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Nie po raz pierwszy duże partie polityczne wypowiadają wojnę polskim działkowcom. Tym razem zabrano się za
ogrodowe altany, które według nadzoru budowlanego mają być samowolą budowlaną. W całym kraju trwa zbiórka
podpisów pod projektem STOP rozbiórkom altan. Do akcji przyłącza się środowisko Wspólnie dla Mysłowic. –
Zagrożonych likwidacją w Mysłowicach jest ponad tysiąc altan. Nie możemy pozostać bierni – mówi Dariusz Wójtowicz.

Wspólnie przeciw likwidacji altan!
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania
legalność, a więc i dalsze
istnienie, prawie wszystkich
altan w ogrodach działkowych! NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego,
iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji
o pozwoleniu na budowę
w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę
pozbawioną litych ścian.
Wszystkie obiekty nie
spełniające tych warunków,
a wzniesione bez pozwolenia
na budowę, są wg nadzoru budowlanego samowolą
budowlaną. Od 9 stycznia
br. praktycznie każdy z działkowców powinien więc mieć
świadomość, że - w opinii
urzędników - złamał prawo
budowlane. Aby uniezależnić
się od uznaniowych decyzji
urzędników, działkowcy muszą doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego.
W Polce zagrożonych roz-

biórką jest 900 tys. altan. Jak
wylicza prezes Jerzy Biliński
z ROD Jutrzenka w Mysłowicach mowa jest o ponad
1000 altanach.
W tej sytuacji Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców uznała za konieczne
zainicjowanie opracowania
obywatelskiego
projektu
ustawy i rozpoczęła zbiórkę
podpisów. Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM
ALTAN! Co proponuje PZD?
Projekt ustawy zakłada, że
obiekty wznoszone przez
działkowców będą określane
mianem „altany działkowej”.
Budowa tych niewielkich budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, o powierzchni
zabudowy do 35m2 i wysokości 5m (przy dachu płaskim
4m), nadal ma być wolna
od obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę. Co
najważniejsze, ustawa objęłaby ochroną także obiekty
zbudowane dotychczas. Wa-

Stanowcze NIE dla
budowy spalarni

runkiem jest aby ich wymiary
mieściły się w normach dotychczas zapisanych dla „altan”. Działkowcy na zbieranie
podpisów mają czas do 18
października.

Wybory samorządowe
- kto będzie się liczył!?

S.
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– Jednym z priorytetów programu wyborczego Komitetu „Wspólnie dla Mysłowic” jest zaprzestanie
działań zmierzających do budowy
na terenie naszego miasta spalarni
śmieci – mówi Dariusz Wójtowicz,
kandydat na prezydenta Mysłowic.

S.
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Wszelkie sondaże opinii pokazują
jednoznacznie - w najbliższych wyborach samorządowych w Mysłowicach w wyścigu o fotel prezydenta
liczyć się będą dwa nazwiska. Dowiedz się które.

Jak słusznie zauważa Dariusz Wójtowicz altany nie
powstały dziś, czy wczoraj.
– Budowało je kilka pokoleń
mysłowickich działkowców

– dlaczego dopiero teraz zakwestionowano ich stan – dopytuje Wójtowicz, który wraz
ze środowiskiem Wspólnie
dla Mysłowic dołącza do akcji STOP ROZBIÓRKOM AL-

TAN. Członkowie komitetu
WdM będą zbierać podpisy
podczas spotkań z mieszkańcami.

Vademecum
Wyborcy

Kasa z Unii
nie dla Mysłowic

S.
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W skali Śląska z puli dotacji dla podmiotów publicznych przyznano dotąd 1064 zł
na każdego mieszkańca regionu. Najniższą średnią uzyskały Mysłowice – tylko
216 zł. Średnia wojewódzka to 137 mln zł
dotacji i 40 wniosków na powiat. Mysłowice zrealizowały tylko 10 wniosków.
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Wybory samorządowe 2014 odbędą się
16 listopada, a ich druga tura, w przypadku wyboru prezydenta miasta 30 listopada. Wyborca w Mysłowicach będzie mógł
oddać trzy głosy.

Nie daj sobie wmówić, że 16 listopada nie musisz iść do wyborów! To właśnie od Ciebie zależy w jakim mieście będziesz żył i jak będzie
wyglądać Twoje najbliższe otoczenie. Czy będzie praca, nowe mieszkania i lepsza opieka medyczna. W listopadzie wybierzemy:

Mysłowice zapóźnione czy nowoczesne

Dariusz Wójtowicz, to najpoważniejszy rywal Edwarda Lasoka w nadchodzących wyborach.

Cztery lata temu zdecydowaliśmy – wybieramy spokój.
W roku 2014 nie jesteśmy skazani na żadne kompromisy.
Nie musimy głosować przeciwko komuś. Wreszcie, możemy oddać swój głos ZA! Paleta
kandydatów i kandydatek jest
duża. To dobrze, mamy w końcu demokrację. Przyglądając
się jednak bliżej – 16 listopada
liczyć się będą dwa nazwiska –
obecnego włodarza Edwarda
Lasoka i ambitnego radnego
Dariusza Wójtowicza.
Pierwszy reprezentuje stabilny ale jednocześnie mało
rozwojowy model rządzenia.
Nikt nie może powiedzieć:
Edward Lasok „nie zrobił ni-

czego”. Pozytywnych zmian
było jednak zbyt mało. Mysłowice toną w długach, nadal
zbyt mało pozyskujemy środków unijnych, trafiliśmy nawet
na listę 10 najbiedniejszych
miast w Polsce. Tego wizerunku nie są nawet w stanie przykryć „przypudrowane” miejskie drogi.
Dariusz Wójtowicz, to pełen
energii 42 latek ze sporym bagażem doświadczeń samorządowych. Zawsze blisko ludzi
i ich problemów. W jednym
z
wywiadów
zapowiedział,
że pozbędzie się miejskich
limuzyn, by przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na
opiekę stomatologiczną dla

dzieci. Wójtowicz ma ambitny
program opracowany z gronem śląskich ekspertów. Nie
obiecuje gruszek na wierzbie,
zamiast tego pracę w mysłowickiej podstrefie ekonomicznej, sprzedaż mieszkań z bonifikatą i budowę nowych oraz
zwiększone nakłady na bezpieczeństwo (monitoring, wzmożone patrole) oraz edukację
dzieci (zajęcia pozalekcyjne,
budowę żłobka i otwarcie nowych przedszkoli).
16 listopada zdecydujemy:
uwalniamy energię Mysłowic,
czy nadal pozostajemy miastem bez perspektyw.

workout
Katarzyna Zapart: Street
ćwiczenia pod chmurką
Stoimy przed ogromną szansą. Nie zmarnujmy jej!

