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Mimo finansowych problemów
miasto nie rezygnuje
z remontów dróg i nie tylko.
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Ławki  Morgi  Piasek 
Stare Miasto 
Szopena-Wielka Skotnica
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Mysłowice
dzielnic liczyć będą
status jednostki
jeśli Słupna uzyska
iasta.
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u Dzień Niepodległości

u Najdroższe miasto na Śląsku
u „Roczek” prezydenta
u Przedsiębiorcy radzą

u Hegemon na dzień dobry

u Ciekawie, choć bez większych zmian

u Ratujmy klimat, ale nie kosztem ludzi
u 27 Memoriał im. Jerzego Chromika
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Dzień Niepodległości
u Tegoroczne mysłowickie obchody Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości były bardzo uroczyste i wzniosłe. Po raz pierwszy
władze miasta złożyły kwiaty w tak wielu miejscach pamięci.

U

roczystości rozpoczęto od mszy w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą
uświetniły liczne sztandary państwowe i parafialne oraz orkiestra dęta pod dyrekcją Mirosława
Kaszuby. Obchody zakończyły się późnym popołudniem. Uczestnicy mszy prowadzeni przez orkiestrę
dętą KWK „Mysłowice-Wesoła”, przeszli na Rynek,
tam delegacje złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą
powstańcom śląskim. Kwiaty składały władze miasta, radni, uczniowie placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek kultury, stowarzyszeń, służby
mundurowe, członkowie Związku Górnośląskiego
z Brzezinki.
Oddano hołd również przy pomniku kardynała Augusta Hlonda, w Urzędzie Miasta, przy pomniku poświęconym żołnierzom 23. Batalionu Saperów Górnośląskich, na Promenadzie przy tablicy upamiętniającej
ofiary obozów, na cmentarzu przy ul. Mikołowskiej
- na grobach powstańców, przy pomnikach w dzielnicach: Brzezinka, Kosztowy i Wesoła. Łącznie kwiaty
złożono w 13 miejscach w całym mieście.

Tango urzęduje
W

mysłowickim magistracie zamieszkał mały kociak o imieniu Tango.
Wcześniej przebywał w tutejszym
schronisku dla bezdomnych zwierząt. Po Wrocławiu, kolejne miasto
ma swojego żywego przyjaciela na
czterech łapkach, który mieszka
w gabinecie prezydenta! Przez wiele dni pracownicy TOZ walczyli
o zmiażdżoną łapkę Tanga i dokonali
cudu. Zwierzątko wiele przeszło, teraz stworzono mu dobre warunki do
życia i otoczono opieką. Czworonożny przyjaciel bardzo szybko zdobył
serca pracowników Urzędu.

MYSŁOWICE
NASZE

Idą Święta!
u Przed nami kolejny Jarmark Świąteczny
na mysłowickim rynku. Od 13 do 18 grudnia
codziennie w godzinach 12 do 20 będzie
można zakosztować świątecznej atmosfery,
a także zrobić zakupy.

M

ysłowicki jarmark z roku na rok ma coraz większą rzeszę odwiedzających

i ugruntowuje pozycję w repertuarze
wydarzeń regionalnych. Tym razem
czeka nas całe sześć dni wyjątkowych
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atrakcji oraz możliwości zaopatrzenia
się w świąteczne gadżety i przysmaki.
Na jarmarcznych straganach na
pewno nie zabraknie produktów
o charakterze świątecznym takich jak:
ceramika artystyczna i użytkowa (wazy, kubki i inne naczynia, dzbany),
tkaniny zdobione, pamiątki, ozdoby,
rękodzieło, ozdoby świąteczne, lampki, bombki, drzewka świąteczne, artykuły spożywcze (w tym wędliny, sery,
słodycze, wypieki, chleby, ciasta), gastronomia (w tym grzane wino, grzane piwo, miody pitne, nalewki, wina
piwa, wyroby garmażeryjne).
Trwa nabór zgłoszeń - przedsiębiorcy mogą nadsyłać karty do 29 listopada 2019 r. Więcej informacji
o jarmarku na stronie: www.m-ok.pl/
jarmark-swiateczny-2019-przygotowania.
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Do czego doprowadziły lata zaniedbań
Ten ranking boli najbardziej, bo trudno o bardziej jaskrawy dowód na to, kto
zapłacił za osiem lat fatalnego zarządzanie miastem i spółkami komunalnymi.

Najdroższe

miasto na Śląsku
u Województwo śląskie
jest najdroższe w Polsce.
Czteroosobowa rodzina
zapłaci tu najwięcej za
wodę, ścieki, wywóz
śmieci, komunikację
publiczną i parkowanie.
W drogim województwie
najdroższym miastem
są Mysłowice.

F

irma doradcza Curulis, specjalizująca się
w doradzaniu samorządom terytorialnym,
przygotowała raport na temat kosztów życia
w 339 miastach powiatowych w Polsce. Sprawdzono
wydatki czteroosobowej rodziny w obszarach: wody
i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, transportu publicznego, opłat za parkowanie w centrum
miasta. Jak prezentują się w rankingu miasta województwa śląskiego? Niestety, jesteśmy najdroższym
regionem w Polsce, ze średnimi wydatkami rocznymi
na poziomie 3556,44 zł. W najdroższym województwie najdroższym miastem okazały się Mysłowice.
Czteroosobowa rodzina płaci za usługi komunalne
4459 zł rocznie. To ponad 900 zł więcej, niż średnia
wojewódzka. Gdyby nie miejscowość Milicz w woj.
dolnośląskim, gdzie łączne wydatki na usługi wyniosły 4954,83 zł, Mysłowice byłyby najdroższym miastem w Polsce, a tak jesteśmy „tylko” niechlubnymi
liderami regionu.

Miasta powiatowe w woj. śląskim
od najtańszego do najdroższego i miejsce,
jakie zajmują w rankingu ogólnopolskim.
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Nie dla
młodych?

Mysłowice przedostatnie, gorzej jest tylko w Bytomiu
u Fundacja Schumana opublikowała
„Ranking Europolis. Miasta dla młodych”,
w którym zbadano atrakcyjność 66
polskich miast na prawach powiatu dla ich
najmłodszych mieszkańców.

O

kazuje się, że najbardziej
optymalnym dla młodych
ludzi miejscem w Polsce
jest stolica kraju. O zwycięstwie przesądziła jej silna gospodarka, wysokie zarobki i niski odsetek młodych
bezrobotnych. Co ciekawe, drugie
miejsce na podium zajął Rzeszów,
doceniany za wysokiej jakości edukację, a trzecia lokata przypadła Katowicom. Stolicę województwa śląskiego doceniono w kategorii zdrowie
i opieka, a miasto to zdobyło prawie
80 punktów na 100 możliwych. Jak
wyjaśniają przedstawiciele Fundacji

Schumana, Katowice dysponują drugimi największymi w kraju kadrami
lekarskimi (100 lekarzy na 10 tysięcy
mieszkańców).
W pierwszej dziesiątce znalazły się
jeszcze: Gdańsk (4), Kraków (5), Wrocław (6), Opole (7), Poznań (8), Sopot (9)
i Łódź (10).
Katowice, rządzą się prawami stolicy
województwa, ale innym śląskim miastom poszło znacznie gorzej. Stawkę
zamykają, m.in.: Świętochłowice (60),
Ruda Śląska (63), Mysłowice (65)
oraz Bytom (66). Nasze miasto nie
uzbierało nawet 10 punktów.

Czyste powietrze
w Mysłowicach

Powstańcze konkursy

u Do 25 listopada można nadsyłać prace w konkursach: fotograficznym, przeznaczonym dla
uczniów mysłowickich szkół ponadpodstawowych oraz plastycznym dla uczniów klas IV VIII szkół podstawowych. W obu konkursach nagrodą główną jest hulajnoga elektryczna.
Uroczysty finał artystycznej rywalizacji nastąpi 6 grudnia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

I

nspiracją do pracy mogą być zagadnienia związane z powstaniami
śląskimi, a w tym: wybitni działacze
polityczni i społeczni, zasłużeni powstańcy, barwy wojskowe, flagi, fotografie,
ulotki, plakaty propagandowe, medale,
odznaczenia, umundurowanie, pomniki
w terenie, miejsca doniosłych wydarzeń
w moim mieście, tablice pamiątkowe,
sztandary, mapy polityczne, konflikt
polsko-niemiecki z lat 1919-1921, broń,
samochody i pociągi pancerne, bitwy

i potyczki, organizacje powstańcze (Związek Powstańców Śląskich, Oddziały Młodzieży Powstańczej), moi przodkowie,
obchody miejskie, itp.
W konkursie fotograficznym należy
nadsyłać zdjęcia kolorowe lub czarno-białe w formacie A4 (wymiary w mm:
203x297; wymiary w pikselach: 2395x
3508). Pracę na konkurs plastyczny można wykonać w dowolnej technice. Każdy
z uczniów może przekazać tylko jedno
dzieło. Prace konkursowe wraz z kartą

zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami
należy złożyć do Kancelarii Prezydenta
Miasta przy ul. Powstańców 1 /pok. 218/
w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Centralnego Muzeum Pożarnictwa 30 listopada br.
Dwanaście najlepszych prac fotograficznych stworzy kalendarz Urzędu Miasta
na rok 2020 „1P00WSTANIE ZACZĘŁO
SIĘ W MYSŁOWICACH”. Trzy nagrodzone prace będą udostępnione zwiedzającym
muzeum przez 6 miesięcy jako element
wystawy „Strażacka Niepodległa 1919”.
Nagrodą główną w obu konkursach jest
hulajnoga elektryczna. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie
miejsce w postaci słuchawek bezprzewodowych i elektronicznej ramki do zdjęć.

u W Biurze Obsługi Mieszkańca uruchomiony

został punkt przyjmowania wniosków w
ramach, realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, programu „Czyste
Powietrze”. Mysłowiczanie będą przyjmowani
w każdą środę od godziny 7:30 do 15:30.

C

zyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Program skupia
się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by
efektywnie zarządzać energią. Działania
te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do

osób fizycznych będących właścicielami
domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje
i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW).
Korzystając z programu zyskujesz
zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Budżet
Programu - 103 mld zł, a minimalny
koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
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Generała Ziętka jest OK

u Pracownicy Urzędu Miasta odebrali przebudowaną
ulicę Generała Ziętka - boczna.

Remontowy
ruch na drogach

Trwają remonty na siedmiu mysłowickich drogach.
UL. MONIUSZKI

UL. PODGÓRSKA

Zostanie wyremontowana od ul. Wielkiej Skotnicy do ul. Działkowej na długości ok. 130 m wraz z chodnikami.

