat dba on
o bezpieczeństwo mieszkańców jako strażnik miejski.
Swoją pracę w Straży Miejskiej
rozpoczął od stanowiska aplikanta. Przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego.
Skończył studia wyższe na kierunku resocjalizacja. Był wieloletnim
zawodnikiem kadry narodowej
w ju-jitsu. Obecnie jest instruktorem tej sztuki walki.

również: regulacja oraz odbudowa studzienek ściekowych
i kanalizacyjnych oraz odtworzone oznakowanie poziome.
Przewidywany czas trwania remontu to okres trzech miesięcy.
Ruszała także wymiana nawierzchni ul. Obrzeżnej Zachodniej. W ramach inwestycji
zostanie wykonany remont nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z ulicą Huta Rozalii do
wiaduktu nad ulicą Mikołowską,
miejscowa wymiana krawężników, mechaniczne ścinanie
poboczy, odtworzenie oznakowania, a także regulacja oraz
wymiana studzienek kanałowych i ściekowych. Zakończenie
robót nastąpi pod koniec tego
miesiąca
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u Przed rozpoczęciem sezonu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przeprowadził remonty na trzech kąpieliskach.

Nowe życie starych kąpielisk

u Słupna, Hubertus, Wesoła Fala Mysłowice słynęły kiedyś z kąpielisk
i terenów rekreacyjnych. Aż nadeszło
osiem lat chudych, kiedy władze
samorządowe zapomniały o miejscach
wypoczynku dla swoich mieszkańców.
Na szczęście, te czasy odchodzą
w przeszłość.

Słupna

Hubertus

Z

dewastowane, zamknięte i zapomniane przez miejskie władze
kąpieliska przez lata straszyły
wyglądem, choć powinny stanowić tętniący życiem, ważny element miejskiej
infrastruktury. Aby przywrócić terenom
rekreacyjnym świetność i funkcjonalność należy zainwestować w remonty
miliony złotych na oczyszczenie plaż,
dowiezienie świeżego piachu, naprawę
elementów drobnej architektury, pielęgnację zieleni, naprawę dróg dojazdowych itd. Tych pieniędzy w budżecie nie
ma i dlatego miasto wzięło się za rewitalizację kąpielisk własnymi siłami. Tym
bardziej, że lato zapowiada się wyjątkowo gorąco. Synoptycy straszą upałami.
Dlatego każde miejsce do kąpieli lub wypoczynku nad wodą jest na wagę złota.
W Mysłowicach mieszkańcy będą mieli
dwa miejsca do kąpieli. Będzie można
zażyć ochłody na Słupnej oraz Hubertusie.
Przed rozpoczęciem sezonu Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził
drobne remonty na trzech kąpieliska.

Na Słupnej można
się kąpać tylko
w naturalnym zbiorniku.
Betonowy, z powodu dużego zniszczenia dna i boków akwenu, nadaje się
tylko do pływania na kajakach lub rowerach wodnych. Mieszkańcy będą mogli
ochłodzić się także w kurtynach wodnych,
a dzieci pobawić na placu zabaw. Został
przygotowany nowy tor wodny, a na początku lipca zostanie otwarty punkt gastronomiczny.

Natomiast na Hubertusie
jest już nowy
dzierżawca obiektu.
Tutaj też uroczyście zostanie zainaugurowany sezon na mysłowickich kąpieliskach. Wysypano 500 ton świeżego piasku
oraz utwardzono nawierzchnię i przygotowano wiele nowości dla mieszkańców.
Gotowy jest już, m.in. nowy plac zabaw
z mini siłownią.
- Nowy dzierżawca obiecał, że przeprowadzi szereg inwestycji, ale już dziś możemy zaprosić mieszkańców na to kąpielisko.
Zrobiliśmy nowy parking, chodniki, jest plac
zabaw dla dzieci sfinansowany ze środków
projektu OSA, Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także szereg atrakcji wodnych, m.in.
dmuchawce wodne, zjeżdżalnie - opowiada
Karol Pawlik, dyrektora MOSiR w Mysłowicach. Oczywiście na obu kąpieliskach
po rozpoczęciu sezonu, będą ratownicy,
którzy zapewnią bezpieczeństwo.

Hubertus

Natomiast na trzecim,
mysłowickim kąpielisku
- Wesoła Fala - nie można
się niestety kąpać, lecz
jedynie wypoczywać.
O tym miejscu także nie zapomniano
przed letnim sezonem, bowiem powstało
nowe molo, położono sztuczną trawę wokół akwenu, a także wykorytowano obrzeża, by woda nie zalewała trawy. Pojawiły
się ławki oraz drewniane siedziska na murkach, a także kurtynki wodne dla ochłody.
Zadbano również o boisko do siatkówki,
a przed rozpoczęciem wakacji pojawią się
także stoły do tenisa stołowego.

Wesoła Fala
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POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYBRANI W OKRĘGU 11 (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)

Jerzy

Jadwiga

BUZEK

WIŚNIEWSKA

(KE)

(PiS)

Izabela

KLOC
(PiS)

Jan

OLBRYCHT
(KE)

Grzegorz

TOBISZOWSKI
(PiS)

Łukasz

KOHUT
(Wiosna)

Marek

BALT
(KE)

Od wyborów do wyborów
422 445

409 373

78 352

69 009

65 007

48 783

45 043

u Powoli opadają emocje po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed nami kolejne
polityczne starcie, czyli jesienny bój o Parlament. Poseł Grzegorz Tobiszowski uzyskał
przepustkę do Brukseli i nie wystartuje w wyborach do Sejmu. Kto odziedziczy jego
kapitał polityczny w katowickim okręgu wyborczym, który obejmuje także Mysłowice?

W

ybory do Parlamentu Europejskiego nie obyły się
bez niespodzianek. Pozytywnie zaskoczyła przede wszystkim frekwencja. Do urn poszło aż
45,68 proc. uprawnionych do głosowania obywateli. Polacy uchodzą za jeden
z najbardziej euroentuzjastycznych narodów Wspólnoty, ale po raz pierwszy
udowodnili, że pozytywne emocje potrafią przekuć na konkretne decyzje
przy urnach wyborczych.

Na wiosnę wybraliśmy europosłów, jesienią czeka nas batalia o władzę w Polsce.

