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RAPORT SPECJALNY

 Mysłowicki rock ma się dobrze
Powstańczy mural
 Sport przeniósł się do internetu
 Zamieszanie wokół Unii Kosztowy
 Śląscy europosłowie walczą
o pieniądze dla regionu

- jeszcze będzie dobrze

RAPORT SPECJALNY -

Karetka dla „dwójki”

DARIUSZ WÓJTOWICZ, u To prawdziwy „szpital na kołach”. Pojazd wyposażono w respirator,
prezydent Mysłowic:
defibrylator, pompę infuzyjną i krzesło kardiologiczne.

Karetka została
zakupiona ze środków
GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii. Dostaliśmy
ponad 180 tys. zł jako
pomoc dla szpitala.
Z tych środków
zakupiliśmy karetkę
i sprzęt medyczny.

W

dobie koronawirusa ten zakup jest na
wagę złota. Karetkę
wyposażono w sprzęt niezbędny
do ratowania ludzkiego życia.
- Jest tutaj nowy sprzęt, który
będzie nam służył, nie tylko na
czas zakażenia koronawirusem,
ale również do codziennej pracy.
Gdy minie zagrożenie, ta karetka
będzie pozwalała nam realizować zadania, które do tej pory
musieliśmy zlecać na zewnątrz
- mówi Grzegorz Nowak, dyrektor Szpitala nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach.
W ostatnim czasie jesteśmy
świadkami wielu akcji wspie-

fartuchy ochronne. Taką inicjatywę prowadzi m.in. wicemarszałek Senatu Gabriela
Morawska-Stanecka
wraz
z pracownikami i wolontariuszami.
- Uszyliśmy kilkaset fartuchów. Maseczki idą w tysiące,
podobnie jak czepki. Początkowo byłam ja i moje współpracowniczki, a teraz jest kilkadziesiąt osób, które szyją mówi wicemarszałek Gabriela
Morawska-Stanecka.
rających szpital. Społecznicy
przekazują środki higieniczne, szyją maseczki, a nawet

Będzie służył także
po
koronawirusie
W miasto ruszył
wymazobus

u Mysłowice wzbogaciły się o namiot pneumatyczny z nagrzewnicą, który
został kupiony ze środków miasta i może służyć za polową izbę przyjęć.

Na

razie namiot jest wykorzystany jako tymczasowa izba przyjęć dla
pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Dzięki temu została ograniczona
możliwość skażenia szpitala. Namiot
jest wyposażony w nagrzewnicę, dzięki
czemu może być wykorzystywany przez
cały rok. Będzie służył m.in. dla potrzeb
sztabu w sytuacjach zagrożenia zarówno
przez straż pożarną, Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego, straż miejską i inne jednostki. Namiot kosztował
30 tysięcy złotych.

Po

Mysłowicach jeździ wymazobus, czyli specjalny ambulans
do pobierania wymazów od
mieszkańców mających wskazania do testów
na koronawirusa. Dzięki niemu mieszkańcy mogą szybciej poznać wyniki badania
na obecność wirusa. Specjalnie wyszkolona
ekipa otrzymuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim listę osób, które zgodnie z decyzją
Sanepidu mają zostać poddane testom. Następnie pobiera od nich próbki, które trafią
do laboratorium w Katowicach.

Dzieci z Mysłowic malują i apelują
u W Mysłowicach trwa wielka miejska akcja społeczna, której bohaterami są dzieci
i ich twórczość artystyczna. Najmłodsi mieszkańcy tworzą w swoich domach prace
plastyczne. Mają na celu podnieść na duchu służby medyczne, mundurowe
i urzędników, czyli tych wszystkich, którzy dzień w dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
Obrazy i laurki zawisły w oknach Urzędu Miasta Mysłowice.
Widok barwnych prac robi wrażenie.
- Dzieci inaczej niż dorośli spoglądają w przyszłość i to widać na
obrazach. Proszę o kolejne, niech okna naszego urzędu staną się piękną mozaiką dziecięcych prac - mówi prezydent Dariusz Wójtowicz.
W oknach magistratu zawisły również laurki dla bohaterskiej
małej księżniczki Lenki Surmy, walczącej od kilku lat z chorobą nowotworową. Zrobiły je dzieci z Akademii Przed-Szkolnej
„Skrzat”.
Dziecięce dzieła sztuki można wrzucać do stojącej w drzwiach
Magistratu urny na dokumenty.
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Mysłowice w czasach epidemii

Mysłowicka tarcza

ANTYKRYZYSOWA

Promenada i przedszkole
do końca czerwca

u Pod obrady kwietniowej, wirtualnej sesji Rady Miasta,
trafi przygotowany przez prezydenta Dariusza Wójtowicza
projekt pomocy dla mysłowickich przedsiębiorców.

G

ospodarcze skutki koronawirusa dają się we znaki
wszystkim, ale szczególnie
po kieszeni dostają przedsiębiorcy. Śladem rządu, który przygotował Tarczę Antykryzysową, swoje
działania osłonowe dla lokalnego

biznesu podejmują także niektórzy
samorządowcy. Pakiet dla mysłowickich przedsiębiorców przygotował
także Dariusz Wójtowicz, prezydent
Mysłowic.
OTO SZCZEGÓŁY:
1. Zostanie uchylona opłata
prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia
terminu płatności podatków
oraz zaległości podatkowych
stanowiących dochód Miasta

Mysłowice. W efekcie przedsiębiorcom ubiegającym się
o udzielenie ulgi nie będzie naliczona opłata za korzystanie
z kredytu podatkowego.
2. Na zwolnienie z podatku
od nieruchomości gruntów,

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą
liczyć przedsiębiorcy, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.
Na podstawie tej Uchwały istniałaby możliwość zwolnienia
z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców w okresie od
1 kwietnia 2020r. do 31 maja
2020r. Ze zwolnienia mogliby
skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, których działalność -

przynajmniej przez część okresu epidemii CONVID-19, podlegała całkowitemu zakazowi
prowadzenia działalności lub
tych, którzy w okresie epidemii
zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.
3. Określone zostaną zasady umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania
na raty płatności należności
pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice
lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym
i instytucjom kultury za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wprowadzone rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom korzystać z ulg, przy jednoczesnym
uproszczeniu procedur związanych z udzielaniem pomocy
publicznej.
4. Wprowadzona zostanie obniżka o 90 % wartości
czynszu dla określonych grup
przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do zaprzestania
prowadzenia swojej działalności w związku z ograniczeniami
wprowadzonymi na mocy Rozporządzeń Ministra Zdrowia.

K

oronawirus w całej Polsce znacząco utrudnił prowadzenie prac budowlanych i remontowych. Problemy nie ominęły Mysłowic. Z powodu obecnych ograniczeń, na koniec czerwca przesunięto termin
ukończenia dwóch inwestycji, na które czekają Mieszkańcy. Chodzi o przebudowę części MOK przy ul. Janowskiej na siedzibę Przedszkola nr 9 oraz drugi
etap rewaloryzacji Promenady.

Zostań w domu - będzie dobrze

RAPORT SPECJALNY -

Anioły naszych czasów
u Koronawirus sprowadził na nas
masę nieszczęść i problemów,
ale z drugiej strony wyzwolił
też w ludziach ogromne
pokłady pozytywnej energii
i chęci pomagania innym. Takim
„poligonem dobra” stały się
podczas zarazy Mysłowice.

C

hyba w żadnym, innym mieście nie narodziło się tyle
spontanicznych, oddolnych
akcji, którym przyświeca jeden cel:
nieść pomoc i pokrzepienie. Prawdziwymi bohaterkami internetu stały się,
m.in. panie z grupy „Mysłowice szyją
maseczki”. O tym, co i jak robią można śledzić na profilu facebookowym.
W gazecie trudno podać liczbę uszy-

tych przez nich maseczek, bo zanim
bieżący numer trafi do druku, a później
do Czytelników, pula zapewne wzrośnie o kilkaset sztuk. W każdym razie
panie uszyły tysiące maseczek, które
trafiają do mieszkańców, personelu medycznego i służb mundurowych. Prezydent Wójtowicz nazwał panie Aniołami
naszych czasów i nie ma w tych słowa
najmniejszej przesady.

Ciasta dla bohaterów

Maseczki dla seniorów
u Do mysłowickich seniorów trafi dziesięć tysięcy
bezpłatnych maseczek wielorazowych. Straż miejska
rozdaje część przy niektórych sklepach na terenie
miasta. Docelowo mają pojawić się w każdej dzielnicy.

