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W ostatnim roku rządów
Edwarda Lasoka Mysłowice
osiągnęły najgorszy
w historii wynik w rankingu
zamożności miast na
prawach powiatu.

Cała Polska już wie, że Pierwsze Powstanie Śląskie
zaczęło się w Mysłowicach. Takiej kumulacji koncertów,
imprez, rekonstrukcji, spotkań i uroczystości, nasze
miasto nie widziało jeszcze nigdy.
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aki jest Grzegorz Schetyna każdy
widzi. Stać go na wiele, ale w dniu
Święta Wojska Polskiego przeszedł
samego siebie. Lider Platformy Obywatelskiej zakomunikował, że organizowanie defilady w Katowicach jest niegodne
i hańbiące. Nawet, jeśli autor miał coś innego na myśli, w eter poszedł jeden przekaz. Ważne rzeczy mogą dziać się tylko w stolicy. Śląsk jest od ciężkiej roboty,
a nie od parad. Wielki światowiec Schetyna, jeśli jego partia wygra wybory, do
Warszawy przeniesie zapewne wszystko,
nawet Tydzień Kultury Beskidzkiej i śląskie etapy Tour de Pologne. Skąd ta złość
i nierozważne słowa? Obiektywnie rzecz
biorąc, pomysł z organizacją żołnierskiego święta w Katowicach był strzałem
w dziesiątkę. Niestety, nie wpadli na takie rozwiązanie liderzy PO, choć rządzili przez osiem lat. Jedyne na co było ich
stać, to orzeł z czekolady, który raczej nie
budził patriotycznych skojarzeń.
Z sobie tylko znanych powodów Platforma Obywatelska postanowiła w wyborach odpuścić Śląsk. Wystawienie
przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu
mało charyzmatycznego Borysa Budki
jest proszeniem się o klęskę. Natomiast
słowa Schetyny to oddanie wyborczej
walki walkowerem. Jarosław Kaczyński, nawet jeśli nie może liczyć na swoich
współpracowników, nigdy nie zawiedzie
się na liderach PO.
Jerzy Filar
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NIE BĘDZIE
drastycznej podwyżki

u Poprzednie władze planowały podwyżkę ceny wody i ścieków z 16,32 zł
do 23,37 zł w 2020 roku. Pomimo trudnej sytuacji finansowej mysłowickiej
spółki wodociągowej, nowa ekipa w magistracie zdecydowała, że cena za
wodę i ścieki wynosić będzie 18,99 zł. To stawka na trzy lata.

Z

czego wynika trudna
sytuacja mysłowickich
wodociągów? Przede
wszystkim to efekt wieloletnich
zaniedbań. MPWiK przez lata
generował milionowe straty.
Spółka nie inwestowała w sieci
wodno-kanalizacyjne. Kolejni
prezesi żyli ponad stan, służbowe limuzyny, karty kredytowe,
niebotyczne zarobki.
Na wodzie podobno nie można stracić, więc na potęgę zatrudniano kolegów i znajomków. Setki tysięcy złotych wydawano na
pseudo promocję. Dotarliśmy do
dokumentów z których wynika,
że umowę na obsługę pijarową
MPWiK miała osoba związana

Stawka Lasoka

Stawka Wójtowicza

z agencją prowadzącą kampanię
prezydencką posła Wojciecha
Króla. Tą samą, która prowadziła
lokal gastronomiczny pod ratuszem. Kilka tysięcy miesięcznie
płacono za prowadzenie profilu
facebookowego. O skali zaniedbań i rozrzutności w MPWiK
pisaliśmy w ubiegłym miesiącu
w kontekście raportu otwarcia,
jaki obecne władze przygotowały
na temat swoich poprzedników.
Spółka wodociągowa zajmuje
w nim poczesne miejsce.
MPWiK tonie w długach, a ratunkiem przed pójściem na samo
dno jest proces restrukturyzacji.
Po raz pierwszy od wielu lat spółka nie przynosi strat.

Zostawił po sobie biedę
W ostatnim roku rządów Edwarda Lasoka Mysłowice osiągnęły najgorszy w historii wynik w rankingu
zamożności miast na prawach powiatu. Biedniej jest tylko w Piekarach Śląskich i Świętochłowicach.

T

radycyjnie pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało raporty na temat
zamożności polskich samorządów. Klasyfikacji jest kilka. Nas najbardziej interesuje
ranking miast na prawach powiatu. W stosunku
do poprzedniego roku aktualne zestawienie nie
przyniosło wielu niespodzianek. Tradycyjnie najbogatszy jest Sopot, a najbiedniejsze Świętochłowice. Niektóre miasta poszły w górę, inne zanotowały spadki, a wśród nich są niestety Mysłowice.
Jesteśmy na trzecim miejscu od końca. I nie jest
to jednorazowa wpadka, ale statystyczny trend.
Zwolennicy poprzedniej ekipy mogą zaklinać
rzeczywistość, ale analizując rankingi rok po roku
nietrudno zauważyć, że Mysłowice biedniały pod
rządami Edwarda Lasoka. W 2012 roku byliśmy
na 39 miejscu, aby w 2015 r. spaść na 40 pozycję.

Później było już tylko gorzej.
W 2016 i 2017 uplasowaliśmy się na 43 miejscu, a w ubiegłym roku spadliśmy o kolejne trzy

oczka. Metoda obliczania wskaźnika użytego
w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat.
Dochody każdego samorządu podzielono przez
liczbę ludności - wynik to dochód na mieszkańca, który decyduje o miejscu w zestawieniu.
Oczywiście, nie wszystko zależy od władz samorządowych. Atutem Sopotu nie jest przecież prezydent Karnowski, ale sława najbardziej ekskluzywnego, bałtyckiego kurortu. Na proces bogacenia się albo ubożenia miast nakłada się szereg
czynników. Pocieszające może być to, że Mysłowice nie klepią biedy same, ale ze sporą częścią
województwa śląskiego. Dół tabeli stanowią
miasta z naszego regionu. Nie publikujemy całego zestawienia, ale w jego dolnej części znajdują
się także: Bytom, Zabrze i Ruda Śląska. Oznacza to, że kiepska sytuacja Mysłowic jest także
problemem regionalnym i systemowym. Górny
Śląsk, obok PGR-owskich wsi, stał się największą ofiarą transformacji ustrojowej lat 90. Lekką
ręką likwidowano nieprzygotowane do rynkowej gry kopalnie i zakłady przemysłowe. W za-
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mian nie
dano nic.
Samorządy zostały
same z bagażem społecznych i gospodarczych problemów, jakie zafundowało im państwo.

Sytuacją zewnętrzną nie
można jednak tłumaczyć
wszystkiego.
W rankingu „Wspólnoty” Mysłowice
przez lata znajdowały się przed Sosnowcem
i Siemianowicami, które mają bardzo podobną do nas strukturę społeczną i profil gospodarczy. W ubiegłym roku oba te miasta
okazały się lepsze pod względem dochodów
mieszkańców. Można to tłumaczyć tylko
w jeden sposób. W tamtych miastach samorząd lepiej sobie radził z problemami
rozwojowymi. (fil)
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Przestrzegaliśmy przed tym w poprzednim wydaniu gazety. Firma odpowiedzialna za
wdrożenie w naszym mieście monitoringu demontuje kamery. Miasto traci sprzęt
i pieniądze. Wszystko z powodu fatalnej umowy podpisanej przez poprzednie władze.

Zabierają monitoring
P

odwykonawca firmy odpowiedzialnej za monitoring wyłączył
ponad połowę z istniejących
w naszym mieście kamer. Obecnie działa ich już tylko tylko dziesięć. Miasto
jest bezsilne, ponieważ umowy i aneksy
podpisane przez poprzednie władze nie
zabezpieczyły interesów gminy. Dokumentacja dotycząca monitoringu była
prowadzona w taki sposób, że samorząd
nie może się nawet starać o jakiekolwiek
odszkodowanie. Mysłowice już bezpowrotnie straciły ponad 1,2 mln zł, a do tego
przepadnie także sprzęt, który w przyszłości miał się stać własnością miasta.