Pokazaliśmy, że nie tylko
zależy nam na obecności
w Unii Europejskiej, ale
chcemy także mieć wpływ
na tempo i kierunek jej
rozwoju.
Wybory zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość uzyskując
45,38 proc. głosów i wyprzedzając Koalicję Europejską o prawie siedem

Najlepsza trójka w Mysłowicach

punktów procentowych (38,47 proc.).
Większość przedwyborczych sondaży zapowiadało zwycięstwo PiS, ale ta-

Pod względem decyzji wyborczych Mysłowice
okazały się Śląskiem w pigułce

ŚLĄSK

PiS

43,25%

KE

40,24%

Wiosna

5,82%

Konfederacja

4,61%

Kukiz’15

3,80%

MYSŁOWICE

PiS

43,66%

KE

40,58%

Wiosna

5,46%

Konfederacja

4,73%

Kukiz’15

3,27%

(nie uwzględniamy Lewicy Razem i Polski Fair Play, bo osiągnęły śladowe wyniki)

ką przewagę z pewnością należy uznać
za niespodziankę. Zgodnie z oczekiwaniami trzecie miejsce zajęła Wiosna
(6,06 proc.) choć wielu komentatorów
wróżyło Robertowi Biedroniowi dwucyfrowy wynik. Rozczarowało też poparcie dla Konfederacji (4,55 proc.)
i Kukiz’15 (3,69 proc.), które nie przekroczyły pięcioprocentowego progu
wyborczego i w konsekwencji nie
uczestniczyły w podziale mandatów.
Ciekawie potoczyły się wybory
w województwie śląskim. Większość
sondaży dawało tutaj więcej szans Koalicji Europejskiej, a przy założeniu, że
wejdzie też Kukiz’15 albo Konfederacja, dla PiS komentatorzy rezerwowali dwa mandaty. Tymczasem partia Jarosława Kaczyńskiego odniosła zwycięstwo w województwie śląskim i wprowadziła troje europosłów z naszego regionu. Wśród nich jest Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii oraz poseł z katowickiego okręgu wyborczego, który obejmuje także Mysłowice.
Jego przejście do Parlamentu Europejskiego oznacza, że zwolniło się w miejsce w Sejmie. Cztery lata temu w wyborach do Sejmu Tobiszowski zebrał
36 422 głosy. Kto na listach PiS powalczy o ten kapitał polityczny? Liderzy partyjni na razie nie chcą zdradzać

Wiśniewska
5876

Buzek
6816

szczegółów. Mówi się, że pod nieobecność byłego wiceministra, śląską drużynę Jarosława Kaczyńskiego mogą pociągnąć Andrzej Sośnierz i Jerzy Polaczek, choć lata największej popularności obaj mają już za sobą.

Czy to oznacza, że
nadchodzące wybory
wykreują nowe gwiazdy
po prawej stronie
regionalnej sceny
politycznej?
Czy „czarnym koniem” śląskiego PiS
stanie się Jakub Chełstowski, marszałek
województwa śląskiego, który po Tobiszowskim przejął w partyjnych strukturach szefowanie katowickiego okręgu?
Na to pytanie jeszcze nie znamy odpowiedzi. Nie wiemy też, co zrobi Platforma Obywatelska. W porównaniu
z poprzednimi wyborami, listę tej partii

Kloc
2346

czeka prawdziwa rewolucja. Cztery lata temu w roli lokomotywy wystąpił
prof. Marian Zembala, na którego zagłosowało ponad 53 tys. mieszkańców.
Sławny i lubiany kardiochirurg nie jest
jednak w najlepszej kondycji zdrowotnej. Odejście z czynnej polityki nieoficjalnie zapowiada też Danuta Pietraszewska, szczególnie popularna w rodzinnej Rudzie Śląskiej i Katowicach.
W porównaniu z poprzednimi wyborami, obecna, lokalna drużyna PO prezentuje się słabo, a w dodatku krajowe
notowania nie są najlepsze. Czy ten negatywny trend odwróci ściągnięcie znanych samorządowców na listy opozycji,
jak zapowiada to Grzegorz Schetyna?
Przynajmniej na Śląsku ten plan może się nie udać, bo brakuje znanych i lubianych samorządowców identyfikujących się z PO. Tak czy inaczej, polityczna jesień zapowiada się pasjonująco.
Jerzy Filar
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Wybory ławników

R

W służbie
temidy

ada Miasta wybierze ławników do Sądu Okręgowego
w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach na kadencję
2020 - 2023. Jeszcze można zgłaszać
kandydatów.
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach wskazał liczbę ławników, jaka
winna być wybrana w Mysłowicach. Do
Sądu Okręgowego w Katowicach potrzeba dziesięciu ławników, w tym sześciu do orzekania w sprawach karnych
oraz czterech do spraw rodzinnych. Do
Sądu Rejonowego w Mysłowicach zostanie wybranych sześciu ławników do
orzekania w sprawach rodzinnych.

Kryteria, jakie musi spełniać ławnik:
n obywatelstwo polskie i korzystanie
z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
n nieskazitelny charakter,
n ukończone 30 lat,
n zatrudnienie, prowadzenie działalność gospodarczej lub zamieszkanie
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
n nie przekroczony 70 rok życia,
n zdolność ze względu na stan zdrowia,
do pełnienia obowiązków ławnika,
n wykształcenie co najmniej średnie.
Ławnikami nie mogą być:
n osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
R

E

n osoby wchodzące w skład organów,
od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
n funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
n adwokaci i aplikanci radcowscy,
n radcy prawni i aplikanci radcowscy,
n duchowni,
n żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
n funkcjonariusze Służby Więziennej,
n radni gminy, powiatu, województwa.
Kandydatów na ławników zgłaszają:
n prezesi właściwych sądów,
n stowarzyszenia,
n organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
n co najmniej 50 obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kancelaria Rady Miasta do dnia
30 czerwca 2019 r. Rada Miasta Mysłowice najpóźniej do końca października
2019 r., w głosowaniu tajnym, dokona
wyboru ławników sądowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Rady Miasta pod
nr. tel 32 317 13 77.

Trujące substancje
zaczynają pęcznieć
u Spotkał się sztab kryzysowy w sprawie składowiska
niebezpiecznych odpadów w Brzezince. Zapowiada się gorące
lato. Wysokie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na
substancje, nielegalnie przechowywane na składowisku.
- Urząd miasta podejmuje odpowiednie
działania administracyjne. Współpracujemy ściśle z WIOŚ, prokuraturą, policją i ze
wszystkimi służbami mundurowymi. Obecnie zmierzamy do tego, żeby przeprowadzić
postępowanie egzekucyjne i doprowadzić do
wykonania zastępczego, czyli posprzątania
terenu - mówi Sonia Olszewska, kierownik
Zespołu Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej w mysłowickim magistracie.
Oczywiście problem nie zniknie, dopóki nie zniknie samo składowisko.

