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Pieniądze

LICZBA MIESIĄCA

1ln3zł

m

otrzymały Mysłowice
ządowych
z Funduszu Dróg Samor
na remont ulic:
Laryskiej i Kolejowej.

na mysłowickie drogi

DARIUSZ WÓJTOWICZ,
prezydent Mysłowic

JAROSŁAW WIECZOREK,
wojewoda śląski:

To jest
cywilizacyjny
projekt.
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szczęśliwym
prezydentem.
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PRACA OD ZARAZ!
Opiekunka seniorów w Niemczech
- pomoc w codziennych czynnościach

Opieki wymaga 80-letnia,
samodzielna seniorka.
Mieszka w domu z ogrodem,
do dyspozycji opiekunki pokój
i osobna łazienka
1950 € za 45 dni!
dobry niemiecki

Tel. 516 058 225

ROZMOWA Z
Premierem Mateuszem Morawieckim
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110 lat „Kociny”
Rajdowcy uczcili powstańców
Budżet Obywatelski - czas głosowania
Tak się bawią Mysłowice
O BIEGACH:
Memoriał Chromika
Silesia Marathon

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
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Dzięki rządowym pieniądzom ul. Laryska i Kolejowa dostaną nowe życie.

13 MLN ZŁ
na remonty mysłowickich dróg
JAROSŁAW WIECZOREK,
wojewoda śląski
To jest naprawdę duża pomoc i duży
wkład, ale Fundusz Dróg Samorządowych był właśnie w tym celu tworzony.
To są historyczne środki w perspektywie
całego kraju, ale również w perspektywie naszego województwa. W roku 2015
mieliśmy 69 mln zł, teraz dysponujemy
kwotą 300 mln zł. To jest duży skok,
który ma przede wszystkim spowodować poprawę bezpieczeństwa i jakości
poruszania się po drogach lokalnych.

DARIUSZ WÓJTOWICZ,
Samorządowcy odebrali z rąk wojewody symboliczne czeki. Mysłowicka ekipa we wzmocnionym składzie, bo dostaliśmy aż dwie dotacje.
Prezydent Dariusz Wójtowicz (trzeci z prawej) i Michał Woźniczko, dyrektor kancelarii prezydenta (pierwszy z prawej)

u Po latach inwestycyjnej stagnacji i remontowych
zaniedbań coś dobrego zaczyna się dziać na
mysłowickich drogach. Wszystko dzięki rządowemu
Funduszowi Dróg Samorządowych. Mysłowice obok
Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej,
Piekar Śląskich i Chorzowa, otrzymały finansowe
wsparcie na remont miejskiej infrastruktury.

W

arto przy tym podkreślić, że te
pieniądze nie przyszły same.
Na podział i wysokość dotacji

spory wpływ miały nie tylko decyzje urzędu
wojewódzkiego, ale także aktywność samorządów zabiegających o zewnętrzne środki.

Nasze miasto otrzymało ponad
13 mln zł. Pieniądze te zostaną przekazane na poczet przebudowy ul. Laryskiej

i Kolejowej. Obydwie ulice przejdą gruntowny remont. Laryska zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Brzezińską do skrzyżowania z ulicą 3 Maja z wyłączeniem skrzyżowań
z ulicą Pukowca i Konopnickiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki
i wjazdy. Dodatkowo zmodernizowana
zostanie kanalizacja deszczowa. Remont
obejmie 3,5 kilometrowy odcinek drogi.
Z kolei zakres przebudowy ulicy Kolejowej obejmuje kanalizację deszczową,
oświetlenie uliczne typu LED oraz roboty
związane z nawierzchnią jezdni, chodników i wjazdów na długości 1624 metrów.

prezydent Mysłowic
Jestem bardzo szczęśliwym prezydentem i bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ odebrałem dwa czeki,
które pozwolą nam przebudować dwie
drogi w Mysłowicach. Ulice Laryska
i Kolejowa są w stanie urągającym jakimkolwiek standardom. Samochody,
które się tam poruszają wpadają w koleiny, dziury. Z asfaltu wystają stalowe elementy drogi. Środki finansowe,
które otrzymaliśmy od rządu polskiego i z rąk wojewody śląskiego pozwolą
nam zmienić standardy poruszania się
po mieście.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg
Samorządowych i stanowią 80% inwestycji. Resztę dołoży miasto.

Marta Jabłczyńska drugim zastępcą prezydenta

W związku z odejściem na emeryturę zastępcy prezydenta Urszuli GrucyStachury prezydent miasta Dariusz Wójtowicz powołał na to stanowisko
MARTĘ JABŁCZYŃSKĄ. Od grudnia ubiegłego roku jest ona zatrudniona
w magistracie na stanowisku naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac.

M

arta Jabłczyńska jest absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku prawo. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu o kierunku
windykacja i negocjacje w procesie zarządzania,
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górni-
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czej - zrządzanie nieruchomościami, w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie - studia menedżerskie oparte na strukturze programu MBA
oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
- zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw. Obecnie studiuje w Akademii WSB
kierunek Master of Business Administration
z EY. Dodatkowo posiada licencję zarządcy nie-

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.

ruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, licencję zarządcy przymusowego
oraz uprawnienia lustratora spółdzielni.
Drugi zastępca prezydenta miasta zarządza
Wydziałami: Infrastruktury Miejskiej, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Architektury, Budownictwa i Planowania, Ochrony
Środowiska.
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606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
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Nie będzie sukcesu Polski

BEZ SUKCESU ŚLĄSKA
O problemach i szansach rozwojowych naszego regionu
rozmawiamy z premierem MATEUSZEM MORAWIECKIM.

- Z racji stanowiska jest Pan najlepiej poinformowanym człowiekiem na temat tego, co dzieje
się w Polsce. Jak z perspektywy Premiera wygląda
Górny Śląsk?
- Śląsk jest kluczowym elementem naszej, białoczerwonej układanki. Postrzegamy Śląsk nie tylko
w prostych kategoriach zysków i strat, jak to czynili
nasi poprzednicy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości myśli o przyszłości regionu, bo Śląsk jest bardzo ważny
w strategicznym planie dla całej Polski. Polska musi
być dobrze funkcjonującym organizmem, w którym
współgrają wszystkie elementy nowoczesnego państwa - od infrastruktury, przez sektor przemysłowy, na
promocji kultury skończywszy.
- Chyba nie wszystko współgrało, skoro dwa lata temu w ramach „Planu Morawieckiego” przygotował Pan koło ratunkowe dla naszego regionu, czyli wart 50 mld zł Program dla Śląska.
- Nie postrzegam Programu dla Śląska w kategoriach koła ratunkowego. Jeśli już to koła zamachowego. Śląsk ma ogromny, ludzki i inwestycyjny potencjał, ale także całą masę rozwojowych zagrożeń. Zadaniem rządu jest usuwanie przeszkód. W Programie
dla Śląska wzmacniamy to, co jest dla regionu dobre
i naprawiamy to, co wymaga naprawy. Inwestujemy
w region, który ma świetne perspektywy rozwojowe.
Śląsk ma stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oczywiście, trzeba być świadomym wyzwań,
jakie stoją przed regionem. Zadaniem odpowiedzialnego rządu jest więc nie tylko wspieranie inwestycji,
ale usuwanie pojawiających się przeszkód. Na tym
właśnie polega nasz Program dla Śląska.
- W niektórych częściach Śląska naprawiać trzeba niewiele, ale w innych całkiem sporo. Zna Pan
ostatnie rankingi zamożności samorządów, przygotowane przez miesięcznik „Wspólnota”?
- Rzeczywistość jest bardziej złożona, trudno ją oddać nawet w dobrym rankingu. Na przykład samorządy województwa śląskiego i opolskiego mają najmniejszy dług w relacji do dochodów, znacznie poniżej średniej ogólnopolskiej. O tym w rankingu nie
przeczytamy. Nie oznacza to, że odrzucam sens tego
typu rankingów. Problem kontrastów pomiędzy miastami bogatszymi i biedniejszymi jest realny. I tu kluczową rolę ma do odegrania państwo. Program dla
Śląska daje rozwojowe szanse także dla tych miast regionu, które radzą sobie trochę gorzej.
- Kto jest odpowiedzialny za kontrast między bogatszymi a biedniejszymi?
- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Górny Śląsk
stał się jedną z największych ofiar transformacji
ustrojowej lat 90. Oczywiście takich poszkodowanych jest więcej - nasze zagłębia włókiennicze, kopalnie wałbrzyskie, średnie miasta w których zamykano największe zakłady pracy czy PGR-owskie
wsie. Ale to na Śląsku lekką ręką likwidowano za
bezcen kopalnie i zakłady przemysłowe. A później
nie zrobiono prawie nic, aby naprawić popełnione
błędy, w zamian nie dawano niemal nic. Samorządy zostały same z bagażem społecznych i gospodarczych problemów, jakie zafundowało im państwo.
Mogę Czytelników zapewnić i uspokoić, że póki rządzi moje środowisko polityczne, nie dojdzie do powtórnej degradacji Śląska. Region wychodzi na pro-

stą, ale proszę pamiętać, że w cztery lata nie da się
naprawić całych dekad zaniedbań.
- Nie obawia się Pan, że kolejne kłopoty może
ściągnąć na Śląsk polityka klimatyczna Unii Europejskiej?
- Z inicjatywy Polski, podczas ubiegłorocznego
szczytu klimatycznego w Katowicach przyjęto deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Oznacza ona konieczność dostosowania polityki klimatycznej do poziomu rozwoju gospodarczego i możliwości
finansowych poszczególnych krajów. Państwa człon-

stopniu właśnie Śląsk. Przypomnę tylko, że do końca
dekady ponad trzy miliony gospodarstw, dzięki wsparciu państwa będzie mogło wymienić tradycyjne piece
na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Przeznaczamy na ten cel ponad 100 mld zł. Podobnych przedsięwzięć, także zaplanowanych w ramach Programu
dla Śląska, można wymienić bardzo wiele.
- W kampanii wyborczej jednej ze śląskich kandydatek do Parlamentu Europejskiego pojawiło
się hasło, że Śląsk liczy na pieniądze z Unii Europejskiej, ale w zamian może dać coś cenniejszego,