UL. GÓRNICZA
Od ul. K. Miarki do ul. Robotniczej na
długości ok. 100 m. Roboty obejmują
również chodniki oraz zjazdy.

UL. KORFANTEGO
Od ul. Gen. Ziętka do ul. Nad Przemszą na długości ok. 350 m. wraz
z chodnikami oraz zjazdami.

UL. STOKROTEK
Od ul. Mikołowskiej w kierunku garaży i ul. Obrzeżna Zachodnia na długości ok. 340 m.

Od ul. Gen. Ziętka w kierunku ogródków działkowych na długości ok. 250
m. Zakres prac obejmuje również pobocza trawiaste.

UL. KWIATOWA
Zakres prac obejmuje fragment drogi od ul. Różyckiego do ul. Nowowiejskiego na długości ok. 300 m
oraz odbudowę istniejących już
chodników.

UL. RÓŻYCKIEGO
Remont będzie wykonany od ul. Kwiatowej do ul. Chopina na długości ok.
310 m. W jego zakres wchodzi także
odnowa chodników, zjazdów oraz parkingów.

P

ierwotny termin zakończenia inwestycji został przesunięty w czasie, ponieważ
mieszkańcy i prezydent miasta zgłosili kilka
usterek, które niezwłocznie zostały usunięte przez
wykonawcę. Nowa droga prezentuje się dobrze. Za
kilka miesięcy nastąpią przeglądy gwarancyjne, aby
sprawdzić, czy wszystko jest w należytym porządku.

MOK na Morgach uratowany
u Znalazły się pieniądze na wymianę instalacji centralnego
ogrzewania w siedzibie filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury
przy ulicy Wybickiego.

W

arto przypomnieć,
że jeszcze w ubiegłym roku planowano zamknięcie filii MOK na
Morgach z powodu wieloletnich zaniedbań ze strony Urzę-

120 tys. zł
na remont

R

E

K

du Miasta. Od lat mysłowicki
samorząd nie przekazywał budżetowych pieniędzy, nawet na
drobne remonty, przez co nieruchomość popadała w ruinę.
Obecne władze miasta zdobyły
L

zewnętrzne finansowanie na
zmianę systemu ogrzewania
i modernizację pomieszczeń.
Do połowy grudnia planowane
jest uruchomienie nowej instalacji c.o. Zamontowanych zostaA

M

nie 18 kaloryferów oraz nowoczesny kocioł gazowy. Koszt inwestycji to 120 tysięcy złotych.
Wcześniej wydano 10 tys. zł.
na projekt techniczny i około
4 tys. zł. na przyłącza do gazu.
Członkowie Rady Dzielnicy
Morgi, którzy swoją determinacją w działaniu nie dopuścili
do likwidacji ośrodka, współuczestniczą w modernizacji
obiektu. Przekazali 16 tysięcy
złotych na remont sanitariatów
i malowanie pomieszczeń.
A
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Psucie miasta trwało osiem lat.
Nie da się tego naprawić w rok.
Rozmowa z DARIUSZEM

- Mija rok od momentu kiedy objął
Pan prezydenturę w Mysłowicach. To
był dobry, a może trudny czas?
- To był rok jednocześnie dobry
i trudny. Dobry, ponieważ udało się
wreszcie przeciąć pasmo urzędniczych błędów i złych decyzji, które
pogrążały nasze miasto. Rok był też
trudny, bo chyba nikt, łącznie ze mną,
nie spodziewał się, że skala zaniedbań
będzie aż tak ogromna. Po objęciu

WÓJTOWICZEM, prezydentem Mysłowic

- Szanuję wszystkie decyzje wyborcze
mieszkańców choć jestem przekonany,
że wielu z nich zagłosowałoby inaczej,
gdyby znało faktyczny stan miasta.
W jednym, moi poprzednicy okazali
się całkiem nieźli. Dzięki propagandzie
fałszywego sukcesu, pudrowali i maskowali rzeczywistość wmawiając mysłowiczanom, że jest dobrze, choć było
fatalnie. Ja jestem zwolennikiem innej
strategii rządzenia. Uważam, że mie-

Mieszkańcy mówią mi wprost, co
leży im na sercu, a dzięki temu moja
wiedza o mieście jest pełniejsza,
choć znam Mysłowice od każdej
podszewki. Razem pchamy ten
wózek i za rok oraz w następnych
latach może być tylko lepiej.
prezydentury w cokolwiek włożyłem
ręce, tam tkwiła mina zostawiona
przez poprzedników. Miejskie spółki
były w opłakanym stanie, a niektóre
- jak MPWiK - wręcz na skraju bankructwa…
- Opublikowano niedawno raport,
z którego wynika, że koszty życia obejmujące, m.in. cenę wody i odbioru
śmieci, w Mysłowicach są najwyższe
na Śląsku. Teoretycznie nie ma to sensu. Skoro spółki świadczące te usługi
tak drenowały kieszenie mieszkańców, nie powinny mieć długów.
- Generalnie, parafrazując słowa
klasyka, całe Mysłowice przez ostatnie
lata były miastem teoretycznym. W
wielu miastach spółki wodno-kanalizacyjne prosperują dobrze, w innych
przynajmniej nie przynoszą strat, a w
Mysłowicach mimo wyśrubowanych
cen za usługi, MPWiK o mało co nie
zatonął w długach. Ale to tylko jeden
z przykładów. Teoretycznie mój poprzednik chciał dobrze instalując monitoring w mieście. W praktyce umowa została tak skonstruowana, że wykonawca zwija kamery i cały sprzęt, a
miasto musi płacić za niewykonywaną
usługę. Wolałbym, aby rozwiązaniem
takich zagadek zajęły się kompetentne
do tego służby. Nie mnie oceniać, czy
mieliśmy do czynienia tylko ze złym
zarządzaniem, czy też są inne powody
tak rażących zaniedbań.
- Skoro sytuacja była tak fatalna,
dlaczego wielu mysłowiczan głosowało za ludźmi, którzy odpowiadają
za doprowadzenie miasta do takiego
stanu?

szańcom należy się prawda, nawet jeżeli
jest ona trudna i gorzka. Mysłowiczanie
muszą wiedzieć, co idzie nam dobrze,
a z czym są problemy. W końcu wszystko, co dzieje się w mieście finansowane
jest z ich kieszeni. Trzeba szanować każdy grosz podatnika.
- W medycynie jest teoria, że skuteczna rekonwalescencja powinna
trwać przynajmniej tyle, ile sama choroba. Wyciąganie Mysłowic z dołka
zabierze osiem lat?
- Zostając przy lekarskich porównaniach to my nie jesteśmy w sanatorium,
ale na szpitalnym oddziale ratunkowym. Niestety nie mamy ośmiu lat, ale
trudno też oczekiwać cudów po roku
rządzenia.
- Po ubiegłorocznych wyborach,
w mediach pojawiły się analizy sytuacji ekonomicznej śląskich miast. Wyszło, że najgorzej jest w Świętochłowicach i Mysłowicach. Dalej oba miasta
są w statystycznym ogonie?
- To jest ciąg dalszy poprzedniego pytania. Nie da się w niecały rok odrobić
ośmioletnich strat. Ważne, że są zwiastuny zmian tych negatywnych tendencji. Dostrzegliśmy szansę w terenach
po kopalni Mysłowice. To może być
dźwignia, która pozwoli podnieść się
miejskiej gospodarce i przynieść Mysłowicom pieniądze oraz miejsca pracy.
Podobnego zdania jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która chce
robić z nami wspólne interesy. To jeden
z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych w naszym regionie, a mimo to
przez lata leżał odłogiem, ponieważ moi
poprzednicy nie zrobili nic, aby urucho-

mić ten potencjał. Warto podkreślić, że
nie udałoby się tego zrobić bez pomocy
państwa, które zgodziło się przekazać
kopalniane tereny samorządowi.
- To dlatego, w czasie kampanii
wyborczej znalazł się Pan w stuosobowym, honorowym komitecie poparcia
dla Mateusza Morawieckiego?
- Poparłem Mateusza Morawieckiego, ponieważ uważam jego rząd za
sprawny, skuteczny, dobrze służący Polsce i Mysłowicom. Dzięki rządowemu
programowi rozwoju dróg samorządowych dostaliśmy ponad 13 mln zł, m.in.
na remont ul. Laryskiej. Kilkakrotnie
rozmawiałem w ostatnim czasie z premierem Morawieckim i wiem, że Mysłowice mogą liczyć na dalsze wsparcie,
nie tylko jeżeli chodzi o remonty dróg.
- Dla wielu wyborców ta deklaracja
może być szokująca. Jest Pan przecież
współzałożycielem Inicjatywy Polskiej
Barbary Nowackiej. To polityczny
projekt o lewicowym zabarwieniu.
- Nigdy nie wyrzekłem się swoich
poglądów, natomiast konsekwentnie

oddzielam je od mojej pracy w samorządzie. Poglądy zostawiam za murami magistratu. Wielokrotnie podkreślałem, że jestem apolitycznym samorządowcem i nic się w tej materii nie
zmieniło. Można mieć lewicowe serce
i popierać prawicowy rząd. Zresztą, jeśli ktoś śledzi polską scenę polityczną
ten zauważy, że zacierają się tradycyjne
podziały na lewicę i prawicę, a główną osią sporu stają się niezaspokojone
ambicje polityków i ich pęd do władzy.
Potrafię ocenić obecny rząd bez tego
ideologicznego bagażu. Nie jest mi
po drodze z wieloma poglądami Mateusza Morawieckiego, co nie zmienia
faktu, że jego rządy służą Mysłowicom
i za to go cenię.
- Jak Pan chce zachować apolityczność w tak rozdrobnionej Radzie
Miasta, gdzie każdy klub reprezentuje
inne interesy?
- W takim razie jestem w lepszej sytuacji od radnych, bo ja reprezentuję
interesy tylko jednego klubu, a mianowicie Mysłowic. Drzwi mojego gabinetu
są otwarte dla wszystkich, którzy chcą

się dogadać. Jest sprawą naturalną, że
nie we wszystkim musimy się zgadzać.
Różnice poglądów bywają twórcze, ale
pod warunkiem, że prowadzą do konstruktywnych rozwiązań. Chciałbym
aby wszyscy radni, bez względu na barwy klubowe, dogadali się co do spraw,
które należy załatwić ponad politycznymi podziałami. Zaliczam do tego pakietu, m.in. ratowanie MPWiK i politykę
inwestycyjną na terenach po kopalni
Mysłowice.
- Jaki będzie następny rok?
- Niezwykle cenne jest dla mnie
wsparcie mieszkańców. Zawsze byłem
otwarty na kontakty z ludźmi i prezydentura pod tym względem mnie
nie zmieniła. Mieszkańcy mówią mi
wprost, co leży im na sercu, a dzięki temu moja wiedza o mieście jest pełniejsza, choć znam Mysłowice od każdej
podszewki. Razem pchamy ten wózek
i za rok oraz w następnych latach może
być tylko lepiej.
- Dziękuję za rozmową.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Przedsiębiorcy radzą
u Powołano

pierwszą w historii miasta Mysłowicką Radę Biznesu. Jej głównym
zadaniem jest szeroko pojęta współpraca między przedsiębiorcami a władzami
samorządowymi. W skład Rady zostało powołanych 31 przedstawicieli. Tworzą
ją przedsiębiorcy z Mysłowic oraz związani z naszym miastem.

