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Kolejna kandydatka na urząd prezydenta Mysłowic 
potwierdziła swój start w wyborach listopadowych. 
To katowiczanka Agnieszka Kostempska

OGŁOSZENIE

Jaworzno ul. Grunwaldzka 263; Trzebinia ul. Długa 34a

2999

Dzwonek Gong Bim 
Bam dwutonowy 
230V

OSZCZĘDZASZ
37%szt.18 99

2599
Lampka nocna Cleo, 
mix kolorów

OSZCZĘDZASZ
35%szt.16 99

8599
Lampka LM1 PK1 
Rustik

OSZCZĘDZASZ
19%szt.69 99

1499
Plafon Eco 
mix wzorów

OSZCZĘDZASZ
33%szt.9 99

Największe polskie 
partie polityczne 
chcą walczyć 
o mysłowickich 
wyborców 
przedstawicielkami 
płci pięknej spoza 
miasta.

O tym, że kandydatką Pra-
wa i Sprawiedliwości w wal-
ce o fotel prezydencki bę-
dzie Ewa Fica, była dyrektor 
Szpitala nr 2 informowali-
śmy w poprzednim wydaniu 
„CT”. Platforma Obywatel-
ska odpowiedziała kandydat-
ką również spoza Mysłowic. 
Chęć startu w Mysłowicach 
zapowiedziała Agnieszka Ko-
stempska.„

Kostempska jest 
radną Sejmiku 
Województwa 
Śląskiego. 
Przewodniczy 
klubowi radnych 
wojewódzkich. 
Pracuje 
w zależnej od 
miasta spółce 
w Sosnowcu. 
Mieszka 
w Katowicach. 

Jest żoną Dawida Ko-
stempskiego – prezydenta 
Świętochłowic i przewod-
niczącego Górnośląskie-
go Związku Metropolitalne-
go. Kostempski wygrał tam 
4 lata temu wybory, mimo że 
nie miał związków z tym mia-
stem – wcześniej piastował 
funkcję radnego Katowic.

Kandydatura Kostemp-
skiej w Mysłowicach może 
budzić pewne zaskoczenie, 
ale nie dla tych, którzy nie-
co uważniej przyglądają się 
wydarzeniom w mysłowickiej 
Platformie. Jakiś czas temu 
w wyborach do rady powiato-
wej władzę przejęli członko-
wie zrzeszeni w północnych 
kołach i skupieni wokół Jac-

ka Stankowskiego i Zbignie-
wa Zduniaka. Z wyborów na 
szefa formacji zrezygnował 
wówczas wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Bernard 
Pastuszka. Teraz Pastuszka 
zdecydował się na budowę 
własnego komitetu wybor-
czego My to Mysłowice i za-
powiada, że nie będzie wal-
czył o prezydenturę.

Przez wiele miesięcy mó-
wiło się, że ambicję startu 
w wyborach miał i Zduniak, 
i Stankowski. To mało rozpo-
znawalne w mieście osoby. „

W tej sytuacji 
władze 
regionalne 
zdecydowały się 
na kandydaturę 
z zewnątrz 
i narzuciły 
mysłowickim 
działaczom 
Kostempską. 

Ci ochoczo ją popar-
li, choć tak naprawdę nie 
mieli wyjścia. Mówi się 
też, że Kostempska nie 
rezygnuje z kandydowa-
nia do sejmiku śląskiego, 
a już na pewno ma posta-
wić  mysłowicką platfor-
mę na nogi.

Swoje pierwsze kro-
ki jako potencjalna kan-

dydatka Agnieszka Ko-
stempska w Mysłowicach 
poczyniła w towarzystwie 
Jolanty Charchuły – kry-
tykowanej za to, że jako 
mysłowicka radna brała 
udział w konsorcjum ku-
pującym od miasta Szpi-
tal nr 1. Radna Charchuła 
25 stycznia br. zawie-
siła swoje członkostwo 

w Platformie Obywa-
telskiej. – Obecnie trwa 
wewnętrzne postępowa-
nie wyjaśniające dotyczą-
ce niektórych aspektów 
działalności publicznej 
Pani Radnej – poinfor-
mował „CT” Borys Bud-
ka, Sekretarz Regionu 
Śląskiego PO RP.

(kat)

mat. Agnieszki KostempskiejKandydatka PO na prezydenta Mysłowic Agnieszka Kostempska
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4 osobom zostaną wręczone dziś wyróżnienia Zasłużony dla Miasta

OGŁOSZENIE

   Po porannej kawie

Oficjalnie już Platforma 
Obywatelska potwierdzi-
ła, że wojska zaciężne 

sprowadza do Mysłowic, by 
po zwycięstwie w wyborach 
prezydenckich importowana 
żona prezydenta Świętochło-
wic Dawida Kostempskiego – 
Agnieszka, pokierowała naszym 
miastem. 

Zresztą świętochłowicka para 
prezydencka mieszka na stałe 
w centrum Katowic, więc tylko 
praca łączy prezydenta ze Świę-
tochłowicami. Podobnie ma być 
w wypadku pani Agnieszki, jeśli 
wygra w Mysłowicach. Kandydat-
ka już uczy się miasta pod okiem 
radnej Charchuły, bohaterki nie-
sławnej afery z zakupem mysło-
wickiego szpitala za cenę kawa-
lerki. Czy to dobra nauczycielka? 
Ocenią wyborcy. Pani pojawiła się 
np. na otwarciu roku szkolnego 
w jednej ze szkół w charakterze 
vipa, albo jak kto woli przyjaciela 
szkoły, oferując pomoc placówce.

Zresztą PO w naszym mieście 
to cień dawnej partii. Oto Ber-

Polityczne maliny
nard Pastuszka, wiceprzewod-
niczący RM z ramienia tej partii 
właśnie, złożył papiery i opusz-
cza partię, a pozostałych człon-
ków partii w mieście potrafią wy-
mienić jedynie koneserzy wiedzy 
politycznej.

Obraził się na mnie prezydent 
Dariusz Wójtowicz. Pardon, kandy-
dat na prezydenta. Okazuje się, że 
szpan na skórę, furę i komórę szpa-
nem nie był, bo jak twierdzi auto 
służbowe z kierowcą jest ogólne-
go użytku, a nie osobiste w spółce 
melioracyjnej, telefon ma nie służ-
bowy, a własny, podobnie jak gar-
nitur, w którym wystąpił objeżdża-
jąc Mysłowice. Może to i prawda, 
ale jak zostanie prezydentem, to sa-
mochód „prawie nówkę” dostanie 
po Lasoku, tak jak służbowy telefon 
bez limitu rozmów. Tylko garnitu-
ry nadal trzeba będzie we własnym 
zakresie...

Tak czy inaczej kłopot dla spółki 
marszałka, w której występuje od 
kwartału jako dyrektor, pozostanie 
bez zmian. Będzie musiała szukać 
następcy za niezastąpionego Pana 

Dariusza, ale to nie nasz problem, 
prawda?

Żeby było jeszcze śmieszniej, jak 
już pisałam, PiS wystawił na kandy-
datkę w wyborach prezydenckich 
byłą dyrektor Szpitala nr 2 – Ewę 
Ficę, którą zwolnił mimo menadżer-
skich sukcesów prezydent Edward 
Lasok. Nie przeszkadza to tej samej 
partii lansować na radnego sejmi-
ku Zbigniewa Augustyna, przyjacie-
la i człowieka Lasoka, szefa ważnej 
miejskiej jednostki.

Już teraz zastanawiam się jaki 
galimatias przyniosą nam kandy-
daci startujący z poszczególnych 
list. Czy da się z tego ustalić jakieś 
zasady, którymi się kierują?

Więc zastanawiam się jak da-
leko obowiązuje u nas zasada, że 
w polityce nie ma sentymentów 
i każdy każdego wpuszcza w ma-
liny. Co daję pod rozwagę...

Grażyna Haska 

W czwartek, 
11 września odbędą 
się dwie nadzwyczajne 
sesje Rady Miasta. 
Jedna z nich odbędzie 
się wyjątkowo 
w sali widowiskowej 
Mysłowickiego Ośrodka 
Kultury i będzie miała 
uroczysty charakter.

Na deskach  MOK przy 
ul. Grunwaldzkiej o godz. 16.00 
rozpocznie sie uroczystość wrę-
czenia wyróżnień Zasłużony dla 
Miasta Mysłowice czterem oso-
bom, związanym z życiem kultu-
ralnym i artystycznym naszego 
miasta. Są to: Stefania Adamik 
(muzyk i pedagog, dyrygentka 
Chóru Żeńskiego „Harmonia”, 
członkini ewangelickiego chóru 
ekumenicznego „Jubilate Deo”), 
Heliodor Holewa (Sportowy In-

struktor Modelarstwa Lotnicze-
go Klasy „S”, prowadzi od 42 lat 
w Mysłowicach pracownię mode-
larską), Urszula Stodółkiewicz-
-Flak (plastyk, od 1980 r. zwią-
zana z Mysłowickim Ośrodkiem 
Kultury, współautorka sukcesów 
plastycznych podopiecznych sto-
warzyszenia „Skarbek”) i Józef 
Klimas (dyrygent Orkiestry Dę-
tej KWK Mysłowice).

Wcześniej – o godz. 14.00, rad-
ni spotkają się na sali sesyjnej. Do 
przegłosowania będą mieli dwie 
uchwały. Pierwsza jest związana 
z ubieganiem się przez Szpital nr 2
o dofinansowanie na termomo-
dernizację budynku interny. Dru-
ga dotyczy określenia zasad udzie-
lania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach – 
w sierpniu projekt tej uchwały zo-
stał zdjęty z porządku obrad sesji 
zwyczajnej.

aa

Podczas sierpniowej 
sesji Rady Miasta radni 
zgodzili się na zmianę 
statusu Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Od przyszłego 
roku obecny MOSiR 
zostanie jednostką 
budżetową. Oznacza to, 
że gmina będzie musiała 
pokryć wszystki jego 
wydatki wyłącznie z kasy 
miasta. MOSiR będzie 
działał wg założonego 
planu i otrzyma budżet 
na jego wykonanie.

Dziś MOSiR ma status zakła-
du budżetowego i musi sam sta-
rać się o pieniądze na działanie 
z zewnątrz. Wprawdzie dziś gmi-
na także dotuje Ośrodek, ale za-
pewnia finansowanie zaledwie 
części ponoszonych wydatków. 
Propozycję przekształcenia MO-
SiR-u w jednostkę budżetową 
prezydent proponował radnym 
już w ub. roku. Koronnym argu-
mentem był m.in. fakt, że MOSiR 
i tak czerpie pieniądze z gminnej 
kasy poza uchwaloną dotacją, 
bo udostępnia swoje sale i hale 
szkołom, które utrzymywane są 
z miejskiego budżetu.
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Już nie muszą się 
martwić o pieniądze

Dzisiaj dwie sesje
W ubiegłym tygodniu 
rozpoczął się cykl 
spotkań, podczas których 
konsultowany jest 
z mieszkańcami program 
rewitalizacji Mysłowic. 
Mieszkańcy mogą 
wyrazić swoją opinię, 
które z zaproponowanych 
zadań należy zrealizować 
w pierwszej kolejności, 
a tym samym, które z nich 
będą miały największy 
wpływ na poprawę 
warunków życia i rozwoju 
w naszym mieście.

Dotychczas odbyło się pięć ta-
kich spotkań. Pierwsze w dzielni-
cach Piasek, Centrum i Stare Mia-
sto. To właśnie te trzy dzielnice zo-
stały zakwalifikowane do rewitali-
zacji jako te, w których kumuluje 
się najwięcej problemów (na tere-
nie Centrum dotyczy osiedla Ry-
mera). Podczas konsultacji miesz-
kańcy mieli za zadanie pogrupo-
wać zadania proponowane dla po-
szczególnych dzielnic w kolejności 
od najbardziej do najmniej istot-
nych. Ich lista została stworzona 
w ubiegłym roku w ramach pro-
jektu „Aktywowani”.

Zadania dotyczą zarówno in-
westycji w infrastrukturę mieszka-
niową, drogową (remonty, budo-
wy, przebudowy), jak i utworzenia 
centrów wsparcia dla różnych śro-
dowisk. Na terenie Starego Miasta 
propozycje dotyczą m.in. remon-
tów komunalnych kamienic i II 
etapu remontu Parku Zamkowe-
go, przebudowy placu dworcowe-
go i utworzenia centrum przesiad-
kowego. Wśród proponowanych 
rozwiązań jest również utworze-
nie centrów dla rodzin, seniorów, 
młodzieży, osób niepełnospraw-
nych, centrum usług społecznych, 

czy rozwoju społecznego. Podczas 
spotkań można jeszcze również 
zgłosić dodatkowe propozycje, 
nieujęte w programie.

W każdej dzielnicy odbędą się 
po dwa spotkania. Drugie będzie 
poświęcone budżetowi partycy-
pacyjnemu. – W trakcie spotkań 
konsultacyjnych odpowiemy so-
bie m.in. na pytania: jakie grupy 
mieszkańców i w jakich kwestiach 
są zainteresowane tworzeniem bu-
dżetu partycypacyjnego oraz czy 
powinien on być tworzony w opar-
ciu o dotychczasowe doświadcze-
nia rad osiedlowych – informuje 
Kamila Szal, rzecznik prasowy ma-
gistratu.

Spotkania konsultacyjne pro-
wadzone są przez Urząd Miasta 
we współpracy z mysłowickim sto-
warzyszeniem CIS i z katowickim 
stowarzyszeniem MOST.

Harmonogram spotkań na naj-
bliższy tydzień (początek – 

godz. 17.00):
11 września – Brzęczkowice i Słupna, 
Gimnazjum nr 3, ul. Hlonda
12 września – Szopena-Wielka Skotnica, 
SP1, ul. Wielka Skotnica
16 września – Brzezinka, G4, ul. Reja
17 września – Krasowy, SP17, ul. PCK
18 września – Wesoła, ZSP2, ul. Pocztowa

as

Radni Młodzieżowej 
Rady Miasta będą 
karani pozbawieniem 
mandatu za nadmierną 
nieobecność na sesjach 
lub spotkaniach 
roboczych. Od 
początku września 
ponad pięciokrotna 
nieusprawiedliwiona 
absencja będzie karana 
właśnie w ten sposób. 

Zmianę par. 15 statutu Rady 
na ubiegłotygodniowej sesji pre-
zentowała przewodnicząca MRM 
Aleksandra Targosz.

gh

Młodzieżowi radni 
lekceważą swoje 
obowiązki

Mieszkańcy konsultują

Spotkanie w dzielnicy Piasek
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panczenista Zbigniew Bródka jest mistrzem olimpijskim na dystansie 1500 m

Sześć lokalnych komitetów 
wyborczych wystawi w nad-

chodzących wyborach samorzą-
dowych swoich kandydatów na 
radnych i prezydenta Mysłowic. 
Termin rejestracji komitetów upły-
nął 8 września.

Komitety lokalne (stowarzyszeń 
lub wyborców), zgłaszające kandy-
datów tylko na terenie wojewódz-
twa, należało zarejestrować do ko-
misarza wyborczego właściwego 
dla naszej gminy – czyli w Katowi-
cach. Łącznie w stolicy wojewódz-
twa przyjętych zostało 330 zawiado-
mień o utworzeniu komitetu wybor-
czego. Wśród nich sześć będzie wy-
stawiać kandydatów na stanowiska 
w mysłowickim ratuszu. Są to: Ko-
mitet Wyborczy Niezależni Mysłowi-
ce (pełnomocnikiem wyborczym jest 
Karol Kaszek, który będzie również 
startować na prezydenta), Komitet 
Wyborczy Wyborców Wspólnie dla 
Mysłowic (pełnomocnik wyborczy – 
Wiesław Tomanek, kandydatem na 
prezydenta jest Dariusz Wójtowicz), 
Komitet Wyborczy Wyborców „My 

to Mysłowice” (pełnomocnikiem jest 
Damian Sojka, z tej listy będą star-
tować tylko kandydaci na radnych), 
Komitet Wyborczy Wyborców Prawa 
Strona (pełnomocnik – Kamil Pajonk; 
komitet zarejestrowany przez dzia-
łaczy stowarzyszenia Prawa Strona 
Mysłowic), Komitet Wyborczy Wy-
borców Łukasza Jarawka (pełnomoc-
nik – Marek Czyżycki, kandydatem 
na prezydenta jest Łukasz Jarawka) 
i Komitet Wyborczy Wyborców My-
słowickie Porozumienie Samorządo-
we (pełnomocnikiem komitetu jest 
Grzegorz Brzoska, a kandydatem 
z tej listy na prezydenta Mysłowic 
– Edward Lasok).

Poza kandydatami z lokalnych list, 
o mandaty radnych i fotel prezyden-
ta w naszym mieście będą się ubie-
gać osoby z list ogólnopolskich: PO 
(Agnieszka Kostempska), PiS (Ewa 
Fica), RAŚ (Sebastian Roncoszek). 
Termin zgłoszenia list kandydatów 
na radnych upływa 7 października. 
Kandydatów na prezydenta można 
zgłaszać do 17 października.

żet

Powiatowy Urząd Pracy dys-
ponuje jeszcze w tym roku 

środkami z Funduszu Pracy na 
refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pra-
cy dla osób bezrobotnych. Jeśli 
jesteś przedsiębiorcą, warto się 
tym zainteresować, gdyż można 
uzyskać nawet 20 tysięcy złotych 
na jedną osobę.

W 2014 roku PUP w Mysłowi-
cach otrzymał 500 tysięcy złotych 
na refundację kosztów wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobot-
nego. Jak do tej pory zostało zaan-
gażowanych 277 tysięcy złotych. 

Można więc zatem nadal ubiegać 
się o taką formę wsparcia, która 
łączy w sobie pomoc zarówno dla 
osób pozostających bez pracy jak 
i dla przedsiębiorcy.