Śląsk ma ogromny, ludzki i inwestycyjny potencjał, ale
także całą masę rozwojowych zagrożeń. Zadaniem
rządu jest usuwanie przeszkód. W Programie dla Śląska
wzmacniamy to, co jest dla regionu dobre i naprawiamy
to, co wymaga naprawy. Inwestujemy w region, który ma
świetne perspektywy rozwojowe. Śląsk ma stać się kołem
zamachowym polskiej gospodarki.
kowskie Unii Europejskiej mają różne punkty wyjścia
na drodze do transformacji energetycznej. Polska jest
w znacznym stopniu zależna od węgla, dlatego walczymy o odpowiednie środki na transformację i modernizację sektora energetycznego. Takim sukcesem, wspierającym solidarną transformację jest choćby Platforma Wsparcia Regionów Górniczych, na którą udało
się wywalczyć ponad 4 mld euro. Pilotażowym regionem tego projektu został Górny Śląsk. Ze środków krajowych został uruchomiony przez nasz rząd program
„Czyste powietrze”, który wspomoże w ogromnym

a mianowicie szacunek do tradycyjnych wartości,
od których ucieka współczesna Unia. Zgadza się
Pan z taką tezą?
- Jak najbardziej. Wspólnotę można budować tylko na fundamencie wartości. Dziś Europa stoi na rozdrożu: albo pójdziemy dalej sprawdzoną drogą, którą
zmierzamy od ponad dwóch tysięcy lat albo zejdziemy
na manowce i błądząc na ślepo, będziemy próbowali zorganizować społeczeństwo według nowych zasad.
Warto sprecyzować, o jakie wartości chodzi. Unia Europejska została zbudowana na ideowej „piątce” Ro-

berta Schumana, jednego z „ojców założycieli” wspólnoty. Te wartości to: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność, patriotyzm. Ślązacy mają je
wpisane w swój kod genetyczny i ich przywiązanie do
tradycyjnych wartości, etosu pracy, może być wzorcem dla całej Europy. To prawda, że w Unii Europejskiej jest teraz silna tendencja, aby deprecjonować rodzinę i naród, choć są to wspólnoty na których została zbudowana nasza cywilizacja. Jestem jednak przekonany, że będziemy budować silną Europę silnych
narodów i Europejczycy wrócą do swoich ideowych i
moralnych fundamentów.
- Dla premiera każdy okręg w Polsce byłby dobrym miejscem do startu w wyborach. Pan zdecydował się na Górny Śląsk. Dlaczego?
- Uważam, że Śląsk jest niezwykle istotny dla przyszłości całej Polski. Żyjemy dzisiaj w czasach przełomu, gospodarczego i technologicznego. To jak uda
nam się transformacja na Śląsku, czy uda nam się rozwinąć najnowocześniejszy przemysł, zadbać o zdrowe
środowisko naturalne, a jednocześnie nie rezygnować
z naszych przewag przemysłowych i energetycznych,
to kluczowa sprawa. Czy uda nam się to wszystko
z zachowaniem pełnej solidarności i odpowiedzialności społecznej. To są pytania o model rozwoju Śląska
i Polski, bo Śląsk jako rozwinięty gospodarczo region
wytycza trendy dla wielu innych regionów. Po prostu nie będzie sukcesu Polski bez sukcesu Śląska. Poza tym, Ślązacy są ludźmi konkretnymi, cenią bardziej
działanie, niż gładkie słowa. Praktyczne rozwiązania
bardziej niż puste teoretyzowanie... Jak coś powiedzą,
tak zrobią. To wartości, które są mi bliskie i wiem też,
że mogę się ich od Ślązaków uczyć.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jerzy Filar
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Spotkanie pokoleń
W ostatnią sobotę sierpnia odbyły się uroczystości związane z jubileuszem
90 - lecia działalności sportowej Unii Kosztowy. Na obiekty przy ulicy
Paderewskiego w Mysłowicach przybyło wielu znamienitych gości. Wśród
nich można było spotkać byłych trenerów, sportowców i działaczy przez lata
związanych z klubem. Spotkaliśmy również przedstawicieli Polskiego Związku
Piłki Nożnej, mysłowickich samorządowców i przedstawicieli parlamentu.

O

bchody jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 9.00
turniejem młodych piłkarzy z rocznika 2011. Blisko 140 dzieci, w 12 drużynach, reprezentujących
6 klubów, na 3 boiskach, przez ponad 3 godziny uganiało się
za piłką. Wszyscy byli zwycięzcami, bo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a wyników nikt nie zapisywał. Co
innego w meczu oldbojów, w którym zespół skompletowany
przez Romana Jochemczyka wygrał z Reprezentacją Śląska 5:1.
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W spotkaniu trwającym 2x30 minut wynik został odnotowany,
a wszystkie gole zostały zapisane. Dla gospodarzy strzelili je:
Syćko w 17 minucie, Fornagiel w 20 minucie, Piontek w 24 minucie, Szabrański w 32 minucie i Sawicki w 48 minucie, odpowiadając na honorowe trafienie Bodziocha. Nic więc dziwnego,
że gospodarze w dobrym humorze rozpoczęli oficjalną część
uroczystości, której najważniejszym momentem było przyznanie wyróżnień. Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk
Kula w towarzystwie członka zarządu Śląskiego ZPN i prezesa
Podokręgu Katowice Stefana Mleczki uhonorował zasłużonych
działaczy kosztowskiego klubu. Jubileuszowe monografie Ślą-

skiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Dariusz Szymański,
Marek Rusek, Marek Wróbel i Michał Ścierski. Odznaki Honorowe Śląskiego Związku Piłki Nożnej odebrali: brązową Joanna
Gwóźdź, srebrne: Adam Siłkin, Janusz Nowak, Marian Dolina,
Rafał Włosek oraz złote: Andrzej Szafarczyk, Andrzej Bożek,
Henryk Bożek, Józef Wybraniec, Piotr Kuźnik, Piotr Tuszyński, Piotr Zastocki, Roman Proksa, Ryszard Włosek i Zbigniew
Raczek. A Odznaki Honorowe Polskiego Związku Piłki Nożnej
otrzymali: brązowe: Grzegorz Piechota, Krzysztof Gwóźdź, Dariusz Kucowicz, Roman Jochemczyk; srebrne: Andrzej Malcharek, Augustyn Jochemczyk, Marian Henel, Henryk Zając, Stanisław Palka, Paweł Cieplik, Paweł Piechota, Józef Zając oraz
złotą Józef Pniok, w którego imieniu odznakę odebrała córka.
Na zakończenie swojego wystąpienia Henryk Kula, wspomniał z łezką w oku o swoich bliskich kontaktach z Kosztowami, skąd wywodzi się jego rodzina.
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Staruszek z fantazją
u Jeden z pierwszych klubów górniczych w naszym regionie obchodzi okrągły jubileusz.
W tym numerze gazety przypominamy pierwszą, przedwojenną część pasjonującej
historii Górnika 09 Mysłowice. Za miesiąc napiszemy o latach powojennych.

rozegrali kilka ważnych spotkań z drużynami z Katowic, Świętochłowic, Gliwic i Chorzowa. Także w 1919 roku został rozegrany w Mysłowicach prestiżowy turniej o puchar Maxa Weichmanna.
W śląskim światku piłkarskim coraz
głośniej mówiło się o naszej drużynie.
Od maja 1919 r. trwały przygotowania do uroczystych obchodów 10-lecia
klubu. Główna impreza miała się odbyć
3 sierpnia. Do turnieju piłkarskiego
o puchar kopalni Mysłowice zaproszono drużyny z wielu miast. Wieczorem
w Parku Zamkowym miał się odbyć
wielki festyn. Zapowiadała się świetna impreza, ale tego dnia nad Górnym
Śląskiem rozpętała się potężna ulewa.