P

rzypomnijmy, że od 16 kwietnia aż do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
w przestrzeni publicznej. Niestety, z wielu przyczyn dostęp do środków ochrony
osobistej jest ograniczony dla wielu osób.
Dlatego miasto postanowiło zaopatrzyć

grupę najbardziej narażoną na zakażenie koronawirusem, czyli seniorów. Maseczki są rozdawane na wiele sposobów,
choć główny ciężar tej akcji spoczywa
na strażnikach miejskich. W dystrybucji
środków ochronnych pomagają też radni
miejscy oraz dzielnicowi.

A

kcja samopomocowa w Mysłowicach przybiera różne rozmiary. Jedni walczą na froncie
z wirusem, inni ich wspomagają szyjąc
i dostarczając sprzęt ochronny. Jest też
grupa, która dba o dobre samopoczucie,
a jak wiadomo, nic tak nie poprawia na-

stroju, jak coś dobrego i najlepiej słodkiego. Grupa pań piecze ciasta dla bohaterów naszych czasów. Pyszności trafiły do:
Szpital Miejski nr 2, Zakładu Oczyszczania Miasta, Hospicjum Cordis, Mysłowickiego Centrum Zdrowia, Policji, Straży
Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Domu Pomocy
Społecznej, Pogotowia Ratunkowego,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn.

Paczka dla szpitala
J

ednostka Strzelecka 3013 Mysłowice im. gen.
bryg. Ryszarda Kuklińskiego oraz stowarzyszenie Husaria Mysłowice organizują paczkę
charytatywną dla Szpitala nr 2 im. dr. T. Boczonia.
Każdy z nas może się do niej dorzucić.
- Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do
akcji i przekazywania wszelkich niezbędnych rzeczy.
Każdy gest się liczy, nieważne w jakiej ilości. Pomoc
naszym mysłowickim bohaterom jest więcej niż bezcenna - mówią organizatorzy.

Potrzebne są: maski, rękawiczki, środki dezynfekujące, woda, kawa, soki, herbata itp. Dary odbiorą wolontariusze Jednostki Strzeleckiej 3013 oraz
stowarzyszenia Husaria, a następnie przekażą je
do szpitala. Wystarczy zadzwonić i umówić się na
przekazanie paczki.
Koordynator z ramienia JS3013 Mysłowice:
Justyna Szyszka, tel. 667 540 061.
Koordynator z ramienia stowarzyszenia Husaria Mysłowice: Jacek Zając, tel. 505 227 746.

Mysłowice w czasach epidemii

Tablety dla szkół
Miasto kupiło 125 tabletów
z 10-calowym ekranem
i dostępem do internetu.
Sprzęt trafił do ponad
20 szkół. Zakup był
możliwy dzięki dotacji
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Dla potrzebujących dzieci
u Dzieci z mysłowickich rodzin zastępczych,
z domu dziecka oraz ośrodka opiekuńczowychowawczego nie muszą się już martwić tym,
w jaki sposób zdalnie odrobią lekcje. Dzięki
sprawnej zbiórce, którą przeprowadzili radni
Koalicji Obywatelskiej w Mysłowicach, w ciągu
niespełna dwóch tygodni udało się zakupić
i dostarczyć tablety dla 58 dzieci.

W

związku z pandemią wiele mówiło się o tym, że
są dzieci, które nie mają
swojego urządzenia, by uczestniczyć w
lekcjach online. Szczególnie trudna sytuacja była w Mysłowicach. Wszystko rozpoczęło się od apelu dyrektorki Ośrodka
Opiekuńczo-Wychowawczego „Nadzieja” Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek.
Gdy dzieci z dnia na dzień zostały
zmuszone do pozostania w domach
i uczestnictwa w lekcjach online, ośrodek musiał zaapelować o pomoc. Na
taki komfort, by każde dziecko miało
swój laptop czy tablet, ośrodek nigdy
nie mógł sobie pozwolić. - Jestem dyrektorem czterech takich placówek i obecnie,
w dobie nauki online, mamy po jednym
komputerze, a dzieci 56 - napisała na
swoim Facebooku siostra Judyta.

- Dzięki szczęśliwemu rozwojowi
wypadków okazało się, że urządzenia
możemy przekazać nie tylko podopiecznym sióstr zakonnych, ale także dzieciom z mysłowickiego domu dziecka
i mysłowickich domów zastępczych.
Początkowo nasze działania koncentrowały się wokół ośrodka sióstr Boromeuszek. Po tym, jak znaleźliśmy sponsorów i uzbieraliśmy niezbędne fundusze
okazało się, że środki na zakup części
z potrzebnych tabletów przekaże także
Fundacja Polsat. Dlatego od razu skierowaliśmy się do mysłowickiego domu
dziecka i do MOPS - a przez nich do
rodzin zastępczych - ponieważ tam też
było spore zapotrzebowanie na sprzęt
- wyjaśnia Marta Górna, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej
w Mysłowicach.

W

- 125 tabletów zostanie przekazanych do mysłowickich szkół,
które rozdysponują je między uczniów. O tym, do kogo trafią
urządzenia, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania zadecydują poszczególne placówki - tłumaczy Natalia Wypiór, p.o.
rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Mysłowicach.
Zakup urządzeń został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Pełny koszt to 100 tys. zł.

dzisiejszych czasach internet jest nieodzowną
pomocą dla każdego ucznia. Zwłaszcza teraz,
kiedy edukacja odbywa się online, tak ważne
jest, by każde dziecko mogło brać w niej udział. Niestety nie
wszystkie rodziny, zwłaszcza wielodzietne, mogą sobie pozwolić na to, aby każde dziecko miało swój komputer z dostępem do internetu. Właśnie do części z nich trafią zakupione
przez miasto tablety.
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Masz ochotę na coś smacznego?
Zamów ulubione danie i relaksuj się...

Gdziekolwiek jesteś, po prostu zamów lunch dnia
za

17,90 lub inne danie.

Dostarczymy jedzenie pod wskazany adres lub odbierz osobiście.
W celu dokonania zamówienia prosimy o kontakt

32 223 17 49 lub 510 026 390

Więcej informacji na naszej stronie www.dworbismarcka.pl
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Pieniądze na remont
Okrzei i 3 Maja
u Z pomocą państwa odrabiamy wieloletnie zaległości drogowe.
wych planów premiera Mateusza Morawieckiego, który chce walczyć z kryzysem poprzez wsparcie gminnych inwestycji. Dzięki temu ruszyła kolejna transza
wsparcia na Fundusz Dróg Samorządowych. Mysłowice otrzymały aż 7 mln zł.
Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę ulic Okrzei oraz ul. 3 Maja .

7 mln zł
Mysłowice dostały
z Funduszu Dróg
Samorządowych
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iorąc pod uwagę wielkość i liczebność miasta, Mysłowice
należą do śląskich miejscowości, które najwięcej dostały z rządowego
Fundusz Dróg Samorządowych. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 13 mln zł
na remont ulic Laryskiej i Kolejowej.
Rząd zapowiadał, że wsparcie będzie
kontynuowane także w tym roku, ale
pojawił się koronawirus i wszelkie plany
finansowe zaczęły się kręcić wokół ratowania gospodarki przed krachem. Na
szczęście, modernizacja dróg samorządowych znalazła się wśród prioryteto-

N

13 mln zł

Przebudowa ul. Okrzei - zadanie obejmuje przebudowę ulicy na
długości 341 metrów wraz z wykonaniem chodnika o szerokości 1,6 m i budową miejsc postojowych, przebudową skrzyżowania, oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej
i przebudową sieci gazowej.

2,5 mln zł
koszt inwestycji
1,9 mln zł
dofinansowanie
Przebudowa ul. 3 Maja - zadanie obejmuje przebudowę drogi na
długości 833 metrów wraz z wykonaniem chodników o szerokości 2 m i zatok autobusowych, przebudową skrzy-

u Unia Kosztowy to mysłowicki klub piłkarski
z ponad 90-letnią tradycją. Jakiś czas temu
zarząd klubu podał się do dymisji, a wokół
tego zaczęło wrzeć.

otrzymaliśmy

w ubiegłym roku

giej turze. Mysłowiczanie postawili na
człowieka z krwi i kości. Haską zalała
żółć nienawiści.
Niedziela wieczór. Niestety po
dwóch latach zioła niewiele dają.
Haska zagląda do internetu. Żółć leje się strumieniem. Skazany na porażkę Wójtowicz zdaje egzamin jako
prezydent. Dwoi i się troi by wspierać mieszkańców w czasie pandemii.
W ciągu kilku dni, wspólnie z przyjaciółmi i współpracownikami rozdał 4 tysiące maseczek ochronnych.
Maseczki bez politycznych podziałów otrzymują radni, by również mogli rozdawać je potrzebującym mieszkańcom.
Dzięki kasie z metropolii Wójtowicz kupił pierwszą od lat karetkę dla
mysłowickiego szpitala. W całym kraju brakuje respiratorów. Za miejskie
pieniądze prezydent kupuje dwa respiratory i dokłada jeszcze defibrylatory. Za kasę z ministerstwa przekazuje dzieciom 125 tabletów. Choć Haska dowodzi, że miasto nie ma żadnych propozycji dla przedsiębior-

