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Powstał pierwszy program naprawy miasta napisany wspólnie z mieszkańcami. 17 czerwca
w mysłowickim Szybie Bończyk odbyła się konferencja podsumowująca akcję: Przyłącz się do nas
– stwórz program Wspólnie dla Mysłowic.

Ten program napisaliśmy wspólnie!
Część mieszkańców wypełniała ankiety anonimowo,
część postanowiła otwarcie
przyłączyć się do projektu
społecznego Wspólnie dla
Mysłowic. Każdy głos się liczył. Było ich w sumie blisko
3 tysiące. Tyle osób drogą
elektroniczną i tradycyjną postanowiło włączyć się w tworzenie programu naprawy
miasta.
Pomysłodawcą akcji jest
Dariusz Wójtowicz, kandydat
w zbliżających się wielkimi
krokami wyborach na prezydenta miasta. – Tak dużo
wypełnionych ankiet było to
dla nas sporym zaskoczeniem, ale to również sygnał,
że mieszkańcy oczekują od
nas konkretnych działań.
Wiemy co mamy robić i więcej wiemy jak zmieniać nasze
miasto na lepsze – mówi Wójtowicz.
Program napisany wspólnie przez ekspertów, radnych i samych mieszkańców
składa się z 10 punktów
– najważniejszych zagadnień. Wspólnie dla: rodziny, edukacji, nowych dróg,
bezpieczeństwa, seniorów,
zdrowia, finansów, młodzieży, nowych miejsc pracy,
kultury/sportu/rekreacji.
Cały program znajdziemy na
5 i 6 stronie naszej gazety.

– Będziemy działać na
rzecz rodzin. Mysłowice
potrzebują więcej miejsc
w żłobkach i przedszkolach
– mówiła na konferencji radna Dorota Konieczny-Simela.
– Inwestycja w dzieci jest najlepszą ze wszystkich inwestycji – przekonywała Katarzyna
Zapart, radna sejmiku wojewódzkiego. – W ubiegłym
roku dla 95% polskich dzieci
nie było miejsca w żłobku.
Zdaniem Joanny Frysztackiej
należy wprowadzić elastyczne godziny pracy przedszkoli
i zadbać o budowę nowych,
bezpiecznych placów zabaw.
Sporo o zmianie w filozofii
remontowania dróg mówił
radny Antoni Zazakowny.
– Dość partactwa. Mysłowice
potrzebują nie tylko nowych,
ale również dobrze wykonanych remontów ulic i chodników – apelował Zazakowny.
Jak przekonywał radny
Wiesław Tomanek należy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.
– Postawimy na monitoring
wizyjny miasta i wzmożone
patrole, by mysłowiczanie
czuli się bezpiecznie w swoim własnym mieście. Sporo
o działaniach na rzecz seniorów mówił Adam Słota. Jego pomysły dla osób
w starszym wieku to między
innymi oddział geriatryczny

Poznaj nasz program
dla miasta
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w Szpitalu nr 2 i utworzenie miejskiej rady seniorów.
Z kolei o rozwiązaniach dla
osób młodych mówiła Anna
Sorek. - Wspierajmy młode
talenty, również materialnie.
Nie zapominajmy o tym, że
Mysłowice, jako miasto muzyki zasługuje na poważny
festiwal – wyliczała Sorek.

Dlaczego
Dariusz Wójtowicz

Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk gazetę stworzoną przez osoby skupione wokół inicjatywy społecznej Wspólnie dla Mysłowic. To w tym numerze znajdziecie nasz program rozwoju miasta. Program został stworzony
wspólnie z Wami – szczegóły na stronach 6 i 7. W gazecie także prezentujemy
ludzi, których znacie z sąsiedztwa, a którzy poświęcają swój wolny czas na
działalność społeczną. Naszym liderem jest Dariusz Wójtowicz, kandydat w tegorocznych wyborach na prezydenta miasta Mysłowice. Miłej lektury.

Poznaj naszych ludzi
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Mamy dobre pomysły
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Nie patrzę wstecz

Dla 95 proc. polskich maluchów nie ma miejsca w żłobku
Inwestycja w dzieci jest najlepszą ze wszystkich inwestycji. Wiele się o tym mówi. Na tym koniec. W 2013 roku dla 95% polskich dzieci nie było
miejsca w żłobku. Rodzice- patrz matki- mający problem z powrotem na rynek pracy z tego powodu, często nie decydują się na kolejne dziecko.
Wydłużenie wieku emerytalnego
do 67 roku życia pozbawiło młodych
rodziców instytucji babci i dziadka.
Młodzi rodzice nie mają z kim zostawić dziecka. Pracować muszą wszyscy – starzy i młodzi. Tym ostatnim
coraz ciężej zrezygnować z kariery
na rzecz wychowywania dzieci, tym
bardziej, że nie stać ich później na
opiekunkę, a miejsc w żłobkach
i przedszkolach jest ciągle za mało.
Ułatwieniem miało być stworzenie
większej liczby placówek, w których można zostawić malucha pod
opieką na czas pobytu w pracy. Co
z tego, gdy o problemie wyłącznie
się mówi.
A przecież to inwestycja, która
zwróci się w podatkach – patrząc
wyłącznie z perspektywy nakładów,
które trzeba ponieść.
Nie można patrzeć na żłobki i kluby dziecięce tylko jak na koszty dla
budżetu, to inwestycja długoterminowa i zyski przyjdą z czasem.
Badania pokazują, że wzrost finansowania opieki nad najmłodszymi
dziećmi przekłada się na większą

Katarzyna Zapart
aktywność rodziców. Inwestycja
zwraca się w podatkach i składkach,
które rodzice zaczynają dzięki temu
płacić.
Organizacja opieki nad małymi
dziećmi jest zadaniem własnym
gminy. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy gmina podejmuje
decyzje o budowie żłobków i tworzeniu innych alternatywnych form
opieki nad małymi dziećmi. Pomoc

państwa w zakresie tworzenia
miejsc opieki nad małymi dziećmi
od 2011 r. realizowana jest w formie dotacji celowych, które gminy
mogą otrzymać w ramach programu MALUCH. W 2014 r. program
jest kontynuowany. Wszelkie informacje dotyczące miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach,
klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów na terenie gminy

można uzyskać w urzędzie gminy.
W 2013 r. program MALUCH przeznaczony był nie tylko na tworzenie
nowych miejsc opieki i dofinansowanie. Można było otrzymać także
pieniądze na funkcjonowanie istniejących miejsc. Od 13 lipca 2013 r.
w ramach programu można otrzymać dofinansowanie maksymalnie
80 % kosztów realizacji zadania.
To i tak spore odciążenie. Wystar-

czyłoby jedynie, żeby decydentom
chciało się tematem zająć.
Prawie 39 lat ma dzisiaj statystyczny Polak - w ciągu dwóch dekad zestarzał się o 6,5 roku. Szacuje
się, że w 2020 roku co piąty Polak
będzie emerytem. W 2030 roku
emeryci będą stanowili około 25%
naszego społeczeństwa, a przeciętny Polak będzie miał 44 lata. To nie
jest odległa perspektywa. Dopiero
świętowaliśmy MILENIUM. To prawie tyle samo. Jeśli nie stworzymy
warunków sprzyjających młodym
osobom. Między innymi w zakresie pracy, godnej płacy, mieszkań,
miejsc w żłobkach i przedszkolach
na pewno nie będzie lepiej.
W programie grupy osób tworzących „Wspólnie dla Mysłowic” jest
również pomysł stworzenia drugiego żłobka w Mysłowicach. Jeden to
stanowczo za mało. Nie powinno
również zabraknąć miejsc w przedszkolach w najmłodszych rocznikach. Już dziś jesteśmy po terminie
w tym zakresie...

Remont ulicy Gagarina ma długą
historię. Pierwsze porozumienie
z KWK „Ziemowit”, która partycypuje w kosztach inwestycji w ramach
odszkodowania za szkody górnicze
zostało spisane na przełomie roku
2000 i 2001. Później oczekiwano na
zakończenie osiadania terenu. Pod
koniec pierwszej dekady kopalnia
znów rozpoczęła wydobycie w końcowym odcinku ul. Gagarina, więc
jakiekolwiek kompleksowe naprawy jezdni znów nie miałyby sensu.
Temat przyspieszył w połowie
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2011 roku – od wtedy rozpoczęły
się merytoryczne prace i po stronie Urzędu Miasta i po stronie KWK
„Ziemowit” nad docelowym doprowadzeniem jezdni do odpowiedniego stanu. Wówczas rozpoczęto
prace projektowe oraz negocjacje
z Kopalnią co do kwoty współfinansowania. Efekt tych działań mieszkańcy zobaczą na początku lipca.
„Cieszy fakt, że w końcu po wielu latach starań będzie można bez
wstydu i bezpiecznie wjechać od
strony Lędzin do Mysłowic. Chciał-

bym wierzyć, że jest to początek
kompleksowych remontów jezdni
w naszym mieście i niezależnie od
tego kto zostanie prezydentem ta
strategia będzie kontynuowana.
Moje nadzieję opieram na tym, że
najprawdopodobniej jeszcze w tym
roku zostanie wyłoniony wykonawca generalnego remontu ul. PCK
wraz z budową chodnika, powinna
zostać naprawiona nawierzchnia
po wymianie wodociągu w ul. Plebiscytowej. To daje nadzieję, że
powoli będziemy przestawać być
postrzegani jako miasto, po którym
nie da się jeździć.” – mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice
Antoni Zazakowny.
Koszt inwestycji to niecałe 1,5
mln zł, z czego 980 tys. zł Mysłowice
otrzymały w ramach odszkodowania za szkody górnicze. W ramach
tych środków zostały już wycięte
drzewa rosnące w pasie przydrożnym, uregulowane rowy, a na odcinku ok. 2 km od ul. Kościelniaka
do granic miasta zostanie ułożona
nowa nawierzchnia składająca się
z kilku warstw asfaltu wzmocniona
siatką. Ostateczny termin zakończenia prac to 30 czerwca.