Przy hali widowiskowo-sportowej i siłowni pod chmurką na

Już za niedługo Mysłowice będą mogły współrealizować duże projekty strategiczne, Bończyku stanął street workout park: konstrukcja z metaloplanowane ze środków krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
wych rurek służąca do ćwiczeń opartych o kalistenikę – wyko-

Będziemy mieli możliwość współrealizować projekty na niespotykaną dotąd skalę. Najważniejszymi
będą : wart 3000000000,00 zł program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na obszarze konurbacji
śląsko – dąbrowskiej; podzielona
na 11 etapów, oszacowana na 694
470 000,00 zł modernizacjia 82 km
istniejącej na Śląsku infrastruktury
torowo-sieciowej wraz z przebudową przejazdów drogowo- tramwajowych i DTŚ-ka, na którą czekamy
od ponad 10 lat.
Na realizację projektu Drogowej
Trasy Średnicowej Wschód (DTŚ
Wschód) węzeł Janów w Mysłowicach, do nowoprojektowanego
węzła o nazwie „Sosnowiec – Bór”
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na drodze S1 trzeba zabezpieczyć
600 000 000,00 zł, z czego 85%
stanowić będzie dotacja – wylicza
Katarzyna Zapart, Radna Sejmiku
Województwa Śląskiego- Dla realizacji części inwestycji, która będzie
przebiegała przez nasze miasto,
Magistrat musi zabezpieczyć swój
wcale nie mały wkład.
Żaden z tych projektów nie zostanie zrealizowany bez WKŁADU
WŁASNEGO.
Sądząc po ostatnich danych–
publikowanych na stronach Urzędu Marszałkowskiego-dotyczących
pozyskiwania przez podmioty publiczne funduszy z Unii Europejskiej
istnieje poważna obawa, że władzom Mysłowic nie uda się zreali-

zować wspomnianych zadań.
Mysłowickie zdolności aplikowania są najsłabsze w całym województwie.
W skali Śląska z puli dotacji dla
podmiotów publicznych przyznano dotąd 1064 zł na każdego
mieszkańca regionu. Najniższą
średnią uzyskały Mysłowice – tylko
216 zł. Średnia wojewódzka to 137
mln zł dotacji i 40 wniosków na powiat. Mysłowice zrealizowały tylko
10 wniosków przy dofinansowaniu
zewnętrznym w wysokości 16,1
mln zł. Dla porównania Jastrzębie-Zdrój – na głowę pozyskało 1.998
zł, dalej Katowice 1.895 zł, Żory
1.723 zł, Jaworzno 1.602 zł, powiat
bieruńsko-lędziński 1.560 zł, powiaty: myszkowski 1.543 zł oraz
bielski 1.346 zł.
Nie sposób przeoczyć również
rankingu publikowanego przez
Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”, w którym znaleźliśmy
się w dziesiątce najbiedniejszych
miast na prawach powiatu w kraju, biorąc pod uwagę przeciętny
dochód na mieszkańca. W porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami- przesunęliśmy się o 4 pozycje
– w dół.
Należy oczywiście wziąć poprawkę na miarodajność rankingów
różnej maści. W wielu kwestiach
przy modyfikacji wskaźników wynik nieco się zmienia. Tym niemniej
władze miasta powinny reagować.
Bo to sygnał alarmowy. I mimo, że
kończy się kadencja – nie odpuszczać.

rzystanie masy własnego ciała. O budowę parku od marca starali się dwaj mysłowiczanie – Maciej Urbanke i Damian Węda,
którym udało się zyskać poparcie blisko 1,5 tys. mieszkańców
naszego miasta, a także Rady Osiedla Bończyk-Tuwima i magistratu - w tym w szczególności radnego Wiesława Tomanka.

To już kolejna inicjatywa w dzielnicy
Bończyk, której patronuje radny Wiesław Tomanek. To dzięki niemu najpierw powstała siłownia na wolnym
powietrzu, a teraz street workout.
- W akcji budowy parku do street
workoutu w Mysłowicach od samego początku pan radny Wiesław
Tomanek wspierał nasze działania. mówi Maciej Urbanke. - Dzięki niemu
bardzo szybko odbyło się wspólne
spotkanie z prezydentem miasta. Ponadto miał ogromny udział w przekonaniu rady osiedla Bończyk-Tuwima
do naszego pomysłu, a tym samym
do przekazania przez radę osiedla

środków na budowę parku. Cały czas
również przekazywał nam informacje
dotyczące postępów prac w urzędzie.
Jednym słowem, miał ogromny wkład
w całe przedsięwzięcie, a jego wsparcie bardzo nam pomogło w jego realizacji.
Miejskie jednostki zdecydowały
się wyłożyć pieniądze na całe przedsięwzięcie i już od prawie tygodnia
można ćwiczyć w mysłowickim street workout parku. Maciek Urbanke
z grupy Street Workout Mysłowice zapowiada jednak, że oficjalne otwarcie
z pokazowym treningiem przesunie
się nieco w czasie. – Póki co czekamy
na poprawki. Drążki mają być wymienione na cieńsze i możliwe, że będzie
dodany jeszcze jeden wysoki drążek
– mówi.
- Ten park jest znakomitym uzupełnieniem tego, co już jest na tym terenie. Znaczna ilość osób jest zainteresowana korzystaniem z niego. - mówi
radny Wiesław Tomanek. - Dobrze,
że udało się doprowadzić do realizacji projektu. Jeszcze jeden taki park
przydałby się w dzielnicach południowych. Miejmy nadzieję, że przy ewentualnej kontynuacji pomysłu realizacja przebiegnie bardziej sprawnie.
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Wszelkie sondaże opinii pokazują jednoznacznie, że w najbliższych wyborach
samorządowych w Mysłowicach w wyścigu o fotel prezydenta liczyć się będą dwa
nazwiska: Dariusz Wójtowicz i Edward Lasok.

Wyborcza karuzela się rozkręca

Zanim jednak o najbardziej medialnym pojedynku – słów kilka
o komitetach wyborczych i kandydatach do Rady Miasta. Jak pokazują wyniki sondaży liczyć się
będą przede wszystkim komitety
lokalne.
WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC
Tu na pierwszy plan wysuwa się
Komitet Wspólnie dla Mysłowic,
skupiający w swych szeregach
znanych i lubianych: radnych,
społeczników, sportowców, pielęgniarki, górników, przedsiębiorców i prawników.
Liderami komitetu Wspólnie
dla Mysłowic są: Adam Słota i Edmund Sawicki (dzielnice: Piasek,
Klachowiec, Rymera, Stare Miasto); Wiesław Tomanek i Krystyna
Bal (dzielnice: Wielka Skotnica,
Bończyk, Janów, Ćmok, Rudnickiego, Różyckiego, Szopena
i osiedle Policyjne); Dariusz Wójtowicz i Sylwia Bobek (dzielnice:
Słupna, os. Powstańców Śląskich,
Stare Brzęczkowice, Brzezinka)
oraz Antoni Zazakowny i Iwona
Bittner (dzielnice: Morgi, Larysz,
Krasowy, Kosztowy, Wesoła, Ławki, Dziećkowice).
O stanowiska radnych powalczą z całą pewnością kandydaci
obecnej władzy zrzeszeni w komitecie Mysłowickie Porozumie-
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nie Samorządowe, a także członkowie Ruchu Autonomii Śląska.
Spory problem po ostatnich zawirowaniach będą miały partyjne komitety. Zdecydowana część
radnych klubu Platformy Obywatelskiej wystartuje pod szyldem
My to Mysłowice, zaś PiS wystawi
do wyborów nowe nazwiska.
LICZĄ SIĘ DWA NAZWISKA
Najciekawiej zapowiada się
oczywiście starcie o urząd prezydenta. W poprzednich wyborach,
w drugiej turze, obecnie urzędujący Edward Lasok zdobył ponad
80 procent głosów. Tamte wybory były jednak swoistym wotum
nieufności dla kontrowersyjnego
Grzegorza Osyry. Czy to się komuś podoba czy nie Lasok jest
nadal poważnym pretendentem
do prezydenckiego fotela. Ma
własną telewizję internetową
ITVM, w pełni kontrolowane wydawnictwo prasowe, a sam urząd
nie szczędzi na materiały sponsorowane w lokalnej i regionalnej
prasie. Oprócz tego jako gospodarz miasta czyni wszystko aby
w gorącym okresie wyborczym
pokazywać się na miejskich imprezach jako współorganizator.
To pozwala mu na godną oprawę
(przed)wyborczą. Edward Lasok
jest kandydatem Mysłowickiego
Porozumienia Samorządowego.