10,5 mln zł
koszt inwestycji
5 mln zł
dofinansowanie

Miasto nie zostawiło
klubu bez wsparcia

Sny o potędze J

iedziela wieczór. Głowa
oparta o bujany fotel, na
stole zioła na trawienie. Redaktor jaworznickiej gazetki Co Tydzień wspomina dawne dzieje. Dwa
lata temu szykowała się do kampanii
wyborczej posła Króla. Był dla niej
pewniakiem - złote dziecko Platformy Obywatelskiej. Wpływy, pieniądze
i wysoka pozycja. Jego zwycięstwo
miało zagwarantować red. Haskiej
spokojną emeryturę. Bo przecież nikt
nie mógł się równać jego garniturowi
na miarę i fryzurze na żelu.
Po drugiej stronie jakiś zwyczajny Wójtowicz w schodzonej koszuli
w kratę. Podobno skończył zawodówkę, podobno był blisko ludzi, podobno komuś tam pomógł. Bez szans.
Haska dwoiła się i troiła. Korzystała
z reklamowych dobrodziejstw miasta zarządzanego przez ówczesnego
prezydenta Lasoka, a promowała jego konkurenta Króla. Propagandowy
Co Tydzień ukazywał się nawet dwa
razy w tygodniu. Postawiła wszystko
na jedną kartę. Król przepadł w dru-

żowań, rozbudową i remontem sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej.

ców, to urząd na polecenie prezydenta przygotował pakiet uchwał. Mysłowicka tarcza antykryzysowa to m.in.
zwolnienia z czynszu i podatków od
nieruchomości. Teraz czas by uchwały przyjęła rada miasta.
Redaktor Haska nie odpuszcza.
Choć niedawno wolontariusze wspierający osoby samotne i starsze, odmówili jej publikacji swoich zdjęć w propagandowym Co Tydzień, ona nadal
zieje nienawiścią. Oskarża Wójtowicza, że ten lansuje się na epidemii.
Nie robi tego prezydent Sosnowca, który również rozdaje tysiące maseczek. Nie robi tego prezydent Wrocławia, który co wieczór spotyka się
z mieszkańcami w internecie. Nie robi tego poseł Król, który publikuje
zdjęcia z przekazywania tabletów dla
dzieci. Wójtowicz ma zniknąć, lub jak
napisała niedawno Haska - powinien
popełnić polityczne samobójstwo.
Tylko wtedy bowiem Haskiej sen
o potędze mógłby się spełnić. A tak
pozostają tylko zioła i fotel bujany.
Źródło: www.myslowice.net

ak przekazał zarząd klubu - Unia
Kosztowy nie dostała od miasta
obiecanych pieniędzy i przez to nie
może dalej działać.
Media bardzo szybko podchwyciły temat. Jak można było przeczytać:
„W tym roku ponownie zabrakło pieniędzy na Unię Kosztowy (…)”. Jedna z gazet, cytując jednego z członków zarządu
napisała, że prezydent i urzędnicy na
boisku Unii jedynie robią sobie zdjęcia
i na tym kończy się współpraca. Sprawdziliśmy temat - nie do końca jest tak
jak zostało to opisane.

Zacznijmy od początku
- grudniowa sesja
Rady Miasta Mysłowice.
Jedna z najważniejszych w roku, gdyż
właśnie podczas tego posiedzenia radni
uchwalają budżet miasta na nadchodzący rok. Pieniądze na funkcjonowanie
klubów sportowych były zabezpieczone
w Kancelarii Prezydenta Miasta i miały trafiać do klubów bezpośrednio
z urzędu oraz pośrednio poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Niestety, radni Mysłowic, a w szczególności Ci
związani z niedoszłymi prezydentami
miasta przenieśli środki na inne cele.
A co więcej zmniejszyli również dotację

dla MOSIR-u. Spowodowało to sytuację, w której dzieci, młodzież oraz seniorzy zostali pozbawieni jakichkolwiek
zajęć sportowych i atrakcji.
Prezydent nie czekając długo rozpoczął cięcia budżetowe oraz oszczędności. Dzięki temu udało się znaleźć
brakujące pieniądze, a Unia Kosztowy
już w styczniu otrzymała 12 tys. zł na
zakup sprzętu sportowego dla dzieciaków. Miesiąc później ponownie z Urzędu Miasta otrzymali zastrzyk sporej
gotówki.

Na ich konto wpłynęło
50 tys. zł w ramach
dotacji celowej.
W magistracie czekają dla nich również pieniądze z umowy promocyjnej,
która opiewa na kwotę 50 tys. zł. Jedyne, co musi zrobić klub to zwrócić się
do miasta z pismem. Podsumowując, na
funkcjonowanie klubu Unia Kosztowy
w mysłowickim budżecie zaplanowano
110 tys. zł. A to wcale nie mała kwota. Miasto nie pozostawiło klubu bez
wsparcia finansowego a prezydent oraz
jego służby nie mogą być obwiniani za
wycofanie się jednego ze sponsorów
klubu, co spowodowało mniejsze wpływy pieniężne na ich konto.

www.naszemyslowice.eu
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Powstańczy mural
u Stacja transformatorowa na Rondzie Krasowskim
im. ks. Jana Wodarza, na skrzyżowaniu ulic Gagarina i PCK,
od niedawna wyróżnia się wyjątkowymi malowidłami
przedstawiającymi sceny powstańcze. Jest to już drugi
mural upamiętniający powstania śląskie w naszym mieście.

Kolejny powstańczy mural ożywił przestrzeń publiczną Mysłowic.

- Jest to kontynuacja działań, które podjęliśmy w zeszłym roku, w stuletnią rocznice
I powstania. Natomiast ten mural ma dotyczyć uhonorowania stuletniej rocznicy
II powstania śląskiego. Będziemy tę akcję kontynuowali łącznie z wybuchem III powstania
śląskiego - mówi Marcin Podsiadło, prezes
Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice.
Przypomnijmy, że pierwszy mural powstał rok temu na podwórku przy ulicy Bytomskiej 17. Ozdabianie elewacji budynków
malowidłami jest również związane z akcją
ZOMM-u, mającą na celu usuwanie bazgrołów i wulgaryzmów z przestrzeni miejskiej.
- Mural, który powstał z okazji stuletniej
rocznicy I powstania śląskiego, do dnia dzisiejszego jest w stanie nienaruszonym - dodaje
Marcin Podsiadło.
Autorem obu powstańczych murali w Mysłowicach jest streetartowy artysta Wojciech
Walczyk, który ma już na swoim koncie
m.in. mural Wojciecha Korfantego czy Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Powstańczy mural i odnowione podwórko przy Bytomskiej 17 wyglądają jak w dniu otwarcia!

KATOWICE
UL. KRAKOWSKA 207
TEL. 506 000 591

A
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Działamy nawet w dobie
przymusowej kwarantanny!

u Koronawirus trochę przewartościował nasze postrzeganie rzeczywistości i możliwości
spędzania wolnego czasu. Zostaliśmy uwięzieni w domach. Nie możemy pójść do kina,
teatru, na warsztaty, ale Mysłowicki Ośrodek Kultury chcąc nam to rekompensować
przeniósł swoją działalność z sal koncertowych i wystawienniczych do Internetu.

TERAZ SZYJĄ

Na

jego stronie i profilu
facebookowym można
znaleźć zaproszenia do
udziału w konkursach, ale także filmiki instruktarzowe, w którzy pracownicy prezentują np. jak wykonać ozdoby
wielkanocne.

maseczki i fartuchy

TWORZYMY BAZĘ
filmów do obejrzenia!

D

yskusyjny Klub Filmowy
jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej
dziedzinie, ale zamierzają także
brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych.
W ramach działającego w MOK,
DKF-u im. Andrzeja Nardellego zrealizowaliśmy między innymi wspólnie
z ich twórcami 89 seansów „Wieczorów
Filmowych”, a niedawno rozpoczęliśmy

kolejny cykl projekcji pod nazwą Akademia Dobrego Filmu, gdzie wyświetlamy filmy dla młodzieży, ale nie tylko...
Każdorazowo spotkania poprzedzone
są prelekcjami i kończone ciekawymi
dyskusjami.
Czy pamiętacie, drodzy widzowie,
który z filmów obejrzanych na sali widowiskowej MOK wywołał w Was największe emocje. Czas #wdomu to świetna okazja do nadrobienia wielkich filmowych arcydzieł, stwórzmy zatem bazę filmów do obejrzenia! Pracownicy
zapraszają do zgłaszania swoich faworytów na fb.