– Z tego co się orientuję w mi-
nionych latach przedsiębiorcy 
przeznaczali te kwoty na przykład 
na zakup wózków widłowych, 
komputerów, sprzętu kuchenne-
go czy chłodziarek lub lodówek do 
sklepów – mówi Bożena Bartnic-
ka, dyrektor PUP w Mysłowicach. 
– Z ciekawostek można dodać, 
iż w ubiegłym roku dofinansowa-
liśmy formę do produkcji łodzi dla 
szkutnika – dodaje. 

Dla porównania w roku ubie-
głym na tę formę wsparcia prze-
znaczone było 700 tysięcy złotych, 
z czego udało się wydatkować pra-
wie całą kwotę, bo ok. 697 tysięcy. 
Z tej sumy w Mysłowicach doposa-
żono, bądź wyposażono 38 stano-
wisk pracy, podczas gdy w sąsied-
nim Jaworznie były to 24 miejsca. 
Na ten rok w naszym mieście zo-
stały już zaangażowane środki na 
organizację około 25 miejsc pracy.

Najbliższe terminy na składanie 
wniosków to: od 15 do 19 września 
oraz od 13 do 17 października lub 
do wyczerpania limitu środków na 
ten rok.        Red

Róża  i Augustyn Ślusarz z Kra-
sów świętowali 10 września 

jubileusz 65-lecia małżeństwa, 
popularnie nazywany „żelaznymi 
godami”. Z tej okazji małżonków 
odwiedził prezydent Edward La-
sok i kierownik USC Ewa Maze-
lon-Nowakowska, by przekazać 
szanownym Jubilatom życzenia 
i kwiaty.

Pobrali się 10 września 1949 
roku. W tym dniu wzięli ślub cywil-
ny, a dwa dni później stanęli przed 
ołtarzem, by zawrzeć sakramentalny 
związek w kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Brze-
zince. Pani Róża (84 lata) pochodzi 
z Brzezinki, a jej maż (89 lat) z Kra-
sów. Po ślubie zamieszkali w Kraso-
wach na ojcowiźnie męża.

Wychowali dwoje dzieci – syna 
Andrzeja i córkę Urszulę, doczeka-
li się dwójki wnucząt i czwórki pra-
wnucząt.

– Ślub był piękny, pogoda dopisa-
ła, do kościoła – bo nie było wówczas 

jeszcze samochodów – jechaliśmy 
w dziesięć landauerów, czyli bryczek 
– wspomina pani Róża.

Mąż ma bogatą przeszłość wo-
jenną, jeszcze sprzed ślubu. Podczas 
zawieruchy wojennej dostał się do 
Anglii, służył w marynarce wojen-
nej. Już po wojnie pracował w Biu-
rze Projektów Górniczych w Katowi-
cach. Pani Róża, choć była cukierni-
kiem-piekarzem, głównie zajmowała 
się domem i wychowaniem dzieci.  
Wypieki przygotowywała dla swojej 
rodziny, ale przez kilka lat pracowała 
w piekarni blisko domu. Mąż Augu-
styn, o czym warto wspomnieć, był 
projektantem szybów górniczych, 
zaprojektował również dzwonni-
cę przy kościele w Brzezince, która 
istnieje do dzisiaj. Oboje z żoną lu-
bią podróże, w 2006 roku zwiedzili 
niemal całą Europę.

W jesieni życia mają kochającą 
rodzinę, na którą zawsze w potrze-
bie mogą liczyć.

(SA)

15 września br. 
Centralne Muzeum 
Pożarnictwa organizuje 
akcję zatytułowaną 
„Dzień numeru 112, 
czyli pożegnanie lata 
na alarmie”. Gościem 
specjalnym będzie 
Zbigniew Bródka – 
złoty medalista Igrzysk 
Olimpijskich 
w Soczi 2014.

Impreza odbędzie się w siedzi-
bie Centralnego Muzeum Pożar-
nictwa w Mysłowicach (ul. Stadio-
nowa 7a) i będzie miała na celu 
popularyzację wśród uczniów my-
słowickich placówek oświatowych 

W rejonie giełdy 
samochodowej miejskie 
strażniczki zauważyły, 
jak idący chodnikiem 
pieszy potknął się i 
upadł. Mężczyzna dość 
mocno się poturbował. 
Funkcjonariuszki 
udzieliły mu pierwszej 
pomocy.

Strażniczki, widząc, że mężczy-
zna nie podnosi się z ziemi, zabra-
ły z radiowozu apteczkę i ruszy-
ły mu na pomoc. Okazało się, że 
upadek zakończył się rozbiciem 
łuku brwiowego, złamaniem nosa 
i otarciami naskórka na twarzy. Pe-
chowiec obficie krwawił.

Po opatrzeniu i udzieleniu 
pierwszej pomocy, na miejsce 
wezwano Zespół Ratowników 
Medycznych, który zadecydował 
o przewiezieniu pacjenta na obser-
wację do szpitala.       żet

Są jeszcze pieniądze na doposażenie 
i wyposażenie stanowisk pracy

Sześć lokalnych komitetów 
i trzy krajowe wystawią 
swoich kandydatów

Świętowali „żelazne gody”

Państwo Róża i Augustyn Ślusarz

Pożegnanie lata na alarmie 
ze Zbigniewem Bródką

Strażniczki pomogły 
rannemu mężczyźnie

numeru 112 oraz służb działają-
cych w jego strukturach, jak rów-
nież kultury fizycznej.

Gościem specjalnym będzie 
Zbigniew Bródka – złoty medalista 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Soczi 2014. Swój udział w im-
prezie zapowiedziały również licz-
ne jednostki straży pożarnej oraz 
policji. Podczas imprezy oprócz 
spotkania ze Zbigniewem Bródką 
przewidziane są różnego rodzaju 
atrakcje, m.in. pokaz sprawności 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Dodatkowo pracownicy Centralne-
go Muzeum Pożarnictwa przygoto-
wali szereg dodatkowych atrakcji, 
które niewątpliwie uatrakcyjnią im-
prezę, takie jak: przejazd zabytko-
wymi samochodami pożarniczymi, 
pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej, 
pokaz obsługi autodrabiny.

Impreza rozpocznie się o godz. 
10.00.        IW

Funkcjonariuszki opatrzyły poturbowanego i wezwały pogotowie ratunkowe 
(fot. SM Mysłowice)
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I N F O R M A T O R
POLICJA

MYSŁOWICE

STRAŻ POŻARNA

Komenda Miejska, ul Starokościelna 2  tel. 997, 32 31 73 200
Telefon zaufania  tel. 0 800 120 226
Kierownik Rewiru Dzielnicowych tel. 32 317 32 65

Państwowa Straż Pożarna, ul. Strażacka 7  tel. 998, 32 222 20 91, 32 316 00 30
Ochotnicza Straż Pożarna Dziećkowice, ul. Batalionów Chłopskich 45 tel. 32 225 93 27
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. 27 Stycznia 11 tel. 32 222 26 54
Ochotnicza Straż Pożarna Kosztowy, ul. Kubicy 60 tel. 32 225 03 99

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe, ul. Powstańców 9 tel. 999; 32 222 21 00
Pogotowie energetyczne, ul. Obrzeżna Północna 12 tel. 991, 32 222 28 55, 32 766 58 40
Pogotowie gazowe, ul. Katowicka 71 tel. 992; 32 227 31 24
Pogotowie wodno-kanalizacyjne, ul. Sułkowskiego 3a tel. 32 223 59 42

URZĘDY
Urząd Miasta, ul. Powstańców 1  tel. 32 31 71 100
Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 4 tel. 32 317 23 00
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mikołowska 4a tel. 32 223 27 21
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumińskiego 5 tel. 32 225 10 85
Urząd Pocztowy Mysłowice 1, ul. Powstańców 11 tel. 32 222 21 61
Prokuratura Rejonowa, ul. Mikołowska 4a tel. 32 222 27 89
Sąd Rejonowy, ul. Krakowska 2  tel. 32 317 41 00

INFORMACYJNE
Informacja PKP tel. (42/22) 19 436, 19 757
Informacja KZK GOP tel. 0800 16 30 30, 32 74 38 446

ZDROWIE
Mysłowickie Centrum Zdrowia, ul. Mikołowska 1 tel. 32 317 44 00
SPZOZ, Szpital nr 2, ul. Bytomska 41 tel. 32 318 33 48

CENTRALE ZAKŁADÓW PRACY
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 21 tel. 32 317 43 00
Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Stadionowa 11, ul. Mikołowska 7  tel. 32 222-60-43

BANKI
PKO S.A. O/Mysłowice, ul. Mikołowska 6 tel. 32 317 01 07

KASY
SKOK „Mysłowice”, ul. Świerczyny 3 tel. 32 316 13 53, 32 317 67 89
SKOK „Wesoła”, ul. Pocztowa 14 – tel. 32 225 37 38, ul. Generała Ziętka 74 – tel. 32 223 01 25,
ul. Okrzei 3 – tel. 32 316 46 32, ul. Grunwaldzka 20 – tel. 32 318 32 64,
ul. Kopalniana 5 – tel. 32 317 55 67

INSTYTUCJE MIEJSKIE
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strumieńskiego 4 tel. 32 222 62 66
Wypożyczalnia Centralna, ul. Strumieńskiego 4  tel. 32 222 62 66
Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7 tel. 32 222 66 70
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks. N.Bończyka 32z tel. 32 317 18 02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczyny 1  tel. 32 222 28 12
w tym : Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gwarków 24 tel. 32 222 24 21
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Mikołowska 4a tel. 32 222 16 78
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Fabryczna 10  tel. 32 222 20 94, 32 222 64 09
Straż Miejska, Pl. Wolności 7 tel. 32 222 21 64, 32 317 11 52
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 7 tel. 32 316 00 40, 32 316 00 41

SPOŁECZNE INSTYTUCJE
Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis
ul. Cegielniana 7b  tel. 32 222 35 13
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Strumieńskiego 4a tel. 32 222 28 73
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”
ul. Wielka Skotnica 39 tel. 32 222 29 50
Polski Związek Niewidomych K/Mysłowice, ul. Katowicka 2 tel. 32 222 31 52

DYŻURY SZPITALI
Informacje o pełnionych w szpitalu dyżurach udziela Izba Przyjęć tel. 32 318 32 92

INNE
Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi
ul. Powstańców 15 od 17.00 – 20.00 tel. 32 225 50 12 
Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Laryska 7 tel. 32 318 23 48
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, ul. Gwarków 24 tel. 32 225 04 78
Dom Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 54 tel. 32 22 22 101
Dom Dziecka, ul. Żeromskiego 2 tel. 32 222 23 47
Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie WSPARCIE ul. Gwarków 1. 
Mysłowice tel. 32 316 11 28, tel wsparcia 696927369, 
www.wsparcie.myslowice.pl, e-mail: wsparcie.myslowice@gmail.com

IMIELIN
URZĘDY

Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,  tel. 32 225 55 05, 225 55 06, 225 60 94, fax 225 55 07
Urząd Pocztowy Imielin, ul. Imielińska 83,  tel. 32 225 60 51, 32 225 60 50, fax 225 64 00

INSTYTUCJE MIEJSKIE
Dom Kultury „Sokolnia”, ul. Imielińska 29,  tel. 32 225 60 92

CHEŁM ŚLĄSKI
STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Stacyjna 25a tel. 32 225 80 01

URZĘDY
Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2,  tel. 32 225 75 03, 32 225 75 40, fax 225 75 03
Urząd Pocztowy Chełm Śląski, ul. Śląska 68, tel. 32 225 80 18

INSTYTUCJE MIEJSKIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Techników 25,  tel. 32 225 76 95
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Techników 18,  tel. 32 225 78 05
Gminna Świetlica Środowiskowa, ul. Owocowa 10, tel. 32 708 00 35

INSTYTUCJE WSPÓLNE
POLICJA

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu, ul. Turystyczna 1a,  tel. 32 32 33 200

URZĘDY
Powiatowy Urząd Pracy, Tychy, ul. Budowlanych 59, tel. 32 781 58 61
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Lędziny, ul. Lędzińska 24, tel. 32 324 08 16

Z notatnika policmajstra

Serwis informacyjny

Adwokat Maciej Zwierzycki
odpowiada na pytania czytelników

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza przetarg na najem lokalu 
mieszkalnego o czynszu wolnym o powierzchni powyżej 

80m2 przy ul. Bytomskiej 27/11. Przetarg odbędzie się w dniu 
16.09.2014r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Mysłowice. Informacje o przetargu można uzyskać pod 

telefonem 32 31 71  360.

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza 
przetarg na najem lokalu mieszkalnego o 
czynszu wolnym o powierzchni powyżej 

80m2 przy ul. Bytomskiej 29/18.  Przetarg 
odbędzie się w dniu 02.10.2014r. o godz. 

12.00 w Urzędzie Miasta.
Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Mysłowice. 
Informacje o przetargu można uzyskać 

pod telefonem 32 31 71 360.

30-letn i  my-
słowiczanin 

w minioną sobotę 
stracił panowanie 
nad swoim audi, 
zjechał na prze-
ciwległy pas i da-
chował na DK86 
w Sosnowcu. Męż-
czyzna miał w or-
ganizmie promil 
alkoholu.

Sosnowieccy po-
licjanci skierowani 
na miejsce wypad-
ku na wysokości 
Szpitala Wojewódz-
kiego zastali samo-
chód marki Audi, 
przy którym znaj-
dowała się już za-
łoga pogotowia ra-
tunkowego oraz po-
jazd straży pożar-
nej. Kierowcą auta, 
które dachowało, 
był 30-letni miesz-
kaniec Mysłowic. 
Mężczyzna był nie-
trzeźwy – badanie 
wykazało w jego or-
ganizmie blisko pro-
mil alkoholu.

Według wstęp-
nych ustaleń przy-
czyną dachowania 
kierowcy był brak 
kontroli nad po-

W ramach działań 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
każdego dnia mysłowiccy 
policjanci spotykają się 
z uczniami szkół. Gościli 
między innymi w Szkole 
Podstawowej nr 9, gdzie 
uczyli najmłodszych zasad 
bezpiecznego poruszania się 
po drodze.

Dostałem wezwanie jako 
świadek na sprawę o za-
siedzenie? Czy należy mi 

się zwrot kosztów za przybycie 
do sądu?

Zgodnie z art. 277 k.p.c. – świa-
dek ma prawo żądać zwrotu wy-
datków koniecznych, związanych 
ze stawiennictwem do sądu, a po-
nadto wynagrodzenia za utratę za-
robku. Przewodniczący może nad-
to przyznać świadkowi zaliczkę na 
koszty podróży i na utrzymanie 
w miejscu przesłuchania. Szczegó-
łowe zasady obliczania celowych 
wydatków świadka regulują prze-
pisy ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych. Zgodnie 

z tymi przepisami świadkowi przy-
sługuje zwrot kosztów podróży, 
kosztów noclegu i utraconych za-
robków lub dochodów, związanych 
ze stawiennictwem w sądzie. Pra-
wo do żądania należności przysłu-
guje także osobie wezwanej w cha-
rakterze świadka, jeżeli się stawi-
ła, choćby nie została ostatecznie 
przesłuchana. Zwrot wydatków, 
utraconego zarobku lub dochodu, 
wynagrodzenia i kosztów podróży 
sąd przyznaje na wniosek świad-
ka złożony na piśmie lub ustnie 
do protokołu rozprawy. Wniosek 
o przyznanie wymienionych należ-
ności winien jednak zostać złożo-
ny przez świadka niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech 
dni po złożeniu zeznań lub stawien-
nictwa na wezwanie sądu, pomimo 
braku przesłuchania. Świadkowie, 
którzy nie zgłosili żądania w tym 
terminie, tracą prawo do przyzna-
nia im tych należności (art. 92 usta-
wy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych). W powyższym 
kontekście warto zwrócić uwagę, 
że świadek może, a nie musi żądać 
zwrotu poniesionych wydatków. In-
nymi słowy, bez wniosku ze stro-
ny świadka sąd sam z siebie (tzn. 
z urzędu) nie zarządzi nigdy zwrotu 
kosztów na rzecz świadka.

Pogadanki o 
bezpieczeństwie

Mysłowiccy mundurowi podczas pre-
lekcji i pogadanek uczą dzieci prawidłowe-
go przechodzenia przez jezdnię, przypo-
minają także o zagrożeniach i sposobach 
ich uniknięcia. Największą radość sprawiła 
dzieciom obecność Sznupka – maskotki ślą-
skiej policji. Policjanci rozdali także odbla-
ski i przeprowadzili ćwiczenia w prawidło-
wym przechodzeniu przez pasy.

aa, KMP Mysłowice

Pijany mysłowiczanin 
dachował na DK86

jazdem. 30-latek – 
jak wynika z rela-
cji świadka zdarze-
nia – na wysokości 
rozjazdu Warszawa 
– Kraków zjechał 
z jezdni na pobocze, 
następnie najechał 
na bariery energo-
chłonne i wjechał 
na przeciwległy pas 
ruchu. Tam, po da-
chowaniu, zatrzy-

mał się na pasie 
jezdni. Mężczyzna 
został przewieziony 
do szpitala w stanie, 
który nie zagrażał 
jego życiu. Mysło-
wiczanin za popeł-
nione przestępstwo 
odpowie przed są-
dem. Grozi mu do 
2 lat pozbawienia 
wolności.

aa

Fot. Policja Sosnowiec
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Dzień Programisty przypada 13 września

OGŁOSZENIE

„Trzeźwe myślenie jest w ce-
nie” – pod takim hasłem, przy 
tłumnym udziale mieszkań-
ców, przebiegł VIII Festyn 
Farski, który 7 września odbył 
się w Brzezince.

Imprezę otworzył brzeziń-
ski proboszcz ks. Paweł Bubalik 
i prezydent Edward Lasok, a na 
rozgrzewkę dla zgromadzonej 
publiczności na scenie wystąpi-
ły dzieci z miejscowego przed-
szkola i szkoły, później zagrały 
dwie orkiestry górnicze: Happy 
Big Band i Orkiestra Dęta KWK 
Mysłowice- Wesoła, a także chór 
Familia. Pod wieczór zaś wszy-
scy bawili się przy śląskich szla-
gierach grupy Arkadia Band.