Jednak jak pokazują ostatnie
wyniki sondaży obecny prezydent
mocno traci, sporo zyskuje zaś
Dariusz Wójtowicz, który uzyskał
niedawno poparcie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Panowie
Wójtowicz i Lasok idą łeb w łeb
i rozgrywka będzie się toczyć do
samego końca.
PREZYDENCKI PELETON
Wspomniana dwójka w pobitym polu pozostawia polityczną
konkurencję. Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość
to dwie silne ogólnopolskie partie wspierane finansowo i organizacyjnie przez centralę. Mają
do dyspozycji media i nośniki
w postaci bilbordów. Nie mają
natomiast silnych kandydatów
z terenu miasta. Agnieszka Kostempska z PO jest radną sejmiku
śląskiego i kandydatem na prezydenta. Jakby nie patrząc to mądra
i skuteczna w działaniu kobieta.
Ale nie zna w ogóle problemów
naszego miasta, jest kandydatem „przywiezionym w teczce”,
a rdzenni mysłowiczanie nie lubią tego stylu działania. Szanse
na prezydenturę są niewielkie.
Ostatnie wyniki w wyborach samorządowych działaczy PO nie
były najlepsze co potwierdza Państwowa Komisja Wyborcza.

Ewa Fica to kandydat na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Niegdyś była dyrektorem mysłowickiego Szpitala
numer 2. Oceniana jest różnie,
więc my z typowo ludzkich powodów nie pokusimy się o jej ocenę.
Mówi się, że jest bezkompromisowa w działaniu i nie lubi sprzeciwu. Podobnie jak kandydatka
PO również jest z poza Mysłowic
i to powoduje, że jej wyborcze
szanse są iluzoryczne. PiS jak PO
w Mysłowicach osiąga nie najlepsze wyniki w wyborach samorządowych. Przypomnieć należy, że
mysłowickie struktury PiS zostały niedawno rozwiązane i to na
pewno też wpłynie na wynik wyborczy.
Łukasz Jarawka drugi raz próbuje swych sił w walce o najwyższy
urząd w mieście. Po poprzedniej
przegranej kampanii zapadł się
pod ziemię na 4 lata. Bezskutecznie próbował swych sił w Radzie
Osiedlowej Bończyk – Tuwima.
W terenie też nie słychać o jego
działaniach. Moim zdaniem pokazywanie się tylko w okresie wyborczym nie jest wystarczającym
argumentem aby przekonać do
siebie ludzi i wygrać wybory.
Kongres Nowej Prawicy Korwina Mikke to rodząca się w bólach
formacja, która wystawiła w walce o prezydenturę kobietę, której
nazwisko nic nam nie mówi. Tu

również nie wróżymy sukcesu ani
kandydatom do rady, ani na stanowisko prezydenta miasta.
Tworzony od niedawna lokalny
komitet My To My to dość silna
grupa działaczy samorządowych
składających się z trzech członków PO i dwóch byłych działaczy
PiS. Twierdzą, że nie wystawią
kandydata na prezydenta, tylko
chcą wesprzeć któregoś już ze
zgłoszonych. Czy tak będzie dowiemy się niebawem.
Na razie niewiele wiemy o komitecie „Niezależni”, którego liderem i kandydatem na stanowisko
prezydenta jest Karol Kaszek. Być
może po ogłoszeniu listy kandydatów dowiemy się czy to silna
grupa ludzi mogących stanowić
realną polityczną siłę w mieście.
BĘDZIE NIESPODZIANKA?
Jedyną osobą, która jest w stanie wygrać walkę o prezydenturę
z obecnym włodarzem miasta jest
Dariusz Wójtowicz. Silne zaplecze
w postaci komitetu lokalnego pod
nazwą „Wspólnie dla Mysłowic”
i duże wsparcie mieszkańców
gwarantują mu dobry wynik wyborczy. Przy okazji ciężka wieloletnia praca w terenie spowodowała, że sami mieszkańcy zaczęli
wierzyć w jego sukces.
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– Jednym z priorytetów programu wyborczego Komitetu „Wspólnie dla Mysłowic” jest zaprzestanie działań zmierzających do budowy na terenie naszego miasta spalarni śmieci. Według mnie jak i wielu specjalistów, inwestycja ta jest zbyt wielkim zagrożeniem dla
życia i zdrowia mysłowiczan – mówi Dariusz Wójtowicz, wieloletni radny miejski i obecny kandydat na prezydenta Mysłowic.

Głośne i jednoznaczne NIE dla spalarni!
Plany obecnych władz Mysłowic
niestety zakładają budowę spalarni
w Mysłowicach, choć inne miasta
rezygnują z tego kontrowersyjnego pomysłu. Namacalnym dowodem na to jak wielkim zagrożeniem
jest budowa spalarni, są obecne
protesty mieszkańców Sosnowca.
Wcześniej pomysłodawców tego
niedorzecznego
przedsięwzięcia
przegoniono z Rudy Śląskiej! Tam
również wielka „kasa” nie wygrała
ze zdrowym rozsądkiem i dobrem
lokalnej społeczności.
Mysłowice – śmietniskiem aglomeracji? A co z naszym zdrowiem?
Wiosną tego roku obecny prezydent Mysłowic na łamach Dziennika
Zachodniego mówił: Plany dotyczące budowy spalarni są oczywiście
aktualne[...] Mysłowice posiadają
idealne tereny pod tego rodzaju inwestycję. Są to tereny położone na
granicy Mysłowic i Katowic.
Mieszkańcy są przerażeni. Do naszej redakcji co chwilę docierają zapytania o budowę spalarni. Radni na
swych dyżurach również tłumaczą
się z chybionego pomysłu budowy
instalacji.
– mieszkam na Piasku, tu dobrze
wiemy co to smród i zanieczyszczenia. Do cuchnącego ścieku i zdegradowanych terenów po kopalni
brakuje nam jeszcze truciciela w postaci spalarni. To jakiś koszmar. Nie

chcę, aby moje dzieci były skazane
na bombę ekologiczną – martwi się
pani Bożena, która widziała bezradność służb komunalnych, Policji
i straży Miejskiej gdy do Bolinki wielokrotnie wpuszczano niebezpieczne substancje.
Inny mieszkaniec napisał: - Jeszcze
tego brakowało, żeby Mysłowice były
śmieciowym zapleczem województwa. Bo z informacji jakie posiadam,
to właśnie u nas będą utylizowane
odpady z sąsiednich miast. Niech
pomysłodawcy w swoich ogródkach
budują spalarnię jak to takie „ekologiczne” przedsięwzięcie. Żarty sobie
robicie?

Panuje dość powszechny pogląd,
że nowe spalarnie są w pełni bezpieczne. Czy aby na pewno? Już sama
kwestia transportu setek ton śmieci
przez nasze miasto budzi kontrowersje. Najwięcej spalarni w Europie
mają Francuzi, ponad 120. Ale i sami
Francuzi nie są do końca zadowoleni
z ich istnienia. Zdaniem części opinii
publicznej z kominów wydobywa się
za dużo dioksyn – silnie trujących
substancji. Najpoważniejsza dotychczas awaria z udziałem dioksyn
miała miejsce we Włoszech. Objawy
zatrucia, przejawiające się m.in. chorobą skóry zwaną chlorakną, wystąpiły u 1200 osób, w tym 607 dzieci.

