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Komitet Wyborczy Wyborców 
My To Mysłowice jako pierwszy 
zarejestrował listy w wyborach 
samorządowych w Mysłowicach. 
Na listach znajduje się 46 na-
zwisk osób we wszystkich czte-
rech okręgach wyborczych. 
W okręgu nr 1 liderem jest Jerzy 
Stockfisch, w 2. Damian Sojka, 
w 3. Michał Makowiecki, a Ber-
nard Pastuszka w 4. Termin re-
jestracji list kandydatów na rad-
nych upływa 7 października.  żet

Na ostatnie j  ses j i 
Rady Miasta doszło 

do oficjalnego obwiesz-
czenia zmian barw klu-
bowych radnych, o któ-
rych mówiło się od kilku 
tygodni. W wyniku po-
litycznych roszad swój 
żywot zakończył klub 
Platformy Obywatelskiej 
oraz spadkobierca klubu 
Prawa i Sprawiedliwości 
– klub Niezależni.

Z pracy w klubie Nieza-
leżni (klub powstał po roz-
padzie klubu PiS, który był 
konsekwencją pozbawie-
nia radnych Daniela Jacen-
ta i Andrzeja Sikory funkcji 
partyjnych w okręgu) zre-
zygnowali Zbigniew Kara-
szewski i Andrzej Sikora. 
Jednocześnie z klubu PO 
wypisali się Michał Mako-
wiecki, Bernard Pastusz-
ka i Damian Sojka. Cała 

piątka powołała do życia 
nowy klub My to My, któ-
ry nosi taką samą nazwę, 
jak lokalny komitet wy-
borczy, powołany do wy-
stawienia w listopadowych 
wyborach kandydatów na 
radnych. Przewodniczą-
cym klubu został Bernard 
Pastuszka.

Za tę „zdradę” partyj-
nego znaczka Platformy 
Obywatelskiej, Bernard 

Pastuszka został w miniony 
wtorek pozbawiony człon-
kostwa w tej partii.

Zmiany zaszły także 
w klubie Wspólnie dla 
Mysłowic. Swoje odejście 
z klubu potwierdziła radna 
Dorota Konieczny-Simela, 
która w listopadowych wy-
borach będzie kandydo-
wać z listy PO. Do końca 
tej kadencji RM pozosta-
nie radną niezależną.

Czwarta z osób two-
rzących do tej pory klub 
PO w Radzie Miasta – Jo-
lanta Charchuła – poin-
formowała, że nie zamie-
rza ponownie ubiegać się 
o mandat radnej. Od nie-
dawna nie jest też człon-
kiem Platformy Obywa-
telskiej, z której wystą-
piła składając partyjną 
legitymację.

as

klubowe barwy

Radni byłego klubu PiS już po raz trzeci zmienili klubowe barwy. Zbigniew Karaszewski oraz Andrzej Sikora (z prawej) weszli do klubu My To Mysłowice, założonego 
przez byłych radnych klubu PO. Piotr Oślizło (z lewej) wspólnie z Danielem Jacentem pozostali niezrzeszeni

WYGRAJ BILET 
NA NEO-NÓWKĘ

Kto i gdzie na 
listach wyborczych 
w Imielinie?

Rowerzyści z Chełmu 
sami zdecydują o sieci 
rowerowych dróg 



2 Co Tydzień nr 40/1201
2 października 2014 roku

Mysłowice, Imielin, Chełm Śl.Aktualności
5 października w Mysłowicach będzie bieg Silesia Maraton

OGŁOSZENIE

Ireneusz Grawecki
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.

Bezpłatne porady 
dla zarządów i właścicieli mieszkań
we wspólnotach mieszkaniowych.

Tel. 604 268 038
Pn - pt 9.00-10.00, 17.00-18.00
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OGŁOSZENIE

   Po porannej kawie

Wierzyciele hipotecz-
ni, którzy mają pierw-
szeństwo do wpłaca-

nych czynszów z budynków „Lo-
katora” zgodzili się pokrywać 
koszty prowadzenia upadłości 
tej spółki.

Takie wstępne zobowiązanie 
podjęli przedstawiciele Banku 
PKO BP, WFOŚiGW oraz ZUS na 
spotkaniu jakie odbyło się z ini-
cjatywy prezydenta dwa tygodnie 
temu.

Oznacza to, że złożony do sądu 
upadłościowego wniosek syndyka 
o umorzenie postępowania z po-
wodu braku zaliczek na jego pro-
wadzenie ma szansę zostać odda-
lony. To z kolei oznacza, że bu-
dynki, a może nawet pojedyncze 
mieszkania, zmienią właściciela. 

Już od kilku tygodni syndyk 
deklaruje, że budynki przy Brze-

zińskiej i Reja są już przygoto-
wane do sprzedaży. Ich wartość 
szacuje na ok. 2,5 do 3 milionów 
złotych.

Miasto rozważa możliwość 
przystąpienia do przetargu na ich 
sprzedaż. Jak poinformował nas 
prezydent Edward Lasok podczas 
posiedzenia ostatniej komisji go-
spodarki, mieszkania mogłyby być 
wykorzystane do zasiedlenia jako 
socjalne i komunalne. 

Taki rozwój sprawy jest ko-
rzystny nie tylko dla najemców 
mieszkań, ale i dla właściciela 
spółki – PCI S.A. Ta spółka „mat-
ka” dla Lokatora jest postawiona 
w stan likwidacji. Umorzenie zatem 
postępowania upadłościowego 
w stosunku do „Lokatora” naj-
prawdopodobniej pozwoliłoby 
powrócić do gry jej prezesowi 
Pawłowi Dylowi.        GH 

W najbliższą niedzielę, 
5 października ulica-
mi Mysłowic pobiegną 

uczestnicy Silesia Marathon 
– największego biegu rozgrywa-
nego na ulicach śląskich miast. 
Do południa odcinki ul. Obrzeż-
nej Zachodniej i Mikołowskiej 
będą wyłączone z ruchu.

Zamknięta dla ruchu kołowego 
będzie ul. Obrzeżna Zachodnia – od 
ul. Oswobodzenia w Katowicach 
do skrzyżowania z ul. Mikołowską 
oraz ul. Mikołowska – od skrzyżo-
wania z ul. Obrzeżną Zachodnią 
w kierunku Katowic. Utrudnienia 
dla kierowców potrwają od godz. 
9.45 do 12.00.          as

Za trzy tygodnie w KWK 
„Mysłowice-Wesoła” roz-
pocznie się kolejny etap 

unikatowego w Polsce ekspe-
rymentalnego odmetanowania 
pokładów węgla otworami po-
wierzchniowymi. Projekt badaw-
czy prowadzi Państwowy Insty-
tut Geologiczny pod nadzorem 
Głównego Geologa Kraju.

29 września w Mysłowicach od-
było się podsumowanie dotych-
czasowych wyników projektu oraz 
przedstawienie założeń jego kolej-
nego etapu – zabiegu szczelinowa-
nia hydraulicznego 600-metrowego 
odcinka poziomego otworu. W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. Sławomir 
Brodziński – Główny Geolog Kra-
ju, Mirosław Koziura, prezes WUG, 
a także liderzy projektu badawcze-
go, przedstawiciele instytucji i firm 
zaangażowanych w realizacje ekspe-
rymentu oraz władz miejskich My-
słowic i Katowic.

Było to już piąte tego typu spotka-
nie w ramach projektu badawczego, 
rozpoczętego w 2013 roku, który jest 
finansowany przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Złoże KWK „Mysłowi-
ce-Wesoła” zostało wybrane do eks-
perymentu spośród 30 analizowanych 
do jego wykonania. Podczas spotka-
nia podkreślano, że 40 lat temu w gór-
nictwie węgla kamiennego nie było ta-
kiego problemu z metanem, jak obec-
nie. Pokłady metanowe zaczynają się 
na poziomach poniżej 600 metrów 
i zagrożenie narasta wraz z głęboko-
ścią prowadzonej eksploatacji. Jeżeli 
polskie górnictwo węgla kamienne-
go ma się rozwijać to trzeba znaleźć 
nowy sposób odmetanowania złóż.

– Wszystkie największe katastrofy 
górnicze w ostatnich 20 latach mia-
ły związek z metanem. Technologia 
wiercenia horyzontalnego stwarza 
nowe perspektywy odzysku metanu. 
Być może będzie to alternatywne 
źródło energii w Polsce. Dla nadzoru 
górniczego eksperyment prowadzo-
ny w KWK „Mysłowice-Wesoła” jest 
ważny z wielu powodów. Nadzoruje-
my pionierskie badania, które mogą 
przynieść poprawę bezpieczeństwa 
pracy górników przy rosnącym zagro-
żeniu metanowym wraz z głębokością 
eksploatacji. Pierwsze wnioski z eks-
perymentu są optymistyczne. Czeka-
my na wyniki szczelinowania hydrau-
licznego, które jest o tyle trudne, że 
będzie prowadzone w nie obudowa-
nym otworze. Ta technologia jest sto-
sowana w świecie, ale my ją dopiero 
będziemy testować w polskich wa-
runkach geologicznych – mówi Mi-
rosław Koziura, prezes WUG.

Odmetanowanie złoża z po-
wierzchni przed rozpoczęciem eks-
ploatacji może być źródłem zysków 
finansowych firm węglowych. Me-
tan przemysłowo wykorzystany jest 
cennym surowcem energetycznym. 
Po zakończeniu eksperymentu bę-
dzie można oszacować efektywność 
i koszt tej metody zwalczania zagro-
żenia metanowego w polskim gór-
nictwie węglowym. 

inf. prasowa WUG

Będą pieniądze 
na postępowanie 
upadłościowe

Maratończycy 
zablokują ruch

Eksperymentalna metoda 
odmetanowienia „Wesołej”

Mapa punków metanowych w Polsce

Już prawie że… prezydent
Premier Kopacz wygłosiła 

wczoraj swoje exposé. Bar-
dzo ogólnikowe, a w kontekście 
naszego regionu wręcz zdawkowe 
i na marginesie. To dobra meto-
da, zwłaszcza jeśli tak naprawdę 
nie wiadomo co powiedzieć, by 
nie urazić jednych i nie oburzyć 
innych, a kolejnych nie zmoty-
wować do szczegółowych analiz 
wystąpienia. Tę strategię stosują 
również lokalni politycy.

Tym bardziej dziwię się, że sta-
ry wyjadacz samorządowy Dariusz 
Wójtowicz, publikując ulotkę wybor-
czą z programem strzelił sobie nią 
w kolano. Bo choć stara się, by za-
wierała konkrety, to po jej przeczy-
taniu trudno nie mieć pewności, że 
obiecuje gruszki na wierzbie. 

Oto punkt pierwszy, a więc naj-
ważniejszy: Miejsca pracy dla mysło-
wiczan. Obiecuje w nim, że jak już 
zostanie prezydentem stworzy „My-
słowicką Strefę Ekonomiczną” na te-
renach pokopalnianych ma się rozu-
mieć. Super – powie ktoś. A ja zadaję 
sobie pytanie: skąd weźmie kompe-
tencje do powołania strefy, jeśli jesz-
cze długo nie będziemy pewni, czy 
teren w ogóle przypadnie miastu? 

Ale oto kolejna obietnica “już-
prawieże” prezydenta Wójtowicza: 

Sprzeda lokatorom 700 mieszkań ko-
munalnych z 95 proc. bonifikatą. Bra-
wo – świetny pomysł. Tyle że dalej 
Wójtowicz pisze, że chce uzyskać z tej 
transakcji… 20 mln zł. Jak łatwo po-
liczyć wycenia zatem mieszkanie ko-
munalne w Mysłowicach średnio na 
570 tys. zł. Drogo. Ceny jak w Warsza-
wie albo Krakowie. Nie wiedziałam, 
że te zdewastowane budynki mają tak 
wypasione i drogie mieszkania. 

Obiecuje też przywrócić laryngolo-
gię w szpitalu i zbudować oddział ge-
riatryczny. Przypominam więc, że od-
dział geriatryczny zaczęła tworzyć dy-
rektorka szpitala zanim z hukiem przy 
głosie Dariusza Wójtowicza nie zosta-
ła odwołana, a laryngologia została za-
mknięta po głośnej aferze z lekarzami 
w tle. Nie wspomnę już o przyłożeniu 
palca do głośnej transakcji sprzedaży 
MCZ – Szpitala nr 1.

I na koniec wisienka na torcie. 
„jużprawieże” prezydent Wójtowicz 
obiecuje, że zlikwiduje limuzyny, któ-
rymi jeżdżą wszelkiej maści urzęd-
nicy, oraz obetnie im dodatkowe 
uposażenia, a nadwyżkę przekaże 
na gabinety dentystyczne dla dzie-
ci w szkołach. Rewelacja – wykrzyk-
nie ktoś! No to przypomnę, że wła-
śnie głosami pana Wójtowicza i jego 
przyjaciół podjęto uchwałę o zaku-

pie limuzyny dla prezydenta Lasoka 
i pozostawienia aut leasingowanych 
w MPWiK, choć np. radni PO wo-
łali o pomstę do nieba, by tego nie 
czynić. Wystarczyło się przyłączyć 
do głosów negujących i co najmniej 
od 4 lat byśmy oszczędzali, nie brali 
drogich obligacji na przeżarcie, za 
którymi też ochoczo głosował....

Na koniec powiem, że nie chce już 
mi się nawet strzępić języka na temat 
tego co „jużprawieże” prezydent chce 
zrobić z pustymi szkołami, bo miał na 
to szanse jako radny od wielu wielu 
lat i dziś spoglądając na jego obietni-
ce mam nieodparte wrażenie, że po-
winien zwrócić diety za okres rajcowa-
nia, bo… mógł już dawno je wprowa-
dzić w życie skoro są takie świetne, ale 
nic w tej materii nie zrobił. No i jestem 
sfrustrowana tą ulotką. A już myśla-
łam, że poczytam o zasadach jakimi 
będzie się kierował prowadząc to mia-
sto. Ale do zasad zawsze bezwzględnie 
można się odwołać, a do obiecanek? 
Brak realizacji tłumaczyć obiektywny-
mi trudnościami. Co daję pod rozwagę 
wyborcom.    Grażyna Haska
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w Kontrakcie terytorialnym dla Śląska ujęto 77 przedsięwzięć

25 września województwo 
śląskie jako pierwszy re-

gion podpisało Kontrakt Teryto-
rialny na lata 2014-2023, który 
obejmuje najważniejsze przed-
sięwzięcia dla rozwoju regionu. 
Wśród 77 inwestycji jest budowa 
odcinka Drogowej Trasy Śred-
nicowej Wschód z Mysłowic do 
Sosnowca.

DTŚ Wschód – Etap II – węzeł 
Janów – węzeł Bór została wpi-
sana na pierwszej pozycji spo-
śród 53 przedsięwzięć warunko-
wych, co oznacza, że jej realizacja 
przede wszystkim będzie uzależ-
niona od przygotowania komplet-
nej dokumentacji projektowej. Li-
derem porozumienia między Ja-
worznem, Mysłowicami i Sosnow-
cem w sprawie budowy DTŚ jest 
Jaworzno, które w sierpniu tego 
roku rozstrzygnęło przetarg na 
opracowanie dokumentów nie-

zbędnych do rozpoczęcia inwe-
stycji. Pełna dokumentacja ma 
być gotowa w połowie przyszłe-
go roku.

Zakres i warunki realizacji po-
szczególnych inwestycji zosta-
ną dookreślone po ostatecznym 
uzgodnieniu z Komisją Europej-
ską krajowych programów opera-
cyjnych oraz innych dokumentów 
strategicznych.

Wśród przedsięwzięć priory-
tetowych ujętych w Kontrakcie, 
które dotyczą Mysłowic, są rów-
nież prace na liniach kolejowych 
nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 
658, 699 na odcinku Gliwice – By-
tom – Chorzów Stary – Mysłowice 
Brzezinka – Oświęcim oraz Doro-
ta – Mysłowice Brzezinka, a na li-
ście inwestycji warunkowych mo-
dernizacja linii kolejowej Katowi-
ce – Kraków.

żet

2 października rozpoczyna 
się cykl spotkań z miesz-
kańcami na temat budżetu 

obywatelskiego. Pierwszą dziel-
nicą, która będzie mogła zgłosić 
swoje wnioski, uwagi i propozy-
cje będzie Piasek.

Przy tworzeniu budżetu oby-
watelskiego (partycypacyjnego) 
decydujący wpływ na wydanie 
części miejskich pieniędzy mają 

mieszkańcy. Podczas spotkań w 
dzielnicach mieszkańcom przy-
bliżone zostaną założenia budże-
tu obywatelskiego, zbierane będą 
uwagi, wnioski, opinie i propozy-
cje do projektu budżetu.

W czwartek, 2 października 
spotkanie odbędzie się w szko-
le sportowej na Piasku. Kolej-
ne 3 października w II LO przy 
ul. Mikołowskiej, 6 październi-

ka w MOK przy Grunwaldzkiej, 
7 października w SP3 na Jano-
wie, 8 października w G1 przy 
ul. Wielka Skotnica, 9 paździer-
nika w G3 w Brzęczkowicach. 
Wszystkie rozpoczynają się 
o godz. 17.00.

Budżet obywatelski w Mysłowi-
cach ma szansę realnie zaistnieć 
najwcześniej w 2016 roku.

as

Roman Łój został odwoła-
ny ze stanowiska preze-
sa zarządu Katowickiego 

Holdingu Węglowego. Do czasu 
wyboru nowego prezesa, funkcję 
tę pełni były wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk.