W całym mieście ma być ich sześć. Mieszkańcy Bończyka
i sąsiednich dzielnic już korzystają z tej zlokalizowanej przy
Hali Sportowej. Siłownie pod chmurką, bo o nich mowa
zaszczepił na mysłowicki grunt radny Wiesław Tomanek.

Batalia o siłownie na wolnym
powietrzu trwała cztery lata. Od
początku tej kadencji, czyli od 2010
roku postulowali o nie Wiesław Tomanek i Dariusz Wójtowicz, radni
klubu Wspólnie dla Mysłowic.
- Aktywność fizyczna może być
dostępna i bliska dla każdego
mieszkańca. Siłownie pod gołym
niebem to świetne rozwiązanie
tworzenia ścieżek zdrowia. Urządzenia sprawnościowe to doskonały i trwały sprzęt sportowy dla
dzieci gimnazjów i szkół średnich,
połączenie przyjemnego z pożytecznym podczas przerw i wolnych
godzin - mówi radny Tomanek.
Wtóruje mu radny Wójtowicz:
- Na miejskich obiektach sportowych to magnes przyciągający
nie tylko sportowców, ale również
zwykłych ludzi dbających o zdrowie

Dariuszem Wójtowiczem

Przygotowany do kampanii wyborczej?
Ciężko pracujemy, żeby wykonać
wszystkie zamierzenia. Oficjalny
start kampanii - jesienią. Czuję
wsparcie bardzo wielu osób i to
daje mi największą siłę.
Myślę raczej o tej ciemnej stronie
wyborów.
Odkąd tylko ogłosiłem chęć wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, to czuję na swoich plecach
niesmaczne zagrywki konkurencji.
Najpierw wmawiano, że mój start
to blef, potem mieszano w moim
życiorysie. Ale nie patrzę wstecz.
Mamy swój program – stworzony
wspólnie z mieszkańcami i zrobię
wszystko, by nie zawieść.
Nie będziesz odpowiadał na
agresję?
Nie ma sensu. Już na początku przy-

jęliśmy zasadę, że nasza kampania
będzie miała tylko i wyłącznie pozytywny charakter. Jest tyle rzeczy do
zrobienia, więc nie mam czasu na
zajmowanie się ubliżaniem moim
konkurentom. Inni są w tym lepsi.
A zatem tylko pozytywne działania, to przecież nudne?
Nic bardziej mylnego. Jestem pewien, że symbolem politycznego
2014 roku w Mysłowicach będzie
nasz Albercik – czyli czerwony
Volkswagen Transporter w 1972
roku. Jeździmy nim po całym mieście, kręcimy watę dla dzieciaków
i rozmawiamy z mieszkańcami. Zainteresowanie jest ogromne. A po
wyborach, jeśli uda nam się osiągnąć sukces, to samochód zostanie wystawiony na licytację. Cena
minimalna to 40 tys. złotych. Cel
– wsparcie dla dzieciaków z Domu
Dziecka.

Jak było z tworzeniem programu?
Przed nami nowa kadencja. Zazwyczaj jest tak, że w roku wyborczym
politycy obiecają Ci wszystko, żebyś
tylko oddał na nich głos. My postąpiliśmy inaczej. Najpierw w gronie
ekspertów stworzyliśmy program
naprawy miasta, a potem zapytaliśmy o zdanie mieszkańców. Tak
powstał wspólny program, z którym można zapoznać się na stronach 6 i 7. Zapraszam.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
za każde wsparcie. Jednocześnie proszę o informację
o możliwych lokalizacjach dla
naszych banerów na adres:
wojtowicz@dariuszwojtowicz.net
Dziękuję za rozmowę.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców, mysłowicki działacz społeczny i jednocześnie radny miejski Dariusz Wójtowicz został wytypowany przez środowisko skupione wokół projektu „Wspólnie dla Mysłowic” jako kandydat na prezydenta Mysłowic podczas zbliżających się wyborów samorządowych.

Ulica Gagarina w remoncie Mamy zdrowe pomysły
Swego czasu rozważano wyłączenie z ruchu ulicy, na której dziesiątki samochodów
zostało uszkodzonych. Ulica Gagarina jest wreszcie remontowana. Z dzielnic
południowych w kierunku Lędzin i Bierunia będzie można niedługo przejechać
tak jak się powinno jeździć w cywilizowanym świecie – po równym asfalcie.

rozmowa z

Fot. P.Pudełko

i kondycję fizyczną. Aktywna rehabilitacja na świeżym powietrzu jest
odpowiednia także dla niepełnosprawnych i dla emerytów. Dlatego
wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że taka siłownia pod gołym
niebem przy hali widowiskowo-sportowej, w okolicach miasteczka rowerowego doskonale zdaje
egzamin.
Potwierdzeniem tych słów jest
obłożenie miejskich siłowni pod
chmurką. W internecie pojawiły
się już materiały wideo z kamer
monitoringu, na których widać,
jak mieszkańcy chętnie korzystają
z tych urządzeń. W sumie, w mieście funkcjonować będzie sześć siłowni na świeżym powietrzu. W takich dzielnicach, jak Piasek, Stare
Miasto, Brzęczkowice, Brzezinka,
Wesoła i Bończyk
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Grupę „Wspólnie dla Mysłowic” tworzy sześcioro radnych, zespół redakcyjny Myslowice.Net, grupa młodych społeczników i wolontariuszy, środowiska centrolewicowe wśród których są nauczyciele, sportowcy, działacze rad osiedlowych, rad rodziców, przedstawiciele związków zawodowych,
pracownicy służby zdrowia oraz działacze kilku organizacji społeczno – politycznych.

Dlaczego Dariusz Wójtowicz? Dziś odpowiemy sobie na część pytań!
Sylwia Bobek – Dariusz Wójtowicz
stanął na czele grupy, która nie dopuściła do likwidacji Szkoły Podstawowej numer 6 i Przedszkola numer
6 w Brzęczkowicach. Wcześniej trzykrotnie wspierał rodziców i pracowników oświatowych w ratowaniu przed
likwidacją Szkoły Podstawowej nr 7
na Słupnej i innego brzęczko wickiego Przedszkola. Jako radny sprawdził się w działaniach oświatowych na rzecz ratowania tam miejsc pracy.

Jurij Fomin – Darek to przyjaciel środowisk związanych ze sportem. To on
i jego grupa przyjaciół z Rady Miasta
walczy o budowę Sali Sportowej przy
Zespole Szkół Sportowych w dzielnicy Piasek. Od niego również zaczęła
się akcja budowy mysłowickich boisk
wielofunkcyjnych ze sztuczna nawierzchnią w cały mieście.

Krystyna Bal – Darek od samego
początku swej pracy w samorządzie
skutecznie działał w naszym Szpitalu. Gdy były prowadzone akcje
protestacyjne czy strajki, zawsze był
z załogą. Bronił również nasze salowe i sprzątaczki przed zwolnieniami,
gdy próbowano wprowadzić firmę
zewnetrzną, która miała być odpowiedzialna za utrzymanie
czystości w naszej placówce. Ludzie to pamiętają i cieszą się,
że mają wsparcie w jego osobie.

Adam Słota – aby ubiegać się
o najwyższe stanowisko w mieście
trzeba posiadać doświadczenie
oraz wiedzę w zakresie zarządzania miastem i zasobami ludzkimi.
Darek od 16 lat jest samorządowcem, który pracował w niemal
wszystkich komisjach. Dobrze razi
sobie w kontaktach z ludźmi i jest dobrym organizatorem.
Nie znam innego radnego, który angażuje się w tak wiele
przedsięwzięć jak Darek, dlatego będę wspierał go w wyborach prezydenckich.

Sandra Jędrzejas – mnie się podoba inicjatywa budowy trasy
dla rolkowców, jaką chce Darek
zrobić na odcinku istniejącej już
infrastruktury drogowej. Trasa
na odcinku Park Zamkowy –
Strumieńskiego – Powstańców
– Promenada oraz Stadionowa
– Partyzantów – Mikołowska – Obrzeżna Zachodnia,
przy odrobinie dobrych chęci, może już być uruchomiona już od przyszłego roku. Dla mnie takie pomysły są godne uwagi.