DARIUSZ WÓJTOWICZ, prezydent Mysłowic
- Rada Biznesu ma kreować kierunki rozwoju
naszego miasta. To są przedsiębiorcy, którzy
pozwolą nam zmienić przepisy lokalne, które
blokują ich w rozwoju. My będziemy się starali
robić wszystko, żeby ułatwić im pracę, by
procedury były prostsze i przyspieszone.

S

kład Rady Biznesu jest zróżnicowany. Na zaproszenie prezydenta Dariusza Wójtowicza odpowie-

dzieli zarówno właściciele dużych firm
o międzynarodowym zasięgu, jak również szefowie mniejszych, innowacyj-

Sprzęt dla szpitala

nych. W Radzie Biznesu są też przedstawiciele Urzędu Miasta, Powiatowego
Urzędu Pracy oraz mysłowickich instytucji miejskich.
Rada ma charakter opiniotwórczy
i doradczy w zakresie spraw związanych
z rozwojem gospodarczym miasta.
Skład Mysłowickiej Rady Biznesu:
Adamowicz Marta, Bartnicka Bożena,
Bartniczek Grzegorz, Bautista Mauricio, Borowiec Lucyna, Chowaniec Aleksander, Długaj Edward, Golonka Ewa,
Gornig Kajetan, Grodzka-Haba Syl-

wia, Gruszka Zbigniew, Jaskółka Adam,
Klichta Krzysztof, Klimek Wojciech,
Kuc Jerzy, Loska Grzegorz, Markowicz
Bartłomiej, Olej Sławomir, Olesh Norbert, Olesiak Marek, Podsiadło Mar-

cin, Sagan Jakub, Seredyński Krzysztof,
Sikora Maciej, Słowikowski Krzysztof,
Szwajcok Andrzej, Trzepietowska Marzanna, Wrona Marcin, Wróbel Marek,
Zając Ewa, Zarzycki Jakub.

MACIEJ SIKORA, mysłowicki przedsiębiorca
Myślę, że jako mysłowiccy przedsiębiorcy
od wielu, wielu lat byliśmy za tym, żeby coś
takiego powstało w urzędzie miejskim, przy
prezydencie. Mam nadzieję, że to spotkanie
będzie początkiem czegoś, co realnie wpłynie
na miasto i przedsiębiorców.

Słupna będzie 16 dzielnicą?

u Pacjenci Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej Szpitala nr 2 będą mogli
korzystać z kolejnego nowoczesnego sprzętu
medycznego. Na wniosek prezydenta miasta,
samorząd przeznaczył 60 tys. zł na zakup
wiertarki ortopedycznej z oprzyrządowaniem.

N

ależy przypomnieć, że awaria
dotychczasowego sprzętu zatrzymała na trzy tygodnie planowane zabiegi. Pacjenci martwili się
o swoje zdrowie, a pracownicy Szpitala
dalsze funkcjonowanie oddziału.
- To bardzo ważne, aby mieszkańcy Mysłowic i województwa śląskiego mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu i skutecznych
metod leczenia. Dziękujemy za wsparcie
i cieszymy się, że włodarze miasta wspierają naszą placówkę - skomentował zakup
dyrektor Szpitala Grzegorz Nowak.
W ubiegłym roku na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wyko-

nano ponad 120 zabiegów, a w 2019
roku, wymieniono już blisko 140 endoprotez.
- Te świadczenia medyczne są bardzo
potrzebne, gdyż dzięki wysokim umiejętnościom naszego personelu, jesteśmy
w stanie pozyskiwać dodatkowe, ponad
limitowe środki finansowe w ramach
kontraktu dla szpitala. Tym samym redukujemy kolejkę oczekujących pacjentów na te świadczenia medyczne - dodaje dyrektor Nowak.
Szpital nr 2 w Mysłowicach jest jedynym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w mieście.

u Mieszkańcy Słupnej
złożyli wniosek
o utworzenie
nowej jednostki
pomocniczej Rady
Miasta Mysłowice.
Nowy podmiot ma
powstać w wyniku
podziału dzielnic:
Brzęczkowice
i Słupna, Mysłowice
- Centrum, Stare
Miasto, Janów
Miejski - Ćmok.

P

roponowany obszar obejmowałby ulice: B. Głowackiego, E. Caspariego, J. Sułkowskiego, J. Korczaka, Gen. J. Ziętka numery nieparzyste 1-13 i 2, Ks. J. Kani, K. Miarki 36,
Kolejowa 2-2a, Krótka, Oświęcimska od
13 do końca numery nieparzyste oraz
od 48 do końca numery parzyste, Promenada od źródełka od nr 5 do końca,
Portowa, Robotnicza nr 68 - 71, Rzeczna, Skośna, Stadionowa od nr 1 do linii
kolejowej, S. Żeromskiego.
Rada Miasta Mysłowice podczas październikowych obrad zarządziła prze-

prowadzenie konsultacji w sprawie złożonego wniosku. Konsultacje potrwają do 30 listopada 2019 r. W ich ramach

należy wypełnić ankietę, w której trzeba
poprzeć inicjatywę lub wypowiedzieć
się przeciw.

ANKIETĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH:
• Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7
• II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mikołowskiej 3
• Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6
• Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Kard. A. Hlonda 16
• Urzędzie Miasta Mysłowice w Kancelarii Rady Miasta Plac Wolności 5
Swój głos można również oddać elektronicznie poprzez platformę
dedykowaną konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl.
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Hegemon na dzień dobry
3 listopada klub rugby
„Hegemon Mysłowice”
miał swój wielki
dzień. Ich trening
odwiedzili dziennikarze
programu „Dzień
Dobry TVN”. Polacy
oglądający poranne
wejścia „na żywo”,
mieli okazję poznać
naszych wspaniałych
sportowców, ich
rodziny oraz trenerów.

T

ransmisja i trening
odbywały się na miejskim obiekcie Górnika Wesoła. Rodzice i przyjaciele klubu zorganizowali
pyszne śniadanie, tworząc
przy okazji wspaniałą piknikową atmosferę.
Akademia Hegemon Rugby od roku prowadzi zajęcia
na terenie Mysłowic, a wspierana jest przez mieszkańców
dzielnicy Wesoła, Górniczy
Zwiazek Zawodowy „Sierpień 80”, MOSiR oraz władze
miejskie.

Senioralne środy

u W Mysłowicach powstała kolejna ciekawa
senioralna inicjatywa. Na pierwszym,
inauguracyjnym spotkaniu z cyklu „Senioralne
Środy z Mikrofonem” zaprezentowali się
Antoni Lasota oraz Bogusław Polak.

Sylwestrowe bieganie

P

ierwszy z Panów pokazał fascynujące, samodzielnie wykonane
makiety mysłowickich kościołów
i budynków. Niemal idealnie odtworzona Szkoła Podstawowa nr 3 oraz kościół
z dzielnicy Janów Miejski. Warto dodać,
że wszystkie elementy są własnoręcznie
wycinane i tak stworzone, aby jak najwierniej oddać oryginał.

Drugi z zaproszonych gości Bogusław Polak przedstawił w niezwykle
ciekawy sposób najnowszą historię Mysłowic. Mieszkańcy z zainteresowaniem

wysłuchali wykładu pełnego ciekawostek i wspomnień o mieście. W trakcie wykładu mieszkańcy zadawali wiele pytań.

u To impreza, która na stałe wpisała się
w sportowy kalendarz, ale w tym roku ma
być większa niż dotychczas. W sylwestrowe
popołudnie wystartuje VII Towarzyski Bieg na
4 kilometry. Będzie też coś dla sympatyków
nordic walkingu i najmłodszych biegaczy.

E

kipa Mysłowickiego Klubu Biegacza No.I. po raz siódmy organizuje sylwestrowy bieg. Dotychczas
kameralnie na Hubertusie, w tym roku
ulicami naszego miasta ze zdecydowanie
większym rozmachem.
- Mamy miejsca dla 250 dorosłych
biegaczy, 200 dla dzieci i 50 w marszu
nordic walking. Dzieci dostają takie same medale jak dorośli i w zabawie biorą
udział bezpłatnie. W głównym biegu będzie prowadzona klasyfikacja pucharowa. Przewidzieliśmy puchary, m.in. dla
najlepszych, najstarszych zawodników,
czy najlepszych zespołów - mówi Rafał
Kontowicz, jeden z organizatorów wydarzenia.
Trasa będzie prowadziła z rynku ulicami: Grunwaldzką, Powstańców, Strażacką, Kaczą, przez alejki Parkowe i stadion

Górnika 09, aż do ul. Wierzbowej i Kołłątaja i mety na rynku.
- Postanowiliśmy wspólnie z prezydentem miasta przenieść ten bieg na mysłowicki rynek. Biegniemy dla Hospicjum
Cordis. Na rynku oprócz biegu będzie
zorganizowana m.in. sprzedaż ciast czy
rękodzieła, z której dochód ma być przeznaczony właśnie na hospicjum. Wpisowe
po odjęciu kosztów organizacyjnych także
będzie przeznaczone na ten cel. Uczestników zapraszamy w przebraniach. Na
pewno będzie kolorowo i zabawnie. Najciekawsze przebrania zostaną nagrodzone
- dodaje Rafał Kontowicz.
Zawody rozpocznie bieg dla najmłodszych o godz. 10.45. Główny bieg wystartuje w samo południe. Będzie też coś dla
fanów nordic walking, którzy w tę samą
trasę wyruszą 5 minut po głównym biegu.
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Ciekawie, choć

u Ze względu na kaliber zawodników, kampania wyborcza w 31 o
w regionalnym układzie sił. Zdobywając po pięć mandatów Pra
SEJM

Mateusz
Morawiecki
PiS 133 687

Borys
Budka
KO 99 550

C

Maciej
Konieczny
SLD 22 262

ztery lata temu w naszym okręgu wyborczym PiS pokonało PO ponad czteroprocentową przewagą głosów. Teraz ta różnica skurczyła się do dwóch procent.
Trzeba jednak pamiętać, że w 2015 roku istniała
jeszcze samodzielna Nowoczesna, która zdobyła na naszym podwórku jeden mandat.