Miejskie uroczystości z okazji 110-lecia klubu.

W

1984 roku uroczyście obchodzono 75-lecie klubu.
Piłkarze Górnika 09 Mysłowice występowali wtedy w trzecie
lidze, a dwa lata wcześniej otarli się
o awans do jeszcze wyższej klasy rozgrywkowej. Okolicznościowy artykuł
poświęciła popularnej „Kocinie” Trybuna Robotnicza. Legendarny dziennikarz sportowy Włodzimierz Sowiński
nazwał mysłowicki klub „staruszkiem
z fantazją”. Jesteśmy przekonani, że to
sympatyczne określenie jest wciąż aktualne. W tym roku Górnik 09 Mysłowice
obchodził jubileusz 110-lecia. Drużyna
występuje w klasie A Podokręgu Katowice, ale to na pewno nie jest ostatnie
słowo piłkarzy „Kociny”. Podczas uroczystości jubileuszowych nie brakowało życzeń awansu, ale dla władz klubu
równie ważne jest jednak odnowienie
sportowej infrastruktury przy ul. Gwarków. Prezydent Dariusz Wójtowicz
zapowiedział, że na miejscu starego boiska treningowego w Parku Zamkowym
do października 2020 r. zostanie zbudowane nowe, ze sztuczną nawierzchnią.

Tak to było
na początku
Dokumentacja na temat początku
ruchu sportowego w Mysłowicach
zawiera sporo luk, a nawet nieścisłości. Dotyczy to także historii Górnika 09 Mysłowice. Nie zachowały się
dokumenty założycielskie klubu, ani
kronika z pierwszych lat jego działalności. Nie oznacza to oczywiście,
że jubileusz 110-lecia jest rocznicą
umowną. W archiwach zachował się
egzemplarz „Myslowitzer Zeitung”
z 15 czerwca 1919 roku, który informuje o uroczystych obchodach
10-lecia klubu sportowego Mysłowice
1909. Jako datę jego powstania gazeta
wymienia dzień 30 maja 1909 r. Pomysłodawcą założenia klubu był prawdopodobnie ówczesny dyrektor kopalni
Mysłowice, pan Fritxisch. Nie znamy

jego imienia, ponieważ nie dotrwała
dokumentacja z tamtych lat.

Informacja o klubie
piłkarskim szybko
rozeszła się po całym
mieście.
Do uprawiania sportu garnęła się
młodzież i już po kilku miesiącach
drużyna dysponowała na tyle silnym
składem, aby powalczyć o udział
w ligowych rozgrywkach. Pierwsze
mecze piłkarze rozgrywali na łąkach,
w pobliżu huty „Zofiówka”. Było
to rozwiązanie prowizoryczne. Już
w 1910 roku zaczęły się prace nad adaptowaniem na potrzeby boiska osadnika kopalnianych mułów, leżącego na
terenie dzisiejszego Parku Zamkowego. Prace utrudniał podmokły grunt.
Należało wpierw skierować odpływ
wody do Czarnej Przemszy, a następnie umocnić teren kamieniami i zasypać ziemią. To dosyć skomplikowane
zadanie inżynieryjno-budowlane wykonali własnymi rękami zawodnicy
i kibice. W obecnych czasach na próżno by szukać podobnych dowodów
przywiązania do ukochanego klubu.
Jeszcze przed wybuchem pierwszej
wojny światowej klub zmienił nazwę
na Towarzystwo Gier i Sportu Kopalni Mysłowice 09. Jest to oczywiście
tłumaczenie obowiązującej wtedy niemieckiej nazwy Spiel Und Sportverien
der Myslowitzergrube 09. Klub starał
się integrować zawodników i kibiców
nie tylko na gruncie sportowym Zarząd organizował rodzinne wycieczki,
pikniki, potańcówki. Często po meczach, zwłaszcza zwycięskich, w Parku
Zamkowym do rana trwał festyn, gdzie
gości częstowano piwem, bigosem
i sławnymi na całym Śląsku flaczkami.
Do najbardziej malowniczych imprez
należały piesze wycieczki z orkiestrą
na Ćmok. Po trwającym cały dzień festynie wracano nocą przy świetle zapalonych pochodni. Dużą popularnością

cieszyły się także spływy barkami Przemszą do Bierunia.

Dobrze zapowiadający
się rozwój klubu został
zahamowany przez
wybuch pierwszej wojny
światowej.
Działalność sportowa w Mysłowicach praktycznie zamarła na pięć lat.
Część zawodników została wcielona do
armii pruskiej. Wielu zginęło. Klub zaczął się odradzać w 1919 roku. Piłkarze

Uroczystości przeniesiono więc na
17 sierpnia. Tymczasem dwa dni wcześniej doszło do masakry górników przed
kopalnią Mysłowice, co stało się przyczyną
wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego.
Uroczystości klubowych nie odwołano,
ale ich atmosfera nie przypominała pikniku. W finałowym spotkaniu „górnicy”
pokonali drużynę z Bytomia 4:0.
Ostateczny podział Górnego Śląska
nastąpił w 1922 roku. Mysłowice zostały przyłączone do Polski, a nowe władze
szybko wzięły się za usuwanie niemieckiej przeszłości, a wszystkie śląskie
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klubu objęła akcja polonizacji nazw.
W 1922 roku KS 09 Mysłowice przemianowano na „Polonię”, ale po kilku
latach w gazetach znów pojawiła się stara nazwa. Klub powoli zacząć się piąć po
drabinie klas rozgrywkowych. Skłoniło
to zarząd do budowy nowego boiska.
Obiekt oddano do użytku we wrześniu
1927 roku. Mowa o boisku, z którego
Górnik 09 Mysłowice korzysta do dziś.

Po wybuchu drugiej
wojny światowej
wszelka działalność
sportowa zamarła, ale
na krótko.
Niemcy przyłączyli Górny Śląsk,
w tym Mysłowice do Trzecie Rzeszy
starając się przywrócić na tych terenach pozory normalnego życia. Okupantowi szczególnie zależało na odrodzeniu ruchu sportowego. KS 09 przemianowano na Betriebs Und Sportverein der Myslowitzergrube Bergnappen. Górnicy grający jednocześnie
w klubie otrzymali nakaz trenowania
i występowania w meczach. Ewentualną odmowę karano wysłaniem na
front. Dla piłkarzy gra w klubie była
jedyną szansą uniknięcia wcielenia do
Werhmachtu. Pierwsze lata wojny, kiedy Niemcy odnosili sukcesy, upłynęły
dla górniczego klubu w miarę spokojnie. W 1942 roku piłkarze wygrali
swoją grupę A i stanęli przed szansą
awansu do wyższej ligi. Był to jednak
rok pierwszych klęsk armii niemieckiej. Okupant zrezygnował ze stwarzania pozorów normalności na zajętych
terenach i rozpoczął przymurowany
pobór do wojska. Dotknęło to także
sportowców z Mysłowic. Wielu piłkarzy została wysłana na front wschodni.
Te wydarzenia zakończyły pierwszy,
przedwojenny rozdział w historii klubu. Jego reaktywacja nastąpiła w 1945
roku, ale o tym napiszemy w kolejnym
wydaniu „Naszych Mysłowic”.

Drużyna rezerwowa z ok. 1910 r. Reprodukcja z monografii: 75 lat KS Górnik 09 Mysłowice.
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Rajdowcy uczcili powstańców
u Organizatorzy Rajdu Śląska postanowili przyłączyć się do obchodów setnej rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego i wyznaczyli start imprezy w Mysłowicach.
Rajd Śląska 2019 składał się z trzech
segmentów: Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Historycznych
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski oraz Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Śląska. W ich ramach ścigali
się najlepsi kierowcy z całego kraju.
Cała trasa składała się z odcinków
specjalnych, wyłączonych z ruchu, które

należało przejechać jak najprędzej, oraz
z odcinków dojazdowych, pokonywanych w normalnym ruchu drogowym,
zgodnie ze wszystkimi jego przepisami.
W sumie 12 odcinków prowadziło, m.in.
przez Katowice, Mikołów czy Jastrzębie-Zdrój. Pogoda nie rozpieszczała na
starcie imprezy, ale nie przeszkodziło
to mysłowiczanom w dobrej zabawie na

pl. Wolności. Motoryzacyjne emocje to
jedno. Chętni mogli także oznakować
swoje rowery, wyrobić kartę rowerową,
a w strefie zabawy Mysłowickiego Ośrodka Kultury czekały, m.in. auta sterowane
radiowo czy złomek, którego malowały
dzieciaki. Po godz. 20.30 impreza przeniosła się na Rynek, gdzie koncert dał
idol młodzieży: Smolasty.

Rolkarze zawładnęli miastem

Z

azwyczaj taki pomysł może się skończyć
mandatem, ale już drugi raz w tym roku
można było bezkarnie wyruszyć na rolkach
ulicami Mysłowic i to w dodatku nocą.