Sylwia Gajdzik – jestem wieloletnim pracownikiem oświaty
i widzę jak Darek stara się aby
dzieci mogły uczyć się w godnych warunkach. Budynek Gimnazjum numer 3 i Szkoły Podstawowej numer 13 został kilka
lat temu zmodernizowany dzięki jego determinacji w działaniu. Widziałam jak starał
się aby na Brzęczkowicach powstała sala gimnastyczna przy szkole „szóstce” i boiska z bieżnia na placu.
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Dariusz Strzoda – jestem członkiem
Rady Osiedla Piasek i mogę z pełna
stanowczością stwierdzić, że Dariusz
Wójtowicz jest godnym kandydatem
na najwyższe stanowisko w mieście.
Od wielu lat pomaga nam w dzielnicy
rozwiązywać najtrudniejsze problemy.
Przy okazji będąc pracownikiem firmy
oczyszczającej miasto, dba o czystość w naszej dzielnicy
i zawsze mogę liczyć na jego pomoc. To on jako pierwszy
wraz z radnym Wiesławem Tomankiem nagłośnił w mediach sprawę zapomnianego cmentarza żydowskiego.
Grzegorz Sałata – w tym roku w lipcu kończę 18 lat i będę mógł pierwszy raz zagłosować w wyborach
na prezydenta Mysłowic. Oddam
go na pana Darka, ponieważ od
wielu lat wspiera inicjatywy młodych ludzi. Dzięki jego pomysłom
mamy boiska na Brzęczkowicach
i fajną salę gimnastyczną. Przy okazji wspiera sport i kulturę w mieście, a to moim zdaniem najważniejsze dziedziny
życia przy rozwoju młodych mysłowiczan.
Mariusz Lizoń - skuteczność i determinacja w działaniu to mocne strony
naszego przyszłego kandydata na
prezydenta Mysłowic. Idealnym przykładem jego działań jest szkoła podstawowa w dzielnicy Wesoła. Przez
dziesiątki lat nikt nie potrafił zwrócić
uwagi na dramatyczne warunki w jakich uczą się dzieci. Darek podjął temat, nagłośnił problem
i nagle w budżecie miasta znalazły się ponad 3 miliony złotych
na termomodernizację i remont pomieszczeń. To się chwali!
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Ruszyły przetargi na remonty ulic: Wielka Skotnica, Morcinka, Osmańczyka i Partyzantów. Z ramienia
Rady Miasta przetargom przygląda się Wiesław Tomanek, szef klubu radnych Wspólnie dla Mysłowic.

Niepolityczne drogi
talnym stanie, skutkiem czego
mieszkańcy, mieli zalewane posesje oraz piwnice. Za 3 miliony
złotych wymieniona zostanie
nawierzchnia na całym odcinku
drogi, tam gdzie będzie to możliwe, powstaną zatoki parkingowe zwłaszcza po prawej stronie
drogi w kierunku Janowa. Przyszły inwestor wykona również
wjazdy do posesji – wyjaśnia
Wiesław Tomanek.

30 lat mieszkańcy Wielkiej
Skotnicy czekali na ten remont. Dobiegły końca prace
realizowane przez mysłowickie
wodociągi, a do końca lata do
użytku zostaną oddane: nowa
nawierzchnia, zatoki parkingowe i wjazdy do posesji.
Mysłowiccy
samorządowcy
mieli dwie opcje: albo łatamy
dziury, albo wykonujemy generalny remont nawierzchni. – Dla
dobra mieszkańców, czyli nas
wszystkich wspólnie z prezydentem Lasokiem, podjęliśmy
decyzję o gruntownym remoncie – mówi Wiesław Tomanek,
członek komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
Opcja generalnego remontu wymaga więcej cierpliwości,
jednak jak tłumaczy Tomanek,
warto będzie poczekać jeszcze

kilka miesięcy. – W budżecie na
2014 rok kwota zabezpieczona
na ten remont to 500 tys. zł. Na
wniosek prezydenta odbyło się
spotkanie w celu znalezienia

Do końca czerwca potrwa akcja zbierania podpisów za budową placu zabaw na Starym Mieście.
Pomysłodawcą akcji jest Piotr Styczeń, prywatnie
dziadek 3 letniego Wojtusia.

Podpisują się pod placem zabaw

Trudno odmówić mu determinacji. Piotr Styczeń po wielu rozmowach z rodzicami i dziadkami, postanowił, że dość narzekania i czas
działać. Na Starym Mieście w Mysłowicach brakuje placów zabaw dla
dzieci. Rodzice i dziadkowie nie mają
gdzie bawić się ze swoimi pociechami, bo istniejące place są brudne
i zaniedbane. Piotr Styczeń wystosował petycję do władz miasta, w której czytamy:
„My, mieszkańcy miasta Mysłowice zamieszkujący przy ulicach A.
Krajowej, G. Morcinka, Reymonta,
Szopena ,Wyspiańskiego,Lompy, Mikołowskiej, Katowickiej i W. Polskiego w trosce o nasze dzieci , w trosce
o ich bezpieczeństwo i radość z ich
okresu dojrzewania i dorastania
zwracamy się z ogromną prośbą
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do Pana Prezydenta i Rady Miasta Mysłowice o podjęcie konkretnych działań celem zapewnienia
naszym dzieciom radości i wybudowania bezpiecznych, nowoczesnych i ogólnodostępnych placów
zabaw . Prosimy o podjęcie stosownej uchwały i jej realizacji. Na chwilę
obecną jesteśmy „zmuszeni „ korzystać z takich obiektów zabawowych
albo na osiedlu Różyckiego albo W.
Skotnica . Jest to zdecydowanie dla
dzieciaków daleko”.
Petycja, to jednak nie wszystko.
Piotr Styczeń zbiera podpisy pod
pomysłem budowy placu zabaw.
Akcja potrwa do końca czerwca. Nic
nie działa na polityków, tak jak głos
opinii publicznej.

jeszcze 2,5 miliona. Tyle będzie
bowiem kosztował całkowity
remont. Dodajmy, że 1,5 mln
włożył MPWiK w sieć wodno-kanalizacyjną, która była w fa-

W pierwszych dniach czerwca
rozpoczął się przetarg na I etap
remontu ulicy Wielka Skotnica.
Obejmie on odcinek od posesji
nr 42 do skrzyżowania z ulicą
Janowską. Z uwagi na duży zakres prac kompleksowy remont
ul. Wielka Skotnica podzielony
zostanie na trzy etapy. Jednak
to ten pierwszy będzie najbardziej obszerny i przyniesie naj-

więcej korzyści dla uczestników
ruchu drogowego
– Generalny remont Wielkiej
Skotnicy, to jedna z największych inwestycji drogowych
w tej kadencji. Prosimy mieszkańców, aby bez wyraźnej potrzeby nie poruszali się ul. W.
Skotnica. Zapraszamy z korzystania z objazdów ul. Chopina,
która rok temu została wyremontowana – konkluduje Wiesław Tomanek.
Prace rozpoczną się również
przy
ulicach:
Osmańczyka
i Partyzantów. Dzięki staraniom
radnego Edmunda Sawickiego
nowy asfalt zopstanie położony
również przy ulicy Morcinka.

Jak kręcić, to tylko watę
Zagłosuj na mnie, to zrobię Ci dobrze. Jestem lepszy, bo obiecam Ci więcej. Dostaniesz
wszystko, czego zapragniesz, tylko oddaj na mnie głos. Tak w skrócie wygląda polityczny
przekaz w naszym mieście. Na szczęście nie u wszystkich.

Czy polityczny marketing musi
zawsze kojarzyć się tylko z wydawaniem pieniędzy na mało
pożyteczne inicjatywy? Ulotki,
gazetki, marnowanie czasu na
nic nie wnoszące dyskusje to niestety standard. Od lewa do prawa, politycy prześcigają się w pustych obietnicach. Jednak ludzie
tworzący projekt Wspólnie dla
Mysłowic chcą pokazywać się
z innej, z bardziej pożytecznej
strony.
– Jeśli już mamy być widoczni,
to niech idzie za tym coś więcej,
niż tylko tradycyjne, sztywne

formy promocji – mówi Dariusz
Wójtowicz, lider Wspólnie dla
Mysłowic.
To właśnie Wójtowicz wpadł na
pomysł, aby podczas imprez plenerowych nie wpychać ludziom
ulotek, tylko częstować ich...
watą. Sama wata to jednak nie
wszystko. Sandra Jędrzejas, jedna z kobiet tworzących Wspólnie
dla Mysłowic zakupiła kultowy
pojazd – Volkswagen T2, rocznik
1972. Auto robi prawdziwą furorę w mieście. Gdzie tylko się pojawi, natychmiast zwraca swoją
uwagę. Rocznik samochodu nie

jest przypadkowy. To właśnie
w 1972 roku przyszedł na świat
Dariusz Wójtowicz, kandydat na
prezydenta.
– Ten pojazd nie jest celem
samym w sobie. Już teraz mogę
zdradzić, że po wygranych wyborach auto trafi na licytację.
Cena wyjściowa to 40 tys złotych.
Środki trafią do Domu Dziecka
na Słupnej – mówi Jędrzejas.
Jak zapowiadają członkowie
Wspólnie dla Mysłowic, to nie
koniec użytecznych i nietuzinkowych pomysłów.
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Polityczni samobójcy

Mając do dyspozycji 6 milionów złotych i taką
oto alternatywę: budujemy salę gimnastyczną dla
mysłowickiej szkoły sportowej lub wynajmujemy biura
W naszym mieście niedawno odbyła się dyskusja o wspieraniu przedsiębiorczości. dla urzędników, to jaką decyzję Państwo by podjęli?!
I co? I nic. Zamiast tworzyć prawo przychylne przedsiębiorcom, część radnych robi
wszystko, by skutecznie ich od miasta odstraszać.
Narzekamy na brak pracy, na
brudne i dziurawe ulice. Liczba
oczekujących na nowe mieszkanie
stale rośnie, brakuje placów zabaw
i miejsc w żłobkach. Brak perspektyw. Dlaczego sąsiednie gminy
mogą się rozwijać, a nasza ciągle
stoi w miejscu?

roku liczba przedsiębiorstw wynosiła ponad 5 tys. Dziś, firm zatrudniających mieszkańców jest niewiele
ponad 3 tys. Gdyby każda ze zlikwidowanych firm zatrudniała minimum 2 osoby, to poziom bezrobocia by u nas nie istniał. A liczba osób
bez pracy wynosi już 3,5 tys.