P

isaliśmy już na naszych łamach
o problemach, jakie stwarza nielegalne składowisko na Brzezince.
Wracamy do tematu, ponieważ w magistracie powstał powołany dla tej sprawy
sztab kryzysowy, złożony z urzędników
i pracowników służb miejskich.
- Problem składowiska na ul. Brzezińskiej polega na tym, że od momentu, kiedy
w ubiegłym roku została wydana zgoda
na składanie tu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, doszło
do wielu nadużyć, m.in. związane są one
z niewłaściwym przechowywaniem tych
materiałów. Obecnie mamy taką sytuację,
że nie posiadamy bezpośredniego kontaktu
z właścicielem ani tego terenu, ani składowiska, gdyż jest to teren dzierżawiony.
Mamy bardzo wysokie temperatury. Te
substancje zaczynają pęcznieć. Bardzo
często muszą tam interweniować strażacy

K

L

- informuje Sandra Jędrzejas, naczelnik
Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego
i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.
Szczegółowe plany działania straży
pożarnej w związku z możliwymi niebezpiecznymi zdarzeniami na składowisku
prezentował mł. bryg. Mirosław Wiktor,
komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Mysłowicach. W sprawę składowiska
zaangażowane są także inne służby.
A

W tej sprawie planowane jest spotkanie
z Jarosławem Wieczorkiem, wojewodą
śląskim. Prezydent Dariusz Wójtowicz
informował, że podejmuje czynności na
rzecz pozyskania środków zewnętrznych
na rozwiązanie problemu niebezpiecznego składowiska. W związku z toczącym
się postępowaniem przedstawiciele magistratu nie chcą jednak komentować szerzej
swoich obecnych posunięć.
Źródło: itvm.pl
M

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wynajem
długo i krótko
terminowy
tel. 532 090 105 

www.50rent.pl
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ZAPRASZAMY NA MYSŁOWICKI RYNEK

Ruszyła strefa chillout
u Zgodnie z zapowiedziami 6 czerwca mysłowicki
Rynek zamienił się w miejsce, gdzie można
wypocząć i się zrelaksować. Pogoda też
dopisała. Impreza przyciągnęła tłumy, a Rynek
znowu zatętnił życiem. Była piana, bańki
mydlane, piasek, leżaki i dobra muzyka. I ty
samym Mysłowicki Ośrodek Kultury otworzył
strefę chilloutu i zainaugurował tegoroczną
edycję akcji „Niech żyje rynek!”.

- Tego jeszcze na Rynku nie było. We
współpracy z jednostkami miejskimi, udało nam się stworzyć tę potężną piaskownicę, będziemy tworzyć murale - opowiada
Michał Skiba, dyrektor Mysłowickiego
Ośrodka Kultury.
Były także syrenki, w które wcielili się
aktorzy teatrów Podtekst i Creatorium,
zabawiali uczestników imprezy i „tworzyli
pianę” w miejskiej fontanie. Co szczególnie podobało się najmłodszy.
- Ja jestem prawdą i chciałabym, żeby
wszyscy byli bliżej mnie, to jest moje główne przesłanie - mówi Kasia Musioł z teatru

Crematorium. - Ja jestem człowiekiem-balonem i chciałbym przekazać to, że każdy
z nas, mimo że w środku może być pusty,
tak naprawdę z zewnątrz jest wielki. I żebyście nie pękali - śmieje się Michał Młyński
z teatru Podtekst. - A ja, jak zostało już
zauważone, jestem królikiem i się przyszedłem pobawić, tak po prostu i tak o! podsumowuje Radosław Myszka, również
aktor Podtekstu.
Mysłowiczanie, którzy 6 czerwca
odwiedzili rynek, mogli po raz pierwszy odpocząć na leżakach na miejskiej
plaży usytuowanej pośrodku miasta,

a także spróbować specjałów
pobliskich knajpek i napić się zimnych napojów
w nowym punkcie gastronomicznym.
Podczas otwarcia strefy
chilloutu nagrywany był też
klip promujący cykl wakacyjnych imprez pod hasłem
„Niech żyje rynek!”. Jego premiera, jak i kolejne wydarzenie cyklu,
już na początku lipca.
Na cały okres wakacji MOK przygotował wiele wydarzeń, m.in. kino

w plenerze, koncerty, teatr
i animacje dla dzieci, potańcówkę miejską. To oferta, w
której każdy znajdzie coś dla
siebie.
To wydarzenie było przykładem znakomitej współpracy Mysłowickiego Ośrodka
Kultury, Zakładu Oczyszczania
Miasta Mysłowice, Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz oczywiście
Urzędu Miasta Mysłowice.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

NIESZABLONOWE PRZESTRZENIE NA STANDARDOWE
I NIESTANDARDOWE WYDARZENIA
Spotkanie? Prezentacja? Konferencja? Prelekcja? Przedstawienie?
A może przyjęcie okolicznościowe? Odpowiemy na każdą potrzebę!
MOK to także:
n wynajem wielofunkcyjnych
pomieszczeń
dopasowanych do
preferencji i działalności
wynajmującego,
n indywidualne podejście do
klienta,
n miłe przebrnięcie przez
niezbędne formalności.
W ramach standardowego
wynajmu oferujemy
przygotowanie ustawienia
stołów i krzeseł zgodnie
z preferencjami oraz
możliwość bezpłatnego
wypożyczenia flipchartu,
rzutnika oraz ekranu.

Kontakt: +48 603798556, jfrysztacka@m-ok.pl

DNI MYSŁOWIC
Kanaan

CZWARTEK

20.06

PARK SŁUPNA 17:00

BĄDŹ JAK JEZUS

Koncert Ekumeniczny
Blanca (USA),
Dan Bremnes (Kanada),
Kanaan (Polska),
CSM Worship (Polska),
Iwona Pietrala z zespołem (UK),
Let Him Run (Polska)
Sąsiedzi + Laureat Konkursu
Non Stop CCM 2019

Dan Bremnes

Blanca

SOBOTA

22.06

PARK SŁUPNA 16:00

ROCKOWE
MIASTO

Lato z Radio Katowice
Myslovitz

Generał Stilwell
Ptakova
Holly Blue
Sonbird
Myslovitz
Coma
Menippe

Generał Sti

C 20-23 czerwca
Long&Junior

PIĄTEK

PARK SŁUPNA 16:00

21.06

DISCO
SŁUPNA PARK
Janusz Gorlej
Diadem
Power Play
Łobuzy
Long&Junior

NIEDZIELA

23.06

BOŃCZYK

FESTYN FAMILIJNY
Msza św. w intencji miasta i jego
mieszkańców
Koncert Orkiestry Dętej
Świętojański Bieg oraz Marsz
Nordic Walking
MysłowickA Gruba Talentów
Finaliści konkursu „Powstańcze
Śpiewanie”
Fest zabawa z radiem Fest
Występ gwiazdy Radia Fest
Pokaz fajerwerków
Dodatkowe atrakcje:
dmuchańce dla dzieci,
gry i zabawy z nagrodami,
strefa gastronomiczna.
Poza sporą porcją wrażeń
muzycznych Park Słupna pełen
będzie atrakcji, które sprawią,
że czas spędzony w tym miejscu
będzie aktywny i niezapomniany.