Najnowsza francuska spalarnia
kosztowała 580 mln euro i została
wkopana głęboko w ziemię, tak by
nie było widać komina! W Stanach
Zjednoczonych ze względu na rosnące ryzyko ekonomiczne i środowiskowe od początku 1987 roku
anulowano projekty budowy spalarni o wartości ponad 3 mld. USD.
W Holandii w latach 1990-91 głównie
z powodu nadmiernej emisji dioksyn
i przekroczeń ich dopuszczalnego
stężenia w krowim mleku, zamknięto cztery spalarnie odpadów.
– Nie chcę siać wyborczego zamętu i konfliktować się z obecnym włodarzem miasta, który został skutecznie przekonany do tej
inwestycji. To jego pomysł na miasto i tu się nasze polityczne drogi
rozchodzą, bo mamy inne poglądy na ten temat. Jako radny mam
dziś niewiele do powiedzenia
w tej sprawie, m.in. dlatego chcę
wygrać wybory prezydenckie i zakończyć raz na zawsze spekulacje
na temat budowy spalarni na terenie moich rodzinnych Mysłowic
– mówi Dariusz Wójtowicz
Zdaniem ekspertów, spalarnia
prócz zalet związanych z redukują
ilość odpadów mających trafić na
wysypisko i wytworzeniem źródła
energii elektrycznej i/lub cieplnej,
niesie ze sobą również poważne
konsekwencje. – Musimy pamiętać,
że spalarnia to jednocześnie urzą-

dzenie zamieniające stosunkowo
małoagresywne odpady komunalne
w prawie taką samą ilość znacznie
groźniejszych popiołów, pyłów, ścieków i pozostałości z oczyszczania
spalin – twierdzi Darek Szwed z Federacji Zielonych Kraków.
Zwolennicy
budowy
spalarni twierdzą, że instalacja spełnia
wszystkie wymagane parametry
związane z ochroną środowiska, jednak otwarcie przyznają, średnio 3%
bardzo niebezpiecznych substancji
wytwarzanych w procesie spalania
trafi do środowiska. Zakładając, że
palarnia będzie utylizować średnio
180 tys. ton odpadów, to do naszego środowiska może trafić nawet 5
ton trucizn! Czy tego właśnie chcemy? Dariusz Wójtowicz, kandydat
na prezydenta Mysłowic jest zdecydowanym przeciwnikiem budowy
spalarni w Mysłowicach.
– Najważniejsze jest zdrowie
i życie mieszkańców. Poza tym
nasze miasto nie będzie śmietniskiem aglomeracji. Dość mamy
własnych problemów, nie potrzeba nam jeszcze cudzych odpadów
i rozjechanych dróg przez ciężarówki. W pełni zautomatyzowanej spalarni miejsc pracy będzie
niewiele, zysków również trudno
tu szukać. To niekorzystna, a co
najgorsze, niebezpieczna inwestycja dla miasta – mówi wyraźnie
Wójtowicz.

Od lat radny Edmund Sawicki wnioskował o remont ul. Morcinka, której stan był fatalny. Dziury, łaty, wystające
studzienki i tworzące się rozlewiska były utrapieniem mieszkańców. Część ulicy doczekała się wreszcie remontu!

Edmund Sawicki – skuteczny radny!
W efekcie licznych wniosków i interpelacji już 4 lata temu powstał
projekt generalnego remontu ulicy,
jednak aż do teraz nic w tym zakresie nie było wykonane. W przeciągu
ostatnich miesięcy wykonany został
remont odcinka dolnego od ul. Armii
Krajowej aż za budynek przy ul. Morcinka 6 w kierunku skrzyżowania z ul.
Szopena.
Radny klubu Wspólnie dla Mysłowic Edmund Sawicki jest zadowolony z faktu, iż ta część miasta również
doczekała się konkretnych działań.
– Wierzę że jest to początek pozytywnych zmian. – komentuje. Podkreśla
także, że usłyszał już wiele podziękowań za to, co do tej pory udało się
zrobić.
– Żałuję, że nie było możliwości
uzyskania takiej ilości pieniędzy, która
wystarczyłaby na remont całej ulicy.
To byłoby rozwiązanie optymalne. –
mówi radny Sawicki. – Niestety brak
jest aktualnego projektu, który na od-
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cinku od ul. Morcinka 6 do końca tej
części ulicy, czyli Morcinka 8 nie może
być wykonany. Według mnie należy
tę część ulicy poszerzyć o ok. 1,5 m
oraz uwzględnić w projekcie miejsca
parkingowe aż po płot Szkoły Podstawowej nr 9. W wyniku rozmów
z prezydentem miasta jak i częścią
mieszkańców została podjęta decyzja, że najlepszym rozwiązaniem na
chwilę obecną tylko remont do Morcinka 4. Na tyle wystarczyło pieniędzy
w budżecie miasta. Pocieszającym
jest fakt, iż wg słów prezydenta miasta istnieje duża szansa, że jeszcze w
tym roku zostanie opracowana dokumentacja, o której wspomniałem
oraz wykonanie remontu do skrzyżowania z ul. Szopena. Co z kolei sfinalizowałoby jej pełny remont.
Pojawiły się opinie sugerujące, że
jeśli nie było pieniędzy na remont całej ulicy, to nie należało rozpoczynać
prac, że są to pieniądze wyrzucone
w błoto. – Uważam, że gdybyśmy nie

podjęli działań, to podobnie jak w
latach poprzednich, mogłoby wcale
nie dojść do remontu. Ani teraz ani
później. Uważam, że jeśli coś się rozpoczęło, to należy zakończyć i wierzę,
że nawet czekające nas zmiany na
samorządowych stołkach w chwili
obecnej nie wpłyną na dalsze działania. – mówi radny Sawicki. – Mieszkańców, którzy nie zgadzają się z tą
opinią mogę jedynie prosić o wyrozumiałość i ponowne przeanalizowanie sytuacji. Dodam też, że aktualnie
trwają rozmowy tak z mieszkańcami,
jak i z przedstawicielami Rad Osiedli
na temat potrzeb i zadań, jakie należy umieścić w projekcie budżetu na
rok 2015. Wszystkie opinie są tutaj
istotne. Zapraszam mieszkańców do
składania swoich propozycji do mnie,
jako radnego, jak i do Rad Osiedlowych. Dziękuję prezydentowi za zaangażowanie się w rozwiązywanie
problemów dotyczących tej ulicy.