Bo w Katowicach, Sosnowu czy Jaworznie wiedzą doskonale, że inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze
ziarno. To przedsiębiorcy przeznaczają na inwestycje miliardy złotych.
A nowych miejsc pracy nie przynosi
bocian tylko w 75 procentach tworzą je właśnie przedsiębiorcy.

Zasadnicze pytanie brzmi – dlaczego przedsiębiorcy uciekają z naszego miasta i dlaczego władze na
to pozwalają? Przedsiębiorcy cenią sobie spokój, ale anonimowo
mówią: – Na rozpatrzenie próśb
w mysłowickim magistracie czekamy tygodniami, a nawet miesiącami. Urzędnicy robią bardzo wiele,
by utrudnić nam życie. Gdy prosimy

A w Mysłowicach? U nas w 2010

o wsparcie radnych, możemy liczyć
na zaledwie kilku, a reszta patrzy na
nas jak na kosmitów. Kompletnie
nie rozumie się naszych potrzeb –
mówią osoby prowadzące działalność w Mysłowicach.

Budowa sali gimnastycznej.
Wiem, skąd wziąć pieniądze

– mówi Dariusz Wójtowicz

O zgrozo, na jednym z portali należących do działaczy lokalnej prawicy, mówi się wprost, że radni którzy rozmawiają z przedsiębiorcami,
zapewne robią to z czysto korupcyjnych pobudek. Nie ma złudzeń –
taka atmosfera psuje klimat wokół
naszego miasta. Duże firmy omijają
nas szerokim łukiem, bo kto chciałby inwestować mając już na starcie
łatkę złodzieja i wyzyskiwacza?

Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim???
Polacy nie chodzą do wyborów, bo uważają, że ich głos nie ma większego znaczenia.
Ludzie mówią: po co tracić czas skoro i tak ostatecznie władzę będą sprawowali ci,
którzy robili to już wielokrotnie i nigdy się nie sprawdzili.
Niska frekwencja wyborcza w wyborach do Europarlamentu, to kolejny dowód na to, że Polacy nie czują
potrzeby decydowania o swoim losie
w wyborach. Jak tłumaczą eksperci Polacy po prostu nie wierzą w to, że
ich głos ma jakiekolwiek znaczenie.
Z „Diagnozy Społecznej" - największego badania socjologicznego wynika, że w Polsce społeczeństwo
obywatelskie nie istnieje. 45 proc.
ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić reform przeprowadzonych po 1989 r. Z tych, którzy
mają na ten temat zdanie, ponad
połowa uważa, że się nie udały. Polacy nie są także przekonani do demokracji. Z badań wynika, że tylko
co czwarty ankietowany twierdzi, że
demokracja to dobra forma rządów.
13,6 proc. Polaków jest przekonanych, że czasami rządy niedemokratyczne są lepsze niż demokracja.
Z kolei 39 proc. z nas nie ma na ten
temat zdania.
Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się natomiast
takie społeczeństwo, w którym do
minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie
obywateli. W takim społeczeństwie
obywatele mają zdolność do samoorganizacji
oraz
określania
i osiągania wyznaczonych celów.
Polska jest krajem demokratycznym, a jak wiadomo jest to taki
system polityczny w którym społeczeństwo obywatelskie ma najlepsze warunki ku temu, by istnieć lub
się rozwijać. W Polsce najważniejszym dokumentem jest Konstytucja,
która zapewnia nie tylko wolność
i równość obywatelską , ale również
swobodę zakładania i działalności
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partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń oraz fundacji.
Krótko mówiąc obywatele mają zdolność do samoorganizowania. I właśnie dzięki temu w naszym kraju na
szczęście nie brakuje organizacji, które chętnie i bezinteresownie pomagają ludziom w gorszym położeniu.
Coraz bardziej popularny staje
się wolontariat. Większość Polaków
uważa, że w naszym społeczeństwie konieczne jest umacnianie
solidarności międzyludzkiej. Prawie co drugi obywatel deklaruje, że
zna jakąś osobę spoza swojej rodziny, której gotów byłby pomagać
w dobrowolnej i bezpłatnej pracy.
Przybywa osób o nastawieniu prospołecznym, a ubywa tych, którzy
deklarujących orientację indywidualistyczną. Nie oznacza to jednak,
że w pełni jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, gdyż nie zawsze udaje nam się w wykorzystać
zalety tego typu społeczeństwa.
Pomimo tego, że mamy prawo
głosować w wyborach powszechnych, to frekwencja wyborcza jest
zatrważająco niska. Odsetek obywateli biorących udział w legalnych
i nielegalnych demonstracjach czy
deklarujących kontakty z politykami
i urzędnikami na różnych szczeblach jest w naszym kraju najniższy
w Europie. Wśród społeczeństw
europejskich jesteśmy również na
końcu listy w porównaniach dotyczących poziomu zaufania do siebie
nawzajem czy do instytucji publicznych. W ostatnich latach wyraźnie
pogłębiła się nieufność Polaków
do instytucji władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej,
a główną przyczyną takiej sytuacji

jest nieudolność władz oraz powszechna opinia o jej nieuczciwości
i korupcji. W pewnym sensie czujemy się bezradni i zagubieni. Nie czujemy oparcia w systemie, w którym
funkcjonujemy.
Jednym z głównych problemów,
który nie pozwala nam się angażować w życie społeczne jest brak
czasu, z uwagi na fakt, że zagrożeni
utratą płynności finanfowej wiele
czasu spędzamy na pracy. Pracujemy najdłużej w Europie. Płace
w naszym kraju nie pozwalają często
jednak na godne życie. Nie mamy
zatem ani czasu na angażowanie
się w coś "za darmo" ani pieniędzy, by do tej aktywności dokładać.
Niestety, nasz wizerunek nie zawsze jest taki, jaki byśmy chcieli.
Wciąż nie możemy stwierdzić, że
polskie społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim, które mogłoby nam przynieść wiele
korzyści. A warto o nie walczyć…
Niektóre kryteria spełniamy już
dziś, co jest powodem do radości
i motywacją do dalszych zmian na
lepsze, które najlepiej zacząć od
siebie. Uwierzmy, że „Polak potrafi”, przedyskutujmy, co trzeba robić
i podejmijmy działanie.
Nie możemy szybko liczyć na efekty, ale cały proces trzeba zapoczątkować i konsekwentnie prowadzić.
Dotyczy on spraw kluczowych dla
nas wszystkich i w dłuższej perspektywie przyniesie wszystkim korzyści.
Jesteśmy na dobrej drodze i mamy
wszelkie predyspozycje by stać się
w pełni wykształtowanym społeczeństwem obywatelskim. Czeka
nas ciężka praca.

Od lat, miasto wynajmuje
pomieszczenia od prywatnego
przedsiębiorcy, choć przylegający do magistratu budynek
po dawnym liceum handlowym
stoi pusty. Natomiast dzieci
z Zespołu Szkół Sportowych
na Piasku tłoczy się w ciasnych
pseudo sportowych pomieszczeniach. Do dziś przez kilku zakompleksionych i nieudolnych
działaczy społeczno – politycznych „Inwestycja Marzeń” pozostaje w sferze dzielnicowych
marzeń!
Dzielnica
Piasek
powoli
umiera kulturalnie, sportowo
i ekonomicznie. Gwoździem
do trumny była likwidacja KWK
Mysłowice. W międzyczasie
w tej dzielnicy zamknięto filię
Miejskiej Biblioteki Publicznej
i zrujnowano obiekty gospodarcze Klubu Sportowego Górnik
09 Mysłowice. Nieprzemyślany
remont Parku Zamkowego również spalił na panewce.
Jednym z nielicznych miejsc
na Piasku, gdzie jeszcze tętni
dzielnicowe życie jest Zespół
Szkół Sportowych, w którym
miała powstać okazała sala
sportowa nazywana przez uczniów i pedagogów "Inwestycją
Marzeń". Niestety, jak to w naszym mieście bywa, skończyło
się na obietnicach i ciągle zamiast oczekiwanej inwestycji
pozostały marzenia przysłowiowej ściętej głowy.
Jak już wcześniej pisałem,
ludzie są w stanie politykom
wybaczyć i zapomnieć nawet
największe kłamstwa, bo przyzwyczaili się do łgarstw i kombinacji. Jednak oszukiwanie
dzieci jeszcze nikomu nie uszło
na sucho. To radni, m.in. członkowie Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu wnieśli ponad 3 lata

