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1 mln zł
wypłynęło już z budżetu
na monitoring, który
miasto może stracić.

Dotarliśmy do „raportu
otwarcia” jaki
obecne władze miasta
przygotowały na temat
działalności ekipy
Edwarda Lasoka.Wybuchnie
z tego towarzyskopolityczna awantura.
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Ciąg dalszy toksycznego horroru na Brzezince

SKO poszło na rękę trucicielom!

u Samorządowe
Kolegium
Odwoławcze
w Katowicach
uchyliło decyzję
prezydenta Dariusza
Wójtowicza, który
chce zlikwidować
składowisko
niebezpiecznych
odpadów przy
ul. Brzezińskiej.
Problem wrócił do
punktu wyjścia. Na
SKO nie robi nawet
wrażenia, że właściciel
toksycznego interesu
trafił za kratki.

O

składowisku niebezpiecznych
odpadów piszemy od kilku
miesięcy i niestety musimy
wrócić do tego tematu. Przypomnijmy,
że wszystko zaczęło się w maju ubiegłego
roku. Za zgodą poprzedniego prezydenta
miasta Edwarda Lasoka, w jego rodzinnej Brzezince spółka Mundo Trade uruchomiła składowisko odpadów, w tym
także niebezpiecznych. Już po miesiącu okazało się, że działalność prowadzona jest niezgodnie z przepisami ochroR

ny środowiska. Kontrole wykazały liczne
uchybienia i nieprawidłowości.

zwożenia odpadów niebezpiecznych na
teren przy ul. Brzezińskiej 50.

Przy ul. Brzezińskiej
gromadzono głównie
ciekłe substancje
niebezpieczne,
umieszczone
w metalowych beczkach
lub pojemnikach typu
mauzer.

Zespół orzekający
SKO podczas oceny
postępowania
mysłowickiego
magistratu pominął fakt,
że mamy tu do czynienia
ze zorganizowaną grupą
przestępczą, której
działania zagrażają
ludziom i środowisku.

Warto przy tym podkreślić, że ani
jedna partia nie została przekazana do
dalszego zagospodarowania. Pojemniki i beczki ułożono niestabilnie, piętrowo, jedne na drugich w 4-5 rzędach. Nie
są zabezpieczone przed wywróceniem
i uszkodzeniami. Część z nich już uległa rozszczelnieniu o czym świadczy nieprzyjemny, „chemiczny” zapach oraz wycieki substancji. W ubiegłym miesiącu
zebrał się w tej sprawie sztab antykryzysowy przy urzędzie miasta.
Szacuje się, że na składowisku zgromadzono kilka tysięcy ton odpadów.
Niestety, ze względu na różne sposoby magazynowania oraz brak dostępu do dokumentacji, ich dokładna ilość
nie może być ustalona. Pojemniki nie są
oznakowane lub widnieje na nich kilka
różnych symboli, a to utrudnia ustalenie jakiego rodzaju odpady znajdują się
w poszczególnych zbiornikach.

E

Sprawą zajmuje się prokuratura, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, a specjalnym nadzorem obejmują ten teren
wszystkie służby mundurowe.

Nowo wybrany prezydent
Dariusz Wójtowicz cofnął
spółce zezwolenie,
wstrzymał jej działalność
i nakazał usunięcie
odpadów z terenu
miasta.
Wydawało się, że to będzie początek końca koszmaru mieszkańców Brzezinki. Właściciel składowiska odwołał
się jednak do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Miał do tego prawo, ale
nikt nawet nie podejrzewał, że SKO może

K

L

podjąć decyzję wbrew interesom mieszkańców i miasta. Niestety, tak się właśnie
stało. SKO dostrzegło jakieś uchybienia
formalne i uchyliło w całości decyzję prezydenta Wójtowicza, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprawa
jest zaskakująca, a wręcz kuriozalna. Instytucje stojące na straży środowiska biją na alarm. Służby mundurowe boją się
o bezpieczeństwo mieszkańców. Prezes
spółki, do której należy składowisko trafił za kratki w związku z postępowaniem
prowadzonym przez prokuraturę. Tylko dla SKO wszystko jest OK. Ta decyzja
jest brzemienna w skutkach. Oznacza, że
mieszkańcy nie mogą liczyć na usunięcie
toksycznych pojemników, a wręcz mogą spodziewać się nowych transportów.
W świetle orzeczenia SKO spółka Mundo
Trade ma możliwość dalszego, legalnego
A

Ograniczenie możliwości działania
prezydentowi miasta wydłuży walkę ze
składowiskiem o kolejne miesiące, a czas
nie jest sojusznikiem.
Gorące lato, gwałtowne burze i wiatry dodatkowo podnoszą ryzyko związane z zalegającymi niebezpiecznymi odpadami. Rośnie groźba nieodwracalnych
szkód środowiskowych w tym skażenie
gruntu i wód, które mają bezpośredni
wpływ na życie oraz zdrowie mieszkańców. Władze miasta przygotowały pisemny opis sytuacji, który trafił, m.in.
do ministra środowiska, ministra sprawiedliwości, posła Marka Wójcika, posła
Wojciecha Króla, wojewody śląskiego,
marszałka województwa śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Prokuratury. Będziemy wracać
do tej sprawy.
(fil)
M

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wynajem
długo i krótko
terminowy
tel. 532 090 105 
BEZPŁATNA

NASZE
MYSŁOWICE

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Beata Leśniewska
Sekretarz redakcji:
Jerzy Filar tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaguje zespół.

www.50rent.pl
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk:
Seregni Printing Group Sosnowiec

A

Zaczęło się w Mysłowicach
www.naszemyslowice.eu

lipiec 2019 r.

3
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Mysłowice otrzymały
z Metropolii
na organizację
obchodów setnej
rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego

u W końcówce pierwszej połowy sierpnia, oczy całej Polski skierowane
będą na nasz region. Najpierw w Mysłowicach odbędą się obchody
setnej rocznicy I Powstania Śląskiego. Dzień później, ku czci i pamięci
śląskich bohaterów, w Katowicach odbędzie się centralna defilada
z okazji Święta Wojska Polskiego.

Z

aczęło się u nas, więc obchody 100-lecia Powstań Śląskich
bez naszego miasta obyć się nie

mogą. Miasto od początku roku przygotowuje własny program uroczystości.
Efekty tych starań poznamy podczas

PLAN OBCHODÓW

13.08. (środa)
18.00 - Wieczór Powstańczy - Park Zamkowy w Mysłowicach (grupy rekonstrukcyjne)
14.08.(czwartek)
11.00-16.00 - Inscenizacje historyczne na terenie Parku Zamkowego oraz w podziemiach Urzędu Miasta Mysłowice.
16.00 - Msza św. w intencji poległych powstańców zakończona uroczystym pochodem na teren imprezy.
17.30 - Nabożeństwo pod bramą KWK „Mysłowice” połączone z odsłonięciem nowego pomnika Powstańców
Śląskich z udziałem władz miasta i państwa.
18.30-22.00 - Widowisko Historyczne - teren kopalni Mysłowice
(inscenizacja, koncert, mapping).

dwudniowych obchodów, zwieńczonych
wielkim koncertem jubileuszowym, który odbędzie się na terenach pokopalnianych. Spośród artystów swój udział
potwierdzili już: grupa Dżem, Czesław

Mozil znany jako Czesław Śpiewa, duet Pokahontaz oraz Józef Skrzek, który
wystąpi z Grzegorzem Płonką. Tym, co
łączy wszystkich tych artystów, to śląskie pochodzenie. Dżem jest z Tychów,

15 sierpnia 1919 przed bramą kopalni Mysłowice trzy tysiące śląskich robotników z rodzinami czekało na wypłaty. Kiedy
wczesnym popołudniem zniecierpliwieni długim oczekiwaniem ludzie wtargnęli na teren kopalni, oddział Grenzschutzu otworzył ogień. Zginęło siedmiu górników, dwie kobiety
i 13-letni chłopiec. Mysłowicka masakra zradykalizowała
nastroje niezadowolenia polskiej ludności, które w efekcie
doprowadziły do wybuchu I Powstania Śląskiego. Mieszkańcy śląskich miast zaczęli atakować posterunki Grenschutzu.
Opanowali m.in. Tychy, Radzionków, Piekary i część Katowic,
w tym dworzec kolejowy w Ligocie. Niemcom udało się wkrótce
odbić te punkty. Wobec przewagi wroga, 24 sierpnia dowódcy

Czesław Mozil to zabrzanin, Pokahontaz
są katowiczanami, Józef Skrzek urodził
się w Siemianowicach, a towarzyszący
mu Grzegorz Płonka w Katowicach.
Lista wykonawców nie jest jeszcze zamknięta, ale można się spodziewać
kolejnych śląskich artystów. Obok zawodowych muzyków wystąpią również
soliści - amatorzy i nieprofesjonalne zespoły muzyczne, wyłonione z konkursu
ogłoszonego przez Urząd Miasta. Koncert niw kończy atrakcji i wydarzeń na
100-lecie powstań. Co chwilę pojawiają
się nowe zapowiedzi ze strony różnych
współorganizatorów. W Mysłowicach
wiele będzie się działo przez cały rok.
Informacje na bieżąco publikuje dedykowane jubileuszowi konto na Facebooku „1p00wstanie. Zaczęło się w Mysłowicach” i oficjalna strona miasta
www.myslowice.pl.

powstania wstrzymali walki. 26 sierpnia, wobec braku pomocy
ze strony państwa polskiego i międzynarodowej koalicji, walka
mieszkańców Śląska dobiegła końca. Nieprzygotowane organizacyjnie powstanie nie zakończyło się sukcesem politycznym, zwróciło jednak uwagę międzynarodowej społeczności
na sprawę Śląska. Pod jej naciskiem Niemcy ogłosili amnestię
dla uczestników powstania. Rok później, również w sierpniu,
wybuchło drugie powstanie śląskie, zaś efektem rozpoczętego
w kolejnym roku (w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.) trzeciego powstania było przyznanie Polsce znacząco większej części Górnego
Śląska, niż zamierzano po marcowym (w 1921 r.) plebiscycie
w sprawie przynależności państwowej tych ziem.