Po zapoznaniu się ze stanowi-
skiem Rady Nadzorczej, w pią-

tek, 26 września Walne Zgroma-
dzenie KHW SA podjęło decy-
zję o odwołaniu prezesa zarządu 
KHW SA Romana Łoja oraz wi-
ceprezesa zarządu ds. handlowo-
-rynkowych p. Mariusza Korze-
niowskiego.

Jak informuje rzecznik pra-
sowy holdingu, od 30 września 

Rada Nadzorcza KHW oddelego-
wała do pełnienia funkcji prezesa 
zarządu powołanego w jej skład 
Zygmunta Łukaszczyka. Łukasz-
czyk będzie pełnił tę funkcję na 
okres trwania postępowania kwa-
lifikacyjnego, tj. na czas nie dłuż-
szy niż 3 miesiące.

żet

Uzyskane wyniki będą podsta-
wą do sporządzenia studium trans-
portowego, dokumentacji i kon-
cepcji technicznej dla realizacji 
Drogowej Trasy Średnicowej Ka-
towice – Dąbrowa Górnicza. Ba-
dania, które potrwają do końca li-
stopada obejmą Będzin, Czeladź, 
Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, 
Mysłowice, Sławków, Sosnowiec 
i Wojkowice.

Ankieterzy przeprowadzający 
wywiady w gospodarstwach do-
mowych będą wyposażeni w  le-
gitymacje indentyfikacyjne – waż-
ne jedynie z dowodem osobistym, 
pozwalającym na jego jednoznacz-
ną personalną identyfikację. Wy-
konanie badania pozwoli na opra-
cowanie programów, które po-
prawią funkcjonowanie komuni-

kacji w poszczególnych miastach 
jak i regionie, a także pozwolą na 
zoptymalizowanie systemu komu-
nikacyjnego pod względem rucho-
wym i finansowym.

Ankiety będą przeprowadzone 
anonimowo bez zapisu jakichkol-
wiek danych osobowych i obej-
mą wszystkich domowników od 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych począwszy. Jak tłumaczy 
Jan Gregorowicz z firmy Inkom, 
która realizuje projekt na zlece-
nie miast – Ankieterzy zapyta-
ją m.in.: o sposób podróżowa-
nia, lokalizację początku i koń-
ca podróży, posiadanych środ-
ków transportu oraz o ocenę po-
szczególnych środków komuni-
kacji zbiorowej.

IW

– Czy wiadomo 
dlaczego po podpisaniu 
umowy ze Skanską na 
naprawę nawierzchni 
na Wybickiego, MPWIK 
znowu wykopuje swoje 
rury, które 2 tygodnie 
wcześniej skończył 
wymieniać? – takie 
pytanie otrzymaliśmy 
od Czytelniczki. 

– Najpierw myślałam, że tyl-
ko kawałek poprawiają a oni całą 
drogę odkopują. Odwalili jakąś 
fuszerkę i zorientowali się do-

piero jak Skanska weszła? – pyta 
pani Magda.

Na Wybickiego faktycznie pra-
cują obecnie dwie firmy: MPWiK 
i Skanska, która wygrała przetarg 
na remont nawierzchni. Roboty 
wodociągów nie polegają jednak 
na wykopywaniu rur kanalizacji 
sanitarnej, ale na wymianie pod-
budowy pod warstwę asfaltu. Po 
zakończonej latem tego roku wy-
mianie rurociągu, MPWiK zasy-
pał wykopy, a dopiero w zeszłym 
tygodniu, po podpisaniu przez 
miasto umowy z wykonawcą ro-
bót drogowych, przystąpił do ba-
dań zagęszczenia i właściwego 
utwardzenia podłoża. Dopiero 
po zakończeniu tych prac Skan-

ska będzie mogła rozpocząć swo-
je roboty.

Czy podłoża nie można było 
przygotować przed wejściem fir-
my Skanska w teren, i czy taka 
organizacja pracy nie wpłynie na 
przesunięcie terminu zakończe-
nia remontu? Jak się dowiedzie-
liśmy, na pewno pokrzyżowała 
plany drogowcom, którzy remont 
pierwotnie zamierzali rozpocząć 
od tej strony drogi, na której pra-
cują obecnie wodociągi. Dlatego 
Skanska roboty zaczęła od ukła-
dania krawężników po drugiej 
stronie ul. Wybickiego. W środę 
MPWiK był dopiero w połowie od-
cinka, który musi przygotować dla 
Skanskiej.          as

Ankieterzy 
zapytają o DTŚ
Od początku października do 1,5 tysiąca 
gospodarstw domowych w Mysłowicach 
zapukają ankieterzy, by zadać pytanie dotyczące 
sposobu i zasięgu wykonywanych podróży przez 
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem 
komunikacji zbiorowej. W sumie ankieterzy 
odwiedzą 12,5 tysiąca gospodarstw domowych 
w Zagłębiu, Jaworznie i Mysłowicach. Będą 
to najprawdopodobniej największe badania 
dotyczące komunikacji publicznej w Polsce.

Budowa mysłowickiego odcinka 
DTŚ jednym z najważniejszych 
przedsięwzięć w regionie

Planowany przebieg DTŚ

MPWiK dopiero po wejściu w teren firmy Skanska zaczął utwardzać podłoże pod asfalt

Ruszają konsultacje w sprawie 
budżetu obywatelskiego

Zmiany personalne 
w zarządzie holdingu

Żeby Skanska mogła zacząć, 
MPWiK musi skończyć
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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

Serwis informacyjny

Adwokat Maciej Zwierzycki
odpowiada na pytania czytelników

OGŁOSZENIA

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Mysłowice 

podano do publicznej wiadomości wykaz 
lokalu użytkowego przeznaczonego do 

oddania w najem.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
Mysłowice Pl.Wolności 2 przy Wydziale 
Gospodarki Komunalnej oraz na stronie 
internetowej www.myslowice.pl podano 
do wiadomości publicznej wykaz lokalu 

mieszkalnego przeznaczonego do 
oddania w najem o czynszu wolnym.

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza pierwszy i drugi ustny 
przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, 
który odbędzie się w dniu 06.11.2014r. w siedzibie 

Urzędu Miasta. 

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

uzyskać pod nr tel. 32 317 13 15.

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Mysłowice 

podano do publicznej wiadomości wykaz 
lokali użytkowych przeznaczonych 
do wynajęcia w trybie przetargu 

nieograniczonego.

W jaki sposób opłacić 
pozew? Czy są sprawy, 
które sąd prowadzi za 
darmo? 

Pozew można opłacić znakami 
opłaty sądowej – do nabycia w ka-
sie każdego sądu powszechnego. 
Znaki opłaty sądowej należy na-
kleić na pierwszej lub ostatniej 
stronie egzemplarza pisma prze-

znaczonego dla sądu. Kolejno 
można opłacić pozew przelewem 
na rachunek bankowy dochodów 
budżetowych właściwego sądu 
lub też gotówką w kasie właści-
wego sądu; przy tym dowód uisz-
czenia opłaty należy dołączyć 
do pisma wnoszonego do sądu. 
Z reguły nie podlegają opłacie są-
dowej niektóre sprawy z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, sprawy o zasądzenie 

alimentów oraz sytuacje, w któ-
rych pisma podlegające opłacie 
składane są w sądzie przez pod-
mioty korzystające z sądowe-
go zwolnienia od kosztów sądo-
wych, udzielanego osobom, któ-
re nie mogą ponieść tego typu 
wydatków bez uszczerbku dla 
koniecznego utrzymania siebie 
i rodziny.

Mysłowice, jako uczestnik unijne-
go projektu pn. „Świadczenie 
poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego sposobem na wzmocnienie 
struktur administracji publicznej”, zna-
lazły się na mapie Punktów Poradnictwa 
Otwartego, w których każdy zaintereso-
wany może otrzymać bezpłatną poradę 
prawną.

Aby to zrobić wystarczy wcześniej umó-
wić termin spotkania pod numerem telefo-
nu: 32 614 21 07 lub 883 357 216.

Bezpłatne porady prawne udzielane są 
w Kancelarii Notarialnej Marek Roman Ku-
charski przy ul. Mikołowskiej 34/2 w My-
słowicach. Kancelaria czynna jest we wtorki 
w godzinach 14.00 – 16.00 i piątki w godzi-
nach 13.00 – 15.00. Poradę prawną można 
uzyskać również mailowo pisząc na adres 
porady@arl-jaworzno.com.pl.

Ponadto uruchomiona została stron a in-
ternetowa www.ppo-arl.pl, na której zna-
leźć można elektroniczne wersje aktów 
prawnych z zakresu KPA, KC, KP i innych 
oraz zbiory formularzy, wniosków, podań, 
umów, zaświadczeń do urzędów i instytucji 
publicznych i prywatnych.

IW

Bezpłatne 
porady prawne 
dla mysłowiczan W sierpniu tego 

roku  Rada 
Mias ta  wyraz i -
ła wolę utworze-
nia Gminnej Rady 
Seniorów. Pierw-
sze spotkanie, na 
którym wszystkie 
osoby zaintereso-
wane będą mogły 
współdecydować 
o kształcie tego or-
ganu i zasadach 
jego działania od-
będzie się w przy-
szłym tygodniu.

Rada Seniorów 
będzie reprezento-
wać w gminie inte-
resy osób starszych, 
będzie pełnić rolę 
organu doradczego 
i konsultacyjnego, 
będzie mogła rów-
nież podejmować 
inicjatywy na rzecz 
swojego środowi-
ska .  P ierwszym 
etapem powołania 
Rady jest opraco-
















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. 3 3 333322 2 7575751-11 919191-333000

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

tel. 32 223 95 60
ogłoszenie własne

Włącz się w stworzenie 
Rady Seniorów

wanie jej statutu. 
Do prac nad jego 
utworzeniem pre-
zydent miasta za-
prasza wszystkie 
osoby w starszym 
wieku, organizacje 
pozarządowe dzia-
łające na rzecz se-
niorów oraz pod-
mioty prowadzące 

uniwersytety trze-
ciego wieku. Pierw-
sze spotkanie osób 
zainteresowanych 
tworzeniem Rady 
Seniorów odbędzie 
się 7 października 
o godz. 14.00 w sali 
sesyjnej UM Mysło-
wice.

żet
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Aktualności

ROD Jutrzenka 
– najstarszy z 12 
ogrodów działkowych 
w Mysłowicach 
w minioną sobotę 
świętował jubileusz 
95-lecia połączony 
z dożynkami. Spotkanie 
działkowców odbyło się 
w auli Gimnazjum nr 2.

Zaproszenie prezesa Jerzego 
Bilińskiego na ochody 95-lecia 
i święta plonów przyjał prezydent 
Mysłowic i radni Rady Miasta. 
Edward Lasok składając życze-
nia zapewnił działkowców z Roza-
lii, że miasto nie będzie rugować 
ogrodów z zajmowanych przez 
nie terenów i będzie wspomagać 
inwestycje na terenie ROD, co do-
puszcza nowa Ustawa o rodzin-
nych ogrodach działkowych.

Jeszcze podczas miejskich 
dożynek, w połowie września, 
z okazji jubileuszu prezes Ju-

Dożynki i jubileusz  
w ROD Jutrzenka

trzenki został uhonorowany naj-
wyższym odznaczeniem dział-
kowców i otrzymał od katowic-
kiej delagatury PZD jubileuszo-
wy puchar. Podczas sobotnich 
obchodów wyróżniającym się 
działkowcom, tym, którzy mają 
szczególny wkład w rozwój ROD 
Jutrzenka oraz wzorowo dbają 

o swoje ogródki wręczono dy-
plomy, podziękowania i medale. 
Po części oficjalnej działkowcy 
bawili się przy muzyce na żywo.

Na zebraniu działkowców 
poprzedzającym uroczystość, 
członkowie Jutrzenki zdecy-
dowali, że ogród pozostanie 
w strukturach PZD.        aa

Prezes ROD Jutrzenka Jerzy Biliński nagradza zasłużonych działkowców

Bernard Pastuszka

W mysłowickiej uczelni – 
Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej 

im. Kardynała Augusta Hlonda 
po raz dwudziesty zabrzmiało 
tradycyjne „Gaudeamus...”. Jubi-
leuszowy rok akademicki to dla 
uczelni duże zmiany – szkoła 
przeszła w ręce Towarzystwa 
Jezusowego Prowincji Polski 
Południowej.

Inaugurację roku akademickie-
go zarówno dla studentów GWSP 
i słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku poprzedziła msza św. 
odprawiona w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa pod 
przewodnictwem metropolity ka-
towickiego abp Wiktora Skworca. 
Z nowym rokiem nastały w uczel-
ni duże zmiany – GWSP, na wnio-
sek Urszuli Kontny, posiadającej 
prawa założyciela, GWSP stała 
się uczelnią jezuicką. Prawa zało-
życiela zostały przeniesione na za-
konników

Gośćmi spotkania inaugurują-
cego nowy rok akademicki byli 
m.in. przedstawiciele władz sa-
morządowych Mysłowic i woje-
wództwa, przedstawiciele innych 
uczelni i wielu zaproszonych go-
ści kultury, duchowieństwa, służb 
mundurowych.

Słowo inauguracyjne podsu-
mowujące dwudziestolecie uczel-
ni wygłosił JM Rektor Mirosław 
Wójcik. Nie zabrakło w mowie po-
witalnej podziękowań dla wszyst-
kich, którzy przez te lata związani 
byli z mysłowicką uczelnią, którzy 
ją wspierali, dla przyjaciół i ludzi 
zaangażowanych w jej rozwój. Rek-

Czym różni się Miejski 
Zarząd Gospodarki 
Komunalnej od zarządcy 
prywatnego, któremu 
właściciele mieszkań 
powierzają dbanie 
o własne interesy? 
W zasadzie niczym – 
odpowiada Bernard 
Pastuszka, radny 
i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta. Przeciwnie. 
Twierdzi wręcz, że pora 
najwyższa, by MZGK 
przynosił gminie 
nadwyżkę środków, 
by nie powiedzieć 
zysków.

Skończyć z dopłatami 
do MZGK

– Wszystko to kwestia sposobu 
zarządzania i korzystania z powie-
rzonego przez gminę majątku, ja-
kim są budynki – mówi Pastuszka.

Do ub. roku gmina rocznie do-
płacała do MZGK ok. 4 mln zło-
tych.

To środki na spłatę zaległości 
powstałych przed laty – twierdzi 
dyrektor jednostki Zbigniew Au-
gustyn i informuje, że z bieżących 
czynszów zadłużenie jednostki 
wobec kontrahentów prawie nie 
istnieje.

Teraz gmina ma dopłacać tyl-
ko do remontu budynków i przy-
wracania do użytku pustostanów.

– Pora już skończyć z ciągłymi 
dopłatami. Taka firma powinna 
gminie przynosić zyski – zaopo-
nował podczas ostatniego posie-
dzenia komisji gospodarki i finan-
sów Pastuszka.

Potrzebna skuteczna egzekucja 
czynszów

– Niepłacący najemcy mieszkań 
to nie tylko zmartwienie MZGK. 
Taki problem mają spółdzielnie, 
wspólnoty i prywatni właścicie-
le budynków, którzy wynajmują 
w nich mieszkania lokatorom – 
mówi radny.

– Jeśli wszyscy ci zarządcy 
i właściciele muszą sami pora-
dzić sobie by zarobić na remonty, 
ocieplenia, obsługę administracyj-
ną czy pokrycie mediów za nie-
płacących, to nie widzę powodu, 
by z tymi samymi problemami 
nie mógł radzić sobie samodziel-
nie MZGK – uzasadniał swój punkt 
widzenia Pastuszka.

Zdaniem radnego, problem 
głównie polega na tym z jaką de-
terminacją staramy się egzekwo-
wać należne nam czynsze, jak 
ustalamy ich wysokość i jak nimi 
gospodarujemy.

– Z własnego doświadczenia, 
jako właściciela domów czynszo-
wych wiem, że wobec zalegają-
cych z opłatami trzeba reagować 
szybko, sprawnie i w wielu ob-
szarach, by nie dopuścić do zbyt 
wielkiego zadłużenia. Instrumen-

Jubileuszowy Gaudeamus 
w uczelni Jezuitów

tor Wójcik przypominał również 
o istniejącym od czterech lat Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku, który 
działa nie tylko w Mysłowicach, ale 
też w Lędzinach i Bieruniu.

Na koniec swojego wystąpienia 
JM Rektor Wójcik poinformował 
obecnych, że od tego roku akade-
mickiego mysłowicka uczelnia sta-
ła się uczelnią jezuicką.

Dyrektorem GWSP mianowa-
ny został o. Wacław Królikowski. 
Ks. abp Wiktor Skworc, metropo-
lita katowicki, pobłogosławił no-
wemu dziełu i obecności jezuitów 
na terenie archidiecezji.

– Zgodnie z naszym sposobem 
postępowania i w duchu najlep-
szych naszych tradycji będziemy 
służyć w Mysłowicach ludziom 
i Bogu, dla którego większej chwa-
ły zobowiązaliśmy się poświęcić 
wszystko – powiedział o. Króli-
kowski, który ma nadzieję za ko-
lejne 20 lat podwoić liczbę absol-
wentów tej uczelni.

Po tradycyjnej immatrykulacji 
nowych studentów wręczono od-
znaczenia zasłużonym pracowni-
kom naukowo-dydaktycznym i ad-
ministracyjnym, a także nagrody 
wyróżnionym absolwentom oraz 
Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej. Medalem za zasługi dla wo-
jewództwa śląskiego odznaczona 
została, z okazji XX-lecia istnienia, 
uczelnia. W tym roku tytuł „Przy-
jaciela Uczelni” i statuetkę „krysz-
tałowego serca” otrzymał Jaro-
sław Kowalcze z UTW z Chorzo-
wa. Górnośląskim Laurem „Sapere 
Aude” 2014 uhonorowany został 
prof. Tadeusz Aleksander za cało-
kształt dorobku naukowego i dy-
daktycznego w zakresie diagnozo-
wania i tworzenia teorii pedago-
giki dorosłych, za przewodzenie 
środowisku polskich andragogów 
ale też za determinację i oddanie 
sprawom społecznym z perspek-
tywy uprawianej nauki.