I

nstruktorki plastyki dla dzieci jeszcze niedawno prowadziły dla Państwa zajęcia z rękodzieła na naszych filiach, dzisiaj w związku z nieustająca walką z wirusem przy współpracy z biurem senatorskim Gabrieli Morawskiej-Staneckiej
włączyły się do akcji „szyjemy”. Instruktorki Mysłowickiego Ośrodka Kultury szyją fartuchy oraz maseczki, które trafią do potrzebujących. Dziękujemy również osobom prywatnym za udostępnienie sprzętu do szycia.

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.

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

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

W ramach standardowego
wynajmu oferujemy
przygotowanie ustawienia
stołów i krzeseł zgodnie
z preferencjami, a wszelkie
inne zapotrzebowania są do
konsultacji i zweryfikowania
naszych możliwości.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
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Rozegrano dwa turnieje Mysłowice CUP w CounterStrike: Global Offensive!

„Drużyna Radko U”
dwukrotnym zwycięzcą!
u Blisko 150 osób zapisało się do pierwszego esportowego turnieju organizowanego przez MOSIR Mysłowice. Łącznie dało
to 29 pięcioosobowych drużyn, które zgodnie z zaleceniami podczas epidemii zostały w domu w tzw. „lany poniedziałek”.
W drugiej edycji - 21 kwietnia wzięło udział 75 osób, co daje nam 15 pięcioosobowych drużyn.

T

urnieje rozgrywane były całkowicie online,
a wziąć udział mogły
składy, w których co najmniej
3 z 5 graczy związanych jest
z Mysłowicami. Gra, w którą zawodnicy rywalizowali jest dostępna za darmo, a organizatorzy przygotowali szereg poradników wyjaśniających, jak przygotować się do rozgrywki.
Pierwszy Mysłowice CUP to
także spore zaskoczenie pod kątem samego zainteresowania
inicjatywą. Komunikacja turnieju w kanałach social media
dotarła do ponad 15 000 osób,
z których ponad 50% stanowiły kobiety, a 65% wszystkich
zainteresowanych mieściło się
w wieku 25-44 lat. To wiado-

mość łamiąca wszelkie stereotypy, które twierdzą, że gry i turnieje esportowe to atrakcja zdominowana przez mężczyzn i to
bardzo młodych.

Podobnie jak pierwsza, druga
edycja spotkała się z niemałym
zainteresowaniem. Samo wydarzenie zwróciło uwagę ponad tysiąca osób, natomiast pełna ko-

munikacja na portalach social
media dotarła do około 12 tysięcy osób.
Mysłowicki MOSiR w tym
szczególnym czasie zachęca
wszystkich do pozostawania
w domach. Aby umilić ten czas
razem z ESE, MSI oraz Actina organizujemy dla naszych
mieszkańców e-sportowy turniej CS:GO 5 vs 5 w ramach
akcji #ZostanWDomu.
W finale pierwszego i drugiego turnieju zwyciężyła drużyna dowodzona przez gracza
o pseudonimie Radko. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było rozegranie wszystkich
trzech map (wynik 2:1). Finał transmitowany był na portalach Twitch oraz Facebook,

gdzie zanotowano blisko tysiąc wyświetleń. Rozgrywki komentował znany polski komentator esportowy - Oskar „DeerFluffy” Formella.
- W ramach akcji zachęcania w domu promowanej pod
#ZostanWDomu postanowiliśmy wspólnie z ESE, MSI oraz
Actina stworzyć ciekawą inicjatywę dla naszych najmłodszych
mieszkańców. Turniej w jednym
z najpopularniejszych tytułów
esportowych CS:GO rozgrywany
w formacie 5vs5, którego pierwsza edycja odbyła się w poniedziałek wielkanocny, był dla naszej młodzieży alternatywą dla
tradycyjnego „śmingusa dyngusa”. Jeszcze w tym miesiącu planujemy kolejne rozgrywki i mam

nadzieję, że zainteresowanie
i frekwencja będą jeszcze wyższe
- dodaje Karol Pawlik, dyrektor
MOSIR Mysłowice.
W pierwszym turnieju zwycięzcy zostali nagrodzeni profesjonalnymi podkładkami
MSI AGILITY GD70 o wartości około 150 zł każda. Co ciekawe, zdobywcy drugiego miejsca, to drużyna Rudej (ksywka),
w której poza nią grała jeszcze
3 kobiet i jeden mężczyzna. Natomiast triumfatorzy drugiego
turnieju zostali nagrodzeni profesjonalnymi podkładkami gamingowymi firmy MSI o łącznej
wartości około 750 zł.
Partnerami turniejów Mysłowice CUP są MOSIR Mysłowice,
ESE Europe, Actina oraz MSI.

Dbamy o Damy!

Tęsknisz za naszą salą i instruktorkami? Dbasz
o rodzinę, a czujesz że nikt nie dba o Ciebie?
Wirusowi nudy mówimy stanowcze NIE i zapraszamy na wspólne treningi w sieci! Zadbaj
o siebie razem z nami ONLINE!
Nasze instruktorki będą prowadzić dla Was
i - mamy nadzieję - przy Waszym udziale, „lajfy”
z treningami najbardziej popularnych zajęć. Zadbamy o uda i pośladki, kondycję, wzmocnimy mięśnie
kręgosłupa, porozciągamy zastałe mięśnie łydek!

Żebyście mogły sobie lepiej zaplanować formę, wrzucamy Wam grafik zajęć online do końca
kwietnia!
Transmisje zajęć odbywają się na: profil FB MOSiR Mysłowice oraz profil FB Dbamy o Damy
My pandemii się nie damy - zaDbamy o Damy!
#ZostanWDomu

Trenuj w domu z MOSiR-em!
u Mysłowicki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wspólnych
treningów online. Przygotowano zajęcia fitness mające na celu
pobudzenie organizmu, wzmocnienie mięśni, ogólną poprawę
samopoczucia oraz zwiększenie poziomu endorfin. Zajęcia prezentowane
są w formie filmów na profilu Facebook-owym MOSiR trzy razy
w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek zawsze o godzinie 15:00!

Z

ajęcia ruchowe podzielono tak, aby każdy sportowiec (mały czy duży)
mógł znaleźć coś dla siebie. Grupy odbiorców do których chce
trafić MOSiR to: dzieci w wieku
szkolnym, młodzież i dorośli poziom początkujący oraz młodzież i dorośli - poziom średnio
zaawansowany.
Po każdym treningu prosimy
organizatorzy akcji proszą o krótki komentarz co się podobało lub
czego było za mało. Pozwoli to

dostosować zajęcia do potrzeb
ćwiczących.
Akcję przygotowano z JavaFit
Sport Center - to kompleksowe
centrum treningowe, które ma za
zadanie optymalizację wyników
sportowych u zawodowych sportowców oraz osób trenujących
amatorsko. Sztab ludzi w Java Team
tworzą trenerzy różnych dyscyplin
sportowych, dietetycy, fizjoterapeuci, analitycy czy psycholog
sportowy, którzy nieustannie dbają
o progres swoich podopiecznych.

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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Kupujesz przez Internet?
Działo się sporo pomimo koronawirusa Nie daj się oszukać!
Kronika policyjna

ZBYT SZYBKO, ZBYT
NIEBEZPIECZNIE

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło
na mysłowickim odcinku drogi ekspresowej S1. W rejonie
zjazdu na ul. Białobrzeską kierujący volkswagenem 35-letni
mężczyzna, na skutek nieprawidłowego manewru skręcania
stracił panowanie nad samochodem. Volkswagen wypadł
z drogi, uderzył w bariery energochłonne i dachował na pasie zieleni oddzielającym jezdnie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga przebadała kierującego. Na szczęście nikt z osób postronnych nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a kierowca doznał jedynie ogólnych potłuczeń. Za spowodowanie kolizji drogowej ukarany został przez policjantów mandatem i punktami karnymi.
Panujące w ostatnich dniach dobre warunki atmosferyczne
zdecydowanie poprawiają komfort jazdy kierowców. Niestety
w wielu przypadkach powodują też zmniejszenie ostrożności.
Dlatego też apelujemy o ostrożną jazdę, przestrzeganie przepisów oraz rozsądek na drodze. Przed podróżą należy sprawdzić
również stan techniczny pojazdu. Bezpieczeństwo na drodze
zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego. Zadbajmy
o siebie nawzajem, by każdy szczęśliwie dotarł do celu.

DLACZEGO
ZABIŁ?