temu o zmianę projektów technicznych sali, co spowodowało,
że do dziś dzieciaki muszą grać
w piłkę w kurzu i na ciasnych
obiektach.
Moi zajadli przeciwnicy zapytają mnie po raz kolejny: kolego
Wójtowicz, skąd wziąć pieniądze na budowę sali gimnastycznej w dzielnicy Piasek? Odpowiadam, z pieniędzy, które co
roku są przekazywane na wynajem dodatkowych pomieszczeń
na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice!
Tylko w ciągu trzech ostatnich
lat z gminnego skarbca wydano
ponad 5,5 miliona złotych na
wynajem powierzchni w prywatnych budynkach przy Placu
Wolności 1, 2 i 4. Czy stać nas
na taką rozrzutność?! Moim
zdaniem NIE!
Nasi urzędnicy mogą przecież
pracować w przylegającym do
magistratu pustym budynku po
dawnym liceum handlowym,
a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze powinny trafiać
na budowę upragnionej przez
dzieciaki sali gimnastycznej na
Piasku. W ten oto sposób, bez
kredytów czy pożyczek krótkoterminowych, można spełnić
marzenie dzieciaków z Piasku!
Taki wniosek składałem wielokrotnie podczas posiedzeń
organów Rady Miasta, niestety
jego realizacja utknęła w miejscu...
Budowa
sali
gimnastycznej dla dzieciaków z Piasku,
zaraz po jesiennych wyborach samorządowych, to mój
kolejny „pomysł na Mysłowice” z precyzyjnym wskazaniem
źródła
finansowania.
Zróbmy to „Wspólnie dla Mysłowic”! Dariusz Wójtowicz
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Ten program stworzyliśmy

WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC

1. WSPÓLNIE DLA RODZINY

6. WSPÓLNIE DLA MŁODYCH

- miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego malucha
- mieszkania dla młodych
- wsparcie dla osób niepełnosprawnych
- wsparcie dla potrzebujących rodzin (ulgi, świadczenia, posiłki)
- budowa nowych placów zabaw
- strefy dla rodzin w miejskich parkach

- większe stypendia
- atrakcyjne zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji
- rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu
- festiwal młodych
- promocja młodych talentów
- aktywizacja dzieci z najbiedniejszych dzielnic

2. WSPÓLNIE DLA NOWYCH MIEJSC PRACY

FOT.photl

- praca dla mysłowiczan: aktywizacja firm działających na terenie Mysłowic
- bank wakatów utworzony przez UM, UP i mysłowickich przedsiębiorców
- mysłowicka strefa ekonomiczna (obrzeżna zachodnia/północna brzezinka)
- wsparcie dla osób rozpoczynających działalność (szkolenia, ulgi, niskie czynsze w zasobach miejskich)
- aktywizacja osób bezrobotnych

FOT.pHOTOXPRESS

7. WSPÓLNIE DLA KULTURY I SPORTU
- modernizacja kąpieliska na Słupnej
- trasa rekreacyjna (Park-Promenada-Huta Rozalii)
- stawiamy na sport! budowa sali gimnastycznej dla szkoły sportowej
- pomoc mysłowickim klubom sportowym oraz darmowe zajęcia dla mieszkańców
- wsparcie dla mysłowickich ogrodów działkowych
- rewitalizacja terenów zielonych

8. WSPÓLNIE DLA EDUKACJI

3. WSPÓLNIE DLA NOWYCH DRÓG
- nowy układ komunikacyjny dla miasta (DTŚ do Jaworzna)
- kompleksowe remonty dróg ze szczególnym uwzględnieniem jakości napraw
- dobra komunikacja: międzygminny program połączeń tramwajowych i kolejowych
- budowa i remont chodników, nowe parkingi i ścieżki rowerowe
- modernizacja rowów melioracyjnych
- budowa ścieżek rowerowych

- multimedialne szkoły - kreatywna nauka
- elastyczne godziny pracy przedszkoli
- otwarte świetlice (zajęcia pozalekcyjne)
- zwalczanie przemocy w szkole – programy profilaktyczne
- remonty szkół
- rozwój bibliotek

4. WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA
- monitoring wizyjny miasta i wzmożone patrole
- ochrona pieszego: doświetlenie przejść dla pieszych
- akcja "Nie dla czadu" na terenie całego miasta (szkolenia+montaż czujników)
- wsparcie służb: doposażenie jednostek Straży Pożarnej i Policji
- kursy pierwszej pomocy
- remonty placów zabaw

FOT.photl

9. WSPÓLNIE DLA SENIORÓW
- oddział geriatryczny w Szpitalu nr 2
- instytucja opiekuna dziennego
- utworzenie miejskiej rady seniorów
- usługi społeczne dla seniorów – karta seniora
- utworzenie Domu Spokojnej Starości
- organizacja czasu wolnego dla seniorów

5. WSPÓLNIE DLA zdrowia

10. WSPÓLNIE DLA FINANSÓW

FOT.sxc

- racjonalne wydatkowanie pieniędzy miejskich
- aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych
- budżet obywatelski
- sprawiedliwy podział środków pomiędzy dzielnice
- zmniejszenie zadłużenia
- otwarta polityka względem inwestorów.

- szybki dostęp do badań, rehabilitacji i nowoczesnego sprzętu ratującego życie
- dofinansowanie in vitro
- etatowe pielęgniarki i dentystki w szkołach
- skuteczna profilaktyka zdrowotna (walka z nałogami)
- szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka
- powrót oddziału laryngologii
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Śląsk – mała ojczyzna

Ludzie na południu Mysłowic wiedzą najlepiej, jak dbać o śląską dumę i tożsamość, jak

Podstawówka na Wesołej
będzie remontowana!

walczyć o swoją małą ojczyznę, dzielnicę, kawałek własnego miejsca na ziemi. Jedną

– Jeśli nasza akcja się powiedzie, to
mowa śląska uzyska statut języka
regionalnego. Dodatkowo pojawią
się fundusze na śląską edukację
regionalną, działalność kulturalną
i artystyczną – mówi Bittner.

Sygnał do budowy społecznej
inicjatywy ponad partyjnymi podziałami dał radny miejski Dariusz
Wójtowicz, autor projektu pod nazwą Wspólnie dla Mysłowic. Ludzie
z różnych stron miasta, radni, społecznicy, zwykli mieszkańcy zjednoczyli się pod wspólnym szyldem.
Swoje pomysły na miasto wspólnie
z Dariuszem Wójtowiczem chce realizować Iwona Bittner, działaczka
społeczna, członek Ślunskiej Ferajny – organizacji promującej śląskie

dziedzictwo. Iwona Bittner dobrze
zna problemy dzielnic południowych i wie jak skutecznie je rozwiązywać. Od lat zasiada w Radzie
Osiedla Larysz-Hajdowizna.
– Choć dzielnice południowe leżą
daleko od ratusza, to staramy się
robić wiele, aby tę odległość skracać. Niestety nasza część miasta
jest często pomijana przy podziale
środków na inwestycje. To musi się
zmienić – mówi Bittner.

Co zdaniem pani Iwony trzeba
zmienić w Mysłowicach, a zwłaszcza w południowych dzielnicach? –
Musimy zadbać o bezpieczeństwo
poprzez instalację monitoringu wizyjnego. Ciągle niewiele dzieje się
jeśli chodzi o remonty ulic i chodników. W samym Laryszu warto poważnie pomyśleć o przeniesieniu
do szkoły dzielnicowej biblioteki
oraz utworzeniu szkolnej stołówki
z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy
czekamy na salę gimnastyczną –
wylicza Iwona Bittner.

Od ubiegłego roku trwała batalia o remont i termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej nr
15 w dzielnicy Wesoła. Do połowy
czerwca mieszkańcy dzielnicy żyli
w niepewności czy obietnice mysłowickich samorządowców zostaną
spełnione. We wtorek 21 czerwca został rozstrzygnięty przetarg
na modernizację obiektu. Według
wstępnych informacji wygrała firma,
która złożyła ofertę na kwotę około
1,65 miliona złotych. Wcześniej Rada
Miasta zabezpieczyła na ten cel 3,2
miliona złotych.
Kompleksowy remont placówki
to zadanie wieloletnie, którego ostateczny termin zakończenia nastąpić
ma 31 lipca 2015 roku. Wymiana
okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, uszczelnienie dachu z przebudową instalacji
wentylacyjnej, wymiana pionów i instalacji ogrzewania to najważniejsze
prace remontowe jakie zostaną wykonane w najbliższym roku.
Przypominamy, że remont budynku został wprowadzony do budżetu
miasta Mysłowice po ubiegłorocznej
interwencji przewodniczącej Rady
Rodziców Bożeny Sury, grona pedagogicznego i grupy mieszkańców
Wesołej. W sprawę zaangażował się

radny miejski Dariusz Wójtowicz,
który nagłośnił w mediach urągające
warunki, w jakich muszą się uczyć
dzieci. Wspólny lobbing spowodował, że akcja zakończyła się sukcesem!
Po przetargu zostały oszczędności
w wysokości około 1,6 miliona złotych. W najbliższych dniach Dariusz
Wójtowicz i Edmund Sawicki złożą
na ręce prezydenta Edwarda Lasoka wniosek, aby część tej kwoty była
przeznaczona na wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej i wymianę oświetlenia. Prosili o to przedstawiciele Rady Rodziców.
- Cieszę się, że mój młodszy kolega
z samorządu Dariusz Wójtowicz dba
o godne warunki do nauki dla dzieci, nie tylko w swojej dzielnicy. We
wcześniejszych latach, gdy pełniłem
funkcję resortowego zastępcy prezydenta, miałem silne wsparcie Darka przy termomodernizacji trzech
szkół w Brzęczkowicach i SP-9. Cieszę z jego skuteczności w działaniu,
a mieszkańcom Wesołej gratuluję,
że wspólnymi siłami doprowadzili do remontu jednej z najbardziej
szkoły – mówi Edmund Sawicki,
obecny radny i były dyrektor kilku
mysłowickich szkół.