T

akiego motoryzacyjnego widowiska nie było jeszcze nigdy
w Mysłowicach. Ryk silników
i 115 załóg na placu Wolności. Uczestnicy zawodów zaprezentowali się publiczności w Mysłowicach i ruszyli do
Mikołowa. Po raz trzeci za organizację
Rajdu Śląska odpowiadał AutomoR

E

bilklub Ziemi Tyskiej. Nawiązując do
obchodzonego w naszym mieście kilka tygodni temu 100-lecia wybuchu
Pierwszego Powstania Śląskiego, władze
klubu zadecydowały, że Mysłowice będą
idealnym miejscem na start tej jednej
z najbardziej prestiżowych imprez motorowych w Polsce.

- Bardzo dobre tempo, szybka trasa z dobrym asfaltem. Mamy nadzieje że w przyszłym roku uda się zrobić
dłuższą trasę - mówił o tegorocznym przejeździe Paweł
Komosa, prezes stowarzyszenia Green, współorganizator przejazdu.
Tegoroczny nightskating miał wyjątkową oprawę,
ponieważ nawiązywał do obchodów setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Trasa prowadziła
ulicami: Bończyka, Tuwima, Janowską, Partyzantów,
1000-lecia Państwa Polskiego, Mikołowską, Partyzantów, Stadionową, Oświęcimską, Karola Miarki, Armii
Krajowej, Wielka Skotnica, Katowicką Boczną.
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WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wynajem
długo i krótko
terminowy
tel. 532 090 105 

www.50rent.pl
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Mieszkańcy wybierają inwestycje
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Do 23 września można głosować nad propozycjami do czwartej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
Wyniki poznamy 1 października. Zwycięskie projekty zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

W

tym roku w Mysłowicach na budżet
obywatelski przypadnie blisko 1,9 mln zł. Kwota
zostanie podzielona na 15 dzielnic. Nie są to równe sumy, ponieważ zastosowano sprawiedliwy przelicznik uwzględniający liczbę mieszkańców danej dzielnicy i jej powierzchnię. Po weryfikacji wszystkich
złożonych wniosków, do głosowania dopuszczono 31 projektów. Na stronie internetowej:
www.mbo.myslowice.pl opublikowano pełny wykaz propozycji także tych odrzuconych. Powody negatywnych decyzji były różne. Na przykład w jednej
z dzielnic grupa mieszkańców
zaproponowała budowę boiska.
Pomysł dobry, ale miejskie służby musiały odmówić, ponieważ

MIASTO - 1,9 MLN ZŁ

jego lokalizacja stwarzałaby niebezpieczeństwo dla korzystającej młodzieży.
Najbardziej emocjonująca
część budżetu obywatelskiego,

czyli głosowanie odbywa się
w stacjonarnych punktach, ale
przede wszystkim elektronicznie.
Głos za pośrednictwem Internetu
można oddać w każdym momen-

cie, system działa przez 24 godziny na dobę. Wszystkie szczegóły dotyczące projektów i zasad głosowania dostępne są na
stronie: www.mbo.myslowice.pl.

DZIELNICA

KWOTA

BOŃCZYK - TUWIMA

131 002 ZŁ

BRZEZINKA

135 195 ZŁ

BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

185 834 ZŁ

DZIEĆKOWICE

114 335 ZŁ

JANÓW - ĆMOK

188 353 ZŁ

KOSZTOWY

118 528 ZŁ

KRASOWY

121 308 ZŁ

LARYSZ - HAJDOWIZNA

79 311 ZŁ

ŁAWKI

72 402 ZŁ

MORGI

93 379 ZŁ

MYSŁOWICE CENTRUM

172 108 ZŁ

PIASEK

101 820 ZŁ

STARE MIASTO

100 109 ZŁ

SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

124 666 ZŁ

WESOŁA

161 648 ZŁ

PROJEKTY, NA KTÓRE MOŻEMY GŁOSOWAĆ
LP.

NAZWA ZADANIA

DZIELNICA

SZACUNKOWY
KOSZT

1.

LETNIE KINO PLENEROWE W DZIELNICY WESOŁA

WESOŁA

10 000 ZŁ

2.

BUDOWA PLACU ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIELNICY WESOŁA

WESOŁA

70 000 ZŁ

3.

RELAX NA WINKLU

LARYSZ-HAJDOWIZNA

48 466 ZŁ

4.

BUDOWA ALEI PARKOWEJ WRAZ Z BRAMĄ WEJŚCIOWĄ PARKU BOŃCZYK

BOŃCZYK-TUWIMA

101 000 ZŁ

5.

MODERNIZACJA - PRZEPROJEKTOWANIE MIASTECZKA ROWEROWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

BOŃCZYK-TUWIMA

104 800 ZŁ

6.

STREFY RELAKSU RODZINNEGO - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

BOŃCZYK-TUWIMA

104 800 ZŁ

7.

MONTAŻ ŁAWEK I KWIETNIKÓW, NASADZEŃ ZIELENI PRZED KINEM ZNICZ (FILIA MOK, LARYSKA 5)

BRZEZINKA

16 000 ZŁ

8.

DZIELNICOWE CENTRUM REKREACJI POKOLENIOWEJ

MYSŁOWICE-CENTRUM

137 600 ZŁ

9.

PLAC ZABAW „MAŁPI GAJ” PRZY ULICY WRZOSOWEJ

BRZEZINKA

108 000 ZŁ

WESOŁA

120 686 ZŁ

BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

145 000 ZŁ

KOSZTOWY

94 800 ZŁ

JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

150 500 ZŁ

BRZEZINKA

100 000 ZŁ

STARE MIASTO

77 000 ZŁ

BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

125 000 ZŁ

10. PARK SZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
11.

PUMPTRACK

12.

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI

13.

SKWER JANOWSKI (ETAP 1) ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW

14. ALTERNATYWNIE MYSŁOWICE - BRZEZINKA
15.

MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE - STARÓWKA

16.

MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE - SŁUPNA „ALTERNATYWNA WYSPA”

17.

STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU RODZINY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MYSŁOWICACH

SZOPENA-WIELKA SKOTNICA

99 146 ZŁ

18. BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU PRZY PARKU DZIEĆKOWICE

DZIEĆKOWICE

13 720 ZŁ

19.

DZIEĆKOWICE

91 468 ZŁ

ŁAWKI

57 000 ZŁ

KRASOWY

96 800 ZŁ

PIASEK

81 456 ZŁ

BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

148 000 ZŁ

24. BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SP3

JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

137 600 ZŁ

25. INTELIGENTNY MONITORING DZIELNICOWY - BEZPIECZNY LARYSZ

LARYSZ-HAJDOWIZNA

57 700 ZŁ

STARE MIASTO

80 000 ZŁ

BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

100 000 ZŁ

WESOŁA

80 000 ZŁ

29. PARK MORGI - ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

MORGI

74 000 ZŁ

30. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WYBICKIEGO

MORGI

5 500 ZŁ

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PARKU DZIEĆKOWICE

20. „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA” DZIELNICA ŁAWKI
21.

BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO W DZIELNICY KRASOWY

22.

ZATOCZKI PARKINGOWE PRZEPLATANE ZIELENIĄ WZDŁUŻ UL. STAWOWEJ (POŁUDNIOWA STRONA OD
ŚWIERCZYNY DO GWARKÓW)

23. SKATEPARK: REAKTYWACJA/ODRODZENIE

26. REWITALIZACJA SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO W PARKU ZAMKOWYM
27.

PSI PARK

28. LAWENDOWE MYSŁOWICE

31.

BEZPIECZNY STRAŻAK - BEZPIECZNY MYSŁOWICZANIN. ZAKUP DEFIBRYLATORA AED I CZUJEK CZADU DLA
MIESZKAŃCÓW ORAZ UBRAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA STRAŻAKÓW

JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

147 000 ZŁ
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Nie przegap!
„ROZRASTANIE W KSIĘŻYCE”
GRAŻYNA JANOTA CZARUJE
I ZASTANAWIA POEZJĄ
Zapraszamy na spotkanie autorskie 25 września, o godz. 19.30.
Poprowadzi je Maciej Szczawiński - poeta, krytyk literacki, redaktor
Radia Katowice.
„noc przynosi
niespodziewane słowa
zadaje ból
daje rozkosz
układa (w) wiersz
czasami nie wiesz
że śnisz
opowiadasz jak spadasz
odjeżdżasz na wsteczny (…)”*
Grażyna Janota ma 47 lat, pochodzi z Krasowych. Autorka wydanego przez MOK w 2015 roku tomiku wierszy „stany skupienia”.
Wiersze pisze od 12-go roku życia. Debiutowała w 1987 w Programie Trzecim Polskiego Radia. Laureatka kilkudziesięciu konkursów
poetyckich. Kilkakrotny gość „Artystycznych Spotkań” redaktora
Macieja Szczawińskiego w Radiu Katowice. Jej wiersze znalazły się
w „Antologii Debiutów Poetyckich”, wydanych w Brzegu, przez K.I.T Stowarzyszenie Żywych Poetów w 2016 roku. Publikowała, m.in.
w: „Śląsku”, „Migotaniach”, „Akancie”.
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Tak się baw

Sierpień i wrzesień to tradycyjne
oraz dożynek. W Mysłowica

MYSŁOWICKA JESIEŃ
OPERETKOWA
Scenę MOK przy ul. Grunwaldzkiej i mysłowicką widownię
wybrały tej jesieni dwie agencje, aby zaprezentować nam niesamowite operetkowe doznania. Październik zapowiada się pod
tym względem wyjątkowo wykwintnie.