(SA)

Inauguracja roku akademickiego w GWSP

tów skutecznego działania wbrew 
pozorom nie jest mało. Od rozkła-
dania na raty począwszy na wy-
rokach sądowych i komornikach 
skończywszy – mówi Pastuszka.

Ważna spójna strategia 
działania.

Bardzo ważna jest strategia 
działania takiej firmy, poszukiwa-
nie innych źródeł finansowania 
i zwykłych codziennych oszczęd-
ności, twierdzi radny. – Nie kon-
kurujmy z przedsiębiorcami. Po-
stawmy usługowe potrzeby MZGK 
na rynku i w drodze przetargu wy-
najmijmy fachowców. To tańsze, 
bardziej efektywne i daje szansę 
na większe wymagania wobec wy-
konujących remont czy inną usłu-
gę – mówi Pastuszka.

Z całą odpowiedzialnością mu-
szę stwierdzić, że takiej z praw-
dziwego zdarzenia nie ma ani 
MZGK, ani gmina. To temat nie 
tylko mieszkań socjalnych, do-
płat do czynszów i systemu od-
pracowywania zaległości. Czynio-
ne do tej pory takie rozwiązania 
są niepełne i mało spójne. Opie-
ka socjalna skierowana do ludzi, 
którzy słabo sobie radzą, musi być 
kompatybilna z polityką mieszka-
niową wobec osób słabych ekono-
micznie.

Popatrzmy na MZGK jak 
na przedsiębiorcę

Czyli jak? – Wymagajmy niż-
szych kosztów administrowania, 
nie bójmy się zróżnicowanych 
stawek czynszowych skalkulowa-
nych tak, by mieszkania te bar-
dziej atrakcyjne mogły zarabiać 
na te mniej wypasione. Wspoma-
gajmy szefa takiej jednostki przy 
korzystaniu z dotacji i progra-
mów poza gminą. Ale też konse-
kwentnie rozliczajmy z efektywno-
ści administrowania, prowadzenia 
remontów, obsługi mieszkańców 
i wprowadzania nowych technolo-
gicznie rozwiązań – radzi Bernard 
Pastuszka. 

Nie konkurujmy 
z przedsiębiorcami  
– mówi Bernard Pastuszka
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W minioną niedzielę, 
w kościele pw. Matki 
Boskiej Fatimskiej 
w Wesołej, odprawiona 
została msza z okazji 
złotego jubileuszu 
kapłaństwa byłego 
proboszcza tej parafii, 
ks. Ernesta Grajcke.

Mszę odprawił sam jubilat 
wraz z obecnym proboszczem  
ks. Krzysztofem Smołką.

Proboszcz senior, po zakończe-
niu pracy duszpasterskiej w We-
sołej, zamieszkał w swojej rodzin-
nej miejscowości – w Wilczej. Tam 
również w jego intencji była spra-
wowana msza dziękczynna.

Proboszcz senior przypomniał 
w kilku słowach swoją posługę 
duszpasterską w poprzednich 
parafiach i tę ostatnią – w Weso-
łej, skąd odszedł na emeryturę. 
Urodził się w 1940 roku, studia 
ukończył w Krakowie na Wyż-
szym Śląskim Seminarium Du-

Złoty jubileusz kapłaństwa

chownym, a potem jeszcze stu-
dium pastoralne na ATK w War-
szawie, gdzie studiował socjolo-
gię rodziny.

Święcenia przyjął w 1964 roku 
w Katowicach. Posługę kapłań-
ską pełnił najpierw w Wesołej, 
potem w Pawłowicach i Tychach. 

Był przez trzy lata rekolekcjonistą 
diecezjalnym. W latach 1979 – 93 
był proboszczem w Radzionkowie, 
a od 1993 roku w Wesołej. Tu pra-

cował do 2007 roku. Ksiądz jubilat 
podziękował za lata pracy duszpa-
sterskiej w mysłowickiej dzielni-
cy, za mszę odprawioną w swojej 
intencji, podziękował tym, którzy 
o nim pamiętają, którzy posyłają 
okolicznościowe życzenia czy po-
zdrowienia. – Za tę pamięć ser-
decznie dziękuję i pamiętam o was 
w modlitwach – mówił ks. Grajcke.

Na zakończenie mszy ustawiła 
się długa kolejka do złożenia ży-
czeń księdzu jubilatowi. Ks. Ernest 
Grajcke przyjął gratulacje, kwiaty 
i upominki od parafian, Rady Para-
fialnej, rady dzielnicy, chóru „Fati-
ma” i Bractwa Pielgrzymkowego.

Jubilat każdego, kto w tej mszy 
uczestniczył, obdarował pamiątko-
wymi obrazkami i książką zatytuło-
waną „Co warto wiedzieć o para-
fii Matki Boskiej Fatimskiej”, którą 
wydał będąc jeszcze proboszczem 
w Wesołej.

Mszę dla księdza jubilata 
uświetnił chór parafialny „Fatima” 
pod dyrekcją Zofii Kostorz, nie za-
brakło też sztandarów górniczych 
KWK Mysłowice-Wesoła.

(SA)

Z prawej ks. jubilat Ernest Grajcke

Niedawno minęło 25 lat 
od daty, kiedy ówczesny 
biskup katowicki Damian 

Zimoń zatwierdził swoim dekre-
tem wygląd wnętrza kościoła  
pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Kosztowach. Miało 
to miejsce w 1989 roku.

Kiedy powoli dobiegał końca 
proces największego wyzwania 
społeczności kosztowskiej, jaką 
była budowa własnego kościoła, 
proboszcz kosztowski ks. Jan Mi-
chalski zwrócił się do znanego ślą-
skiego artysty, Zygmunta Brach-
mańskiego, by opracował projekt 
wnętrza budowanego kościoła. 
Konsultował się przy tym z ar-
chitektem inż. Stanisławem Kwa-
śniewiczem oraz ks. dr Józefem 
Gaworem, wtedy już byłym prze-
wodniczącym Diecezjalnej Komi-
sji Sztuki Sakralnej. Projekt wnę-
trza kosztowskiego kościoła został 
przeanalizowany i przyjęty przez 
Diecezjalną Komisję Sztuki Sakral-
nej pod kierunkiem księdza Jerze-
go Nygi, a następnie zaakcepto-
wany przez biskupa katowickiego  
ks. Damiana Zimonia. Księ-
dzu biskupowi projekt od same-
go początku bardzo podobał się. 
Świadczy o tym opinia, jaką wy-
raził w swoim dekrecie z roku 
1989, który osobiście podpisał 
(wraz z ks. Jerzym Nygą – prze-
wodniczącym Diecezjalnej Komisji 
Sztuki Sakralnej). Podkreślił w niej 
pozytywną opinię komisji sztuki 
sakralnej oraz sam wyraził zdanie 
słowami „Proponowane rozwią-
zanie, operując zasadą kontrastu, 
w niezmiernie trafny sposób po-
rządkuje wnętrze kościoła. Układ 
charakteryzuje się dużą jasnością 
i logiką, prezentując jednocześnie 
wysoki kunszt artystyczny”.

Zachwyt naszego arcybiskupa 
Damiana Zimonia nad kosztow-
skim kościołem i jego wnętrzem, 

doskonale widać podczas konse-
kracji świątyni w roku 1992, kie-
dy to z dużym uznaniem oglądał 
ołtarz, ambonę, Krzew Gorejący, 
Chrystusa Ukrzyżowanego, wy-
posażenie prezbiterium kościoła 
dziennego z charakterystycznym 
krzyżem (który został poświęcony 
kilka dni wcześniej przez biskupa 
Gerarda Bernackiego) razem z in-
nymi elementami – w tym z ołta-

rzem, na podstawie którego znaj-
duje się rzeźbiona w drewnie chu-
sta św. Weroniki. Na niej znajduje 
się wizerunek Umęczonego Chry-
stusa, którego twarz jest inspiro-
wana przez Chustę św. Weroni-
ki przechowywaną w Manoppel-
lo do tego stopnia, że widoczne 
są nawet takie elementy jak na-
brzmiały w czasie męki Chrystu-
sa guz na czole. O podziwie arcy-

biskupa Zimonia świadczą zapisa-
ne na taśmie filmowej i fotogra-
fiach jego zachwycone oczy i wy-
raz twarzy. Zresztą wnętrze kosz-
towskiego kościoła wzbudzało po-
dziw nie tylko znacznej większości 
mieszkańców Kosztów. Przez dłu-
gi czas dostrzegaliśmy prawdziwe 
pielgrzymki mieszkańców całej 
okolicy, które przyjeżdżały zwie-
dzać i podziwiać nową świątynię.

Na szczególną uwagę tego te-
atralnie zaprojektowanego kościo-
ła (by wszyscy wierni mieli dobry 
kontakt z ołtarzem) zasługuje pre-
zbiterium. W środkowej części stoi 
ołtarz, który jest wspólnym darem 
ówczesnego proboszcza ks. Jana 
Michalskiego i wszystkich para-
fian za 25 lat kapłaństwa ks. Jana. 
Podstawa ołtarza to pnie Krzewu 
Gorejącego, który rozrasta się wy-
soko ponad blat (czyli mensę) oł-
tarza. W Krzewie Gorejącym, jak 
w tym, który widział Mojżesz, znaj-
duje się sam Bóg. Jest to taberna-
kulum z Najświętszym Sakramen-
tem. Obok stoi ambona a po dru-
giej stronie ołtarza stoi chrzcielni-
ca, które nawiązują swym wyglą-
dem do podstawy ołtarza.

A nad Krzewem Gorejącym 
wisi wielki Chrystus Ukrzyżowa-
ny. Jego rozpięte ręce obejmują 
cały świat. Każdy człowiek wcho-
dzący do kosztowskiego kościoła 
czuje się zdumiony jego widokiem 
– z jednej strony strasznie zmasa-
krowane ciało, z drugiej świado-
mość, że Jezus dał sobie to zrobić 
z miłości do nas. Ta rzeźba uświa-
damia każdemu, że miłość Jesusa 
jest ogromna, że każdy z nas może 
czuć się bezpiecznie objęty ramio-
nami Chrystusa.

Ważne miejsce ma w kosz-
towskim kościele patronka świą-
tyni – Matka Boska Częstochow-
ska. Jej wielki obraz stoi zaraz 
obok prezbiterium. Jest widoczna 

z każdej części kościoła. Ozdobna 
rama podkreśla piękno Madonny. 
A zawsze żywe i pięknie ułożone 
kwiaty wskazują na wielki szacu-
nek mieszkańców do swej Patron-
ki. Dzięki swemu położeniu, Ma-
ryja zawsze może być specjalnie 
obdarowana kwiatami, które oży-
wiają wnętrze kościoła. Od same-
go początku mieszkańcy zresztą 
składają pod tym obrazem kwia-
ty – dają wyraz swojego hołdu dla 
Matki Boga.

Całość wyposażenia kosztow-
skiego kościoła (ze stacjami Dro-
gi Krzyżowej, witrażami, z cu-
downie brzmiącymi organami 
i wygodnymi ławkami, pięknym 
prezbiterium kościoła dziennego, 
w którym mnie najbardziej ujmuje 
drewniany krzyż i chusta św. We-
roniki) jest wysokiej klasy dziełem 
sztuki współczesnej. Dzieła wyko-
nane solidnie będą przez długie 
wieki głosić, że w epoce, w której 
królowały kicz i tandeta pojawiła 
się perełka – budząca zachwyt nie 
tylko ludzi wykształconych, rozu-
miejących sztukę nowoczesną, ale 
także tych zwykłych dla których 
kościół w Kosztowach jest nad-
zwyczajnym pomnikiem ich wia-
ry i troski o świątynię o którą mu-
sieli walczyć przodkowie Koszto-
wian przez kilka pokoleń.

Od jakiegoś czasu już w Kosz-
towach nie mieszkam, ale zawsze 
przyjeżdżając do mojej rodzinnej 
miejscowości, zaglądam do tej cu-
downej świątyni. Budzi ona swoim 
pięknem i harmonią moją dumę, 
tak jak wielu innych mieszkańców 
Kosztów.

B.Piegrzyk

We wspomnieniach wykorzystano 
informacje zawarte w książce ks. Jana 
Michalskiego pt „W drodze przez 
cztery kaplice mszalne do swojego 
kościoła”

Mija 25 lat od zatwierdzenia wnętrza kosztowskiego kościoła

Wnętrze kosztowskiego kościoła
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Dyrektor  
MOK poleca
Dla każdego coś dobrego

Mysłowicki Ośrodek Kultury za-
prasza na zajęcia w nowym roku 
kulturalnym 2014/2015. Propagu-
ją one ideę kreatywnego i aktywne-
go spędzania czasu wolnego, skie-
rowane są do wszystkich grup wie-
kowych, odbywać się będą w dzie-
więciu placówkach MOK. Oferuje-
my nastepujące zajęcia: taniec to-
warzyski, taniec nowoczesny, taniec 
irlandzki, aero dance dla pań, balet, 
Twórczy Świat Malucha, wokal, har-
monijki ustne, gitara klasyczna, gi-
tara basowa, zajęcia Akademii Se-
niora: taniec, plastyka, ceramika; 
język migowy, dyskusyjny klub fil-
mowy im. A. Nardellego, chór Har-
monia i chór Hejnał, malarstwo 
i rysunek, malarstwo emocjonalne, 
modelarnia lotnicza, szachy, for-
tepian i instrumenty klawiszowe, 
bębny afrykańskie, Akademia Ma-
łego Smyka, rękodzieło artystyczne 
(bibułkarstwo, ozdoby z filcu, de-
coupage, robótki szydełkowe, bi-
żuteria koronkowa, koronki frywo-
litkowe), teatrzyk dziecięcy, Teatr 
„Podtekst”, taniec (tańczące brzdą-
ce, zumba i zumba step, jazz, break 
dance, hip hop) – informacje doty-
czące ostatnich pozycji tańca pod nr  
tel. 791 970 708.

Każda filia wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przygotowała własny 
bogaty program, są to zajęcia pro-
wadzone przez wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę instruktorów. Propo-
zycje zajęć znajdują się na naszej 
stronie internetowej www.m-ok.pl. 
Wszelkich informacji uzyskać moż-
na również pod numerem telefonu 
(32) 222 66 70 wew. 34 i 43 w godz. 
8.00 – 16.00.

– 50 proc. dla dużych rodzin
Mysłowicki Ośrodek Kultury 

przypomina, że na wszystkich wła-
snych imprezach będzie honorować 
Kartę Rodziny 3+, czyli 50% zniż-
ki na bilety i za zajęcia w sekcjach 
i kołach zainteresowań MOK.

Imprezy z dzielnicach
W Kosztowach w siedzibie filii 

MBP 2 października o godz. 17.00 
w ramach „Dni Kosztów” odbędzie 
się spotkanie z poetkami: Józefą 
Kaczmarek, Marią Gwizdała, Gra-
żyną Janotą. Wstęp wolny.

W filii MOK Janów będziemy go-
ścić wydarzenia w ramach Festiwa-
lu Nordalia: od 9 do 31 października 
czynne będą wystawy fotografii Julii 
Rott pt. „Katedra Nidaros w Tron-
dheim – Największa średniowieczna 
budowla norweska” i „Drewniany 
Kościół w Lomen”.

Zapraszamy na koncerty
Przypominam czytelnikom „CT”, 

że zbliżają się ważne wydarzenia ar-
tystyczne. Na prośbę artysty uległ 
zmianie termin recitalu Jacka Wój-
cickiego pt. „Od piwnicy pod Bara-
nami do La Scali” (pierwszy termin 
10 października). Recital odbędzie 
się 12 października o godz. 18.00. 
Bilety w cenie 70 zł. Obowiązują 
50% zniżki MOK!

Mysłowicki Ośrodek Kultu-
ry oraz Trio Harmonijek Ustnych 
„CON BRIO” zapraszają do wzię-
cia udziału w XXI Ogólnopolskim 
Spotkaniu Miłośników Gry na Har-
monijkach Ustnych, które odbę-
dzie się 18 października w My-
słowickim Ośrodku Kultury przy  
ul. Grunwaldzkiej 7. Na koniec spo-
tkania odbędzie się koncert laureatów 
oraz koncert Tria Harmonijek Ust-
nych „Con Brio” i Dominiki Stokfisz 
z gościnnym udziałem Teresy Sellner 
(Szwajcaria). Wstęp wolny. Dodatko-
we informacje dotyczące XXI spotka-
nia można uzyskać w Dziale Animacji 
Kultury MOK pod numerem telefonu: 
32-222-66-70, w. 34.

10 listopada o godz. 18.00 z oka-
zji Narodowego Święta Niepodle-
głości wystąpi światowej sławy śpie-
waczka Nina Nowak (alt). Wstęp 
za zaproszeniami, które będziemy 
wydawać od 1 października w MOK 
przy ul. Grunwaldzkiej. Ilość zapro-
szeń ograniczona!

22 listopada o godz. 17.00 wy-
stąpi z recitalem Edyta Gepert. Bi-
lety w cenie 90 zł. Obowiązują zniż-
ki MOK!

Wystawy trwające w MOK
W Galerii Małej jest czynna wy-

stawa „Transylwania blisko, ale 
z dreszczykiem” prac członków sek-
cji plastycznej MOK, prowadzonych 
przez Urszulę Stodółkiewicz-Flak.