Power Play

ilwell

Menippe

ATRAKCJE
DODATKOWE
w Parku Słupna
(piątek-sobota)

Zlot Food Trucków
Strefa gastronomiczna
Ścianka wspinaczkowa
(od 7 lat, również dla dorosłych),
Tor przeszkód (od 3 lat),
Zamek dmuchany (od 2 lat),
Zjeżdżalnia (od 3 lat),
Dwa mini dmuchańce
dla dzieci (do lat 3),
Urządzenia do rywalizacji
i animacji dla dzieci i dorosłych:
dmuchany dart, dmuchana
bramka celnościowa.

R
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porwali mysłowicką publiczność

- Piątkowy spektakl „Pół na Pół” wspaniale
otworzył cykl weekendowych wydarzeń kulturalnych. Ewidentnie sztuka przypadła do gustu
widzom, którzy po brzegi wypełnili salę widowiskową Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy
ul. Grunwaldzkiej 7 - mówi o spektaklu dyrektor MOK, Michał Skiba. - Piotr Polk oraz Piotr
Szwedes przez prawie 100 minut bawili publiczność udowadniając swój wielki kunszt aktorski.
Po spektaklu aktorzy spotkali się z publicznością, aby porozmawiać na temat
sztuki oraz wrażeń po jej obejrzeniu. Jak zapowiedzieli bardzo chętnie ponownie odwiedzą Mysłowice. Już dzisiaj trwają rozmowy
i ustalenia daty kolejnej ich wizyty.

u Przesycona czarnym
humorem komedia
„Pół na Pół” to opowieść
o dwóch przyrodnich
braciach, którzy
postanawiają pozbyć
się swojej rodzicielki.
Spektakl, który porwał
tysiące widzów w całej
Polsce, spotkał się
z ogromnym aplauzem
także w Mysłowickim
Ośrodku Kultury.

MY Jesteśmy Razem
- mysłowicki dzień osób niepełnosprawnych i ich rodzin

u Prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz wraz z pełnomocnik
ds. osób niepełnosprawnych Martą Ostrowską zapraszają na mysłowicki dzień
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Imprezę zaplanowano równocześnie
w kinie Znicz oraz ogrodzie tuż obok kina 19 czerwca o godzinie 13.00.

Harmonogram
KINO ZNICZ:

KATOWICE
UL. KRAKOWSKA 207
TEL. 506 000 591

13.00 - 13.20 - Powitanie,
13.20 - 14.00 - „SIŁA W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” - Krzysztofa Wostala,
14.00 - 15.00 - „W TROSCE O LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA RODZIN OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - Katarzyna Snopek, Krzysztof Czupryna i Olga Nowotny-Czupryna,
15.00 - 15.15 - Przerwa kawowa,
15.15 - 16.00 - „MOBILNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A AKTYWIZACJA ZAWODOWA” - Piotr Czarnota,
16.00 - 16.10 - Zespół wokalny Tęcza ze stowarzyszenia Amazonek
w Mysłowicach, chór Familia,
16.10 - 16.30 - Minirecital Pauliny Spychalskiej,
16.30 - 17.30 - IMAGIO Dziecięcy Teatr Wrażeń „Ciepło-Zimno” - Niezwykle empatyczna historia o odkrywaniu własnej osobowości.
Łącznikami między lalkowymi postaciami, a dziećmi są rozbrykane Pajacynki, które przechodzą przez bramy świata fantazji - to one pomagają dostrzec w innym człowieku spektrum ukrytych emocji, plejadę czuć, które drzemią w każdym z nas.
Osadzony w estetyce Commedii dell Arte spektakl przenosi widzów do przedziwnej krainy, gdzie spotykają się skrajnie różne
postacie: bieguny „ciepła” i „zimna”: roześmiana wiedźma Berta i lodowata Królowa Śniegu. Dzieci dowiadują się co zrobić,
by rozgrzać serce człowieka, które od dawna było bryłką lodu. Poprzez interaktywną zabawę w tytułowe „Ciepło-Zimno”
poznajemy trochę prawdy o naturze człowieka, jego potrzebie żartów, przyjaźni i bycia potrzebnym.

OGRÓD:
13.00 - 13.20 - Powitanie,
13.20 - 14.00 - Zabawa prowadzona przez DJ,
14.00 - 15.00 - Gry i zabawy z nagrodami prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i fizjoterapeutów,
15.00 - 15.30 - Występy dzieci z Przedszkola nr 10 i 8 w Mysłowicach,
15.30 - 16.15 - Pokaz ratownictwa prowadzony przez ratowników górniczych,
16.15 - 17.30 - Zabawa przy muzyce.

www.naszemyslowice.eu
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u Tegoroczny Dzień Dziecka na długo zapadnie w pamięci młodym mysłowiczanom!

Uszyli sport na miarę

u Tego jeszcze w Mysłowicach nie było. Dzieci i ich
rodzice mogli wziąć udział w treningu z trzema
wielkimi gwiazdami: koszykówki - Cezarym
Trybańskim, siatkówki - Krzysztofem Ignaczakiem
i piłki ręcznej - Marcinem Lijewskim!

- Było wspaniale, sportowo i radośnie
- tak ocenili mysłowickie wydarzenie
uczestnicy treningu z reprezentantami
Polski.
MOSiR sprawił mysłowickim dzieciom prezent, jakiego mogą im pozazdrościć koleżanki i koledzy z innych
miast. W ramach imprezy „Szyjemy
sport na miarę” gwiazdy trzech dyscyplin piłkarskich podzieliły się swoją
wiedzą i umiejętnościami z najmłodszymi. Atmosfera jaka panowała podczas
treningu z mistrzami, na długo zapadnie w pamięci uczestników treningu. Na
koniec wszyscy dostali pamiątkowe piłki oraz koszulki, na których można było
dostać autografy gwiazd sportu, czyli:
Ignaczaka, Lijewskiego i Trybańskiego.
Można było również zrobić sobie z nimi
pamiątkowe zdjęcia.
R