Szkoła bez boiska
Jedną z bardziej pilnych według
mnie spraw jest także dostosowanie
boiska przy ul. Stawowej do potrzeb
uczniów Zespołu Szkół Sportowych.
To wręcz nie do pomyślenia, by
szkoła o charakterze sportowym nie
miała swojego boiska, na którym uczniowie mogliby rozwijać swoje talenty. Skoro jednak projekt budowy sali
gimnastycznej i boiska nadal nie jest
sfinalizowany, należy bezwzględnie
zadbać o rozwiązania alternatywne.
Takim właśnie rozwiązaniem jest dostosowanie boiska przy ul. Stawowej
do potrzeb uczniów. Bezczynność
władz miasta jest w tej kwestii niepokojąca. Mam nadzieję, że po wizji
lokalnej, w której wzięli udział właśnie
ich przedstawiciele, jak i członkowie
Rady Osiedla, temat nie zostanie odstawiony do lamusa, tak jak inne w tej
dzielnicy.
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To dla mnie ogromna radość, że postanowili Państwo przyjąć i otworzyć ten list. Trwa kampania i niemal codziennie w Wasze ręce wpada materiał wyborczy
któregoś z kandydatów. Ja nie będę obiecywał złotych gruszek na mysłowickich wierzbach. Zamiast tego, pragnę przedstawić cztery, bardzo konkretne
rozwiązania, które jak głęboko wierzę, zmienią nasze życie na lepsze, bo Mysłowice zasługują na więcej!
W 2010 roku, w dużej większości wybraliśmy spokój. Edward Lasok sprawił, że mysłowickie skandale zeszły z pierwszych stron gazet. I za to chciałbym Panu Lasokowi
podziękować. Niewiele więcej jednak w mieście się wydarzyło. Sprawy nie toczą się tak, jak powinny. Zadłużenie zamiast spadać, znacząco wzrosło. Miasto wciąż
nie może podnieść się z kolan. Według ostatnich rankingów, Mysłowice znalazły się w dziesiątce najbiedniejszych gmin w Polsce i pozyskały najmniej funduszy
europejskich na jednego mieszkańca w całym województwie śląskim.
Dosyć gadania – czas wziąć się do pracy. Postanowiłem kandydować na najważniejszy urząd w Mysłowicach, aby uwolnić energię naszego miasta. To naprawdę
ostatni dzwonek! Jeśli teraz nie wybierzemy nowoczesnych, zaradnych i kreatywnych władz, to stracimy swoją szansę, być może na bardzo długie lata! Mój program
współtworzyły śląskie autorytety z takich dziedzin jak ekonomia, prawo i zarządzanie.
PO PIERWSZE PRACA
Doprowadzę do utworzenia mysłowickiej podstrefy ekonomicznej na przejętych przez miasto terenach pokopalnianych. Ulgi podatkowe i atrakcyjna
lokalizacja ściągną do miasta inwestorów, a ci dadzą pracę mysłowiczanom. Zadba o to powołana przeze mnie Rada Gospodarcza, która będzie bronić interesów
miasta i jego mieszkańców! Dzięki powołanej specjalnej grupie fachowców Mysłowice zaczną w końcu pozyskiwać środki unijne, co zwiększy inwestycje i przyczyni
się do wzrostu miejsc pracy!
PO DRUGIE RODZINA
Nowe mieszkania komunalne dla mysłowiczan! Przywrócę sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą do 95 procent! Po sprzedaży około 700 mieszkań
uzyskamy kwotę 20 milionów złotych, co pozwoli na budowę nowych bloków komunalnych. Z płaconych czynszów i kolejnych sprzedaży planuję w ciągu dwóch
kadencji wybudować około 500 mieszkań.
PO TRZECIE EDUKACJA DZIECI
Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego malucha. Zamiast likwidować szkoły będziemy za niewielkie pieniądze poszerzać ich ofertę o przedszkola, jako
odrębne, wyizolowane części budynku. Pierwszym przykładem będzie budynek – do połowy pustego dziś – Gimnazjum nr 1. Więcej zajęć sportowych! Otworzę sale
i hale sportowe w godzinach popołudniowych. Pieniądze na ich utrzymanie zapewnią sponsorzy, którzy w zamian otrzymają prawo do nazwy obiektu. Hale zostaną
użyczone mysłowickim klubom sportowym!
PO CZWARTE ZDROWIE
Doprowadzę do przywrócenia Oddziału Laryngologii i utworzenia Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu nr 2. W szkołach podstawowych ruszy
pilotażowa opieka stomatologiczna dla dzieci. Największy producent autobusów buduje obecnie Dentobus, który będzie służył do takich celów.
Pieniądze pochodzić będą z likwidacji dodatkowych uposażeń
kierowników jednostek komunalnych i spółek miejskich oraz ze sprzedaży
samochodów służbowych. Kierowników, dyrektorów i prezesów, a także mnie – przyszłego prezydenta – stać na przemieszczanie się prywatnymi pojazdami!
Więcej pomysłów na uzdrowienie miasta znajdziecie na stronie internetowej: www.wspolniedlamyslowic.pl.

WSPÓLNIE UWOLNIJMY ENERGIĘ MIASTA,
BO MYSŁOWICE ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ!

W R Z E S Materiał
I E Ń sfinansowany
2 0 1 4 •przez
NRKWW
2 Wspólnie dla Mysłowic.
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POZYTYWNA KAMPANIA VADEMECUM

Kampania wyborcza nie musi kojarzyć się tylko z obelgami pod adresem swoich
konkurentów. Potwierdzeniem tej tezy są działania komitetu Wspólnie dla Mysłowic,
którego kandydaci spotykają się z mieszkańcami Mysłowic wszystkich dzielnic.
Na najtrudniejsze pytania o przyszłości miasta odpowiadał Dariusz Wójtowicz,
najpoważniejszy kandydat w nadchodzących wyborach prezydenckich.
Zabytkowy samochód, kolorowe
kurtki i balony, ulotki wyborcze z programem na najbliższe lata, a przede
wszystkim rozmowy o Mysłowicach. Tak w skrócie można opisać
kampanię bezpośrednią komitetu
Wspólnie dla Mysłowic. W specjalnym namiocie na pytania mieszkańców odpowiada Dariusz Wójtowicz,
wspierany przez członków komitetu
wyborczego Wspólnie dla Mysłowic.
- Rozmowy z mieszkańcami, to
zdecydowanie
najprzyjemniejsza
część kampanii wyborczej. Słyszę
wiele ciepłych słów, co jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy mówi Wójtowicz.
- Mysłowice potrzebują kogoś kto
wreszcie pchnie to miasto w dobrym
kierunku. Pan Wójtowicz to młody
i energiczny człowiek i takich ludzi
dziś potrzeba - mówiła Pani Beata.
- W wyborach na szczeblu lokalnym powinniśmy stawiać właśnie na
kandydatów lokalnych komitetów
takich jak Wspólnie dla Mysłowic,

WYBORCY

Wybory samorządowe 2014 odbędą się 16 listopada,
a ich druga tura, w przypadku wyboru prezydenta

miasta 30 listopada. Wyborca w Mysłowicach będzie
mógł oddać trzy głosy!

a nie partyjnych aparatczyków - wtórował pan Mariusz.
Wybory samorządowe w Mysłowicach odbędą się 16 listopada. Wtedy

wybierać będziemy swoich przedstawicieli do Rady Miasta i nowego
prezydenta.