Przypomnijmy
jak doszło do tej
skandalicznej sytuacji
W 2017 roku miasto podpisało 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 po-

dzielono na 56 miesięcznych rat, w które wliczono część opłaty za sprzęt oraz
koszt serwisu i konserwacji. W trakcie
trwania umowy wprowadzono kilka
aneksów, z których najważniejszym
okazał się ten 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? Qumak wystawiał fakturę
ze wskazaniem konta bankowego podwykonawcy, a miasto uwzględniło cesję,
choć aneks został podpisany dopiero
w pięć miesięcy później. Niejasnych
sytuacji było więcej. Okazało się, iż
człowiek wyznaczony przez miasto do
sporządzenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia 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. Jakby tego było mało,
Qumak scedował na podwykonawcę całe wykonanie usługi, łącznie
z zakupami sprzętu.

Prawdziwe schody
zaczęły się dopiero
w lutym tego roku,
kiedy 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? Ciąg dalszy problemów pojawił się w czerwcu, kiedy syndyk poinformował władze miasta, że zgodnie
z postanowieniem sądu, odstępuje od
umowy, jaką podpisał Qumak. Złożo-

ne przez gminę w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa nie spowodowało zabezpieczenia majątku. Oznacza to, iż podwykonawca może rościć sobie prawa do

pełnego demontażu całej infrastruktury
monitoringowej. I tak też się dzieje.
Będziemy wracać do tej bulwersującej
sprawy. 
(fil)

u Od 10 lat pałacyk w Parku Zamkowym stoi pusty i niszczeje. Wreszcie rusza jego remont.

Pałac zostanie uratowany!
1,2 mln zł
na remont

O

dkładany od lat remont
budynku dawnego sanepidu w Parku Zamkowym nareszcie się rozpocznie.
Na początku sierpnia przekazano wykonawcy placu budowy. Co ważne, miastu udało się
uniknąć poniesienia kosztów
stworzenia nowej dokumentacji

dla projektu, który od lat leżał
„w szufladzie”.
- W 2016 r. rozpoczęto prace projektowe w tym zakresie.
Dokumentacja realizowana jest
w ostatniej chwili, ponieważ pozwolenie się kończy 27 września tłumaczy Roman Michalski, naczelnik Wydziału Przygotowania

i Realizacji Inwestycji Urzędu
Miasta Mysłowice.
Byłą siedzibę sanepidu czeka
kompleksowy remont wraz z naprawą elewacji, dachu i montażem wszystkich instalacji.
Do tej pory mówiło się o tym, że
w historycznym budynku ma powstać mysłowicki Klub Inicjatyw

Lokalnych. Władze miasta mają
też inne pomysły. Nie można wykluczyć, że zostanie tu stworzony
urząd stanu cywilnego i sala ślubów. Remont powinien się zakończyć do sierpnia przyszłego roku.
Jego koszt to ponad 1,2 mln zł.
Zgodę na remont wydał wojewódzki konserwator zabytków.
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Tegoroczny Rajd Śląski
rozpocznie się w Mysłowicach

Wyścig na chwałę powstańcom

u To jedne z najbardziej znanych i prestiżowych zawodów
motoryzacyjnych w kraju i regionie. W weekend
5-7 września odbędzie się tegoroczna edycja Rajdu
Śląskiego, który jest jednocześnie szóstą rundą walki
o mistrzostwo Polski. W tym roku, impreza będzie miała
specjalny charakter. Rajd Śląski został włączony w szerszy
program obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. W tej
sytuacji, miejsce startu mogło być tylko jedno. Rajdowcy
ruszą z Mysłowic, gdzie rozpoczął się powstańczy zryw.

T

KATOWICE
UL. KRAKOWSKA 207
TEL. 506 000 591

egoroczny Rajd Śląska organizuje
Automobilklub Ziemi Tyskiej przy
współpracy z Miastem Mysłowice,

Śląskim Urzędem Marszałkowskim, a także
innymi gminami, w tym Mikołowem i Żorami.

W tegorocznej edycji rywalizować będą
uczestnicy trzech cykli mistrzowskich. Najważniejszym są Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. To właśnie z Placu Wolności
w Mysłowicach zawodnicy walczący o krajowy
prymat ruszą do walki o cenne punkty. Oprócz
najlepszych załóg w najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodach, w Mysłowicach i na śląskich trasach,
kibice będą mogli zobaczyć także samochody
historyczne. W tej kategorii rywalizują zawodnicy w takich autach, jak Syrena 104, FSO Polonez 2000, Porsche 911 SC, Fiat 125p Monte
Carlo czy też Ford Sierra Cosworth 4×4.

Dobra zabawa dla ludzi i psów
O
dbył się Pierwszy Mysłowicki Dogtrekking, czyli
wspólne biegi i spacery
z czworonogami. Impreza okazała się znakomitą formą rekreacji,
która przyciągnęła na kąpielisko Wesoła Fala setki osób. Dla
uczestników przygotowano wiele
atrakcji, m.in. pokazy, prelekcje
i nagrody dla zwycięzców. Każdy
mógł dołożyć się finansowo do
budowy nowej siedziby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Mysłowicach.

www.naszemyslowice.eu
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Prawie 1 mln zł na remont zdewastowanych
mieszkań komunalnych przekaże naszemu miastu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

MARSZAŁEK

dał pieniądze
- Projekt zakłada remont
18 pustostanów wytypowanych
przez wydział infrastruktury,
nienadających się obecnie do
zamieszkania, czyli pozbawionych podstawowego wyposażenia, będących w złym stanie

technicznym. Znajdują się one w
zdegradowanych obiektach przy
ul. Bytomskiej, Katowickiej,
Oświęcimskiej, Powstańców, Szopena i Ziętka - wylicza Natalia
Wypiór, p.o. rzecznika prasowego magistratu.
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Kancelaria Radców Prawnych
Korczyński i Partnerzy sp.p.
ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
e-mail:
sekretariat@kancelaria-kip.pl

www.kancelaria-kip.pl

Pokłonią się

Kasa na drogę Jasnogórskiej Pani
Aż 16 lat trwało przekazywanie pieniędzy do budżetu miasta tytułem
szkód górniczych. Sprawę udało się sfinalizować dopiero teraz.

Z

niszczenia przy 3-Maja obejmujące
odcinek dwóch kilometrów, od skrzyżowania z ul. Laryską do granicy z
Katowicami, pojawiły się w 2003 roku. Szkody
spowodowała eksploatacja górnicza i nikt tego
nie kwestionował. Miasto mogło procesować
się z KWK „Mysłowice”, ale zdecydowano się
na ugodę. Warunkiem porozumienia było
przekazanie przez kopalnię 700 tys. zł na remont drogi. Z bliżej nieznanych powodów, za
pomocą aneksów przesuwano w czasie realizację ugody. Trwało to 16 lat. Dopiero obecnym władzom udało rozwiązać ten problem.
Prezydent Dariusz Wójtowicz spotkał się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, aby przygotować dokumentację i określić zasady przekazania pieniędzy. Pierwsza transza w wysokości
350 tysięcy złotych wpłynie we wrześniu, druga w październiku tego roku.

W

czwartek, 22 sierpnia z Mysłowic rusza piesza pielgrzymka
do Częstochowy. W dwa dni później na trasę prowadzącą
do Jasnej Góry wyjadą mysłowiccy rowerzyści. Oprócz
przeżyć duchowych, uczestnicy mogą liczyć na spore atrakcje krajoznawcze. Trasa pielgrzymki prowadzi Szlakiem Orlich Gniazd. 27 sierpnia na
częstochowskich wałach odbędzie się nabożeństwo Mysłowickiej Drogi
Krzyżowej. Następnie o godz. 13.30 zostanie odprawiona na Jasnej Górze
uroczysta msza św. za Mysłowickich Pielgrzymów, na którą dojadą autokarowe pielgrzymki z parafii oraz osoby indywidualne.

Śniadanie
na
polanie
Cicho sza, muzyka gra

u 23 sierpnia Silent Mode zagości
na mysłowickim rynku.