08

dzonego przed notariuszem, spadkodawca
może wskazać określoną osobę lub osoby,
które w chwili otwarcia spadku nabędą konkretne przedmioty zapisu – np. mieszkanie
lub samochód. Dzięki zapisowi windykacyjnemu można zatem przekazać spadkobiercy
oznaczoną co do tożsamości rzecz, np. samochód, jak również zbywalne prawo majątkowe (np. spółdzielcze mieszkanie własnościowe), firmę, gospodarstwo rolne.
W chwili śmierci spadkodawcy, zapisobiercy wskazani w zapisie windykacyjnym
składają w sądzie wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku. Następnie, Sąd w wydanym
postanowieniu stwierdza nabycie przedmiotów zapisanych windykacyjnie i określa
dokładnie kto i co otrzymuje. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Dla skuteczności zapisu windykacyjnego
jest to, czy rzecz w nim zapisana należała do
spadkodawcy w chwili jego śmierci.
Na marginesie należy pamiętać, że osoby
wskazane w zapisie windykacyjnym, odpowiadają również za długi spadkowe pozostawione przez spadkodawcę. Tak, więc zapiso-

którego należą Dorota Konieczny-Simela, Krystyna Bal, Edmund Sawicki, Antoni Zazakowny i Dariusz Wójtowicz.

nia boisk asfaltowych na parkingi
samochodowe wewnątrz ul. Katowickiej. Zyskaliśmy około 40 miejsc
– sprawa ciągnęła się od listopada
2009 r. Doprowadziliśmy do wybudowania zatoczki przy przystanku
autobusowym przy ulicy Katowickiej. Każdego roku składane są
wnioski i interpelacje o remonty
boisk, placów zabaw, naprawę ławek, sprzątanie parków i zieleńców,
remonty ulic, remonty chodników
na terenie całego miasta.
Od początku kadencji pełnię dyżury w każdy pierwszy i drugi wtorek miesiąca. Mieszkańcy mogą
składać swoje wnioski oraz propozycje. Jestem obecny we wszystkich
posiedzeniach Rady Osiedla w okręgu drugim obejmującym dzielnice:
Janów-Ćmok, Wielka Skotnica oraz
Bończyk-Tuwima.

W czasie ukonstytuowania się
rady zostałem członkiem Komisji
Samorządności i Przestrzegania
Prawa, członkiem Komisji Sportu
i Rekreacji oraz członkiem Komisji
Gospodarczej Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pracuję również
w społecznych komisjach: Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Po dwóch latach kadencji zostałem vice-przewodniczącym Komisji Gospodarki natomiast w roku
2013 stanąłem na jej czele. Od

początku kadencji wziąłem udział
we wszystkich sesjach jakie były
zwoływane: zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz we wszystkich
komisjach do których zostałem
powołany. W czasie trwania kadencji złożyłem na ręce prezydenta około 650 interpelacji, wniosków i interwencji telefonicznych.
Na początku udało się utwardzić
drogę dojścia z ul. Wielkiej Skotnicy,
ul. Staszica do Gimnazjum nr 1 oraz
ZSP nr3. Po konsultacji z mieszkańcami nastąpiła zmiana użytkowa-

Angażowałem się w remont ul.
Katowickiej oraz byłem za nazwaniem ronda przy kopalni: Rondem
Górników K.W.K Mysłowice. Po wielu latach udało się uporządkować
sprawę płyt złożonych pomiędzy
ZSP3 przy Bończyka. Po moich interwencjach wymieniono latarnie
pomiędzy ulicami Rudnickiego
a Bończyka, dojście do szkoły GIM1,
wymieniono oraz przesunięto latarnie na ul. Katowickiej 71-73 oraz
Bończyka 48 -72 dojazd do ul. Kormoranów. Wyremontowano chodniki: dojście oraz schody przy ul. W.
Skotnica, Stalmacha, Stokrotek, Ka-

towickiej 71-73 oraz Bończyka 44.
Na wniosek mieszkańców odbywają się wizje lokalne, np. kontrolowane jest rondo przy targowisku
oraz handlujący, aby nie urządzali
postoju i handlu w miejscach niedozwolonych. Jako jedyny przedstawiciel Rady Miasta w Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
jestem przy wszystkich wizjach dotyczących poprawy bezpieczeństwa
naszych milusińskich. W okolicach
szkół została ograniczona prędkość
do 40 km/h, w kilku miejscach zamontowano progi zwalniające. Po
kilku latach udało się oświetlić miasteczko rowerowe.
Działając w komisji mieszkaniowej udało się przekonać Prezydenta Miasta, aby wprowadził ulgi dla
mieszkańców, którzy złożą wniosek
na mieszkanie do remontu, co dało
pozytywny efekt przy przydziale
mieszkań.
Jako członek Komisji Gospodarki wielokrotnie spotykałem się
z mieszkańcami ul. Kormoranów
w sprawie budynków na których
jest uszkodzony eternit zagrażający ich życiu i zdrowiu. Problem
został załatwiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piast z Katowic.
W wielu miejscach miasta udało się
usunąć drzewa, które zagrażały życiu i mieniu mieszkańców. Jednym
z największych sukcesów tej kadencji jest realizacja mojego pomysłu

- budowy siłowni pod chmurką. Na
wniosek dyrekcji i rady rodziców
w SP3 wsparłem remont tarasu. Od
wielu lat bardzo dobrze układa się
współpraca z naszym dziekanem
ks. proboszczem Rafałem Ryszką.
Bardzo ważnym tematem było wyremontowanie ul. Katowickiej od
sklepu Aldi do budynku Katowicka
67 oraz wykonanie częściowego remontu chodnika.
Bez wątpienia jedną z najpoważniejszych inwestycji tej kadencji jest
remont Wielkiej Skotnicy, o którym
piszemy dokładnie na 4 stronie tej
gazety. Przy okazji chciałbym podziękować za wsparcie radnym:
Biesiadeckiemu, Kubicy, Białucha
oraz przewodniczącemu Rady Miasta Grzegorzowi Łukaszkowi za wyrażenie zgody na przekazanie środków na tę inwestycję.
Na koniec, pragnę podziękować
wszystkim, którzy mnie wciągnęli
w prace na cmentarzu żydowskim
w Mysłowicach, tak zapomnianym
przez wszystkich. Tematem zaszczepił mnie jeden z mieszkańców
naszego miasta pan Bogusław Polak, który przekonał mnie że to ważny kawałek historii naszego miasta.
Dziękuję również Irkowi Skwirowskiemu, Dariuszowi Strzodzie i wielu ludziom dzięki którym została odkryta historia tego miejsca i miasta
.Wielu zasłużonych mieszkańców
spoczywa w tym miejscu.

Mysłowickie Forum Równych Szans i Praw Kobiet rozpoczęło działalność na początku bieżącego roku. To osoby, dla których priorytetem

Bezpłatne porady prawne: Wojciech Berendowicz
Czytelnik: Moja mama chciałaby zapisać swoim dzieciom samochód oraz
mieszkanie, przy czym samochód chciałaby zapisać mnie, natomiast mieszkanie
z uwagi na trudną sytuację finansową
swojej córce, czyli mojej siostrze. Czy jest
to możliwe, oraz jak skutecznie i właściwie tego dokonać, tak żeby w przyszłości
po śmierci mamy nie było pomiędzy mną
a siostrą sporów, co do tego komu jaka
rzecz z masy spadkowej przysługuje?
Prawnik: Oczywiście jest możliwe takie rozrządzenie składnikami swojego majątku, aby
konkretne osoby dostały wskazane przez nas
przedmioty. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone do kodeksu cywilnego w 2012 r.
i nosi nazwę zapisu windykacyjnego.
W testamencie sporządzonym w formie
zapisu windykacyjnego, który musi mieć charakter aktu notarialnego, Pana mama może
postanowić, że konkretna osoba dziedziczy
wskazaną przez nią część majątku. W ten sposób będzie można zapisać w testamencie rzeczy poszczególnym osobom np.: samochód
Panu, a mieszkanie Pana siostrze.
W ramach zapisu windykacyjnego sporzą-

W 2010 roku został wybrany radnym miejskim i od samego początku kieruje klubem Wspólnie dla Mysłowic, do

Wiesław Tomanek podsumowuje ostatnie cztery lata

z takich osób jest Iwona Bittner, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Larysz-Hajdowizna.
To między innymi dzięki Radzie Osiedla na bieżąco przeprowadzane są remonty w laryskim
Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Malowane są ściany w klasach, wymieniana jest podłoga i drzwi. Do
szkoły trafiają nowe szafki. Iwona
Bittner dała się poznać w ostatnim czasie jako współorganizatorka okolicznościowych jarmarków.
Stawia na promowanie śląskiej
tożsamości. Z inicjatywy Ślunskiej Ferajny w miastach Górnego Śląska odbywają się konkursy,
bale, festyny i turnieje. Obecnie
członkowie stowarzyszenia pochłonięci są zbiórką podpisów
pod projektem prawnego uznania śląskiej mniejszości etnicznej.