Pobiegli na stulecie

„Setką” z Mysłowic
do Lipin

W

ramach obchodów,
od 14 do 24 sierpnia w trasę po Śląsku i Zagłębiu ruszy zabytkowy,
powstańczy tramwaj. Inauguracja przejazdu odbędzie się w Mysłowicach. Projekt zakończy się
w Świętochłowicach-Lipinach,
gdzie zostanie oddany po reno-

wacji pomnik Powstańca Śląskiego. Tramwaj zostanie oznakowany nr 100 oraz wyklejony planszami z historycznymi treściami
o powstaniach śląskich i drodze
Śląska do odrodzonego, niepodległego państwa polskiego. Akcję
organizuje Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

M

iłośnicy biegania zebrali się w Mysłowicach, by wziąć
udział w VII edycji Świętojańskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza. W tym ro-

Pokahontaz kręcił
teledysk na Świerczyny
ku impreza organizowana była
przez Miejskie Ośrodek Sportu
i Rekreacji w ramach obchodów
100-lecia wybuchu Pierwszego
Powstania Śląskiego. Pierwszy
na mecie zameldował się Paweł
Szreniawa z UKS Chromik Mysłowice, a wśród kobiet Barbara
Szelest z Zapiekato Team.

P

odwórko przy ul. Świerczyny zamieniło się w plan
zdjęciowy do teledysku zespołu Pokahontaz. Już niebawem
będzie można oglądać efekty pracy. Teledysk, kręcony m.in. w Mysłowicach jest o tyle wyjątkowy, że
powstaje do utworu pt. „100lat”
opowiadającego o powstaniach,

historii, Śląsku i tradycjach, a który będzie muzyczną lekcją historii. Autorzy mają nadzieję, że
ta nowoczesna forma przekazu dotrze nie tylko do młodzieży. Zachęcamy do śledzenia profilu: „1p00wstanie. Zaczęło się
w Mysłowicach”, gdzie odbędzie
się premiera teledysku.
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Aplikacja przypomni

o śmieciach

u Dla mieszkańców Mysłowic od 1 lipca działa
bezpłatna usługa EcoHarmonogram. Aplikacja
wyszukuje terminy odbioru odpadów dla podanego
adresu, przypomina o nadchodzącym wywozie
śmieci. Dowiesz się z niej też, do jakiego pojemnika
w razie wątpliwości, należy wrzucić dany odpad.

Z

apominasz, kiedy z Twojej posesji
odbierane są śmieci? Zastanawiasz
się, do którego pojemnika wyrzucić
folię, złamany nóż, styropian czy kawałek
stłuczonego lusterka? Od teraz możesz w łatwy sposób sprawdzić to na swoim telefonie.
- Dotychczas harmonogramy wywozu odpadów mieszkańcy otrzymywali w formie papierowej i wprawdzie taki format zachowamy
do końca 2020 roku, jednak już teraz zachęcamy wszystkich do przejścia na aplikację EcoHarmonogram. Wszystkie niezbędne terminy
mysłowiczanie będą mieli w telefonie, który
w odpowiednim momencie przypomni, kiedy
wystawić przed dom pojemniki i worki na śmieci. Taką aplikację powinien zainstalować sobie
każdy mieszkaniec. Wierzymy, że już za kilka
lat EcoHarmnogram będzie dla mieszkańców
Mysłowic czymś całkowicie naturalnym, a papierowe kalendarzyki odbioru śmieci znikną
z obiegu - mówi Marcin Podsiadło, Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice.
Pracownicy ZOMM zapewniają, że EcoHarmonogram jest bardzo prosty w obsłudze. Mysłowice dołączyły do takich miast
jak Tychy, Opole, Białystok czy Zabrze,
gdzie już od kilku miesięcy można korzystać
z EcoHarmonogramu. Wystarczy wpisać swój
adres, a aplikacja sama poprowadzi nas dalej.

Aplikacja mobilna jest dostępna nieodpłatnie na systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone. Eco-

Harmonogram można zainstalować
poprzez Google Play, Windows Store
lub App Store.

Zbiórka elektrośmieci
KATOWICE
UL. KRAKOWSKA 207
TEL. 506 000 591

u W Mysłowicach zużyty, zepsuty i niepotrzebny sprzęt
elektroniczny i elektryczny, od baterii i żarówek po
telewizory i lodówki, będzie można oddawać bezpłatnie
do specjalnie oznakowanego samochodu firmy Biosystem.
Szczegółowy harmonogram zbiórek
elektroodpadów od 26 sierpnia do 14 października 2019 roku:
n Stare Miasto - Plac Wolności - 26.08.
(15:30-19:00)
n Centrum - ul. Reymonta/Katowicka w pobliżu sklepu „Kaufland” - 30.08.
(16:00-19:00)
n Szopena-Wielka Skotnica - ul. Okrzei 3 parking - 02.09. (16:00-19:00)
n Bończyka-Tuwima - ul. Katowicka - parking naprzeciwko sklepu „ALDI” - 06.09.
(16:00-19:00)
n Janów Miejski-Ćmok - ul. 1000-lecia
Państwa Polskiego/Janowska/Batorego 09.09. (16:00-19:00)

n Piasek - ul. Gwarków/Stawowa - 13.09.
(16:00-19:00)
n Brzęczkowice i Słupna - ul. Gen. J. Ziętka/Hlonda - naprzeciwko kościoła - 16.09.
(16:00-19:00,)
n Brzezinka - ul. Brzezińska - parking przy
restauracji „de Gusto” (była „Orange”)
20.09. (16:00-19:00)
n Kosztowy - ul. Migdałowa wys. nr 22 - róg
ul. Migdałowej - Fików - 23.09. (16:0019:00)
n Larysz-Hajdowizna - ul. Jaworowa - Konopnickiej - 27.09. (16:00-19:00)
n Krasowy - ul. PCK - plac zabaw - 30.09.
(16:00-19:00)
n Morgi - ul. Ofiar Września - przy „Trójkącie” 04.10. (16:00-19:00)

n Wesoła - ul. Kryształowa - przy boisku 07.10. (16:00-19:00)
n Dziećkowice - ul. Długa - koło krzyża 11.10. (16:00-19:00)
n Ławki - ul. Murckowska 147 - parking
przy kościele - 14.10. (16:00-19:00)
W razie dodatkowych pytań informacji udziela Zespół Gospodarki Odpadami
tel. 32 31 71 100 wew. 407
Mieszkańcy, którzy nie mogą dostarczyć
elektroodpadów wielkogabarytowych np.
lodówek, zmywarek, kuchenek, do wyznaczonego punktu zbiórki mogą zgłaszać odbiór bezpośrednio z domu po numerem
telefonu 12 292 66 66.

POPiSowe zaufanie
www.naszemyslowice.eu
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u Po wyborach był to pierwszy, ważny, samorządowy sprawdzian dla
Dariusza Wójtowicza. Zdał ten egzamin celująco. Pomimo politycznych
różnic i towarzyskich niechęci dzielących radnych, zdecydowana
większość zagłosowała za wotum zaufania dla nowego prezydenta.

P

rezydent Dariusz Wójtowicz wygrał wybory
z ponad dziesięcioprocentową przewagą nad
posłem Wojciechem Królem, który walczył
o prezydenturę w barwach Platformy Obywatelskiej.
Ta przewaga nie przełożyła się jednak na układ sił
w Radzie Miasta. Tak skomplikowanej sytuacji nie ma
chyba w żadnym innym śląskim mieście. W 23 osobowej Radzie, klub PO może liczyć na 10 szabel. Tyle samo mają sprzymierzone siły Prawa i Sprawiedliwości
(6) oraz Wspólnie dla Mysłowic, wspierające Wójtowicza (4). Rolę języczka u wagi pełni ekipa byłego prezydenta Edwarda Lasoka, czyli trzyosobowe koło Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego. Dotychczas geografia głosowań układała się różnie. Z oczywistych powodów radni PO i PiS nie zawsze idą ręka w rękę, choć zdarza im się mieć takie samo zdanie
w sprawach, które nie mają nic wspólnego z polityką.
Do pakietu takich głosowań na pewno nie można zaliczyć debaty nad wotum zaufania dla prezydenta. To
najbardziej upolityczniona sesja Rady Miasta w roku.
Podczas niej wykuwają się nowe sojusze, a rządzący
i opozycja maja okazję do przeglądu własnych szeregów. Przed głosowaniem sytuacja Dariusza Wójtowicza nie wyglądała najlepiej. Było raczej jasne, że ekipa
jego poprzednika zagłosuje na nie, albo wstrzyma się
od głosu. W tej sytuacji dziesiątka z PiS i WdM mogła
nie wystarczyć, aby obronić wotum zaufania. Wszystko zależało od największego klubu. Nieoficjalnie wiemy, że początkowo radni PO byli na „nie”. Z czasem
przyszła chwila refleksji, wsparta sugestiami ze strony parlamentarzystów i władz wojewódzkich partii.
W roku wyborczym Platformie nie jest potrzebna
wojna z władzami miasta, zwłaszcza kiedy Grzegorz
Schetyna przymila się do samorządowców licząc na
ich poparcie.
Ważne sygnał wypuścił podczas sesji Wojciech
Król. W swoim przemówieniu poseł PO przekonywał, że miasto stojące na krawędzi wymaga jedności