W tym roku kampanie wyborcze
trwają wyjątkowo długo. Wiosną
mieliśmy wybory do Parlamentu
Europejskiego, za niespełna 2 miesiące odbędą się wybory samorządowe.
Prezydent miasta od 2002 r.
wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Oznacza to, że zwycięża ten kandydat, który uzyskał
ponad połowę ważnie oddanych
głosów. Jeżeli żaden z kandydatów takiej większości nie uzyska,
30 listopada przeprowadzona
zostanie dogrywka. W drugiej turze głosowania obowiązuje zwykła
większość, a więc kandydat wygrywa większością głosów nad swoim przeciwnikiem. Do drugiej tury
wyborów przechodzi dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.
Każdy pełnoletni mieszkaniec
Mysłowic otrzyma trzy karty do
głosowania. Pierwsza będzie zawierała nazwiska kandydatów
na prezydenta miasta, wśród
których z nie zabraknie kandydata Komitetu Wspólnie dla
Mysłowic, Dariusza Wójtowicza,
dotychczas najaktywniejszego
radnego Rady Miasta. Na drugiej
będą się znajdowały nazwiska
kandydatów do Rady Miasta.
Wybieramy 23 radnych, którzy
będą sprawować swoją funkcję
przez najbliższe 4 lata. Warto
wiedzieć: Uzyskanie mandatu
zależy od ilości zdobytych głosów, a nie miejsca na liście.
W Mysłowicach mamy 4 okręgi wyborcze. Każdy mieszkaniec
wybiera 1 radnego w swoim
okręgu.
Okręg I to Osiedla: Piasek, Śródmieście-Centrum, Wysockiego, Szo-
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pena ( stare), które będą wybierały
łącznie 6 przedstawicieli.
Okręg II to Osiedla: Ćmok-Janów, Różyckiego i Prusa, KatowickaBończyka, Tuwima, Rudnickiego,
Wielka Skotnica- Okrzei tutaj mieszkańcy wybiorą w sumie 7 radnych.
Okręg III, a w nim Osiedla: Słupna, Brzęczkowice ( stare) i Powstańców Śląskich, Brzezinka- będą miały
5 przedstawicieli w Radzie Miasta.
Okręg nr IV: Osiedla: Kosztowy, Krasowy, Dziećkowice, Larysz,
Morgi, Hajdowizna, Wesoła, Stara
Wesoła, Ławki uzupełnią skład rady
o ostatnie 5 osób.
SEJMIK TEŻ WAŻNY!
Jesienią będziemy podejmować decyzje także w zakresie
naszego przedstawiciela do Sejmiku Województwa Śląskiego.
Obecnie jedyną przedstawicielką
Mysłowic w Sejmiku jest Katarzyna Zapart, która potwierdziła zamiar ponownego startu.
Mimo iż samorząd wojewódzki wydaje się dość odległy na co
dzień, stanowi on o wielu ważnych
kwestiach w skali całego regionu
m. in. w zakresie inwestycji, szpitali
czy dróg wojewódzkich. Na instytucje wojewódzkie należy spoglądać
przez pryzmat całego Śląska. Od
Żywca aż po Częstochowę. Mysłowiczanie w tych wyborach wybierają 6 radnych z Okręgu, w którym obok Mysłowic znajdują się
także Katowice,Tychy, Pszczyna
i powiat bieruńsko-lędziński.
Warto byśmy mieli w Sejmiku
swojego/ ich przedstawiciela/i.
W tym celu otrzymamy trzecią kartę
do głosowania.
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Prawie dwadzieścia lat starań oraz wielokrotne, niespełnione obietnice poprzednich prezydentów, mają szansę się
w końcu ziścić i nastąpi tak długo oczekiwany remont ulicy PCK .

Antoni Zazakowny: PCK wreszcie doczekała się remontu
Krasowy to obok Morgów i Starej
Wesołej jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta. Miejsce
to wybierają często osoby spoza
Mysłowic, które budując domy wiążą się z tą dzielnicą praktycznie do
końca życia. Na Krasowy przyciąga
ich przede wszystkim dogodne położenie komunikacyjne – stąd praktycznie wszędzie jest blisko. Atutem
jest również wysoki poziom nauczania i renoma tutejszej szkoły. Wkoło
panuje cisza, a przestępczość jest
najniższa w całym mieście.
Na obrazie tej sielankowej dzielnicy jest jednak jedna duża rysa,
biegnąca zresztą przez całą długość
Krasów. To ulica PCK. Jedna jej połowa, pomiędzy rondem a ul. Wita
Stwosza, ostatni remont przechodziła w 1991 roku i polegał on tylko
na wykonaniu nowej nawierzchni.
W ostatnich latach w jezdni ułożono
kanalizację oraz wodociąg degradując przy okazji kompletnie stan

Konto wyborcze
komitetu
Wspólnie dla
Mysłowic
Koleżanki, koledzy, mieszkańcy Mysłowic! Wielkimi krokami zbliża się dzień
wyborów samorządowych. Niebawem, bo już 16 listopada wybierać będziemy na kolejną 4. letnią kadencję 23 radnych i prezydenta Mysłowic. Jestem jednym z kandydatów na najwyższy
urząd mieście, a takie wyzwanie wiąże się z pokaźnymi wydatkami finansowanymi.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie
dla Mysłowic”. Nawet najdrobniejsze wpłaty pozwolą mi na sfinansowanie materiałów reklamowych.
Wpłaty na konto Komitetu mogą dokonywać osoby fizyczne
(zamieszkałe na terenie Polski) z osobistych rachunków bankowych. Poniżej zamieściłem niezbędny opis do dokonywanych
przelewów.
Za wszelkie formy pomocy finansowej serdecznie dziękuję.

Dariusz Wójtowicz
Kandydat na funkcję prezydenta miasta Mysłowice
adres poczty elektronicznej: wojtowicz@dariuszwojtowicz.net
RACHUNEK BANKOWY KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC
BANK ZACHODNI WBK
NUMER KONTA: 90 1090 2024 0000 0001 2408 7448
(z dopiskiem: wpłata na fundusz wyborczy)
Konto wyborcze komitetu Wspólnie dla Mysłowic

W R Z E S I E Ń 2 0 1 4 • NR 2

nawierzchni. Poza tym ulica PCK
jest chyba najbardziej uczęszczaną
drogą, przy której nawet nie ma
chodnika, a każdy spacer, droga do
szkoły czy na przystanek może zakończyć się nieszczęściem.
W pewnym momencie wydawało mi się, że nad remontem tej ulicy wisi jakieś fatum – poszczególni
prezydenci jak najbardziej rozumieli potrzebę rozwiązania problemu,
sprawa ruszała do przodu, po czym
kończyło się na niczym, albo prawie
na niczym. Na przestrzeni wielu lat
udało się wykonać jedynie części
projektu – t.j. rondo, kanalizację,
wodociąg i odwodnienie najniżej
położonego punktu, w którym dotychczas przy każdej ulewie podtapiało sąsiadujące domy. Wciąż jednak brakuje dobrej, równej jezdni
i chodnika.
Na przełomie roku rozpoczęły się
starania o zabezpieczenie środków
finansowych na rozpoczęcie i do-

kończenie remontu. W chwili obecnej w Wieloletnim Planie Finansowym Mysłowic zarezerwowanych
na ten cel zostało 5 mln zł. Moim
zdaniem powinno to zagwarantować realizację całego zadania. Od
początku roku trwa aktualizowanie
wykonanego w 2008 roku projektu, który ma być gotowy w połowie
września. Mając gotowy projekt
i zabezpieczenie finansowe można
ogłosić przetarg na wykonawcę,
podpisać umowę i rozpocząć roboty.
Mam nadzieję, że wyczekiwana
od lat inwestycja jeszcze w bieżącym roku zostanie rozpoczęta, tak
jak obiecał i mnie i przedstawicielom Rady Osiedla Krasowy prezydent Lasok. Niewątpliwie zwiększy
to bezpieczeństwo uczestników
ruchu (zwłaszcza pieszych) oraz wizerunkowo poprawi obraz Krasów.
Antoni Zazakowny

Mysłowice.net pomagało odczarowywać
O akcji „odczarowywania podwórek” słyszał z pewnością każdy mieszkaniec
Mysłowic. Projekt narodził się w naszym mieście z inicjatywy Mysłowickiego
Ośrodka Kultury w roku 2012.