I

mprezy typu „ciche” disco podbijają parkiety i są idealnym rozwiązaniem na ciszę nocną w mieście.
Podczas zabawy uczestnicy zakładają
słuchawki, dzięki którym słuchają i tańczą do muzyki granej przez DJ’a.
W piątek, 23 sierpnia Silent Mode zagości na mysłowickim rynku. Wszyscy
będą tańczyć i to w różnych rytmach.
Uczestnicy dostaną do dyspozycji specjalne słuchawki, które świecą w jednym
z trzech kolorów: czerwonym, zielonym

lub niebieskim. Wybrany
kolor odpowiada odpowiedniemu kanałowi
muzycznemu. W dowolnym momencie można
zmienić kanał i posłuchać
innej muzyki.
Tego typu imprezy od
lat odbywają się w klubach. Plenerowa
organizacja Silent Mode to wciąż rzadkość. Dotychczas, ciche dyskoteki odbyły
się w Trójmieście, Warszawie, Krakowie
i Wrocławiu. Teraz do tego grona dołączą Mysłowice. Za konsoletami stanie
sześciu DJ-ów: 5cet, Jacob Larsen, DEJWO Dawid Wójcik, Kuaq, Mati Duda
i Geshu (Michał Grabowiecki). Wstęp na
imprezę jest bezpłatny, ale wypożyczenie
słuchawek na cały wieczór kosztuje 10 zł
i należy okazać dowód osobisty.
źródło: itvm.pl

października. Zapraszamy z własnym kocem oraz prowiantem (wegetariańskim)
i koniecznie z własnym kubkiem oraz talerzem. Zależy nam, aby ograniczyć zużycie
jednorazowych naczyń. Im mniej śmieci
tym lepiej dla naszej Ziemi - mówi Marta
Adamowicz, organizatorka spotkań

W

kolejną niedzielę Góreczka Słupecka zapełniła się
pozytywnie nastawionymi
do świata ludźmi. Jak zwykle dopisała
pogoda.
- Będziemy kontynuować śniadania
w każdą niedzielę, do końca września,
|a jeśli pogoda dopisze, nawet do końca
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Wieści z politycznego frontu
W katowickim okręgu wyborczym, obejmującym także Mysłowice stoczy się jeden z najciekawszych
wyborczych pojedynków w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki, który po prezesie Jarosławie Kaczyńskim jest
drugą osobą w Prawie i Sprawiedliwości zmierzy się z Borysem Budką, wiceszefem Platformy Obywatelskiej.

P

Reszta się nie liczy

rezydent wyznaczył datę wyborów na 13 października.
Partie mają jeszcze trochę
czasu na domknięcie list, ale mniej
więcej wiadomo, kto i gdzie powal-

O pozostałych startujących ugrupowaniach nie piszemy, bo nie walczą o
władzę, lecz o przekroczenie progu wy-

Barw PiS będzie bronił u nas Mateusz Morawiecki,
najważniejszy po prezesie człowiek w partii.

Czy Borys Budka sprawdzi się w roli
wunderwaffe na katowickiej liście PO.
czy o mandaty. Arcyciekawie wygląda sytuacja w okręgu katowickim,
który obejmuje także Mysłowice. To
kluczowy, polityczny front.

PiS - spadochroniarz
wagi ciężkiej
Po ostatnich, udanych dla Prawa i Sprawiedliwości wyborach do
Parlamentu Europejskiego, prezes
Jarosław Kaczyński założył, że Śląsk
stanie się miejscem najbardziej spektakularnego i prestiżowego zwycięstwa PiS. Po „przeprowadzce” do
Brukseli Grzegorza Tobiszowskiego,
partia mogła bezboleśnie i bez wewnętrznych animozji wyznaczyć nowego lidera katowickiej listy. Sięgnięto po kandydata z najwyższej półki.
R

E

W okręgu katowicko-mysłowickim
o głosy dla PiS powalczy premier
Mateusz Morawiecki. Krytycy zarzucają, iż nie ma on nic wspólnego
z naszym regionem. Jest to dosyć naiwny argument, bo w wyborach chodzi tylko i wyłącznie o głosy. Hasła
o małych ojczyznach i pracy na rzecz
regionu są propagandową papką dla
mniej zorientowanych wyborców.
Każdej partii zależy na wyniku. Jest
więcej niż pewne, że rozpoznawalny
i cieszący się społecznym zaufaniem
premier Morawiecki, doskonale
sprawdzi się w roli śląskiej lokomotywy wyborczej.

PO - schowali
się pod Budkę
Platforma Obywatelska jest w trudniejszej sytuacji. Partia Grzegorza Schetyny nie ma zawodnika, który mógłby
nawiązać równorzędną walkę z Morawieckim. Czasy świetności katowickiej
listy PO skończyły się z ostatnimi wyborami. Nie wystartuje prof. Marian
Zembala, znany, ceniony i szanowany
kardiochirurg. Na listach nie pojawi się
także lubiana Danuta Pietraszewska.
Młodsi posłowie Wojciech Król i Ewa
Kołodziej, rwą się do walki, ale pewnego poziomu nie przeskoczą nigdy. W tej

K

L

sytuacji PO rzuciło na katowicki front
Borysa Budkę, zastępcę przewodniczącego partii. Jeden z portali nazwał jego
rywalizację z Morawieckim starciem gigantów. To mocno przesadzona ocena.
Budka na pewno nie jest gigantem, a jego specyficzny sposób werbalnej komunikacji nie przysparza mu sympatyków
nawet w łonie partii-matki. Jedynym
plusem dla PO jest odrzucenie pomysłu
startu w koalicji z ludowcami i komunistami. Kandydaci nie muszą dzielić się
miejscami na liście, a wyborcy nie będą
mieli moralnego dylematu głosowania
na kolegów Leszka Millera i miłośników
Wojciecha Jaruzelskiego.
A

borczego. Jeśli znajdą się w Sejmie, przyłączą się do PiS albo do PO. Z grzeczności
wypada jedynie wspomnieć, że Kukiz’ 15
dał się wchłonąć Polskiemu Stronnictwu
Ludowemu. Stawia to w trudnej sytuacji
Grzegorza Długiego, lidera katowickiej
listy sprzed czterech lat. To inteligentny
i przyzwoity człowiek, sprawny polityk zasłużony dla polskiej demokracji.
Można mieć wątpliwości, czy start pod
znakiem zielonej koniczynki, pomoże
mu w zdobyciu dobrego wyniku w sercu
Śląska. Szkoda, gdyby Długiego miało
zabraknąć w Sejmie z powodu niefrasobliwości lidera partii.
Do wyborów pozostały niecałe dwa
miesiąca. Sporo się jeszcze może zdarzyć, a „Nasze Mysłowice” nie zdejmują
ręki z politycznego pulsu.
Jerzy Filar
M

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wynajem
długo i krótko
terminowy
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Cała Polska już wie, że pierwsze Powstanie Śląskie zaczęło się
w Mysłowicach. Takiej kumulacji koncertów, imprez, rekonstrukcji,
spotkań i uroczystości, nasze miasto nie widziało jeszcze nigdy.

Mysłowice pamiętają

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy, Miejsce Pamięci Powstańczej w Mysłowicach zostało odsłonięte. Na miejską uroczystość przybyło wielu mieszkańców i zaproszonych gości, którzy oddali hołd bohaterom Ziemi Śląskiej.

Komentarze
w ogólnopolskich
i regionalnych mediach
są wyjątkowo zbieżne:
Mysłowice godnie
i spektakularnie
uczciły setną rocznicę
Pierwszego Powstania
Śląskiego. Nie sposób
opisać wszystkiego,
co działo się w naszym
mieście 13 i 14 sierpnia.
Całe Mysłowice przez
te dwa dni stały się
sceną dla wielkiego,
spójnego widowiska,
składającego się
z uroczystości,
rekonstrukcji,
koncertów, spotkań
i wielu imprez
towarzyszących. To była
żywa lekcja historii,
która na długo zapadnie
w naszej pamięci.

DARIUSZ WÓJTOWICZ,
prezydent Mysłowic
Dzisiejszy dzień to ważna chwila nie
tylko dla naszego miasta, ale również
dla regionu i całego kraju. Oddajemy
cześć pomordowanym córkom i synom
ziemi śląskiej, którzy przelewali krew za
naszą wolność i niepodległość.