R

E

Policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca Mysłowic podejrzanego o dokonanie zabójstwa znajomego. Na wniosek
śledczych z wydziału kryminalnego sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Do tragicznych wydarzeń doszło 12 kwietnia, w niedzielę, po północy. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o ciężko rannym mężczyźnie. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol. Policjanci znaleźli leżące na klatce schodowej
ciało 45-latka. Jak ustalono, mężczyzna ten został wcześniej
ugodzony nożem. Funkcjonariusze podjęli działania mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i zatrzymania osoby, która spowodowała jego śmierć.
Po dokonaniu szczegółowych ustaleń, w krótkim czasie po
zdarzeniu, policjanci zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim
46-letni mieszkaniec Mysłowic - znajomy zmarłego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Natomiast na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin pracowali policyjni technicy i śledczy. Zgromadzony przez nich materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa.

GROZIŁ, ŻE WYSADZI
KAMIENICĘ...

Policjanci zatrzymali 54-latka, który groził wysadzeniem
kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej. W mieszkaniu, do którego mundurowi zostali skierowani przebywał pijany mężczyzna, który chwilę wcześnie wystawił na klatkę schodową butlę gazową, z której ulatniał się gaz. Było o krok od
tragedii...
Do zdarzenia doszło wieczorem. Policjanci zostali powiadomieni, że sąsiad wystawił na klatkę schodową butlę gazową, a w powietrzu czuć ulatniający się gaz. Po przybyciu na
miejsce funkcjonariusze natychmiast zakręcili butlę z gazem
i zatrzymali mężczyznę. Następnie w rozmowie z sąsiadami ustalili, iż pijany desperat wykrzykiwał, że wysadzi budynek w powietrze. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad
2 promile alkoholu. Decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach, 54-latek został tymczasowo aresztowany i najbliższy czas
spędzi za kratami.
K

L

u Robisz zakupy na portalach aukcyjnych
i w sklepach internetowych? Bądź ostrożny!
Uważnie czytaj opisy przedmiotów,
sprawdzaj wiarygodność sprzedających
i rozważnie przelewaj pieniądze za wybrany
towar, by nie zostać oszukanym. W obecnej
sytuacji zdecydowanie więcej czasu
poświęcamy na zakupy w „sieci".

W

obecnej sytuacji niejako
zmuszeni jesteśmy do zakupów przez Internet. Bez
wychodzenia z domu, wystarczy kilka
„kliknięć" i upatrzone rzeczy już kupione. Często bez weryfikacji i głębszego
zastanowienia przelewamy pieniądze
w różnych kwotach. Nie mamy czasu
na czytanie regulaminów portali lub
sklepów internetowych, nie mówiąc
o wnikliwym przejrzeniu opisu aukcji. Finał takich przyzwyczajeń może być bardzo przykry. Często zostajemy na lodzie, nie mając ani towaru,
ani pieniędzy. Dlatego nie dajmy się
oszukać!
Korzystając z aukcji internetowych,
portali aukcyjnych i sklepów internetowych zachowajmy rozwagę i przestrzegajmy poniższych zasad:
n „poznajmy” sprzedającego - poświęćmy czas na zapoznanie się z opisem
firmy lub osoby sprzedającej. Zorientujmy się od jak dawna zajmują się
oni sprzedażą, korzystając z danego
konta. Przeczytajmy opinie i komentarze wystawione przez innych użytkowników oraz dowiedzmy się ilu
klientów korzystało z usług danego
sprzedawcy;
n zwróćmy uwagę na cenę produktu jeśli jest ona zbyt niska, zastanówmy
się, czy towar nie jest podrobiony
lub nie pochodzi z przestępstwa. Nie
dajmy się nabierać na „wyjątkowe
okazje”. Rzadko zdarza się, aby wartościowa rzecz była sprzedawana za
grosze, a w przypadku zakupu przedmiotów pochodzących z przestępstwa narażamy się też na odpowiedzialność karną;
A

n czytajmy regulaminy sklepów i opisy aukcji - wnikliwie czytajmy opisy
oferowanych towarów oraz regulaminy sklepów lub aukcji. Oszuści często
bazują na grze słów, wykorzystując
nasze roztargnienie i brak szczegółowego zapoznania z przedstawionymi
przez nich treściami;
n ostrożnie z adresem wysyłki - nie
podawajmy za pośrednictwem wiadomości e-mail swoich danych teleadresowych. Adres do wysyłki,
w większości przypadków, wysyłany
jest automatycznie przez portal aukcyjny, z którego skorzystaliśmy;
n potwierdzenie zakupu - po zakupieniu danego towaru z reguły na adres
e-mail powinniśmy otrzymać potwierdzenie dokonania zakupu. Upewnijmy
się, że to potwierdzenie dotyczy przedmiotu, który został przez nas zakupiony. Sprawdźmy również, czy warunki
dostawy są zgodne z opisywanymi
wcześniej. Jeśli nie, kontaktujmy się ze
sprzedawcą lub administratorem serwisu, aby wyjaśnić wątpliwości;
n zachowajmy korespondencję ze sprzedającym oraz potwierdzenie wykonania przelewu - w przypadku oszustwa, będzie to dowód potwierdzający
zakup.
Dokonując zakupów przez Internet
lub telefon, kierujmy się zawsze zasadą
ograniczonego zaufania. Korzystajmy
z solidnych portali aukcyjnych i kupujmy od zaufanych sprzedawców oraz
sprawdzonych sklepów internetowych,
które cieszą się pewną renomą i od
dłuższego czasu działają na naszym
rynku. Nie przestrzegając wspomnianych zasad narażamy się na oszustwo.
M
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Mimo kryzysu gospodarczego, Unia Europejska nie zamierza zwolnić tempa radykalnej polityki klimatycznej. Eurodeputowani ze Śląska
walczą w Parlamencie Europejskim o to, aby transformacja energetyczna nie odbiła się negatywnie na Polsce i naszym regionie.

IZABELA KLOC:
W dobie koronawirusa ratujmy ludzi
i gospodarkę. Zielony Ład musi poczekać.

GRZEGORZ TOBISZOWSKI:
Zamrożenie systemu emisji CO2 to ponad
5,5 mld złotych dla polskiego przemysłu.

Koronawirus sieje spustoszenie. Ludzie tracą życie i zdrowie, a gospodarka pogrąża się
w największym od dekad kryzysie. Mimo tego Unia Europejska nie zamierza zrezygnować
z Zielonego Ładu. Może to doprowadzić do ogromnego wzrostu cen energii w Polsce
i zubożenia społeczeństwa na niespotykaną skalę. Nie możemy się na to zgodzić.

Według analityków i ekspertów pandemia koronawirusa przyniesie świątu głęboki kryzys.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że globalna gospodarka przejdzie prawdopodobnie
najgłębsze załamanie od czasu wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku. Jak podaje Biuro Budżetu
Kongresu USA w samych Stanach Zjednoczonych przybędzie do końca maja 40 mln bezrobotnych.

S

ektor energetyczny już odczuł skutki kryzysu. Przedsiębiorstwa zmuszone są do przyjęcia kosztownych środków bezpieczeństwa
dla swoich pracowników, aby zagwarantować ciągłość dostaw. Ponadto utrudnienia w łańcuchu
zaopatrzenia, zarówno na poziomie krajowym,
jak i międzynarodowym, będą miały coraz większy, negatywny wpływ na plany przedsiębiorstw
w zakresie utrzymania i modernizacji, w tym na
projekty związane z celami klimatycznymi Unii
Europejskiej.
Oczywiście, część ideologów unijnej polityki
klimatycznej zapewnia, że obecne zamieszanie
jest najlepszym momentem, aby na gruzach „starej” energetyki zbudować nowy świat oparty na
odnawialnych źródłach energii. W przypadku Polski to nie zadziała. Nie mamy takich finansowych
i technologicznych możliwości, aby elektrownie
węglowe zastąpić od razu farmami wiatrowymi
albo instalacjami fotowoltaicznymi. Oznacza to,
że nie stać nas na jednoczesne finansowanie „zielonej” transformacji i ratowanie gospodarki przed
skutkami koronawirusa.

Tych wydatków pogodzić
się nie da. I to jest jedyny,
racjonalny punkt wyjścia do
dyskusji o tym, co będzie dalej
z Polską i całą Unią Europejską.
Niestety, ta prawda zdaje się nie docierać do wielu opiniotwórczych i wpływowych środowisk. Pojawiają się głosy, aby nie tylko utrzymać, ale także
przyspieszyć obecny, bardzo radykalny kurs polityki klimatycznej. Według dotychczasowych ustaleń, celem do 2030 roku miała być redukcja emisji
dwutlenku węgla o 40 proc. Teraz mówi się już
o 55 proc. Część organizacji ekologicznych, których głos jest chętnie słuchany w Brukseli i Strasburgu, postuluje nawet, aby zwiększyć ten limit do
65 proc., a gospodarkę zeroemisyjną wprowadzić
już w 2040 r. Pojawiają się też niebezpieczne postu-

laty, aby walka ze skutkami koronawirusa stała się
jedynie elementem szerszego projektu, jakim jest
Zielony Ład. Oznaczałoby to, że pieniądze przeznaczone na odbudowę gospodarki nie trafią do
branż bazujących na paliwach kopalnych. Gdyby
na forum unijnym udało się przeforsować takie decyzje, wielu krajom w tym głównie Polsce, groziłby
nie kryzys, ale prawdziwa gospodarcza i społeczna
katastrofa. Jednym ze skutków byłby wzrost cen
energii, który pociągnie za sobą zubożenie społeczeństwa na niewyobrażalną skalę.