Zanim został radnym, przez 12 lat pełnił funkcję członka i przewodniczącego zarządu Rady Osiedla Bończyk-Tuwima.

jest działalność na rzecz równości kobiet i mężczyzn, mające jednocześnie potencjał i chęć działania dla miasta i społeczeństwa.

Forum Równych Szans

bierca może przyjąć lub odrzucić zapis w ciągu
sześciu miesięcy od chwili kiedy dowiedział się
o uczynieniu zapisu na jego rzecz. Nie złożenie oświadczenia o odrzuceniu zapisu windykacyjnego w w/w terminie skutkuje tym, iż jest
on uważany za przyjęty. Odrzucenie zapisu
powoduje, iż składnik majątkowy stanowiący
przedmiot zapisu wchodzi do masy spadkowej i podlega dziedziczeniu natomiast osoba,
na rzecz której uczyniono zapis windykacyjny,
przestaje być zapisobiercą i tym samym nie
ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe,
chyba że jest również spadkobiercą.

Pierwszym
przedsięwzięciem,
w którym udział wzięły przedstawicielki Forum, a które można nazwać
dużym sukcesem mieszkańców,
był Wielki Mysłowicki Dzień Dziecka zorganizowany przy markecie
Tesco. Forum aktywnie włączyło się
zarówno w przygotowania imprezy,
jak i w sam jej przebieg, ponieważ
inicjatorka przedsięwzięcia – Sylwia
Ociepka – to także kobieta o ogromnym harcie ducha, znakomita
organizatorka i kobieta aktywna.
Hasłem przewodnim imprezy było
„Zabawa i pomoc”, gdyż podczas
festynu odbywała się zbiórka pieniędzy na leczenie jednej z mysłowiczanek, Kamili Michalskiej. Obecność na imprezie tak znacznej liczby
mieszkańców, ich słowa uznania
i aktywny udział w przygotowanych

Porady prawnej udzielił
Wojciech Berendowicz
Podczas dyżurów radnego Dariusza
Wójtowicza, odbywających się w każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Mysłowicach przy ulicy Generała Ziętka
116, można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawnika Wojciecha Berendowicza.
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atrakcjach to dowód, że tę wspólną
inicjatywę mieszkańców można nazwać właśnie wielkim sukcesem.
– Misją Forum jest m.in. przełamywanie stereotypów, zgodnie
z którymi kobiety kolokwialnie mówiąc „nie nadają się” do działania
w pewnych dziedzinach życia, wymagających rzekomo specyficznych
kompetencji. – mówi przewodnicząca mysłowickiego Forum, Joanna
Frysztacka. – Kobiety posiadają te
kompetencje, posiadają też wiele
cech, pozwalających na wykonywanie działań ze znacznie większą
efektywnością. Na co dzień to matki, żony, partnerki, które nierzadko
nie zdają sobie sprawy ze swojej
wszechstronności i wielozadaniowości. A przykładów takich kobiet
w naszym mieście jest wiele.
– Stawiamy sobie za cel pokazać, że czas skończyć z samokrytycyzmem i niewiarą we własne siły i umiejętności. – mówi

wiceprzewodnicząca
Katarzyna
Zapart. – I wcale nie chodzi o to, by
scigac sie kto jest lepszy czy gorszy,
ale o to, byśmy mieli świadomość,
ze wszyscy mamy takie samo prawa i takie same obowiązki.
– Wspólnie pokażemy, jak można
efektywnie wykorzystać nasz własny potencjał. – dodaje sekretarz Agnieszka Bielarczyk.
W minionych tygodniach działaczki Forum można było spotkać
także podczas akcji odczarowywania mysłowickich podwórek, organizowanej przez MOK, którą wsparły
zarówno finansowo, jak i promocją
oraz własną aktywnością.
– Zapraszamy serdecznie do kontaktu i na nasze spotkania. Zobaczycie, że warto razem robić coś dobrego! – zachęca Frysztacka.
Kontakt z Forum: portal Myslowice.Net oraz Facebook.
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Izabela Sanhen – społecznik z krwi i kości

Adam Słota – komentarz do wyborów europejskich
Rozmowa z wieloletnim działaczem, przewodniczącym
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Mysłowicach Adamem
Słotą, którego poprosiliśmy o komentarz na temat
minionych i przyszłych wydarzeń politycznych, tak
dotyczących kraju, jak i miasta.

Z zawodu i zamiłowania pielęgniarka. Aktywnie i z sukcesami działa na rzecz uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3. Izabela Sanhen – od urodzenia mieszkająca w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
dołączyła do projektu tworzonego przez Dariusza Wójtowicza
Jej życiowe motto brzmi:
„służyć ludziom”. I to nie tylko
w pracy z racji swojego zawodu, ale również poza szpitalem. Pani Izabela od kilku lat
aktywnie działa w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr
3, a obecnie pełni funkcję przewodniczącej.
Dzięki jej staraniom szkołę
wspierają sponsorzy. 10 uczniów wraz z dwójką nauczycieli
wybiera się właśnie na X Zlot
szkół Imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, który odbywa się
w ten weekend w Mrzeżynie.
W ubiegłych latach spotykali
się w Nysie, Głogowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie
i mniejszych miejscowościach.
Podczas
każdego
zlotowe-

go spotkania nasi uczniowie
z dumą prezentują swoje miasto, region i szkołę. Przedstawiają historię i obecne oblicze
Mysłowic, wyjątkowość gwary
śląskiej, tańce i pieśni regionalne, a także swoje dokonania
artystyczne. Ci młodzi ludzie
są wspaniałymi ambasadorami
Mysłowic.
Pani Izabela to osoba odważna, skuteczna i wrażliwa
na potrzeby mieszkańców.
Wierzy, że Mysłowice mają
potencjał i swoją wiarą zaraża
innych. Mobilizuje do wspólnego działania. Jej zdaniem miasto powinno zadbać o budowę
parkingu przy SP3. - Brakuje
miejsc parkingowych dla rodziców odwożących dzieci rano do

szkoły. Drogi i chodniki w Janowie od lat nie widziały remontów. Nasza dzielnica powinna
być podłączona do monitoringu miejskiego, zwłaszcza tereny z tyłu szkoły podstawowej.
Uważam, że nie jest to bezpieczne miejsce. Poza tym marzy mi się w dzielnicy siłownia
i nowoczesny plac zabaw dla
dzieci –mówi Sanhen.
Pani Izabela stawia na sport.
Sama się nim interesuje, szczególnie piłkę ręczną, której fanką została za przyczyną syna,
grającego w drużynie MOSiR
Mysłowice. Czas wolny spędza
aktywnie – wędrując z rodziną
po różnych szlakach turystycznych.

Poznajmy się: Dariusz Strzoda Poznajmy się: Andrzej Dombek
Gdyby trzeba było znaleźć jedno słowo do określenia
Dariusza Strzody, to zapewne byłoby to: TURYSTA. Jest
przewodnikiem beskidzkim, przodownikiem turystyki
górskiej, pilotem wycieczek i członkiem PTTK.

Znajomi mówią o nim, że ma niespożyte pokłady energii. Choć oficjalnie jest
emerytem górniczym, to nic ze znaczenia tego słowa do niego nie pasuje.
Nadal pracuje w prywatnej firmie. Wie, co to praca zespołowa – przez lata
był ratownikiem górniczym. Andrzej Dombek jest żonaty, ma trzech synów.
Najstarszy poszedł w ślady ojca i jest pracownikiem kopalni Mysłowice-Wesoła,
dwóch pozostałych jest uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

wiczankę od pokoleń, obecną radną
Sejmiku Wojewódzkiego, który to
mandat uzyskała z listy SLD. Młoda,
wykształcona, zaangażowana we
współpracę z organizacjami pozarządowymi, otwarta na społeczeństwo i chcąca mu służyć- czy trzeba
innych rekomendacji? Jak mało który z kandydatów ma papiery na samorządowca i doświadczenie w tej
pracy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami, jest jakiś
komentarz?
Adam Słota: Jeśli porównywać wyniki wyborów do poprzednich, tych
z 2009 roku to niewiele się zmieniło
w geografii: kolejno PO, PiS ,SLD,
a na dalszych pozycjach efemerydy
- poprzednio Ruch Palikota, teraz
ruch Korwina-Mikke, który zebrał
premię za miałkość innych ugru-

powań. Takie decyzje Polaków są
pewną formą protestu wobec uprawianej polityki i sprawowanych rządów. Rzeczywistość, w której funkcjonują nie podoba im się do tego
stopnia, że „wezmą” cokolwiek, byle
było inne. Czy takie rozwiązania są
dobre - czas pokaże. Obyśmy nie
żałowali.
Mysłowickie SLD zgłosiło swoją
kandydatkę – Kasię Zapart, mysło-

W listopadzie mamy kolejne wybory. Ważniejsze?
No cóż, kalendarz wyborczy upływa, skończyliśmy jedną kampanię ,
a już – czy tego chcemy czy nie- zaczyna się następna, chyba ważniejsza w pojęciu lokalnym. To wybory
naszych radnych, znamy ich, oni
mieszkają za ścianą, nasze dzieci
chodzą do tej samej szkoły, co ich
dzieci, razem przez lata pracowaliśmy – oni są nasi, stąd i dla nas.
Widzą problemy lokalne, dziury
w drogach, brak miejsc parkingowych, niedoposażone szkoły, brak
stref aktywnego spędzania czasu,
problem bezrobocia i wsparcia
dla lokalnych przedsiębiorców.
Nasi kandydaci chcą zmieniać marazm, który nas otacza i wiedzą jak.