W Galerii Dużej odbywa się 
pierwsza w Mysłowicach wystawa 
pt. „Retrospektywa po Derbach”, 
prezentująca 80 wybranych prac 
z głównej wystawy Derbów Arty-
stycznych Śląsk – Małopolska pt. 
„Kobieta w malarstwie i grafice” & 
„Moje miejsce, mój region”, jaka 
odbyła się w Czeladzi. Do wysta-
wy w Mysłowicach wybrane zo-
stały prace prezentujące przekrój 
tego co 88 artystów profesjonal-
nych i nieprofesjonalnych z woje-
wództw małopolskiego i śląskiego 
przedstawia na głównych wysta-
wach Derbów. Wystawa w Mysło-
wicach została przygotowana przy 
współpracy z Mysłowickim Ośrod-
kiem Kultury i Urzędem Miasta 
w Mysłowicach. Wystawę będzie 
można obejrzeć w naszym mieście 
tylko przez 10 dni, przed jej wyjaz-
dem do Małopolski.

Zniżki czekają!

Przypominam wszystkim Pań-
stwu, którzy nie odebrali po wypeł-
nieniu ankiet MOK bonów upraw-
niających do zniżki 50% na impre-
zy, że jeszcze sporo ich czeka w se-
kretariacie przy ul. Grunwaldz-
kiej. Znakomite koncerty z każdym 
dniem bliżej, a biletów coraz mniej!

Bądźcie Państwo z nami bliżej 
kultury!       Adam Radosz

16 października 
o godz. 20.30 w sali 
widowiskowo-
sportowej MOSiR 
przy ul. Bończyka 
wystąpi kabaret 
Neo-Nówka. Dla 
naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne 
zaproszenia 
na tę imprezę.

Neo-Nówka zaprezentuje 
swój nowy program „Pielgrzym-
ka do miejsc śmiesznych”. Tym 
razem wrocławianie zabio-
rą widzów we wspólną podróż 
do miejsc, w których nic nie jest 
takie, jakie powinno. W tym pro-
gramie Neo-Nówka stara się za-
skoczyć widza nową i czasami 
zaskakującą formą prezentowa-
nych skeczy. Spoiwem spektaklu 
są przedstawiciele różnych grup 
społecznych, którzy razem z wi-
dzami wędrują w poszukiwaniu 
celu swojej podróży.

W programie zobaczycie wy-
raziste postacie, kąśliwe puenty 
i charakterystyczny dla Neo-Nów-
ki pazur. Nie zabraknie również, 
do czego Neo-Nówka zdążyła już 
widzów przyzwyczaić, autorskich 
piosenek i muzyki na żywo. Jak 
mawiają znawcy tematu: „Tego 
jeszcze nie grali”.

Czas trwania programu: około 
100 minut.

Cena biletu: 55 zł
Indywidualnie bilety moż-

na nabyć w hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Bończyka 32z, 
w Mysłowickim Ośrodku Kultu-
ry przy ul. Grunwaldzkiej 7 lub 
na stronie internetowej www.bi-
letynakabarety.pl. Ilość miejsc 
ograniczona!

Mysłowice 
nieobiektywne
Taki tytuł nosi wystawa foto-
grafii Marioli Kapuściok, która  
w czwartek, 2 października zo-
stanie otwarta w Muzeum Miasta 
Mysłowice. Wernisażowi towa-
rzyszyć będzie pokaz filmu na 
temat artystki pt. „Dziewczyna 
z aparatem” oraz koncert mysło-
wickiego zespołu Dual. Początek 
spotkania o godz. 17.00.      żet

Stowarzyszenie 
Mysłowicki Detektyw 
Historyczny zaprasza 
na wernisaż drugiej 
edycji wystawy pn. 
„Mysłowiczanie”.

Tematem przewodnim wysta-
wy będą Mysłowice i mysłowi-
czanie sprzed lat. Mieszkańcy 
będą mogli zobaczyć kolejne 
nieznane fotografie przechowy-
wane w prywatnych archiwach.

Wern i saż  odbędz ie  s ię  
9 października o godzinie 18.30 
w Mysłowickim Ośrodku Kul-
tury, ul. Grunwaldzka 7 – duża 
galeria, z udziałem gości spe-
cjalnych: Bernarda Krawczyka 
i profesora Alfreda Sulika. Wy-

Wystawa „Mysłowiczanie” 
– edycja druga

stawę będzie można oglądać-
do 7 grudnia w godzinach pra-
cy MOK.

IW

Wygraj zaproszenie  
na kabaret Neo-Nówka!

Dwa podwójne zaproszenia-
na występ można wygrać biorąc 
udział w naszym konkursie. Aby 
wziąć udział w losowaniu wejśció-
wek, trzeba odpowiedzieć na py-
tanie:

który skecz kabaretu Neo-
Nówka został okrzyknięty Ske-
czem Trzydziestolecia (plebi-
scyt został przeprowadzony 
w kwietniu tego roku przez or-

ganizatorów przeglądu kabare-
tów PAKA).

Odpowiedzi należy przesy-
łać na adres redakcja@ct.mysnet.
pl od czwartku, 2 października 
do wtorku, 7 października do godz. 
12.00. W wiadomości prosimy po-
dać swoje imię i nazwisko oraz 
numer telefonu. Wyniki ogłosimy 
w następnym wydaniu „CT”.

as
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Światowy Dzień Mieszkalnictwa przypada 6 października

Dawne tradycje mieszkańców Mysłowic

Tradycyjna mowa 
mieszkańców 
Mysłowic to dwie 
odmiany mowy 
śląskiej: wersja 
słowiańska i odmiana 
niemiecka, której 
dziś już chyba 
nikt nie używa, 
gdyż mieszkańcy 
o niemieckim 
obliczu językowym 
i narodowym zostali 
z naszego miasta 
wypędzeni po II 
wojnie światowej. 
Do tego należy 
wyliczyć ludność 
przybyłą do nas, 
głównie w wiekach 
XIX i XX.

Pewna część tej ludności po-
sługiwała się językiem ogólno-
niemieckim, a także pewna część 
literackim językiem polskim. Po-
jawiła się więc specyficzna sytu-
acja, w której na terenie miasta 
mamy ludność, która posługu-
je się niejako dwoma wersjami 
języka germańskiego i dwoma 
wersjami języka słowiańskiego. 
Do tego dochodzi grupa ludno-
ści żydowskiej, mówiąca w swo-
im języku. Oczywiście każda ro-
dzina, należąca do innej grupy 
etnicznej, używała swojego języ-
ka. Ale to inna sprawa.„

Dla mnie 
niesamowite jest 
to, że w tym całym 
tyglu wielojęzycznym 
ludzie umieli się 
dogadać z łatwością. 
To odwrotnie niż 
dziś – niby wszyscy 
posługują się 
językiem polskim, 
ale nie potrafią się 
porozumieć. Ach 
ta komunikacja. 
A może pycha?

Warto więc przedstawić nie-
co informacji o tych tradycyj-
nych językach naszego mia-
sta. Z dawnym językiem nie-
mieckim jest pewien problem 
– chyba nikt nie posługuje się 
nim w wersji tradycyjnej. Jeże-
li ktoś dziś mówi po niemiecku 
to w zasadzie jest hochdeutsch, 
czyli język urzędowy. A przecież 
spora część mieszkańców same-
go miasta używała tej wersji tra-
dycyjnej. Niedawno zmarła moja 
ciocia Dorota, która pochodziła 
z centrum Mysłowic. Urodziła 
się i wychowała w domu przy 
ulicy Wałowej. Biegle posługi-
wała się śląską mową, mówiła 
pięknie po niemiecku i po pol-
sku .  War to  to  podkreś l ić , 

bo wiele środowisk potrafiło 
posługiwać się na co dzień kil-
koma językami. To też ogromna 
wartość naszej Ziemi. Panień-
skie nazwisko cioci (choć o tym 
nie rozmawialiśmy) wskazu-
je na niemieckie pochodzenie. 
Kiedy mówiła po niemiecku, 
moją uwagę zwróciło szczegól-
nie wymawianie „ch” jako „ś”. 
Mówiła IŚ bin zamiast ich bin*. 
To jedno z wyróżników mowy 
niemieckiej na naszym terenie, 
choć było ich zapewne więcej. 
I tu mały apel – jeżeli państwo 
znacie więcej cech charaktery-
stycznych to proszę dać znać – 
chętnie je opiszę.

O ile w II połowie XIX wieku 
sporo mieszkańców samego mia-
sta posługiwało się językiem nie-
mieckim, to w gminach leżących 
wokół miasta, a dziś stanowią-
cych jego dzielnice, większość 
używała śląskiej mowy, przez 
jednych dziś nazywanej gwarą, 
przez innych językiem czy et-
nolektem. Oczywiście w samym 
mieście też mieszkała spora gru-
pa mieszkańców, posługująca się 
tą mową. Byli to zwłaszcza ro-
botnicy i pewna część dawnych 
mieszczan.„

Słuchając brzmienia 
języka używanego 
do dziś przez wielu 
mieszkańców, także 
wykształconych, 
podkreślić trzeba, 
że należy on 
do mowy śląskiej 
w pewnej odmianie 
pszczyńskiej. 
Ma ciężki akcent, 
ale nie tak bardzo 
ciężki jak w okolicy 
np. Bytomia.

Ciekawe jest to, że mowa daw-
nych mieszkańców Mysłowic jest 
typową mową pogranicza. Widać 
w niej jak na dłoni wielowiekowe 
wpływy różnych języków, które 
widoczne są do dziś. I mamy 
typowe słowa, niepowtarzalne 
– ôberiba (kalarepa), uowińzie 
(wołowina), „ucek” (szczypio-
rek) czy kômwiśniok (chleb razo-
wy). Ale dostrzegamy sporo słów 
używanych do dziś w Czechach. 
Przykładem może być „dać se 
pozôr” (zwrócić uwagę), „galo-
ty” (spodnie), „kapsa” (kieszeń). 
Wiele odmian także funkcjonuje 
w języku czeskim. „Dej to pano-
wi”, „Powiyc ksiyndzowi”, „Przi-
znej się tatowi” słyszałem nie-
raz zarówno we własnym domu, 
jak i w telewizji czeskiej. Takich 
przykładów można mnożyć wie-
le, ale nie czas na to. Mamy tak-
że widoczne wyraźne wielowie-
kowe wpływy polskie, co mocno 
słychać. Ale także w dzisiejsz-
tych czasach – kiedy to często 
starsze słowa są zastępowane 
tymi z języka literackiego.

Zdumiewające jest też to, 
że najczęściej  wypominane 
w Polsce są słowa o rodowo-

dzie niemieckim, choć w języku 
polskim jest ich chyba więcej. 
I są to słowa zwłaszcza z dzie-
dziny cywilizacji przemysłowej 
np. „majzel”, „tanksztela”, „au-
tobana”, „cug”, „glajzy”. Cho-
ciaż nie tylko. Z innych dziedzin 
także „radiska” to rzodkiewka, 
„sznitloch” to zielona cebula 
albo szczypiorek. Słów różno-
rakich, innych niż w literackiej 
polszczyźnie można wymieniać 
setki.

Podkreślić trzeba też to, że im 
bliżej miasta tym więcej ele-
mentów niemieckich w mowie. 
I tak dla przykładu moja babcia 
z Brzęczkowic na szczypiorek 
mówiła „sznitloch”, a moja bab-
cia z Kosztów mówiła „ucek”. 
Takich przykładów też znalazł-
bym wiele.

Kolejna ciekawa sprawa, 
to fakt, że im bardziej na połu-
dnie, tym bardziej zmieniały się 
końcówki w czasie przeszłym. 
Moi dziadkowie z Kosztów mó-
wili „jo żech kupił, zrobił, wy-
pił” Moi dziadkowie z Brzęcz-
kowic „jo żech kupiył, zrobiył, 
wypiył”.

Kolejnym elementem charak-
terystycznym dla naszej oko-
licy jest mazurzenie. To pa-
miątka po tym, jak nasze zie-
mie był w Kraju Wiślan, a po-
tem poprzez stulecia oddziały-
wała na nas gwara małopolska. 
I choć nie wszystkie części Ślą-
ska mazurzą (rybnickie, cieszyń-
skie) to w naszych okolicach tak. 
Nie było to takie intensywne jak 
w rejonie Pszczyny, ale jednak. 
W naszych okolicach słyszy się 
jeszcze jak ludzie mówią „szcze-
wicki”, „warkocki”, „stołecek”. 
To też wartość, która coraz bar-
dziej zamiera.

O tradycyjnej mowie miesz-
kańców Mysłowic można wie-
le napisać. Podałem parę przy-
kładów, jakie są jej cechy cha-
rakterystyczne. Jest ona niepo-
wtarzalna i nieco inna w całej 
dolinie rzeki Przemszy, w po-
równaniu do mowy Ślązaków 
żyjących w sąsiedztwie – za-
równo tych w okolicy Pszczy-
ny jak i tych w okolicy Byto-
mia. Warto o tym pamiętać, 
bo dziś przestaliśmy nasze 
dzieci uczyć tej mowy, uwa-
żając, że jest ona im niepo-
trzebna. Ale nie zapominajmy, 
że dawniej była bardzo ważna 
dla naszych przodków – bunto-
wać się przeciw Niemcom za-
częli wtedy, gdy państwo nie-
mieckie zaczęło tą mowę rugo-
wać z życia. Zresztą widziałem 
archiwalia z okresu międzywo-
jennego, że przeciw nauczy-
cielom polskim także. Dla na-
szych przodków była to świę-
tość. Zadbajmy, by nie zaginę-
ła w czasach, gdy szkoła prze-
stała za używanie jej prześla-
dować. Bo jest tego warta.

Tomasz Wrona

*Oczywiście jest więcej regionów 
na terenie dzisiejszych Niemiec, 
których mieszkańcy tak wymawia-
ją „ch”.

Ślonske godanie
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Urzędujący burmistrz 
nie będzie miał 
konkurenta, ale 
co najmniej kilku 
kandydatów na radnych 
z jego listy będzie 
musiało popracować 
solidnie w kampanii, 
by zachować mandat 
radnego w ręku. 
Bodaj największą 
niespodzianką jest 
młodziutka kandydatka 
na radną z listy PiS 
Natalia Górnik (26), 
z którą o głosy będzie 
walczył Dariusz 
Staszewski z okręgu 
nr 12. D. Staszewski 
w ostatniej kadencji był 
jedynym kandydatem 
i otrzymał mandat 
z automatu.

Zdecydowanie więcej chęt-
nych zamierza walczyć też o man-
dat radnego do Rady Powiatu. Tu 
poza dotychczasowymi komiteta-
mi lokalnymi ( Forum Pięciu Gmin, 
Powiatowa Wspólnota Samorządo-
wa), wystartuje PiS, RAŚ, a może 
i nawet komitet Janusza Korwina-
-Mikke i PSL.

Jeszcze tylko kilka dni – do  
7 października, zostało pełnomoc-
nikom komitetów wyborczych do 
zamknięcia i złożenia list kandyda-
tów na radnych. I choć jeszcze nie 
wszyscy zdecydowali się na osta-
teczny start, to informacje, do któ-
rych dotarliśmy już dają pewność, 
że nie obejdzie się bez walki.

Do Rady Miasta Imielin mamy 
łącznie z komitetami ogólnopolski-
mi (partyjnymi) co najmniej 6 ko-
mitetów wyborczych. Nie wszystkie 
zapewniają pełną listę kandydatów.

Najliczniejszy komitet to KWW 
Jana Chwiędacza 

Lista ma kandydata w każdym 
okręgu. Z obecnego składu rady 
zasili ją aż 12 radnych. Wielu 
z nich ma konkurencję. 

Co najmniej dwóch konkuren-
tów ma Tadeusz Hericht startujący 
z okręgu nr 15. Tu o mandat ubiega 
się także Krystyna Paluch z KWW 
Imielin – Wspólna sprawa i Krzysz-
tof Pudełko z listy PiS. Także z kan-
dydatką Prawa i Sprawiedliwości 
Natalią Górnik tym razem o man-
dat powalczy Dariusz Staszewski.

Krystyna Paluch to nie jedy-
na konkurentka z KWW Imielin – 
Wspólna sprawa dla kandydatów 
z listy komitetu urzędującego bur-
mistrza. 

KWW Imielin – Wspólna 
sprawa

Ten komitet popularnie zwa-
ny komitetem Zenona Kubicy, ma 
w tej radzie jednego swojego rad-
nego. Na te wybory wystawia kan-

Kto i gdzie na 
listach wyborczych?

dydatów do pięciu okręgów.
Krystyna Paluch w okręgu nr 15 

(konkurentka Tadeusza Herich-
ta), Tomasz Lamik z okręgu nr 
3 – obecny radny z tego ugru-
powania, Zenon Kubica star-
tujący w okręgu nr 10 (konku-
rent Jana Jureckiego), Krzysz-
tof Hajduczek z okręgu nr 14 
(w 2010 roku startował z listy 
Tradycja i Nowoczesność) i Ire-
na Czamberg konkurująca z Ta-
deuszem Komanderą. 

Prawo i Sprawiedliwość stawia 
na młodych

Prawo i Sprawiedliwość ob-
stawia trzy okręgi w wyborach 
do Rady Miasta – nr 8, 12 i 15. 
W okręgu nr 12 o poparcie już 
zabiega młoda 26-letnia Natalia 
Górnik – konkurentka dla Dariu-
sza Staszewskiego. Klemens Bed-
norz, znany starszemu pokoleniu 
jako działacz Solidarności, kandy-
dować będzie z okręgu nr 8 i sta-
nowić konkurencję dla Krystyny 
Zimmermann.

Natomiast Krzysztof Pudełko, 
również młody człowiek w okrę-
gu nr 15 ma zamiar zastąpić w ra-
dzie Tadeusza Herichta.