O

bchody rozpoczęły się mszą św.
w intencji poległych powstańców w kościele pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Mysłowicach. Następnie oddano cześć
bohaterom tamtych dni w Miejscu Pamięci znajdującym się przed dawnym
wejściem do kopalni Mysłowice. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęło się
wielkie widowisko muzyczne połączone
z historycznymi inscenizacjami sprzed
stu lat. Wzięły w nich udział grupy rekonstrukcyjne oraz profesjonalni aktorzy. W rolę powstańców wcielili się,
m.in. Zbigniew Stryj, Dariusz Niebudek
i Jacek Kawalec.
Każdy z artystów, dbających o muzyczną oprawę wydarzenia, wykonał
jeden utwór powstańczy oraz dwa własne. Wystąpili: Stanisław Soyka, Józef
Skrzek, Abradab, Pokahontaz, Czesław
Mozil z orkiestrą Smyczki Śląskie i chórem Piano Forte, Grzegorz Płonka, Anna
Dereszowska. Koncert prowadzili znani
aktorzy pochodzący z Mysłowic - Jolanta
Fraszyńska oraz Piotr Bajtlik.

Dopełnieniem widowiska był mapping
3D na jednym z zabytkowych budynków
kopalni, przedstawiający historię powstań. Ten niezwykły wieczór zakończył
się koncertem gwiazdy - zespołu Dżem.

Hołd bohaterom złożył, m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Dziś wyrasta
z wczoraj
i kształtuje jutro

Obchody setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego zainaugurowała 14 sierpnia msza św. w kościele
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc.

Dziś wyrasta z wczo

Mysłowice 13

Podczas uroczystego świętowania 100. rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego w Mysłowicach, przed Parafią Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela,
władze samorządowe miasta
oraz zaproszeni goście posadzili dąb. Drzewo poświęcone przez arcybiskupa Wiktora
Skworca ma symbolizować
przelaną krew powstańców,
górników i ich rodzin.

W środę 14 sierpnia przed godziną 18:00 przez Mysłowice przejechał Tramwaj Powstańczy nr „100”! W
Strefie Powstańczej w dzielnicy Piasek udział wzięli przedstawiciele Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Dyre
Pamięci Narodowej, Parlamentu Europejskiego, Muzeum Powstań Śląskich, władz miasta Mysłowice, Będz
Do 24 sierpnia powstańczy wagon będzie krążył po Śląsku i oczywiście ponownie zawita do naszego miasta

Jedną z atrakcji obchodów było
plenerowe kino w Parku Zamkowym

Jednym z najważniejszych akcentów mysłowickich obchodów, na który czekały tysiące widzów, był koncert
z udziałem gwiazd. Każdy z wykonawców pochodził ze
Śląska. Wystąpili: Stanisław Soyka, Józef Skrzek, Abradab,
Pokahontaz, Czesław Mozil z orkiestrą Smyczki Śląskie
i chórem Piano Forte, Grzegorz Płonka, Anna Dereszowska.
Koncert prowadzili znani aktorzy pochodzący z Mysłowic
- Jolanta Fraszyńska oraz Piotr Bajtlik.

Dopełnieniem widowiska był pokaz audiowizualny, czyli mapping
3D na jednym z zabytkowych budynków
kopalni. Historia powstań opowiedziana
poprzez projekcję
audiowizualną ze śląskim lektorem, uzupełniona elementami
abstrakcji i zabawy
z budynkiem, była niezapominanym przeżyciem dla widzów.

oraj i kształtuje jutro

3-14 sierpnia

historycznym kursie z przystankiem przy
ekcji KWK „Mysłowice - Wesoła”, Instytutu
zin i Świętochłowice oraz duchowieństwa.
a

Najbardziej widowiskowym elementem mysłowickich
uroczystości były historyczne inscenizacje sprzed stu
lat. Wzięły w nich udział grupy rekonstrukcyjne oraz
profesjonalni aktorzy. W rolę powstańców wcielili się,
m.in. Zbigniew Stryj, Dariusz Niebudek i Jacek Kawalec.
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Po raz pierwszy w historii, obchody Święta Wojska
Polskiego zorganizowano poza Warszawą. Uroczysta
defilada odbyła się w Katowicach, aby jednocześnie
oddać hołd bohaterom Pierwszego Powstania
Śląskiego, które rozpoczęło się w Mysłowicach.

Wojsko, wojsko,
maszeruje wojsko…
W

ANDRZEJ DUDA
Prezydent RP
Polski Górny Śląsk to wielkie dzieło trzech
śląskich powstań - trzech kolejnych
wielkich dzieł zbrojnych, które ostatecznie
doprowadziły do tego, że wbrew temu,
co chcieli wcześniej politycy zachodni
i czego się spodziewano, ta ziemia
stała się częścią odradzającej się
Rzeczypospolitej. Cześć i chwała
bohaterom, wielka cześć ich pamięci!

Premier
MATEUSZ MORAWIECKI
100 lat temu Polacy chwycili nie tylko
za biało-czerwone flagi, ale również
za broń i ukształtowali granicę
odradzającej się Polski.

Katowicach, z udziałem najwyższych władz państwowych,
odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i wielka
defilada, która ściągnęła do stolicy regionu
dziesiątki tysięcy osób.
Tegoroczna defilada odbywała się z okazji
Święta Wojska Polskiego i 99. rocznicy Bitwy
Warszawskiej oraz 100. rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego. Udział w niej wziął prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz
Morawiecki, ministrowie, parlamentarzyści
oraz władze regionu z marszałkiem Jakubem
Chełstowskim na czele.
W defiladzie „Wierni Polsce”, która po raz
pierwszy w historii odbyła się w Katowicach,
wzięło udział ponad 2600 żołnierzy Wojska
Polskiego, w tym 27 poddziałów kompanii
reprezentacyjnych i 60 pocztów sztandarowych. Defilowały formacje proobronne, klasy
mundurowe i pododdziały uczelni wojskowych oraz żołnierze wojsk sojuszniczych na
co dzień stacjonujący w Polsce. Na ulicach
miasta pojawił się najnowocześniejszy sprzęt
jakim dysponują Siły Zbrojne RP. W paradzie kołowej przejechało ponad 185 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego, a nad
głowami można było podziwiać 60 statków
powietrznych.
- To niezwykły dzień, gdy możemy świętować razem z żołnierzami Wojska Polskiego
i okazać dumę z tego, że jesteśmy Polakami.
Czas jest wyjątkowy, bo sto lat temu mieszkańcy Śląska zdecydowali, że chcą być częścią
Polski i dziś, dzięki ich wysiłkowi, Śląsk jest nierozerwalnie związany z Polską. Ich patriotyczna postawa jest wzorem dla żołnierzy Wojska
Polskiego, którym dziękuję za służbę Ojczyźnie
- mówił minister obrony narodowej, Mariusz
Błaszczak.
Po zakończeniu uroczystości przed budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach odbył się piknik wojskowy, organizowany z okazji Święta
Wojska Polskiego.
Przed uroczystościami głównymi i defiladą
prezydent RP Andrzej Duda wręczył na Placu
Chrobrego w Katowicach nominacje generalskie, admiralską oraz odznaczenia państwowe. Uroczystości związane z obchodami
Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą
świętą w intencji Ojczyzny w kościele garnizonowym Wojska Polskiego w Katowicach.
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Na swoich „Dromaderach” latają nad całą południową Polską, także nad Mysłowicami.

Docierają tam, gdzie nie dają rady wozy strażackie

u Na co dzień są ludźmi bardzo skromnymi i raczej małomównymi - ANDRZEJ BRZYSKI i STANISŁAW ZAKRZEWSKI.
Doświadczeni piloci samolotów z wieloletnim stażem. Biorą udział w gaszeniu pożarów lasów w południowej części
Polski. Wielokrotnie ratowali przed ogniem zielone tereny Mysłowic. Przy każdym pożarze ich żółte „Dromadery” startują
z płyty lotniska Aeroklubu Rybnickiego. Dolatują tam, gdzie z reguły nie mogą dotrzeć wozy bojowe straży pożarnej.
- Od kiedy zaczęła się Pana przygoda z samolotami i z lataniem?
- Jako mały chłopiec wycinałem i sklejałem modele
samolotów. Później zaczynałem gromadzić większe
modele, które zajmowały cały mój pokój. Jako nastoletni chłopak chodziłam z ojcem na płytę pobliskiego
aeroklubu, gdzie startowały i lądowały samoloty sportowe i szybowce. Zadzierając głowę w niebo patrzyłem
na te „stalowe ptaki”, na ich błyszczące skrzydła w promieniach złotego słońca.