Jako Wspólnie dla Mysłowic razem,
od samego początku współtworzą
program pod nazwą „10 przykazań
dla Mysłowic”.
Jak SLD zamierza, bo nie wątpię, że
tak, uczestniczyć w tej kampanii?
Wybory samorządowe mają swoją
specyfikę i charakter – tu wybieramy inaczej niż europarlamentarzystów czy posłów. Wybieramy pomiędzy Józkiem, Hanką, Staśkiem
czy Ewą. Wybór jest trudniejszy bo
prawie wszystkich ich znamy. To nie
Piecha, Buzek czy Gierek.
Mysłowickie SLD będzie aktywnie
uczestniczyć w nadchodzącej kampanii. Jestem przekonany, że nazwiska obecnych radnych, którzy są
członkami mysłowickiego SLD Antoniego Zazakownego, Dariusza
Wójtowicza, Wiesława Tomanka czy
blisko z nami współpracującego Edmunda Sawickiego uzupełnione
nowymi zaangażowanymi w mysłowickie problemy społeczne postaciami, potrafią wygenerować dla
naszego wspólnego miasta energię
i możliwości. Bo obserwując dotychczasową politykę urzędujących
można odnieść wrażenie, że energii w niej nie ma, a możliwości na-

wet się nie szuka. Nasi kandydaci
w swoich okręgach znani są z ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców.
Świadomie podejmują decyzję
o starcie do Rady Miasta. Wiedzą,
że w ten sposób będą mieli realny
wpływ na to, by mysłowickie koło
napędowe wreszcie ruszyło.
Co to oznacza dokładniej?
W ubiegłym roku Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjęła uchwałę, w której zobligowała
Zarząd do prowadzenia prac zmierzających do stworzenia wspólnej
dla Mysłowic grupy centro-lewicy.
Wybraliśmy także kandydata na
prezydenta. Pracujemy zatem.
Wchodzimy w skład załogi społeczników, nauczycieli, sportowców,
przedsiębiorców i samorządowców. Nasza przewaga polega na
tym, że znamy bolączki tego miasta
z różnych perspektyw, a potrafiliśmy wypracować wspólny, rzeczowy, realny i silny program. W jedności siła. Nasze miasto naprawdę
wymaga natychmiastowych prac
naprawczych i wizji, której brakuje
obecnej władzy.
Dziękujemy za rozmowę!

Jurij Fomin – ukraiński mistrz, który pokochał Mysłowice!
Wierzy, że sport może być alternatywą dla patologii społecznych. Od ponad
dwudziestu lat prowadzi zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Piasku.
– Mamy wspaniałą młodzież, trzeba tylko wyciągnąć do niej rękę – mówi Jurij Fomin.

Jego pasją są góry, historia,
turystyka, praca z młodzieżą.
W 2011 roku Zarząd Główny
PTTK, przyznał mu dyplom
za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa. Cztery lata wcześniej
Strzodzie przyznano srebrną
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odznakę „Zasłużony w Pracy
PTTK wśród Młodzieży.
Dariusz jest członkiem
Rady Osiedla Piasek oraz PCK
HDK „Basia” działającego
przy kopalni Mysłowice - Wesoła. Jest zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Dariusz

Strzoda ceni sobie przyjaźń
oraz szczerość. Szczególnie na sercu leżu mu dobro
dzielnicy Piasek oraz Zespołu
Szkół Sportowych, którego
jestem absolwentem. Pochodzi z Piasku, tu się wychował
oraz mieszka od urodzenia.

Andrzej był zawodnikiem Górnika 09, Górnika
Wesoła i Lechii Mysłowice.
Nadal aktywnie uprawia
sport. Kilka tygodni temu
ukończył
półmaraton.
Bierze udział w różnych

biegach organizowanych
przez Mysłowickie kluby,
stowarzyszenia
biegowe oraz poza granicami
miasta. Jestem członkiem zarządu wspólnoty
mieszkaniowej przy ulicy

Różyckiego 6-6c. Wspólnota doprowadziła do
zmodernizowania budynku mieszkalnego i wykonania wielu prac związanych z wyglądem terenów
przylegających.
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Jurij
Fomin:
„Mieszkańcy
Piasku zasługują na szansę”
Upór i zaangażowanie ma we krwi.
Jurij Fomin pochodzi z Ukrainy. Jego
ojciec również był trenerem tenisa
stołowego. – Urodziłem się z rakietką tenisową w ręku – opowiada. Do
naszego kraju przyjechał na początku lat 90. – Na Ukrainie była bieda,
a w Polsce rodziła się demokracja
i wolny rynek – wspomina Jurij. Jego
działalność handlowa przynosiła
zyski, jednak prawdziwa pasja nie
dawała za wygraną.
Jurij trafił najpierw do Chorzowa.
W tamtejszym AKS-ie prowadził
pierwsze zajęcia z młodzieżą. Wyniki
osiągane przez jego podopiecznych
zostały dostrzeżone w tworzonej
wówczas sekcji tenisa stołowego
przy Górniku 09. Jurij zdecydował
się na Mysłowice – od razu wiedziałem, że to miejsce właśnie dla mnie.
Gdy pojawiła się możliwość pracy
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w Szkole Sportowej na Piasku, Jurij
bez wahania zdecydował się rzucić
własny, dobrze prosperujący biznes, by rozpocząć pracę z dziećmi.
W 1993 roku został nauczycielem
tenisa stołowego. Co ciekawe, przez
pół roku nie pobierał pensji, bo
pracę rozpoczął w semestrze zimowym, a budżet planuje się dopiero
z początkiem nowego roku szkolnego. Rano praca z uczniami, popołudniami w klubie. I tak od 20 lat. –
Uwielbiam Mysłowice bez względu
na to, co mówi się o moim mieście.
Nie dam również powiedzieć złego słowa na młodzież z Piasku. To
wspaniali ludzie, trzeba tylko dać im
szansę – mówi Jurij.
Od 15 lat, z własnych środków
organizuje Grand Prix Mysłowic
w tenisie stołowym. Wpisowe to
5 złotych. Ci, których nie stać grają
za darmo. Turniej trwa 10 miesięcy
i każde dziecko może wziąć w nim

udział. Ponad 80 procent biorących
udział to dzieciaki z Piasku. Pieniądze są przeznaczone na część nagród, resztę Jurij dokłada z własnej
kieszeni lub korzysta z pomocy
sponsorów. Zdobyte przez siebie
puchary przerabia i wręcza laureatom. Sam dba również o halę sportową po dawnej Kopalni Mysłowice.
Niedawno była groźba jej sprzedaży
przez holding, jednak Jurij poruszył
niebo i ziemię, by utrzymać status quo. Udało się. Sam wykonuje
potrzebne remonty hali: naprawił
instalację elektryczną, doprowadził
ciepłą wodę, zadbał o parkiet. Kilka
dni temu złodzieje ukradli metalowe kraty. Radzimy sobie jak możemy – mówi trener.
Jurij chce robić więcej dla mieszkańców dzielnicy. – Nie mogę już
patrzeć jak nie dba się o Piasek.
Likwiduje się bibliotekę i świetlicę
dla dzieci, a potem są pretensje, że

młodzież się nudzi i robi głupie rzeczy. Innym problemem jest cuchnąca Bolinka. Dlaczego nikt nie może
doprowadzić tej sprawy do końca?
Musimy zadbać o bezpieczeństwo
– zamontujmy monitoring. Zwiększmy patrole straży miejskiej, dlaczego nie ma ich w niedzielę, gdy
jest giełda – wylicza Fomin.
Aby to zmienić zamierza wystartować w nadchodzących wyborach
samorządowych. – Obecni radni
z tej dzielnicy nie mają się czym

pochwalić. Robią bardzo mało, aby
nasza dzielnica zmieniała się na
lepsze. A my potrzebujemy konkretnych rozwiązań, dlatego rozmawiam z Dariuszem Wójtowiczem,
liderem Wspólnie dla Mysłowic –
dodaje.
Jurij Fomin, 52 lata. Nauczyciel
mianowany tenisa stołowego, wiceprezes klubu olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych. Mistrz Juniorów Ukrainy w tenisie stołowym.
Mieszka w dzielnicy Piasek.
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