Inni też liczą na sukces
Niewątpliwie barw nie zmieniła 

Barbara Orzeł, obecna radna, któ-
ra nadal startuje z własnego komi-
tetu KWW Barbara Orzeł z okrę-
gu nr 11.

Kolejny raz swój komitet KWW 
„Utrzymanie Tradycji i Utrwale-
nie Przeszłości” zarejestrował Jan 
Pohl. Tym razem, jak się wydaje, 
nie będzie ubiegał się o fotel bur-
mistrza. By to uczynić, musiałby 
zarejestrować listy kandydatów 
w co najmniej ośmiu okręgach. 
I choć ostatecznej rejestracji do-

konać trzeba 7 października, to 
na razie nic nie wskazuje na to, 
by taką ilość okręgów komitet ob-
sadził. 

Cisza na giełdzie nazwisk pa-
nuje w sprawie zarejestrowanego 
KWW Młodzi dla Imielina, gdzie 
pełnomocnikiem jest Małgorzata 
Cwynar.

Nowe twarze na radnych do 
powiatu

Niewątpliwie tu nową twarzą 
jest Barbara Paluch, która kandy-
duje z listy PiS. Ma 34 lata i pracu-
je jako księgowa w Urzędzie Mar-
szałkowskim – dowiedzieliśmy się 
w jej sztabie wyborczym. 

Najwięcej kandydatów, bo aż 
sześcioro zgłosił KWW Powia-
towa Wspólnota Samorządowa. 
Z tego komitetu urzędującymi 
radnymi są: Anna Kubica i Wa-
lenty Goczoł. – Mamy pełną ob-
sadę, bo nasz okręg dysponuje 
sześcioma mandatami – mówi 
Walenty Goczoł. 

Obszar okręgu składa się 
z Imielina, Chełmu Śląskiego i Boj-
szów. Lista komitetu musi poko-
nać próg wyborczy, a potem ilość 
głosów liczonych metodą d’Hond-
ta wskaże ile mandatów zdobędą 
poszczególne komitety. – W inte-
resie każdej gminy jest jak naj-
mniej list i komitetów, by głosy 
się nie rozbiły. 

Dla imielińskich kandydatów 
konkurencją jest KWW Forum 
Pięciu Gmin, który zgłosił 3 oso-
by, RAŚ i ewentualnie PSL oraz ko-
mitet Korwina-Mikke.

Podane informacje mogą jesz-
cze zostać skorygowane. Do ostat-
niego dzwonka jeszcze niemal ty-
dzień. Ostatecznych kandydatów 
poznacie Państwo w najbliższym 
wydaniu gazety. 

GH

Szymon Koziorz z Imielina 
wygrał konkurs na projekt 
graficzny maskotki, pro-

mującej nową halę widowisko-
wo-sportową. Jury jednogłośnie 
uznało jego pracę za najlepszą.

Na konkurs wpłynęło 16 prac. 
Prace na konkurs przekazali: Aga-
ta Chwiendacz, Karolina Kmiecik, 
Jakub Kosmala, Alicja Kowalska, 
Szymon Koziorz, Liliana Mar-
szołek, Klaudia Matczak, Fausty-
na Noras, Hanna Pisarska, Julia 
Skotnicka, Maria Stalmach, Pau-
lina Szostak, Mateusz Szymański, 

Kamila Wieczorek, Wiktoria Tre-
buniak i Marcel Zamolski.

Komisja konkursowa dokonu-
jąc oceny kierowała się podstawo-
wą zasadą – projekt maskotki powi-
nien być związany ze sportem oraz 
mieć widoczne odniesienia i związ-
ki z miastem Imielin. Jury było jed-
nomyślne: najlepiej z zadaniem po-
radził sobie Szymon Koziorz i to 
wymyślona przez niego postać bę-
dzie od tej pory promować nową 
halę. Jej uroczyste otwarcie odbę-
dzie się 17 października.

żet

Biegającej pomiędzy 
sztalugami dziewczynki 
w fioletowej sukience 
nie trudno było nie 
zauważyć. Była jakby 
żywcem wyjęta z ram 
obrazu namalowanego 
przez jej mamę, Annę 
Marię Rusinek.

Konkurs na maskotkę 
rozstrzygnięty

Pola... jak malowana

Pola była modelką, kiedy mama 
przygotowywała się do zaprezen-
towania prac plastycznych na ko-
lejną wystawę w imielińskiej So-
kolni. Koło obrazu dziewczynki 
stojacej przy  koniku na biegu-
nach nikt nie przechodził obo-
jętnie, zwłaszcza że autentyczna 
postać dziecka z obrazu wirowała 
wśród zwiedzających.

Wystawa pod hasłem „Świe-
żo malowane” jest zbiorem prac, 
które powstały w pracowniach 
imielińskich artystów, czwartą 
już z tego cyklu. Ekspozycja zo-

stała otwarta w minioną niedzie-
lę i będzie czynna do końca paź-
dziernika.

Swoje prace – grafiki, akry-
le, oleje, pastele – prezentuje sie-
demnastu artystów: Sylwia Baru-
cha, Katarzyna Cyroń, Agnieszka 
Fierek, Urszula Figiel–Szczepka, 
która jest zarazem komisarzem 
wystawy i jej inicjatorką, Katarzy-
na Gawlik, Bożena Gawlikowicz, 

Anna Jachimczyk, Agnieszka Kar-
nas, Agnieszka Kłyk, Anna Kwie-
cień, Anna Radwańska, Anna Ma-
ria Rusinek, Iwona Simka-Surma, 
Agnieszka Skrzydło (obecnie stu-
dentka rzeźby na ASP w Krakowie), 
Barbara Zientara-Chmiel, Aleksan-
dra Żukowska i Jan Jagoda.

Artystom za kolejną ucztę dla 
oczu podziękował burmistrz Jan 
Chwiędacz, wręczajac autorom 
prac czerwone róże.

Po wernisażu na scenie Sokolni 
wystąpił kabaret „Hrabi”.

(SA)

Pola na portrecie autorstwa swojej mamy Anny Marii Rusinek i na żywo

Jan Chwiędacz na razie nie ma konkurenta 
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Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych przypada 1 października

Regaty o Błękitną Wstęgę 
Zbiornika Dziećkowice II 
już w najbliższą sobotę,  

4 października zostaną rozegra-
ne na zalewie dziećkowickim.

Organizatorem imprezy jest 
Yacht Club Opty. Regaty rozegrne 
zostaną w klasie open. Zawodnicy 
rozpoczną rywalizację w południe.

Tego samego dnia chełmski 
Yacht Club zaprosi na wieczór 

wspomnień poświęcony Bole-
sławowi Rozmusowi, zmarłemu 
w sierpniu zeszłego roku, cenione-
mu i niezwykle lubianemu w swo-
im środowisku, członkowi tego 
klubu. – Zapraszamy wszystkich, 
którzy znali Go osobiście lub tylko 
ze słyszenia – informują organiza-
torzy wieczoru. Początek spotka-
nia około godz. 18.00.

żet

Wójt Gminy Stanisław 
Jagoda zatwierdził do 
realizacji w tym roku 

szkolnym dodatkowe zajęcia 
dla przedszkolaków. Wszystkie 
dzieci, za zgodą rodziców, będą 
mogły uczyć się języka angiel-
skiego oraz uczestniczyć w za-
jęciach rytmiki.

Języka angielskiego będą uczyć 
nauczyciele gminnych placówek, 
natomiast rytmikę poprowadzą 
specjaliści z firmy zewnętrznej. 
Ponadto, wzorem lat ubiegłych  
w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych zatrudniony jest logo-
peda, który po diagnozie wad wy-
mowy u dzieci, proponuje rodzi-
com cykl zajęć i ćwiczeń.

Dzieci, które wymagają ćwi-
czeń korygujących wady posta-

wy mają możliwość skorzystania 
z gimnastyki korekcyjnej na tere-
nie placówki, a dla dzieci potrze-
bujących zajęć rewalidacyjnych 
np. z surdopedagogiem, zatrud-
nia się takiego specjalistę na wy-
maganą liczbę godzin. Rodzice nie 
będą ponosić żadnych kosztów za 
te zajęcia, ponieważ będą one fi-
nansowane z budżetu gminy.

– Staramy się aby w naszej gmi-
nie każde dziecko znalazło miejsce 
w przedszkolu, ale jednocześnie 
by była tam ciekawa oferta zajęć 
wspomagających rozwój dzieci. 
Propozycję zajęć wskazali dyrek-
torzy placówek, którzy posiadają 
najlepszą wiedzę na temat potrzeb 
dzieci i oczekiwań rodziców – do-
daje wójt.

IW

Kopciowiczanka 
Wanda Goj 
świętowała swoje 
90. urodziny. 
Solenizantkę z tej 
okazji odwiedził wójt 
Stanisław Jagoda  
i kierownik gminnego 
USC Czesław 
Jochemczyk, by 
przekazać serdeczne 
życzenia i kosz pełen 
słodkich wiktuałów.

Wanda Goj urodzi ła się  
25 września 1924 roku. Zawodowo 
związana była z Fabryką Wentyla-
torów w Chełmie Śląskim, a teraz, 
na emeryturze, nadal jest bardzo 
aktywna. Jej wielkim hobby jest 
śpiew, a zwłaszcza śląskie śpie-
wanie. Pani Wanda od 45 lat dzia-
ła bowiem w Zespole Regionalnym 
„Kopciowiczanki” i nie wyobraża 
sobie bez tego życia.

Solenizantka, pomimo dostoj-
nego wieku, jest kobietą pełną 
energii i bardzo elegancką. Na 
chorowanie, jak mówi, nie ma 
czasu. Należy do koła emerytów, 
gdzie mile spędza czas i korzysta 
z wszystkich atrakcji, które koło 
oferuje.

Ma troje wnucząt i troje pra-
wnucząt. Po śmierci pierwszego 
męża, po raz drugi wyszła za maż  
i cieszy się w jesieni życia radością 
w otoczeniu rodziny.

(SA)

Re m o n t  u l .  S t a c y j -
nej  dobiega końca.  Od  

1 października autobusy linii 149 
i 554 wróciły na stałe trasy.

Przebudowa drogi trwała 
od wakacji. Dla korzystających  
z miejskiej komunikacji wiązało się 
to z dużymi utrudnieniami. Auto-
bus 149, który wcześniej Stacyj-
ną dojeżdżał do centrum, z powo-
du robót zawracał na Fawencie do 

głównej drogi i zatrzymywał się na 
tymczasowych przystankach przy 
ul. Śląskiej. Od 1 października 
wszystko wróciło do stanu sprzed 
remontu.

Przebudowa tej gminnej drogi 
kosztowała blisko 1,4 mln zł. Ro-
boty wykonała miejscowa firma 
Jana Opitka, która wygrała prze-
targ na to zadanie.

żet

O Błękitną Wstęgę

Zajęcia dodatkowe  
w chełmskich przedszkolach

Przygotowanie 
plakatu informującego 
o obchodach święta 
11 listopada i filmu 
promującego Chełm 
Śląski – te zadania 
gmina oddaje w ręce 
dzieci i młodzieży. 
Zwycięskie prace 
zostaną wyłonione 
w drodze konkursu.

W obydwu konkursach mogą 
brać udział uczniowie chełm-
skich szkół podstawowych, gim-

nazjum i szkół ponadgimnazjal-
nych. Praca ma informować i za-
chęcać do udziału w gminnych 
obchodach Narodowego Świę-
ta Niepodległości, które odbędą 
się 11 listopada, zawierać tre-
ści patriotyczne i herb Gminy 
Chełm Śl. Plakat powinien tak-
że uwzględniać program uroczy-
stości, tj. mszę w intencji Ojczy-
zny oraz program artystyczny 
prezentowany przez chełmskie 
dzieci i młodzież w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Najlepszy pla-
kat zostanie przekazany do dru-
ku i wykorzystany jako ogłosze-
nie o obchodach święta, nagro-
dy przewidziano też dla pozosta-

łych, wyróżnionych prac. Termin 
przygotowania i złożenia plakatu 
upływa 10 października. 

A do 17 października dzieci 
i młodzież mają czas na nakrę-
cenie filmu promującego Chełm 
Śląski pt.: „Gmina Chełm Śląski – 
moja mała ojczyzna”. Film może 
być pracą indywidualną albo ze-
społową i musi trwać nie więcej 
niż 5 minut. Najlepsze filmiki zo-
staną wykorzystane w materiałach 
promujących gminę.

Zarówno plakaty, jak  i fil-
my konkursowe należy składać 
w Gminnym Zespole Oświaty przy  
ul. Techników 25.

żet

Je ź d z i s z  n a  r o w e r z e  
i chcesz współdecydować 
o kierunkach rozwoju sie-

ci dróg rowerowych w twojej 
gminie? W takim razie powi-
nieneś przyjść na spotkanie 
konsultacyjne, organizowane 
w przyszłym tygodniu przez 
starostwo powiatowe i stowa-
rzyszenie MOST.

Spotkania konsultacyjne są 
realizowane w ramach projektu 

„Bieruńsko-lędzińskie konsulta-
cje na-prawdę” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europej-
skiej. Tematem spotkań i dyskusji, 
które rozpoczną się 6 październi-
ka, będą planowane kierunki roz-
woju sieci dróg rowerowych. Or-
ganizatorzy zapraszają do udziału 
osoby, które chcą dowiedzieć się 
jakie zadania są w trakcie realiza-
cji, jakie ukończono, a co jeszcze 
można zmienić. Każdy pomysł, 

opinia i uwaga się liczą, warto 
się o tym przekonać uczestnicząc  
w spotkaniach.

We wtorek, 7 października 
konsultacje dla mieszkańców 
Imielina odbędą się w Biblio-
tece Miejskiej (godz. 18.00). 
W czwartek, 9 października ten 
sam temat będzie omawiany  
w Chełmie Śląskim (godz. 17.00, 
salka w budynku GOSiR).

żet

Rowerzysto, twoja opinia ma znaczenie

Konkursy dla młodych

Stacyjna już przejezdna

Remont wykonała firma budowlana z Chełmu Śl.

90. urodziny

Wanda Goj skończyła 90 lat
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Od października w ofercie 
edukacyjnej Centralnego 

Muzeum Pożarnictwa w Mysło-
wicach znajdzie się nowa lekcja 
muzealna, która będzie poświę-
cona pierwszej pomocy.

Podczas zajęć prowadzonych 
przez wykwalifikowanych instruk-
torów dzieci i młodzież będą mogli 

zapoznać się z zasadami właści-
wego udzielania pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach, 
a także sprawdzić nabytą wiedzę 
w praktyce. Propozycja skierowa-
na jest do odbiorców w każdym 
wieku (przedszkole, szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, szkoła po-
nadgimnazjalna).

W ramach działalności eduka-
cyjnej, CMP prowadzi lekcje mu-
zealne dla dzieci i dorosłych m.in. 
na temat historii śląskiego pożar-
nictwa, histori OSP w Mysłowi-
cach, numeru alarmowego 112, 
powstawania pożaru czy bezpiecz-
nego poruszania się po drodze.

aa, CMP Mysłowice

Konkursy o ślonsko 
drzewiano kielnia, 
widełka i łyżka, 
wspólne pieczenie 
kartofli, występy 
artystyczne i zabawy 
zwiazane z historią 
Mysłowic – to wszystko 
i jeszcze więcej już 
w najbliższą sobotę 
będzie się działo 
na „Placu na winklu” 
w dzielnicy Larysz.

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 3, Rada Osiedla Larysz-
Hajdowizna i Stowarzyszenie 
„Progres” zapraszaja na Kar-
tofeljubel, czyli imprezę, któ-
rej głównym bohaterem będzie 
kartofel. Impreza rozpocznie się 
już o godz. 11.00. Festyn będzie 
okazją do zaprezentowania ta-
lentów kulinarnych uczniów 
szkoły, którzy będą rywalizować 
o przechodnie nagrody: ślonsko 
drzewiano kielnia, widełka i łyż-
ka. Przedszkolaki z Przedszko-
la nr 2 i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 11 wezmą udział 
w konkursie „Warzywny ludzik”, 
zabawach i grach zręcznościo-

wych z wykorzystaniem karto-
fli. Nastąpi również podsumo-
wanie konkursu ekologicznego 
„Mój czarodziejski ogród”.

Podczas imprezy będzie moż-
na skosztować ślonskigo kołoca, 
sznity z tustym, żuru, napić się 
tyju abo bonkawy. Czas będą 
umilać występy przedszkolaków, 
zespołu „Laryszoki” i zespołu 
„Skala”. Popołudniowe występy 
artystyczne rozpocznie orkie-
stra kopalni Mysłowice-Weso-
ła, zaprezentują się także tego-
roczni finaliści „Mysłowickiego 
Mam Talent” – Wiktoria Kozioł 
i zespół rockowy „Za Fest”. Bę-
dzie można też posłuchać kon-
certu wokalistki EVOOS, która 
niedawno wydała swoją debiu-
tancką płytę „Nie budź mnie”.

Dzięki Stowarzyszeniu „My-
słowicki Detektyw Historycz-
ny” na imprezie nie zabraknie 
akcentu historycznego. Będzie 
można obejrzeć historyczne fo-
tografie z Mysłowic i spróbować 
swoich sił w quizie o historii na-
szego miasta, a najmłodsi znaj-
dą coś dla siebie na stoiskach 
z kolorowankami,  balonami 
i malowaniem buzi.

Wieczór upłynie przy muzy-
ce biesiadnej zespołu „Robert & 
Gryffon”.

żet

17 załóg 
reprezentujących 
Czechy, Opole, Tarnów, 
Kędzierzyn-Koźle 
oraz region śląski 
27 września stanęło 
na starcie 14. edycji 
Nawigacyjnej Imprezy 
Samochodowej 
pn. „Mysłowicka 
Czwórka”.