W związku z tym skierowałam
apel do Komisji Europejskiej o:
n Nieuchwalanie w najbliższym czasie Prawa Klimatycznego. Wróćmy do dyskusji o nowych
regulacjach dopiero wtedy, kiedy wszystkie państwa członkowskie staną na nogi po obecnym
kryzysie i kiedy ustabilizują się globalne relacje
gospodarcze i polityczne.
n Odroczenie Zielonego Ładu i ponownie rozważenie przez Komisję Europejską celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do
2030 r. dostosowując je do skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.
n Zmianę wieloletnich ram finansowych Unii
Europejskiej. Środki przeznaczone wcześniej
na Zielony Ład powinny zostać przesunięte na
ratowanie przemysłu europejskiego, co pozwoli
na szybkie odblokowanie wzrostu i inwestycji
począwszy od 2021 r.
n Zredefiniowanie polityki klimatycznej UE tak,
aby stworzyć możliwość „czystego” wykorzystanie węgla poprzez produkcję paliw przyszłości,
gazu syntezowego, czy produktów chemicznych
typu metanol.
Izabela Kloc,
poseł do Parlamentu Europejskiego,
członek komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii.

- Nie ulega wątpliwości, że każde z państw członkowskich będzie musiało opracować własną drogę
wyjścia z recesji. Dla naszego kraju istotne będzie
mocne wspieranie przemysłu jako tej gałęzi gospodarki, na której będzie można odbudowywać
- twierdzi Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, zasiadający w komisji
przemysłu ITRE.
Według byłego wiceministra energii to ten moment, kiedy należy zamrozić opłaty za emisję CO2,
a pozyskane dzięki temu środki przeznaczyć na inwestycje, m.in. w polską energetykę, aby stała się
bardziej wydajna i ekologiczna.

Na ograniczeniu tego kosztu
zyskaliby także zatrudnieni
w przemyśle, ponieważ łatwiej
byłoby utrzymać miejsca pracy.
- Według danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie roczny koszt sektora związany
z systemem handlu emisjami ETS to 2 mld zł rocznie (ankieta 399 przedsiębiorstw koncesjonowanych
wg danych URE za 2018 r.), dla hutnictwa to z kolei koszt ok. 750 mln zł, a dla polskiej energetyki
w 2019 r. (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA*) niemal
2,9 mld zł. Łącznie to ponad 5,5 mld zł - wylicza
Tobiszowski.
Warto dodać, że w ciepłownictwie średni koszt
produkcji energii związany z emisją CO2 dla zrzeszonych przedsiębiorstw to ok. 5 mln zł rocznie.
Analizując szczegółowo sektor hutniczy, w produkcji stali w 2018 r. zużyto energię na poziomie
6,8 TWh, co daje koszt związany z emisją CO2
w wysokości 750 mln zł.
- Decyzje o zawieszeniu systemu ETS powinny
zapaść w europejskich strukturach jak najszybciej,
w taki sposób, aby już teraz tworzyć narzędzia do
wyjścia z zapaści gospodarczej, minimalizować
negatywny wpływ koronawirusa oraz budować
fundamenty i warunki do ponownego wejścia na
ścieżkę wzrostu. Z pewnością miałoby to duży

wpływ na odbudowę polskiej gospodarki - mówi Tobiszowski, dołączając tym samym swoje
wnioski do postulatów autorstwa m.in. Michała Kurtyki - ministra klimatu czy Piotra Dudy
z „Solidarności”.

Polski eurodeputowany odniósł
się także do harmonogramu
prac związanego z Europejskim
Zielonym Ładem.
- Dziś priorytetem jest zdrowie i życie ludzi.
Mamy sytuację wyjątkową - nowe zjawisko społeczno-gospodarcze, którego negatywne skutki
dopiero przyjdzie nam analizować. W związku
z tym wraz z europarlamentarzystami z ramienia
EKR złożyliśmy list na ręce komisarz Von der Leyen, z prośbą o to, by przewartościować aktualne
priorytety prac Komisji Europejskiej - mówi Tobiszowski.
Jak można przeczytać w liście, Komisja powinna radykalnie ograniczyć swoje przedkryzysowe
ambicje regulacyjne i ponownie przeanalizować
swoje priorytety polityczne. Według europarlamentarzystów EKR nadszedł czas, aby na pierwszym miejscu postawić pragmatyzm i przesunąć
w czasie nowe wnioski legislacyjne w ramach inicjatyw takich jak, m.in. Europejski Zielony Ład.
Zamiast tego priorytetem KE powinno być przywrócenie równowagi i zmiana priorytetów wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, razem ze zwiększoną elastycznością wydatków, tak
by stały się one jednym z dostępnych dla państw
członkowskich narzędzi umożliwiających naprawę gospodarki.
Źródło danych:
Biuletyn Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej
Dane z Polskiej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Dane z biura prasowego Tauron S.A.
Dane z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
(*w przypadku ENEI I ENERGI dane za 3 kwartały 2019 r.)
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Powrót legendy
u Mysłowicki zespół Korbowód singlem „Who”
zapowiada nową płytę. Album „Lived Like Kings”
ukaże się wiosną tego roku.

Myslovitz od kuchni
u Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak zespół Myslovitz pracuje
przy nowej płycie, to nadarza się niepowtarzalna okazja,
bo teraz możecie zajrzeć do ich sali prób i posłuchać
roboczej wersji jednej z najnowszych piosenek.

Na

udział. Postanowiliśmy bardzo
spontanicznie zagrać live jeden
z utworów, który znajdzie się na
nowej płycie, nad którą już jakiś
czas pracujemy. Jest jeszcze bez
polskiego tekstu, ponieważ cały
czas jest dopieszczany - mówi Jacek „Jaca” Kuderski, basista zespołu Myslovitz.
Projekt Looking for Light powstał, aby umożliwić wejście
do intymnego świata artystów:
muzyków, filmowców, tancerzy.
Wykorzystuje możliwości, jakie

Facebookowym
profilu grupy
i w serwisie Youtube pojawiło się nagranie
w systemie kamer 360, prosto
z mysłowickiej sali prób popularnego zespołu. Zobaczcie sami.
- Dzięki wirtualnej rzeczywistości widzowie mogą być naprawdę blisko, co wydaje się bardzo cenne, szczególnie w tym
trudnym czasie. Dlatego jako
Myslovitz nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy w tym wziąć
R

E
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daje technologia nagrań w systemie kamer 360 3D. Jego realizacją zajęła się para twórców wizualnych Megi i Michał Kopaniszynowie, którzy współpracują
z jedną najstarszych firm projektujących i produkujących neony
na Śląsku - NEON IRSA. Powstało kilka filmów z artystami
ze Śląska, którzy zdecydowali się
pokazać, jak wygląda ich proces
twórczy na salach prób, w domach, na salach treningowych.
Źródło: itvm.pl
A
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rupa zakończyła prace
nad swoim trzecim oficjalnym wydawnictwem
pt. „Lived Like Kings”, które powstało ponownie przy udziale
irlandzkiego wokalisty Davida
O’Sullivana. Jego premiera planowana jest na wiosnę 2020 r.
Pierwszym singlem promującym nową płytę Korbowodu jest
utwór „Who”, który możecie usłyszeć m.in. na korbowodowym
kanale Youtube, profilu Soundcloud oraz w IGTV na Instagramie. Dostępny jest również
w sklepie Bandcamp.
- Tekst utworu porusza bardzo aktualny problem wyobcowania, izolacji i poczucia
samotności w obliczu ekstremalnych sytuacji - informują
muzycy zespołu, Leszek Mitman i Michał Koterba.
Za brzmienie płyty odpowiedzialny jest Leszek
Mitman oraz Spacepierre. W nagraniach albumu
„Lived Like Kings” udział wzięli:
David O’Sullivan - wokale, melodie, teksty
Agnieszka Mali - chórki
Michał Koterba - gitary, efekty
Leszek Mitman - gitara basowa, aranżacje
Spacepierre - perkusja, instrumenty klawiszowe
Michał Sosna - saksofon tenorowy i barytonowy
Mateusz Parzymięso - instrumenty klawiszowe
Grzegorz Bimczok - instrumenty klawiszowe
Grupa powstała na początku lat 90. w Mysłowicach. Nawiązuje do tradycji z kręgu legendarnej
brytyjskiej wytwórni 4AD. Muzyka Korbowodu to

energiczna mieszanka psychodelii, transu i ambientowej elektroniki.
Dotychczas zespół wydał dwa albumy długogrające: „Strona C” (Gigant Records 2005) i „My Six
Is Your Nine” (Heliolux 2013) oraz dwa CDR-y:
„Back to the Funny Farm” (Corp.of.wood 1997)
i „Home” (Corp.of.wood 2000). Utwory Korbowodu trafiły też na kilka kompilacji, m.in. „Trójkowy
Express” Pawła Kostrzewy (Polskie Radio 2004)
oraz „Sealesia 2” Marcina Babko (Falami 2012).
Muzycy Korbowodu wzięli również udział
w wielu znanych projektach muzycznych, wśród
których znajdują się m.in. Lenny Valentino, Dick4Dick, Beltaine, Akurat i Myslovitz.
Źródło: Informacja prasowa