Cztery lata temu, swojego posła wprowadził
też Kukiz’15. Niestety, w ciągu czterech lat wyczerpał się polityczny potencjał tego ugrupowania. Fuzja z Polskim Stronnictwem Ludowym
spowodowała, że Kukiz stracił szansę na swo-

KATOWICE
UL. KRAKOWSKA 207
TEL. 506 000 591

E

Monika
Rosa
KO 13 918

Ewa
Kołodziej
KO 11 549

jego posła z katowicko-mysłowickiego okręgu. U nas mało kto głosuje na „ludowców”. Na
politycznym rynku skutecznie zadebiutowała Konfederacja. W naszym okręgu przebiegało to szczególnie widowiskowo, bo konfederat
Dobromir Sośnierz zmierzył się z własnym ojcem Andrzejem, który jest zasłużonym i znanym działaczem PiS. W tym pojedynku pokoleń zwyciężyła młodość. Syn zdobył ponad trzy
i pół razy więcej głosów, niż tata. Spektakularny powrót na polityczne salony zaliczył Sojusz
Lewicy Demokratycznej. Wizerunkowy lifting
oraz fuzja z Wiosną i Razem podniosło notowania tej formacji zwłaszcza wśród mieszkańców miast, co musiało się przełożyć na mandat w naszym okręgu. Te polityczno-towarzyskie ciekawostki nie zmieniły jednak status quo,
ukształtowanego po wyborach w 2015 roku.
PiS oraz PO zachowały po pięć mandatów, ale
w obu formacjach ilość poszła w parze z jakością. Jarosław Kaczyński doszedł do słuszne-

W tegorocznych wyborach
spadek po Ryszardzie
Petru odziedziczyła PO,
ale nie przełożyło się to
na wzrost liczby mandatów
dla śląskiej ekipy
Grzegorza Schetyny.

R

Dobromir
Sośnierz
Konfederacja 22 191

K

L

Michał
Gramatka
KO 9 304

Michał
Wójcik
PiS 8 315

go wniosku, że najbardziej strategicznym i prestiżowym frontem politycznej, polsko-polskiej
wojny nie jest Warszawa, ale Śląsk, a zwłaszcza
jego serce skupione wokół stolicy regionu.

Lider PiS rzucił na ten
odcinek swoje najlepsze
zasoby, czyli samego
Mateusza Morawieckiego.
Zgodnie z przewidywaniami, premier zdobył najwięcej głosów w okręgu, ale nie przybyło
od tego poselskich szabel dla PiS. Dlaczego? Nieoficjalnie wiemy, że w łonie partii rządzącej trwa
ostry spór o sposób prowadzenia kampanii. Na
pytanie, czy PiS w 100 proc. wykorzystał potencjał Morawieckiego odpowiedź może być tylko
negatywna. Jak na polskie standardy, obecny premier jest wyjątkowo inteligentnym człowiekiem,
sprawnym menagerem i skutecznym politykiem,
który ma ciekawą, a miejscami nawet porywająA
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ć bez większych zmian

okręgu miała dosyć spektakularny i widowiskowy przebieg. Sam wynik niewiele jednak zmienił
awo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska zachowały status quo sprzed czterech lat.
SENAT

Okręg 31
39,19 % 37,20 % 11,92 %

Jerzy
Polaczek
PiS 7 621

Wojciech
Król
KO 7 604

Marek
Wesoły
PiS 6 091

cą wizję rozwoju naszego regionu. Niestety, tych atutów nie było widać podczas kampanii i jest to wina sztabowców, a nie samego Morawieckiego. Totalnym niewypałem okazała się gazetka firmująca kandydata. Infantylna treść i kilka merytorycznych
wpadek wskazują, że jej autorzy znają nasz
region tylko z telewizji. Ślązacy są ludźmi
konkretnymi i nie tolerują fałszywych nut.
Nie funkcjonował też, jak należy, grafik wyborczych spotkań premiera. Często nie było
go tam, gdzie czekały tłumy, a pojawiał się
w miejscach zapełnionych tylko partyjnymi działaczami i funkcjonariuszami BOR.
To i wiele innych kampanijnych niedociągnięć spowodowało, że Mateusz Morawiecki odniósł osobisty sukces, ale partii nie zapewnił spektakularnego zwycięstwa. Działacze PiS - ku przestrodze - powinni się zastanowić, jaki byłby wynik wyborów, gdyby na czele listy nie stanął premier ale jeden
z lokalnych działaczy?

Na zawodnika wagi
ciężkiej, przeciwnik
musiał odpowiedzieć
tym samym.
Borys Budka był jedynym kandydatem
PO, który mógł nawiązać z Morawieckim
równorzędną walkę. Przegrał, ale nie była
to klęska lecz porażka, osłodzona zwycięstwami w tak prestiżowych miejscach, jak
Katowice czy Chorzów. Swojej roli Budka
nie odegrał jednak do końca. Nie udało mu
się urwać mandatu PiS-owi, choć regionalni liderzy PO snuli takie plany. Co zawiodło? Budka nie potrafił wznieść się ponad standardową retorykę swojego obozu.
Straszenie Kaczyńskim robi wrażenie tylko
na żelaznym elektoracie PO. Do rozszerzenia grona zwolenników trzeba czegoś więR

E

Andrzej
Sośnierz
PiS 6 061

Gabriela
Morawska-Stanecka
SLD 64 172

cej. Budka nie miał takiej oferty. Poza tym,
na kampanii PO cieniem położyły się wewnętrzne, regionalne problemy tej partii.
Słabnący wojewódzki lider Wojciech Saługa, obawiając się dalszej utraty wpływów
zgodził się, aby na mysłowicko-bieruńskotyskiej liście do Senatu „anty-PiS” reprezentowała Gabriela Morawska-Stanecka
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wielu działaczy PO
była zdegustowana tym
posunięciem licząc, że
o izbę wyższą powalczy
ich kandydat Maciej
Gramatyka.
To brat Michała, świeżo upieczonego
posła. Biorąc pod uwagę słabość kandydata PiS, Maciej Gramatyka mógłby liczyć
na więcej głosów, niż Stanecka. Poselskosenacki duet braci Gramatyków, mógłby
jednak zagrozić Sałudze w walce o przywództwo w regionalnych strukturach PO.
Oddanie lewicy miejsca w Senacie zapewne zemści się w przyszłości. Wkrótce skończy się euforia wspólnego frontu
przeciwko PiS, a zacznie normalna polityczna kalkulacja. PO jest partią poobijaną serią porażek, począwszy od wyborów
prezydenckich w 2014 roku. Jej wizerunkowa atrakcyjność spada, czego nie można powiedzieć o lewicy. Obecne, taktyczne
oddawanie miejsc w parlamencie za cztery lata może skończyć się strategiczną klęską, kiedy na opozycji to nie PO, lecz SLD
będzie rozdawać karty.
Wybory w naszym okręgu okazały się
ciekawe dla mieszkańców i pouczające,
zwłaszcza dla największych partii. Teraz
nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków.
Jerzy Filar
K

PiS

KO

SLD

Chorzów, Katowice, Mysłowice,
Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice,
Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński

7,33 %
Konfederacja

Chorzów
Piekary Śląskie
Świętochłowice
33,28 41,97 12,50 7,76
43,99 39,96 7,31 5,53

40,02 36,38 11,10 7,60

Siemianowice Śląskie
Ruda Śląska
35,44 39,12 13,79 7,58
Mysłowice

44,26 32,87 10,44 7,61

Katowice
43,39 33,76 11,04 6,78
Powiat bieruńsko-lędziński
Tychy

33,83 40,93 14,02 7,26

56,90 23,19 7,72 7,36

40,63 35,45 11,54 7,70
L
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Szkolne szachowanie
u W ubiegłym roku, w szkolnym turnieju szachowym, w dwóch grupach
wiekowych uczestniczyły reprezentacje ośmiu mysłowickich placówek.
W tegorocznej edycji swoje drużyny zgłosiły tylko trzy szkoły podstawowe.

„Jedynka” najlepsza

W

hali Szkoły Sportowej,
w ramach współzawodnictwa mysłowickich szkół
w roku szkolnym 2019/2020, odbyły się
drużynowe turnieje miejskie szkół ponadpodstawowych w tenisie stołowym.
W zawodach rywalizowały 2-3 osobowe reprezentacje trzech placówek: I LO,
II LO i CKZiU.
Złote medale w ubiegłym roku szkolnym wywalczyły obie reprezentacje I LO
i obecnie także obroniły tytuły najlepszych
zespołów w tenisie stołowym. O ile jednak
faworytkom - dziewczętom z „Kościuszki” przyszło to bez większego wysiłku, to
licealiści „jedynki” musieli się napracować
na te drugie z rzędu złote medale, gdyż zarówno z sąsiadami z II LO, jak i z rywalami z CKZiU musieli rozegrać po pięć spotkań. Zresztą równie długo trwało i takim
samym rezultatem zakończyło się spotkanie , które zadecydowało o medalach
srebrnych.
Szkoły reprezentowali:
• I Liceum Ogólnokształcące: Alicja
Chojnowska, Karolina Bień i Marta WójR

E

cik oraz Jakub Łuczak, Dawid Król i Michał Demitraszek.
• II Liceum Ogólnokształcące: Kinga Stojecka i Wiktoria Urbaniak oraz Filip Warda i Łukasz Witas.
• Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego: Emilia Żuk, Aleksandra
Wawrzykowska i Nicole Zięba oraz Mateusz Kucharski, Dawid Urbańczyk i Dominik Sorek.
Wyniki turniejów:
a/ dziewczęta
II LO - CKZiU - 3 : 0
I LO - CKZiU - 3 : 1
I LO - II LO - 3 : 0
Końcowa klasyfikacja tenisistek:
1. I LO;
2. II LO
3. CKZiU
b/ chłopcy
1. II LO - CKZiU - 2 : 3
2. I LO - II LO - 3 : 2
3. I LO - CKZiU - 3 : 2
Końcowa klasyfikacja chłopców:
1. I LO;
2. CKZiU;
3. II LO.