Na łamach naszej gazety
rozmawiamy z ANDRZEJEM
BRZYSKIM. Lubi ryzyko,
bo - jak sam twierdzi - życie
bez sporej dawki adrenaliny
jest nudne i usypia. Erudyta
i filantrop. Koledzy o nim
mówią człowiek orkiestra.
Wszędzie go pełno
i wszystkim pomaga.
Cechuje go wielkie poczucie
humoru, tolerancja
i wyrozumiałość dla ludzkich
słabości i przywar.
R

E

- Braliście również udział w gaszeniu pożarów
poza granicami kraju?
- Zgadza się. Polscy piloci mają poważanie na
całym świecie. W 2007 roku gasiliśmy pożary
w Portugalii. Przez kilka lat od (2002-2007 r.) stacjonowaliśmy i gasiliśmy pożary w Ameryce Południowej, a konkretnie w Chile. To wspaniały kraj
leżący u podnóża Andów. Chile jest fantastycznie
rozwinięte i może imponować różnymi aspektami
narodowej kultury - od wiejskich zabudowań po
pomniki przyrody. Szczególnie zafascynowali mnie
tamtejsi ludzie, wyjątkowo mili i otwarci w stosunku do obcokrajowców. Prowadziliśmy również
opryski lasów na kontynencie afrykańskim - w Iranie i Sudanie w 1990 roku.

- Największy pożar w jakim Pan uczestniczył?
- Kuźnia Raciborska w 1992 r. W ciągu kilku minut
od wybuchu pożaru ogień zaczął się przesuwać w głąb
dużego kompleksu leśnego. Po kilku godzinach dramatycznej akcji, pożar stał się niemożliwy do zatrzymania
w krótkim czasie. Wszystko z powodu dużej prędkości
wiatru dochodzącej do 24 metrów na sekundę i gwałtownych zmian jego kierunku. Był to prawdziwy „Armagedon”. Ogień, a raczej morze ognia, wysoka temperatura, wibrujące gorące powietrze, trzask łamanych
i palonych drzew, swąd wydzielającego się zewsząd
dymu, powodował że czułem się jakbym przekroczył
„wrota piekieł”. W czasie 26 dni akcji ratowniczej pożar
objął powierzchnię 9062 ha, a spaleniu uległo 8461 ha
powierzchni leśnej. W szczytowej fazie pożaru, w akcji
uczestniczyło 859 sekcji straży pożarnej (4700 osób,
w tym 3200 żołnierzy, 650 policjantów, 1220 osób
z obrony cywilnej i 1150 ze służby leśnej). W akcji również udział brały 4 helikoptery i 27 samolotów.

- Jak wyglądał transport samolotów, które brały
udział w akcjach gaśniczych poza Polską?
- Samoloty, które gasiły pożary w Portugalii dolatywały samodzielnie, dokonując po drodze wielu tankowań paliwa. Natomiast samoloty skierowane do Chile,
Iraku i Sudanu były rozbierane na części i w kontenerach transportowane drogą wodną.

- Czy ma pan jeszcze jakieś pasje poza lataniem?
- Obecnie, jako że powoli zbliża się emerytura przede
wszystkim zajmuję się rodziną, w szczególności wnukami. Przyznam się szczerze, że ze względu na liczne
wyjazdy zagraniczne rodzina była przeze mnie trochę
zaniedbywana. Myślę, że nadchodzi czas i pora, żeby te
zaległości nadrobić. Ponadto uwielbiam zbierać grzyby
i wędkować, ale to już jest temat na inną rozmowę.
- Czy ma pan jakąś żelazną zasadę - swoje życiowe credo?
- Owszem, może zabrzmi to zbyt filozoficznie,
ale zawsze uważam na wypowiadane przeze mnie
słowa. Trzeba uważać na to, co się mówi - w szczególności, kiedy mówimy o innych. W dzisiejszym
skomercjalizowanym świecie jesteśmy sprawcami
wielu nieszczęść i brniemy w toksyczne relacje,
w których wszechobecny jest język nienawiści. Nie
musimy się kochać, ale powinniśmy się szanować
i akceptować.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Józef Szołtysek

- Co pan może powiedzieć o samolotach, na których latacie?
- Są to samoloty starszej generacji, ale bardzo wygodne i co najważniejsze bezawaryjne. Maszyny są
serwisowane w Mielcu. Po zimowej przerwie, przylatujemy z nimi w połowie marca, a później przez pół
roku gasimy pożary. Nasze samoloty z reguły zabierają
około 1500-1700 litrów wody. Jeżeli jednak pas startowy jest odpowiednio długi i dobrze utwardzony, wtedy można zabrać nawet do 2000 litrów wody.
K
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RUSZAJĄ
jesienne rozgrywki

Popłynęłi Listwartą

R

ozpoczynamy zapisy do kolejnej
edycji Braks Mysłowickiej Ligi
Futsalu. Cieszące się dużą popularnością rozgrywki halowej piłki nożnej
zostaną zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz czternasty.
W rozgrywkach mogą brać udział
amatorzy, jak i zawodnicy występujący
na boiskach trawiastych oraz grających
w ogólnopolskich rozgrywkach halowych. Każdy, z grupą znajomych lub
kolegami z pracy może wystartować
i sprawdzić swoje umiejętności. Podejmij
wyzwanie i sięgnij po puchar! Łączna
pula nagród jaka trafia do zwycięzców to
ponad 5000 zł!
Wpisowe za udział w tym sezonie ligowym wynosi 1600,00 zł (możliwość
płatności w 2 ratach po 800,00 zł każda).
Planowany start rozgrywek: 7 września 2019 roku.

Regulamin oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronach:
www.futsalmyslowice.ligspace.pl w zakładce Informacje - Download,
www.mosir.myslowice.pl w zakładce Dokumenty.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie elektronicznej (bez podpisów, wersja .doc) do
dnia 30.08.2019r. na adres mailowy:
s.kotowicz@mosir.myslowice.pl, a następnie doręczyć w formie papierowej
wraz z podpisami zawodników przed
pierwszym meczem drużyny.
Zgłoszenia i zapisy, a także wszelkie
informacje i szczegóły odnośnie rozgrywek, można uzyskać pod adresem e-mail:
s.kotowicz@mosir.myslowice.pl lub
numerem telefonu 32 317 18 01.
Wszystkich sympatyków piłki nożnej
zachęcamy do tworzenia drużyn i zgłaszania się do rywalizacji!

FILMOWE
leżakowanie

u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
zaprasza wraz z Se Točí na wspólne filmowe
leżakowanie. Ostatni, wakacyjny seans
już 23 sierpnia, o godz. 21 w Parku Słupna.

Na

poprzednich seansach publiczność dopisała, a pracownicy mysłowickiego
MOSiR-u mają nadzieję,
że pokazywany na ostatnim seansie włoski film
„Zwariować ze szczęścia”
wszystkim uczestnikom
przypadł do gustu.
Po Hiszpanii oraz Włoszech przyszedł czas na Francję. Prezentowany
będzie film: „Jutro będziemy szczęśliwi”
w reżyserii Hugo Gélin. To wzruszający
komediodramat o nieodpowiedzialnej
matce, która porzuca dziecko, o beztroskim ojcu, który musi się nim zająć.
Samuel uwielbia swoje życie na Lazurowym Wybrzeżu - bez trosk, bez
zobowiązań, z fajnymi ludźmi i lekką

pracą. Ale pewnego dnia
zjawia się u niego Kristin
- przelotna sympatia która zostawia mu kilkumiesięczne dziecko, Glorię. Jego córkę! Samuel,
przerażony i zupełnie
nieprzygotowany do roli
ojca, leci do Londynu, by
odnaleźć kobietę i oddać
jej małą. Bez powodzenia… Osiem lat później, kiedy Samuel
i Gloria ułożyli sobie życie w Londynie
i są nierozłączni, pojawia się Kristin,
która chce odzyskać córkę…
Zapraszamy na zabawną i wzruszającą opowieść o miłości, która wszystko
stawia na głowie i o szczęściu, które spada jak grom z jasnego nieba.
Przychodźcie całymi rodzinami!
BEZPŁATNY WSTĘP

Spływ kajakowy organizowany w ramach akcji „Lato z MOSiR-em” odbył się pod koniec
lipca. Zainteresowanie spływem było ogromne. Uczestnicy, a byli to przede wszystkim
rodzice z dziećmi spłynęli rzeką Liswartą, a nawet kawałek Wartą, na odcinku: ZawadyWąsosz. Pięknie położona, jest niezwykle ciekawa, pełna spiętrzeń, powalonych drzew
i meandrów. Jest to jedna z najczystszych rzek województwa śląskiego.