Jak na festyn przystało, moż-
na się było posilić pieczoną kieł-
baską, krupniokiem i żurkiem 
oraz ciastem. Na nudę na pewno 
nie mogły narzekać dzieci – do 
wyboru miały malowanie twarzy, 
zabawy na dmuchańcach, kon-
kurs plastyczny, czy symulację 
dachowania, a kto zakręcił ko-
łem fortuny mógł wygrać festy-
nowe fanty. Dorośli mogli zmie-
rzyć sobie poziom cukru we krwi 
i ciśnienie.

Dochód z festynu tradycyjnie 
zostanie przeznaczony na waka-
cyjny wyjazd dzieci z potrzebu-
jących rodzin.       żet

Brzezinka bawiła się na festynie

Popularnością cieszyły się domowe wypieki, które konkurowały z kiełbaskami 
i krupniokami serwowanymi nieopodal stoiskaW festynie wzięły udział całe rodziny

Dzieci z miejscowego przedszkola dały występ niczym zawodowcy
Prezydent Edward Lasok prowadził nie 
tylko losowanie nagród

Radna Teresa Bialucha przetestowała 
niemal wszystkie zapachy oferowane 
przez Avon

Kręcąc kołem szczęścia można było 
nawet wygrać szkolne plecaki
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Dzień Sybiraka obchodzimy 17 września

Pola Pojda – ur. 5 wrześia 2014 r. 
imiona rodziców Aleksandra i Tomasz 
waży 3210 kg i mierzy 55 cm

Szymon Sier – ur. 6 września 2014 r. 
imiona rodziców Justyna i Łukasz 
waży 3,800 kg i mirzy 53 cm

Agnieszka 
Helbik-Kuśmierz, 
reprezentantka 
stadniny koni „Arabka” 
w Dziećkowicach, 
zdobyła złoty medal 
i tytuł Mistrzyni Śląska 
w Ujeżdżeniu.

Mistrzostwa odbyły  s ię 
w dniach 29 – 31 sierpnia w Tru-

skolasach. Mysłowiczanka starto-
wała na koniu o imieniu Cotrosca 
w konkursach C3 C4 I C6-KUR 
z muzyką. Przez trzy dni startów 
przewyższyła swoje rywalki kilko-
ma punktami, co dało jej zasłużo-
ne zwycięstwo i tytuł.

W zawodach amatorskich Mi-
strzostw Śląska startowała rów-
nież Ewa Okrutniak z dziećko-
wickiej stadniny na koniu Golden 
Dancer. Pani Ewa zdobyła brązo-
wy medal.

(SA)

Od niedzieli,  
31 sierpnia, w parafii 
pw. Świętego 
Krzyża, obejmującej 
dzielnice Piasek 
i część Starego 
Miasta, posługę 
duszpasterską 
rozpoczął nowy 
kapłan – ks. Adam 
Zdebel.

Ma 45 lat, pochodzi z Kato-
wic, święcenia przyjął 13 maja 
1995 roku. Mysłowicka para-
fia jest jego dziewiątą placów-
ką duszpasterską. Po święce-
niach swoją posługę kapłańską 
rozpoczął w parafii w Katowi-
cach – Zadolu, a ostatnią, z któ-
rej do nas został przydzielo-
ny przez arcybiskupa Skworca, 
była parafia pw. św. Antoniego 
w Chorzowie.

Ksiądz Adam jest zachwyco-
ny naszym kościołem Mariac-
kim, który ujmuje bogatym wnę-
trzem i dostojeństwem. Drugim 
kościołem w parafii jest maleń-
ki i skromny kościółek św. Krzy-
ża, do którego nowy wikary – 
po ogromnej parafii św. Anto-
niego – ciągle się przyzwycza-
ja. W jego wnętrzu wszystko jest 
bardzo blisko – służba liturgicz-
na niemal na wyciągnięcie dłoni, 
jak również sami parafianie, któ-
rzy uczestniczą w mszach.

W parafii ks. Adam zajmie 
się młodzieżą, katechezą dzieci 
przygotowujących się do I Ko-
munii Świętej i do sakramentu 
bierzmowania, będzie miał pod 
opieką Dzieci Maryi. Chciałby 
także reaktywować grupę Oazy 

3 września, by upamiętnić 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przedstawiciele mysłowickiego samorządu złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przy pomniku 23. Batalionu Saperów Górnośląskich w Mysłowicach. W uroczystości udział wzięła Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk” z Siemianowic Śląskich.            żet

Medal dla Agnieszki

Agnieszka Helbik-Kuśmierz zdobyła złoto Mistrzostw Śląska

W rocznicę wybuchu II wojny

Witamy nowych wikarych

Młodzieży. Nowy wikary, jak 
mówi, został serdecznie przyję-
ty w parafii i przez proboszcza  
ks. Piotra Płonkę i samych para-
fian, co mocno docenia.

Księdzu Adamowi życzy-
my, przez ręce św. Antoniego, 
by czuł się w Mysłowicach do-
brze i by jego praca duszpaster-
ska przyniosła dobre owoce, 
a ludzka życzliwość nie opusz-
czała go przez lata pracy w na-
szym mieście.

Zmiany również w NSPJ

W parafii NSPJ w Centrum 
od 1 września obowiązki wikare-
go, po ks. Rafale, który odszedł 
do bazyliki w Piekarach, przejął 
ks. Sławomir Szweter.

Urodził się w 1974 roku, w lu-
tym skończył „czterdziestkę”, 
pochodzi z Rudy Ślaskiej – Ha-
lemby z rodziny górniczej.

Święcenia kapłańskie, z rąk 
abpa Damiana Zimonia, przyjął 

w maju 1999 roku w Katowicach. 
Mysłowice są jego czwartą pa-
rafią, dotychczas pracował jako 
duszpasterz w Rybniku – Niedo-
bczycach, Czerwionce – Leszczy-
nach, od 2006 do końca sierpnia 
2014 roku posługiwał w Domu 
rekolekcyjnym w Wiśle – Jawor-
niku.

Ks. Sławomir jest kateche-
tą w I Liceum Ogólnokształcą-
cym, w parafii przejął niejako 
obowiązki po ks. Rafale. Oprócz 
pracy duszpasterskiej będzie 
opiekował się młodzieżą, dzieć-
mi, będzie przygotowywał mło-
dzież do sakramentu bierzmo-
wania. Ponadto będzie prowa-
dził spotkania z grupą „Credo”, 
Oazą dorosłych i grupą Odnowa 
w Duchu Świętym.

Ks. Sławomirowi również ży-
czymy, by nie zabrakło w jego 
pracy kapłańskiej ludzkiej życz-
liwości i opieki Matki Najświęt-
szej

(SA)

Ks. Sławomir Szweter Ks. Adam Zdebel
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12 września br. odbędzie się w MOK recital Jacka Wójcickiego

Dyrektor  
MOK poleca

Po wakacyjnej przerwie 
Muzeum Miasta 
Mysłowice zaprasza  
na 78. Muzealny 
Czwartek, który 
odbędzie się  
11 września 
o godz. 17.30. 
Podczas spotkania 
zaprezentowana 
zostanie wystawa 
przygotowana przez 
pracowników muzeum, 
zatytułowana „Bernard 
Świerczyna  
– zapomniany bohater”. 
Gościem spotkania 
będzie Felicjan 
Świerczyna – syn 
Bernarda.

„Bernard Świerczyna – zapo-
mniany bohater” to wystawa bio-
graficzna, która została przygoto-
wana z okazji 100. rocznicy urodzin 

Bernarda Świerczyny i 75. powsta-
nia Związku Walki Zbrojnej, w któ-
rym działał. Wystawa ma na celu 
przedstawienie krótkiej, ale boga-
tej biografii Bernarda Świerczyny. 
Los tej postaci wpisuje się w histo-
rię Polski i Śląska.

Bernard Świerczyna swoje do-
rosłe życie poświęcił pracy i służ-
bie dla Ojczyzny. Był człowiekiem 
wielu talentów. Pisał wiersze, opo-
wiadania, nowelki, rysował i śpie-
wał w chórze. Działał w harcer-
stwie. Był absolwentem Państwo-
wego Gimnazjum Męskiego im. 
Tadeusza Kościuszki w Mysło-
wicach. Studiował na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Jego życiowe plany pokrzyżował 
wybuch II wojny światowej.

Po przegranej kampanii wrze-
śniowej rozpoczął działalność kon-
spiracyjną w organizacji Orzeł Biały, 
utworzonej w Mysłowicach. Był jed-
nym z organizatorów Związku Walki 
Zbrojnej Śląska i Zagłębia. Do roz-
budowy ZWZ wykorzystywał swoje 
kontakty harcerskie oraz wojskowe. 
W maju 1940 r. został aresztowany 
w Krakowie i osadzony w więzie-

niu na Montelupich. W lipcu zo-
stał przewieziony do obozu KL Au-
schwitz-Birkenau.

Bernard Świerczyna był współ-
organizatorem obozowego ruchu 
oporu. Wszedł w zorganizowany 
przez Witolda Pileckiego obozowy 
Związek Organizacji Wojskowej. 
Współpracował z płk. Kazimierzem 
Heilmanem-Rawiczem, który two-
rzył w obozie Związek Walki Zbroj-
nej. Świerczyna był jednym z naj-
dłużej przebywających więźniów 
w KL Auschitz-Birkenau. Po nie-
udanej ucieczce został osadzony 
w Bloku Śmierci. Zginął w ostatniej 
publicznej egzekucji przez powie-
szenie w KL Auschwitz-Birkenau, 
w grudniu 1944 r., na miesiąc 
przed wyzwoleniem obozu.

Do przygotowania wystawy 
posłużyły materiały udostępnione 
przez pana Felicjana Świerczynę, 
przez dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Mysłowicach, której 
B. Świerczyna jest patronem oraz 
materiały z Muzeum Powstań Ślą-
skich w Świętochłowicach.

Luiza Rotkegel,  
Muzeum Miasta Mysłowice

Aktywnie i kreatywnie 
z MOK

Mysłowicki Ośrodek Kultury za-
prasza na zajęcia w nowym roku kul-
turalnym 2014/2015. Zajęcia propa-
gujące ideę kreatywnego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego, skierowane 
do wszystkich grup wiekowych odby-
wać się będą w 9 placówkach MOK. 
Będą to: taniec towarzyski, taniec no-
woczesny, taniec irlandzki, aero dance 
dla pań, balet, Twórczy Świat Malucha, 
wokal, harmonijki ustne, gitara klasycz-
na, gitara basowa, zajęcia Akademii Se-
niora (taniec, plastyka, ceramika), język 
migowy, Dyskusyjny Klub Filmowy im. 
A. Nardellego, Chór Harmonia i Chór 
Hejnał, malarstwo i rysunek, Malarstwo 
emocjonalne, modelarnia lotnicza, sza-
chy, fortepian i instrumenty klawiszo-
we, bębny afrykańskie, Akademia Ma-
łego Smyka, rękodzieło artystyczne (bi-
bułkarstwo, ozdoby z filcu, decoupage, 
robótki szydełkowe, biżuteria koron-
kowa, koronki frywolitkowe), teatrzyk 
dziecięcy, Teatr „Podteks”, taniec (Tań-
czące Brzdące, zumba i zumba step, 
jazz, break dance, hip hop). Informa-
cje dotyczące ostatnich pozycji tańca 
pod numerem tel. 791 970 708.

Każda filia wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przygotowała własny 
bogaty program, są to zajęcia prowa-
dzone przez wysoko wykwalifikowaną 
kadrę instruktorów. Propozycje zajęć 
znajdują się na naszej stronie interne-
towej www.mok.pl. Wszelkie informa-
cje ustne uzyskać można pod numerem 
telefonu (32) 222 66 70 wew. 34 i 43 
w godz. 8.00 – 16.00.

Zniżki dla dużych rodzin
Mysłowicki Ośrodek Kultury infor-

muje, że na wszystkich własnych im-
prezach będzie honorować „Kartę Ro-
dziny 3+”.

Uroczysta sesja
11.09.2014 r. o godz. 16.00 w sali 

widowiskowej MOK przy ul. Grunwaldz-
kiej będzie miała miejsce uroczysta se-
sja Rady Miasta Mysłowice poświęcona 
nadaniu tytułów Honorowego Obywate-
la Miasta Mysłowice: Stefanii Adamik, 
Urszuli Stodółkiewicz-Flak, Heliodoro-
wi Cholewa oraz Józefowi Klimasowi. 
Serdecznie wyróżnionym gratulujemy! 
Sesji towarzyszyć będą okolicznościo-
we wystawy oraz koncert. Zapraszamy.

Represje na Górnym Śląsku – 
obóz w Jaworznie

13.09.2014 r. zapraszamy na pierw-
sze po wakacjach spotkanie poświęco-
ne tematowi represji na Górnym Ślą-
sku. Tym razem uczestnicy wybiorą się 
na tereny byłego obozu w Jaworznie. 
Spotykamy się pod MOK przy ul. Grun-

waldzkiej 7 o godz. 9.00, skąd własnymi 
samochodami udajemy się na miejsce 
docelowe. Jest gorąca prośba, aby za-
brać osoby niezmotoryzowane.

Dożynki w Kosztowach
14.09.2014 r. w Kosztowach odbędą 

się Dożynki Miejskie które rozpoczną 
się od godz. 11.15 na terenie Stadniny 
Koni „Błyskawica” korowodem dożyn-
kowym, który przejdzie do kościoła pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie bę-
dzie miała miejsce uroczysta msza. Na-
tomiast w godz. 15.00 do 22.00 odbędą 
się obrzędy dożynkowe, występy zespo-
łów lokalnych, recital EVOOS, koncert 
zespołu GALHAN i zabawa taneczna 
połączona z pokazem fajerwerków!

Szlagiery Kalagi
W tym samym dniu o godz. 17.00 

w sali MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7 
w ramach „Fest Szlagierów” wystąpi 
Mariusz Kalaga. Zostało niewiele bile-
tów. Zapraszamy!

Koncert Wójcickiego – 
zmiana terminu

Uwaga! Uwaga! Mysłowicki Ośro-
dek Kultury informuje, że na prośbę 
Artysty ulega zmianie termin recitalu 
pana Jacka Wójcickiego pt. „Od piwni-
cy pod Baranami do La Scali” (pierw-
szy termin 10.10.2014 r.). Recital od-
będzie się w dniu 12.10.2014 r. o godz. 
18.00. Bilety w cenie 70 zł. Obowiązują 
50-procentowe zniżki MOK!

Wystawy
W Galerii Małej jest czynna wysta-

wa „Transylwania blisko, ale z dreszczy-
kiem” prac członków sekcji plastycznej 
MOK prowadzonych przez Urszulę Sto-
dólkiewicz-Flak.

W Galerii Dużej trwa wystawa prac 
plastycznych uczestników Akademii Se-
niora. Prace powstawały na przestrzeni 
kilku miesięcy 2013/2014 r., to zapiski 
form plastycznych naszych seniorów, 
którzy swoje pasje artystyczne rozwija-
ją pod opieką plastyczki Ewy Borówki. 
Efektem ich pracy jest zbiór prac ma-
larskich, rysunków i grafik.

Zapraszam do udziału 
w ankiecie

Przypominam wszystkim Państwu, 
którzy po wypełnieniu ankiet MOK 
nie odebrali bonów uprawniających 
do zniżki 50 % na imprezy, że jeszcze 
sporo ich czeka w sekretariacie przy  
ul. Grunwaldzkiej, a wszystkich zain-
teresowanych nowymi ankietami i bo-
nami na następny rok kulturalny infor-
muję, iż możliwość wypełnienia ich 
i otrzymania bonu zniżkowego będzie 
podczas najbliższych koncertów. Za-
praszam serdecznie do udziału w an-
kiecie. Pozwoli to na stworzenie oferty 
dostosowanej do Państwa oczekiwań. 
Bądźcie Państwo z nami bliżej kultury!

Adam Radosz

Akcję tę zainicjował Prezydent 
RP Bronisław Komorowski. Dwa 
lata temu Narodowe Czytanie za-
inaugurowała wspólna lektura 
Pana Tadeusza Adama Mickiewi-
cza. W zeszłym roku w całej Pol-
sce czytaliśmy utwory Aleksandra 
Fredry.

W filii MBP przy ul. Mikołow-
skiej Trylogię we fragmentach 
czytali czytelnicy oraz członko-
wie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, który działa w tej placówce. 
Odwiedzający bibliotekę mogli 
posłuchać fragmentów książek 
lub przyłączyć się i przeczytać 

swój ulubiony fragment.
Z okazji tego wydarzenia w bi-

bliotece przygotowana została wy-
stawka książek dotycząca Trylogii, 
a każdy gość otrzymał pamiątko-
wą zakładkę z logo Narodowego 
Czytania.

(SA)

Bernard Świerczyna  
– zapomniany bohater

Czytali Trylogię
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. 6 września w filii 
czytano Trylogię Henryka Sienkiewicza.

W filii NBP przy ul. Mikołowskiej fragmenty Trylogii czytali czytelnicy oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki
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Międzynarodowy Dzień Demokracji przypada 15 września

Dawne tradycje mieszkańców Mysłowic

Żniwne (cz. 2)

Ustrojony ołtarz dożynkowy

Korona dożynkowa

Korowód dożynkowy

Jeszcze przed wojną 
nie było zwyczaju 
organizowania 
wielkich dożynkowych 
festynów, ale... Po mszy 
dożynkowej, korowód 
często udawał się 
do najbogatszego 
gospodarza. Śpiewano 
pieśń „Plôn niesymy 
plôn w gospodorza 
dôm” i starostowie 
wręczali mu chleb 
i koronę. Wtedy 
też dziewczyny 
obrzucały wszystkich 
uczestników zbożem.

Maria Polko z Kopciowic za-
pisała formułę, wypowiada-
ną w tym czasie: „Szus żytko 
jak kopytko, szus pszynicka jak 
dônicka, coby wôm się darzyło, 
mnożyło, na polu, w chlywiku 
i we stodole, coby zowdy chlyb 
był na waszym stole. Szus jyńcz-
miyń, szus tatarka, coby z kożde-
go kłôska była miarka, coby wôm 
sie świnie dobrze chowały i kro-
wy dużo mlyka dowały. Szus ło-
wiesek, szus, szus na wszyskie 
strôny, coby kożdy był zadowo-
lôny”. Gospodarz w zamian czę-
stował ich kołoczem i alkoholem. 
Często też kapela ludowa grała 
muzykę do tańca. Ludzie siada-
li przy przygotowanych stołach 
i bawili się tańcząc, śpiewając 
i żartując do późnego wieczora.