K

ażda drużyna szkolna mogła liczyć maksymalnie 4 osoby. Obowiązkowo w ekipie musiała grać
co najmniej jedna dziewczyna.
Te trzy szkolne reprezentacje rozegrały
turniej systemem każdy z każdym (łącznie
trzy rundy). Oto jak zakończyły się zmagania:
1. miejsce - Szkoła Podstawowa Sportowa, reprezentanci „sportówki” pokonali
po 3 : 1 obie szkolne reprezentacje SP 4
i SP 13. Złote medale wywalczyli: Konrad
Kowalek, Błażej Puternicki, Bruno Przewoźny i Daria Gruszka.
2. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, która także w stosunku 3:1
zwyciężyła szachistów z SP nr 4. Srebrne
medale otrzymali: Piotr Halemba, Antoni
Kurtak, Maciej Kurtak i Alicja Bień.
3. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4
z Oddziałami Dwujęzycznymi. Brązowe
medale odebrali: Amelia Zalisz, Piotr Kulików, Miłosz Bubak i Michał Borówka
Podobnie jak w grupie młodszej, również i w grupie starszej kolejny - szósty
raz z rzędu, tytuł najlepszej szachowej
drużyny obroniła czwórka reprezentantów Szkoły Podstawowej Sportowej
- podopiecznych trenera Nikołaja Osipowa. Co godne podkreślenia, żadna
osoba z tej czwórki nie zaznała porażki

K

Poszukujemy chętnych do pracy
w Niemczech w charakterze
opiekuna/opiekunki osób starszych
Zapewniamy
• Opiekę polskojęzycznego rezydenta, związanego z prowadzeniem usług opieki
geriatrycznej w Polsce i Niemczech, dobrze znającego realia pracy z seniorami.
• Potwierdzony stan i historią chorobową pacjentów.
• Uczciwe zakresy obowiązków.
Oferujemy
• Wysokie wynagrodzenie i jasne zasady rozliczania w systemie kontraktowym.
• Zrozumienie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
• Możliwość poznania wspaniałych ludzi i zawiązania szczerych relacji.
Oczekujemy
• Gotowości do angażującej pracy.
• Zrozumienia dla starości.
• Znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
• Pozytywnego podejścia do życia.

i
Zarobk
NETTO
€
do 1500c
/miesią

Jesteś zainteresowany/zainteresowana?
Skontaktuj się z nami przez formularz
na stronie internetowej: www.alinea.net.pl
lub telefonicznie: +48 507 03 34 35

L

w indywidualnych partiach, wygrywając
na swoich szachownicach każdy pojedynek. Uczynili to:
• Aleksander Gibas,
• Kinga Strzelczak,
• Kacper Stefaniuk,
• Sara Wrona.
Srebrne medale wywalczyli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi: Piotr Termiński,
Tomasz Kulików, Kamil Krawiec i Oliwia
Cygan, którzy pokonali 3,5:0,5 pkt. szachistów Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi,
a którą reprezentowali: Gracjan Dobosz,
Arkadiusz Pająk, Mateusz Warda i Magdalena Kowalczyk.
A

O tytuł najlepszej szkoły ponadpodstawowej w szachach, walczyły reprezentacje obu naszych liceów. Ponieważ
zarówno pierwsze spotkanie (rezultatem 4:0), jak i rewanż (w stosunku 3:1),
na swoją korzyść rozstrzygnęli szachiści
„jedynki” - oni wywalczyli i odebrali
złote medale.
Składy obu reprezentacji:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki: Daria Kałużny, Aleksandra Palka, Paweł Szulierz i Katarzyna
Gębal.
• II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich: Paweł Mrzygłód, Dorian Sojka, Kinga Stojecka i Martyna Bień.
M

A
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Na gorąco z Brukseli
W imię zielonej rewolucji
wielu europosłów
natychmiast chciałoby
wyeliminować węgiel
z gospodarki. Teraz idą
krok dalej, bo zaczął im
przeszkadzać także gaz.
Kiedy IZABELA KLOC,
europoseł ze Śląska ostrzegła,
że blokowanie unijnych
inwestycji gazowych wpisuje
się w rosyjskie plany wobec
Europy, część deputowanych
zareagowała bardzo nerwowo.
Zabolała ich prawda?

Ratujmy klimat,

ale nie kosztem ludzi
Fragment wystąpienia IZABELI KLOC
podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego

Tylko bogatych i uprzywilejowanych
stać na głoszenie i wprowadzanie
radykalnych działań, aby zwalczać
zmiany klimatyczne. Zaś najbardziej
ucierpią na tym biedni i pokrzywdzeni.
Marksistowskie eksperymenty
inżynierii społecznej przyniosły
w ostatnim stuleciu tylko ubóstwo
i cierpienie. Nie powtarzajmy tego
samego błędu, a widzę, że to się
zaczyna robić na masową skalę.

J

edno z ostatnich posiedzeń Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dotyczyło listy Projektów
Wspólnego Interesu Unii Europejskiej
(PCI). Dla energetycznego bezpieczeństwa Polski jest to temat kluczowy. PCI
powstaje co dwa lata. Projekty wpisane
na tę listę mogą liczyć na przyspieszoną
ścieżkę pozwoleń i lepsze regulacje. To
także wstępny warunek do ubiegania się
o unijne dofinansowanie. Ostatnia lista
powstała w listopadzie 2017 roku. Znalazły się na niej, m.in. połączenia gazowe
Polski ze Słowacją, Czechami i Litwą, gazociąg Baltic Pipe oraz rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Obecnie trwają
konsultacje czwartej listy PCI. Polska jest
zadowolona z tych uzgodnień, ponieważ
udało się tam zamieścić kolejne inwestycje, jak choćby pływający terminal regazyfikacyjny w Gdańsku, który ma ruszyć za
pięć lat. Brzmi to dobrze i optymistycznie,
ale do tych planów trzeba jeszcze przekonać europosłów, a z tym nie będzie łatwo.

Obecny Parlament
Europejski jest bardziej
„zielony” niż poprzedni.
Niektóre grupy domagające się natychmiastowej rezygnacji z węgla w gospodarR

E

ce teraz do listy „zakazanych” surowców
chcą dopisać też gaz.
- W obecnej sytuacji, gdy nowe polityki ekologiczne wywierają ogromną presję
na gospodarki krajowe, dla państw takich
jak Polska gaz jest jedyną alternatywą na
nadchodzące lata. Nie ma wątpliwości, że
posłowie o skrajnych poglądach na temat
neutralności dwutlenku węgla będą próbowali wykluczyć gaz z listy projektów
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Mogą się oni zaślepiać marzeniami, ale musimy spojrzeć prawdzie
w oczy i liczyć się z realiami ludzi, którzy
mieszkają w takich regionach jak Śląsk.
Utrzymanie gazu na liście projektów
K

musi być naszym priorytetem. W przeciwnym razie służymy bardziej biznesom
nowych przedsiębiorstw ekologicznych
niż ludziom, których tu reprezentujemy.
To jest nieuczciwe, niesprawiedliwe, antyspołeczne i nie bierze pod uwagę bezpieczeństwa energetycznego. To nie ma
nic wspólnego z rozwojem zrównoważonym. Naraża nas na utratę niezależności
energetycznej i wpycha w objęcia Rosji
- powiedziała Izabela Kloc podczas posiedzenia ITRE.
Wystąpienie europoseł ze Śląska wywołało wyjątkową nerwowość wśród
części deputowanych choć na dobrą
sprawę nie było w tych słowach niczego
L

odkrywczego. O kluczowej i strategicznej
roli gazu ziemnego w transformacji energetycznej przekonywała sama Ursula van
der Layen, nowa przewodnicząca Komisji
Europejskiej.
Transformacja energetyczna i odchodzenie od węgla jest procesem rozpisanym na dziesięciolecia. Błyskawiczna
dekarbonizacja, jak chce tego część europosłów, grozi katastrofą gospodarczą
i społeczną wielu państw członkowskich,
w tym Polski.

Taki scenariusz byłby
wstępem do rozpadu Unii
Europejskiej.
A

W tym kontekście zwiększanie roli gazu w koszykach energetycznych nie jest
przeszkodą, lecz warunkiem skutecznej
walki ze zmianami klimatu. Nie można też
zapominać, że większość gazowych projektów z listy PCI to kluczowe inwestycje
zapewniające wielu państwom wspólnoty
bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli tego nie
zagwarantujemy, otworzymy się na polityczne i gospodarcze wpływy Rosji. Wielu
europosłów, zasiadających w komisji ITRE,
nie potrafi albo nie chce tego pojąć. Głoszone przez nich „argumenty” brzmią jak
emocjonalne i oderwane od rzeczywistości
hasła licealistów strajkujących w obronie
klimatu. Trudno jednak posądzać doświadczonych polityków o naiwność. Przeprofilowanie unijnej gospodarki na zielone tory
zapowiada się jako największa inwestycja
w historii wspólnoty. Ktoś zarobi na tym
ogromne pieniądze, a wielu europosłów
- świadomie bądź nie - odgrywa rolę politycznych żyrantów tego biznesu stulecia.
Debata w komisji ITRE pokazała, że
istnieje realne niebezpieczeństwo zablokowania PCI przez Parlament Europejski.
Jeżeli poprzednia lista projektów wzbudziła sprzeciw tylko grupy Zielonych, to
w tym roku obecność projektów gazowych
jako „sprzecznych z polityką klimatyczną
UE” była podnoszona również przez socjalistów, liberałów i skrajną lewicę.

Pokazuje to, że tworzący
się obecnie negatywny,
polityczny klimat może
zmniejszyć szanse
wykorzystania unijnych
funduszy do rozwoju
infrastruktury gazowej
w Polsce.
Naszą pozycję negocjacyjną wzmocniłoby jednolite stanowisko krajowej reprezentacji w Parlamencie Europejskim,
jak też i ponadgrupowe porozumienie
posłów z Europy Środkowo-Wschodniej,
z państw, które mają podobny do Polski
punkt startowy jeżeli chodzi o transformację energetyczną.
Jerzy Filar
M
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27 Memoriał im. Jerzego Chromika
u Tegoroczny Memoriał, któremu patronował Prezydent Miasta Mysłowice
Dariusz Wójtowicz, zorganizowano jako jedną z wielu imprez w ramach
obchodów Wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego.

i chłopcy) - otrzymała dyplomy, puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe
(dzieci) lub bony podarunkowe (dorośli)
- dodają pracownicy MOSiR.
Mysłowicki Klub Olimpijczyka od
wielu już lat tradycyjnie funduje również okazałe puchary dla najlepszych:
mysłowiczanki i mysłowiczanina, tych
którzy w generalnych klasyfikacjach
memoriałowego biegu na 10 km upla-

W

biegu głównym uczestniczyło 162 osoby, w tym
34 kobiety. W klasyfikacjach generalnych najlepsze trójki na
mecie, to:
1. Dawid Klaybor (34 BHP Żagań)
- 34:32 min.,
2. Łukasz Grajcar (CKS Budowlani
Częstochowa) - 34:59 min.,
3. Paweł Buczek (Lake Runners Tychy) - 35:50 min.
W grupie 34 kobiet, najwcześniej na
mecie (jako jedenasta), zameldowała
się Patrycja Włodarczyk (JKLA Jawor
Jaworzno), która pokonała trasę w czasie 39;56 min. I jest to już jej czwarte
zwycięstwo w Memoriale (poprzednio
zwyciężała w 2015, 2016 i 2018 roku).
Tym sposobem w całej historii Memoriałów Patrycja Włodarczyk zrównała
się liczbą zwycięstw z Beatą Szyjką,
gdyż w latach 2002 - 2003 oraz 2005 2005 również zwyciężała czterokrotnie.
2 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet zajęła Barbara Szelest (Mors Hubertus Mysłowice) - 42;14 min., a 65 sekund po niej linę mety osiągnęła trzecia
z kobiet - Wiktoria Krupowicz, także
mysłowiczanka.