Po

dotarciu na miejsce startu
w Zawadach, przywitali ich
instruktorzy wraz z ratownikami. Na początek było krótkie szkolenie
i wyjaśnienie zasad postępowania, jak należy się zachowywać, podczas spływu.
Po przydzieleniu kajaków, wioseł i kamizelek, nastąpiło wodowanie. Każdy
uczestnik dostał trochę czasu na oswoje-

nie się z rzeką i sterowaniem. Nie była to
łatwa trasa, zważywszy na stan wody, który tego lata jest wyjątkowo niski, jednak

nie ma przeszkód, których mysłowiczanie by nie pokonali. Pod czujnym okiem
instruktorów, każda przeszkoda została

pokonana. - Po raz kolejny udowodniliśmy,
że jest w Nas moc! Nawet najmłodsi uczestnicy, z małą pomocą opiekunów świetnie
sobie poradzili - zapewniają uczestnicy
spływu.
- Bardzo nas cieszy, że tak licznie
i z takim zaangażowaniem uczestniczyli
Państwo w spływie. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych atrakcjach organizowanych przez Nas w ramach letnich zajęć
i nie tylko - dodają pracownicy MOSiR
w Mysłowicach.

Czas na finał
u 11 sierpnia, odbył się ostatni z czterech
turniejów kwalifikacyjnych Mistrzostw
Mysłowic w siatkówce plażowej. Turniej
ten ma już kilkunastoletnią historię
i jest skierowany dla amatorów siatkówki
plażowej z Mysłowic i okolicznych miast.

C

o roku ściąga na naszą plażę kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek, którzy w turniejach kwalifikacyjnych zbierają punkty rankingowe. Na liście rankingowej zapisanych jest 36 zawodników i zawodniczek, którzy
zagrali przynajmniej w jednym turnieju kwalifikacyjnym, ale
już niebawem dowiemy się, kto zostanie Mistrzem Mysłowic
w siatkówce plażowej w 2019 roku.
Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie 25 sierpnia, zapraszane jest 8 par z najlepszym wynikiem punktowym.
W tym roku w najlepszej ósemce z pewnością nie zabraknie
mysłowiczan, a wielu zawodników plasujących się wysoko
w rankingu jest związanych z naszą mysłowicką Amatorską Ligą Siatkówki, więc turniej finałowy będzie przebiegać
w przyjacielskim gronie.
Na zwycięzców turnieju finałowego czekają atrakcyjne nagrody.

Mistrzostwa Mysłowic
w siatkówce plażowej 2019 mężczyźni
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Imię i nazwisko
Kamil Kruczkowski
Dominik Urbański
Patryk Myszkowski
Artur Kosiór
Tomasz Gorgoń
Michał Faryna
Bartek Słupny
Patryk Słowiński
Szczepan Wątor
Łukasz Sobaś
Dominik Bąk
Mikołaj Michalik
Sebastian Paluszkiewicz
Maciej Chudzik
Wojciech Madej
Mario Waleczko

Miasto
Katowice
Będzin
Zawiercie
Mysłowice
Zawiercie
Katowice
Katowice
Katowice
Jaworzno
Mysłowice
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Sosnowiec
Sosnowiec
Katowice

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

Punkty
50
46
46
42
40
40
36
30
30
28
28
28
28
20
16
16

41-400 Mysłowice, ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z | tel. +48 (32) 317 18 02, 222 20 58 | www.mosir.myslowice.pl
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Koncert na nietypowych W

Mysłowicki Ośrodek Kultury
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Plenerowy seans

INSTRUMENTACH

ramach cyklu:
„Kino na Rynku” MOK zaprasza 24 sierpnia, o godz.
21:00 na film: „Green book”.
W „Green Book” - jak
w każdym dobrym filmie
drogi - podróż nabiera symbolicznego znaczenia. Daje postaciom okazję, by przewartościować dotychczasowe życie, zrewidować poglądy, nawiązać wartościowe relacje.
Słowem, stać się lepszym człowiekiem. Lekcje, które mają do odebrania bohaterowie
oraz widownia - na temat nietolerancji, szkodliwych stereotypów, ale również potrzeby zaakceptowania własnych korzeni - zostają przekazane z humorem i wdziękiem.
Reżyser - niegdyś specjalista od niegrzecznych komedii w stylu „Głupiego i głupszego” oraz „Sposobu na blondynki” - nakręcił film do bólu poprawny politycznie, a przy
tym lekki, uroczy, mądry. Z komediodramatu Farrelly’ego wychodzi się z uśmiechem
od ucha do ucha, w głębkim przeświadczeniu, że świat... jest do przyjęcia nawet na
trzeźwo. 
(źródło: filmweb.pl)

Koncertowo żegnamy lato

Z

u 20 września, o godz. 19.00
zapraszamy do Mysłowickiego
Ośrodka Kultury, ul. Grunwaldzka
7 na niecodzienny koncert
zespołu Mikromusic z Dolnej Półki
w nowej, akustycznej odsłonie.

S

zukając niecodziennych brzmień
grupa sięgnęła po nietypowe instrumenty. Czego nie umieli zrobić
sami, kupili u lokalnych rzemieślników
bądź znaleźli na targu staroci. Na koncercie można usłyszeć takie instrumenty, jak
gitary z pudełek po cygarach czy miski dla
psów, weselny akordeon, saxhorn barytonowy, basowy flet czy turecki saz. Będzie
też więcej śpiewania na głosy.

Podczas jesiennej trasy zespół promuje nowe wydawnictwo pt. „Mikromusic
z Dolnej Półki”, które ukaże się we wrzesień.
Mikromusic to polski zespół grający
muzykę określaną jako avant pop lub art
pop.W ich twórczości słychać inspiracje
słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem
i elektroniką. Na koncie mają sześć płyt
studyjnych i trzy albumy koncertowe.

Grali na najważniejszych polskich festiwalach i koncertowali za granicą. Zespół
został dwukrotnie nominowany do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej,
czyli Fryderyków w kategorii Alternatywna Płyta Roku, a teledyski do ich utworów
wielokrotnie otrzymały wyróżnienia na
takich festiwalach jak Yach Film Festival,
Camerimage, Berlin Music Video Awards.
Oglądalność teledysków Mikromusic na
YouTube sięga kilkudziesięciu milionów.
Ostatnia płyta „Tak mi się nie chce” oraz
wyprzedane sale koncertowe plasują zespół w gronie najbardziej popularnych
zespołów w Polsce roku 2019 r.
Bilety: 50 zł (przedsprzedaż), 60 zł
(w dniu koncertu)
Sprzedaż biletów: KupBilecik.pl oraz
Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7.

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

akończenie tegorocznej akcji Niech
Żyje Rynek zapowiada się wyjątkowo ciekawie i energetycznie, bo
w przypadku zespołu Pogodno nie może być inaczej!
Ten założony w 1996 roku w Szczecinie zespół to prawdziwa muzyczna petarda,
co szczególnie zauważalne jest podczas ich koncertów. Grupa ma na swoim koncie
10 albumów oraz kilkaset koncertów w całej Polsce oraz poza granicami naszego kraju.
Podczas koncertu zapewne nie zabraknie ich największych hitów, takich jak „Orkiestra”, czy „Uśmiechnij się”. Zanim usłyszymy Pogodno, na scenie pojawi się Bajzel solista, który przy pomocy zapętlania sampli perkusyjnych, gitar oraz swojego głosu,
tworzy muzykę do złudzenia brzmiącą jak kilkuosobowa formacja.
Zapraszamy w ostatni dzień wakacji - 31 sierpnia, o godz. 19 .W przypadku
niesprzyjającej pogody wszystkie wydarzenia zostaną przeniesione w MOK-u przy
ul. Grunwaldzkiej 7.