- Sądzi Pan, że ta zgodność podczas głosowania jest zapowiedzią czego trwalszego?
- Mówiłem to podczas sesji i powtórzę jeszcze
raz, że od pierwszych godzin urzędowania moje drzwi stoją dla radnych otworem. Cieszę się, że
z mojej propozycji korzystają radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnie dla Mysłowic. Mam
nadzieję, że wspólnie z Platformą Obywatelską
stworzymy front ponad podziałami dla dobra naszego miasta.

w działaniu i zadeklarował wsparcie swoje i radnych
klubu PO dla działań naprawczych na rzecz Mysłowic.
W efekcie za wotum zaufania dla prezydenta Wójtowicza było 18 radnych, a trzech wstrzymało się od
głosu.
Czy ten spektakularny PO-PiS podczas najważniejsze sesji Rady Miasta jest dowodem dojrzałości lokalnych polityków i zapowiedzią współpracy na przyszłość? Czas pokaże. W każdym razie, w Polskę poszedł z Mysłowic ważny sygnał, że mimo wojny w Sejmie, w sprawach lokalnych największe partie mogą się
dogadać.

- Wypada Panu pogratulować POPiSu.
- Proszę pogratulować radnym. To oni zasługują na uznanie, bo potrafili wznieść się nad polityczne podziały i zagłosować razem dla dobra miasta. Dla skuteczności rządzenia nie ma
nic gorszego, niż spór między radnymi a prezydentem. Taki konflikt źle wpływa na mieszkańców, obniża też rangę miasta w oczach inwestorów oraz instytucji, które dzielą funduszami dla
gmin. Nam udało się tego uniknąć. Sesja absolutoryjna stała się wizerunkowym sukcesem całego mysłowickiego samorządu.

28 lipca, od godz. 14,00, Wesoła Fala

Bajtel na Fali

- Wotum zaufania to nie tylko polityka, ale
także ocena pracy.
- Dokładnie tak. Głosowanie nad wotum zaufania to przede wszystkim ocena tego, co udało się zrobić w ciągu pierwszego półrocza kadencji. Od pierwszego dnia urzędowania, mimo fatalnej sytuacji finansowej miasta i szeregu
zaniedbań praktycznie w każdej dziedzinie, staram się przywrócić Mysłowicom normalność
i stworzyć warunki do stabilnego, zrównoważonego rozwoju. W pół roku zwiększyliśmy kwotę na remonty dróg ze stu tysięcy do pięciu milionów złotych. Za nami jest już między innymi gruntowny remont Obrzeżnej Zachodniej.
Udało się pozyskać ponad milion złotych na
setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.
Rozpoczął się remont Promenady i Parku Zamkowego. W mieście powstaną ścieżki rowerowe. Budynki szkół przejdą termomodernizację. Miasto po raz pierwszy w historii odwiedził
urzędujący prezydent kraju. Sporym sukcesem
zakończyły się obchody Dni Miasta. Na nowo
odbudowywane są miejskie kąpieliska. Pierwsze półrocze uważam za udane, ale utrzymać
ten pozytywny trend może tylko dobra współpraca całego samorządu.
Rozmawiał: Jerzy Filar

11 sierpnia - Wesoła Fala
Podczas imprezy
odbędzie się
zbiórka na budowę
nowego schroniska
dla zwierząt
w Mysłowicach

Dogtrekking

- po raz pierwszy w naszym mieście!

D
F

estyn charytatywny dla podopiecznych fundacji Bajtel połączony z biegiem charytatywnym
odbędzie się 28 lipca od godziny 14.00
na Wesołej Fali.
Będą animacje dla dzieci, zabawa
z DJ-em, minirecitale, dmuchańce, ma-

lowanie złomka, loteria fantowa, słodki
poczęstunek, grill i wiele innych atrakcji.
Warto wziąć udział w tej imprezie,
ponieważ zapowiada się wyjątkowo
atrakcyjnie, a dodatkowym magnesem
powinien być szczytny cel, jakim jest
pomoc dzieciom w potrzebie.

ogtrekking to nic innego jak
wędrówka z psem lub psami
przypiętymi do opiekuna za
pomocą linki amortyzowanej oraz pasa
biodrowego. Jak ktoś lubi rywalizację
można go uprawiać sportowo lub czysto
rekreacyjnie, traktując jako turystykę
z psem. Ta jedna z najbardziej przyjaznych i rodzinnych form aktywności
fizycznej trafi wreszcie do Mysłowic.
Na dogtrekking, 11 sierpnia zapraszają
Fundacja Silesia Canis oraz Miasto Mysłowice. Wydarzenie jest skierowane do
dużych, małych, młodszych i starszych.
Będzie wesoło, rodzinnie, edukacyjnie
oraz aktywnie. Oprócz biego-marszów
na dystansach 15, 10 i 6 kilometrów,

organizatorzy zaplanowali, m.in. pokaz
psów zaprzęgowych, prezentację psów
do adopcji, konkursy i licytacje, któ-

rych dochód zostanie przeznaczony na
budowę nowego schroniska w Mysłowicach.
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My jesteśmy razem

u Mysłowicki Dzień Osób Niepełnosprawnych okazał się znakomitą promocją integracji
społecznej i świętem osób, które na co dzień oczekują naszego wsparcia.

M

ysłowicki Ośrodek Kultury
i Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy odwiedzili
parlamentarzyści, radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych, naczelnicy wydziałów urzędu miasta,
przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, służby mundurowe,
lokalni dziennikarze oraz przyjaciele
niepełnosprawnych!
Wielkie wrażenie na uczestnikach
zrobiła świetna organizacja i liczba wolontariuszy zaangażowanych
w przygotowanie sceny, rozstawienie stołów, namiotów, organizację
nagłośnienia, przygotowanie poczęstunku czy stworzenie ciekawego
repertuaru.

Guten Tag!
u Grupa mysłowickiej
młodzieży
uczestniczy
w intensywnym
kursie językowym
w Niemczech.

Prezydent Dariusz Wójtowicz i były europoseł Marek Plura.

O

prócz zajęć w szkole językowej dodatkowo organizowane są dla młodzieży imprezy
towarzyszące, które mają na celu przełamanie barier w posługiwaniu się niemieckim.
O zakwalifikowaniu się na kurs decydowała ocena punktowa testu kwalifikacyjnego. Dzięki temu najlepsi uczniowie
z Mysłowic mogą teraz doskonalić swoR

E

je umiejętności językowe w Niemczech.
Intensywny kurs językowy organizowany jest co roku w czasie przerwy waK

kacyjnej w ramach dłogoletniej współpracy partnerskiej miasta Mysłowice
z Powiatem Enz w Niemczech.
L

A

M

A

Raport otwarcia czyli…

jak nie należy rządzić miastem

Po ujawnieniu tego dokumentu wybuchnie w Mysłowicach polityczno-towarzyska awantura. Po
przejęciu władzy, zaufany zespół współpracowników prezydenta Dariusza Wójtowicza przygotowywał
audyt miasta i podległych spółek. Pod lupę wzięto politykę finansową, inwestycyjną i kadrową.
Przyjrzano się pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz wydatkowaniu środków budżetowych.
Dotarliśmy do tego dokumentu, roboczo nazwanego raportem otwarcia. Wyłania się z niego ponury
obraz niekompetencji, złych decyzji, zaniedbań i zaniechań. Niektóre sprawy nadają się do
gazet, a inne od razu powinny trafić do prokuratury, bo zachodzi podejrzenie działania na
szkodę miasta. Raport jest bardzo obszerny. Media będą miały zajęcie co najmniej przez kilka
miesięcy. Mieszkańcom taka wiedza się należy. Nie chodzi tylko o wskazanie winnych, ale
o przestrogę na przyszłość, aby wiedzieć jak nie należy rządzić miastem.

u Na dzień przed zaprzysiężeniem Dariusza Wójtowicza na
prezydenta, stare władze miasta pozwoliły na „deal”, który może
Mysłowice pozbawić monitoringu i narazić na milionowe straty.

Afera monitoringowa

Kto pozwolił? Kto zarobił?
M
iało być tak pięknie.
Czterdzieści kamer stacjonarnych uzupełnionych o dwa zestawy mobilne, które
mogą pracować w każdym z rejonów miasta. Inteligenta sieć, rejestrująca na video określone
obszary, a także reagująca
na kolizje, zbiegowiska,
dewastacje, leżącego człowieka. Nic
dziwnego, że
hucznie zapowiadany przez
prezydenta Lasoka monitoring dla Mysłowic budził zainteresowanie nie tylko
mieszkańców, ale także samorządowców innych miast.

Nie wiadomo, jaką część raty stanowi
spłata sprzętu, a ile wynosi świadcze-

z 21 listopada ubiegłego roku. czyli podpisany na dzień przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Firma Qumak oficjalnie zgłosiła wtedy
podwykonawcę. Dla miasta chyba nie
było to zaskoczeniem. Już w czerwcu
2018 roku, wykonawca wystąpił do
gminy z prośbą o cesję wierzytelności na podwykonawcę.

Co to oznacza
w praktyce?