Warto zauważyć, że imprezy 
dożynkowe organizowali zazwy-
czaj ci gospodarze, którym ludzie 
pomagali przy żniwach – razem 
pracowali, razem się potem ba-
wili. Jednak największe uroczy-
stości odbywały się we dworach, 
gdzie wszyscy pracujący chłopi 
byli goszczeni przez pana. Doty-
czy to głównie dworu w Dzieć-
kowicach i Kopciowicach, cho-
ciaż dwory w Brzezince (a były 
dwa należące do kopalni „Nowa 
Przemsza”*) także organizowa-
ły uroczystości – wtedy w roli 
głównych gospodarzy występo-
wali zarządcy tych dworów.

Jeszcze w okresie między-
wojennym zaczęto organizować 
dożynki gminne – wtedy w roli 
głównego gospodarza pojawiał 
się wójt. Ale to było sporadycz-
nie. Dopiero po II wojnie świa-
towej, gdy właścicieli dworów 
i wielkich gospodarstw pozba-
wiono swojej własności – po-
jawiły się powszechnie dożynki 
gminne i kolejnych szczeblów 
administracji, gdzie w roli go-
spodarzy występowali wójtowie, 
starostowie czy wojewoda. Jed-
nak zazwyczaj uroczystości połą-
czone były z mszami w kościele, 
choć władze w nich nie uczest-
niczyły. Zaczęto też urządzać 
wielkie festyny na koszt gminy. 
Po wojnie też zaczęto rozbudo-
wywać korowody i pokazy no-
woczesnych maszyn rolniczych, 

wożonych w korowodach, ludzi 
pracujących na rolwagach cepa-
mi i innych obrazów z prac polo-
wych. Jednak dożynki to święto, 
a w czasie święta pracować się 
nie powinno. Dlatego wielu rol-
ników po cichu potępiało takie 
pomysły...

Tomasz Wrona

Jeżeli państwo pamiętacie jakieś 
ciekawe zwyczaje z naszego 
regionu, proszę o przysłanie in-
formacji na adres redakcji „CT” 
lub mój mailowy: Tom_wron@
interia.pl

*Wynikało to z prawa istnieją-
cego w państwie niemieckim, mó-
wiącego, że wszystko co jest pod 
ziemią, należy do właściciela po-
wierzchni ziemi. Dlatego kopal-
ni opłacało się zakupić duży ka-
wał ziemi i go uprawiać jako fol-
wark, a pod nim wydobywać wę-
giel, niż płacić innym właścicielom 
za prawo do wydobycia węgla pod 
ich ziemią. W Polsce prawo stano-
wi inaczej – wszystko co jest dwa 
metry pod powierzchnią ziemi na-
leży do państwa. Dlatego kupowa-
nie ziemi przez właścicieli kopalń 
straciło sens.
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997 i 112 to numery alarmowe policji

Urząd Miasta ogłosił 
przetarg na budowę 
chodnika przy  
ul. Wyzwolenia.

Nowy chodnik powstanie na 
odcinku od ul. Olszewskiego do 

Kopca. Wykonawca przebuduje 
również mur oporowy znajdują-
cy się przy tej ulicy i przebuduje 
sieć teletechniczną. Termin wyko-
nania zadania to 30 listopada br. 
Wykonawcę i cenę robót poznamy 
w drugiej połowie września.

żet

Bieruńska policja ostrzega 
i apeluje o ostrożność do 
sprzedawców – w cią-

gu ostatnich dni na terenie 
powiatu odnotowano kilka 
kradzieży sklepowych doko-
nanych w charakterystyczny 
sposób. W każdym zgłoszonym 
przypadku kradzieży doko-
nuje grupa kilku osób, które 
specjalnie robią w sklepie za-
mieszanie i podczas nieuwagi 
sprzedawców kradną towar lub 
pieniądze.

Od 25 sierpnia br. na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go doszło do czterech kradzieży 
sklepowych, których przebieg 
wyglądał w podobny sposób. 

Z relacji pokrzywdzonych sprze-
dawców, głównie małych skle-
pów na terenie Lędzin i Bieru-
nia, wynika że grupa kilku osób, 
w tym również dzieci, pojawia 
się w sklepie, po czym zaczyna-
ją się awanturować i specjalnie 
robić zamieszanie odwracając 
tym uwagę sprzedawcy. Następ-
nie niepostrzeżenie kradną towar 
lub inne przedmioty, po czym od-
dalają się ze sklepu.

Inną metodą kradzieży doko-
nywanych przez prawdopodob-
nie tę samą grupę osób jest kra-
dzież pieniędzy na tzw. „przewał-
kę”. Sprawcy pod pozorem za-
kupu jakiegoś towaru wręczają 
sprzedawcy banknot 200 złotych, 

po czym po otrzymaniu reszty za 
towar wycofują się z chęci kupna. 
Podczas zwrotu pieniędzy niepo-
strzeżenie kradną ich część.

– Mając na uwadze opisane 
powyżej przypadki ostrzegamy 
sprzedawców małych obiektów 
handlowych przed tego typu kra-
dzieżami i apelujemy o ostroż-
ność. W przypadku kiedy już 
dojdzie do takiego zdarzenia lub 
sytuacja wzbudzi uzasadnione 
podejrzenie, że może do niego 
dojść, prosimy o niezwłoczne po-
informowanie o tym fakcie Policji 
dzwoniąc na numer 997, 112 lub 
32/32-33-255 – informuje oficer 
prasowy KPP Bieruń.

aa, KPP Bieruń

W niedzielę, 7 września 
rozpoczął się jubile-
uszowy 15. Festiwal 

„Jesień Organowa w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim”. Do  
26 października w niedzielne 
popołudnia odbędzie się osiem 
koncertów, podczas których 
będzie można usłyszeć utwo-
ry m.in. takich znakomitych 
kompozytorów jak J. S. Bacha,  
G. F. Haendla, J. Stanley’a.

Koncert inauguracyjny odbył 
się w kościele pw. Matki Bo-
skiej Szkaplerznej w Imielinie. 

Wystąpili: znakomity organista 
Wacław Golonka – wykładowca 
Akademii Muzycznych w Krako-
wie i w Warszawie oraz świet-
ny trębacz Stanisław Dziewior 
– koncertmistrz Narodowej Or-
kiestry Polskiego Radia i profe-
sor katowickiej Akademii Mu-
zycznej.

We wrześniu kolejne koncerty 
odbędą się:

• 14 września – kościół pw. św. 
Klemensa w Lędzinach – godz. 
16.30. Wykonawcy – Radosław 

Marzec – organy i Renata Ma-
rzec – wiolonczela.

• 21 września – kościół pw. św. 
Bartłomieja w Bieruniu – go-
dzina 18.00. Wykonawcy – Jan 
Bokszczanin – organy i Tytus 
Wojnowicz – obój.

• 28 września – kościół pw.  św. 
Anny w Lędzinach – godzi-
na 18.00. Wykonawcy – Julian 
Gembalski – organy (recital).

Na wszystkie koncerty wstęp 
bezpłatny.

(SA)

Po raz dziesiąty  
w Imielinie odbyło się 
Ogólnopolskie Uliczne 
Kryterium o Puchar 
Burmistrza.

Na starcie stanęli zarów-
no mali jak i dorośli rowerzyści  
w ośmiu kategoriach. Pierwsze 
miejsca w poszczególnych kate-
goriach zajęli:
• Orlik – Patryk Szymański, Gli-

wice
• Junior – Bartosz Tyżlik, Czę-

stochowa
• Junior młodszy – Jakub Ru-

man, Stara Wieś
• Młodzik – Łukasz Michalski, 

Laskowice
• Seniorki – Martyna Klekot, 

Częstochowa
• Kobiety młodziczki – Aleksan-

dra Trzebińska, Koźminek
• Żak – Jakub Musiali, MGLKS 

Błękitni i Małgorzata Manow-
ska, DSR Autor

Wyniki dzieci do 9 lat:
• Jan Łuków, Toszek

• Igor Makowski, Imielin
• Jakub Bartosik, Mysłowice
• Ewa Merkel, Imielin
• Magda Malinowska, Imielin
• Karolina Janik, Imielin

Wyniki dzieci 10 – 12 lat:
• Łukasz Szymura, Imielin
• Nikodem Wspaniały, Tychy
• Kamil Gawlik, Imielin
• Zuzanna Pala, Łąka
• Karolina Kuc, Imielin
• Natalia Maśka, MGLKS Błę-

kitni
(SA)

Budowa hali 
widowiskowo-
sportowej w Imielinie 
dobiegła końca. 
Mieszkańcy 
z niecierpliwością 
czekają na jej otwarcie, 
ale zanim to nastąpi, 
miasto chce wybrać 
maskotkę, która będzie 
promować nowy obiekt.

Maskotka zostanie wyłonio-
na w drodze konkursu. Może 
w nim wziąć udział każda chęt-
na osoba. Swój pomysł, w formie 

graficznego projektu, trzeba do  
19 września dostarczyć do gim-
nazjum w Imielinie.

Projekt maskotki powinien 
kojarzyć się ze sportem i mieć 
związek z Imielinem, a krótkie 
pisemne uzasadnienie takiego 
odniesienia powinno zostać za-
łączone do konkursowego pro-
jektu. Każdy uczestnik konkur-
su może również zaproponować 
nazwę dla swojej maskotki, ale  
nie będzie to miało wpływu na 
wybór zwycięzcy.

Laureata konkursu poznamy 
26 września. Dla autora najlep-
szego projektu przewidziana jest 
nagroda.

aa

18 września (czwartek) 
o godz. 17.00 rozpocznie 
się w sali audiowizualnej 
przy Placu Farskim  
(ul. Lędzińska 88)  
w Lędzinach spotkanie 
otwarte z księdzem 
Adamem Bonieckim, 
zakonnikiem, redaktorem 
i podróżnikiem na temat 
„Czy chrześcijanin może 
być patriotą?”. 

Organizatorzy: Klub Tygodni-
ka Powszechnego w Powiecie Bie-
ruńsko-Lędzińskim, Miejski Ośro-

Spotkanie otwarte 
z ks. Bonieckim

dek Kultury w Lędzinach i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lędzinach, 
zapraszają do udziału w spotkaniu 
wszystkich chętnych, także spoza 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego  
i liczą na ich ożywioną dyskusję  
z prelegentem.

ml

Hala czeka na 
swoją maskotkę

Jubileuszowa Jesień Organowa

Ostrzeżenie dla sprzedawców

Na dwóch kółkach  
o Puchar Burmistrza

Start wyścigu

Hala widowiskowo-sportowa w Imielinie

Powstanie nowy chodnik
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akcja szczepień dla seniorów potrwa do 30 listopada br.

8 września rozpoczęła się akcja 
bezpłatnych szczepień prze-

ciwko grypie dla mieszkańców 
Chełmu Śląskiego w wieku po-
wyżej 60. roku życia.

Program szczepień jest prowa-
dzony i finansowany przez gminę 

od kilku lat. Objęci są nim seniorzy, 
a więc grupa wiekowa szczególnie 
narażona na powikłania pogrypo-
we. Akcja potrwa do 30 listopada 
br. Szczepienia są wykonywane  
w przychodni przy ul. Kolberga 2.

żet

Od 31 sierpnia br. piesi poru-
szający się po zmierzchu na 

drodze poza obszarem zabudo-
wanym mają obowiązek nosze-
nia elementów odblaskowych. 

Wychodząc naprzeciw nowemu 
przepisowi dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Chełmie Śląskim 
jako pierwsza w naszym powiecie 

wyposażyła wszystkich swoich 
uczniów w odblaski. W ramach 
programu „Bezpieczna droga do 
szkoły” bieruńscy policjanci wrę-
czyli najmłodszym chełmianinom 
zawieszki, które z całą pewnością 
pomogą w byciu widocznym na 
drodze.

KPP Bieruń

6 września 292 zawodników 
wzięło udział w XIII Biegu 

Trzeźwości, który rokrocznie 
odbywa się w gminie z okazji Dni 
Chełmu Śląskiego.

Uczestnicy startowali w róż-
nych kategoriach wiekowych – 
od przedszkolaków po dorosłych. 
Wśród najstarszych byli też za-
wodnicy spoza Chełmu – z pozo-
stałych gmin powiatu bieruńsko-
-lędzińskiego i Mysłowic. Organi-
zatorem biegu, przy współudziale 
miejscowej Szkoły Podstawowej 
nr 2, była Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania problemów Alko-
holowych i Urząd Gminy.

Przedszkolaki i uczniowie klas 
młodszych biegały na krótkim 
dystansie, dla gimnazjalistów, 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych i dorosłych przygotowano 
bieg główny. Nad jego sprawnym 
przebiegiem – jak i całej sportowej 
imprezy – czuwali m.in. Grzegorz 
Zyzak, nauczyciel i radny gmi-
ny, któremu jak zawsze pomagali 
starsi uczniowie SP2, a także Alek-
sandra Pawelec, Monika Plewniok 
z ramienia Komisji i jej przewod-
niczący  Henryk Buchta.

Każdy z biegaczy otrzymał pa-
miątkowe koszulki tegorocznego 
biegu, a najlepsi biegacze medale 
i nagrody rzeczowe.

Wyniki XIII Biegu Trzeźwości:
przedszkolaki dziewczynki

1. Weronika Serafin
2. Hania Kwapień

3. Karolina Kaczmarek
przedszkolaki chłopcy

1. Szymon Boroń
2. Remigiusz Suwała
3. Wojciech Sobczyk
uczniowie kl. I – III dziewczęta
1. Daria Kruk
2. Roksana Proksa
3. Anna Sokołowska

uczniowie kl. I – III chłopcy
1. Mateusz Misterek
2. Aleksander Tokarczyk
3. Dominik Pyras
uczniowie kl. IV – VI dziewczęta
1. Anna Śmiałowska
2. Daria Wojtala
3. Sylwia Piechówka

uczniowie kl. IV – VI chłopcy
1. Mateusz Klimza
2. Marek Misterek
3. Bartek Moskal
gimnazjum dziewczęta
1. Paulina Hetmańska

2. Aldona Klimza
3. Aleksandra Jankowska

gimnazjum chłopcy
1. Piotr Koziołek
2. Grzegorz Niesyto
3. Korneliusz Pyras

kobiety do 35 lat
1. Agata Piwowarczyk
2. Marta Frączek
3. Karolina Ciechalska

mężczyźni do 35 lat
1. Krzysztof Mańka
2. Mateusz Michalec
3. Grzegorz Stolecki

kobiety powyżej 35 lat
1. Barbara Gos
2. Anna Tarapacz
3. Iwona Nowrocka

mężczyźni powyżej 35 lat
1. Andrzej Seweryn 
2. Andrzej Strojny
3. Adam Polko

(SA)

Tą popularną dożynkową 
pieśnią, niosąc ogromny 
wieniec upleciony z kło-

sów zbóż i kwiatów, powitały 
uczestników święta plonów 
w Chełmie Śląskim członkinie 
zespołu folklorystycznego „Kop-
ciowiczanki”.

Przed rozpoczęciem festynu, 
podczas uroczystej mszy św. w ko-
ściele parafialnym pw. Trójcy Prze-
najświętszej odprawionej w inten-
cji chełmskich i kopciowickich rol-
ników, podziękowano za tegorocz-
ne, dobre plony pól, łąk i ogrodów. 
Poświęcony został bochen chleba 
z mąki z tegorocznych zbóż, przy-
niesiony przez starostów dożynko-
wych – kopciowickich gospodarzy 
Teresę i Augustyna Jagoda.

Niedzielny festyn z okazji Świę-
ta Plonów odbył się na łące przy 
kopciowickiej szkole podstawowej. 
Tam starostowie dożynek powita-
li gospodarza gminy, wójta Stani-
sława Jagodę i przekazali mu po-
święcony bochen chleba, by potem 
wspólnie go pokroić i podzielić mię-
dzy wszystkich mieszkańców gminy 
i gości, którzy przyszli uczestniczyć 
w obrzędach dożynkowych. Wśród 
zaproszonych na dożynki byli księ-
ża chełmskiej parafii – proboszcz 
ks. Piotr Guzy, ks. senior Eugeniusz 
Górecki oraz radni i przedstawiciele 
placówek oświaty i kultury.

Kopciowicki festyn dożynko-
wy rozpoczął zespół folklorystycz-
ny  „Kopciowiczanki” działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
Ze słowami „...wieniec spleciony 
z plonów naszej ziemi, oddajemy 

dziś w ręce gospodarza gminy...” 
wniósł dożynkowy wieniec i prze-
kazał wraz ze starostami wójtowi 
Stanisławowi Jagodzie. Następnie 
zespół pieśniami przypomniał do-
żynkowe obrzędy i zwyczaje, które 
niegdyś towarzyszyły na Śląsku je-
siennym zbiorom urodzajów ziemi.

Tegorocznymi starostami gmin-
nych dożynek była kopciowicka ro-
dzina Jagodów. Państwo Teresa i Au-

gustyn mają czwórkę dzieci (trzy cór-
ki i syn), które chętnie pomagają ro-
dzicom na ponad dwunastohektaro-
wym gospodarstwie. Żyją z plonów 
ziemi i z pracy zawodowej męża, któ-
ry pracuje w kopalni „Piast”.

Piękna dożynkowa ekspozycja 
z plonami pól i ogrodów była dzie-
łem kopciowickiej gospodyni Zofii 
Ryszka. Można było tam skosztować 
prawdziwego, świeżego chleba z tu-

stym, swojskich ogórków i kiszonych 
papryk i cebul roboty pani Zofii.