- Godnym podkreślenia jest fakt, iż
biegacze z naszego miasta nie zawiedli i co budujące z roku na rok jest ich
coraz więcej. W ubiegłym biegu głównym na 10 km stanowili prawie 40 %
wszystkich uczestników zawodów. Natomiast w 27 Memoriale, metę osiągnęło
82 sportowców z Mysłowic (19 kobiet
i 63 mężczyzn), co stanowi już ponad
50% wszystkich biegaczy - podsumowują pracownicy mysłowickiego MOSiR.
W biegach dziecięcych rywalizowało
151 biegaczy ze szkół podstawowych nie
tylko z Mysłowic, ale aż z 19 miejscowości (z Bobrownik, Chełmu Śląskiego,
Czyżówki, Dąbrowy Górniczej, Dobieszowic, Gliwic, Imielina, Jaworzna,
Katowic, Kochanowic, Przeczyc, Rudy
Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Tych, Woźnik,
Zabrza i Żarek) i było ich 45. Pozostali
to uczniowie i uczennice mysłowickich
szkół i przedszkoli.
- Czołowa trójka w klasyfikacji generalnej i trójka najszybszych kobiet,
jak również najlepsze trójki w swoich
kategoriach wiekowych biegu głównego
oraz we wszystkich czterech kategoriach
biegowych dzieci (oddzielnie dziewczęta

sują się na najwyższych miejscach.
W tym roku przypadły one Jackowi
Sewerynowi (4. miejsce, a więc tuż za
podium w generalnej klasyfikacji) oraz
po raz drugi z rzędu Barbarze Szelest,
która generalnie na mecie zameldowała się jako 21 z grona 162 uczestników,
a jako druga z kobiet. I na koniec nie
sposób pominąć tych, którym należą się chyba największe słowa uzna-

nia. Otóż puchary dla najstarszych
uczestników naszego tegorocznego
Memoriału odebrali: Halina Sznapka
ze Świętochłowic oraz Werner Legomiński - mysłowiczanin, od początku
powstania, a więc już od jedenastu
lat, reprezentujący Stowarzyszenie
„Truchtacz” Mysłowice.
Natomiast upominki przygotowane
dla najmłodszych uczestników biegów
otrzymali dwulatkowie: Łucja Gilner
z Sosnowca oraz Szymon Zduniak
z Dobieszowic. Nasz tegoroczny Memoriał swoją obecnością wsparli biegacze
grupy „Rozbiegane Mysłowice” oraz
Stowarzyszenia „Truchtacz” Mysłowice.
Dodatkowo bardzo wielu biegaczy
ochoczo włączyło się w akcję sponsora biegu PKO Banku Polskiego, który
od kilkunastu już lat pomaga i wspiera
tak organizacyjnie, jak i finansowo Memoriał. Przy specjalnym punkcie, PKO
BP była prowadzona akcja „Biegnę dla
Maksa”, w celu przekazania przez ten
bank środków finansowych na leczenie
Maksa Wanniczka.
Kolejny, już 28 Memoriał Jerzego
Chromika planowany jest w trzecią
sobotę października przyszłego roku,
17.10.2020 r. Sympatyków długich biegów ulicznych, a także uczniów szkół
podstawowych, już teraz serdecznie zapraszamy do udziału.

Mały memoriał
Po
rywalizacji dorosłych w biegu ulicznym - XXVII
Memoriale Jerzego Chromika, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji - w ramach rocznego współzawodnictwa sportowego - przeprowadził dla młodzieży miejskich
szkół Mały Memoriał Jerzego Chromika w biegach przełajowych.
Dziewczęta oraz chłopcy szkół podstawowych biegali na 800 metrów, natomiast ich starsi koledzy ze szkół ponadpodstawowych
na dystansie 1600 metrów.
W najmłodszej kategorii, reprezentacje szkolne składały się
z 3 dziewcząt i 3 chłopców, a na zawody przybyły zespoły piętnastu mysłowickich podstawówek. W drugiej kategorii szkół,
drużyny mogły składać się również z 3 dziewcząt i 3 chłopców.
W najstarszej grupie, tj. szkół ponadpodstawowych, reprezentacje
szkolne mogły się składać z 15 dziewcząt i 15 chłopców jednak do
klasyfikacji drużynowej zliczano punkty 10 najlepszych uczniów
danej szkoły, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Czołowe
„szóstki” biegaczek i biegaczy każdej kategorii, nagrodzono dyplomami i medalami. Oto wyróżnieni reprezentanci w klasyfikacjach indywidualnych oraz szkoły, które w generalnych klasyfikacjach drużynowych zajęły 1, 2 lub 3 miejsce:
W kategorii szkoły podstawowe roczniki 2007 i mł. - 800
metrów
W kategorii dziewcząt wygrała Marta Kowalczuk - SP 10, druga
była Kociuba Paulina - SP 3, a trzecia Gandor Martyna - SP 10.
Wśród chłopców najlepszy był Grabowski Wiktor - SP 9, drugi
Kriegler Bartosz - SP 11, a trzeci Szwed Krystian - SP 6. Drużynowo w kategorii dziewcząt zwyciężyła SP 3, a wśród chłopców
wygrała: SP11.

W kategorii szkoły podstawowe roczniki 2005 - 2006 - 800
metrów
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła: Chrapka Jogoda
- SP 9, druga była Ossowska Julia - SP 6, a trzecie Mucha Kinga SP 3, a wśród chłopców najlepszy był Chebel Szymon - SP 15, drugi Kowalski Szymon - SP 9, a trzeci Kuś Jakub - SP 13. W kategorii
drużynowej dziewcząt wygrała SP 3, a wśród chłopców SP 15.
W kategorii szkoły ponadpodstawowe
Dziewczęta biegły na 800 metrów wygrała Kuchnia Karolina I LO, druga była Barczyńska Martyna - CKZiU, a trzecia Stępień
Sonia - I LO. Chłopcy pobiegli na 1600 metrów i tu najlepszy był
Błotko Jacek - I LO, drugi Trojak Dawid oraz Jodłowiec Marcin I LO. Drużynowo w kategorii dziewcząt wygrała ILO, wśród
chłopców przyznano tylko II miejsce dla CKZiU.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

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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7 grudnia
(sobota),
godz. 18:00,

apraszamy na 4 klasyczne
projekcje w znakomitej obsadzie, na które wstęp jest
bezpłatny! „MĘSKA JESIEŃ FILMOWA, czyli klasyczny Hollywood
kontra kryzys męskości” - to projekt
w ramach działalności naszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Nardellego, na którego realizację MOK pozyskał środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Prelekcja: „MIĘSISTY
MISTRZ POWABU…” Gene Kelly - atletyczna „lekkość”. Męska fizyczność łącząca przeciwieństwa - muskuły i lekkość, siłę i wrażliwość.
Projekcja: Filmowe arcydzieło „DESZCZOWA PIOSENKA” (1952) w reż. S. Donena
i G. Kelly’ego.

29 listopada
(piątek), godz. 18:00,
Prelekcja: „CZASEM TRZEBA
ZMIENIĆ SWÓJ WIZERUNEK”
Frank Sinatra. Uwodzicielski głos,
przyciągający (kłopoty…?) urok.
Dobro i zło - cecha wspólna: skuteczność. To rozmowa o kolejnym
wyjątkowym mężczyźnie. Prelekcję poprowadzi Natalia Kaniak - kulturoznawczyni. Na co dzień zajmuje się promocją kin
artystycznych i organizowaniem wydarzeń filmowych.
Projekcja: „NAGLE” (1954) w reż. L. Allena z udziałem F. Sinatry w roli bezlitosnego zabójcy.

8 grudnia (niedziela),
godz. 18:00,
Prelekcja: „TRAGIKOMICZNY LOS…” Charles Chaplin
- liryzm prostoty życia. Mężczyzna symbolem nieprzystającego do świata człowieka. Idący przed siebie… tak po prostu,
z prostymi uczuciami…
Projekcja: Wczesne, krótkie metraże Chaplina: „CHARLIE BOKSEREM” (1915), „CHARLIE STRAŻAKIEM” (1916), „CHARLIE ŻOŁNIERZEM” (1918)

Po

kilku miesiącach prac remontowych w MOK-u na
Brzezince zostanie otwarte Minimuzeum Kina.
Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego udało się także odświeżyć oraz doposażyć w sprzęt
nagłośnieniowo-oświetleniowy salę widowiskową byłego Kina
Znicz. Już w przedostatnią sobotę listopada będziemy mogli po
raz pierwszy zobaczyć efekty tych prac. Wydarzenie rozpocznie
się o godzinie 17:00 zwiedzaniem sal ekspozycyjnych oraz podsumowaniem projektu „Kultowy Kinoteatr Znicz”. Następnie,
o godzinie 19:00, wystąpi zespół Raz Dwa Trzy. Ten koncert to
podróż po muzycznym świecie zespołu. Adam Nowak na tle
ważnych piosenek snuje opowieść o życiu, miłości, zakamarkach ludzkiej duszy - przygląda się naszym przywarom, zadaje
pytania o sens życia. Raz Dwa Trzy to zespół, który od lat udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać się własnych
pomysłów i estetyki a przy tym osiągnąć popularność i cieszyć
się ogromną atencją fanów. Bogactwo instrumentów, technicznie doskonałe aranżacje, pełna pasja tworzenia i grania to znaki
firmowe zespołu.
Wstęp: 45 zł

REPERTUAR

MOK Gruwaldzka 7
17.11 - 17:00
Biesiada w MOK
Podczas wieczoru z muzyką biesiadną
usłyszymy Krzysztofa Koniarka z Radia
Silesia, duet Kola i Jula, na co dzień prowadzący Koncert Życzeń w TV Silesia,
a także zespół Karpowicz Family, którego
brzmienia utrzymane są w charakterystycznych tanecznych klimatach. Wydarzenie poprowadzi Eugeniusz Witek Geno, który zaskoczy publiczność muzyczną
niespodzianką. Wstęp: 55 zł

19.11 - 19:30
Stand-up:
Błażej Krajewski
„Komedia pomyłek”

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.

na teksty opisujące mikrokosmos relacji
międzyludzkich z perspektywy młodych
ludzi. Wstęp: 60 zł (przedsprzedaż), 70 zł
(w dniu koncertu).