E

• KRZYSZTOF „IGŁA” IGNACZAK - wybitny reprezentant Polski, mistrz
świata i Europy, srebrny medalista pucharu świata, wielokrotny medalista mistrzostw polski. Swoją pasją i wielkim sportowym sercem chce dzielić się z najmłodszymi adeptami siatkówki.
• MARCIN „LIJEK” LIJEWSKI - jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy
ręcznych - wicemistrz świata, multimedalista mistrzostw Polski. Słynący z gry
do ostatniej piłki i bezwarunkowego poświecenia swojej drużynie. Obecnie trener drużyny z Gdańska. Cała swoją wiedzę postanowił przekazać najmłodszym
z którymi wspólnie będzie szył sport na miarę.
• CEZARY TRYBAŃSKI - pierwszy Polak w najlepszej koszykarskiej lidze świata - NBA. W swojej bogatej karierze sportowej reprezentował barwy - Memphis
Grizzlies, Phoenix Suns, New York Knicks oraz Chicago Bulls i Toronto Raptors.
Nikt nie przekaże najlepszych wzorców sportowych dzieciom niż mierzący
218 cm wzrostu koszykarz.
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Rozmawiali o bezpieczeństwie

PODCZAS WAKACJI
Podwójny, srebrny medalista

W

rozegranych w Krakowie
Mistrzostwach Polski Żaków w tenisie stołowym,
Wiktor Ptak, uczeń V klasy Szkoły
Podstawowej Sportowej, reprezentował miasto i Klub Sportowy Mysław.

P

olicjanci mysłowickiej komendy odwiedzili przedszkolaków z Gumisiowego Przedszkola. Stróże prawa przekazali dzieciom cenne informacje dotyczące poruszania
się po drodze, wypoczynku nad wodą i na podwórku. Wszystko po to, aby czas letniego wypoczynku upłynął bezpiecznie

i pozostawił po sobie tylko przyjemne wspomnienia. Stróże prawa przypominali też o bezpieczeństwie najmłodszych, podczas
podróży i korzystaniu z urządzeń dla nich przeznaczonych. Na
koniec milusińscy mogli zobaczyć policyjny radiowóz i drogą
radiową pozdrowić policjantów będących wtedy na służbie.

MOKUś maskotką MOK
J

uż niebawem, podczas wydarzeń organizowanych
przez
Mysłowicki Ośrodek Kultury spotkać będzie można MOKusia - maskotkę
naszej instytucji, która
zaprojektowana
będzie
według pomysłu laureata
specjalnego konkursu.

wyników odbyło się
podczas tegorocznego
Dnia Dziecka.

Bardzo burzliwe było posiedzenie Komisji
Konkursowej „Kulturalny
MOK-uś”, w skład której
weszli: dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury,
Michał Skiba, zastępca dyrektora MOK Sylwia Bobek, kierownik Działu Imprez i Animacji Joanna
Ratajczak oraz Joanna Chwastek ze
Studia Artystycznego IMAGIO. Po
R

W turnieju grupowym oraz w drugiej fazie zawodów utalentowany mysłowiczanin pewnie pokonywał swoich
rywali po 3:0 w setach. Nawet w meczu decydującym o wejściu do strefy
medalowej, zawodnik rozstawiony
z numerem drugim w rankingach nie
zdołał ugrać z Wiktorem nawet jednego seta! W półfinale nasz zawodnik

zmierzył się z trzecią rakietą w Polsce
- Mateuszem Sakowiczem z Warszawy. I tym razem przeciwnik nie dał
rady, ale „urwał” jednego seta. Tym
samym Wiktor awansował do finału
Mistrzostw Polski.
Równolegle Wiktor Ptak, grając
z Samuelem Michną z Sierakowic,
w turnieju par deblowych też zakwalifikował się do finału! Z uwagi na intensywność gry, małych przerw pomiędzy
meczami, braku czasu na regenerację,
w grach finałowych Wiktorowi najzwyczajniej zabrakło sił. Ale i tak dwa
srebrne medale zdobyte na Mistrzostwach Polski to znakomity wynik.

E

Komisja zdecydowała
również przyznać wyróżnienie dla:
1. Krystyna Błonkała
2. Iwona Matysiak
(MOK Brzęczkowice grupa plastyczna)
3. Joanna Ciołka
4. Filip Komaniecki
5. Emila Kordys.

bardzo długich i emocjonalnych obradach wyłoniono zwycięski projekt,
autorstwa rodzeństwa - Kingi, Jakuba
i Mateusza Kluba. Oficjalne ogłoszenie
K

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Duża maskotka, która powstanie na
podstawie tego projektu już się tworzy!
Prawdziwego MOKusia poznacie już
niedługo.
L

Lotki w grze
u W Mysłowicach rozegrano Mistrzostwa Polski
Młodzików w Badmintonie.

T

urniej odbywał się na hali widowiskowo sportowej im. Stanisława Padlewskiego w Mysłowicach, gdzie przez 4 dni gościliśmy 140
zawodniczek i zawodników z całej Polski.
- Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, a finałowe mecze były porywające. Dziękuję pracownikom Miejskiego
A

Ośrodka Sportu i Rekreacji za świetne
przygotowanie mistrzostw i ciężką pracę,
której efektem jest kolejny sukces organizacyjny miasta. Ważne jest również to,
że nasi goście czuli się swobodnie i dobrze wspominają pobyt w Mysłowicach podsumował zawody prezydent Dariusz
Wójtowicz.
M

A

www.naszemyslowice.eu
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u W okresie nasilonych upałów dochodzić może do sytuacji
zagrażających życiu i zdrowiu związanych z przegrzaniem
organizmu lub wystąpieniem innych negatywnych skutków
bardzo wysokich temperatur. Niepokojącym zjawiskiem, które
na przełomie ostatnich lat nagłośnione zostało przez środki
masowego przekazu, jest pozostawianie dzieci lub zwierząt
domowych w szczelnie zamkniętych pojazdach. Wysoka
temperatura prowadzi do drastycznego nagrzania się wnętrza
samochodu, nawet do 60 stopni Celsjusza.

K

F-PRESS
sp. z o.o.

oferuje usługi
l reklama na portalach
internetowych:
Ê ngs24.pl
Ê naszagazeta.info
Ê naszejastrzebie.pl
Ê naszemyslowice.eu

L

W myśl art. 162 paragraf 1 Kodeksu
Karnego za nieudzielanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty
życia lub zdrowia człowieka grozi kara
pozbawienia wolności nawet do lat 3. Będąc świadkiem takiego zdarzenia należy
A

M

A

reklama w gazetach

NASZA
NASZE
GAZETA
MYSŁOWICE

l druk i projektowanie
plakatów, ulotek,
gazet reklamowych,
banerów, folderów

20.000 egz.