Założeniem inicjatorów było wyjście do mieszkańców, by pokazać,
jak ich dzieci mogą spędzać czas i jak
wspólnymi siłami można zmienić ich
najbliższe otoczenie. Akcje miały
inspirować do tego, by otrzymując
niewielkie wsparcie finansowe oraz
ogromne wsparcie tzw. siły roboczej,
powalczyć o pieniądze na wyposażenie podwórek. Do tej pory miało
miejsce już kilkadziesiąt akcji, podczas których animatorzy wraz z życzliwymi projektowi osobami odwiedzali
najbardziej zaniedbane podwórka
naszego miasta. Owe innowatorskie
działania z roku na rok przynosiły
coraz więcej widocznych i trwałych
efektów. Projekt stał się inspiracją dla
innych miast.
W ramach akcji mieszkańcy z pomocą MOK-u oraz wspierających akcję instytucji całkowicie zmienili szare,
zaniedbane, nierzadko niefunkcjonalne podwórka w miejsca ładne, kolorowe, tętniące życiem. Ale projekt

to nie tylko wizualne zmiany! Z przyjemnością można było obserwować
jak mieszkańcy danych miejsc solidaryzują się we wspólnym działaniu,
pomagają sobie i innym, inspirują
ludzi wokół siebie. Relacje opierające się na grzecznościowym „dzień
dobry” przerodziły się w przyjaźń lub
bardzo dobre koleżeństwo. I co najważniejsze – dalszą wspólną chęć do
działania!
Gdy projekt ruszał, nierzadko patrzono na wszystkie związane z nim
działania trochę sceptycznie. Dziś
z pewnością wszyscy są tego samego
zdania – to działa! Portal Myslowice.
net z kolei towarzyszył akcji od samego początku, wierząc w jej sukces.
– Przyjeżdżałam, fotografowałam,
bawiłam się razem z mieszkańcami,
tańczyłam zumbę w butach na obcasach i oczywiście zapraszałam do
przyjścia. Przybycie na „odczarowywanie” było dla mnie priorytetowym
punktem, bo wierzyłam, że wspólnie

można dużo zrobić. – mówi o redaktorka naczelna Myslowice.net Joanna
Frysztacka. – Każdą akcję skrzętnie
publikowałam na naszym portalu.
Najbardziej cieszy mnie zmiana, jaką
mogłam obserwować w nastawieniu
mieszkańców. Z roku na rok coraz
większa wola działania, determinacja. Coraz więcej wiary w to, co robili,
coraz więcej uśmiechu i szczęścia.
Mieszkańcy, którzy zdecydowali się
na odczarowywanie mogą być z siebie dumni!
Za wkład, jaki w akcję miała Joanna
Frysztacka, mieszkańcy tegorocznych
konkursowych podwórek przy ul.
Towarowej 4 oraz Strażackiej 2 nagrodzili ją dyplomami. – To dla mnie
ogromne wyróżnienie. Kiedyś usłyszałam, że jestem „matką chrzestną”
odczarowanych podwórek, a ten
sympatyczny gest mieszkańców jak
widać to potwierdza.
W miarę rozwijania się akcji, pojawiały się kolejne osoby i instytucje,
które oferowały swoją pomoc. Podobnie, jak Joanna Frysztacka, także
Przewodniczący RO Centrum Wojciech Chmiel wspomagał MOK od samego początku – dzięki niemu nigdy
nie brakowało słodkości i napojów
dla bawiących się dzieci. W tym roku
w akcję włączyli się także inni ludzie
skupieni wokół środowiska Wspólnie
dla Mysłowic, pomagając Dariuszowi
Wójtowiczowi, dzięki któremu dzieci
na podwórkach mogły liczyć na darmową watę.
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Krzysztof Palka: Mój pomysł na żłobek!
W gminie Mysłowice rodzi się coraz więcej dzieci. Niestety, nie wszyscy rodzice mogą pozwolić sobie na to, by
zrezygnować z pracy i zająć się ich opieką. Rozwiązaniem mógłby być żłobek, jednak taka placówka w Mysłowicach
jest tylko jedna i jest to zdecydowanie za mało jak na 75 tyś gminę.
Osobiście zamierzam się zająć
tym tematem i będę wnioskował o powstanie kolejnego żłobka lub klubu dla maluchów do 3
roku życia. Zainteresowanie tematem wśród mieszkańców jest
bardzo duże. W Mysłowicach
jak dotychczas nie ma żadnych
planów, z których wynikałoby
kiedy i gdzie oraz jak będzie wyglądać taka placówka. Postulat
taki znalazł się jednak w zamierzeniach komitetu „Wspólnie
dla Mysłowic” i należy tylko dążyć do tego, aby plany budowy
żłobka jak najszybciej doszły do
skutku. Inwestycję tę należałoby moim zdaniem ująć w Planie

Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłowice. Stwarza to szansę że
zadanie inwestycyjne zostanie
ujęte w projektach i pojawi się
możliwość na ich realizację.
Placówka taka mogłaby zostać wybudowana obok Przedszkola nr 10, które niestety nie
jest w najlepszym stanie budowlanym i również w najbliższym czasie konieczny jest jego
generalny remont. Cały kompleks żłobka i przedszkola zostałby urządzony w ustronnym
i bezpiecznym miejscu z dala
od drogi głównej. Z przedszkola
i żłobka mogłyby korzystać dzie-

ci z okolicznych miejscowości
takich jak: Kosztowy, Krasowy,
Wesoła, Dziećkowice.
Jestem przekonany, że plany
związane z powstaniem gminnego żłobka zostaną zrealizowane
w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że
utworzenie tego typu placówki nie jest proste i wiąże się ze
spełnieniem szeregu skomplikowanych wymogów. Jednak walkę o realizację tego celu należy
rozpocząć już dziś.

Henryk Krawiec: Poznajmy się:
Więcej sportu w Mysłowicach!

W naszym mieście nie brakuje utalentowanej i chętnej do
uprawiania sportu młodzieży oraz trenerów, ale ich chęci, ciężka
praca i sukcesy są niedostatecznie docenianie...

Mariusz Lizoń

Cięcia budżetowe spowodowały,
że dwa miejskie kluby piłkarskie z ponad stuletnia tradycją, Górnik 09 i Lechię 06, mają problemy finansowe
a dodatkowo zostały jeszcze obciążone prowadzeniem drużyn młodzieżowych na skutek likwidacji sekcji piłki
nożnej działającej przy MOSiR-ze, którego także dotknęły poważne uszczuplenia w sferze finansowej.
Dumą południowych dzielnic naszego miasta są od lat Górnik Wesoła i Unia Kosztowy, ale i te kluby
przeżywają ciężkie chwile i wszystko
odbija się również na trenującej tam
młodzieży. Wychowaliśmy wielu bardzo dobrych sportowców i zamiast
pielęgnować ten skarb i otwierać
mu drzwi na szeroki świat dąży się
do likwidacji sekcji sportowych i skazuje młodzież na „sportową śmierć”.
Problemy przeżywają bokserzy, judocy, zapaśnicy, zawodnicy ju-jitsu,
teniściści, lekkoatleci, piłkarze ręczni...
Młodzież z południowych dzielnic
nawet w „lepszych czasach” miała
nieco utrudniony dostęp do sportu,
a teraz nie ma praktycznie żadnej alternatywy. Wiem to, bo sam jestem
związany w klubem z Wesołej i mam
na co dzień kontakt z młodzieżą,
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której systematycznie podcinane są
skrzydła... Sukcesami swoich mieszkańców chciałbym się chwalić każdy
włodarz i decydent, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że poza ciężką pracą potrzebne jest również wsparcie
mentalne i finansowe.
Chciałbym abyśmy w końcu postarali się stworzyć mysłowickiej młodzieży, zwłaszcza tej z południowych
dzielnic, godne warunki do rozwoju
sportowego. Byśmy właściwe wykorzystywali istniejące obiekty, wspierali
kluby sportowe oraz współpracowali
z rodzicami a uzdolnioną sportowo

młodzież objęli systemem stypendialnym.
Chcąc promować miasto sportem
trzeba w niego zainwestować. Nie tylko w organizację największych ogólnopolskich czy światowych wydarzeń, które owszem dodają prestiżu,
ale przede wszystkim systematycznie
wspierać go na najniższym poziomie,
by młodzież z dumą zeprezentowała
i osiągała sukcesy w barwach swojego miasta. Byśmy wszyscy razem grali w jednej drużynie WSPÓLNIE DLA
MYSŁOWIC!