OPERETKOWA

Petarda Przebojów

Z

aplanuj sobie już dziś wieczór
i kup bilety na niezwykłe wydarzenie. 27 października (niedziela),
o godz. 18.00 w Mysłowickim Ośrodku
Kultury, przy ul. Grunwaldzka 7 odbędzie
się - Operetkowa Petarda Przebojów.
Za sprawą wspaniałych artystów
przeniosą się Państwo do cudownego
i wyjątkowego świata operetki i musicalu, pełnego miłości, czułości, wzruszeń,
namiętności, gorących pocałunków.
Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najznakomitsze melodie muzycznego króla
walca Johanna Straussa, jak również Emmericha Kalmana, Franza Lehara, Paula
Abrahama.
Zabrzmią duety wszech czasów, jak
„Usta milczą, dusza śpiewa”, „Co się dzieje, oszaleję”, „W rytm walczyka”, „Myszko,
to była piękna noc”, wspaniałe arie „Aria
ze śmiechem”, popisowe utwory instrumentalne, jak i piosenki z repertuaru Jana
Kiepury: „Brunetki, blondynki” oraz duety musicalowe, a to wszystko podane na
najwyższym poziomie.
Gala cieszy się wielkim powodzeniem
i uznaniem za sprawą porywających solistów, Joanny Wojtaszewskiej i Kamila
Rocha Karolczuka oraz ich poruszającej
i subtelnej gry scenicznej, fantastycznego
kontaktu z publicznością oraz wdzięku
i uroku osobistego, a do tego niesamowitej
wrażliwości oraz muzykalności.
Repertuar zaczerpnięty z najbardziej
znanych i lubianych Operetek oraz Musica-

li, takich, jak „Zemsta Nietoperza”, „Księżniczka Czardasza”, „Wesoła Wdówka”, „Baron Cygański”, „Wiedeńska krew”, „My Fair
Lady” czy „Upiór w Operze”. Śpiewakom
towarzyszą wspaniali Kameraliści Zespołu
Straussowskiego, składający się z wybitnie
uzdolnionych artystów nowego pokolenia
muzycznego oraz porywający soliści baletu.
Koncert jest dedykowany każdemu, kto
kocha piękną, melodyjną muzykę i jest gotów, by szeroko otworzyć swe serce na nowe, muzyczne i nie tylko, doznania. Czas
trwania koncertu: 80 minut (bez przerwy).
Obsada:
Joanna Wojtaszewska - Sopran
Kamil Roch Karolczuk - Tenor
Kameraliści Zespołu Straussowskiego
Soliści Baletu
Bilety w cenie 40 zł już dostępne on-line
na: KupBilecik.pl

14

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

sierpień 2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach,
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - wymiar etatu - 1 etat
1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania
budżetu,
• sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
• realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi
jednostki oraz analiza ich wykonania,
• prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,
• prowadzenie rozliczeń z budżetem jednostki samorządu terytorialnego,
• współpraca z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Miasta Mysłowice, oraz innymi jednostkami
w zakresie zadań dotyczących finansów MZGK,
• nadzór nad pracą pracowników Działu Księgowości oraz Działu
Lokali i Windykacji,
• inne zadania zlecone przez przełożonego.
2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.
3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
3.1 wymagania formalne:
Kandydatem do zatrudnienia (zgodnie z art. 54 ustawy z o finansach publicznych) może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od
posiadania obywatelstwa polskiego,
2) ma pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie
koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
5) spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne

uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
wydane na podstawie odrębnych przepisów,
3.2 pozostałe wymagania:
1) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji
budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
2) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów następujących
ustaw:
• o finansach publicznych,
• o rachunkowości,
• o odpowiedzialności za naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
• o podatku od towarów i usług,
• o samorządzie gminnym,
3) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego
i programów księgowych,
4) komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w trudnych
sytuacjach,
6) samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
7) posiadanie kompetencji kierowniczych.
4. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. znajomość statutu MZGK w Mysłowicach.
5. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
• praca w budynku MZGK w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21.
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku, bez windy osobowej. Bezpieczne warunki pracy.
• praca siedząca jak i z koniecznością poruszania się w obrębie pomieszczenia oraz budynku.
• w części budynku prowadzącej do pomieszczenia biurowego występują bariery architektoniczne.
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
i kwalifikacje,
• kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia,
• oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
rekrutacji - umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych i podpisanie następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z ubieganiem się o zatrudnienie w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.”
UWAGA!
Niezłożenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów
skutkuje odrzuceniem oferty kandydata.
7. INFORMACJE DODATKOWE:
• Oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, dobrą atmosferę w pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zachęcamy do
składania aplikacji!
• Zatrudnienie od 1 października 2019 r.
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZGK (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) wynosił więcej niż 6%.
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (pokój nr 5 na
parterze) lub przesyłać pocztą (w takim przypadku decyduje data
stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta
pracy - Główny Księgowy” na adres:
MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
UL. PARTYZANTÓW 21
41-400 MYSŁOWICE,
W TERMINIE DO 26 SIERPNIA 2019 R.
9. SPOSÓB POWIADAMIANIA KANDYDATÓW
O TERMINIE PRZEPROWADZENIA NABORU:
O terminie przeprowadzenia naboru (w tym rozmowy kwalifikacyjnej) kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie BIP
MZGK oraz na tablicy informacyjnej na I piętrze w siedzibie MZGK
Mysłowice przy ul. Partyzantów 21.
Małgorzata Książek-Grelewicz
Dyrektor MZGK w Mysłowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane
dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje że:
a) Administratorem danych osobowych Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej jest Dyrektor MZGK z siedzibą w Mysłowicach przy ul Partyzantów 21.
b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
- tel. 692 425 821, e-mail: iod@mzgk.myslowice.pl.
c) Cel przetwarzania danych: ubieganie się o zatrudnienie w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej: podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz 1282).
d) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
e) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
f) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

www.naszemyslowice.eu
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u Rząd daje 5 tys. zł premii za montaż paneli fotowoltaicznych.

Czas na własny prąd!
Kilka dni temu premier
Mateusz Morawiecki
zapowiedział
uruchomienie programu
dofinansowań „Mój
prąd”, w ramach
którego właściciel
każdej, nowej instalacji
fotowoltaicznej może
liczyć na dotację
bezzwrotną w kwocie
5000 zł. Zarządzać
tym programem ma
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
i jest adresowany do
osób fizycznych.

C

ałkowity budżet ma wynosić
1 miliard zł, czyli skorzysta
z niego około 200 000 rodzin.
Maksymalna wielkość instalacji wynosi
10 kWp, ale na średniej wielkości dom
wystarczy 3-4 kWp. Program powinien
ruszyć na początku września i jego koordynatorami będą fundusze wojewódzkie. Osoby, które już montują instalacje
na dachu swojego domu powinny wiedzieć, że wniosek można złożyć tylko
przed zakończeniem prac.
- W założeniach dotacja nie może przekroczyć 50 procent kosztów kwalifikowaR

E

ADAM LEWANDOWSKI,

nych, ale na pewno każdy wniosek zostanie
uznany, bowiem instalacja ogniw fotowoltaicznych dla domu to koszt do 20 tys. zł.
Natomiast to co ważne, to fakt, że nie można łączyć dwóch źródeł dofinansowania.:
albo premia - 5 tys. zł, albo pożyczka na
preferencyjnych warunkach - wyjaśniają
pracownicy WFOŚIGW w Katowicach. Do tej pory w ramach programu „Czyste
powietrze” pożyczki na montaż instalacji
fotowoltaicznej w województwie otrzymało blisko 300 osób.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, w Polsce do 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym
bilansie energetycznym kraju powinien
wynieść 15%. Obecnie w Polsce możemy
mówić o 11,5%. Aby zachęcić mieszkańców do inwestycji, rząd wraz z samorząK

dami oraz organizacjami unijnymi organizuje szereg kampanii i dotacji na panele
fotowoltaiczne.

oferują programy, które pozwalają
pozyskać środki na działania związane z odnawialnym źródłem energii.