Ciąg dalszy problemów pojawił się
w czerwcu, kiedy syndyk poinformował władze miasta, że zgodnie z postanowieniem sądu, odstępuje od umowy, jaką podpisał Qumak. Złożone
przez gminę w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa nie spowodowało zabezpieczenia majątku. Oznacza to, iż podwykonawca rości sobie prawa do pełnego demontażu całej infrastruktury
monitoringowej.

Co na to
miasto?

Coś jednak
poszło nie tak.
W 2017 roku podpisano umowę z firmą Qumak, która zobowiązała się do dostarczenia i zamontowania monitoringu oraz obsługiwania i serwisowania go do
sierpnia 2024 roku. Po tym czasie całą infrastrukturę miała przejąć gmina. Zapłatę za tę usługę podzielono na 56 miesięcznych rat,
w które wliczono część opłaty za
sprzęt oraz koszt serwisu i konserwacji. W umowie nie uwzględniono jednak podziału procentowego.

wkrótce zasiadł we władzach firmy,
której spółka córka została zgłoszona jako podwykonawca monitoringu
miejskiego. Osoba odpowiedzialna za
SIWZ wykreowała cały zakres postępowania decydując, m.in. o usługowym modelu realizacji umowy, warunkach technicznych oraz o udziale
podwykonawcy, któremu zapewniono możliwości zastrzeżenia nazwy z
uwagi na tajemnicę handlową.

nie usługi, ale to jest
najmniejszy
z problemów.
W trakcie
trwania umowy wprowadzono kilka aneksów, z których
najważniejszym
okazał się ten

Qumak wystawiał fakturę ze wskazaniem konta bankowego podwykonawcy, a miasto uwzględniło cesję,
choć aneks został podpisany dopiero w pięć miesięcy później. Sytuacja
komplikuje się jeszcze bardziej po
analizie dokumentów dostępnych w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Okazuje się, iż człowiek wyznaczony przez
miasto do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Jakby tego było
mało, Qumak scedował
na podwykonawcę
całe wykonanie usługi,
łącznie z zakupami
sprzętu.
Prawdziwe schody zaczęły się dopiero w lutym tego roku. Firma Qumak ogłosiła upadłość! Niektóre kamery przestawały działać, a miasto
powinno w takiej sytuacji naliczać kary umowne. Tylko komu potrącić pieniądze, skoro nikt już nie wystawiał
faktur?

Gmina wraz z prawnikami od
pół roku stara się zabezpieczyć jakkolwiek majątek związany z monitoringiem. Jak na razie bez efektów. Ze wstępnych informacji wynika, że z miejskiego budżetu wypłynęło już ponad milion złotych,
m.in. na raty za sprzęt. Do tego dochodzą koszty pięciu pracowników
do obsługi monitoringu. Ich utrzymanie obciąża budżet kwotą ponad
200 tys. zł.
Trudno połapać się w tym galimatiasie, ale w największym uproszczeniu
sytuacja wygląda tak: umowny wykonawca nie jest już wykonawcą, a właścicielem infrastruktury monitoringu
jest podwykonawca, którego człowiek
zaprojektowała cały ten model. Czy
miasto zostanie bez miejskiego monitoringu? Na razie wiemy tylko tyle, że
sprawa jest w toku, a kamery - póki co
- działają.
Jerzy Filar

W raporcie otwarcia postawiono
diagnozę, dlaczego Mysłowicom
poszło w ostatnich latach tak
źle ze środkami unijnymi.

1. Bardzo słabe wykorzystanie
środków unijnych.
2. Brak współpracy między
wydziałami urzędu miasta.
3. Brak koordynacji działań
zmierzających do uzyskania
pozytywnego wyniku końcowego.
4. Brak należytego nadzoru nad
jednostkami realizującymi dany
projekt.
5. Brak zabezpieczenia środków
własnych na realizację projektów
w fazie składania wniosków.

RAPORT

Nie mie
do pien

u Pozyskiwanie środków zewnętrznych
mówiąc - mocną stroną władz poprzed
W latach 2014-2020 do Polski trafiła
ogromna kwotę 82,5 mld euro
dofinansowania, z której korzystać
mogły samorządy. Najwięcej pieniędzy
przeznaczono z tego na drogi
wojewódzkie. Mysłowice znalazły się
wśród nielicznych miast, które nie
zawnioskowały o dotację.
Droga nr 934 nie została objęta programem,
a w najbliższych latach nie ma co liczyć na dofinansowanie, ponieważ w kolejnej perspektywie wydatkowej Unii Europejskiej, ograniczono środki na
małe projekty infrastrukturalne.

W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE
LATA SKUTECZNOŚĆ
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW
UNIJNYCH NIE WYGLĄDAŁA
IMPONUJĄCO
n 2014 r. złożono 2 wnioski, z czego 1 anulowano.
n 2015 r. złożono 19 wniosków: 11 inwestycyjnych,
8 tzw. miękkich, z których 6 uzyskało negatywna ocenę.
n 2016 r. złożono 17 wniosków, w tym 2 miękkie. Zrealizowano po dwa wnioski inwestycyj-

Na remont 3 Maja miastu na
własne życzenie przepadła kasa
z metropolitalnego funduszu solidarności.

ne i miękkie. Odmówiono także podpisania umowy na dofinansowanie remontu obiektu przy ul. Plac Wolności 7 ze względu na brak
wkładu własnego miasta.
n 2017 r. złożono 16 wniosków, w tym 3 miękkie.
2 wnioski zrealizowano.

SPÓŹNILI SIĘ
Z UMOWĄ
W ramach „Metropolitarnego Funduszu Solidarności”, w marcu 2018 roku złożono dwa wnioski o dofinansowanie zadań z puli przypisanej Mysłowicom, wynoszącej 3,5 mln zł:
1. Przebudowa ul. 3 Maja od granicy Mysłowic do
ul. Laryskiej - etap I (wartość zadania 3 mln zł,
w tym dofinansowanie 2 mln zł).

Zrezygnowali z dotacji, aby wyremontować za swoje.
2. Przebudowa ul. M. Konopnickiej (wartość zadania 2,18 mln zł, w tym dofinansowanie
1,5 mln zł).
We wrześniu 2018 roku podjęto decyzję o rezygnacji z przebudowy ul. Konopnickiej i zawnioskowano o zwiększenie dofinansowania do ul. 3. Maja.
W wyniku zbyt późnego podpisania umowy z wykonawcą miasto musiało jednak rezygnować z otrzymanego wsparcia W ramach środków z Metropolitarnego Funduszu Solidarności. Pula niewykorzystana w 2018r. ze względu na uchybienia osób odpowiedzialnych za realizację, przeznaczona została na dofinansowanie zadań związanych z wymianą
nawierzchni na ul. Obrzeżna Zachodnia i Obrzeżna
Północna.

li naborów konkursowych i zostały rozdysponowane innym samorządom. Wspomniane wyżej inwestycje miasto będzie musiało teraz zrealizować ze
środków własnych.
Jak nieroztropną decyzją było zwrócenie pieniędzy szczególnie widać na przykładzie budynku przy ul. Bytomskiej 18d (dawny Sanepid).
Został on przejęty od wojewody śląskiego na cele społeczne. Zgodnie z umową budynek musi
zostać zaadaptowany na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych. Niestety, miasto oddało prawie

TA

ZREZYGNOWALI
Z PIENIĘDZY
Niektóre z mysłowickich projektów zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania,
ale miasto zrezygnowało z przyznanych pieniędzy.
n Kluby Inicjatyw Lokalnych (Plac Wolności 7, Bytomska 18d, Słupecka 9) - 1,9 mln zł.
n Utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie
zdegradowanym (Pl. Wolności 7 oraz 20 mieszkań socjalnych) - 1,7 mln zł.
n Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach
(Plac Wolności 7) - 305 tys. zł.
W związku z rezygnacją z dofinansowania pieniądze przyznane Mysłowicom wróciły do tzw. pu-

Promena

ok. 51,6

OTWARCIA

eli ręki
niędzy

nie było - delikatnie
dniej kadencji
2 mln zł przyznanego na ten cel dofinansowania
unijnego. Biorąc pod uwagę, że w tym budynku nie może powstać nic innego, podjęto decyzję, że inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych.

ŹLE OSZACOWALI
I DOSTALI MNIEJ
W poprzedniej kadencji władze miasta czasami
rezygnowały z unijnych dotacji, a nieraz na własne
życzenie musiały zwiększać wkład własny. Tak było w przypadku dwóch projektów: „Rewaloryzacja
Doliny Czarnej Przemszy etap I - Park Zamkowy”
i „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy etap II
- Promenada”.
W roku 2016 złożono wnioski o dofinansowanie. Koszt Parku Zamkowego oszacowano na
9,2 mln zł, z czego 85 proc. kosztów, czyli
7,8 mln zł miała pokryć Unia Europejska. Podobnie te proporcje przedstawiały się w przypadku Promenady. Koszt całkowity to 7,1 mln zł,
w tym unijna dotacja 5,9 mln zł. Wnioski opracowano i złożono na podstawie koncepcji programowo-przestrzennych przygotowanych w Wydziale Rozwoju Miasta. Tam też powstał kosztorys inwestycji.