Utrudnienia
na autostradzie
Ruszył mający potrwać dwa miesiące remont wiaduktu pomiędzy węzłami
Murckowska i Mysłowice na autostradzie A4. W czasie robót będzie zamknięta
jezdnia w kierunku Krakowa, a cały ruch zostanie przerzucony na pas do Katowic.

Z

miany w organizacji ruchu dotyczą odcinka
o długości 2 km. Wymiana urządzeń dylatacyjnych
oraz łożysk wiaduktu potrwa
mniej więcej do 26 czerwca.
Na autostradzie A4 Katowice-Kraków kontynuowana
jest także wymiana nawierzchni jezdni na odcinku 4 km pomiędzy węzłem Rudno a Placem
Poboru Opłat w Balicach. Prace

prowadzone są z zachowaniem
dwóch pasów ruchu w każdym
kierunku.
Zmiany w organizacji ruchu
obejmują również zjazd z autostrady A4 na MOP Morawica manewr ten jest możliwy w tej
chwili tylko z prawego pasa ruchu, poprowadzonego na jezdni
w kierunku Krakowa. Na MOP
Aleksandrowice można zjechać
z obu pasów ruchu.

Wymieniana jest ponadto nawierzchnię jezdni na Placu Poboru Opłat w Mysłowicach,
w związku z czym do października okresowo zamykane będą pasy poboru opłat - po dwa
w każdym kierunku.
Szczegółowe informacje na
temat terminów i lokalizacji
zmian w organizacji ruchu są
publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl.
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Pasażer w sieci

Zakodowanie biletu
okresowego kupionego
przez Portal Klienta lub
pieniędzy, zgłaszanie awarii,
które zaobserwowaliśmy
w komunikacji miejskiej,
możliwość sprawdzenia
rozkładów jazdy
Zarządu Transportu
Metropolitalnego - te i inne
czynności można wykonać
teraz w jednym miejscu
przy pomocy smartfona.

Z

TM idąc z duchem cyfrowych
czasów stworzył Mobilną Aplikację Pasażera, którą można już
pobrać na telefony z systemem Android. Pozwala ona zminimalizować kontakt pasażera z newralgicznymi elementami systemu ŚKUP (Śląska Karta Usług

fot. Metropolia GZM

u W dobie koronawirusa Metropolia wprowadza ułatwienia
w korzystaniu z transportu publicznego.

Publicznych) i w ten sposób przeciwdziała potencjalnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Do tej pory kupując bilet okresowy przez Portal Klienta lub doładowując w ten sposób swoją kartę, trzeba było ją później przyłożyć np. do kasownika, automatu lub parkomatu. Jest to konieczne, aby ta wirtualna transakcja została ściągnięta z systemu centralnego
i zakodowana na karcie ŚKUP. W trak-

cie epidemii koronawirusa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Zarząd
Transportu Metropolitalnego podejmują liczne działania w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pasażerom komunikacji miejskiej. Jednym
z nich jest właśnie uruchomienie aplikacji Mobilny ŚKUP, dzięki której pasażerowie korzystający z transakcji online
mogą minimalizować kontakt z newralgiczną infrastrukturą.

Nie palcie traw!

u Strażacy są teraz potrzebni do czegoś innego.

P

isaliśmy w poprzednim numerze, że z każdą wiosna pojawia się problem nielegalnego wypalania traw. Niestety, ten rok nie należy do wyjątków. W samych Mysłowicach w tym
roku straż pożarna odnotowała już osiem takich
pożarów o łącznej powierzchni 7 hektarów. Do gaszenia strażacy musieli używać nie tylko tłumic, ale
również środka pianotwórczego oraz wody, której
zaczyna coraz bardziej brakować z powodu suszy.
Takie pożary powodują powstawanie smogu i toksycznych produktów spalania unoszących się w powietrzu, którym później wszyscy oddychamy. Przeprowadzone przez naukowców badania dowodzą,
że ogień niczego nie użyźnia, ale tylko niszczy. Po

przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje
się jałowa. Płomienie zabijają, np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa
gleby. Nie koniec na tym, ogień zabija także owady,
np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże,
zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska.
Jeśli jesteście świadkami takich podpaleń i widzieliście podpalaczy, zgłaszajcie takie informacje
jak najszybciej do Państwowej Straży Pożarnej oraz
Policji, która w stosunku do podpalaczy podejmuje stosowne działania. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo piękna natury i pomóżmy jej w tym okresie suszy.
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Oprócz tego narzędzie umożliwia
też składanie wniosków o fakturę VAT
i reklamacji, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Punktem Obsługi Klienta. Przy pomocy aplikacji zgłosimy także problem w infrastrukturze
pojazdowej, przystankowej oraz w automatach i parkomatach ŚKUP z możliwością przesyłania zdjęć. W ten wygodny sposób będzie można m.in. przesłać
informację o zbyt dużej liczbie pasażerów w danym pojeździe, dzięki czemu
ZTM będzie mógł szybciej podjąć kolejne działania związane z dostosowaniem się do rządowych ograniczeń i obostrzeń związanych z obowiązującym
stanem epidemii koronawirusa. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia jednocześnie
autobusem, tramwajem lub trolejbusem
może jechać tylu pasażerów, ile wynosi
liczba połowy miejsc siedzących.
Mobilny ŚKUP daje też dostęp do aktualnych rozkładów jazdy ZTM i umożliwia bezpośredni kontakt z organizatorem komunikacji poprzez wysyłane
wiadomości. Aplikacja wyświetla także dane o posiadanej karcie (zapisane środki, ulgi, datę ważności) oraz daK
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ADAM KRAKOWCZYK,

dyrektor Departamentu
Informatyki w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
Aplikacja ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pasażerów
korzystających z komunikacji
miejskiej organizowanej przez ZTM.
Korzystanie z aplikacji mobilnej
w czasie zagrożenia koronawirusem
niesie ze sobą wiele korzyści.
Opracowane przez nas narzędzie
umożliwia zakodowanie biletów
i zasileń Pieniądza Elektronicznego
zakupionych na Portalu Klienta ŚKUP
bez konieczności wizyty w kolekturze
biletowej czy kiosku.
je możliwość zmiany hasła i kodu PIN,
a nawet zablokowania karty.
Mobilna Aplikacja Pasażera - Mobilny ŚKUP póki co jest dostępna tylko
w środowisku Android i można ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Play.
Źródło: itvm.pl
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Koronawirus jest wciąż bardzo groźny,
W MYSŁOWICACH TAKŻE!

Co musisz
wiedzieć

Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy
(np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole
i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości
z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
STOSUJ ZASADY OCHRONY
PODCZAS KICHANIA I KASZLU
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć
ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie
ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą
kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc
w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
CZĘSTO MYJ RĘCE
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych
powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk
zmniejsza ryzyko zakażenia.
UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą
być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu,
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni
na siebie.

REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFEKUJ
POWIERZCHNIE DOTYKOWE
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły,
klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca,
z których często korzystają domownicy powinny
być starannie dezynfekowane.
REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ TELEFON
I NIE KORZYSTAJ Z NIEGO PODCZAS
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I PAMIĘTAJ
O NAWODNIENIU ORGANIZMU
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij
ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia
z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH
ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWIRUSIE
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj
ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach
internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

u Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz,
że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
JEŚLI MASZ TAKIE OBJAWY, JAK:
n duszność,
n stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
n objawy przeziębieniowe, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:
n gorączka,
n kaszel,
n duszności i kłopoty z oddychaniem,
n bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
JEŚLI MASZ TAKIE OBJAWY:
n zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
i powiedz o swoich objawach;
n własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym
lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb
postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek - w ten sposób narażasz innych
na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej
sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski,
i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie
swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy
masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast
do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy
ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem
lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala |z
oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz
dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie
transportu sanitarnego.
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego
Funduszu Zdrowia - 800 190 590 lub na numer odpowiednich Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych: Katowice - 32 253-24-60.
Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.
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motocykli elektrycznych w Polsce!
u Rynek jednośladów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie.
Jeszcze kilka lat temu na palcach jednej ręki można było policzyć jeżdżące
po polskich drogach pojazdy z napędem elektrycznym.