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi
UŚ, nauczyciel geografii, oligofrenopedagog. 36 letni rodowity mysłowiczanin z Brzęczkowic. - Na co
dzień pracuję z młodzieżą, także tą
niepełnosprawną. W pracy zawodowej wprowadzam innowacje celem
uatrakcyjnienia prowadzonych lekcji
i innych zajęć szkolnych. Bliska mi jest
śląska tradycja, gwara, którą staram
się pielęgnować i zaszczepić wśród
młodzieży dlatego wraz z koleżanką
Sylwią Gajdzik realizujemy innowację
pedagogiczną „Moje Mysłowice – Mój
Śląsk” - mówi Mariusz Lizoń
W wolnych chwilach podróżuje,
lubi górskie wycieczki jest przewodnikiem beskidzkim. Swoje górskie zainteresowania stara się przekazać mło-

dzieży organizując sobotnie szkolne
wypady w góry.
- Moim wielkim planem jest by
zakończyć wreszcie dyskusję nad
Trójkątem Trzech Cesarzy i zabrać
się za działanie – trzeba wreszcie coś zrobić i wykorzystać potencjał, który tkwi w tym mieście!
Rewitalizacja terenów przyległych
do Trójkąta Trzech Cesarzy, remont dworca kolejowego (jednego
z najstarszych dworców kolejowych
w Polsce a dziś odrażającej wizytówki
miasta), zagospodarowanie terenów
po byłej kopalni Mysłowice. Mysłowice mogą stać się miastem atrakcyjnym turystycznie, jak to było dawniej
– podsumowuje Lizoń.
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Grzegorz Sałata – głos młodych mieszkańców
Oferta Wspólnie dla Mysłowic atrakcyjna dla młodych ludzi. Grzegorz Sałata z Brzęczkowic
kończy właśnie 18 rok życia i ma plan by zostać najmłodszym radnym. Ale nie dla samego
tytułu, tylko dla realizacji dobrych pomysłów dla miasta. Poznajcie Grzegorza i jego plany.
Grzegorz Sałata urodzony
w sierpniu 1996 roku. Uczęszcza do katowickiego liceum nr
8. Grzegorz jak to młody człowiek pragnie zająć się sprawami
najbardziej przejmującymi go
w mieście, takimi jak szeroko pojęta kultura, sport i turystyka. Nie
są mu obce również zagadnienia
zarówno miejskich dróg jak i innych problemów mieszkańców.
Grzegorz chce wpłynąć na władze naszego miasta w kierunku
rozbudowy miejskich ośrodków
sportu i kultury takich jak np. budowa profesjonalnego krytego
basenu czy lodowiska na terenie
Mysłowic.
Chce on również przeznaczyć
więcej pieniędzy na lepszy i bar-

dziej obszerny monitoring, który
zapewniłby większe bezpieczeństwo. Nie są mu również obce
nawet najmniejsze problemy
zwykłych mieszkańców zaczynając od z pozoru błahego lecz
bardzo denerwującego mieszkańców naszego miasta nagromadzenia niepotrzebnych świateł utrudniających ruch w wielu
miejscach ( np. skrzyżowania
przy brzęczkowickim Lidlu) kończąc na czymś bardziej poważnym, czyli braku miejsc gdzie
każdy rodzic mógłby w godzinach popołudniowych darmowo
lub za minimalną opłatą zostawić swoje pociechy.
Grzegorz jako 18. latek zauważa również przestój wiekowy jeśli

chodzi o członków miejskiej rady
naszego miasta. Średnia wieku
naszych radnych grubo przekracza 40 lat i zdecydowanie brakuje w niej świeżego podejścia do
spraw miejskich jak i po prostu
głosu mysłowickiej młodzieży.
Wkrótce wybory i każdy z nas
będzie zastanawiał się na kogo
oddać głos. Grzegorz to osoba
nie uwikłana w miejskie układy,
aktywna i skuteczna w działaniu, która będzie bardzo dobrze
reprezentować mysłowicką młodzież. Grzegorz mieszka w okręgu Brzęczkowice, Słupna, Brzezinka i o głosy meszkańców tych
dzielnic będzie walczył w listopadowych wyborach.

Wspólnie o harcerstwie Poznajmy się:

Piotr Styczeń ubiegający się o mandat radnego z dzielnic: Piasek, Stare
Miasto spotkał się z komendantem
mysłowickiego hufca ZHP – druhem
przewodnikiem Michałem Grzeszczakiem. W czasie spotkania omówiono wiele problemów dotyczących
działalności statutowej ZHP.
Główne wnioski ze spotkania:
1. Radni klubu Radnych Wspólnie dla Mysłowic zgłosili do budżetu
miasta na 2015 rok propozycję zabezpieczenia środków finansowych
na zadanie „reaktywacja ośrodka
harcerskiego w Piłce” a w szczególności: regulacja prawna terenu, projekt
zagospodarowania przestrzennego
terenu, wykonanie dokumentacji
technicznej obiektów i infrastruktury.
2. Organizowanie środowiskowych
drużyn zuchowych i harcerskich
w szkołach i dzielnicach - celem rozwijania zainteresowań oraz aktywizacji dzieci i młodzieży.

Wacław Sikora

Pan Wacław ma 73 lata, wykształcenie średnie
techniczne- technik samochodowy. Żonaty, dwoje
dzieci, trzech wnuków i trzech prawnuków.
go z okręgu: Wielka Skotnica,
Bończyk, Janów Miejski-Ćmok.

Działalność samorządowa
Wacława Sikory:
3. Szkolenie kadry instruktorskiej,
drużynowych i przybocznych, której
głównym zadaniem będzie tworze-

nie, kierowanie drużynami.
4. Promocja działań i osiągnięć hufca ZHP na terenie miasta i poza nim.

Poznajmy się: Piotr Józefczyk
Dwudziestopięciolatek od ponad roku
żonaty. Wraz z żoną przez wiele lat pracował
z dziećmi niepełnosprawnymi.
Żona jest oligofrenopedagogiem. W swoim
dotychczasowym
życiu
zarządzał
kampaniami
promocyjnymi i marketingowymi wielu firm.
Z wykształcenia kulturoznawca. Obecnie na
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2-gim roku studiów magisterskich: Zarządzania,
Specjalizacja Zarządzania projektami. Sekretarz rady osiedla Bończyk-Tuwima.

- Członek Komisji Komunikacji Rady Miasta w Katowicach,

Od 1959 do 1971 roku pracował na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych
w transporcie samochodowym. Od 1971 do 1974 roku był
kierownikiem Wydziału Komunikacji w Mysłowicach i jednocześnie wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK
w Mysłowicach. Od 1974 roku
nadal prowadzi działalność gospodarczą w branży samochodowej. W listopadzie będzie
się ubiegał o mandata radne-

- Radny - członek Zarządu
Miasta Mysłowice - w latach
1995-1998,
- działalność w samorządzie
gospodarczym
- w latach 1974-1998 był
członkiem, a następnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu Wice
Prezes i p.o. Prezesa w Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Katowicach.
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