Fotowoltaika zamienia energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Daje to możliwość produkowania prądu we własnym zakresie. Tym samym inwestor może całkowicie uniezależnić się od dostaw i cen energii elektrycznej, co obecnie, kiedy koszty rosną, jest naprawdę kuszącym rozwiązaniem.
Z roku na rok zyskuje ona na popularności ze względu na stale rosnące ceny
prądu oraz wzrastająca świadomość społeczeństwa o instalacji OZE i ochronie
środowiska. Instalacja fotowoltaiczna jest bardzo korzystnym rozwiązaniem,
ponieważ nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostaje odesłany do
sieci i tam zmagazynowany. Inwestor może go odebrać w każdej chwili, gdy jego
zapotrzebowanie na prąd wzrośnie, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Teraz właśnie jest najlepszy czas
na założenie własnych mikroinstalacji, gdyż praktycznie każde województwo, gminy, fundusze oraz rząd
L

Dodatkowo na pomoc przychodzą
banki oferujące preferencyjne kredyty
i pożyczki, a także leasing.
Beata Leśniewska
A

wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach:
Premia w ramach programu „Mój
prąd”, to kolejna forma zachęcenia
mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła energii. Do tej pory
można było skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki w ramach programu
„Czyste powietrze”, a teraz mieszkańcy
mają wybór. Mogą skorzystać z 5 tys. zł
premii w ramach programu „Mój prąd”
lub z pożyczki niskooprocentowanej.
Dla osób nie posiadających kapitału
własnego lepsza będzie pożyczka, a dla
osób, które finansują inwestycje z własnych środków - premia znacząco obniży jej koszty. Obecnie jest bardzo dobry
moment, by dokonań termodernizacji
domu, zapewnić mu ekologiczne źródło ciepła oraz ciągłą dostawę prądu.
Dzięki tym inwestycjom, w przyszłości
koszty ciepła i energii elektrycznej nie
będą dla mieszkańców tak dotkliwe.
Warto pomyśleć o tym już dziś, kiedy
rząd tak sprzyja proekologicznym inwestycjom.

M

A
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Strzelec 23.11-21.12 Przez pochopne postępowanie możesz narazić się wielu osobom. Uważaj, bo może dojść do niepotrzebnych kłótni i zatargów. Zastanów
się, czy przyczyną konfliktów nie są pieniądze. W podejmowaniu decyzji przyda
się więcej rozumu, a trochę mniej serca.
Nieoczekiwane fakty wyjdą na jaw i mogą
spowodować spore zamieszanie. Samotne Strzelce mają szansę spotkać prawdziwą miłość.

Byk 21.04-22.05 Wszystko nabierze
większego tempa. Musisz nauczyć się podejmować błyskawiczne decyzje. W sprawach zawodowych i osobistych wszystko układać się będzie coraz lepiej. Wszystko powinno się udać - nawet załatwienie
spraw, które ostatnio sprawiały ci sporo
problemów. Nie wydarzy się nic złego, co
mogłoby wytrącić cię z dobrego nastroju.
Czeka cię wiele romantycznych chwil.

Panna 23.08-22.09 W pracy ktoś doceni twój wysiłek, będziesz pomysłowy i pełen energii. Nie zastanawiaj się zbyt długo i każdą twórczą myśl staraj się od razu
wcielać w życie. Unikaj tylko nieporozumień, bo możesz wrogo nastawić do siebie kilka osób. Spróbuj nikogo nie prowokować, zachowaj spokój, nie daj się zranić
krytyką. To dobry czas dla samotnych Panien, które mają szansę na poznanie kogoś
interesującego.

Koziorożec 22.12-20.01 Nic nie pójdzie
na marne i zdasz sobie sprawę, że warto było się trochę potrudzić. Bądź jednak
rozważny i postępuj rozsądnie. Pośpiech
może ci tylko zaszkodzić. Nie zaniedbuj
bliskich. Twoja sytuacja uczuciowa będzie
teraz dość zmienna, a kontakty z otoczeniem mogą być napięte. Uważaj na słowa,
mogą zranić kogoś bliskiego. Postaraj znaleźć więcej czasu na relaks i odpoczynek.

Bliźnięta 23.05-21.06 Staraj się panować nad nerwami, nie pozwól wyprowadzić się z równowagi. Dobrym rozwiązaniem będzie chłodne, spokojne podejście
do drażliwych spraw. Nie chwytaj się zadań, które mogą okazać się ponad twoją
wytrzymałość. Jeśli tylko zachowasz rozwagę i spokój w działaniu, twój wysiłek
zostanie nagrodzony. W sprawach sercowych zapowiada się stabilizacja.

Waga 23.09-22.10 To będzie udany miesiąc. Spróbuj pozałatwiać zaległe sprawy.
Skoncentruj się zwłaszcza na finansach, bo
mogą się pojawić się różnice zdań i napięcia. A to z powodu pewnych niekontrolowanych wydatków. Sprawy domowe ułożą się dobrze, spełnią się też Twoje marzenia osobiste. Niewykluczone powodzenie
w finansach. Pod koniec miesiąca poczujesz przypływ energii.

Wodnik 21.01-19.02 W sierpniu nie wydarzy się nic złego, co mogłoby wytrącić cię z dobrego nastroju. To też pomyślny czas dla spraw rodzinnych. Spodziewaj się szczęścia w miłości i za nic w świecie nie wierz plotkom. To dobry moment,
aby na chwilę zatrzymać się i pomyśleć
o swojej przyszłości. Gwiazdy będą sprzyjały osobom, które w tym miesiącu rozpoczną nowy etap życia.

Rak 22.06-22.07 Poczujesz się wśród
obowiązków jak ryba w wodzie. Poradzisz
sobie bez niczyjej pomocy. Uważaj jednak,
żeby nie przeliczyć się z siłami. Rozłóż wysiłek równomiernie i postaraj się znaleźć
czas na relaks. Nie wierz w złośliwe plotki i dalej rób swoje. Nie kryj się zbytnio ze
swoimi emocjami i uczuciami. Jeśli będziesz szczery i wyrozumiały, sprawy sercowe powinny ułożyć się znakomicie.

Skorpion 23.10-22.11 Sprawy powinny się ułożyć po twojej myśli. Kłopotów
z pewnością unikniesz wtedy, gdy będziesz podejmował samodzielne i dobrze
przemyślane decyzje. Najlepiej mieć się na
baczności i ważyć każde słowo. Nie uda ci
się przeforsować niektórych planów. Nie
obarczaj jednak innych winą za niepowodzenia jakie cię spotkają. W życiu prywatnym czeka Cię wiele miłych chwil.

Ryby 20.02-20.03 Choć będzie ciężko,
spróbuj zmusić się do wysiłku i dokończyć
to, co rozpocząłeś. Przyda się powściągnąć emocje i podchodzić do wszystkiego
z rozwagą. Postaraj się być bardziej wyrozumiały dla innych i nie odtrącaj pomocnej dłoni. Samotni zapragną miłości. Nie
jest to jednak odpowiedni czas na zmiany
w życiu osobistym. Pod koniec miesiąca
ktoś mile cię zaskoczy.
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oferuje usługi

l reklama na portalach
internetowych:
Ê ngs24.pl
Ê naszagazeta.info
Ê naszejastrzebie.pl
Ê naszemyslowice.eu
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l druk i projektowanie
plakatów, ulotek,
gazet reklamowych,
banerów, folderów

Mikołów
BEZPŁATNA

Lew 23.07-22.08 Czeka cię teraz okres
spokoju w uczuciach, wszystko ułoży się
po twojej myśli. W pracy będziesz miał
dobre wyniki, a co za tym idzie większą
chęć do działania. Wykorzystaj tę aktywność jak najlepiej możesz. Masz szansę zabłysnąć teraz talentami. Pamiętaj jednak,
żeby nie porywać się z motyką na słońce nie obciążaj się zadaniami, których nie będziesz w stanie wykonać.

20.000 egz.

Baran 21.03-20.04 W sierpniu powinieneś rozwiązać większość swoich problemów. Wiele spraw uda się też doprowadzić do końca dzięki pomocy życzliwych
ci osób. Nastąpią pomyślne zmiany w wielu sferach twojego życia. Uda ci się troszkę więcej czasu poświęcić rodzinie i znajomym. To dobry moment na załatwienie spraw osobistych. Niewykluczone, że
poznasz osobę, która zrobi na tobie duże
wrażenie.
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Łaziska Górne

Orzesze

Ornontowice

Wyry

GAZETA

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
DZIAŁ REKLAMY: 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info | 790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com