Nieśli plon

5 października (sobota), godz. 18 zapraszamy na „Węgierskie
tańce i czardasze” to wieczór przepełniony węgierskim folklorem,
popisowym tańcem i śpiewem. Nie zabraknie czardaszów, utworów
Montiego, Tańców Węgierskich Brahmsa, fragmentów z operetek:
„Zemsta nietoperza”, „Baron Cygański”, „Księżniczka Czardasza”,
„Cygańska miłość”, „Hrabina Marica” czy „Perła z Tokaju”! Wystąpią znakomici artyści międzynarodowych scen muzycznych: Sylwia
Frączek/Magdalena Marchewka - sopran, Tomasz Maleszewski tenor, balet Sceny Kamienica, kameralny zespół węgierski, Natalia
Zhukava/Igor Solonenko - solo skrzypcowe.
Czas trwania koncertu: 100 minut (w tym jedna przerwa). Producent: Scena Kamienica. Bilety 55/60 zł.

T

egoroczne Dożynki Miejskie odbyły się 15
września w Kosztowach. Impreza rozpoczęła się spotkaniem w Stadninie „Błyskawica”, a następnie uczestnicy barwnym korowodem
przeszli do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie uczestniczyli w mszy z oprawą chóru

parafialnego i orkiestry OSP Dziećkowice. Dalej
była już tylko zabawa. Wystąpili, m.in. Teatr Pana
O, zespół Galway z pokazem tańca irlandzkiego,
Kosztowioki, Janusz Gorlej i Karolina Grądys, Bajery, a gwoździem programu był finał konkursu na
najlepszy żur w Gminie Mysłowice.

Rozśpiewana Brzezinka, rozb

u W sobotę 7 września w
się dziećkowiczanie i m

Z

arówno w Brzezince, jak i w Dziećko
pysznego jedzenia czy atrakcji dla najm
do Biegu Gorcusia, którym wspomogły
z loterii fantowej w Brzezince przeznaczony zos

27 października (niedziela), o godz. 18 zapraszamy na „Operetkową 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.
Gala cieszy się wielkim powodzeniem i uznaniem za sprawą
porywających solistów, Joanny Wojtaszewskiej oraz Kamila Rocha
Karolczuka. Śpiewakom towarzyszą kameraliści Zespołu Straussowskiego oraz soliści baletu.
Czas trwania koncertu: 80 minut (bez przerwy). Producent:
Agencja Artystyczna Lux Art. Bilet: 40 zł.

Brzezinka

www.naszemyslowice.eu
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wią Mysłowice!

miesiące organizowania festynów dzielnicowych
ach sporo się działo, a to jeszcze nie koniec.

Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości i kandydat do Sejmu RP oraz Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta.

Na Brzezince powstaje Mini Muzeum Kina

Przekaż eksponaty

biegane Dziećkowice

w swoich dzielnicach bawili
mieszkańcy Brzezinki.

owicach nie zabrakło występów artystycznych,
młodszych. Dziećkowice zaprosiły mieszkańców
y mysłowickie schronisko dla zwierząt. Dochód
stanie na seniorów i dzieci z dzielnicy.

Dziećkowice

W

MOK Brzezinka
trwają przeobrażenia placówki w Kultowy Kinoteatr Znicz. Tymczasem
zdradzamy kolejne szczegóły, które sprawią, że miejsce to będzie
perłą w swojej klasie na mapie całego regionu!

W pomieszczeniu kinooperatora, w którym swego czasu obsługujący nadzorował projekcje filmowe
wyświetlane z taśm szpulowych na
projektorze 35 mm, powstaje wyjątkowe miejsce - Mini Muzeum
Kina. Będzie to atrakcja nie tylko dla kinomaniaków - każdy zainteresowany będzie mógł wejść,
zobaczyć „jak to kiedyś było”, dotknąć zachowanego sprzętu, spróbować nałożyć taśmę czy dowiedzieć się różnych ciekawostek historycznych.
Obiecujemy solennie zaopiekować się przekazanymi eksponatami oraz do maksimum wydłużyć
ich życie!
Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Apel MOK!
Jeśli w piwnicy czy na strychu zalegają Ci niepotrzebne przedmioty, które mogą uatrakcyjnić nasz zbiór eksponatów - podziel się nimi!
Poszukujemy w szczególności:
E klisz,
E starych, lecz działających rzutników na klisze,
E starych telewizorów, np. z drewnianą skrzynią, czarno-białych, kineskopowych etc.,
E baterii z recyklingu do stworzenia kinowego akumulatora,
E dużo taśm filmowych.
Jeśli masz coś, co chciałbyś przekazać i zostać
oficjalnym darczyńcą Mini Muzeum Kina - skontaktuj się z nami:
nbaranowska@m-ok.pl, tel. 570 401 539.
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Dobro mojego miasta leży mi najbardziej na sercu

Rozmowa ze ZBIGNIEWEM AUGUSTYNEM, radnym i kandydatem w wyborach do Sejmu.
- Startuje pan do Sejmu. Czy czuje się
pan wystarczająco kompetentnym do
pełnienia funkcji posła?.
- Wiedzy i doświadczenia nigdy za wiele. Mam za sobą 30 lat pracy zawodowej
na różnych stanowiskach i 25 lat służby
w samorządzie. W tym czasie zajmowałem
stanowiska dyrektorskie, byłem prezesem
kilku spółek prawa handlowego, wielokrotnie radnym, a także prezydentem
miasta Mysłowice. Tak, chyba mogę powiedzieć, że czuję się wystarczająco przygotowanym, żeby być posłem.
- Co pan, jako poseł, chciałby zmienić
w Polsce, a co w Mysłowicach?
- Mam świadomość, że rola posła na
Sejm jest inna niż radnego czy samorządowca. Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwości i to nie jest przypadek. Program tej
partii dobrze wpisuje się w moje zapatrywania ekonomiczno-gospodarcze, ale także nie kłóci się z moim od zawsze prawicowym światopoglądem. Uważam, że przez
ostatnie 4 lata Polska nareszcie wstaje
z kolan. Chciałbym jako poseł wspierać te
działania. Polska ma być dla wszystkich,
a nie dla wybranych. Moje marzenie jest
takie, żeby nawet najbiedniejszy Polak
miał tyle, żeby mu wystarczało. Mysłowicom zaś z poziomu sejmu i poziomu rządu potrzebny jest pilny ratunek w kwestii
restrukturyzacji horrendalnego zadłużenia. Potrzebne są także jak powietrze
zewnętrzne środki na ratowanie infrastruktury. Oczywiście zdaję sobie sprawę,
że pojedynczy poseł, zwłaszcza siedzący
w opozycji, jest bezradny. Ale poseł z partii rządzącej - a taką jest i wierzę, że pozostanie PiS - to już całkiem co innego.
- Czy mógłby pan wymienić choćby
trzy konkretne pomysły na wsparcie
Mysłowic, bo jednak koszula bliższa
ciału, a naszych czytelników na pewno
to ciekawi.
R

E

- Oczywiście dobro mojego miasta leży
mi najbardziej na sercu. Kilka programów
gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości
pasuje jak ulał do naszych, mysłowickich
potrzeb. Na przykład od dwudziestu lat
nie możemy się doczekać dokończenia
obwodnicy od Bończyka do Szopienic.
Brakuje raptem 1100 metrów drogi żeby
odkorkować nasze miasto. Winię za to
megalomanię i brak wyobraźni decydentów. Projektują w pocie czoła od 20 lat
DTŚ Wschód, coraz dalej i coraz drożej.
Podobno dojechali już gdzieś do Chrzanowa. Dobrze, niech projektują nawet przez
następne 100 lat, ale zróbmy najpierw
ten jeden brakujący kilometr do Mysłowic! PiS ogłosiła program 100 obwodnic.
Uważam, że jedną z tych stu powinna być
nasza DTŚ! O zewnętrznym wsparciu w
procesie restrukturyzacji zadłużenia już
mówiłem. Jeśli tego nie zrobimy, to czeka
nas bankructwo albo wieloletnia stagnacja. Kolejny problem o zasięgu regionalnym to rewitalizacja rzeki Przemszy. Trzeba oczyścić i pogłębić koryto oraz podnieść wały po naszej stronie, a to nie leży
w kompetencjach miasta. Nie wyobrażam
sobie żeby w przyszłości Czarna Przemsza
nadal zalewała nam odrestaurowany park
zamkowy i wieżowce na Kołłątaja. Warto
też wspomnieć o naprawie dróg lokalnych
i eliminacji niskiej emisji. Na te potrzeby
rząd PiS także uruchomił stosowne programy finansowe, trzeba tylko umieć się
załapać. Pierwsze sukcesy już mamy. Bez
zewnętrznego wsparcia nie pozbędziemy
się też składowiska odpadów niebezpiecznych w Brzezince. Na koniec rewitalizacja
terenów po kopalni. Moim zdaniem tereny po KWK „Mysłowice” nadają się idealnie na park przemysłowy, a nie na osiedle
mieszkaniowe. Trzeba zrobić wszystko żeby tak się stało i wcale nie jest konieczne,
żeby miasto było tych terenów właścicielem. Przecież kopalnia pracowała 150 lat
i nigdy nie była miejska.
K
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Sprawiedliwa transformacja