E

Pamiętajmy również, że
na każdym z nas ciąży
obowiązek pomocy
drugiemu człowiekowi.

pamiętać o kilku najważniejszych zasadach, jakimi powinniśmy się kierować.
Widząc zamknięte w pojeździe dziecko
należy przede wszystkim sprawdzić jego
stan, czy jest przytomne, czy reaguje na
nasza obecność i głos. Następnie rozglądamy się w poszukiwaniu właściciela
samochodu oraz sprawdzamy, czy drzwi
są otwarte. Jeśli nie mamy możliwości
dostania się do środka w celu ratowania
życia, zgodnie z art. 26 Kodeksu Karnego o stanie wyższej konieczności mamy
prawo wybić szybę i uwolnić uwięzionego malucha. Wybrać należy szybę,
która znajduje się najdalej od dziecka,
aby odłamki szkła go nie zraniły. Do wybicia można użyć twardego przedmiotu
lub własnej siły fizycznej. Po wydostaniu
dziecka z samochodu należy udzielić mu
pierwszej pomocy i wezwać pogotowie
ratunkowe. Podobne zasady obowiązują w wypadku ratowania zwierząt.
W związku z obecnie panującymi upałami bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, stosując się do podstawowych zasad
można uniknąć wielkiej tragedii.

Mikołów

Łaziska Górne

Orzesze

Ornontowice

Wyry

BEZPŁATNA

R

Apelujemy o rozsądek
i ostrzegamy, że
pozostawienie dziecka
w nagrzewającym
się, zamkniętym
pojeździe skutkuje
odpowiedzialnością
karną.

wia zwierzęcia. W tym przypadku właściciele również nie pozostaną bezkarni.
Ustawa o ochronie zwierząt w art. 35
ust.1a określa kary grożące za znęcanie
się nad zwierzętami, tj. kara grzywny,
kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W rozumieniu tych przepisów wspomniane znęcanie się nad
zwierzętami rozumiane jest również
jako „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych zagrażających
jego zdrowiu lub życiu”, w co wpisuje się
omawiany problem.

www.naszagazeta.info

Szczególnie narażone na wysokie
temperatury są dzieci do lat 3, u których mechanizmy termoregulacji są
niewykształcone, temperatura ciała
wzrasta od 2 do 5 razy szybciej niż u
osoby dorosłej. Prowadzi to do szybkiego odwodnienia i wstrząsu termicznego, co stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia. Maluchy pozostawione bez opieki w zamkniętym, nagrzanym samochodzie
są osłabione, potliwość ich organizmu
znacznie wzrasta, a skóra blednie.
W takich sytuacjach dzieci nie płaczą,
są zdezorientowane i nie maja siły, aby

krzyczeć. Skutki nieodpowiedzialnego
postępowania rodziców bądź opiekunów mogą być dramatyczne, o czym
świadczy sytuacja, która miała miejsce
w Rybniku w 2014 roku. Pozostawiona
bez opieki, w zamkniętym samochodzie, trzyletnia dziewczynka stała się
ofiarą śmiertelnej pułapki. Przyczyną
śmierci był udar spowodowany właśnie
przegrzaniem organizmu
.

BEZPŁATNA

Przebywanie w takich
warunkach może
zakończyć się śmiercią.

Najłagodniejszą formą kary jest
w tym przypadku mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. Zgodnie z art.
106 Kodeksu wykroczeń „kto, mając
obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą
niezdolną rozpoznać lub obronić się
przed niebezpieczeństwem, dopuszcza
do jej przebywania w okolicznościach
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze
nagany”. Karę za popełnienie omawianego czynu przewiduje również Kodeks
Karny w art. 160 paragraf 2 „Jeżeli na
sprawcy ciąży obowiązek opieki nad
osobą narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5”.
Upały stanowią poważne zagrożenie
nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Pozostawienie pupila w szczelnie
zamkniętym samochodzie stanowi dla
niego poważne niebezpieczeństwo.
Podobnie, jak w przypadku ludzi może dojść do przegrzania organizmu, co
prowadzi do zagrożenia życia lub zdro-

l prowadzenie kampanii
l przygotowanie strategii
reklamowych na
reklamowej.
facebooku, w internecie,
tworzenie i rozsyłanie
l doradztwo PR
newsletterów,

KONTAKT: Tel. 509 797 881, 32 209 18 18, mail: redakcja@naszagazeta.info
REKLAMA: SEBASTIAN SROŚLAK, tel. 790 887 729, mail: reklama@naszagazeta.info | MARIOLA SZOŁTYS, tel. 606 221 496, mail: reklama1@naszagazeta.info

Lato z
LOKALIZACJA

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

CENA

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

29,06 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

29,06 sobota

11:00 - 13:00

Animacje z harcerzami

bezpłatnie

Hala Widowiskowo-SportowaMysłowice, ul. Bończyka 32 z

1.07 poniedziałek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

2.07 wtorek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

2.07 wtorek

18:00

Dbamy o Damy latem - fitness natrawie

bezpłatnie

Kąpielisko Hubertus Mysłowice

3.07 środa

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”:Mysłowice, ul Stadionowa

4.07 czwartek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Hala Widowiskowo-SportowaMysłowice, ul. Bończyka 32 z

5.07 piątek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

5.07 piątek

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

6.07 sobota

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

6.07. sobota

PLAŻA OPEN

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

7.07 niedziela

PLAŻA OPEN

Środy w terenie

10.07 środa

09:00

WYCIECZKA / AQUAPARK

5,00 zł dzieci, 20,00 zł dorośli

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

12.07 piątek

po zmierzchu

Kino Letnie w Parku Słupna

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

13.07 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

14.07 niedziela

09:30

Mistrzostwa Mysłowicw siatkówce plażowej -elim

5,00 zł

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

16.07 wtorek

18:00

Dbamy o Damy latem - fitness natrawie

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

20.07 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

20.07 sobota

11:00 - 13:00

Animacje z harcerzami

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

21.07 niedziela

09:30

Mistrzostwa Mysłowicw siatkówce plażowej -elim

5,00 zł

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

21.07 niedziela

18:00

Dbamy o Damy latemNordic Walking - warsztat techniki

bezpłatnie

Środy w terenie

24.07 środa

09:00

SPŁYW KAJAKOWY

5,00 zł dzieci, 30,00 zł dorośli

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

27.07 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

27.07 sobota

11:00 - 13:00

Animacje z harcerzami

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

2.08 piątek

po zmierzchu

Kino Letnie w Parku Słupna

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

3.08 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

4.08 niedziela

09:30

Mistrzostwa Mysłowicw siatkówce plażowej -elim

5,00 zł

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

6.08 wtorek

18:00

Dbamy o Damy latem - fitness natrawie

bezpłatnie

Środy w terenie

7.08 środa

09:00

WYCIECZKA / AQUAPARK

5,00 zł dzieci, 20,00 zł dorośli

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

10.08 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

10.08 sobota

11:00 - 13:00

Animacje z harcerzami

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

11.08 niedziela

09:30

Mistrzostwa Mysłowicw siatkówce plażowej -elim

5,00 zł

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

17.08 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

17.08 sobota

11:00 - 13:00

Animacje z harcerzami

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

18.08 niedziela

18:00

Dbamy o damy latemNordic Walking - warsztat techniki

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

20.08 wtorek

18:00

Dbamy o Damy latem - fitness natrawie

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

23.08 piątek

po zmierzchu

Kino Letnie w Parku Słupna

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

24.08 sobota

9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

bezpłatnie

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

25.08 niedziela

09:30

Mistrzostwa Mysłowicw siatkówce plażowej - finał

bezpłatnie

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

24.08 sobota

11:00 - 13:00

Animacje z harcerzami

bezpłatnie

Hala Widowiskowo-Sportowa Mysłowice, ul. Bończyka 32 z

26.08 poniedziałek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

27.08 wtorek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Kąpielisko Hubertus Mysłowice