W roku 2017 podpisano umowy o dofinansowanie
projektów według zaproponowanego montażu finansowego. Zgodnie z założeniami konkursu projekty musiały spełniać określone kryteria. Minimum
70 proc. powierzchni miały zająć tereny biologicznie
czynne. Kolejne warunki dotyczyły finansowania. Dosyć sztywno określono podział kosztów kwalifikowanych. Minimum 70 proc. miały stanowić wydatki związane z terenami biologicznie czynnymi. Reszta, czyli
maksymalnie 30 proc. to koszty związane z zagospodarowaniem terenu (ławki, alejki, place zabaw, utwardzone ścieżki asfaltowe, betonowe, wyposażenie itp.).
Na etapie opracowania właściwej dokumentacji
technicznej proporcje dotyczące powierzchni biologicznie czynnej zostały zachowane. Zaburzono jednak
plany finansowe. Znacząco zmniejszyły się koszty powierzchni biologicznie czynnych, wzrosły za to wydatki
dotyczące zagospodarowania. Dodatkowo w przypadku Parku Zamkowego podskoczyła do 10,8 mln zł
wartości całego zadania.
W tej sytuacji znacząco wzrosły kwoty wkładów
własnych do projektów i jednocześnie obniżył się
poziom dofinansowania zewnętrznego. W dodatku,
w wyniku opóźnień realizacyjnych, główne obciążenie finansowego dla miasta w związku z tymi projektami przypadnie na rok 2020.

AK MOGŁO BYĆ

ada

85 %

TAK JEST

67 %

Park Zamkowy

ok. 45,65 %

Chcieli
zaoszczędzić
na szkołach
Braki w budżetach
szkół wynoszą łącznie

25,5 mln zł
W

grudniu 2018 r. do Urzędu Miast
wpłynęły wnioski o uzupełnienie planów budżetowych na bieżący rok od
wszystkich dyrektorów mysłowickich szkół i placówek oświatowych. Były one skutkiem przygotowanego projektu budżetu na rok 2019 przez poprzed-

nie władze miasta. Dyrektorzy zaplanowali budżet
zarządzanej przez siebie placówki w kwocie, która
pozowałaby im na wypłatę pensji dla nauczycieli,
dokonanie bieżących napraw i remontów. Jednak
w budżecie miasta na 2019 rok, jak również w latach poprzednich kwoty te zostały zmniejszone.

O TYLE ZA MAŁO
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 14
Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoła Podstawowa nr 16
Szkoła Podstawowa Sportowa
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole Integracyjne
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 12
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 16
Przedszkole nr 18
Przedszkole nr 19
Przedszkole nr 20
Zespól Szkolno- Przedszkolny Nr 1
Zespól Szkolno- Przedszkolny Nr 2
Zespól Szkolno- Przedszkolny Nr 3
Zespól Szkolno- Przedszkolny Nr 4
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego
Zespól Szkół Specjalnych
Miejski Dom Kultury
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

SUMA

103 000
574 278
1 375 227
390 788
589 814
24 492
1 508 394
795 015
1 090 000
156 600
442 539
902 022
454 137
681 753
212 947
310 421
869 921
375 919
514 964
335 070
592 330
575 915
461 612
138 025
378 764
324 396
156 940
465 642
593 964
1 458 710
622 285
1 674 558
1 092 599
1 512 089
1 666 564
1 265 224
105 348
416 287
389 618

25 598 171

RAPORT OTWARCIA

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

46 mln zł

faktyczne zadłużenie
lokatorów

3,5 mln zł

kwota deklarowana
w bilansach

Ukryty dług
Eksmisje były w poprzednich latach tematem tabu. W efekcie długi
lokatorów wobec MZGK wzrosły do astronomicznej kwoty.

S

krajnie źle, ocenili autorzy raportu windykację należności pieniężnych w Miejskim
Zarządzie Gospodarki Komunalnej. Zestawienie obrotów i sald na koniec ubiegłego roku wykazało kolosalny poziom należności wymagalnych,

dokładnie 46.978.101 zł. Tymczasem bilans na
31 grudnia 2018 r. wykazał 3.583.575 zł. Zadłużonych jest łącznie 3.026 lokali (stan na koniec
ubiegłego roku). Polityka windykacyjna w MZGK
wymaga zdecydowanego zaostrzenia.

Katastrofa
budowlana?
P
omieszczenia
Działu
Świadczeń Rodzinnych
znajdują się w starym
budynku przy ul. Powstańców 9.
Nie dają one gwarancji bezpieczeństwa pracownikom oraz
obsługiwanym mieszkańcom.
W 2016 roku wraz z wejściem
programu „Rodzina 500+” liczba wniosków przyjmowanych
przez dział wzrosła o 100 proc.
W kolejnym okresie zasiłkowym
do skorzystania z różnego rodzaju świadczeń będzie uprawnionych ok. 20 tys. mysłowiczan.
Przyjęcie takiej partii dokumentów grozi katastrofą budowlaną.

Najdroższa

P

dzynarodowe zawody w siatkówce
plażowej. Przez lata na Słupnej nie
działo się nic. Hulał wiatr i grasowali
złomiarze. Aż nagle, w ubiegłym roku
władze miasta przygotowały projekt
budowy basenu. Szybko okazało się,
że jest to jedynie wyborcza kiełbasa.
W swoich założeniach projekt okazał
się niemożliwy do spełnienia nie tylko z powodu uwarunkowań terenowych, ale przede wszystkim ze wzglę-

du na brak zabezpieczonych środków
na jego budowę. Mysłowickiego
podatnika kosztowało to dokładnie
60.885 zł. Podobny problem dotyczył
kąpieliska Hubertus. Przez wiele lat
było ono dzierżawione bez jakichkolwiek inwestycji. Brak nadzoru nad
dzierżawcą, który tylko zajmował się
torem wakebordowym spowodowało
zniszczenie toalet, kontenera i głębokie zniszczenia całego obiektu.

z zagrożeniem zdrowia i życia
osób przebywających w budynku.
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ark Słupna jest chyba najbardziej jaskrawym przykładem
niekompetencji władz samorządowych w ostatnich latach. Od
momentu przejęcia obiektu przez
dzierżawcę nie została wykonana
żadna aranżacja niszczejącego okrąglaka, amfiteatru czy boisk do siatkówki plażowej. Obiekty sportowe
systematycznie niszczały od kiedy
miasto przestało organizować mię-

MOPS od 2017 roku bezskutecznie wnioskował o zmianę lokalizacji działu w związku

Dopiero w ostatnich miesiącach ośrodek Słupna zaczął
odżywać, ale do czasów świetności jest jeszcze daleka droga.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Lali nie tylko wodę

u Wyjątkowo dużo uwagi raport poświęca MPWiK. W spółce tej doszło do kumulacji
bezsensownych decyzji, ewidentnych zaniedbań i niejasnych umów.
REMONT PO REMONCIE

NIE PŁACILI CHOĆ MOGLI

W drugiej połowie 2015 r. spółka zmodernizowała kotłownię węglową, na którą wydano 180 tys. zł. Już w kilka miesięcy później
zdecydowano się na termomodernizację obiektu. Remont objął także
wymianę kotłowni na gazową. Spółka zabiegała o dofinansowanie tej
inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek przepadł. MPWiK
znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej, a to wykluczało pomoc
ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Mimo tego zarząd spółki nie zrezygnował i sfinansował inwestycję ze swoich, kurczących się środków.

ŚLEPY MONITORING
W styczniu 2018 r. zarząd zlecił opracowanie monitoringu obiektów
przy ul. Fabrycznej 10 oraz Sułkowskiego 3, a wraz z systemem stalowych bramek wejściowych. Urządzenie działa częściowo, bramki były
w użyciu przez krótki okres czasu, aktualnie są nieczynne. Bez wyraźnej
potrzeby wydano 135 tys. zł.

Zgodnie z oświadczeniem głównej księgowej, mimo iż spółka
miała pieniądze na terminowe płacenie dostawcy wody, decyzją
zarządu przelewy wstrzymywano z nieuzasadnionych powodów.
Spowodowało to roszczenia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z tytułu odsetek, a MPWiK naraziło na straty.

NOWOCZESNOŚĆ CZY ROZRZUTNOŚĆ?
Zdumienie muszą budzić także umowy zawierane z zewnętrznymi kontrahentami. Zadaniem MPWiK jest dostarczanie mieszkańcom Mysłowic wody i odbiór ścieków. Komunalna spółka o takim
profilu nie musi walczyć o klienta. Tak zwana rynkowa rozpoznawalność nie ma dla niej większego znaczenia. Tymczasem MPWiK
zamawiał usługi pijarowe i promocyjne na miarę firm z sektora
bankowego, dla których budowanie marki i wizerunku jest fundamentem przetrwania na rynku. Oto kilka najciekawszych umów
zawartych przez MPWiK.
n Realizacja jednoodcinkowej audycji telewizyjnej 20 tys. zł.
n Budowane pozytywnego wizerunku firmy 23.700 zł umowa
zlecenie i 22 tys. zł umowa o pracę.
n Udostępnienie specjalistycznego portalu internatowego celem monitorowania PR w social mediach 18 tys. zł.
n Usługi outsourcingowe w zakresie Human Resources 61 500 zł.
n Usługi public relations 23 985 zł.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

lipiec 2019 r.