Impreza dożynkowa to wspa-
niała zabawa zarówno dla dzieci 
jak i dla dorosłych. Można było 
obejrzeć występy artystyczne 
w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z Gminnego Ośrodka Kultury, wy-
stąpiła Gminna Orkiestra Dęta i ze-
spół „Karo”. Dodatkową atrakcją 
był występ zaprzyjaźnionego ze-

społu folklorystycznego  „Malwy” 
– gościa z Chełmka.

Dla dzieci podczas festynu nie 
zabrakło atrakcji, były dmuchańce, 
stoiska ze słodyczami i zabawkami 
i nieodłączną festynową watą cu-
krową. Nie zabrakło stoiska cheł-
mskich i kopciowickich pszczela-
rzy z miodem i wyrobami pszcze-
larskimi. Miody były oczywiście 
z tegorocznych zbiorów.        (SA)

XIII Bieg Trzeźwości

Najlepsi biegacze otrzymali medale i nagrody rzeczowe

Gmina szczepi seniorów

Odblaski dla uczniów 
chełmskiej podstawówki

Bieruńscy policjanci wręczyli najmłodszym zawieszki odblaskowe

Plon niesiemy plon, w gospodarza dom...

Starostowie tegorocznych dożynek

Autorką dożynkowej dekoracji była Zofia Ryszka z Kopciowic

Dawne dożynkowe obrzędy przypomniał zespół Kopciowiczanki

Wójt poczęstował chlebem z tegorocznych zbóż wszystkich uczestników Święta Plonów
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Po raz kolejny 
Mysłowice przyłączyły 
się do projektu 
SZLACHETNA PACZKA. 
I choć oficjalnie 
wiadomo, że finał 
będzie miał miejsce 
dopiero w weekend 
13-14 grudnia, 
to przygotowania 
do niego zaczynają się 
teraz. Już dziś można 
wypełnić formularz 
zgłoszeniowy na stronie 
www.superw.pl i dołączyć 
do drużyny mysłowickich 
wolontariuszy, angażując 
się w mądre pomaganie.

Projekt w liczbach

SZLACHETNA PACZKA reali-
zowana jest od 2001 roku przez 
Stowarzyszenie WIOSNA. Wte-
dy po raz pierwszy grupa 10 wo-
lontariuszy z Krakowa dotarła do  
30 rodzin w potrzebie. Z roku 
na rok projekt rozwijał się i tak 
w 2013 roku prawie 9 tysięcy wo-
lontariuszy z całej Polski objęło po-
mocą 17 684 rodziny. W Mysłowi-
cach w projekt w zeszłym roku za-
angażowało się 35 wolontariuszy, 

którzy rozwieźli aż 769 paczek do 
67 potrzebujących rodzin żyjących 
na terenie naszego miasta.

Pierwsza taka PACZKA 
w Mysłowicach

Choć SZLACHETNA PACZKA 
w Mysłowicach to już tradycja, te-
goroczna edycja będzie dla miasta 
naprawdę wyjątkowa. Do popro-
wadzenia przedsięwzięcia po raz 
pierwszy zostały wyznaczone 
tu dwie osoby: Magdalena Gawlas 
odpowiedzialna będzie za central-
ne dzielnice oraz Magdalena Da-
necka, która koordynować będzie 
pracę nad projektem w południo-
wej części miasta.

Jak zostać częścią drużyny?

To bardzo proste. Wystarczy za-
rejestrować się na stronie www.
superw.pl, wypełniając formularz 
zgłoszeniowy, a następnie przejść 
pozytywnie przez proces rekruta-
cji. Wolontariusze mają zapewniony 
profesjonalny system szkoleń, który 
zapewnia rozwój ich kompetencji. 
Dlaczego warto wziąć udział w pro-
jekcie? Aż 74 proc. wolontariuszy 
zaangażowanych w SZLACHETNĄ 
PACZKĘ, deklaruje, że udział w pro-
jekcie był jednym z najważniejszych 
wydarzeń w ich życiu.

Justyna Jesionek

Dziesiątki atrakcji czeka-
ją na wszystkich, którzy 
w najbliższą niedzielę, 

14 września przyjdą na parking 
przy hali MOSiR na Bończyk. 
Wielki festyn, który się tutaj 
odbędzie będzie jednak przede 
wszystkim okazją do wsparcia 
leczenia dwojga mysłowiczan.

To już druga taka impreza or-
ganizowana z inicjatywy grupy 
mieszkańcow naszego miasta. Jej 
głównym celem będzie zebranie 
środków na leczenie i rehabilita-
cję Kamili Michalskiej i Oskara 
Lysko. To im przekazany zosta-
nie dochód z wszystkich atrakcji, 
zbierany w formie wolnych dat-

ków. a będzie w czym wybierać, 
bo organizatorzy przygotowali 
m.in. licytację prac wykonanych 
przez dzieci podczas festynu oraz 
wartościowych bonów i gadżetów, 
malowanie wraków samochodów, 
warsztaty z recyklingu i tworze-
nie prac z materiałów wtórnych, 
przejażdżki motocyklami, wyciecz-
ki „w niebo na strażackiej zwyżce, 
malowanie twarzy, brokatowe ta-
tuaże, bańki mydlane, kule wodne, 
zapasy sumo, trampolina, zabawy 
taneczne i wiele innych.

Impreza potrwa od godz. 12.00 
do 20.00. W razie niepogody zo-
stanie przeniesiona do hali.

żet

W drugiej połowie 
września okaże się, 
które z tych czterech 
podwórek wygra  
6 tys. zł w konkursie 
MOK na najbardziej 
odczarowany plac 
i którzy mieszkańcy 
najbardziej 
zaangażowali się 
w odmienienie swojego 
najbliższego otoczenia.

Wszystkie cztery podwórka: 
Bytomska 17, Towarowa 4, Stra-
żacka 2 i Robotnicza 21 zostały 
już uroczyście otwarte. Inspiro-
wani przez MOK, wspierani przez 
stowarzyszenia Mysłowicki De-
tektyw Historyczny i PoMysłowi, 
wspomagani przez MZGK, miesz-
kańcy ciężko pracowali przez kil-
ka tygodni, żeby przeobrazić szare 
place w przyjazne miejsca spotkań 
i zabaw.„

Wystrój każdego 
placu nawiązuje 
do historii 
okolicy. Tematem 
przewodnim 
na Bytomskiej 
była historia 
bramy wjazdowej 
do miasta od strony 
Bytomia z czasów 
średniowiecza.

Przemiany na Towarowej 4 sku-
piły się wokół tematyki przemysłu, 
co wynika z nazewnictwa podwór-
ka oraz sąsiadującej blisko, ram-
py i torów kolejowych. Wygląd po-
dwórka przy Strażackiej nawiązuje 
do pierwszej w Mysłowicach hali 
ćwiczeń, jaka jeszcze do czasów 
I wojny światowej funkcjonowała 
przy obecnej ul. Strażackiej. Plac 
przy Robotniczej za sprawą mura-
lu kojarzy się z górnictwem.

żet

Festyn dla  
Kamili i Oskara

Robią to po raz czternasty

Wolontariuszki Szlachetnej Paczki

Bytomska, Towarowa, 
Strażacka czy Robotnicza?

Ul. Towarowa 4

Ul. Bytomska 17

Ul. Robotnicza 21

Ul. Strażacka 2
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Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej przypada 16 września

Aktualności

Dzień X – ostatni  
(6 lipca, 76 km)

Inowrocław – miasto na soli

Nastał ostatni dzień nasze-
go rajdu. I w tym dniu mamy też 
piękną pogodę. Przejeżdżamy 
przez ulicę Solankową naszpiko-
waną pięknymi willami a nawet 
pałacami. W jednym z tych pała-
ców jest muzeum im. Jana Kaspro-
wicza. Najbardziej zaintrygowały 
nas pikantne szczegóły z życia wy-
bitnych ludzi pochodzących z Ku-
jaw: Stanisława Przybyszewskiego 
i Jana Kasprowicza. Ciekawe były 
też zbiory z nieczynnej kopalni 
soli „Solno”.

Inowrocław zwany jest „mia-
stem na soli”, ponieważ płytko 
pod powierzchnią ziemi zalega-
ją potężne pokłady tego surowca. 
Na przełomie er na obszarze dzi-
siejszego Inowrocławia czynna 
była – pierwsza w świecie! – tęż-
nia solankowa, która służyła po-
zyskiwaniu soli ze słonych źródeł. 
W państwie średniowiecznym Ino-
wrocław odgrywał znaczącą rolę, 
a sól była jednym z towarów, któ-
rymi kupcy handlowali przemie-
rzając drogę z głębi lądu ku Bał-
tykowi. Również współcześnie, 
na przełomie XIX i XX wieku sól 
leżała u podstaw rozwoju przemy-
słu: w mieście powstały m.in. ko-
palnia soli z warzelnią, zakłady so-
dowe i huta szkła, w oparciu o sól 
i solankę rozwinęło się uzdrowi-
sko. W końcu XX wieku ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zatopiono 
kopalniane korytarze. Na szczę-
ście po kopalni pozostały licz-
ne pamiątki, które prezentowane 
są na wystawie solnictwa.

Tejemnicze maski 
na romańskiej świątyni

My jedziemy znowu przez ino-
wrocławską starówkę do najstar-
szego i najcenniejszego zabyt-
ku miasta, romańskiego kościoła 
imienia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Świątynię wzniesiono zapew-
ne w końcu XII wieku z fundacji 
księcia Leszka, wnuka Bolesła-
wa Krzywoustego. Orientowany, 
jednonawowy z zamkniętym ab-
sydą prezbiterium i dwuwieżo-
wym masywem zachodnim, był 
największą bazyliką redukowaną 
(bez transeptu) w Europie środko-
wo-wschodniej. W 1834 roku spło-
nął, odbudowany dopiero w 1901 
roku.

Zwiedzając świątynię zwrócili-
śmy uwagę na znajdujące się na 
zewnętrznych ścianach maski: ryty 
i płaskorzeźby przedstawiające lu-
dzi, diabły i zwierzęta. Przez lata 
maski te były źródłem licznych do-
mysłów i legend. W rzeczywistości 
symbolizują podstawowe prawdy 
wiary chrześcijańskiej, a ówcze-
śnie pełniły funkcję biblii paupe-
rum.

Zielona wizytówka miasta

Obwodnicą starówki dojeżdża-
my do Parku Solankowego. To zie-
lona wizytówka miasta. Mieszczą 
się tu wszystkie obiekty uzdrowi-
skowe i sanatoria, tężnia, muszla 
koncertowa i tereny rekreacyjne, 
w tym m.in. korty tenisowe, park 
linowy, siłownia terenowa dla do-
rosłych i plac zabaw dla dzieci, 
minigolf i stoliki do gry w sza-
chy. Na skraju parku jest także 
teatr letni dla ok. 1500 widzów. 
Co roku w Parku Solankowym 
wysadza się ponad 110 tys.  sa-
dzonek kwiatów, z których kom-
ponowane są przepiękne, bajecz-
nie kolorowe, starannie pielęgno-
wane dywany kwiatowe. Kolejnych  
45 tys.  roślin sadzi się na miej-
skich kwietnikach i trawnikach. 
Park słynie z okazałych dywanów 
kwiatowych, jest bogaty w zabytki 
przyrody, są tu malownicze stawy 
– jeden z mostkiem prowadzącym 
wprost do tężni solankowej i z wy-
sepką. Są też piękne Ogrody Pa-
pieskie. Innym fragmentem Par-
ku Solankowego, który jest godny 
polecenia i zwiedzenia, są nowe 
Solanki. W 2012 roku powstały 
tu ogrody zapachów i kolorów. 
Na kolistych klombach od wcze-
snej wiosny kwitną m.in. róże, pi-
wonie i lilie zachwycając wielością 
kolorów i odmian, pachną różno-
rodne zioła. To piękny zakątek 
spacerowy, zlokalizowany w po-
bliżu alei dębów i w niewielkiej 
odległości od pijalni wód mine-

ralnych i palmiarni. Warto tu zaj-
rzeć, pospacerować wygodnymi 
alejkami wśród nowo nasadzonych 
drzew i krzewów, albo... skorzy-
stać ze ścieżek dla rowerów i rol-
karzy. W 2013 roku Park Solan-
kowy wzbogacił się o dwie kolej-
ne atrakcje: inowrocławską termę 
i pijalnię wód – palmiarnię „Ino-
wrocławianka” z chatą kujawską. 
Oczywiście wszystkie te atrakcje 
zwiedzamy. W pijalni wód jest też 
jedyny w Europie pomnik teścio-
wej. W ramach akcji bicia punk-
tów wysłałem teściowej foto przy 
tym pomniku.

Cuda pałacu w Lubostroniu

Naprawdę żal było wyjeżdżać 
z tego pięknego miasta. Wyjeż-
dżamy kładką nad dużym węzłem 
kolejowym. Naszym celem jest 
Lubostroń. Przed miejscowością 
Pakość przejeżdżamy przez most 
na kolejnej wielkiej rzece Polski – 
Noteci. Pakość jest ważnym ośrod-
kiem kultu religijnego kościoła 
katolickiego. Znajduje się tu Kal-
waria Pakoska, która jest drugim 
co do ważności dla katolików (za-
raz po Kalwarii Zebrzydowskiej) 
tego typu miejscem kultu na zie-
miach polskich. Tutaj są przecho-
wywane największe w Polsce Re-
likwie Krzyża Świętego. Jedziemy 
ulicą i mijamy kilka kaplic kalwa-
ryjskich. Dojeżdżamy do Lubo-
stronia. Najpierw ukazuje nam 
się piękny park z minizoo, przez 

okazały dziedziniec dojeżdżamy 
do przepięknego pałacu.

Pałac postanowił wybudować 
w tym uroczym miejscu Fryderyk 
hrabia Skórzewski. Na projekto-
dawcę oraz wykonawcę tego za-
mierzenia wybrał Stanisława Za-
wadzkiego (1743-1800), architek-
ta wykształconego w Rzymie, zna-
nego ze swych realizacji budowli 
reprezentacyjnych i wojskowych 
w Warszawie, Kamieńcu Podol-
skim  i na terenie Wielkopolski. 
Najprawdopodobniej fundator ży-
czył sobie, aby jego pałac był po-
dobny do słynnej Villa Rotonda, 
ukończonej w 1552 r. przez wło-
skiego architekta Andrea Palladio. 
Zbudowany jest na planie kwa-
dratu, z ośmiokolumnowym por-
tykiem wielkiego porządku i sze-
rokimi schodami na fasadzie fron-
towej. Na portyku widnieje na-
pis „SIBI AMICITIAE ET POSTE-
RIS MDCCC” (Sobie, przyjaciołom 
i potomnym 1800).

Ale prawdziwe cuda zobaczy-
liśmy w środku. W sali rotundo-
wej ujrzeliśmy piękne sztukaterie. 
Bezpośrednio pod kopułą znajduje 
się fryz przedstawiający antyczną 
procesję ofiarną, poniżej są czte-
ry płaskorzeźby ilustrujące bitwę 
pod Koronowem, bitwę pod Płow-
cami, królową Jadwigę przyjmu-
jącą w  Inowrocławiu  wielkie-
go mistrza krzyżackiego Konra-
da von Jungingena oraz Fryde-
ryka Wielkiego i Mariannę Skó-
rzewską (matkę fundatora pałacu) 
oglądających plany budowy Kana-

łu Bydgoskiego. Program ikono-
graficzny sugeruje zainteresowa-
nie zleceniodawcy problematyką 
stosunków polsko-niemieckich, 
zarówno antagonistycznych, jak 
i pokojowych. Podłoga pałacowa 
jest bogato  intarsjowana, z her-
bami Orła i Pogoni. W bocznych 
salach dostrzegliśmy malowidła 
ścienne Antoniego  i Franciszka 
Smuglewiczów. Kompleks pała-
cowy oferuje miejsca noclegowe 
i jest też restauracja z nieuprzej-
mą obsługą.

Siódmy, najdłuższy 
i najłatwiejszy

Na zwiedzanie Inowrocławia 
i Lubostronia przeznaczyliśmy 
zbyt wiele czasu, dlatego posta-
nowiliśmy nie dojeżdżać do sa-
mej Bydgoszczy. Na rogatkach 
miasta czekał na nas wcześniej 
zamówiony autobus, którym wró-
ciliśmy do Mysłowic. Na rowe-
rach tego dnia zrobiliśmy 76 kilo-
metrów. Łącznie 916 kilometrów. 
Był to nasz siódmy krajoznawczy 
rajd rowerowy i mimo najdłuższej 
trasy – chyba najłatwiejszy. Oprócz 
pięknej, z małymi wyjątkami pogo-
dy, nie zdarzały się awarie i co naj-
ważniejsze panowała świetna kole-
żeńska atmosfera. Takiej atmosfe-
ry życzę wszystkim krajoznawcom 
w trakcie poznawania uroków na-
szego pięknego kraju.

Zbigniew Orłowski – prezes PTTK 
Oddział Mysłowice

VII Krajoznawczy Rajd 
Rowerowy PTTK O/Mysłowice

Inowrocław przejazd przez miasto

Inowrocław – romański kościół Tężnie w Inowrocławiu

Inowrocław. Romański kościół na fasadzie bocznej miał tajemnicze płaskorzeźby
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Rozpoczynając naukę w gim-
nazjum, uczniowie spotykają 

się po raz pierwszy z nowymi 
kolegami i nauczycielami, czę-
sto trafiają w dotąd nieznane 
im miejsce. Toteż pierwszokla-
sista już na starcie znajduje się 
w podwójnie trudnej sytuacji 
związanej ze zmianą środowiska 
szkolnego, a także tworzeniem 
nowej pozycji w klasie szkolnej.

Skutkuje to przeżywaniem wie-
lu napięć i stresów, które negatyw-
nie wpływają na samopoczucie, 
obniżaniem możliwości uczenia 
się, a czasem niechęcią do szkoły. 
Aby uniknąć tego rodzaju negatyw-
nych sytuacji, w Gimnazjum nr 2
im. Noblistów Polskich organizo-
wane są rokrocznie zajęcia inte-
gracyjno-adaptacyjne dla uczniów 
klas pierwszych. Zajęcia mają po-
móc młodzieży zaadaptować się 
do nowych warunków w nowej 
szkole i klasie.