R

E

K

L

A

M

POTRZEBNA, JAK NIGDY

u O Platformę Wsparcia Regionów Górniczych wciąż trzeba
walczyć i pilnować, aby silne, antywęglowe lobby nie zabrało
pieniędzy z tego projektu. Uważam, że w Parlamencie
Europejskim powinien powstać specjalny zespół monitorujący
realizację programu, który może mieć ogromne znaczenie dla
przyszłości Śląska - pisze IZABELA KLOC, poseł Parlamentu
Europejskiego ze Śląska, członek Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii (ITRE).

P

atrząc ze śląskiej perspektywy, Platforma Wsparcia Regionów Górniczych należy do najciekawszych
i najbardziej wartościowych unijnych projektów, podjętych w poprzedniej kadencji
Parlamentu Europejskiego. Generalnie, ten
program dedykowany jest Polsce. Nie jesteśmy jedynym krajem dotkniętym negatywnymi skutkami transformacji regionów
górniczych, ale nigdzie indziej ten problem
nie występuje na taką skalę. Pomysł zrodził się trzy lata temu przy mocnym wsparciu ze strony polskiego parlamentu. Jako
ówczesna przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej spotkałam się dwukrotnie z Maroszem Szefczoviczem, wiceszefem Komisji Europejskiej
ds. Unii Energetycznej. Te rozmowy przyniosły efekt. Bruksela zaproponowała
wsparcie obszarów spychanych na rozwojowy margines z powodu likwidacji bądź
ograniczenia działalności górniczej.

Pilotażowym regionem
został Górny Śląsk.
Organizacyjnie wszystko jest zapięte na
ostatni guzik, lecz jest jedno „ale”. Decyzja o uruchomieniu projektu podjęta zostanie podczas ostatecznych negocjacji budżetowych nad nową perspektywę finansową.
Teoretycznie nie powinno być z tym problemów, ale nie jest tajemnicą, że wielu eurodeputowanych uległo antywęglowej histerii i nie wiadomo, czy nie zechce storpedować wydatków na Platformę. W każdym razie nowa szefowa Komisji Europejskiej Urszula von Der Leyen, podczas wysłuchania
w Parlamencie Europejskim pozytywnie odniosła się do tej inicjatywy.

Wszyscy wiemy,
że coś złego dzieje
się z klimatem.
Nie przeszkadza to niektórym państwom
do biznesowego wykorzystania tej sytuacji.
Pod pretekstem walki z ociepleniem planują
„deal” stulecia, bo inaczej nie można nazwać
przejęcia kontroli nad europejską energetyką.
Wiele światowych koncernów przygotowuje
się do największych zamówień publicznych
w historii. Mowa jest o gigantycznych pieniądzach. Nic więc dziwnego, że na klimatyczny
front ruszyły armie lobbystów ekologicznych,
specjalistów ds. public relations, eko-profesorów i think tanki związane z rządami krajów, którym najbardziej zależy na wyeliminowaniu węgla. Trzeba przyznać, że ta wielka kampania propagandowa, adresowana do
pół miliarda mieszkańców Unii Europejskiej
przynosi efekty. Wiara w słońce i wiatr stała
się unijnym dogmatem, a węgiel zaczął uchodzić za herezję. Takie poglądy, wbrew logice
i powadze sprawowanego urzędu, podziela
też wielu eurodeputowanych.

Na szczęście, za sprawą
Polski, w dyskusji na temat
klimatu do głosu zaczyna
dochodzić także rozsądek.
Podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki przy
wsparciu przywódców Węgier, Czech i Estonii, zablokował drastyczne wprowadzenie zerowej emisja gazów cieplarnianych do
2050 roku. Oznaczałoby to całkowite odejście od węgla w energetyce i bardzo poważną redukcję importu gazu. Można sobie wyobrazić czarny, ale najbardziej prawdopo-

dobny scenariusz przyszłości. Drastycznie
wzrosną ceny energii. Ludzie zubożeją. Gospodarka się skurczy. Upadną całe branże.
Śląsk zostanie zepchnięty na społeczny i ekonomiczny margines.
Sam pomysł, aby przyspieszyć przyjęcie
tzw. „neutralności klimatycznej” jest niepokojący, ponieważ oznaczałby złamanie światowego porozumienia klimatycznego zawartego w Katowicach w ubiegłym roku. Jest
tam zapis mówiący o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Oznacza ona konieczności dostosowania polityki klimatycznej
do poziomu rozwoju gospodarczego i możliwości finansowych poszczególnych krajów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają różne punkty wyjścia na drodze
do transformacji energetycznej. Polska, jako kraj uzależniony od węgla, powinna mieć
zapewnione odpowiednie środki na transformację i modernizację sektora energetycznego. W solidarną transformację doskonale wpisuje się Platforma Wsparcia Regionów Górniczych. Warto walczyć o ten projekt, ponieważ jego śladem mogą pójść inne, finansowane z unijnych środków przedsięwzięcia dedykowane regionom, które ponoszą największą cenę przestawienia europejskiej energetyki na „zielone” tory. Uważam, że w Parlamencie Europejskim należy
powołać zespół nadzorujący realizację Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, który będzie też partnerem dla Komisji Europejskiej. W jego skład powinni wejść eurodeputowni z wielu frakcji, aby w debacie o transformacji energetycznej było jak najmniej politycznych i biznesowych interesów, a jak najwięcej troski o wspólny, zrównoważony rozwój całej wspólnoty.
Izabela Kloc

KATOWICE
UL. KRAKOWSKA 207
TEL. 506 000 591
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12 października odbędzie się 27 Memoriał Jerzego Chromika

10 km na 100-lecie Powstań Śląskich

u Memoriał Jerzego Chromika to jeden z najważniejszych
masowych biegów ulicznych w Polsce. Dystans wynosi 10 km,
a w tym roku oprawa memoriału będzie miała szczególny
charakter, upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Pierwszego
Powstania Śląsiego, które rozpoczęło się w Mysłowicach.

D

zieci i młodzieży ruszą na trasę
o godz. 10:00. Bieg główny rozpocznie się o godz. 11:00. Zapisy internetowe potrwają do 30 września. Po raz pierwszy za uczestnictwo w biegu będzie można zapłacić
w wygodny sposób za pomocą
systemu płatności internetowej.
Zasady uczestnictwa, kategorie
wiekowe i inne szczegółowe informacje, zawarte są w Regulaminie
XXVII Memoriału Jerzego Chromika, zamieszczonym na stronie: MOSiR
w zakładce - dokumenty.

Kilka słów o historii
Memoriału Jerzego
Chromika
20 października 1988 roku w Katowicach w wieku 56 lat zmarł Jerzy Chromik
- olimpijczyk, rekordzista świata i starego
kontynentu, mistrz Europy, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego
wieku, członek słynnego polskiego wun-

ysz
bacz

Zo

tylko

w

derteamu, jedenastokrotny mistrz kraju
i dwudziestotrzykrotny rekordzista Polski
w biegach średnio i długodystansowych.
Rok później MOSiR Mysłowice przeprowadził pierwszy Memoriał poświęcony
jego pamięci, a następnie co roku, zawsze
jesienią, w okolicach rocznicy jego śmierci, odbywały się kolejne (aż do roku 2008

włącznie), memoriałowe biegi uliczne na
dystansie 15 km. Trasa biegu prowadziła
z centrum Mysłowic do dzielnicy Kosztowy, gdzie urodził się, wychował,
spędził młodość i trenował Jerzy
Chromik. W latach 2009-2012
z różnych względów memoriałowe zawody nie odbywały się. Po
czteroletniej przerwie, od 2013 r.
sympatycy biegania znów mogli
uczestniczyć w kolejnych memoriałowych biegach. Teraz są to już
biegi uliczne na dystansie 10 km i odbywają się na nowej trasie. Start i meta
usytuowane są przy Hali Widowiskowo
Sportowej MOSiR na ul. Ks. Norberta
Bończyka.
Mysłowicki Klub Olimpijczyka, mający swoją siedzibę w Szkole Sportowej
im. Olimpijczyków Śląskich, funduje
puchary i upominki dla mysłowiczanki
i mysłowiczanina, którzy w kategoriach
generalnych zajmują najwyższe miejsca.
Ponadto od roku 2015 w ramach Memoriału, wokół hali MOSiR, mają moż-