z różnych źródeł uda się nam pozyskać pieniądze na polepszenie stanu technicznego budynków. Mamy
również sporo budynków ogrzewanych piecami węglowymi a realizacja obowiązków związanych z ograniczeniem niskiej emisji będzie wymuszała w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej podejmowanie
działań związanych z likwidacją tego typu ogrzewania.
- To jednym słowem szykują się
zwolnienia?
- Nie. Pracowników czekają zmiany, ale wszyscy którzy chcą pracować, uczyć się i są otwarci na nowości nie muszą się niczego obawiać.
Nie przyszłam tutaj z założeniem, że
będę zwalniać. Mam nadzieję, że bardzo szybko pracownicy, jak również
nasi mieszkańcy przekonają się, że
zmiany w MZGK idą w dobrym kierunku. Musimy działać efektywnie,
a także poprawić obsługę mieszkańców, by byli zadowoleni z naszych
usług. Lokatorzy bez względu jaką
sprawę mają do załatwienia muszą
czuć, że zostali profesjonalnie obsłużeni. My tu jesteśmy dla nich.
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MAŁGORZATA KSIĄŻEK-GRELEWICZ jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w zakresie Kontroli i Audytu Wewnętrznego
w Gospodarce i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, certyfikat PRINCE2 Foundation i Practitioner.
Od początku kariery zawodowej związana z administracją publiczną. W 1999
roku rozpoczęła pracę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach gdzie
pełniła funkcję m.in. Dyrektora Generalnego, Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, Dyrektora Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki. W 2016 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Oddziału ZUS
w Sosnowcu. Od 2018 roku związana z Urzędem Metropolitalnym GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, gdzie pełniła funkcję, m.in. Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
ne domy za kilka lat będą nadawały się do wyburzenia, a przepisy dotyczące ograniczenia niskiej emisji wymuszają podejmowanie konkretnych działań. Musimy nasze domy i kamienice termomodernizować, remontować,
by lokatorom żyło się lepiej i taniej. Zdecydowanie mniej kosztuje ogrzanie i utrzymanie domu
po przeprowadzonym gruntownym remoncie z termomodernizacją, wymianą okien, drzwi, na-

przypadek rozpatrywać indywidualnie. Są dłużnicy, którzy nie płacą, bo
można tego nie robić. Żyjący na koszt
innych. Ale są też osoby skrzywdzone przez los, chorujące, nieporadne
życiowo, którym trzeba pomóc, a nie
eksmitować. To są trudne tematy, ale
i z nimi też trzeba się zmierzyć.
- A co z budową nowych mieszkań komunalnych?
- Warto byłoby włączyć się w rządowy program budowy mieszkań.

Chciałabym, żeby MZGK był sprawnie
i efektywnie działającą firmą, która świadczy
profesjonalne usługi w zakresie zarządzania
zasobem mieszkaniowym gminy.

Rozmowa z MAŁGORZATĄ KSIĄŻEK-GRELEWICZ, nowym dyrektorem
Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.
- Zarządza Pani zasobami komunalnymi od 1 lipca. To trudny
temat w każdym mieście i spore
wyzwanie. Jaki ma Pani pomysł na
mysłowicką „komunalkę”?
- Nie obawiam się trudności, ponieważ mam spore doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami jak również w zarządzaniu ludźmi. Z wieloma problemami miałam
już do czynienia i wiem z czym mogę się spotkać. Jestem przekonana,
że moje doświadczenie zawodowe
i wsparcie ze strony Pana Prezydenta pozwolą na szybkie usprawnienie
działania firmy i wprowadzenie nowych standardów zarządzania zasobami mieszkaniowymi.
- A co na pierwszy ogień?
- Najważniejsze dla mnie jest
bezpieczeństwo mieszkańców.
Stąd też w pierwszej kolejności zajęłam się weryfikacją stanu przygotowań do sezonu grzewczego.
Chciałabym również wyeliminować jak najszybciej zagrożenia bezpieczeństwa związane ze złym stanem technicznym budynków. Wiąże się to m.in. z zabezpieczeniem
pustostanów i rozbiórką obiektów
wycofanych z eksploatacji, które

stanowią zagrożenie dla mieszkańców. W tych budynkach często pomieszkują bezdomni, ale także pojawiają się dzicy lokatorzy. A przecież niektóre z tych obiektów grożą zawaleniem. Kolejnym pilnym
zadaniem jest optymalizacja kosztów i poprawa funkcjonowania firmy. Trzeba wiele rzeczy usprawnić,
przyspieszyć, by skupić się na najważniejszych zadaniach - obsłudze
mieszkańców na najwyższym, profesjonalnym poziomie i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na modernizację zasobów.
- Jadąc przez miasto widać, że
wiele domów wymaga gruntownego remontu, szczególnie kamienice.
- Mamy w swoich zasobach kilka kamienic, wpisanych do rejestru
zabytków, których czas nie oszczędził. Wymagają one rewitalizacji,
a środki na ich wykonanie można
pozyskać z kilku instytucji. I tu znowu wracamy do usprawnienia działania firmy, która musi nauczyć się
pozyskiwać i rozliczać środki zewnętrzne. Tylko dzięki montażom finansowym z udziałem środków zewnętrznych pochodzących

- Mówi pani o likwidacji pieców, remontach gruntownych
kamienic i domów, ale niektórych lokatorów może nie stać być
na mieszkanie w lokalach po remoncie…
- Oczywiście, zawsze trzeba pamiętać dla kogo to robimy. Ale, też
trochę nie mamy wyjścia, bowiem
nieremontowane i modernizowa-

prawionym i ocieplonym dachem.
To także posłuży lokatorom.
- Problemem są też lokatorzy
nie płacący czynszu…
- To bardzo trudny temat. Wiem,
że pewne działania już zostały wykonane, ale system windykacji też musi
być sprawniejszy. Choć w tym przypadku trzeba bardzo uważać i każdy

Uważam, że to spora szansa dla
Mysłowic, by pozyskać nowe zasoby mieszkaniowe. Miasto dałoby
grunt, a deweloper wybudował domy czynszowe. W ten sposób więcej osób miałoby szansę na mieszkanie.
- Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Wielkie otwarcie Hubertusa!

Lato z

u 19 czerwca, czyli w dniu zakończenia roku szkolnego

nastąpiło wielkie otwarcie kąpieliska Hubertus!

u Jak co roku tak i w tym zaplanowaliśmy
wiele atrakcji dla najmłodszych
i nieco starszych.
TYLKO U NAS:
n „Dbamy o damy”- śniadanie + fitness na
trawie,
n animacje z harcerzami,
n kino letnie w Parku Słupna,
n Pod nazwą „Środy w terenie” organizujemy spływ kajakowy, który odbędzie się
24 lipca,

n wycieczki do Aqua Parku - koszt: 20 zł
dorosły, 5 zł dziecko.
n 18 sierpnia z cyklu „Dbamy o damy” odbędą się warsztaty Nordic Walking,
n Udział w eliminacjach do Mistrzostw
Mysłowic w siatkówce plażowej, koszt
5 złotych/uczestnik/turniej.

O

ficjalny „debiut” przyciągnął mieszkańców
Mysłowic oraz miast
ościennych, którzy w okresie
wakacyjnym mogą korzystać
z obiektu w godz. 10:00 - 21:00
oraz kąpieliska strzeżonego przez
ratowników w godz. 10:00 - 18:00.
Oficjalnego otwarcia dokonał prezydent Dariusz Wójtowicz, a później
w rytmach muzyki puszczanej przez DJ-a

uczestnicy bawili się na trampolinach i dmuchańcach wodnych,
korzystali ze strefy gastronomicznej oraz z uwagą przyglądali się
poczynaniom judoków z UKS
Karkosz Team.
Natomiast zasady pierwszej pomocy przypomnieli ratownicy wodni, a na dzieciaki podczas kąpieli miał
baczne oko pies poszukiwawczo-ratunkowy Hellboy.

CO PROPONUJEMY PODCZAS PÓŁKOLONII?
n gry i zabawy rekreacyjne
n szkolenie z pierwszej pomocy
n kajaki i rowerki
n park linowy
n gry integracyjne
n turnieje sportowe

n nauka pływania
n siłownia
n wyjście do kina
n wyjazd do Parku Wodnego Ruda Śl./Tychy
n wyjazd do Energylandii - opłata dodatkowa 140 zł.

Każdego dnia zapewniamy pełen posiłek oraz wodę do picia.
Zajęcia będą odbywać się na Naszych obiektach:
Hala na Bończyku, Park Słupna, Hubertus.
Opiekę nad uczestnikami sprawować będzie wykwalifikowana kadra z odpowiednim
przygotowaniem sportowym. Spotykamy się od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.30 do 14.00. Cena za cały turnus: 150 złotych!
Letnią przygodę z MOSiRem zakończymy wspólnie w Parku Słupna 31 sierpnia.
Zapisy i informacje pod numerami:
Półkolonie - 690 216 008, Lato w mieście - 32 31 71 801

ZAPRASZAMY!

Poćwiczmy razem

F

Zwyciężyła Silesia Elektro

D

obiegły końca rozgrywki Braks Mysłowickiej Ligi Futsalu, odbywające się od września ubiegłego roku na hali
widowiskowo - sportowej MOSiR mieszczącej się w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z.
Na I miejscu uplasowała się drużyna Silesia Elektro, II miejsce
zajęła drużyna G.M. Namioty, a III miejsce przypadło drużynie
Futsal Team.
Puchar Fair Play otrzymuje drużyna Magwer. Najlepszym
bramkarzem wybrano: Krzysztofa Sikorę z drużyny Silesia Elek-

tro. Królem strzelców został: Tomasz Golly z drużyny Silesia Elektro - 52 bramki.
- Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w tegorocznej
edycji BMLF oraz gratulujemy zwycięzcom. Wszystkim drużynom
biorącym udział w zawodach składamy podziękowania za wspaniałą grę i wysoki poziom sportowy. Mamy nadzieję, że z nowymi
siłami i być może przy jeszcze większym zainteresowaniu spotkamy
się na kolejnej edycji Braks Mysłowickiej Ligi Futsalu - powiedział
Karol Pawlik dyrektor MOSiR.