W zaciszu lekcyjnych sal
Tegoroczne, dwudniowe warsz-

taty integrujące zespoły klaso-
we przeprowadzono w czterech 
grupach zadaniowych. Pierwszy 
warsztat, tzw. zajęcia z wycho-
wawcą, odbywały się w zaciszu 

sal lekcyjnych. W klimacie zaba-
wy i spontanicznych reakcji, pod-
czas wspólnych gier typu „Iden-
tyfikatory” czy „Gorące krzesła”, 
nasi świeżo upieczeni gimnazjali-
ści wzajemnie poznawali się, zapa-
miętywali imiona i rozwijali umie-
jętności współdziałania w nowym 
zespole klasowym.

Klasowe drzewo osobliwości
Drugi rodzaj zajęć zorganizo-

wano w szkolnej pracowni pla-
stycznej. Zadaniem uczniów było 
wykonanie „klasowego drzewa 
osobliwości”. Pracę należało wy-
konać wspólnymi siłami na dużym 
arkuszu papieru metodą collage. 
Zgromadzeni przy wspólnym sto-
le i sztalugach uczniowie uczest-
niczyli w pierwszej próbie przed-
stawienia klasy jako wspólnoty. 
Wszystkie prace były niezwykle 
pomysłowe i wykorzystane zosta-
ły do dekoracji sal lekcyjnych.

Bank pomysłów
Kolejna zabawa integracyjna 

przeprowadzona w szkolnej bi-
bliotece przebiegała pod hasłem 
„Szkoła moich marzeń – bank 
pomysłów”. Tym razem zgroma-
dzeni w kręgu uczniowie mogli 

przedstawić swoje oczekiwania 
i pomysły, które chcieliby zreali-
zować w swej nowej szkole. Za-
jęcia te pozwoliły na ujawnienie 
obaw najmłodszych gimnazjali-
stów i jednocześnie znalezienie 
odpowiedzi na nurtujące ich py-
tania i problemy, które wypowie-
dziane na głos stawały się coraz 
mniejszego kalibru.

Tańce integracyjne
Najwięcej pozytywnych emocji 

wywołały zabawy ruchowe zorga-
nizowane w szkolnej auli. Okaza-
ło się, że gimnazjaliści doskonale 
radzą sobie w tańcach integracyj-
nych typu „Belgijka”, „Chocolate” 
i „Tumak” oraz zabawach z chustą 
animacyjną Klanza. Zabawy typu: 
„Sztorm”, „Bilard”, „Kogo braku-
je? ” czy „Owocowa sałatka” wy-
zwalały wiele radości budząc raz 
po raz salwę śmiechu.

Zajęcia integracyjne okazały się 
trafione i już po pierwszym tygo-
dniu nauki można zaobserwować, 
że w klasach wypracowane zostały 
podwaliny do zbudowania zespo-
łów, które będą umiały ze sobą 
harmonijnie współpracować przez 
trzyletni gimnazjalny cykl eduka-
cyjny.       GŁŁ

Muzeum Miasta 
Mysłowice zaprasza 
na promocję książki 
zatytułowanej 
„Zmierzch Kąta 
Trzech Cesarzy”. 
Bogato ilustrowana 
publikacja 
jest pokłosiem 
przygotowanej 
przez pracowników 
muzeum wystawy 
z okazji 100. rocznicy 
wybuchu I wojny 
światowej.

Książka zawiera syntetycz-
ny opis i kalendarium wyda-
rzeń. Autorzy uwzględnili spe-
cyficzną sytuację Śląska, dzieje 
Kąta Trzech Cesarzy i odrodze-
nie państwa polskiego. Pozycja 
adresowana jest przede wszyst-
kim do młodzieży szkolnej. Eg-
zemplarze publikacji trafią do 
szkolnych bibliotek w Mysło-
wicach.

Spotkanie promocyjne dla 
szkół, na którym zostaną wrę-
czone bezpłatne egzemplarze 
do szkolnych bibliotek odbędzie 
się w piątek, 12 września o go-
dzinie 10.00 w Muzeum Miasta 
Mysłowice, ul. Stadionowa 7a. 
Zapraszamy.

Adam Plackowski

Po dwóch miesiącach 
odpoczynku uczniowie 
SP 15 w Mysłowicach 
wrócili do szkoły. Nowy 
rok szkolny powitano  
w poniedziałek,  
1 września 
o godzinie 9.00.

Uroczystość rozpoczęło wprowa-
dzenie pocztu sztandarowego i od-
śpiewanie hymnu. Następnie pani 
dyrektor Sabina Gonsiorczyk powi-
tała zgromadzonych uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Przeczytała 
skrót listu od Rzecznika Praw Dziec-
ka i życzyła wszystkim powodzenia 
w tym roku szkolnym. Na uroczy-
stości pojawił się także wiceprezy-

Na szkolnych korytarzach znowu słychać gwar
dent Mysłowic Grzegorz Brzoska, 
który przeczytał list od prezydenta 
miasta i również życzył wszystkim 
uczniom samych sukcesów w roku 
szkolnym 2014/2015. Największe 
emocje podczas akademii przeży-
wali najmłodsi uczniowie, którzy  
w tym roku będą uczęszczać do 
pierwszej klasy oraz ich rodzice. Po 
zakończeniu części oficjalnej ucznio-
wie wraz z rodzicami i nauczycielami 
przeszli do klas, gdzie omówione zo-
stały kwestie organizacyjne.

Po dwóch miesiącach udanych, 
słonecznych wakacji, na szkolnych 
korytarzach SP 15 znowu słychać 
gwar. To koniec lenistwa i począ-
tek ponownej pracy. Przez najbliż-
sze dziesięć miesięcy będą podej-
mować trud zdobywania nowej 
wiedzy i umiejętności.

SP15Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Nowe wydawnictwo 
MMM trafi do 
szkolnych bibliotek

Okładka książki

Zajęcia integracyjne w G2  
– czyli pierwsze spotkanie z grupą

Zajęcia z wychowawcą
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Spotkanie z szarotą
Bohaterka kolejnego akapitu 

to mały szary jednoroczny krza-
czek osiągający w porywach do 
20 centymetrów wzrostu. Ściślej 
rzecz biorąc nasza bohaterka 
jest filcowato owłosiona. Pewną 
cechą charakterystyczną gatun-
ku są drobne, kuliste koszyczki 
skupione na szczycie łodyżek. 
Od szarotki różni się tym, że nie 
są one otoczone wianuszkiem li-
ści. Dlatego podobnie jak w re-
klamie pewnego piwa to prawie 
szarotka, dlatego nazywa się ją 
szarotą. 

Jest to gatunek teoretycznie 
pospolity. Tym niemniej spo-
tykam się z nią bardzo rzadko. 
Dawnymi czasy roślina zajmo-
wała spore połacie pól upraw-
nych, teraz trafia się sporadycz-
nie. Uwielbia miejsca wilgotne. 
Mogą to być brzegi rzek, bagni-
ste łąki no i oczywiście ugory. Tu-
taj był to skraj lasu, ale po dru-
giej stronie drogi znajdowało się 
pole z bardzo charakterystycz-
ną, wysoką rośliną włóknodajną, 
której nazwy przez przekorę nie 
przytoczę.

Szarota to niezłe ziółko stoso-
wane w medycynie ludowej wielu 
krajów jako środek obniżający ci-
śnienie krwi. Wykonywano z niej 
proste leki, tak zwane preparaty 
galenowe. Wyciągi olejowe z jej 
ziela stosowano w leczeniu opa-
rzeń oraz owrzodzeń. Inną bardzo 
ważną właściwością tego ziela jest 
zdolność do rozszerzania obwodo-
wych naczyń krwionośnych. Nie 
podaje się tego wprost, ale nie wy-
kluczone, że może pomagać na 
męskich rzeczy posilenie.

Pomimo zapowiedzi 
powracam w okolice 
Imielina. Na początku 
będzie pewien łącznik 
pomiędzy wspomnianą 
w poprzednim odcinku 
GEOSFERĄ w Jaworznie. 
Potem będziemy 
dreptać skrajem lasu 
położonego w okolicy 
ulicy Poniatowskiego 
a zarazem przy 
północno-zachodnim 
krańcu zbiornika 
Dziećkowickiego.

Miętolenie
W poprzednim odcinku opo-

wiadałem o ogrodzie sensorycz-
nym, który można podziwiać w ob-
rębie Geosfery. Zwróciłem uwagę 
a to, że szereg roślin jest tamże 

źle podpisanych. W więcej niż 
trzech przypadkach błędy są bar-
dzo rażące. Między innymi trafiła 
tutaj mięta długolistna cechująca 
się szarymi blaszkami liściowymi 
i kwiatami skupionymi w szczyto-
wy kłos. Osoba, upośledzona w ta-
kim stopniu jak na przykład An-
drea Bocelli ma szansę przeczytać 
sensorycznie opis na tablicy a na-
stępnie przy pomocy tego same-
go zmysłu poznać opisywany ga-
tunek. Tutaj jednak zostanie wpro-
wadzona w błąd. Prawdziwa mięta 
polna to niskie ziele o owalnych 
listkach zielonej barwy. Jej fiołko-
we kwiaty są skupione w kątach 
liści, gdzie tworzą wyraźne okółki. 
Dla kogoś, kto chce poznać mię-
tę jako taką nie ma to większego 
znaczenie, ponieważ obie pachną 
tak samo. Obie też mają niemalże 
takie same właściwości lecznicze. 
Tym niemniej tworząc taki ogród 
z takim celem dydaktycznym nie 
powinno się tolerować takich błę-
dów. A jest mi przykro, tym bar-
dziej że znam odpowiedzialnych 
jaworznickich urzędników, botani-
ka nadzorującego wykonanie oraz 
wykonawcę.

A teraz wkraczamy do Imielina. 
Miętę polną bez trudu znajdą pań-
stwo na polanie po prawej stronie 
polnego przedłużenia ulicy Ponia-
towskiego. Tam właśnie sfotogra-
fowałem naszą bohaterkę. Nato-
miast miętę długolistną też spo-
tkałem tutaj, ale na wschód od 
skrzyżowania ulicy Nowozachęty 
z ulicą Poniatowskiego. Wątków 
z tymi gatunkami jeszcze nie pu-
blikowałem.

Dla koneserów

Z szafy prokuratora P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr Grzegorzek – Kustosz Muzeum w Chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Europejski Dzień Prostaty przypada 15 września

Mięta polna

Mięta długolistna

Szarota błotna

Bolesław I Wysoki, śląski Piast, 
wizjoner i gospodarz, syn Włady-

sława Wygnańca ufundował w 1136 r. 
klasztor cysterski w Lubiążu. Był 
to punkt zwrotny w historii Śląska. 
Cystersi przynieśli zachodnią kultu-
rę, zakładali filie klasztorne, wsie, 
sprowadzali na Śląsk osadników. 
W późniejszym czasie stali się mece-
nasami sztuki przez duże „S”. Dzięki 
nim posiadamy na Śląsku arcydzieła 
sztuki, których próżno szukać w in-
nych częściach Polski. 

Opactwo cysterskie w Lubiążu wraz 
z Uniwersytetem Wrocławskim, odgry-
wały kluczową rolę w propagandzie dy-
nastii habsburskiej na przełomie XVII 
i XVIII w. Monarchowie wiedeńscy zda-
wali sobie sprawę, jak istotnym krajem 
w koronie jest bogaty Śląsk, zagrożony 
wobec rosnącej potęgi Prus, która i tak 
w 1741 r. zajęła go zbrojnie. Fakt ten 
dostrzegali również cystersi. Dali temu 
wyraz poprzez sztukę. Fundatorem Sali 
Książęcej (choć bardziej adekwatna na-
zwa to Cesarska) był ambitny opat Con-
stantin Beyer. Wolę pozostania Śląska 
przy katolickich Habsburgach przypła-
cił po wkroczeniu Prusaków życiem. 

Sala Książęca znajduje się w pół-
nocnym skrzydle pałacu opata na tere-
nie kompleksu klasztornego. Ma impo-
nujące rozmiary: 28 m długości, 15 m 
szerokości i 14 m wysokości. Utrzyma-
na w stylu późnego baroku, wypełniona 
jest świetnym malarstwem i rzeźbami 
Franza Josepha Mangolta, urodzone-
go w czeskim Brnie, niemieckiego ar-
tysty, który większość życia tworzył na 
Śląsku. W podziw wprawia strop Sali 
wypełniony potężnym malowidłem, li-
czącym 300 m2, które w owym czasie 
było największym na świecie obrazem 

Piękno Sali Książęcej w Lubiążu

olejnym. Autorem dzieła był holender-
ski malarz Christian Philip Bentum  
(ur. ok. 1690, zm. ok. 1757, przypusz-
czalnie na Śląsku). Bentum tworzył 
w Lubiążu jedenaście lat.  Prace w Sali 
Książęcej ukończył w 1737 r. 

W zachodnim sektorze imponują-
cego malowidła autor namalował m.in. 
scenę gloryfikacji fundatora opactwa, 
śląskiego Piasta – Bolesława I Wyso-
kiego (ilustracja), którego grobowiec 
i szczątki znajdują się w byłym koście-
le klasztornym. Książę, przedstawiony 
w stroju rzymskiego cesarza wskazuje 
dłonią na pergamin z widokiem klaszto-
ru. Po lewej anioły trzymają na nim herb 
opactwa. Bezpośrednio pod księciem 
autor namalował personifikację Silesii, 
która siedzi z rozerwanymi łańcuchami. 
Ukazana w ten sposób symbolizowała 
uwolnienie Śląska od pogaństwa. U stóp 

Silesii leży powalony olbrzym z odciętą 
głową (tu niewidoczny). Jest nim rzym-
ski bóg wojny Mars. Według legendy 
bowiem, klasztor w Lubiążu zbudowano 
na zgliszczach świątyni Marsa.  

Należy mieć na uwadze fakt, że do-
minującym motywem w wystroju Sali 
Książęcej jest gloryfikacja: wiary kato-
lickiej, dynastii Habsburgów i dopiero 
potem Piastów. Na płótnie Bentuma  
dopatrzymy się wizerunków austriac-
kich cesarzy: Leopolda I, Józefa I, Ka-
rola VI, i nade wszystko Marii Teresy, 
ukazanej jako Jutrzenka – zwyciężczy-
ni, wznosząca się nad polem bitwy 
pomiędzy dobrem i złem, co odnosi-
ło się do zwycięstwa wiary katolickiej 
nad herezją (luterańskie Prusy).  Wię-
cej zdjęć z Sali Książęcej na www.my-
snet.pl, w zakładce historia.

Dariusz Falecki

Marcin! Spójrz na te zdję-
cia! Nawet patrzeć nie 
możesz. Nie jesteś czło-

wiekiem. Nie masz serca, ani 
sumienia – krzyczała matka za-
mordowanej Iwony do Marcina T. 
Kobieta pokazywała mu zdjęcia 
jego ofiar: Wiktorii oraz Iwony – 
przed i po śmierci.

Pierwsza odsłona procesu. Na ła-
wie oskarżonych 25-letni Marcin T. 
dowieziony z aresztu. Na początku 
roku pozbawił on życia swoją byłą 
dziewczynę Iwonę B. i czteromie-
sięczną Wiktorię. Niemowlę było 
córką jego oraz zamordowanej ko-
biety. W roli oskarżycieli posiłko-
wych występują rodzice Iwony B. 
i jednocześnie dziadkowie Wiktorii.

Zwyrodnialec przyznaje się do za-
bójstwa Iwony. Twierdzi natomiast, 
że choć Wiktorię włożył do worka 
i przykrył kurtką, to nie chciał jej 
śmierci. Tymczasem zdaniem Pro-
kuratury Rejonowej, obydwa mor-
derstwa popełnił z premedytacją.

Gdy na salę rozpraw wprowadzo-
no oskarżonego, matka zamordowa-
nej Iwony – Zenobia B. natychmiast 
wyjęła zdjęcia ofiar. Siedząc vis a vis 
mordercy trzymała je tak, aby na nie 
patrzył. Jednak jego głowa cały czas 
była opuszczona.

Przed sądem oskarżony odmówił 
ponownego opisywania zabójstw. 
Odpowiadał tylko na pytania. Od-
czytano więc zeznania, jakie składał 
policji i prokuraturze. Jak z nich wy-
nika morderca spotkał swoje ofiary, 
które przebywały na spacerze w par-

ku. Makabryczne wydarzenia miały 
miejsce w przykościelnej dzwonni-
cy. – Iwona powiedziała mi, że może 
zwiąże się z innym mężczyzną, przy 
którym nasza córka czuje się szczę-
śliwa – utrzymuje oskarżony. – Za-
częła mi szczegółowo opowiadać 
o swoich zbliżeniach z nim. Krzyk-
nąłem, aby się zamknęła. Zacząłem 
ją bić po głowie i szarpać. Wciągną-
łem do dzwonnicy. Upadając, Iwo-
na uderzyła głową o kamienną ław-
kę. Uderzałem jej głową o posadz-
kę. Zobaczyłem, że nadal się rusza. 
Więc kilkakrotnie uderzyłem ją cegłą 
w głowę, może w twarz. Te wszyst-
kie ciosy, zarówno ręką, jak i cegłą, 
miały być dla niej nauczką za słowa 
o innym mężczyźnie. Ponoć Iwona 
pokazała Marcinowi zdjęcie, na któ-
rym inny mężczyzna trzyma na rę-
kach Wiktorię (jak zabójca się dowie-
dział w czasie śledztwa, był to kuzyn 
zamordowanej).

Morderca przez kilka godzin 
woził córkę w samochodzie. Wło-
żył ją do foliowego worka, położył 
na siedzeniu, a później na podłodze 
auta. Dodatkowo przykrył kurtką. 
Wiktoria się udusiła. Pod wieczór ob-
ciążył worek kamieniami, zawiązał go 
na supeł i wrzucił zwłoki córki do rze-
ki. W międzyczasie odwiedzał jesz-
cze znajomych i był w domu. Mimo 
intensywnych poszukiwań, ciała 
dziecka dotychczas nie odnaleziono.