„Mysłowicka Czwórka”, nad 
którą honorowy partonat objął 
prezydent Mysłowic Edward La-
sok, była zaliczona do: Nawiga-
cyjnego Pucharu Polski, Pucha-
ru Polski Południowej A-4, któ-
rego sponsorem tytularnym jest 
Stalexport Autostrada Małopol-
ska S.A., Nawigacyjnego Pucha-
ru Śląska i Turystyczno-Nawiga-
cyjnych Mistrzostw Okręgu Ka-
towickiego. Organizatorzy – Au-
tomobilklub Mysłowicki – przy-
gotowali dwie trasy, które różni-
ły się sposobem opisu oraz skalą 
trudności. Pierwsza, 60-kilometro-
wa, była przeznaczona dla osób 
będących na początku przygody 
z rajdami nawigacyjnymi, ta dla 
zaawansowanych zawodników li-
czyła 90 km i zastosowano w niej 
bardziej złożone i wyrafinowane 
formy opisu trasy.

– Uczestnicząc w rajdzie „My-
słowicka Czwórka” zawodni-
cy kształcą swój zmysł orientacji 
w terenie, umiejętność posługiwa-
nia się mapą. Równorzędnym ce-
lem naszej imprezy jest działanie 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez m.in. 
ćwiczenie umiejętności płynnej 
i bezpiecznej jazdy w trakcie pró-
by sprawności kierowania pojaz-
dem – podkreśla komandor Maciej 
Krzewski.

Wśród uczestników „Mysło-
wickiej Czwórki” byli debiutanci, 
ale także utytułowani zawodnicy: 
m.in. ubiegłoroczni zdobywcy Na-
wigacyjnego Pucharu Polski oraz 
Mistrzyni Polski w Turystyczno-
Nawigacyjnych Mistrzostwach 
Polski w dyscyplinie nawigacja.

Rajd rozpoczął się na parkin-
gu przy Centralnym Muzeum Po-
żarnictwa od sprawdzenia wie-
dzy na temat znajomości przepi-
sów Ustawy prawo o ruchu drogo-

wym oraz zasad udzielania pierw-
szej pomocy. Następnie zawodnicy 
wystartowali do próby sprawności 
kierowania pojazdem. Najlepszym 
kierowcą okazał się Marcin Sob-
czyk (Automobilklub Mysłowic-
ki), który przejechał samochodem 
marki Ford Focus slalom z czasem 
0:55:13.

Meta rajdu zlokalizowana była 
przy restauracji „Leśna Amfora” 
w dzielnicy Wesoła. Już po chwi-
li od przybycia ostatniej załogi 
na metę wiadomo było, do kogo 
w tym roku trafiły puchary.

W 7. rundzie Nawigacyjnego 
Pucharu Polski zwyciężyli:

1. Przemysław Hajduk – Michał 
Brzóska (Automobilklub 
Mysłowicki)

2. Iwona Kluk – Magdalena 
Herbeć-Labocha (Automobilklub 
Kędzierzyńsko-Kozielski)

3. Cezary Banaszyński – Monika 
Jaworska (TTSK Tarnów)

Natomiast w kategorii turystyka, 
na czołowych miejscach  

uplasowali się:
1. Grzegorz Kocerba – Filip Kocerba 

(Automobilklub Śląski)
2. Mateusz Kocerba – Dorota 

Kocerba (TTSK Tarnów)
3. Marek Słota – Artur Rak 

(Automobilklub Śląski)
Zwycięzcy otrzymali puchary 

i nagrody, a wszystkie startujące 
załogi zostały wyróżnione drobny-
mi upominkami. Fundatorem na-
gród była firma Stalexport Auto-
strada Małopolska S.A.

żet

Kartofel w roli 
głównej, czyli wielki 
jubel na Laryszu

Muzeum straży będzie  
szkolić z pierwszej pomocy

„Mysłowicka 
Czwórka” za nami

P. Hajduk (z lewej) i M. Brzóska (po prawej) zdobyli I miejsce w nawigacji

Marcin Sobczyk – zwycięzca próby sprawnościowej
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Światowy Dzień Nauczyciela przypada 5 października

Szkolne nowinki

24 września 2014 
roku uczniowie 
klas frankofońskich 
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  
im. W. Korfantego  
w Mysłowicach wzięli   
udział w zajęciach 
prowadzonych przez 
belgijską lektorkę 
języka francuskiego, 
panią Lucie Erroelen.

Gimnazjaliści, którzy rozpoczęli 
w tym roku szkolnym naukę języ-

ka francuskiego, mieli okazję wzbo-
gacić słownictwo oraz rozwinąć 
umiejętność komunikowania się  
w języku obcym. Natomiast star-
sze klasy uczestniczyły w zajęciach, 
których celem było przygotowanie 
uczniów do egzaminu międzyna-
rodowego DELF. Kontakt z żywym 
językiem był dla młodzieży nieza-
pomnianym doświadczeniem.

Pani Mirosława Bogacz, opie-
kun klas frankofońskich, podkre-
śla, że lekcje z lektorami języka 
francuskiego są dla gimnazjali-
stów ogromnym przeżyciem, po-
magają przełamywać bariery ję-
zykowe oraz motywują do na-
uki. Uczniowie z niecierpliwością 
oczekują kolejnego spotkania.

G1

W piątek, 26 września 
w Gimnazjum nr 1 
przypomniano, że na-

zajutrz zbliża się 75. rocznica 
Polskiego Państwa Podziemnie-
go. Akcję zainicjował nauczyciel 
historii tutejszej szkoły, Tomasz 
Wrona wraz z uczniami klasy IIIc.

Już w czwartek rano ucznio-
wie porozwieszali w szkole wiele 
czystych kartek papieru. Dla wie-
lu były to zagadkowe karty, nawet 
nauczyciele dopytywali, po co one 
się pojawiły. Dopiero w piątek 
rano na kartkach pojawiły się ko-
twice – symbol państwa podziem-
nego, co jeszcze bardziej zaintry-
gowało zainteresowanych. Niektó-
rzy nawet pytali dlaczego symbol 
Polski Walczącej w naszej szkole? 
Dopiero na 5. lekcji została wyemi-
towana przez radiowędzeł audy-
cja o rocznicy powstania państwa 
podziemnego. Uczniowie przy 
akompaniamencie stosownej mu-
zyki wyjaśnili datę 27 września 
jako moment początku Polskie-
go Państwa Podziemnego. Opo-
wiedzieli też o działalności tego 
państwa działającego podczas  
II wojny światowej. Mówili o admi-
nistracji, siłach zbrojnych, działa-

Już po raz trzeci duża 
grupa młodzieży 
Gimnazjum nr 2 
im. Noblistów Polskich 
wraz z nauczycielami 
uczestniczyła w święcie 
mysłowickiej dzielnicy 
– Janów. Podczas 
sobotniego festynu 
zorganizowanego 
z okazji „Dni Janowa 
2014” mieliśmy 
okazję zaprezentować 
nie tylko szkolne 
osiągnięcia i sukcesy, 
ale przede wszystkim 
talenty naszych 
uzdolnionych uczniów.

Dużą sympatią zgromadzonej 
publiczności cieszył się pełen eks-
presji i młodzieńczego zapału po-
kaz taneczno-ruchowy pt: „Roz-
tańczone gimnazjalistki dwójki”, 
przygotowany przez szkolne tan-
cerki pod kierunkiem pani Aga-
ty Kowalskiej. Stanowisko arty-
styczne, nad którym pieczę spra-
wowały panie: Magdalena Fular-
ska, Ewa Milewska i Aleksandra 
Krulisz budziło ogólną ciekawość 
wśród uczestników zabawy i przy-
byłych gości.

W tym roku hitem okazały się 
warsztaty komponowania fanta-
zyjnych bransoletek z materia-
łów naturalnych. Przy wsparciu 
instruktorki Martyny Pławeckiej 
z klasy IIa można było wycza-
rować niezwykle efektowną bi-
żuterię na każdą okazję. Rów-
nie oblegane były zajęcia pro-
wadzone przez Joannę Grabow-
ską, uczennicę klasy IId, podczas 
których fani komiksów uczestni-

czyli w warsztatach ich tworze-
nia. Tegoroczne zajęcia skupia-
ły się głównie na trendach: man-
ga i fantasy. Najmłodsi amatorzy 
pikniku mogli uczestniczyć w za-
jęciach plastycznych, podczas 
których gimnazjalne animatorki 
prowadziły kurs rysowania ko-
lorową kredą na szarym papie-
rze oraz malowania farbami przy 
sztalugach. Prezentując ofertę 
zajęć artystycznych i pozalek-
cyjnych realizowanych w szkole, 
uczniowie pokazali m.in.: galerię 
zdjęć z zajęć tanecznych, sporto-
wych, regionalnych, nauki rysun-
ku i grafiki komputerowej. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się kolekcja prac wykonanych 
przez uczniów uczęszczających 
na zajęcia szkolnej świetlicy: ha-
ftowanych obrazów, pejzaży ry-
sowanych pastelami, portretów 
w ołówku, obrazów malowanych 
na szkle a także kompozycji gip-
sowych oraz wykonanych metodą 
„origami” i starych przedmiotów 

kuchennych odrestaurowanych 
techniką decoupage.

Podczas festynu odbył się rów-
nież wernisaż plastyczny, gdzie 
uczennice Joanna Grabowska, Do-
minika Wiśniewska i Weronika Sa-
dura prezentowały swój dorobek 
artystyczny.

Doskonałym akcentem kultywo-
wania przez szkołę śląskich tradycji 
był pokaz regionalnych strojów oraz 
degustacja tradycyjnego, śląskiego 
„kołocza”, który szczególnie sma-
kował najmłodszym biesiadnikom.

Praca i zaangażowanie uczniów 
oraz nauczycieli w przygotowanie 
plenerowego pokazu oraz dosko-
nała zabawa podczas festynu spra-
wiły, że nasi gimnazjaliści kolejny 
już raz przysporzyli swojej szkole 
wiele powodów do dumy. Pokaza-
li, że będąc uczniem G2 nie spo-
sób się nudzić... także w dni wolne 
od zajęć dydaktycznych, jak rów-
nież z powodzeniem rozwijać swo-
je pasje i zainteresowania.

GŁŁ

Gimnazjum nr 2 na 
festynie w Janowie

Zajęcia  
z belgijską lektorką

Lekcje z lektorami języka francuskiego motywują do nauki

Obchody 75. rocznicy 
powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego 
w Gimnazjum nr 1

niach dywersyjnych i wywiadow-
czych. Ale także o dramatycznym 
końcu tego państwa, które zostało 
rozbite przez komunistyczną wła-
dzę, a wielu jej członków areszto-
wanych i rozstrzelanych. Ucznio-
wie wyjaśnili też skąd się wziął 
symbol państwa podziemnego  
– połączone litery słów Polska Wal-
cząca.

75. rocznica początków Polskie-
go Państwa Podziemnego to do-
bra okazja, by uczniowie blisko ze-
tknęli się z historią.

/nasz/

Warsztaty mangi

Najmłodsi przy sztalugach
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11 i 12 października 
biuro podróży 
Wczasolandia 
w Mysłowicach 
wraz z Fundacją 
DKMS organizuje 
dni dawcy szpiku 
kostnego. Każdy, 
kto zarejestruje się 
w bazie dawców, 
może uratować 
komuś życie.

Fundac ja  DKMS Po lska 
to największa baza potencjal-
nych dawców szpiku w Pol-
sce, w której zarejestrowanych 
jest prawie 460 tys. osób (dane 
z marca 2014). W bazie zare-
jestrować mogą się osoby bez 
przeciwwskazań medycznych, 
pomiędzy 18. a 55. rokiem ży-
cia, które ważą minimum 50 kg 
i o wskaźniku masy ciała nie 
wyższym niż 40 BMI. Po po-
braniu próbki krwi lub wymazu 
z wewnętrznej strony policzka, 
potencjalny dawca trafia do bazy 
Fundacji, ale także w formie 
anonimowej do rejestru świato-
wego BMDW i jest dostępna dla 
każdego chorego potrzebujące-
go na świecie pacjenta.

To jest początek drogi, ale tak 
naprawdę bardzo ważny, gdyż 
w momencie rejestracji jako po-
tencjalny dawca deklarujemy chęć 
uratowania komuś życia.

W przypadku, gdy ktoś bę-
dzie potrzebować naszej pomo-
cy, dawca najpierw podtrzymuje 
wolę oddania szpiku, a następnie 
po pobraniu krwi i potwierdzeniu 
zgodności, przechodzi szczegóło-

Była to emocjonująca rywali-
zacja o punkty i miejsca na po-
dium, ale przede wszystkim do-
skonała zabawa dla dzieciaków, 
nauczycieli i dopingujących kibi-
ców. 10-osobowe reprezentacje 
szkół rywalizowały w zadaniach 
edukacyjnych utrwalających wie-
dzę o ruchu drogowym i w konku-
rencjach sprawnościowych. Nad 
poprawnością wykonywania za-
dań czuwało jury składające się 
z przedstawicieli służb mundu-
rowych.

Po zsumowaniu wyników 
wszystkich konkurencji I miejsce 
zdobyła reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 1 z Mysłowic, II miej-
sce przypadło mysłowickiej „dzie-
wiątce”, III wywalczyła SP3, rów-
nież z Mysłowic.

Zabawa odbyła się już po raz 12.
Początkowo „Bezpieczna droga 
do szkoły” była rozgrywana po-
między uczniami Szkoły Podsta-
wowej nr 9, która jest inicjatorem 
przedsięwizięcia. W kolejnych la-
tach do udziału zapraszano naj-
pierw sąsiednie placówki, póź-

niej impreza objęła wszystkie my-
słowickie podstawówki, a w tym 
roku po raz pierwszy turniej miał 
wymiar regionalny. Przepustką 
do zabawy był udział w zorgani-
zowanym wiosną konkursie pla-
stycznym pod hasłem „Moja bez-
pieczna droga do szkoły”. Jego 
laureatką została Wiktoria Czekała 
z katowickiej szkoły nr 44, a zwy-
cięska praca ozdobiła plakat pro-
mujący piątkowy turniej. Podobny 
konkurs zostanie przeprowadzo-
ny ponownie w kwietniu przyszłe-
go roku, a jesienią drugoklasiści 
znów zmierzą się na hali MOSiR.

Honorowy patronat nad im-
prezą objał prezydent Mysłowic 
Edward Lasok i Śląski Kurator 
Oświaty. Nad przebiegiem im-
prezy czuwały nauczycielki SP9: 
za oprawę artystyczną odpowia-
dała Grażyna Urban, plastyczną – 
Beata Pełkowska, zawody sporto-
we przebiegły pod okiem Eweliny 
Grabary i Moniki Kaździoł, a ca-
łość nadzorowały Barbara Bebło 
i Beata Biernacka.

as

Tym hasłem 
bibliotekarze 
z bibliotecznej Filii nr 7 
zachęcali czytelników 
do wypożyczenia 
i przeczytania książek, 
które na przestrzeni 
wieków znalazły się 
na indeksach książek 
zakazanych, uznanych 
z różnych względów 
za niepoprawne.

Poprzez przestrzenną instalację 
stosu palonych książek i wystawę 
zakazanych pozycji książkowych 
biblioteka przy ul. Oświęcimskiej 
uczestniczyła w międzynarodowej 
akcji Tygodnia Książek Zakaza-
nych (Banned Books Week), która 
w tym roku odbywała się w dniach 
21-27 września.

Tydzień Książek Zakazanych 
wywodzi się ze Stanów Zjedno-
czonych i jest ściśle związany 
z pierwszą poprawką do amery-
kańskiej Konstytucji, która mówi 
o wolności słowa. Wystawa w Filii 

nr 7 była okazją do zainteresowa-
nia czytelników ciekawymi przy-
padkami z historii literatury, za-
chęceniem do czytania książek, 
którym przypięto łatkę niepopraw-
ności politycznej czy obyczajo-
wej. Wśród tych książek znajdzie-
my m.in. „Buszującego w zbożu”  
J.D. Salingera, „Szatańskie werse-
ty” S. Rushdiego, czy nawet „Czer-
wonego Kapturka” braci Grimm, 

który znalazł się na indeksie ksią-
żek zakazanych za zawartą w tre-
ści informację o butelce wina, jaką 
dziewczynka niosła w koszyczku 
do chorej babci.

Akcja przeprowadzona przez 
Filię nr 7 była wyrazem sprzeci-
wu wobec obowiązującej dawniej 
cenzury i inicjatywą propagującą 
dostęp do wszelkiej informacji.

aa, MBP Mysłowice

Zostań dawcą życiaZabawa i edukacja 
w jednym
„Bezpieczna droga do szkoły” - pod takim 
hasłem przebiegła zabawa edukacyjna dla 
drugoklasistów ze szkół podstawowych, 
która 26 września odbyła się w hali MOSiR 
na Bończyku. W konkurencjach sportowych 
i zabawach edukacyjnych zmierzyli się 
uczniowie z Mysłowic, Sosnowca i Katowic.

Zdobywcy I miejsca gotowi do startu w następnej konkurencji

Sięgnij po zakazany owoc!

Wystawa w Filii nr 7 – zakazane książki na stosie

we badania. Jeśli osoba jest zdro-
wa, albo posiada schorzenia nie 
wykluczające ją z możliwości by-
cia dawcą, to zazwyczaj 2 tygodnie 
później dochodzi do pobrania ko-
mórek macierzystych bądź szpiku.

W ok. 80 proc. przypadków 
komórki macierzyste pobiera się 
z krwi obwodowej. Znacznie rza-
dziej stosowane jest pobranie 
szpiku z talerza kości biodrowej. 