liwość uczestniczyć w biegach ulicznych
na krótkich dystansach dzieci i młodzież
szkół podstawowych (w tym roku będą
to już nie trzy - jak w poprzednich latach,
lecz cztery kategorie wiekowe). I kategoria, przeznaczona dla roczników 2012
i młodszych, w której dziewczęta i chłopcy
będą mieli do pokonania najkrótszy, bo
150 metrowy dystans. W kat. II, roczni-

ków 2011-2010, oraz w kat. III, roczników
2009-2008, dziewczęta i chłopcy pobiegną
na dystansie 400 metrów. Wreszcie w IV,
najstarszej, młodzieżowej kategorii, gdzie
prawo rywalizacji mają uczniowie roczników 2007-2004 - dziewczęta i chłopcy
dwukrotnie obiegną Halę Widowiskowo
Sportową MOSiR, gdyż dla nich dystans
wynosił będzie 800 metrów.

Mysłowiczanin na dachu Afryki
Z prawej Krzysztof Malara,
fot. Z Tymkiem na Dach Afryki

Wspiął się na Kilimandżaro dla chorego chłopca.

P

oznali się dzięki portalowi:
wyzwanie90dni.pl i postanowili wspólnie zrobić coś dobrego. Grupa Polaków, a w niej mysłowiczanin Krzysztof Malara, zdobyła Kilimandżaro, czyli Dach Afryki. Wszystko dla 9-letniego Tymka Buzy, który
cierpi na zespół Pradera-Williego.
To rzadko uleczalna choroba, wymaga ciągłej, kosztownej rehabilitacji,
na którą środki są zbierane, m.in. za pośrednictwem portalu: siepomaga.pl.
Swoje bezinteresowne wsparcie zaoferowało Tymkowi także grono ludzi,
którzy marzyli o tym, by zdobyć dach
Afryki, Kilimandżaro. Postanowili
połączyć spełnianie marzeń swoich
i chłopca, wyruszyli do Tanzanii i na-

głaśniając w mediach swoją wyprawę,
nagłaśniają też sprawę Tymka.
Pochodzący z Mysłowic Krzysztof
Malara nie jest wspinaczem ani alpi-

nistą, a informatykiem. Tak jak reszta zapaleńców zdecydował się wziąć
udział w wyprawie, by pomóc Tymkowi
i spełnić swoje marzenie.
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u Jedyna tego typu impreza w regionie

Wojownicy
dostarczą emocji

Rekord na Bończyku
u W Hali Widowiskowo Sportowej im. Stanisława Padlewskiego
w Mysłowicach odbyły się finały Pucharu Śląska w Futsalu
oraz mecz o Superpuchar Polski, w którym zmierzyły się dwie
znakomite drużyny - Rekord Bielsko Biała i Piast Gliwice.

Z

awody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, a podczas meczu o Superpuchar Polski trybuny
zapełniły się niemal do ostatniego miejsca.
Futsalowy sezon 2019/2020 rozpoczął się po myśli najlepszego zespołu
poprzednich rozgrywek. Rekord, przystępujący do nowego rozdania w roli
obrońcy wszystkich krajowych trofeów,
sięgnął w mysłowickiej hali po czwarty
już w swoich dziejach po Superpuchar
Polski, pokonując 4:3 Piasta Gliwice.

W rozegranym na parkiecie mysłowickiej hali turnieju Futsalowego Pu-

J

uż w najbliższą sobotę, 21 września, hala mysłowickiego MOSiR
zamieni się w arenę sportów walki na najwyższym poziomie. To druga edycja gali, która zadebiutowała
w czerwcu ubiegłego i od razu weszła do
kalendarza najważniejszych zawodów
MMA w Polsce. Karta walk obfituje

w świetne zestawienia par i znane
wszystkim nazwiska zawodników. Nie
zabraknie również głodnych sukcesu
nowych twarzy. Emocji dodają zamieszczane w Internecie wywiady z zawodnikami mysłowickiej gali. Wszyscy zapowiadają „łomot” dla przeciwników.
Zobaczymy, czyje pogróżki się spełnią.

charu Śląska najlepszy okazał się zespół
GSF Gliwice.

Kolejne zawody już za 10 miesięcy

Młodzi sportowcy na start

u Rozpoczęły zajęcia sportowe w ramach
nowego projektu, który wystartował po
raz pierwszy w tym roku szkolnym.

Koniec plażowania P

Z

akończył się 14 cykl Otwartych Mistrzostw Mysłowic w siatkówce plażowej. W jego ramach rozegrano trzy turnieje eliminacyjne skąd wyłoniono osiem
najlepszych par do turnieju finałowego. Stawiły się wszystkie

pary - w walce o Mistrza Mysłowic. Zawody stały na bardzo
wysokim poziomie, a największych emocji dostarczyło spotkanie finałowe. W 30 stopniowym upale para Artur Kosiór/
Sebastian Paluszkiewicz mimo prowadzenia w trzecim secie
10:3 i 11:7 uległa tegorocznym Mistrzom Mysłowic parze Tomasz Gorgoń/Michał Faryna.
Zwycięskie pary oprócz medali oraz dyplomów otrzymały
bony o wartości: 500 zł za zwycięstwo, 300 zł za drugie miejsce
oraz 200 zł za uplasowanie się na trzecim miejscu. Dodatkowo
zwycięskie pary otrzymały ufundowane przez Urząd Miasta
Mysłowice upominki.

rojekt Młodzieżowi Mysłowiccy Sportowcy został skierowany do dzieci z klas I-VI. W wyznaczonych grupach pozalekcyjnych
młodzi sportowcy mogą doskonalić
się w sztukach walki oraz piłce siatkowej dziewcząt.
Projekt wystartował z prawdziwym
przytupem, ponieważ w pierwszych

dniach w zajęciach wzięło udział ponad
200 dzieci.
Pamiętajmy sport uczy nas tego, że nie
zawsze wygramy, ale musimy stale dążyć
do celu, ciężko pracując żeby to osiągnąć.
Uczy nas dyscypliny, pokory i kształtuje
cechy takie jak: wytrzymałość, samozaparcie, odpowiedzialność czy uczciwość
co jest bardzo ważne i wartościowe.

Klasyfikacja medalowa:
1. Tomasz Gorgoń/Michał Faryna
2. Artur Kosiór/Sebastian Paluszkiewicz
3. Myszkowski Patryk/Urbański Dominik
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u Nowy sezon zajęć w Mysłowickim
Ośrodku Kultury

Rozwijamy

PASJE

T

radycyjne i nowoczesne. Dla młodszych oraz starszych, dziewcząt i chłopców, pań i panów. Dla tych,
którzy lubią przekazywać emocje przez ruch czy takich, którzy wolą kreatywne zajęcia twórcze... Po prostu: dla
wszystkich. Tak, Mysłowicki Ośrodek Kultury ma propozycje
dokładnie na miarę Waszych potrzeb. Oferta zajęć stałych,
odbywających się przez cały rok szkolny to bardzo bogaty
wachlarz możliwości, wśród których każdy znajdzie coś dla
siebie! Dzięki wykwalifikowanej kadrze wszechstronnych instruktorów oraz współpracy z różnymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury i sztuki możemy zaproponować tak zróżnicowane i atrakcyjne zajęcia.