Jak wynika z zeznań rodziny B., 
kontakty Marcina i Iwony nie na-
leżały do najlepszych. Para tylko 
przez tydzień mieszkała razem. Nie 

mogła się jednak porozumieć. Gdy 
Iwona zaszła w ciążę, Marcin przez 
kilka miesięcy nie utrzymywał z nią 
kontaktu. Oskarżał ją o kradzież 
500 euro. Za to Iwona stwierdziła, 
iż „ojciec dziecka z gazety dowie 
się o jego narodzinach”. – Takiego 
narzeczeństwa, to ja jeszcze nie wi-
działam – zeznała Zenobia B. – Bez 
przerwy się kłócili, o byle co. Mar-
cin ciągle miał pretensje, że Iwona 
na kogoś spojrzała, z kimś porozma-
wiała. Chciał, aby siedziała i patrzyła 
mu w oczy.

Podczas rozpraw wykrystalizo-
wała się linia obrony przyjęta przez 
oskarżonego oraz jego obrońcę. Mar-
cin nadal przyznaje się do zamordo-
wania Iwony B. Usiłuje natomiast do-
wieść, że śmierć córki nie była jego 
zamierzeniem, a więc nie jest to za-
bójstwo z premedytacją. Dlatego wy-
cofał się z wersji o zawinięciu Wik-
torii w worek. Jak twierdzi, dziec-
ko włożył do,, foliówki”, ale główka 
dziewczynki wystawała na zewnątrz. 
– Woziłem ją w samochodzie i zasta-
nawiałem się, co z nią zrobić, myśla-
łem nawet aby oddać ją zakonnicom 
– mówił. – Nie przewidziałem śmierci 
dziecka. Zdaniem prokuratora oskar-
żony przeszedł badania potwierdza-
jące jego pełną poczytalność feralne-
go dnia. Dowodzi to, że dorosły męż-
czyzna, student musiał sobie zdawać 
sprawę, iż dziewczynka nie przeżyje 
– powiedział na rozprawie. Za czyny 
których się dopuścił będę domagał 
się najsurowszej kary – dodał.

Pitawal

Dwie ofiary

Fragment malowidła sufitowego Sali Książęcej opactwa cysterskiego w Lubiążu. 
Pośrodku śląski książę Bolesław I Wysoki, fundator opactwa. Jako jedyny przedstawiciel 
dynastii Piastów znalazł się na największym obrazie doby baroku na świecie

Powrót do Imielina

PS. Najbliższa wycieczka organizowana 
przez Muzeum w Chrzanowie odbędzie 
się w sobotę 13 września. Naszym celem 
będzie otoczenie Ojcowskiego Parku Na-
rodowego. Są jeszcze miejsca. Czekam – 
tel. 32 623-51-73
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PRACA
ProCare24 (w w w.pro-
care24.pl) poszukuje opie-
kunek osób starszych 

niemieckiego do legal-
nej pracy w Niemczech. 

twa pracy. Kontakt: biuro@

tel. 22 885 84 84  
 DW

care24.eu
DW

DW

22/08/14

DROBNEFIRMA POGRZEBOWA „PORC”

05/09/14

Od A do Z

MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

Informatory i ogłoszenia

dw

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek, 

ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.
Sprzątanie posesji, wycinka drzew

Tel. 502 150 710

dw

NAGROBKI – największy wybór
Różnorodność wzorów i kolorów granitu

Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2
przy cmentarzu na Łubowcu tel./ fax 32 752 96 77

www.konach.pl

08/09/14

Radna Dorota Konieczny-Simela
każda pierwsza środa miesiąca
godz. 15.30 – 16.30
Szkoła Podstawowa nr 1 
(ul. Wielka Skotnica 2)

10/09/14

Biuro Senatora RP 

Elżbiety 
Bieńkowskiej

mieszczące się w Mysłowicach 
przy ul. Janowskiej 17/1

otwarte jest od poniedziałku do środy
w godzinach od 9:00 do 14:00

oraz w piątek w godzinach od 12:00 do 18:00

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: 
www.multicom.istore.pl

01/09/14

Serwis kosiarek i urządzeń 
ogrodniczych

Prowadzimy profesjonalny 
serwis i sklep z urządzeniami 
ogrodniczymi, budowlanymi, 
elektronarzędziami oraz 
sprzętem do czyszczenia 
przemysłowego

MULTICOM
Mysłowice, 
ul. K. Miarki 13
tel. 506 634 784, 
514 791 983

06/09/14

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Bernard Pastuszka
zaprasza mieszkańców na swoje dyżury, 
które pełni
w każdy czwartek w godz. 14.00 - 15.00
w kancelarii Rady Miasta (Urząd Miasta Mysło-
wice, ul. Powstańców 1)
















Przegrywanie 
taśm VHS 
na płyty DVD

Redakcja „Co tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. 32 751-91-30

Przegrywamy 
również kasety 
magnetofonowe 
i płyty 
winylowe

Przegranie kasety VHS 
– 30,00 zł

Przegranie płyty winylowej 
– 12,20 zł

Przegranie kasety 
magnetofonowej – 15,00 zł

Chcesz zachować 
nagranie dla potomnych 
skorzystaj z naszej oferty

7777777
Redakcjcja „Co tydzień”

43-600 Jaworrzno ul. św. Barbary y yyyyyyyyyy
tetetel.l.l. 33 3333222 7575751-11 919191-333000

Redakcja „Co Tydzień”
41-400 Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3

tel. 32 223 95 60
ogłoszenie własne

 

12/09/14

NOWY
PORTAL 

informacyjny

www.mysnet.pl
Wszystko o Mysłowicach! 

Jeśli chcesz współtworzyć z nami 
portal Mysłowic napisz do nas ! 

Czekamy na Ciebie !

fmatysik@gmail.com

ogłoszenie własne

USŁUGI
Naprawa telewizorów. 

659/D

Tel
DW

Tel
420/D

Przeprowadzki komplek-

 1424/D

Tel

DW

Tel
 

ZDROWIE

DW

NAUKA

Tel
12/D

07/09/14

Radny Rady Miasta Mysłowice
Damian Sojka
zaprasza mieszkańców na swoje dyżury, które 
pełni w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. po-
południowych, po uprzednim uzgodnieniu te-
lefonicznym (tel. 501 480 592) Dyżury odbywa-
ją się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
przy ul. Mikołowskiej 44

09/09/13

Radny Rady Miasta Mysłowice
Sebastian Roncoszek
zaprasza mieszkańców na swoje dyżury,
które pełni w ostatni wtorek miesiąca w 
godz. 14.00 – 15.00
w Urzędzie Miasta Mysłowice, pok. 214
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CENTRUM STARE MIASTO

STARE MIASTO

STARE MIASTO

Wyślij e-mail redakcja@ct.mysnet.pl

Zadzwoń do nas
32 223 95 60

Problemy, z którymi nie wiesz, gdzie się zwrócić, 
uwagi na temat dzielnicy, w której mieszkasz.  

Widzisz coś, czego nie widzą inni.

Od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 16.00 Przyjedziemy na miejsce! 

Dla nas każda sprawa jest ważna

K  O  N  K  U  R  S
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ciekawe lub 

śmieszne zdjęcie. Jeśli zauważyliście coś interesującego, 
prosimy o e-mail na adres redakcja@ct.mysnet.pl lub o 

dostarczenie odbitki do naszej redakcji (ul. Wojska Polskiego 3). 
Dla najlepszych zdjęć przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Sponsorem jest pizzeria U Benka 
w Mysłowicach, Rynek 3, 

tel. 32 317 81 01, 514 23 555 1

Dzielnicowy Kalejdoskop

Po tą widoczną na 
zdjęciu łatą asfaltu 
zapada się jezdnia. 

Zapadlisko z tygodnia 
na tydzień jest coraz 
głębsze. Znajduje się 

ono na ul. Towarowej, 
na wysokości wyjazdu 
z parkingu przy domu 

handlowym

Kilka tygodni temu 
pisaliśmy o tym, 

jak niekomfortowe 
jest korzystanie ze 

schodów  
w Parku Zamkowym 

prowadzących 
na ul. Bytomską. 
Na kamyczkach 

naniesionych z alejek 
łatwo o potknięcie, 

a do tego brakuje 
poręczy. Dziś możemy 

odnotować, że nowe 
poręcze zostały już 

zamontowane

Kilka tygodni 
temu z ul. Sta-

rokościelnej 
zniknęły trzy  

z czterech 
słupków od-

gradzających 
chodnik od 

jezdni. Po 
metalowych 
pachołkach 

zostały tylko 
dziury w bru-

ku. Miejsce,  
o którym 

mowa znajduje 
się na wprost 

kościoła 
Mariackiego.

– Tylko patrzeć jak 
się przewróci i po 

drodze pokiereszuje 
kilka samochodów, 

bo obok jest parking 
– mówi o rosnącej 
przy ul. Stokrotek 

jarzębinie mieszkaniec 
tego osiedla. Drzewo 

faktycznie jest 
znacznie odchylone 

od pionu i „wisi” nad 
jezdnią. W imieniu 

mieszkańców prosimy 
właścicieli terenu  

o zainteresowanie się  
drzewem.

Około miesiąc temu przy koście-
le Mariackim MPWiK prowadził 
podziemne roboty. W tym samym 

czasie kopano również na rogu ul. By-
tomskiej, w okolicy Domu Ludowego. Od 
tamtego czasu chodniki w obu miejscach 
nadal nie są naprawione. Rozebrane 
kostki brukowe poukładane na kupkach 
czekają na ułożenie.

Co ciekawe, na Bytomskiej podczas 
tych samych robót rozkopana była też na-
wierzchnia jezdni, ale dziurę od razu za-
klejono. Dlaczego tak samo nie postąpiono  
z chodnikami?

Zostały tylko dziury

Są nowe poręcze

Jak długo trzeba czekać?

Zapada się

Chyli się ku upadkowi
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Zdrowie i uroda

Vita – Med
Bula i wspólnicy

 kardiologiczna
 ginekologiczna
 chirurgii ogólnej
 neurologii

 laryngologia
 ortopedia
 kardiologia
 ginekologia

Gabinet stomatologiczny, Apteka

Poradnia czynna od 8.00 do 18.00

41-409 Mysłowice 
ul. Orła Białego 29

tel. rejestracja 32 225 16 57
tel. apteka 32 223 29 63

Poradnia podstawowej 
opieki zdrowotnej: 

Poradnie specjalistyczne 
w ramach NFZ:

Poradnie specjalistyczne 
prywatne:

 EKG 
 poradnia medycyny

 pracy
 USG (pełny zakres 

 z Dopplerem)
 Holter EKG IRR

Polecamy usługi:
Strzyżenie i czesanie  
wg aktualnej linii mody, 
wszelkie rodzaje trwałej, 
wszystkie specyfiki firm 
zachodnich, pasemka, 
farbowanie, 
balleyage. Tel. 32 316 48 66 – Mysłowice, ul. Katowicka 7
















Przegrywanie 
taśm VHS 
na płyty DVD

Redakcja „Co Tydzień”
Mysłowice 

ul. Wojska Polskiego 3
tel. 32 223-95-60

Przegrywamy 
również kasety 
magnetofonowe 
i płyty 
winylowe

Cyfryzacja płyt 
winylowych

12,20 zł
cyfryzacja kaset 

magnetofonowych
15,00/20,00 zł

cyfryzacja kaset  
video VHS

30,00 zł
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Sebastian Siwek ma na koncie 9 goli

WYNIKI I TABELE

III liga, gr. opolsko-śląska
Kolejka 9 – 6-7 września
Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1-3 BKS Stal 
Bielsko-Biała
Ruch II Chorzów 1-2 Ruch Zdzieszowice
Rekord Bielsko-Biała 2-1 Polonia Łaziska 
Górne
Piast II Gliwice 3-1 Pniówek Pawłowice Ślą-
skie
Swornica Czarnowąsy 2-5 Skra Często-
chowa
Górnik Wesoła (Mysłowice) 2-5 Szombier-
ki Bytom
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-0 
Odra Opole
LKS Czaniec 0-4 Polonia Bytom
Grunwald Ruda Śląska 0-3 Górnik II Zabrze
Małapanew Ozimek 1-1 Skalnik Gracze

1.  Polonia Bytom  8  22  26-4
2.  Skra Częstochowa  9  16  13-7
3.  Górnik II Zabrze  9  16  21-12
4.  BKS Stal Bielsko-Biała  9  16  14-8
5.  Odra Opole  8  16  14-12
6.  Rekord Bielsko-Biała  9  16  17-11
7.  Grunwald Ruda Śląska  9  16  14-10
8.  Szombierki Bytom  9  15  15-11
9.  Polonia Łaziska Górne  8  14  10-6
10.  Ruch Zdzieszowice  8  14  9-9
11.  GKS 1962 Jastrzębie  9  14  12-12
12.  Swornica Czarnowąsy  9  13  14-17
13.  LKS Czaniec  9  12  7-11
14.  Pniówek Pawłowice Śl.  9  11  9-12
15.  Górnik Wesoła  9  9  15-21
16.  Piast II Gliwice  9  7  11-17
17.  Ruch II Chorzów  9  7  14-22
18.  Podbeskidzie II B.-B.  9  5  9-13
19.  Małapanew Ozimek  9  5  5-19
20.  Skalnik Gracze  9  3  9-24

Liga okręgowa, gr. Katowice I
Kolejka 6 – 6-7 września
Ogrodnik Cielmice (Tychy) 2-0 AKS Niwka 
Sosnowiec
Piast Bieruń Nowy 1-1 AKS Mikołów
Sparta Katowice 1-1 Unia Bieruń Stary
Unia Kosztowy 2-1 MKS Lędziny
KS Żory 2-1 Górnik 09 Mysłowice
GKS II Tychy 6-1 LKS Łąka (k. Pszczyny)
MK Górnik Katowice 0-6 Znicz Jankowice
Rozwój II Katowice 0-1 Pogoń Imielin

1.  Rozwój II Katowice  6  15  16-2
2.  GKS II Tychy  6  15  18-5
3.  MKS Lędziny  6  13  17-6
4.  Unia Kosztowy  6  12  14-7
5.  Pogoń Imielin  6  12  16-5
6.  LKS Łąka (k. Pszczyny)  6  12  14-12
7.  Znicz Jankowice  6  11  17-9
8.  Górnik 09 Mysłowice  6  10  11-9
9.  Ogrodnik Cielmice  6  9  7-15
10.  MK Górnik Katowice  6  6  3-15
11.  Piast Bieruń Nowy  6  5  5-11
12.  AKS Niwka Sosnowiec  6  4  5-9
13.  Sparta Katowice  6  4  6-13
14.  Unia Bieruń Stary  6  4  7-15
15.  KS Żory  6  3  5-20
16.  AKS Mikołów  6  2  4-12

Klasa B, gr. Tychy
Kolejka 4 – 6-7 września
Stal Chełm Śląski 0-1 Iskra II Pszczyna
LKS Brzeźce 2-2 Czarni Piasek
Piast II Bieruń Nowy (Bieruń) 2-1 LKS Wi-
sła Mała
Polonia Międzyrzecze 2-2 ABR Tychy
LKS Woszczyce 0-4 LKS Mizerów
ZET II Tychy 0-3 LKS Frydek

1.  Iskra II Pszczyna  4  10  10-4
2.  LKS Frydek  3  9  14-3
3.  ZET II Tychy  3  6  2-3
4.  LKS Brzeźce  4  6  10-6
5.  LKS Mizerów  3  6  8-5
6.  Stal Chełm Śląski  4  6  5-5
7.  Polonia Międzyrzecze  3  4  8-5
8.  ABR Tychy  4  4  7-11
9. LKS Krzyżowice  2  4  4-2
10.  LKS Wisła Mała  4  4  5-7 
11.  Piast II Bieruń Nowy  4  3  2-9 
12.  Czarni Piasek  4  2  8-10
13.  LKS Woszczyce  4  0  4-17

W cieniu rozgrywanych 
w Polsce Mistrzostw 
Ś w i a t a  s i a t k a r z y 

do rozpoczęcia rozgrywek przy-
gotowują się kluby w pierwszej 
lidze kobiet. W tym gronie jest 
oczywiście Silesia Volley, którą 
w tym sezonie poprowadzi Rafał 
Kalinowski.

Trenera mysłowiczanek nie 
trzeba nikomu przedstawiać. 
W środowisku kobiecej siatków-
ki ma na tyle wyrobione nazwi-
sko, że ostatnie wakacje spędził 
oficjalnie jako drugi trener kadry 
kadetek, gdzie na trzech zgrupo-
waniach szlifował warsztat najlep-
szych zawodniczek w Polsce uro-
dzonych w 1998 roku. Teraz my-
słowickiego szkoleniowca czeka 
równie trudne zadanie, jakim jest 
debiut w roli trenera na pierwszo-
ligowych parkietach.

Silesia w sezonie 14/15 będzie 
zdecydowanie inną drużyną niż te 
z poprzednich lat. Proces stopnio-
wego odmładzania składu, który 
dwa sezony temu zapoczątkowa-
no w Mysłowicach właśnie teraz 
wkroczył na maksymalny poziom. 
Nasza ekipa będzie bowiem naj-
młodszym zespołem w lidze, który 
oparty jest w dużej mierze na klu-
bowych wychowankach. Zespół 
w letniej przerwie opuściło aż 
12 zawodniczek, a w ich miej-
sce przyszło tylko sześć nowych 
siatkarek. Należy przy tym jed-
nak przypomnieć, że w poprzed-
nim sezonie kadra Silesii liczyła aż 
17 pań. Działacze Silesii szukają 
jeszcze wzmocnienia pod siatką 
co w chwili obecnej i przy możli-
wościach płacowych naszego klu-
bu nie jest rzeczą prostą.