Zabieg odbywa się pod narko-
zą i trwa około godziny, polega 
na nakłuciu do kości i pobranie 
5% szpiku.

Rejestracja do bazy dawców 
będzie prowadzona 11 i 12 paź-
dziernika (sobota i niedziela) 
w godz. 9.00 – 19.00 w Biurze Po-
dróży Wczasolandia przy ul. Miko-
łowskiej 9.

żet
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Wierzbownice
Innym nader trudnym do 

oznaczania rodzajem roślin są 
wierzbownice zaliczane do ro-
dziny wiesiołkowatych. Spośród 
czternastu gatunków wymienia-
nych w kluczu Władysława Sza-
fera tylko jeden jest powiedz-
my cnotliwy. Zapewne związa-
ne to było z niedawnym naon-
czas pojawieniem się tego ame-
rykańskiego najeźdźcy w Polsce. 
Wierzbownice mają kwiaty zło-
żone z czterech płatków korony. 
Poza tym posiadają cztery prę-
ciki oraz słupek. Ten ostatni jest 
zakończony znamieniem. Pierw-
sza cecha kluczowa dotyczy jego, 
ponieważ może być ono podzie-
lone na cztery łatki, względnie 
zakończone pałeczką. Gatunek 
który pokazuję należy do pierw-
szej grupy kluczowej. Poza tym 
ma łodygi odstająco owłosione. 
Kwiaty są stosunkowo niewielkie. 
Ich płatki są owalne, najszersze 
w połowie. Poza tym są głębo-
ko wcięte. Tym gatunkiem jest 
wierzbownica drobnokwiatowa, 
z którą spotkałem się również 
w rejonie Pacwowych Stawów. 
Nasza bohaterka to jedno z cu-

downych ziół medycyny ludowej. 
Nie ma naukowych dowodów na 
to, że pomaga, ale jej naparem 
leczy się łagodny przerost pro-
staty. Po prostu to taka męska 
rzecz, a wiara czyni cuda.

Prawdopodobnie wkrótce, 
ale nie wcześniej niż za 
dwa lata powstanie książka 

o florze jednej z miejscowości 
znajdującej się w zasięgu na-
szego tygodnika. Ktoś mógłby 
powiedzieć dlaczego nie teraz 
skoro mam sporą wiedzę na ten 
temat. Cóż mogę tylko odpowie-
dzieć, ze pośpiech jest wskazany 
przy łapaniu pcheł. Poza tym, co 
najważniejsze należy znaleźć 
źródło finansowania i oczywiście 
trafić, jak to się powiada w grupę 
targetową, czyli znaleźć nabyw-
ców, niekoniecznie tylko w typo-
wanej miejscowości.

Dziewanna
Aby sygnalizowana praca była 

kompletna i poprawna meryto-
rycznie trzeba się nachodzić. Na-
stępnie należy zdawać sobie spra-
wę z tego, że nie wszystkie rośli-
ny są proste i łatwe w oznacza-

niu. Dotyczy to nawet takich sta-
rych praktyków jak ja. Amatorsko 
a następnie profesjonalnie botani-
ką zajmuję się już od prawie 45 lat. 
Tym niemniej wciąż jestem zaska-
kiwany.

Weźmy taką sobie dziewannę, 
którą zobaczyliśmy na Pacwo-
wych Stawach. Dokładnie było to 
na poboczu przecinającej ten te-
ren linii kolejowej. Gatunek, któ-
ry pokazuję miał wysoką, oskrzy-
dloną łodygę i ewidentnie drobne 
kwiaty. Wyróżniały go też pręciki, 
z których trzy krótsze były owło-
sione a dwa dłuższe nagie. Na 
nich z kolei znajdowały się sto-
sunkowo drobne pylniki. Prawdo-
podobnie dopiero teraz zobaczy-
łem typową dziewannę drobno-
kwiatową. To co do tej pory bra-
łem za ten gatunek miewało rów-
nież nitki pręcików około cztery 
razy dłuższe od pylników, ale te 
główki były znacznie większe. 
Z drugiej strony nasza bohaterka 
jest dość puszczalska, ponieważ 
tworzy mieszańce z siedmioma 
swoimi krewnymi. Dla porówna-
nia zamieszczam zdjęcie kwiatu 
bardzo wysokiego badyla z Ja-
worzna. Względem cech pręci-
ków przypomina dziewannę drob-
nokwiatową, ale jego płatki koro-
ny są zdecydowanie inne. Także 
w porównaniu z okazem imieliń-
skim oraz innym oglądanym prze-
ze mnie w Pszowie są one podej-
rzanie nagie. 

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

Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt przypada 4 października

Dziewanna drobnokwiatowa z Jaworzna

Dziewanna drobnokwiatowa  
z Pacwowych Stawów

Wierzbownica drobnokwiatowa 

PS. Najbliższa wycieczka organizowa-
na przez Muzeum w Chrzanowie od-
będzie się dopiero w sobotę 11 paź-
dziernika. Naszym celem będą Tychy 
poza browarem. Są jeszcze miejsca. 
Czekam – tel. 32 623-51-73. Póki co 
ani jeden mieszkaniec z zasięgu na-
szego tygodnika nie wziął udziału  
w moich wycieczkach. Wszelako nie 
tracę nadziei. 

Botaniczne zmagania

Na przełomie XVII i XVIII w. 
działali na Śląsku uta-
lentowani rzeźbiarze. 

Pochodzili z różnych części 
Europy. Ich wkład w rozwój kul-
tury regionu pozostaje nie do 
przecenienia. Główne ośrodki 
rzeźbiarskie znajdowały się na 
Dolnym Śląsku we: Wrocławiu, 
Świdnicy, Kamieńcu Ząbkowic-
kim, Henrykowie i Krzeszowie. 
Śląscy mistrzowie barokowego 
dłuta docierali też na Górny 
Śląsk. Jednym z nich był Anton 
Jörg.

Nie jest znane miejsce jego 
urodzenia. Przypuszczalnie po-
chodził z południowych Niemiec. 
Na Śląsk sprowadził go Gerard 
Woiwode, energiczny opat cy-
sterskiego klasztoru w Kamień-
cu Ząbkowickim. Jörg pracował 
tam w latach 1702-32. Wpływ na 
twórczość Jörga wywarli Austriak 
– Mathias Steinl (wpływy włoskie) 
i Norweg – Thomas Weisfeldt 
(wpływy niderlandzkie i francu-
skie, gdzie kształcił się Weisfeldt). 
Jörg współpracował w Kamieńcu 
ze znanym wrocławskim rzeźbia-
rzem Christophem J. Königerem. 
Najbardziej znanym dziełem Jör-
ga z pierwszej fazy twórczości 
jest ołtarz w kościele św. Jerzego 
w Ziębicach. 

W 1732 r. A. Jörg przepro-
wadził się do Nysy, gdzie two-
rzył i przebywał do czasu śmierci 
w 1758 r. Należał do wąskiej gru-
py rzeźbiarzy tworzących świet-
ne prace zarówno w drewnie jak 
i w kamieniu. Jego maniera to 
wydatnie podkreślone pofałdo-
wane stroje i wyważone bryły. 
Po przeprowadzce do Nysy two-
rzył też dla miast Górnego Śląska 
i Kotliny Kłodzkiej. Z jego warsz-
tatu pochodzi kolumna maryj-
na w Otmuchowie, ukończona 
w 1734 r., stanowiąca rzadki na 
Śląsku przykład Immaculaty trzy-
mającej Dzieciątko godzące dzidą 
w węża, oplatającego kulę ziem-
ską. W 1736 r. wyrzeźbił w ka-
mieniu kolumnę Trójcy Świętej 

w Bystrzycy Kłodzkiej, wzorując 
się na wybitnym dziele Burnaci-
niego z Wiednia. 

W 1738 r. Jörg przystąpił do prac 
nad kolumną maryjną w Głubczy-
cach. Fundatorem był tamtejszy 
członek rady miasta – Anton Hamm. 
Kolumna stanęła w południowej 
części rynku, w sąsiedztwie ratusza. 
W odróżnieniu do wcześniejszych 
dzieł stworzył dla Głubczyc kompo-
zycję bardziej stabilną i wyważoną, 
nie tracąc masywnego i monumen-
talnego charakteru. Dla podwyż-
szenia Maryi artysta nie zastosował 
długiego słupa, charakterystyczne-
go dla górnośląskich kolumn ma-
ryjnych. Szczyt zdobi statua Matki 
Boskiej, wyrzeźbiona w białym mar-
murze. U podstawy (na niewielkim 
podwyższeniu) artysta umieścił fi-
gury świętych: Rocha, Idziego i Se-
bastiana. Lekko wyżej przedstawił 
alegorie: Wiary, Nadziei i Miłości. 
Nad nimi umieścił anioły symboli-
zujące: czystość, skupienie i pokorę. 
Na obszernym cokole przedstawił 
płaskorzeźby: grzech pierworodny 
oraz zapowiedź obecności Mesja-
sza w raju. Podczas działań II wojny 
światowej starówka Głubczyc ucier-
piała na skutek ostrzałów artyleryj-

skich. Całkowitemu zniszczeniu ule-
gły zabytkowe kamieniczki i ratusz. 
W oryginalnej formie przetrwała je-
dynie kolumna maryjna. Po odbudo-
wie ratusza w 2008 r. całość świet-
nie się komponuje, akcentując cen-
tralne miejsce miasta. Piękno Głub-
czyc zniszczyła bezpowrotnie II woj-
na światowa. Kontrast ten szczegól-
nie widać w porównaniu z Krnovem, 
położonym tuż za granicą po cze-
skiej stronie, który zachował wszyst-
kie zabytki.

Głubczyce stanowią wyrazi-
sty przykład upadku komunika-
cji dalekobieżnej. Symbolem tego 
jest głubczycki dworzec kolejo-
wy. Obiekt, zbudowany na po-
trzeby kolei Wilhelma (linia Ra-
cibórz-Głubczyce), przypomina 
z zewnątrz lokomotywę. Do cza-
su wstrzymania kursowania pocią-
gów pasażerskich w 2000 r. pano-
wał tam ożywiony ruch, działały 
kasy i restauracja. Obecnie popa-
da w ruinę. Po wojnie zlokalizowa-
no przy dworcu główny przystanek 
PKS. Obecnie kołowy ruch lokalny 
przejęły busy. Więcej zdjęć z Głub-
czyc na www.mysnet.pl., w zakład-
ce historia. 

Dariusz Falecki

Przez kilka tygodni 
mieszkał ze zwłokami 
żony i córki. Wcześniej 
prawdopodobnie obie 
zamordował

– To straszne uczucie, kiedy 
pomyślę, że codziennie przecho-
dziłam obok tego mieszkania, 
a za drzwiami wydarzyło się coś 
takiego. Niczego nie podejrze-
wałam. Od kilku dni roznosił się 
na korytarzu dziwny zapach, ale 
myślałam, że ktoś wystawił stare 
buty. Ta rodzina prowadziła raczej 
samotne życie. Nie zauważyłam, 
żeby ktoś ich odwiedzał. Nie było 
z nimi problemów. Rzadko ich wi-
dywałam, ale robili dobre wraże-
nie. Mężczyzna był trochę dziwny, 
ale miły. Zawsze się kłaniał, otwie-
rał mi drzwi. Nie znałam dobrze 
zamordowanej. Widziałam ją może 
parę razy. Zawsze była taka zamy-
ślona. Tu w bloku nie miała zna-

jomych. Nie widziałam też żeby 
ją ktoś odwiedzał. W mieszkaniu 
nigdy nie dochodziło do żadnych 
awantur. Nie mogę jeszcze dojść 
do siebie po tym zdarzeniu – opo-
wiadała młoda mieszkanka bloku.

– Mieszkali tutaj od dwóch 
lat, czyli od kiedy oddano blok 
do użytku. Wiem, że przeprowa-
dzili się tu spoza Krakowa, bo ich 
samochód miał rejestrację z inne-
go województwa. Ją widziałem za-
ledwie raz. Nigdzie nie wychodzi-
ła. Nawet zakupy robił mąż. Ścia-
ny są tu cienkie i czasem słysza-
łem, jak się kłócili. Mieli dziecko, 
ale nie wychodzili z nim na space-
ry. Z tego, co ktoś tu mówił dziew-
czynka była chora na autyzm. Męża 
widywałem czasem. Był raczej 
dziwny. Taki „świr”. – Często mó-
wił do siebie. Potrafił taką wiązan-
kę puścić, że głowa mała. Trochę 
się z niego podśmiewaliśmy, ale 
nie pomyślałbym, że jest zdolny 
do czegoś takiego. Wprawdzie nie 

postawiono mu jeszcze zarzutów, 
ale takie są podejrzenia. Zresztą 
widziałem go tu kilka dni temu, 
a zwłoki leżały w mieszkaniu już 
od trzech tygodni. Podobno sąsiad-
ka nawet w czwartek go widziała. 
Dla mnie to prawie pewne, że to on 
zamordował. Może wszystko było 
na jego barkach i nie wytrzymał? 
– wspominał student wynajmujący 
pokój na parterze.

– Niewiele wiem o spra-
wie. Mieszkam tu od niedawna. 
O wszystkim dowiedziałem się wie-
czorem, kiedy wróciłem do domu 
i zobaczyłem policję i wozy stra-
żackie. Aby dostać się do mieszka-
nia, wybili okno balkonowe i wywa-
rzyli drzwi razem z futryną. Monto-
wali je później chyba do 12 w nocy. 
Na korytarzu roznosił się już od kil-
ku dni nieprzyjemny zapach, ale 
mnie bardziej kojarzył się z gazem 
– wspominał sąsiad z piętra, na któ-
rym doszło do zbrodni.

Pitawal

Był raczej dziwny (cz.1)

Kolumna maryjna w Głubczycach dłuta A. Jörga

Kolumna maryjna na rynku w Głubczycach dłuta Antona Jörga z 1738 r.
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USŁUGI
Naprawa telewizorów. 
Tel. 603 898 300

659/D

Transport. 
Tel. 502 150 710

DW

Drewno. 
Tel. 502 150 710

420/D

Przeprowadzki komplek-
sowo. Tel. 601 462 408, 
32 252 97 79

 1424/D

Przeprowadzki kompleksowe. 
Tel. 32 220 64 27, 
531 944 531

DW

Tel. 666 500 200
DW

Transport, przeprowadzki. 
Tel. 514 896 147

14/D

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

POZNAJ
SWOJEGO RADNEGO

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

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

Ogłoszenie drobne do 10 słów 
tylko 1 zł + VAT

dw

FIRMA ZATRUDNI KIEROWCĘ KAT. C+E, 
Z DOŚWIADCZENIEM MIN. 1 ROK + KARTA 

KIEROWCY, MYSŁOWICE
TEL. 501  676  046

dw

Zatrudnimy panie do sprzedaży wędlin 
w Mysłowicach na targowisku przy giełdzie. 

Mile widziane doświadczenie w branży. 
Bardzo dobre warunki pracy. 

Tel. 608 39 11 80

ZDROWIE

logopeda.terapia@wp.pl
DW

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie 52 m2 

Tel. 604 47 48 62
DW

NAUKA

Tel. 882 795 099
DW

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
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BRZEZINKABRZEZINKA

BRZEZINKA

BRZEZINKA

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

Zostajemy na  
ul. Dworcowej.  

– Zaraz na początku 
ulicy rośnie suche 
drzewo, jak wiatr 

wieje to gałęzie lecą 
na głowę – informuje 

nasza Czytelniczka 
z Brzezinki. Jeżeli 

drzewo zagraża 
bezpieczeństwu 

przechodniów, to 
stosowne slużby 

powinny zareagować

Nie pierwszy raz odebraliśmy 
w redakcji telefon w sprawie 
chodnika od ul. Dworcowej  
w kierunku centrum Brzezinki. 
Deptak po prawej stronie ulicy jest 
pełen wybojów, dziur, miejscami 
trzeba przedzierać się przez błoto. 

Przejście poza tym jest nieoświetlone  
i zarośnięte chaszczami. Czytelniczka, z któ-
rą rozmawialiśmy, uważa, że najwygodniej-
szym rozwiązaniem byłoby wybudowanie 
chodnika z prawdziwego zdarzenia po dru-
giej stronie ulicy. Takie rozwiązanie sugero-
wała również władzom miasta radna z Brze-
zinki Teresa Bialucha. – Co roku zarówno ja 
jak i Rada Osiedla składamy w tej sprawie 
wnioski do budżetu – mówi radna.

Brak chodników jest bolączką nie tylko 
tej części Brzezinki i tej dzielnicy. Piesi są 
zmuszeni do chodzenia po jezdni m.in. na 
ul. Fabrycznej, Leśnej, w niektórych czę-
ściach Wesołej czy Krasów. Dlatego radna 
Bialucha proponuje, aby w przyszłorocznym 
budżecie miasta 1 milion złotych zarezerwo-
wać na budowę nowych chodników w całym 
mieście. Wniosek w tej sprawie złożyła już 
do prezydenta.

Służby MPWiK, 
przejęte z Miejskiego 

Przedsiębiorstwa 
Ulic i Mostów, łatają 

dziury w drogach 
w całym mieście. 

Niestety, przed samą 
siedzibą wodociągów 

nawierzchnia 
pozostawia bardzo 
wiele do życzenia. 

Dziury w asfalcie 
zaczynają się już na 
samym wjeździe na 

parking dla klientów, 
dalej droga też jest 

podziurawiona.  
A przecież miejsce 
pracy tych, którzy 

dbają o drogi, powinno 
świecić przykładem

Tak wygląda chodnik przy  
ul. Dworcowej. Ludzie 
niestety nie mogą z niego 
korzystać, bo w wielu 
miejscach jest całkowicie 
pozarastany krzakami  
i chwastami. Z powodu 
zieleni, która zawłaszczyła 
sobie trotuar, piesi muszą 
schodzić na jezdnię. 