23.11 - 10:00
Rodzinne Warsztaty
Świąteczne:
„Świąteczne wałki”
- tworzenie ozdób ceramicznych
Wstęp wolny
(zapisy: 32 222 66 70, wew. 2)

23.11 - 18:00
13. Noc Gier
Planszowych

Błażej Krajewski powraca ze swoim
najnowszym programem „Komedia Pomyłek”, który rozbawia do łez historiami
z Bydgoszczy, wieloma wpadkami, które
Błażej przyciąga do siebie jak magnes oraz
wcieleniami w barwne postacie zaczerpnięte ze świata popkultury.
Support: Maks Padalak.
Wstęp: 34-49 zł.

22.11 - 20:00
The Dumplings
- koncert

Wstęp wolny

28.11 - 13:00
Dzień Osób
Niepełnosprawnych
Wstęp wolny

MOK Wesoła
29.11 - 17:00
Rodzinne Warsztaty
Świąteczne:
Kalendarze Adwentowe „Kawałek lasu”
Wstęp wolny (zapisy: 570 401 515).

Elektropopowy duet The Dumplings
po sześciu latach wspólnego grania zawiesza działalność. Na pożegnanie wyruszył
w trasę koncertową „Przykro mi” i zawita
do Mysłowice. Muzykę The Dumplings
można określić mianem nowoczesnej
elektroniki nasiąkniętej głębokim basem.
Intensywność emocjonalna przełożona

Galeria M2
28.11 - 18:00
Miasto Tworzą Ludzie:
Aleksander
Matusiński
Wstęp wolny

MOK Brzezinka
24.11 - 19:30 Teatralna Niedziela: Biwakowe Lowe.
Wstęp: 30 zł
Cennik i galeria zdjęć sal dostępne są na www.m-ok.pl.

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

30.11 - 17:00 Zaduchy Bluesowe
koncert zespołu GalHan i spotkanie autorskie z Grażyną Janotą. Wstęp wolny

Fruwający problem
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u Idzie zima. Stawiamy karmniki, ale z dala od budynków mieszkalnych.
Co warto
wiedzieć?

P

taki wzbogacają nasze życie. W mieście odwiedzają nas najczęściej
wróble, sikorki i gołębie. Jak pierwsze dwa gatunki nie wzbudzają emocji to te ostanie tak. Dokarmiajmy zimą ptaki, ale stawiajmy karmniki
z dala od budynków mieszkalnych i to co podkreślają ornitolodzy - nie rzucajmy im chleba na trawniki. To co najważniejsze jest on dla nich szkodliwy i powoduje u nich choroby. Dotyczy to także gołębi.
Gołębie pojawiają się na osiedlach, gdy
ktoś zaczyna je dokarmiać. Problem nasila się, gdy ptaki założą gniazdo. W ostatnich latach mieszkańcy osiedli przeżywają prawdziwą inwazję gołębi. Ptaki hałasują i brudzą. I tu pojawiają się problemy,
bowiem „oswajanie” ptaków prowadzi do
niekontrolowanego wzrostu ich liczebności, a w zagęszczonej populacji dochodzi
do łatwego rozprzestrzeniania się chorób.
Pośredni kontakt z osłabionymi bądź cho-

rymi ptakami, a w szczególności z ich wydzielinami, odchodami i pasożytami (zalegającymi w piaskownicach, na trawnikach, parapetach i balkonach) może prowadzić do powstania u ludzi wielu alergii
i chorób. Kolejny, negatywny aspekt dokarmiania ptaków związany jest z niszczeniem elewacji. Odchodami zanieczyszczone są parapety, balkony, dachy, nie
mówiąc o samochodach zaparkowanych
przed blokami.

Karmienie chlebem - spożywanie wyłącznie pieczywa przez ptaki może doprowadzić do powstania zwyrodnieniowych chorób piór. Niesprzątanie po dokarmianiu - to zanieczyszczenie przestrzeni; resztki jedzenia, którego nie dojadły ptaki, to doskonała pożywka dla
robactwa i szczurów. Karmienie w miejscach uczęszczanych - karma rzucona
na środek chodnika, przed garażami lub
obok placu zabaw to poważne zagrożenie dla osób tam przebywających, jak
i samych ptaków. Gołębie, które przestraszą się ludzi, mogą odfrunąć w niekontrolowany sposób, a w konsekwencji mogą zderzyć się z autem, wlecieć
w dzieci na placu zabaw, czy w przechodnia, który wystraszony np. się przewróci. Nie bez znaczenia jest także fakt,
że w takich zbiorowiskach ptaków często powstaje też dużo odchodów - ptaki nauczone jedzenia przy placu zabaw,
tam będą załatwiały też swoją „toaletę”, co z pewnością nie jest higieniczne
i zdrowe dla przebywających tam dzieci.
Absolutnie nie wyrzucamy karmy przez
okno, balkon, nie rzucamy w trawnik!

Jak zabezpieczyć
najbliższe otoczenie przed
natrętnymi ptakami?

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE
USTERKI I AWARIE MOŻNA ZGŁASZAĆ
POGOTOWIU TECHNICZNEMU POD NUMEREM
TELEFONU

(32)223-28-80

(

PONIEDZIAŁEK
WTOREK 		
ŚRODA 			
CZWARTEK 		
PIĄTEK 		

7:00-16:00
7:00-15:00
7:00-15:00
7:00-15:00
7:00-14:00

PO GODZINACH PRACY MZGK,
W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ ORAZ ŚWIĘTA
ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE
POD NUMERAMI TELEFONU:

(32) 204-10-03 LUB 690 890 684

Gołębi nie wolno zabijać i niszczyć jaj. Można osłaniać swoje balkony
i okna siatkami, które uniemożliwią im
zakładanie gniazd. Można też odstraszać je hałasem lub montując na balkonie sztuczne sylwetki drapieżników. Do-

puszczalne jest też instalowanie miękkich kolców, które nie ranią ptaków,
ale utrudniają im siadanie. Ale przede
wszystkim nie dokarmiajmy ich w sposób, który im nie pomaga, ale może zaszkodzić.

Kupa wstydu

P

rzed nami zima. Pora roku,
która unaocznia nam wszystkim jak dbamy o otoczenie,
środowisko i nasze zdrowie. Na białym śniegu szczególnie dobrze widać jeden z polskich najdotkliwszych
estetycznych problemów: psie kupy.
Nie zamierzamy tutaj w jakikolwiek
sposób kierować pretensje do czworonogów, ale ich właścicieli, którzy nie
zawsze pamiętają o ciążących na nich
obowiązkach. Jeżeli nie chcemy, by nasze zieleńce zimą i wczesną wiosną były wylęgarnią zarazków i baterii - to
sprzątajmy bo swoich pupilach.
Problem psich odchodów nie tylko na trawnikach, ale także na chodnikach stały się już obiektem happeningów, filmów, skandali i prac naukowych,
ale wciąż nie ma masowego sprzątania.
Na szczęście, jest jakieś światełko w tunelu, bo coraz więcej właścicieli sprząta
po swoich pupilach.
Za niesprzątnięcie odchodów po psie
grożą mandaty. Niestety, bardzo trudno jest złapać kogoś na gorącym uczynku. Aby strażnik mógł podjąć interwencję, w której może ukarać kogoś mandatem, musi być naocznym świadkiem
opisanego zdarzenia. Jest też możliwość
wszczęcia postępowania na wniosek osoby, która widziała takie zdarzenie. W takim przypadku zgłaszający incydent musi pojawić się osobiście w siedzibie Straży Miejskiej. Sporządza się wówczas pro-

tokół, pod którym osoba zgłaszająca musi podpisać się jako świadek zdarzenia.
Jest to podstawa do wszczęcia postępowania, ale takie sprawy rzadko kiedy mają swój finał w sądzie. Właściciel czworonoga, kiedy widzi na horyzoncie mundur
strażnika, woli uniknąć kłopotów i sprząta odchody. A nam tu nie chodzi, by namawiać sąsiadów, by na siebie donosili.

My apelujemy,
by właściciele
dostrzegli problem
i sprzątali po psach!
Najskuteczniejszym sposobem jest
edukowanie posiadaczy psów i takie
działania przynoszą coraz lepsze efekty. Wszyscy musimy bowiem mieć świadomość, że psie kupy są problemem nie
tylko estetycznym, ale także zdrowotnym. Wysychające odchody pylą salmonellą i to szczególnie zjadliwą jej odmianą. W powietrzu fruwają również jaja
tasiemca, które hodują w swoich psach
ich właściciele, lekceważący regularne odrobaczanie zwierząt. Wysychające na wiosennym słońcu mogą nas również narazić na toksokarozę - zespół larwy wędrującej trzewnej.
Kochajmy naszych pupili, dbajmy
o nie, ale także o otoczenie, w którym
żyjemy. Na trawnikach, przed blokami
i kamienicami bawią się dzieci, lepią bałwany i rzucają kulkami. Zadbajmy, by
nie miały kontaktu z psimi odchodami.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
41-400 Mysłowice ul. Partyzantów 2, tel. (32) 317-43-00, www.mzgk.myslowice.pl
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Kronika policyjna
NOWY DZIELNICOWY
REJONU NR 3 - RYMERA

Od listopada obowiązki dzielnicowego Rejonu
nr 3 tj. dzielnicy Rymera, pełnić będzie sierż. sztab.
Piotr Bigaj. Z nowym dzielnicowym mieszkańcy
kontaktować się mogą za pośrednictwem telefonów:
(32) 317-33-15 lub komórkowy 606-800-879.