Ponieważ nasz zespół jest budo-
wany z myślą o przyszłości to w tym 
sezonie nie stawia się przed nim 
innego celu, jak tylko utrzyma-
nie w gronie pierwszoligowców. 
Jak ocenia opiekun Silesii dużym 
osiągnięciem zespołu będzie za-
jęcie miejsca w czołowej „8”, któ-
ra daje pewne utrzymanie w lidze. 
Zespoły z miejsc 9-12 będą grały 
w barażach, tak jak miało to miej-
sce w ubiegłym sezonie. W walce 
o awans powinny się liczyć ekipy 
z Sulechowa, Torunia czy Krosna. 
Wielką niewiadomą będzie forma 
beniaminków ze Świecia, Gorlic 
i Łodzi. Zespołami z którymi Silesia 
może rywalizować to oprócz benia-
minków na pewno PLKS Pszczyna 
oraz tradycyjnie młoda Sparta War-
szawa i zespół Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Szczyrku.

Forma mysłowiczanek na chwi-
lę obecną jest trudna do okre-
ślenia. Nasza ekipa zakończyła 
właśnie ciężkie treningi fizycz-
ne i wprost z siłowni wyjecha-
ła na turniej do Krosna. Rywal-
kami Silesii były drużyny Karpat 
Krosno, PLKS Jastrzębie-Borynia 
Pszczyna i Ekstrim Gorlice. Tur-
niej wygrały gorliczanki, przed 
PLKS-em i Silesią. Szczegółowe 
wyniki prezentujemy poniżej.

– Był to nasz pierwszy poważny 
test, który nie odkrył żadnych re-
wolucyjnych rzeczy. Z każdym me-
czem graliśmy lepiej i nie ma się 
co dziwić, że naszym najlepszym 
meczem w Krośnie był ten ostat-
ni – mówi Kalinowski. – Tak to już 
jest w siatkówce, że wychodząc 
z okresu w którym pracuje się 
nad siłą fizyczną forma meczowa 
nie przyjdzie tak od razu. Mamy 
jeszcze trzy tygodnie na jej wypra-
cowanie i myślę, że na pierwszy 
mecz z Jokerem będziemy w pełni 
gotowi. Po drodze oczywiście jesz-
cze posparujemy i popracujemy 
nad naszą taktyką na nadchodzą-
cy sezon – dodaje trener Silesii.

Nawiązując do słów trenera do-
damy, że w najbliższy weekend 
mysłowiczanki udadzą się do Ło-
dzi, gdzie zmierzą się z ligowymi 
rywalkami: ŁKS-em Łódź, PLKS 
Pszczyna, Jokerem Świecie i Kar-
patami Krosno. Będzie więc on do-
skonałą okazją do sprawdzenia się 
na tle ligowych rywali, a także po-
równania się w meczach z PLKS 
i Karpatami, które to zespoły były 
rywalkami Silesii w Krośnie.

(mk)
Puchar Prezesa KSS Karpaty Kro-

sno faza zasadnicza:
Silesia Volley MOSiR Mysłowice  
– KS Jastrzębie-Borynia PLKS 0:3
AZS PWSZ Karpaty Krosno – KRS 
Ekstrim Gorlice 0:3
KS Jastrzębie-Borynia PLKS Pszczy-
na – KRS Ekstrim Gorlice 1:2
Silesia Volley MOSiR Mysłowice – 
AZS PWSZ Karpaty Krosno 1:2
AZS PWSZ Karpaty Krosno – KS Ja-
strzębie-Borynia PLKS Pszczyna 0:3
KRS Ekstrim Gorlice – Silesia Volley 
MOSiR Mysłowice 2:1
mecz o 3. miejsce
Silesia Volley MOSiR Mysłowice – 
AZS PWSZ Karpaty Krosno 3:0
finał
KRS Ekstrim Gorlice – KS Jastrzębie-
Borynia PLKS Pszczyna 3:1

Tenisiści stołowi 
z Mysłowic 
zainaugurowali sezon 
dwoma turniejami. 
W Łaziskach Górnych 
odbyły się turnieje 
TOP 8 oraz inauguracja 
rozgrywek ligi juniorów 
i juniorek.

W zawodach TOP 8 wystarto-
wało kilkoro naszych tenisistów 
i tenisistek. Monika Kasperkie-
wicz z Klubu Olimpijczyka zaję-
ła trzecie miejsce wśród kade-
tek, a jej klubowy kolega Oli-
wier Gwizdoń skończył zawody 
na piątej pozycji. Tenisistki KTS 
Mysłowice zdominowały nato-
miast kategorię młodziczek. Ju-
lia Tomecka, Zuzanna Grzesiń-

ska, Wiktoria Urbaniak i Klaudia 
Franaszczuk zajęły odpowiednio 
miejsca od 2 do 5.

Na drugi dzień w tej samej 
hali odbyły się turnieje półfinało-
we Śląskiej Ligi Juniorek i Junio-
rów. Wystartował w nich zespół 
juniorek KTS II Mysłowice. Dzię-
ki dobrej grze drużyna w skła-
dzie: Wiktoria Urbaniak, Klaudia 
Franaszczuk i Alicja Gasz zakwa-
lifikowały się do rundy finałowej 
czy rozgrywek pierwszoligowych 
w tej kategorii. Tam czekają już 
koleżanki w składzie: Tomec-
ka, Grzesińska i Urbaniak, które 
z racji wysokiej pozycji z minio-
nego sezonu nie musiały starto-
wać w eliminacjach.

W najbliższy weekend odbę-
dą się pierwsze turnieje z cyklu 
WTK wśród młodzików i kade-
tów, a 17 września związek in-
auguruje rozgrywki ligowe.

(mk)

SIATKÓWKA – I liga kobietTENIS STOŁOWY 

Sezon 
rozpoczęty

PIŁKA NOŻNA – III liga 

Górnik Wesoła przegrał 
trzeci mecz z rzędu. 
W sobotę pogromcą 
ekipy ze Sportowej były 
bytomskie Szombierki, 
które gładko pokonały 
miejscowych 5:2. 
Kolejnego gola zdobył 
Sebastian Siwek.

Górnik Wesoła – Szombierki 
Bytom 2:5 (0:2)

Bramki: Siwek, Haftkowski
Wesoła: Tomaszewski – Tuleja 
(77. P. Lesik), Moskal, Wilk, Kuciel 
(61. Czapla) – Haftkowski, Sarza-
ła, Szumilas, Stokłosa, Jaskiernia  
(85. Koniarek) – Siwek.

Piłkarze Górnika i Szombie-
rek wyszli na boisko na Wesołej 
w sobotnie przedpołudnie i być 
może godzina rozpoczęcia gry 
była powodem takiej, a nie in-
nej dyspozycji golkiperów oby-
dwu drużyn. Zarówno strzegący 
bramki Górnika Tomaszewski, 
jak i znany z występów na Weso-
łej Rosół nie będą dobrze wspo-
minali tego dnia. Były bramkarz 
Górnika będzie miał co prawda 
lepszy humor, bo jego zespół 
zgarnął pełną pulę.

Wracając do samego spotka-
nia to był to mecz dwóch wyrów-

nanych zespołów na podobnym 
poziomie. Ciężko więc uznać, 
że gole bytomian na 1:0, 2:0, 3:1 
i 4:2 były wynikiem lepszej gry. 
Przy pierwszym trafieniu z rzutu 
wolnego zasłonięty Tomaszewski 
za późno interweniował. Drugi 
gol dla gości to strzał zza naroż-
nika pola bramkowego, gdy wy-
dawało się, że bramkarz Górnika 
dobrze asekurował swoją twier-
dzę. Gol na 3:1 padł po lekkim 
strzale w środek bramki Weso-
łej, a przy czwartym trafieniu 
bramkarz miejscowych wypuścił 
piłkę z rąk przy dośrodkowaniu. 
Jego vis-a-vis przepuścił z kolei 
dwa niezbyt mocne strzały Siw-
ka i Haftkowskiego w krótki róg.

Pomyłki bramkarzy nie zmie-
niają jednak faktu, że Górnik 
przegrał trzecie z rzędu spotka-
nie w lidze. Zespół który jeszcze 
w poprzednim sezonie był w czo-
łówce rozgrywek w tym będzie 
walczył o utrzymanie, a dzisiej-
sze mecze pokazują, że nie bę-
dzie to łatwa kampania. Przed 
sztabem Górnika wiele wyzwań, 
miejmy jednak nadzieję, że tak 
jak poprzednio spisywano nasz 
klub na straty, tak i tym razem 
piłkarze obronią się wynikami 
na boisku. Pocieszeniem póki 
co jest forma strzelecka Seba-
stiana Siwka, który z 9 golami 
prowadzi w klasyfikacji najsku-
teczniejszych.

(mk)

Zła passa 
Wesołej

Najmłodsze 
w historii

Trener Kalinowski jesienią zadebiutuje 
w I lidze kobiet
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Mysłowice, Imielin, Chełm Śl.Sport
98 minut trwał mecz Unii z MKS-em

PIŁKA NOŻNA – liga okręgowa

PIŁKA NOŻNA – Open Liga

KALENDARIUM

Unia Kosztowy 
przegrywała do  
92. minuty z MKS-
em Lędziny, jednak 
mecz zakończyła 
z kompletem punktów. 
Wygrała również 
Pogoń, która pokonała 
na wyjeździe lidera 
z Katowic. Drugi mecz 
z rzędu przegrał  
Górnik 09.

Unia Kosztowy – MKS Lędziny 
2:1 (0:1)

Bramki: Kowalski, Gorki
Unia: Potoczny – Tracz (68. Marko), 
Gorki, Szymoniak, Kocurek – Fahren-
holt (68. Klimczak), Wilk (80. Rak), 
Adamek (77. Nowak), Kohut – Wi-
klak, Kowalski,

Przez 87 minut meczu przy Pa-
derewskiego nic nie wskazywało 
na to, że Unia zdobędzie w tym 
derbowym pojedynku choćby je-
den punkt. Piłkarze z Kosztów byli 
w każdej akcji o krok za rywalem, 
a w drugiej połowie, gdzie powin-
ni odrabiając straty zaciekle ata-
kować oddali jeden celny strzał 
na bramkę gości. Wydarzeniem 
ze wspomnianej 87. minuty nie 
był gol, ani cudowna zmiana do-
konana przez Marcina Molka, lecz 
faul w ataku Nowaka. W tym star-
ciu poszkodowany został stoper 
MKS-u, który na noszach opuścił 
boisko. Pechem Lędzin jest fakt, 
że do Mysłowic ekipa MKS-u przy-
jechała z trójką rezerwowych, któ-
rzy wcześniej pojawili się na pla-
cu gry. MKS kończył mecz w „10” 
co byłoby jeszcze pewnie do przej-
ścia, gdyby nie fakt, że był to moc-
ny punkt dobrze grającej w tym 
meczu formacji defensywnej.

Tej szczelnej obronie przyda-
rzył się jeden błąd. W 92. minucie 
po rzucie rożnym Raka najwyżej 
w polu karnym wyskoczył Kowal-
ski i główką z 5. metra wyrównał 

stan meczu. Można przypuszczać, 
że gdyby nie absencja rosłego de-
fensora Kowalski nie miałby kom-
pletnie szans na dojście do tego do-
środkowania. Wcześniej Unia wy-
konywała kilka stałych fragmentów 
gry i żaden z nich nie zakończył się 
strzałem piłkarza gospodarzy.

Z powodu przerwy w grze 
związanej z kontuzją zawodnika 
MKS-u sędzia przedłużył mecz 
o sześć minut, a Unia po wyrów-
naniu ruszyła za ciosem. Bohate-
rem meczu został Kowalski, który  
w 95. minucie otrzymał dobre pro-
stopadłe podanie od Kohuta i wyko-
rzystując swoją szybkość wyprze-
dził obrońców, zagrał w pole kar-
ne do Gorkiego, a zawodnik Unii  
z 7. metra posłał piłkę do siat-
ki. Stoper gospodarzy kilkanaście 
minut wcześniej na polecenia tre-
nera przesunął się na linię ataku, 
stąd jego obecność w polu karnym 
i możliwość zdobycia zwycięskie-
go gola.

Zwycięstwo nie powinno jed-
nak zaciemnić obrazu, że Unia 
spisywała się w tym spotkaniu bar-
dzo słabo. W akcjach gospodarzy 
brakowało pomysłu na skonstru-
owanie ofensywnej akcji. Granie 
na „aferę” do Gorkiego kompletnie 
mijało się z celem, bo choć stoper 
Unii wyróżniał się wzrostem po-
nad rywali to nie potrafił przyjąć, 
ani tym bardziej rozegrać spadają-
cej piłki. Wyłączeni z gry byli środ-
kowi pomocnicy Unii Kohut i Wilk 
przez co kompletnie nie funkcjono-
wały skrzydła. Jeśli dodać do tego 
wybicia piłki przez Potocznego, 
z którego co drugie lądowało albo 
na aucie, albo pod nogami rywala. 
Jak więc Unia wygrała ten mecz? 
Szczęśliwie po prostu, podobnie 
jak np. tydzień wcześniej w der-
bach Mysłowic. Do tej pory piłka-
rze Marcina Molka pokazali klasę 
w jednym meczu z LKS-em Łąka. 
Póki co wystarcza to na miejsce 
w czołówce, jednak za kilka tygo-
dni do szczęścia trzeba będzie do-
łożyć nieco więcej umiejętności. 
Tych drużynie Unii brakuje co wi-
dać gołym okiem.

Rozwój II Katowice – Pogoń 
Imielin 0:1

Bramka: Polarz
Nie taki lider straszny. Pogoń 

przyjechała na mecz z rezerwa-
mi Rozwoju rozluźniona, bez pre-
sji wyniku. Podejście zawodników 
Grzegorza Rajmana przełożyło się 
na przebieg i wynik meczu, w któ-
rym to przyjezdni dyktowali wa-
runki gry.

– Jak na lidera to Rozwój prak-
tycznie nic nie pokazał – mówi 
Henryk Synowiec. – Wcześniej 
trochę się tego meczu obawia-
łem, bo w sumie Rozwój miał kom-
plet zwycięstw, ale już na boisku 
wszystkie obawy ze mnie zeszły, 
bo szybko okazało się, że w piłkę 
gramy my, a oni bazują na stałych 
fragmentach – dodaje wiceszef Po-
goni.

Co ciekawe, to Pogoń zdobyła 
gola po stałym fragmencie gry. Je-
denastkę pewnie wykorzystał Mar-
cin Polarz, który w latach świetno-
ści swojej piłkarskiej kariery był 
podporą katowickiej ekipy.

KS Żory – Górnik 09 Mysłowice 
2:1 (1:0)

Bramka: Bruź
Wyrównujące trafienie Bru-

zia z początku drugiej połowy 
to wszystko na co było stać ofen-
sywę Kociny w spotkaniu z ostat-
nim zespołem ligi. Podopieczni 
Stanisława Gawendy mieli przed 
meczem wszystko, aby zainkaso-
wać kolejne trzy punkty w tym se-
zonie, jednak znów zawiodła ich 
skuteczność.

Na domiar złego w niedzielnym 
meczu Górnik zawiódł także w de-
fensywie. Dwa proste błędy spo-
wodowały, że miejscowi zdołali 
po raz pierwszy z tym sezonie się-
gnąć po pełną pulę. Kocinie na po-
cieszenie pozostaje fakt, że mecz 
z Piastem Nowy Bieruń zweryfi-
kowano jako walkower dla Górni-
ka z powodu gry w zespole rywala 
nieuprawnionego zawodnika.

(mk)

Zabójcza końcówka

Adrian Kowalski wyrównuje stan meczu z Lędzinami

Piłka nożna
Skra Częstochowa – Górnik Wesoła, sobota godz. 18.00
Pogoń Imielin – Ogrodnik Cielmice, sobota godz. 16.00
Górnik 09 Mysłowice – GKS II Tychy, sobota godz. 16.00
Unia Bieruń Stary – Unia Kosztowy, sobota godz. 16.00
LKS Frydek – Stal Chełm Śląski, sobota godz. 16.00

Siatkówka
Turniej o Puchar Commercecon, Łódź ul. Skorupki 21
13 września (sobota)
11:00 ŁKS Commercecon Łódź – Silesia Volley Mysłowice
13:00 Joker Świecie – Jastrzębie Borynia PLKS Pszczyna
15:00 Karpaty Krosno – ŁKS Commercecon Łódź
17:00 Silesia Volley Mysłowice – Joker Świecie
19:00 Karpaty Krosno – Jastrzębie Borynia PLKS Pszczyna
14 września (niedziela)
10:00 Jastrzębie Borynia PLKS Pszczyna – Silesia Volley Mysłowice
12:00 Joker Świecie – Karpaty Krosno
14:00 Jastrzębie Borynia PLKS Pszczyna – ŁKS Commercecon Łódź
16:00 Silesia Volley Mysłowice – Karpaty Krosno

Tenis stołowy
I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodziczek i Młodzików, sobota 
13 września, godz. 10.00
Jastrzębie-Zdrój, hala Omega, ul. Harcerska 14A
I WTK Kadetów i Kadetek, niedziela 14 września, godz. 10.00
Łaziska Górne, hala MOSiR, ul Ogrodowa 50
III liga mężczyzn
Gwarek Ornontowice – Klub Olpimpijczyka Mysłowice, środa godz. 
18.00

Czwarty sezon 
Open Ligi startuje 
w niedzielne 
popołudnie. Niestety, 
kilka ekip nie 
potwierdziło udziału 
i zamiast planowanych 
dwóch, będzie 
tylko jeden poziom 
rozgrywek.

W czwartym sezonie wystartuje 
10 zespołów, które jesienią stoczą 
pomiędzy sobą walkę o mistrzo-
stwo. Mistrzowskiego tytułu bro-

ni OJ Błyskawica, a o główne tro-
feum na pewno powalczą zespo-
ły Stali Brzezinka czy ZZG KWK 
Wieczorek.

Poniżej terminarz pierwszej 
serii spotkań. Na naszych łamach 
tradycyjnie będziemy relacjono-
wać przebieg ligowych zmagań.
• 14.00 Naprzód Powoli – OJ 

Błyskawica
• 15.00 Larysz Stars – Medicare
• 16.00 Fortiter – Górniewski 

Team
• 17.00 ZZG KWK Wieczorek – 

WS Team
• 18.00 Stal Brzezinka – Team 

Spiritus
(mk)

Inauguracja 
w niedzielę 

OJ Błyskawica (niebieskie stroje) broni mistrzowskiego tytułu Open Ligi