28.08 środa

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Ośrodek Sportów Letnich „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

29.08 czwartek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Hala Widowiskowo-Sportowa Mysłowice, ul. Bończyka 32 z

30.08 piątek

8.30 - 14.00

PÓLKOLONIE

150,00 zł/tydzień

Kąpielisko „Słupna”: Mysłowice, ul Stadionowa

31.08 sobota

Zakończenie lata

bezpłatnie

PLAŻA OPEN
9.00

Dbamy o Damy latem - śniadanie +fitness na trawie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

bezpłatnie

41-400 Mysłowice, ul. Ks. Norberta Bończyka 32 ztel. +48 (32) 317 18 02, 222 20 58 | www.mosir.myslowice.pl

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
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Lato to czas remontów, napraw
i pielęgnacji trawników
u W zasobach
mieszkaniowych
Miejskiego Zarządu
Gospodarki
Komunalnej okres
wiosenno- letni to
czas remontów
i napraw. Tylko
w maju usuniętych
zostało około
130 awarii, w tym
30 zgłoszeń
dotyczyło
nieszczelności
dachów,
a pozostałe
to głównie
usterki instalacji
elektrycznych
i wodno kanalizacyjnych
oraz schodów.

Malowanie klatki schodowej przy ul. Oświęcimskiej 4a.
- Oprócz drobnych napraw, których każdego miesiąca jest dość sporo wykonujemy
zaplanowane prace remontowe i podnoszące
estetykę administrowanych przez nas budynków - wyjaśniają pracownicy MZGK
w Mysłowicach.

Obecnie prace trwają w budynku przy
ul. Oświęcimskiej 4a. Remontowana jest
klatka schodowa. Robotnicy, m.in. malują
ściany i sufity, wymianą oświetlenie, dokonają naprawy i konserwacji drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej w częściach
wspólnych budynku.
Ponadto, w ostatnim czasie zakończono
prace związane z wymianą poszycia dachowego budynku przy ul. Powstańców 15
(lokal użytkowy), w czasie remontu wymieniono również obróbki blacharskie i orynnowanie. Te same roboty wykonywane są
również na budynkach przy ul. Sobieskiego
18 i Wojska Polskiego 23 w Mysłowicach.

Koszenie traw
Coraz więcej z nas boryka się z alergiami, m.in. związanymi z kwitnieniem traw.
Dlatego tak ważne jest systematyczne koszenie trawników, także w mieście.
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w pierwszej kolejności kosi trawy
w obrębie Administracji „Rymera”, a potem ekipy przenoszą się na „stare miasto”.
Konieczność koszenia trawy na danym
terenie mieszkańcy mogą zgłaszać także
w Administracjach przy ul. Grunwaldzkiej 20 (tel.: 32 222 59 95) i Wysockiego 2a
(tel.: 32 222 24 97) w Mysłowicach.