NIEODPOWIEDZIALNI
KIEROWCY
Stróże prawa z wydziału ruchu drogowego, podczas
kontroli w ramach akcji „Trzeźwość”, na ul. Zachęty
zatrzymali dwóch kierowców będących pod wpływem
alkoholu.
Dużą nieodpowiedzialnościa wykazał się pierwszy
z nich. 54-letni mysłowiczanin kierował busem, prze-

Motocykle elektryczne

Pojazdy użytkowe

wożąc do szkoły dzieci. Badanie alkomatem wykazało u niego 0,25 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił już prawo jazdy i za swoje zachowanie
odpowiadał będzie przed sądem. Śledczy sprawdzą
między innymi, czy nie naraził przewożonych osób na
niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, za co grozić może do 3 lat więzienia. Drugim okazał się 39-letni
mieszkaniec Trzebini. Mężczyzna jechał fordem mając
w organizmie 0,44 promila alkoholu. On także stracił
prawo jazdy i stanie przed sądem.
Policjanci kolejny już raz zwracają się z apelem do
wszystkich kierowców o to, aby nie kierowali pojazdami po spożyciu choćby najmniejszej ilości alkoholu!

ZATRZYMANY
ZA NARKOTYKI
Współpraca funkcjonariuszy Aresztu Śledczego
w Mysłowicach z policjantami wydziału kryminalnego doprowadziła do zatrzymania 29-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej.
Na początku listopada funkcjonariusze Aresztu
Śledczego w Mysłowicach skontaktowali się z policjantami wydziału kryminalnego. Z przekazanych
informacji wynikało, że na widzenie z jednym z osadzonych przyszedł mężczyzna, który zaczął się podejrzanie zachowywać i odmówił poddania się kontroli osobistej. Przed przyjazdem kryminalnych
mężczyzna oddalił się z miejsca, ale funkcjonariusze
aresztu dokładnie zapamiętali jego ubiór oraz okoliczności w jakich przyszedł na widzenie. Wszystkie
informacje przekazali policjantom, którzy rozpoczęli obserwację rejonu przy areszcie. Dzięki tym informacjom, po pewnym czasie stróże prawa namierzyli podejrzanego mężczyznę. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. W samochodzie, w którym przebywał z dwoma innymi osobami, mundurowi znaleźli woreczki foliowe z zawarto-

Motorowery elektryczne

Pojazdy ciężarowe

ścią suszu roślinnego. Mężczyźni oświadczyli, że zawiniątka należą do 29-latka. Został on zatrzymany
i doprowadzony do komendy, gdzie przeprowadzono badanie znalezionych substancji. Narkotester
wykazał, że jest to marihuana. Dąbrowianin przewieziony został do policyjnego aresztu, a policjanci kontynuowali swoje czynności. W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny, stróże
prawa zabezpieczyli jeszcze 94 gramy marihuany,
278 paczek wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy i niewielką ilość amfetaminy.
Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu
do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych prokurator
zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.

trolowo-interwencyjnego, dotarli tam jako pierwsi. Z informacji zebranych od sąsiadów wynikało, że
w mieszkaniu może przebywać starsza kobieta. Na
klatce schodowej rozprzestrzeniał się dym i czuć było intensywny zapach spalenizny. Pomimo wielokrotnego pukania i wezwań policjantów, nikt nie otworzył im drzwi, a ze środka słychać było szczekanie psa.
Mundurowi wybiegli z budynku i zauważyli uchylone okno balkonowe w zadymionym mieszkaniu. Bez
chwili zawahania udali się do mieszkania znajdującego się piętro wyżej. Przy asekuracji swojego kolegi
z patrolu oraz sąsiada, jeden z policjantów balustradami przedostał się na balkon, a następnie wszedł do
zadymionego pomieszczenia. Mundurowy sprawdził
każdy pokój, ale nie było tam żadnej osoby. W kuchni
za to, na pełnym ogniu kuchenki gazowej, stał dymiący się garnek z posiłkiem. Policjant natychmiast wyłą-

ZAPOMNIAŁA
WYŁĄCZYĆ KUCHENKĘ
Policjanci zostali skierowani na interwencję do
mieszkania, z którego wydobywał się gęsty dym.
Zachodziła obawa, że wewnątrz może przebywać
79-letnia właścicielka. Z mieszkania słychać było
szczekanie psa, a ponieważ nikt nie otwierał drzwi
policjanci zdecydowali się wejść przez uchylone
okno balkonowe...
Krótko przed godziną 18:00 dyżurny mysłowickiej
komendy otrzymał zgłoszenie o gęstym dymie wydobywającym się z jednego z mieszkań przy ul. Korfantego. Skierowani na miejsce policjanci z referatu pa-

czył dopływ gazu, ugasił garnek oraz pootwierał drzwi
i okna w mieszkaniu. Jak się okazało, w mieszkaniu
przebywał tylko pies, który dzięki szybkiej interwencji policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Po pewnym czasie do mieszkania dotarła 79-letnia właścicielka. Kobieta oświadczyła, że wychodząc z domu zapomniała wyłączyć kuchenkę, na której przygotowywała obiad. Kobieta była wdzięczna mundurowym, że ich
zdecydowana reakcja uchroniła mieszkańców budynku przed wybuchem pożaru.

Skutery elektryczne

Skutery dostawcze

Pojazdy nowe
Pojazdy używane
Części zamienne
Serwis
Wynajem
Leasing
Akumulatory

Narzędzia elektryczne

Pojazdy pasażerskie

Pojazdy pogrzebowe
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HOROSKOP
WODNIK (20.01-18.02) Pamiętaj,
że nie samym chlebem człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za wszelką cenę. Od czasu
do czasu trzeba odpocząć. To, czego dokonałeś w poprzednich miesiącach, jest już na tyle ważne, że
sprawy będą się toczyć w sposób
pozytywny same z siebie. Osoba,
która jest Ci bardzo bliska, zaczyna
się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby
ten trend odwrócić.
RYBY (19.02-20.03) Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem,
bo ktoś będzie chciał Ci odebrać to,
na czym bardzo Ci zależy. Nie stój
z boku, nie czekaj na rozwój wypadków, bo stracisz na tym bardzo
wiele. Weź sprawy w swoje ręce i z
człowieka broniącego się, zamień
się w agresora. Tylko w ten sposób
obronisz się przed zakusami osoby, która chce Twoim kosztem zyskać szczęście.
BARAN (20.03-20.04) Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, które podjąłeś w poprzednich miesiącach roku. Być może nawet zwątpiłeś w słuszność
swoich działań, ale to co sobie
zaplanowałeś, właśnie się ziści.
Nie popadaj w euforię, bo jeden
nieprzemyślany krok może spowodować, że misternie budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.
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BYK (21.04-21.05) Podejmiesz się
bardzo ambitnych zadań. Z początku wszystko będzie szło jak po grudzie i z tego powodu będziesz się
zniechęcał. Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich planów
będzie się rozwijała powoli, ale sysR
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racji. W końcu wszyscy, co Cię krytykowali zaczną rozumieć, że prawda jest po Twojej stronie. Nie zapominaj o sobie. Daj sobie odrobinę
swobody, pozwól sobie na trochę
szaleństwa. Pozwoli Ci to odreagować wszystko to, co było przykre.
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tematycznie i z każdym kolejnym
tygodniem będzie nabierała przyspieszenia. Ty jednak nie spiesz się
za bardzo. Pozwól wszystkim sprawom iść swoim torem, a wszystko
będzie doskonale się układało.
BLIŹNIĘTA (22.05-22.06) Listopad to miesiąc, podczas którego
będziesz się trochę nudził. Jednak
te nieciekawe chwile będą przeplatane wieloma pomyłkami tak
z Twojej strony, jak ze strony innych. Efekt będzie czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że wcześniej czy później każda pomyłka wyjaśnia się
i wszystko skończy się dobrze.
RAK (21.06-22.07) Przez listopad
przejdziesz jak burza. Mimo że,
w Twoim bliskim otoczeniu jest
osoba (lub osoby), która bardzo
chciałaby Ci zaszkodzić, to jednak
nie uda się jej pokrzyżować Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na ludzi, którzy się do Ciebie uśmiechają, ale w ich oczach widać zazdrość.
Uważaj na nich. Nie patrz jednak
na wszystkich jak na potencjalnych
wrogów. Są bowiem ludzie bardzo
Ci przyjaźni. Zbytnia nieufność może ich zrazić do Ciebie.
LEW (23.07-22.08) Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do
Ciebie i czuwa, abyś w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku
z tym spadnie na Ciebie obowiązek
opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie do Ciebie, ma
słabszy okres. Zrób to z pełnym
zaangażowaniem, bo niebawem to
Ty będziesz potrzebował rewanżu
tego człowieka.
PANNA (23.08-22.09) Mimo że
to Ty będziesz miał rację, to czeka Cię fala nieporozumień i kłótni.
Za wszelką cenę zachowaj spokój
i nie wdawaj się w awantury. Lepiej
jest odczekać i dopiero na spokojnie przekonywać innych do swoich

WAGA (23.09-23.10) Wygląda na
to, że zapomnisz o tym, że oprócz
przyjemności masz też obowiązki. To spowoduje, że na krótki czas
wpadniesz w niewielkie kłopoty, będziesz oceniany i krytykowany. Na szczęście dość szybko zreflektujesz się i zaczniesz naprawiać
swoje błędy. Będzie to docenione
przez tych wszystkich, którym na
Tobie zależy i którzy w Ciebie wierzą. Wbrew pozorom jest kilkoro
takich ludzi.
SKORPION (24.10-22.11) Wszystko dobre, co się dobrze kończy. To,
co miało się stać złego, już się stało. Dlatego też listopad będzie
dla Ciebie miesiącem permanentnej szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój odejdzie
w zapomnienie, a to dzięki temu, że
obok Ciebie będą tylko tacy ludzie,
którzy Ci dobrze życzą, a co najmniej tacy ludzie, którzy Cię szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw
się dobrze, bo to jest Twój czas!
STRZELEC (23.11-21.12) Chociaż listopad zaczął się tak jakby nijako, to każdy kolejny dzień będzie
dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednaj strony praca lub nauka,
z drugiej zabawa. Nie przesadzaj,
ani z jednym, ani z drugim, bo to
przynajmniej na razie nie ma sensu. Najlepiej by było, abyś czasami oddawał się błogiemu lenistwu
i to najlepiej w samotności. Z lenistwem jednak też nie przesadzaj!
KOZIOROŻEC (22.12-19.01) W listopadzie dojdą nowe obowiązki i wyzwania, które nie powinny być dla
Ciebie wielką niespodzianką. Początkowo natłok obowiązków może
sprawić, że szybko zaczniesz myśleć
o urlopie. Wiele wydatków nie powinno bardzo obciążyć Twojego budżetu - mimo różnych sytuacji będziesz
w stanie zaspokoić swoje potrzeby finansowe, jeżeli tylko zaczniesz rozsądnie wydawać pieniądze.