Spływ Listwartą
M

it Poranki to forma porannego rozruchu na świeżym powietrzu. Są to
wszechstronne zajęcia oparte na
zasadach treningu zdrowotnego, których
głównym celem jest ogólny rozwój i poprawa sprawności fizycznej oraz budowanie prawidłowych nawyków ruchowych.
Treningi dedykowane są wszystkim
bez względu na płeć i wiek, którzy chcą
aktywnie zacząć weekend w miłym towarzystwie. Niezwykła atmosfera panująca
podczas zajęć zapewni możliwość nawią-

zania nowych znajomości. Po porannym
rozruchu zapraszamy na śniadanie na
trawie. Zapewniamy, że będzie smacznie,
zdrowo i kolorowo!
Miejsce: Park Słupna
Startujemy o godzinie 9:00
Terminy:
Lipiec: 20, 27
Sierpień: 3, 10, 17, 24
Przyjdź rano i zacznij
aktywnie dzień z nami!

OSiR zaprasza na spływ kajakowy rzeką Liswartą, która
jest niezwykle ciekawa, miejscami nawet dzika z naturalnymi przeszkodami, meandrami i zakolami, a jej
czystość zachęca do kąpieli.
Fragment, którym będzie przebiegał
spływ to mało uczęszczany, ale przepiękny
szlak kajakowy, co oznacza, że wyjazd będzie kameralny i cichy, po słabo zasiedlonych terenach. Wybrany odcinek spływu:
Zawady - Wąsocz (15 km, 4-5 godz.).
Zbiórka się 24 lipca o 7:45 pod Halą
MOSiR (ul. Bończyka 32z) skąd o godzinie
8:00 wyrusza autokar na miejsce spływu.

Koszt spływu:
5,00 zł - dziecko,
30,00 zł - osoba dorosła
Zapisy oraz więcej
informacji: 32 317 18 02

MOSiR zaprasza wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych jak i zaczynających swoją przygodę z kajakarstwem.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
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AlterFest Mysłowice 2019

W

lipcu już po raz ósmy usłyszymy w Mysłowicach najważniejszych przedstawicieli polskiej
muzyki alternatywnej. Podczas odbywającego
się od 19 do 20 lipca festiwalu AlterFest wystąpi dziesięciu
wykonawców - m.in. łączącą hip-hop z popem formację
Bitamina, elektroniczną Rebekę, raperów tworzących duet
Syny, czy Kasię Lins. Mysłowicki festiwal to jedno z naj-

ciekawszych wydarzeń muzycznych na Śląsku. Wydarzenie
swoją wyjątkowość zawdzięcza niezwykłemu miejscu, jakim niewątpliwie jest neogotycki budynek Kościoła Ewangelickiego. Dotychczas podczas imprezy wystąpiło blisko
stu wykonawców, m.in. The Dumplings, xxanaxx, czy Gaba
Kulka.
Sprzedaż biletów na KupBilecik.pl

Program:
19 lipca
w Santabarbara Music
w The Party Is Over
w Rosalie.
w Psychocukier
w Bitamina
20 lipca
w TRYP
w mona polaski
w Syny
w Kasia Lins Trio
w Rebeka

WAKACJE W MOK

u Wakacje w mieście nie muszą być nudne! „WAKACJE z MOK” to cykl warsztatów
i zabaw wzbogacony o projekcje filmowe i wycieczki, organizowany w okresie
wakacyjnym dla dzieci szkolnych w wieku 7 - 12 lat, w określonych filiach MOKu.
Zadzwoń i sprawdź, czy są jeszcze wolne miejsca!
I turnus, 1-26.07.2019
n Centrum, Grunwaldzka 7, tel. 2226670, w. 2
n Brzezinka, ul. Laryska 5, tel. 570 401 717
n Wesoła - Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Piastów Śląskich 8, tel. 2226670, w. 2
n Dziećkowice, ul. Długa 70 a, tel.+48 512 069 353, +48 570 401 052

II turnus, 29.07-23.08.2019
n Centrum, Grunwaldzka 7, tel. 2226670, w. 2
n Brzęczkowice, ul. Kawy 12, tel. +48 570 401 277
n Morgi, ul. Wybickiego 80, tel. +48 570 401 844
n Krasowy, Szkoła nr 17, ul. PCK 209 b, tel. 2226670, w. 2

Szczegóły na www.m-ok.pl

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
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NIECH ŻYJE RYNEK

Facet (nie)potrzebny od zaraz
27 lipca o godz.
21.00 w ramach cyklu „Kino na Rynku” będzie można
zobaczyć nietypową komedię romantyczną „Facet (nie)
potrzebny od zaraz”,
różną od większości
polskich produkcji w tym gatunku. Opowieść o dziewczynie, która dokonuje remanentu w życiu miłosnym, jest pełna humoru, słodko-gorzkich starć
charakterów i żartów sytuacyjnych. Jednocześnie jest to pełen wdzięku obraz o polskich kidultsach - dorosłych dzieciakach, uwięzionych w bezdecyzyjności.
W filmie widać inspiracje amerykańskim kinem niezależnym, fascynację
dobrą muzyką (na ścieżce dźwiękowej znalazły się utwory takich zespołów
jak: Mikromusic, The Dumplings, KAMP, Fismoll, Paula and Karol) i Warszawą (Plac Zbawiciela, Kino Iluzjon, nabrzeża Wisły, scena klubowa). Reżyserka debiutantka zaprosiła do współpracy świetną aktorską ekipę w składzie:
Katarzyna Maciąg, Joanna Kulig, Paweł Małaszyński, Maciej Stuhr.

Morskie opowieści
Natomiast 4 sierpnia o godz. 15.00, na
Rynek zapraszamy
dzieci na „Morskie
opowieści Kapitana
Guliwera” - spektakl
Teatru Gry i Ludzie.
Jest to dynamiczna opowieść o przygodach dzielnego Guliwera oraz jego nieudacznej załogi, podczas morskiej podróży. Spektakl grany w planie żywym oraz lalkowym. Natomiast w godz. 16:0018:00 „Dzieci tworzą”: slime’y i piankolina, animacje teatralne z aktorami Teatru
„Epidemia”.

Potańcówka miejska
Zapraszamy na
„potańcówkę miejską” - 10 sierpnia
o godz. 18. To już
tradycja, że na Rynku w wakacje tańczymy. Dotąd bawiliśmy się w stylu retro, nawiązując
do tzw. słusznie minionej epoki PRL-u. W tym roku proponujemy tradycyjny rock’n’roll i przeboje takich wykonawców, jak: The Beatles, Buddy Holly, Roy Orbison, Elvis Presley, czyli najlepszą klasyczną muzykę rozrywkową
z epoki, kiedy tańczono w parach z towarzyszeniem żywych instrumentów,
a panie i panowie nie zapominali o elegancji.

Stand up: Bartosz Gajda,
Jakub Ćwiek
To pierwsze tego typu wydarzenie na mysłowickim Rynku. Podczas wieczoru ze stand-upem
zobaczymy Jakuba Ćwieka oraz Bartosza Gajdę.
Jakub Ćwiek to pisarz, konferansjer, publicysta
i badacz popkultury. Jest autorem ponad dwudziestu książek, z których większość doczekała
się statusu bestsellerów. W 2017 roBartosz Gajda ku zaczął występować jako stand-uper, współtworząc z Michałem Pałubskim i Maciejem Linke projekt
„Michał Pałubski i Brothells” Bartosz Gajda
znany jest natomiast przede wszystkim z kabaretu Łowcy.B, ale równie dobrze radzi sobie na scenie solo. Wydarzenie odbędzie się
Jakub Ćwiek
17 sierpnia o godz. 19.
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To były piękne dni…

u Od tegorocznych Dni Mysłowic upłynęło już trochę czasu, ale wspomnienia po tej
niezapomnianej imprezie zostaną przynajmniej przez rok, aż do następnej edycji.

W

tym roku Dni Mysłowic były
wyjątkowe. Trwały aż cztery
dni, ponieważ połączone zostały z ekumenicznym koncertem - Bądź
jak Jezus. W czwartek na kąpielisku Park
Słupna świętujących przywitała piękna
słoneczna pogoda. Frekwencja była znakomita, a atmosfera pełna radości. Był to
dzień rodzinnej zabawy. Piątek poświęcony został muzyce dance, a sobota przywitała mieszkańców silnym rockowym
brzmieniem z MYSLOVITZ i COMA
w rolach głównych. W ostatnim dniu mysłowiczanie bawili się na Bończyku przy
muzyce biesiadnej.

W Mysłowicach jak w Acapulco
www.naszemyslowice.eu

lipiec 2019 r.
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u Turniej Plaża Open dostarczył wielu emocji. Nie zawiedli kibice, którzy po brzegi
wypełnili trybuny na Słupnej. Na wysokości zadania stanęli także zawodnicy.