MOK Brzezinka

ul. Laryska 5, tel. 570 401 717
n wokal (zajęcia zespołowe), NOWOŚĆ!
n chór Familia
n gitara
n perkusja
n rękodzieło/decoupage
n szachy
n komputer dla seniora, NOWOŚĆ!
n „Jak zostać youtuberem” - zajęcia nowomedialne
n dance kids (zajęcia taneczne ogólnorozwojowe) 7-12 lat, NOWOŚĆ!
n warsztaty sitodruku dla młodzieży, NOWOŚĆ!
n plastyka dla dzieci i młodzieży
n Teatr Epidemia
n Teatr Narybek from Poland
n Legorobotyka, tel. 730 999 823

MOK Brzęczkowice
ul. F. Kawy 12, tel. 570 401 277

n balet, NOWOŚĆ!
n joga dla dorosłych
n Kids joga, czyli joga dla dzieci, 3-8 lat NOWOŚĆ!
n zumba dla dorosłych
n zumba dla dzieci
n warsztaty taneczne dla nowożeńców
n rękodzieło: bibułkarstwo, koronkarstwo, biżuteria koralikowa i frywolitkowa
n szachy
n plastyka
n gitara/ukulele
n skrzypce, NOWOŚĆ!
n pianino/keyboard
n bębny, NOWOŚĆ!
n klub seniora, klub inicjatyw twórczych
n StageArt Dance Studio, tel. 792 786 746
n Legorobotyka, tel. 730 999 823

MOK Morgi

ul. Wybickiego 80, tel. 570 401 844
n gitara
n plastyka
n szachy

n rękodzieło - klub
inicjatyw twórczych

MOK Centrum

ul. Grunwaldzka 7, tel. 32 222 66 70, 500 186 320
n baby ballet, 3-5 lat
n baby gymnastic dance, 4-7 lat NOWOŚĆ!
n balet/jazz, 5-18 lat (podział na grupy wiekowe)
n modern jazz, 5-18 lat (podział na grupy wiekowe)
n modern gymnastic dance, 7 -14 lat (podział na grupy wiekowe)
n dance kids (zajęcia taneczne ogólnorozwojowe), 7-12 lat
n taniec towarzyski (od przedszkolaka do seniora)
n malarstwo i rysunek dla seniorów
n malarstwo i rysunek dla dzieci i młodzieży
n pracownia ceramiki „Gliniarnia”
n pracownia plastyczna (dzieci w wieku szkolnym)
n plastyka na wesoło (dla przedszkolaków) NOWOŚĆ!
n warsztaty wokalno - aktorskie dla dzieci i młodzie-ży
n wokal (lekcje indywidualne)
n joga dla dorosłych NOWOŚĆ!
n Kids joga, czyli joga dla dzieci, 3-8 lat NOWOŚĆ!
n pilates/streching
n gitara
n ukulele
n harmonijka ustna
n przygoda z angielskim, 2-6 lat
n zespół Kosztowioki
n Legorobotyka, tel. 730 999 823
n Klub dla dzieci i rodziców „100 Pociech”: zajęcia muzyczne „Maluchy są dźwięczne” (0,5 - 5 lat), zajęcia sensoryczne „Brudni na
całego” (1-5 lat), tel. 575 130 979

MOK Dziećkowice

ul. Długa 70 a, tel. 570 401 052
n plastyka na wesoło dla dzieci
i młodzieży, NOWOŚĆ!
n rękodzieło
n zabawy z gliną, NOWOŚĆ!
n gitara, NOWOŚĆ!

n szachy
n chór Milenium
n zespół Dziećkowiczanki
n sekcja skata
n klub seniora

MOK Krasowy

Szkoła Podstawowa nr 17,
ul. PCK 209 b, tel. 500 186 320
n zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, NOWOŚĆ!
n zajęcia cyrkowe i nauka szczudlarstwa, NOWOŚĆ!
n dance kids (zajęcia taneczne ogólnorozwojowe),
7-12 lat, NOWOŚĆ!
n plastyka
n „Jak zostać youtuberem” - zajęcia nowomedialne
n wokal, zajęcia grupowe, 6+
n zabawy z gliną, NOWOŚĆ!
n gitara, NOWOŚĆ!

MOK Wesoła

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, a wszelkie
inne zapotrzebowania są do
konsultacji i zweryfikowania
naszych możliwości.

Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Piastów Śląskich 8, tel. 500 186 320
n zabawy z gliną
n plastyka na wesoło dla dzieci i młodzieży
n zajęcia plastyczne z elementami arteterapii
n zajęcia teatralne dla dzieci
n zajęcia cyrkowe i szczudlarstwo
n „Jak zostać youtuberem” - zajęcia nowomedialne
n gitara
n dance kids (zajęcia taneczne ogólnorozwojowe),
I grupa - dzieci 7-12 lat, II gr. przedszkolaki
n rękodzieło
n „Jestem eko” - warsztaty edukacyjne i przyrodnicze
n Legorobotyka, tel. 730 999 823

WARTO WIEDZIEĆ!

Cennik i galeria zdjęć sal dostępne są na www.m-ok.pl.

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

n Zajęcia w nowej siedzibie MOK na Wesołej rozpoczną się w
październiku.
n Ze względu na prace modernizacyjne i remontowe nasza
oferta w roku 2019 w dzielnicy Morgi musi być ograniczona.
n Szczegółowe informacje i zapisy na zajęcia są prowadzone
w poszczególnych filiach MOKu i pod wskazanymi numerami telefonów.
n Nasza oferta jest na bieżąco aktualizowana. Prosimy o szczegółową lekturę i częste odwiedziny na naszej stronie i fb.

wrzesień 2019 r.
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OFERUJE DO SPRZEDAŻY

LEICA DIGICAT 200 - Bezpiecznie i szybkie
wykrywanie instalacji podziemnych,
sprzęt nieużywany.
LEICA DIGITEX 8/30 - Generator sygnału,
sprzęt nieużywany.
Wykrywacze DIGICAT 200 we współpracy z generatorem
sygnału DIGITEX 8/30 dają bardzo precyzyjne wyniki poprzez zastosowanie dokładnych częstotliwości sygnału śledzącego.
Dzięki DIGISYSTEM Użytkownik może dokładnie i wiarygodnie lokalizować, śledzić i oznaczać instalacje podziemne przed
ich odkopaniem.

Aparat
powietrzny/tlenowy z butlą:
2 sztuki, rok produkcji 2008,
sprzęt nieużywany.
Aparat oddechowy ma zastosowanie
przemysłowe i zapewnia skuteczną ochronę dróg oddechowych we wszystkich sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kontakt: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach tel. (32) 317-43-00,
E-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl - osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 30 września 2019r.
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Wielkie bieganie w Mysłowicach
S

u Już 6 października
Mysłowice wezmą
udział w biegu
Silesia Marathon.
To największa
impreza biegowa na
Śląsku i jednocześnie
jeden z największych
maratonów w Polsce.
R

E

K

ilesia Marathon to jedyny
w Polsce i Europie bieg maratoński prowadzony ulicami
czterech miast: Katowic, Mysłowic,
Siemianowic Śląskich i Chorzowa.
Rozpoczęcie biegu przewidziane
jest na godzinę 9:00, zawodnicy wyruszą z Katowic i metę przekroczą
w Chorzowie.
Maratończycy w naszym mieście pobiegną ulicami Obrzeżną
Zachodnią i Mikołowską w godzinach 9:40-11:50. W tych godzinach
planowane jest również zamknięcie
ruchu samochodowego.

L

A

M

Silesia Marathon to nie tylko bieg
główny na dystansie 42 km i 195
metrów, ale i liczne biegi towarzyszące. Od 2009 roku w ramach zawodów organizowany jest półmaraton, zawody dla dzieci i młodzieży.
Trasa Silesia Marathon posiada
międzynarodowy atest. Bieg należy do największego stowarzyszenia
AIMS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Maratonów i Biegów Ulicznych). Od pierwszej edycji zawody rozgrywane są pod honorowym
patronatem Ministra Sportu i Turystyki RP.
A

Mieszkańcy konsultują plan
P
rezydent Mysłowic przedstawił do konsultacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Planowania w Zespole Planowania i Strategii pod adresem: Plac Wolności 5, pokój nr 107 w dni robocze, w godzinach pracy magistratu.
Spotkania umożliwiające mieszkańcom składanie propozycji i opinii dotyczących zmian w Studium rozpoczynać się będą o godzinie 17:00 w dniach:
• 23.09. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8
• 01.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7
• 07.10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3
• 21.10. CKZIU ul. Pocztowa 20
• 23.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Laryska 5
Po więcej informacji zapraszamy www.planowanie.myslowice.pl

Trwa zbiórka elektrośmieci

Z

użyty, zepsuty i niepotrzebny sprzęt
elektroniczny i elektryczny, od baterii
i żarówek po telewizory i lodówki, można
oddawać bezpłatnie do specjalnie oznakowanego
samochodu firmy Biosystem.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości dostarczyć
elektroodpadów wielkogabarytowych np. lodówek,

zmywarek, kuchenek, itp. mogą zgłaszać odbiór bezpośrednio z domu po numerem telefonu 12 292 66 66
w godz. od 8:00 do 16:00. Do wielu dzielnic miasta
przyjechał już samochód po elektrośmieci.
W razie dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z Zespołem Gospodarki Odpadami
tel. 32 31 71 100 wew. 407.

PRZED NAMI JESZCZE ZBIÓRKI:
• 23.09. KOSZTOWY - ul. Migdałowa wys. nr 22 - róg ul. Migdałowej - Fików
• 27.09. LARYSZ-HAJDOWIZNA - ul. Jaworowa - Konopnicka
• 30.09. KRASOWY - ul. PCK - plac zabaw
• 04.10. Morgi - ul. Ofiar Września - przy „Trójkącie”
• 07.10. Wesoła - ul. Kryształowa - przy boisku
• 11.10. Dziećkowice - ul. Długa - koło krzyża
• 14.10. Ławki - ul. Murckowska 147 - parking przy kościele
ZBIÓRKI ODBĘDĄ SIĘ W GODZINACH 16:00 - 19:00
R
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