u Wypowiedz umowę najmu,
nie porzucaj mieszkania

OŚWIADCZENIE

W związku z subiektywną relacją, publikowaną w ostatnich
dniach w mediach, na temat nieprawidłowo przeprowadzonej
eksmisji w Mysłowicach, wyjaśniamy - jako zarządca gminnych budynków i mieszkań - że w 2016 roku została powołana,
przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Mysłowicach, Komisja do przejmowania opuszczonych lokali
mieszkalnych, która skrupulatnie analizuje przypadki porzuconych i nieopłacanych mieszkań gminnych. W wyniku jednej
z takich analiz, został przejęty lokal, o którym ostatnio „głośno”
w Internecie.
Coraz częściej zdarza się, że ludzie zamieszkujący w gminnych zasobach, zmieniają swoje plany życiowe i wyjeżdżają za
granice kraju bądź w inny sposób zabezpieczają swoje potrzeby mieszkaniowe. Niestety, nie zawsze zwracają się do wynajmującego, aby zdać lokal, na który wcześniej podpisali umowę najmu. Opuszczone mieszkania zostają zamknięte, często
nieuprzątnięte i przeważnie nieopłacane. Jednym problemem,
który powstaje w takiej sytuacji, to rosnące zadłużenie najemcy (trzeba pamiętać, że do czasu, kiedy się lokalu nie zda
wynajmującemu, naliczany jest czynsz, bez względu na to czy
ktoś w nim przebywa, czy nie), a drugim problemem jest jego
niszczenie, w konsekwencji powodujące zagrożenia dla innych
użytkowników nieruchomości.
W trosce o dobro gminy, najemców i Mysłowiczan, którzy
oczekują na przydział mieszkania, MZGK podejmuje kroki,
zmierzające do przejęcia opuszczonych lokali. Analizowana
jest sytuacja prawna - wydane wyroki sądowe, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, wysyłane zostają monity i prośby o kontakt z wynajmującym, plombowany jest dany lokal
i dopiero potem podejmowana jest ewentualna decyzja o jego
przejęciu i losie pozostawionych w nim ruchomości.
Chcielibyśmy unikać sytuacji podobnych do niniejszej, ale
jako zarządca nie możemy pozostawać bierni w trosce o dobro mienia gminnego. W związku z powyższym apelujemy do
wszystkich lokatorów mieszkań gminnych o regularne uiszczenie opłat za zajmowane lokale, spisywanie ugód na ratalną
spłatę zadłużenia, jego odpracowywanie oraz informowanie
wynajmującego o długotrwałych wyjazdach i ewentualnych
planach powrotu.
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HOROSKOP
BARAN 21.03-20.04 Będzie to czas,
kiedy wreszcie będziesz mógł wrzucić na
luz. Jednocześnie stanie się coś bardzo
niespodziewanego, aczkolwiek niezmiernie przyjemnego. Czerwiec to doskonały
okres na realizację wszelkich planów. Jeśli masz zamiar kogoś zaprosić na randkę
- zaproś; jeśli masz pomysł, aby poprawić
stan swoich funduszy - wprowadź w życie ten pomysł; jeśli masz do załatwienia sprawy służbowe, urzędowe lub inne
- załatw je. Wszystko Ci się uda.
BYK 21.04-21.05 Najważniejsze jest to,
że wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Najpierw kłopoty, a potem tylko same radości. Co prawda będzie Cię denerwować
brak gotówki, ale perspektywa przyszłych
zarobków będzie dodawała Ci siły. Nie zapominaj o tym, że przed wakacjami należy wykrzesać z siebie trochę wysiłku. Jeśli to zaniedbasz, to przez wszystkie letnie miesiące będziesz rozmyślał o tym, co
Cię minęło.
BLIŹNIĘTA 22.05-21.06 Będziesz zbierał negatywne skutki wynikające z Twojego zachowania. Musisz przeczekać ten
okres, bo niebawem los znowu będzie się
do Ciebie uśmiechał. Szczególną uwagę
zwróć na osoby otaczające Cię. Niektórzy
plotkują na Twój temat i wymyślają niestworzone rzeczy. Nie prostuj tych plotek i udawaj jakby Ciebie nie dotyczyły.
W końcu ze względu na Twoje milczenie
plotki przestaną krążyć.
RAK 22.06-22.07 Przez cały czerwiec
ktoś będzie doprowadzał Cię do czarnej
rozpaczy swoim zachowaniem i słowami.
Musisz dać odpór atakom i najlepiej by
było, gdybyś odpłacił dobrym za nadobne. Nie przejmuj się niczym, bo prawda
i tak jest po Twojej stronie, a bogini Fortuna jest bardzo blisko. Poza tym miesiąc upłynie bez jakichkolwiek wzlotów
i upadków. Wszystko będzie toczyło się
swoim utartym torem.
LEW 23.07-22.08 W życiu jest tak, że
jak coś się polepszy, to zaraz się pogorszy. Czerwiec będzie dla Ciebie właśnie
takim miesiącem. Niby wszystko będzie
się dobrze układać, aż tu nagle ktoś lub
coś spowoduje lekkie załamanie. Gdy będzie Ci się wydawać, że wyszedłeś z kłopotów, to z drugiej strony ktoś zacznie
Cię podszczypywać. I te problemy rozwiążesz, ale po to, by oczekiwać kolejnych
drobnych przeciwności. Nie przejmuj się
tym za bardzo, bo po pierwsze te kłopoty znacznie Cię wzmocnią, a po drugie,
to co jest gorsze, zawsze zamienia się
w lepsze.
PANNA 23.08-22.09 Czeka Cię potężna dawka adrenaliny. Czerwcowe dni mogą Ci przynieść niekorzystne rozwiązania. Tymczasem niespodziewanie dla Ciebie i dla wszystkich uda Ci się wyjść obronną ręką. Jest ktoś dla Ciebie bardzo przyjazny, kto za wszelką cenę będzie chciał
być Ciebie bardzo blisko. Ty jednak nie będziesz tego zauważał. A szkoda, bo osoba
ta nie tylko będzie Ci mogła w wielu sprawach dopomóc, ale i może ukoić Twoje duchowe rozterki.
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WAGA 23.09-23.10 Zostaniesz doceniony za swoje zasługi. Co prawda nie
będzie to jakiś kolosalny zastrzyk pieniędzy, ale zawsze coś. Jest ktoś, kto
potrzebuje Twojej pomocy, ale nie wie,
jak o nią poprosić. Zwróć się do tej osoby z propozycją pomocy. Ty pomożesz,
a potem sam otrzymasz pomoc w bardzo ważnej dla Ciebie sprawie. Czerwiec to ciekawy miesiąc pod względem
uczuciowym. Będziesz jak na huśtawce
- od euforii do załamania i ponownie do
euforii.
SKORPION 24.10-22.11 Musisz zachować daleko posuniętą ostrożność.
Jesteś okłamywany, dlatego nie przyjmuj wszystkiego, co Ci mówią jako objawioną prawdę. Sprawdzaj fakty, bo
w przeciwnym razie możesz mieć duże problemy. Czerwiec to także miesiąc,
który może mieć wpływ na Twoje finanse. Masz okazję na zarobek, ale czy z tej
okazji skorzystasz, zależy tylko od Ciebie. Słuchaj uważnie propozycji i nie
lekceważ ich.
STRZELEC 23.11-21.12 W czerwcu koniecznie musisz zastanowić się nad swoim postępowaniem. Być może wcale nie
zależy Ci na opinii innych ludzi, ale przecież zależy Ci na tym, aby Twoje życie
układało się jak najlepiej. Jeśli zlekceważysz tych, którzy mogą Ci pomóc, wówczas Twoje plany mogą legnąć w gruzach. Nie zapominaj o tych, od których
wiele zależy. Może to nie w Twoim stylu,
ale czasami lepiej trochę się popodlizywać, by skorzystać na tym w sposób bardzo znaczący.
KOZIOROŻEC 22.12-20.01 Wykażesz
się wielką pomysłowością i dzięki temu
zakończysz realizację swojego planu. Jednocześnie otworzą się przed Tobą kolejne perspektywy, możliwości i drogi do coraz większych sukcesów. Mimo że czerwiec to dobry okres w tym roku, to musisz jednak uważać, bo jedna lub dwie sytuacje mogą być dosyć pechowe. Jeśli zachowasz odpowiednią ostrożność, wówczas nie stanie się nic złego.
WODNIK 21.01-20.02 Twoja szczęśliwa passa będzie trwać. Ludzie, którzy do
tej pory stwarzali Ci problemy, teraz zaczną Ci pomagać i przymykać oczy, jeśli przydarzy Ci się jakiś błąd. Pod koniec
miesiąca oczekuj finansowego wsparcia
od bliskiej osoby. Nie potraktuj tej okoliczności w rodzaju „należało mi się”.
Ładnie podziękuj, bo to spowoduje dalsze przyjemności finansowe dla Ciebie.
RYBY 21.02-20.03 To będzie miesiąc
pełen stresów i nerwów. Czasami będziesz się załamywać, by za jakiś czas
uwierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę. Ta
huśtawka nastrojów będzie trwać przez
pierwsze dni czerwca. Potem okaże się,
że wszystko skończyło się dobrze i czeka Cię beztroski okres. Od czerwca możesz oczekiwać też ciekawych przeżyć
w sferze uczuciowej. Będziesz się miotał i zastanawiał, czy warto, ale pamięć
o tych chwilach pozostanie w Tobie bardzo długo.
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