Do

kwalifikacji przystąpiło 37
par męskich i 14 duetów
żeńskich. Do samego
wieczora nie było wiadomo, które z par
wystąpią w niedzielnych finałach. Po stojących na bardzo wysokim poziomie spotkaniach, po złote medale sięgnęły Izabela
Błasiak i Agnieszka Adamek, a w kategorii
mężczyzn triumfował olimpijczyk z Londynu i Rio de Janeiro Mariusz Prudel
w parze z młodszym kolegą - Mikołajem
Miszczukiem.
Poza siatkarskimi emocjami organizatorzy Plaża Open zapewnili widzom także
wiele innych atrakcji. Skorzystać mogli

R

E

K

z kriokomory, jacuzzi, sauna, a także Coffe Van, czyli mobilnej kawiarni. Na boisku
głównym pomiędzy rozgrywkami przeprowadzono konkursy z nagrodami, jedną
z zabaw o nazwie „zamrożone koszulki”,
w której wyłonieni z trybun kibice mieli
za zadanie w jak najszybszym czasie założyć na siebie zamrożone koszulki. Z kolei
w dmuchanym basenie odbył się towarzyski mecz piłki nożnej na wodzie. Reprezentacja Samorządu Miasta Mysłowice zagrała
z Reprezentacją Plaża Open. W regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się
remisem 3:3, dopiero po rzutach karnych
zwyciężyli goście.

L

A

M

A
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HOROSKOP
Wodnik 20.01. - 18.02. Od dłuższego czasu czekasz na moment wytchnienia i spokoju. Właśnie w tym miesiącu pojawi się nadzieja, aby tak właśnie się stało. Pierwsza połowa wakacji może być dla
Ciebie bardzo relaksująca. Odetchniesz od
stresujących spraw, relaksując się na słońcu. Wzrośnie w Tobie poczucie pewności
siebie, co pozwoli Ci z większą odwagą realizować zamierzone plany i cele. Czeka Cię
również interesująca impreza z ulubionymi
osobami, która powinna wpłynąć pozytywnie na Twój nastrój. Wydarzenie w drugiej
połowie wakacji skłonią Cię do większych
rozważań i refleksji. Jeżeli pozytywnie podejdziesz do nadchodzących wydarzeń, to
czeka Cię całkiem dobry czas.
Ryby 19.02 - 20.03 Jest miło, ciekawie
i przyjemnie. Lipiec to dla Ciebie wspaniały miesiąc, który przywraca Twoje siły witalne. Korzystając z większej ilości wolnego czasu, zacznij porządkować swoje życie, wprowadzając liczne nowości. Zrób
również coś bardzo ważnego dla siebie, co
będzie miało wpływ na Twoją przyszłość.
Zacznij w większym stopniu kontrolować
swoje wydatki. Niewykluczone, że z uwagi na większe zapotrzebowanie finansowe
zaczniesz wkrótce szukać dodatkowej pracy zarobkowej.
Baran 21.03. - 19.04. W ciekawym stylu rozpocząłeś wakacje, na które czekałeś z niecierpliwością od dłuższego czasu.
Dalej będzie jeszcze lepiej. Wyciszysz się
i zrelaksujesz. Odetniesz się od dawnych
problemów, skupiając swoją uwagę na rzeczach bardziej pozytywnych. Bardzo możliwe, że zdarzy się coś, co pokieruje Twoje
losy w zupełnie nową stronę. Pojawią się
także nowe zobowiązania, które przyniosą
Ci niemałe korzyści, jeśli dobrze wywiążesz
się ze swoich obowiązków. Na nowo spojrzysz na niektóre sprawy, które teraz nabiorą większego sensu.
Byk 20.04. - 20.05. Początek wakacji był
dla Ciebie bardzo aktywny. Pojawiły się zupełnie nowe cele finansowe, które zwiększyły Twój zapał do pracy. Dasz radę je
osiągnąć. W drugiej połowie wakacji spotka
Cię więcej relaksujących chwil - odetchniesz
trochę od tego życiowego biegu, wyciszając i odprężając się. Przyda Ci się dobry odpoczynek, który pozwoli Ci przywrócić siłę
i energię do życia. W miłości zaświta nowa
nadzieja - raczej nie będziesz osobą, która bezczynnie zacznie czekać, aż nadejdzie gorące uczucie. W dużym stopniu zaangażujesz się w relacje towarzyskie, które
mogą przynieść ciekawe korzyści.
Bliźnięta 21.05. - 21.06. Lipiec zapoczątkował ciekawy czas, który w większym
stopniu powinien być spędzony po Twojej
myśli. Otrzymasz od zaufanej osoby ciekawą propozycję, nad którą dobrze się zastanowisz. Obudzisz ukryte w sobie pokłady energii, co pozwoli Ci nacieszyć się wakacyjną aurą. Większa ilość wolnego czasu
pozwoli Ci uporządkować sobie różne życiowe sprawy. Z pozytywnym podejściem
do życia niemal każde przedsięwzięcie ma
szansę na powodzenie!
Rak 22.06. - 22.07. Pierwsza część wakacji odkryje dotąd tłumione w Tobie pragnienia. Z dużym entuzjazmem zaczniesz
planować swoją najbliższą przyszłość,
głównie pod kątem wakacji i odpoczynku.
Otrzymasz od kogoś pomoc, dzięki której
wprowadzisz do swojego życia więcej harmonii i porządku. Zapowiada się również
duża aktywność finansowa - zaczniesz
składać pieniądze na konkretny cel, który
będzie w Twoim zasięgu. Kierując się głosem intuicji będziesz w stanie zawrzeć korzystną transakcję.

Lew 23.07. - 22.08. Lipiec powinien być
dla Ciebie korzystnym miesiącem. Zdecydowanie przyda Ci się większy odpoczynek,
dlatego jego druga połowa stworzy urlopowy nastrój, który pozwoli Ci odetchnąć od
problemów i obowiązków. Odzyskasz siły
witalne i z uśmiechem na twarzy zaczniesz
dążyć w kierunku własnych marzeń i ukrytych pragnień. Nie musisz dłużej obwiniać
się za wszelkie niepowodzenia miłosne,
ponieważ gorące uczucie jest w Twoim zasięgu, jednak w tym celu musisz zmienić
swoje nastawienie do ludzi.
Panna 23.08. - 22.09. Lipiec powinien
być dla Ciebie optymistyczny. Poczujesz
dużą ulgę, ponieważ trudne chwile wkrótce
przeminą. Będziesz osobą bardziej konsekwentną i z jeszcze większym uporem zaczniesz dążyć do spełnienia swoich celów.
Zbliża się również ważna rozmowa, która będzie miała wpływ na najbliższą przyszłość. Wśród osób samotnych pojawi się
realna szansa, aby spotkać kogoś wartościowego, jednak tutaj ważne jest, aby nie
zamykać się w sobie. Zmień swoje nastawienie do życia od teraz, aby jak najszybciej zbliżyć się w kierunku szczęścia.
Waga 23.09. - 22.10. Masz wygórowane nadzieje związane z tym miesiącem,
jednak wcale nie muszą być one bez pokrycia. W drugiej połowie poczujesz większy zasób sił i energii. Skupisz się na samorealizacji i zaspokajaniu własnych potrzeb. Popracujesz nad swoją formą fizyczną, jednak tutaj dużą motywacją będzie pewna osoba. Czeka Cię również interesująca impreza, która na długo zapadnie w Twojej pamięci. Pojawi się także przed Tobą cel, w kierunku którego zaczniesz dążyć za wszelką cenę, aby go
szybko zrealizować.
Skorpion 23.10. - 21.11. Nie musisz dłużej zamartwiać się bez powodu. Właśnie
teraz pojawia się dobry czas, aby się zregenerować i zapomnieć o dawnych problemach. Lipiec będzie dla Ciebie ważnym
miesiącem, ponieważ łączy się z ciekawym wydarzeniem, które powinno utkwić
w Twojej pamięci. Dużo czasu spędzisz
wśród zaufanych ludzi, którzy niejednokrotnie Cię rozweselą. Z większą odwagą
zaczniesz myśleć nad swoją przyszłością,
idąc w kierunku samorealizacji. Otrzymasz
również ciekawą propozycję, nad którą
warto się dobrze zastanowić.
Strzelec 22.11. - 21.12. W lipcu pojawią
się nowe okoliczności, które obudzą w Tobie ukrytą dotąd energię. Szczęśliwie wyjdziesz na prostą i z większym entuzjazmem zaczniesz iść w kierunku własnych
marzeń. Odnowisz stare relacje z przyjaciółmi, spędzając z nimi dużo czasu. Ktoś
przedstawi Ci bardzo interesującą ofertę,
jednak warto skonsultować ją z rodziną.
W Twoim umyśle pojawi się zupełnie nowy
cel, którego realizacja pochłonie większą
część Twojego czasu. Piękna pogoda powinna być przez Ciebie dobrze wykorzystana, ponieważ postarasz się ją spędzić poza
domem.
Koziorożec 22.12. - 19.01. Pod koniec
lipca pojawi się pomysł na daleki wyjazd,
który pozwoli Ci odzyskać siły. Zaczniesz
go starannie planować, biorąc pod uwagę
możliwości finansowe. Z ciekawą propozycją spędzenia wakacji wyjdzie w Twoim
kierunku dobrze znana Ci osoba. Zmobilizujesz się również do większego wysiłku
fizycznego, na nowo angażując się w sport.
Pewne okoliczności sprawią, że pojawi się
większe zapotrzebowanie finansowe, dlatego rozważysz nawet opcję podjęcia dodatkowej pracy. W miłości możesz spotkać
osobę piękną wewnętrznie.

w miejsce OH Kino

fot. GO Kino

W

chwili, kiedy ten numer gazety trafia w Państwa ręce, GO Kino w centrum handlowym
Quick Park jest już zapewne czynne. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 19 lipca. Nowy operator

multipleksu zastąpił dotychczasowe OH Kino. Miłośnicy
dobrego filmu z Mysłowic i nie tylko, nie powinni obawiać się tej zmiany. W GO Kino zapowiadają się ciekawe
seanse i komfortowe warunki oglądania.

KRZYŻÓWKA