D

ziś w dobie coraz większej eko-świadomości,
wszechobecnego e-shearingu i zmieniającego
się podejścia Polaków do miejskiej mobilności,
swoje elektryczne pojazdy wypuszczają największe
stajnie motocyklowe świata. W 2019 roku wg danych
PZPM zarejestrowano 3053 „elektryków”.
BMW, KTM, a nawet… Harley Davidson musiały
jednak w 2019 roku oddać palmę pierwszeństwa
debiutującej na naszym rynku marce Super Soco.
Według raportu Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego to właśnie Super Soco została
najpopularniejszą marką motocykli elektrycznych
w 2019 roku w Polsce.
Sukces jest tym większy, że wszystkie rejestracje
dotyczą jednego modelu - Super Soco TC Maxa.
Twórcami elektrycznych motocykli Super Soco jest
grupa byłych pracowników Hondy, którzy poświęcili się
pasji i dziś pojazdy tej marki obecne są w ponad
50 krajach na całym świecie.
Pierwszy elektryczny odpowiednik klasy
125cc TC Max zaprezentowany został podczas
mediolańskich targów EICMA w 2018 roku.
Autorski projekt silnika o szczytowej
mocy 5000 W, 180 N.m. momentu
obrotowego oraz odważny design
w stylu cafe racer sprawiają,
że można zakochać w nim od
pierwszego ruchu manetką.
Na decyzję o zakupie właśnie
TC Maxa wpłynęła też z pewnością
wyjmowalna bateria z płaskimi
ogniwami litowymi, pozwalają
przejechać nawet 110 km na jednym
ładowaniu.
Super Soco Polska razem z dealerami dziękuje polskim
klientom za tak ciepłe przyjęcie
i zapowiada, że rok 2020 będzie równie elektryzujący.

Dziękujemy
za zaufanie!
Super Soco TC Max
najpopularniejszy motocykl
elektryczny w Polsce
* w 2019 roku wg danych rejestracji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

www.super-soco.pl
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BARAN - Czas wiosny przyniesie
Baranom zmianę, a niektórym jakiegoś rodzaju przełom. Pojawi się nowy cel, który Cię zaangażuje i zmienisz dla niego sposób myślenia, kierunek działań, a w dalszej przyszłości możesz podjąć decyzje, które zaważą na Twojej dalszej przyszłości.
Na początku mogą pojawić się wątpliwości, ale znajdzie się osoba, która da Ci dobrą radę, lub wskaże właściwy kierunek.
BYK - Choć czas ten może zacząć
się niesprzyjająco i będziesz mieć
wrażenie, że trudno rozwiązać jakiś
problem, utknęłaś w sytuacji, która
Ci nie odpowiada i nie widzisz wyjścia, to w dalszej perspektywie sprawy zaczną się układać bardzo dobrze. Niektórzy z Was mogą się zakochać w tych miesiącach i stworzyć
relację z taką osobą.
BLIŹNIĘTA - Zechcesz zdobyć nową wiedzę w jakimś zakresie, albo
sprawy poukładają się tak, że będziesz musiała przejść jakieś szkolenie, rozpocząć studia, albo zajmiesz się dziedziną wiedzy, która Cię pasjonuje i od dawna chciałaś to zrobić. Jeśli szukasz nauczyciela, uczelni, podpowiedzi, to z początkiem wiosny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do zrealizowania tego celu.
RAK - Początek wiosny przyniesie wiele nowych wydarzeń, pojawią się nowe osoby, możesz być
A
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WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
wynajem
długo i krótko
terminowy

tel. 532 090 105
www.50rent.pl
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bardzo zajęty wieloma sprawami w
tym samym czasie i przegapisz moment, kiedy Twoje relacje z bliskimi
zaczną się rozluźniać. Mogą to być
związki partnerskie, więź z dorastającym dzieckiem lub bliska przyjaźń
z kimś. Osoba, która dotychczas była
bardzo blisko Ciebie, zapragnie pewnej przestrzeni wyłącznie dla siebie.
LEW - Nadchodzące dni przyniosą Lwom nowe wyzwania, cele
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Optymistyczne podejście do życia
będzie Wam potrzebne do zdrowego funkcjonowania, a jednocześnie
możecie to sabotować w sobie. Warto to zmienić, aby odzyskać poczucie
harmonii. Nadchodzą zmiany w sferze materialnej.
STRZELEC - Ktoś pokładał w
Was nadzieje, z których nie zdajecie
sobie sprawy. Czegoś nie dostrzegacie, o czymś nie wiecie, pewne sytuL
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KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński
ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
i emocje. Pomysłów i świeżych koncepcji nie braknie Ci od samego początku, a jeśli będziesz mieć wybór
między dwiema różnymi możliwościami, pokierujesz się głosem intuicji i to ona wskaże Ci właściwszą drogę. To czas sprzyjający osobom, które nie czują się w pełni usatysfakcjonowane dotychczasowymi osiągnięciami w sferze prywatnej lub zawodowej i poszukują czegoś zupełnie nowego.
PANNA - W Waszym znaku nie
pojawiają się wyraźne zmiany. To,
co teraz symbolicznie „zasiejecie”,
z czasem może przynieść efekty
w Waszym życiu. Kiedy pozostajesz
sobą, bez względu na wydarzenia
zewnętrzne, sprawisz, że zachowasz
spokój, ale wydarzenia nie porwą Cię
tak, żeby były możliwe istotne przemiany. Niektóre plany mogą oddalić się w czasie, przełożysz je, a może będzie trzeba na coś poczekać.
WAGA - Wagi powinny wziąć pod
uwagę, że wiele ich obaw ma źródło
w wypartych emocjach w przeszłości, z których nie zdają sobie sprawę. Panie wypięknieją, sprawdzą zawartość swych szaf z ubraniami, kosmetykami itp. Zapragną przyciągać
spojrzenia kobiecością i pięknem
i przyjrzą się krytycznym okiem swojemu wyglądowi, ale tylko po to by
zamienić się w bóstwo. Pewne sprawy mogą się odwlekać, co Ci się nie
spodoba i zniecierpliwi. Mężczyźni
poważnie zastanowią się, jaki ideał kobiety jest właściwy dla nich,
a jeśli ich partnerka oczaruje swą
uroda otoczenie, może wywołać to
zazdrość w panu Wadze.
SKORPION - Możecie wejść w ten
okres czasu nieco labilni emocjonalnie. Sprzeczne odczucia wewnętrzne będą burzyć Waszą równowagę.

acje wynikają z tego, że nie dostrzegacie intencji ludzi wokół Was. To,
co wydaje się dziś Wam piękną perspektywą na przyszłość, okaże się
bardziej zwyczajne albo nie docenicie czegoś właściwie, zwłaszcza jeśli szukacie większej magii w swoim życiu, a ta magia tkwi w zwyczajności.
KOZIOROŻEC - Codzienna rutyna
i powtarzalność zajęć, trzymanie się
stałego planu, obowiązków, sprawi,
że łatwo będzie popaść w schematyczność i niezdolność do dokonania
zmiany. Okaże się to jednak złudzeniem, chwilową sytuacją, bo samo
życie przyniesie Ci nowe wydarzenia i szanse. Będą dotyczyć sfery zawodowej i warto skorzystać z nadarzających się okazji, bo mogą przynieść pozytywne rezultaty w tej sferze życia.
WODNIK - Wodnik może wejść w
rolę obrońcy kogoś przegranego lub
nieuczciwie potraktowanego. Może
zaboleć Cię każda niesprawiedliwość
lub brak szacunku do człowieka
i w miarę swoich możliwości będziesz próbować to zmieniać. Będzie
trzeba bardziej kierować się racjonalnymi argumentami niż tymi podyktowanymi emocją.
RYBY - Niektórzy z Was wejdą
w ten okres czasu stawiając sobie
za priorytet - związek partnerski
i Wasze dzieci. Inni mogą rozważać
temat ciąży i dziecka. Nawet single
powinny znaleźć pokrewną duszę
w tym czasie, a Wasza relacja ma
szansę na rozwój i pogłębienie. Jeśli ktoś był za blisko Was, teraz odsuniecie tą osobę, ale w taki sposób,
aby nikt nie czuł się zraniony. Możesz być spokojna o kogoś takiego,
że doskonale poradzi sobie bez Waszej ciągłej obecności.