Chodnik nie dla ludzi

Szewc bez butów chodzi

Gałęzie lecą na głowę

Na deptaku dziury, 
chodnika brak
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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
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Silesia Volley rozpoczyna sezon 4 października

WYNIKI I TABELE KRÓTKO O SPORCIEPIŁKA NOŻNA – liga okręgowa

OPEN LIGA

W stolicy Rumunii Bukaresz-
cie odbył się Puchar Świata Ka-
detów w ju-jitsu. Na miejsce uda-
ła się liczna grupa, bo aż czworo 
reprezentantów Roan Fight Club 
Mysłowice. Nasi zawodnicy mu-
sieli uznać wyższość dominują-
cych w zawodach Rosjan, jednak 
mimo tego osiągnęli bardzo dobre 
wyniki.
Helak Monika: V miejsce
Przybylski Bartłomiej: V miejsce
Szczotka Kamil: VII miejsce
Sikora Oskar: faza grupowa

Judocy walczyli natomiast 
w Warszawie podczas Warsaw 
Judo Open, czyli największego tur-
nieju judo w Polsce. Na Torwarze 
zmierzyło się ze sobą ponad 1100 
judoków z Europy. Wśród nich tra-
dycyjnie nie zabrakło walecznych 
mysłowiczan pod opieką Ryszarda 
Dziewulskiego.
Medale dla MOSiR wywalczyli:
Alicja GOWARZEWSKA, w kat. U14/33kg  
– II miejsce i srebrny medal
Dominik NOWICKA, w kat. U17/52kg  
– III miejsce i brązowy medal
Bartłomiej WITKOWSKI, w kat. U14/42kg  
– II miejsce i srebrny medal
Ponadto puchar i nagrodę dla najlepszej za-
wodniczki sezonu 2013/14 odebrała Karoli-
na Hulin.

Maksymilian Miastowski z Klu-
bu Olimpijczyka zajął trzecie miej-
sce w rozegranym w Nowej Ru-
dzie Grand Prix Polski młodzi-
ków i młodziczek. Siódme miej-
sce zajęła Klaudia Franaszczuk 
z KTS Mysłowice, a na 11. miej-
scu uplasowała się Julia Tomecka 
(KTS). Na uwagę zasługuje rów-
nież wynik Oliwiera Gwizdonia 
(Klub Olimpijczyka), który będąc 
przed turniejem klasyfikowanym 
na 80. miejscu w rankingu upla-
sował się w przedziale 33-40, zaś 
Alicja Gasz z KTS zajęła miejsca 
41-48. W Nowej Rudzie startował 

jeszcze Ksawery Ziętara z KO, 
który odpadł w turnieju elimina-
cyjnym.

Górnik Wesoła przegrał wyjaz-
dowy mecz z Polonią Łaziska Górne 
0:1. Mysłowiczanie zeszli z boiska 
pokonani po trafieniu z 40. minuty, 
którego… nie było. Przynajmniej 
według piłkarzy Górnika Wesoła, 
a zwłaszcza Mateusza Tulei, który 
wybijał piłkę z linii bramkowej. Sę-
dzia boczny jednak widział inaczej 
i gol dla Polonii stał się faktem.

Wesoła miała pecha do wy-
niki 0:1 w minionym tygodniu. 
We wtorek podopieczeni Seba-
stiana Goldy przegrali u siebie 
z Grunwaldem Ruda Śląska wła-
śnie takim wynikiem. Spotkanie ¼ 
finału Pucharu Polski na szczeblu 
okręgu trener Wesołej potraktował 
jednak dość ulgowo desygnując 
do gry na co dzień rezerwowych 
piłkarzy Górnika.

Pływacy Klubu Olimpijczyka wy-
startowali w weekend w „Pucharze 
Rosomaka” rozegranym na pływal-
ni w Siemianowicach Śląskich. Ko-
ronnym dystansem tych zawodów 
był wyścig na 200 metrów stylem 
motylkowym. W finałowym wyści-
gu popłynął nasz zawodnik Jacek 
Błotko, który z czasem 3:09.63 za-
jął trzecie miejsce.
Na podium znalazło się w sumie czworo na-
szych zawodników. Oto ich wyniki:
Solecki Kamil – II miejsce 100 m st. zm. 
1:24.96, III miejsce 100 m st. dow. 1:15.26
Błotko Jacek – III miejsce 200 m st. mot. 
3:09.63, III miejsce 50 m st. mot. 0:34.97
Twardowski Dawid – III miejsce 50 m st. dow. 
0:31.51, III miejsce 50 m st. kl. 0:39.43
Horwacik Joanna – III miejsce 100 m st. kl. 
1:29.82

W zawodach wystartowało w su-
mie 350 zawodników z 27 klubów 
z całej Polski.

(mk)

Unia Kosztowy i Górnik 09 
pewnie wygrały swoje spo-

tkania i przełamały nie najlepsze 
ostatnio serie. Mniej szczęścia 
miała Pogoń Imielin która wyso-
ko przegrała w Łące.

Górnik 09 Mysłowice – Rozwój II 
Katowice 2:0 (2:0)

Bramki: Bruź 2
Dwa gole Bojana Bruzia dały my-

słowiczanom pewne zwycięstwo 
nad rezerwami katowickiego drugoli-
gowca. Miejscowi kontrolowali prze-
bieg gry i powinni ten meczy wygrać 
dużo wyżej. Niestety, przy kilku stu-
procentowych sytuacjach zabrakło 
naszym piłkarzom zimnej krwi i go-
ście mieli dzięki temu jakiekolwiek 
nadzieje na zdobycz punktową.

Spotkanie rozpoczęło się od ata-
ków Górnika. Już w 13. minucie Au-
gustyn idealnie wyłożył piłkę do Bru-
zia, a ten nie dał szans bramkarzowi 
gości. W ciągu następnych kilkuna-
stu minut gospodarze powinni zdo-
być co najmniej trzy gole, jednak 
strzały naszych zawodników za-
trzymywały się albo na poprzeczce, 
albo na bramkarzu gości. Przełamał 
się w końcu Bruź, który w zamiesza-
niu w polu karnym po rzucie rożnym 
huknął w róg bramki rywala.

Po zmianie stron rezerwy Rozwo-
ju ruszyły do ataku. Dobrze spisywał 
się w bramce Sitko, który efektow-
nie wybronił kilka strzałów rywa-
la. Goście zdobyi gola w 85. minu-
cie, jednak świetnie zastawiona pu-
łapka ofsajdowa obrońców Górnika 
wymusiła na arbitrze odgwizdanie 
spalonego. Z drugiej strony okazje 
marnowali panowie „B”: Bruź, Bryk 
i Bogdański. Zwłaszcza ten ostatni 
kilka razy zbyt długo holował piłkę 
na skrzydle zamiast strzelać lub po-
dawać do lepiej ustawionych part-
nerów.

Na koniec jeszcze słowo komen-
tarza o rywalu, który do Mysłowic 
przyjechał bez piłkarzy pierwszej 
drużyny i było to widać od początku 
meczu. Był to więc całkiem inny po-
jedynek niż starcie Górnika z tysza-
nami, którzy do Mysłowic przyjechali 
wzmocnieni zawodnikami z pierw-
szej ligi. Powstaje tym samym py-
tanie, który z tych dwóch meczów 
był bardziej miarodajny, jeśli chodzi 
o umiejętności naszych piłkarzy?

AKS Niwka – Unia Kosztowy
1:5 (0:1)

Bramki: Farhenholt, Kowalski, Kohut, 
Demitraszek, Wlazło

Unia Kosztowy zagrała solidnie 
na stadionie rywala z Sosnowca 
i zasłużenie wygrała. Pierwsza po-
łowa była dość wyrównana, choć 
Unia miała kilka okazji do zdobycia 
gola. Tuż przed przerwą ta sztuka 
udała się Farhenholtowi, jednak nie 
powinna być uznana, gdyż pomoc-
nik Unii był na spalonym. Zapew-
ne sędziego jak i asystentów zmy-
lił fakt, że ostatnim piłkarzem przed 
bramką był nie bramkarz, a obrońca 
miejscowych. Przyjęło się, że prze-
pis o spalonym dotyczy sytuacji, 
gdy między bramkarzem, a piłką 
nie ma już żadnego z zawodników 
w momencie podania. Tymczasem 
przepis mówi o tym, że pomiędzy 
ostatnim zawodnikiem, a piłką nie 
może być „pustka”. Jednak tą dy-
wagację należy zostawić działaczom 
związkowym, a nam pozostaje się 
cieszyć z wygranej.

Nie byłaby ona zapewne tak oka-
zała, gdyby nie wykluczenie zawod-
nika miejscowych. Tym razem jed-
nak trzeba oddać sędziemu, że po-
stąpił słusznie wyrzucając z boiska 
piłkarza, który po faulu piłkarza Unii 
sam postanowił wymierzyć sprawie-
dliwość. Grająca w przewadze Unia 
wykorzystała swoje atuty, czyli do-
skonałą grę z kontry i przyczajona 
na własnej połowie błyskawicznie 
po przejęciu piłki atakowała. Nie-
malże wszystkie gole w drugiej czę-
ści meczu były do siebie podobne 
co pokazuje jak mocno dopracowa-
ny mają ten schemat gry piłkarze 
z Kosztów.

LKS Łąka – Pogoń Imielin 4:1 (2:0)
Bramka: Stojak

Wyjazd do Łąki był bardzo pecho-
wy dla piłkarzy Pogoni Imielin. Nasi 
piłkarze ulegli zdecydowanie go-
spodarzom i w zasadzie w żadnym 
momencie meczu nie byli w stanie 
nawiązać równorzędnej walki. O ile 
Pogoń dobrze wypada w meczach 
u siebie to już wyjazdowe potyczki 
wypadają dużo gorzej. Na cztery me-
cze poza Imielinem Pogoń wygrała 
tylko raz pokonując w Katowicach 
rezerwy Rozwoju 1:0.

(mk)

Przełamanie

Górnik 09 pewnie pokonał rezerwy Rozwoju

KALENDARIUM

Stal Brzezinka i Naprzód Powoli 
utrzymały się na czele Open 

Ligi. Na uwagę zasługuje zwycię-
stwo Stali, która pokonała rywala 
aż 15:0.

Za nami trzy kolejki jesiennej edy-
cji Open Ligi. Jak na razie pod kre-
ską jest mistrz z wiosny OJ Błyskawi-
ca, który do dwójki liderów traci trzy 
punkty. W tej serii od ścisłej czołów-
ki „odpadł” również Medicare, który 
zremisował z mistrzem drugiej edycji 
ZZG KWK Wieczorek. Wykorzystali 
to wspomniani wyżej liderzy, którzy 
wygrali swoje spotkania. W sobotę ta 
sytuacja może ulec zmianie. Szykują 
się bardzo ciekawe mecze pomiędzy 
Wieczorkiem a Błyskawicą i na sam 
koniec Stal zmierzy się z Medicare.

Na dole ligi bez większych zmian. 
Kolejnej wysokiej porażki doznał 
Fortiter, bez punktu również pozo-
staje Larysz Stars. Z dołu wydostał 
się jedynie Team Spiritus, który po-
konał WS Team.

(mk)
3. kolejka Open Ligi
Stal Brzezinka 15:0 Górniewski Team 
OJ Błyskawica 7:1 Fortiter 

Pogrom na górze

ZZG KWK Wieczorek 3:3 Medicare 
Larysz Stars 2:3 Naprzód Powoli 
Team Spiritus 2:1 WS Team 
1.  Stal Brzezinka  3  9  26-1 
2.  Naprzód Powoli  3  9  14-5 
3. Medicare  3  7  17-6 
4.  OJ Błyskawica  3  6  15-8 
5.  Górniewski Team  3  4  5-17 
6.  ZZG KWK Wieczorek  3  3 4-4 
7.  Team Spiritus  3  3  3-10 
8.  WS Team  3  1  2-10 
9.  Larysz Stars  3  0  6-12 
10.  Fortiter  3  0  3-22

Sezon w Open Lidze nabiera rozpędu

Siatkówka
Silesia Volley Mysłowice – Joker Świecie, sobota godz. 18.00

Piłka nożna
Górnik Wesoła – Ruch Zdzieszowice, sobota godz. 15.00
Unia Kosztowy – Piast Bieruń Nowy, sobota godz. 15.00
Pogoń Imielin – Górnik 09 Mysłowice, sobota godz. 15.00
Stal Chełm Śląski – Piast II Bieruń Nowy, sobota godz. 14.00

III liga, gr. opolsko-śląska
Kolejka 12 – 27-28 września
BKS Stal Bielsko-Biała 2-1 Górnik II Zabrze
Polonia Bytom 6-0 Skalnik Gracze
Odra Opole 2-0 Małapanew Ozimek
Szombierki Bytom 4-0 Grunwald Ruda 
Śląska
Skra Częstochowa 2-0 LKS Czaniec
Pniówek Pawłowice Śląskie 1-1 GKS 1962 
Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)
Polonia Łaziska Górne 1-0 Górnik Wesoła
Ruch Zdzieszowice 4-0 Swornica 
Czarnowąsy
Podbeskidzie II Bielsko-Biała 3-1 Piast II 
Gliwice
Ruch II Chorzów 2-1 Rekord Bielsko-Biała

1.  Polonia Bytom  12  32  38-6
2.  Odra Opole  12  26  27-15
3.  BKS Stal Bielsko-Biała  12  25  25-9
4.  Ruch Zdzieszowice  12  24  21-11
5.  Skra Częstochowa  12  22  18-10
6.  GKS 1962 Jastrzębie  12  21  18-14
7.  Polonia Łaziska Górne  12  21  16-15
8.  Rekord Bielsko-Biała  12  19  20-17
9.  Górnik II Zabrze  12  18  25-17
10.  Szombierki Bytom  12  18  20-15
11.  LKS Czaniec  12  16  10-15
12.  Grunwald Ruda Śl.  12  16  15-20
13.  Pniówek Pawłowice Śl.  12  15  14-15
14.  Swornica Czarnowąsy  12  14  15-26
15.  Ruch II Chorzów  12  13  18-27
16.  Górnik Wesoła  12  12  18-25
17.  Podbeskidzie II B-B  12  8  13-17
18.  Piast II Gliwice  12  7  14-26
19.  Małapanew Ozimek  12  6  7-25
20.  Skalnik Gracze  12  4  10-37

Klasa okręgowa, gr. Katowice I
Kolejka 9 – 27-28 września
Znicz Jankowice 3-2 Ogrodnik Cielmice 
(Tychy)
LKS Łąka (k. Pszczyny) 4-1 Pogoń Imielin
Górnik 09 Mysłowice 2-0 Rozwój II 
Katowice
MKS Lędziny 3-0 MK Górnik Katowice
Unia Bieruń Stary (Bieruń) 2-1 GKS II Tychy
AKS Niwka Sosnowiec 1-5 Unia Kosztowy
Piast Bieruń Nowy (Bieruń) 4-2 Sparta 
Katowice
KS Żory 0-3 AKS Mikołów

1.  GKS II Tychy  9  21  29-11
2.  Znicz Jankowice  9  20  25-11
3.  MKS Lędziny  9  19  28-12
4.  Rozwój II Katowice  9  18  24-9
5.  LKS Łąka  9  18  20-21
6.  Unia Kosztowy  9  17  21-10
7.  Górnik 09 Mysłowice  9  16  16-15
8.  Pogoń Imielin  9  15  24-12
9.  Piast Bieruń Nowy  9  11  13-18
10.  Unia Bieruń Stary  9  11  12-17
11.  AKS Niwka Sosnowiec  9  10  17-17
12.  Ogrodnik Cielmice  9  9  11-27
13.  AKS Mikołów  9  9  13-14
14.  MK Górnik Katowice  9  6  3-20
15.  Sparta Katowice  9  4  9-27
16.  KS Żory  9  3  8-32

Klasa B, gr. Tychy
Kolejka 7 – 27-28 września
Pauza: Czarni Piasek.
LKS Mizerów 0-0 Stal Chełm Śląski
LKS Krzyżowice 1-7 LKS Frydek
ABR Tychy 0-1 ZET II Tychy
LKS Wisła Mała 7-0 LKS Woszczyce
Iskra II Pszczyna 4-2 Polonia Międzyrzecze
LKS Brzeźce 3-1 Piast II Bieruń Nowy

1.  Iskra II Pszczyna  7  19  24-8
2.  LKS Frydek  6  18  30-6
3.  ZET II Tychy  6  15  10-4
4.  LKS Wisła Mała  6  10  13-7
5.  Stal Chełm Śląski  7  10  8-9
6.  LKS Brzeźce  7  9  14-12
7.  Czarni Piasek  6  8  21-10
8.  LKS Mizerów  6  7  9-12
9.  ABR Tychy  6  7  10-14
10.  Polonia Międzyrzecze  6  4  10-14
11.  LKS Krzyżowice  5  4  8-17
12.  LKS Woszczyce  7  3  9-29 
13.  Piast II Bieruń Nowy  7  3  4-28
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Mysłowice, Imielin, Chełm Śl.Sport
8 goli ma na koncie Bojan Bruź

SIATKÓWKA – Silesia Volley

Sporo się działo podczas letniej 
przerwy. Poczynając od całkowi-
tej zmiany koncepcji budowy ze-
społu, który w jej efekcie został 
chyba najmłodszym w Polsce, aż 
do zmiany trenera. Na ławce Se-
bastiana Michalak zastąpił Rafał 
Kalinowski, który w pracy z mło-
dymi siatkarkami jest jednym 
z lepszych fachowców w kraju. 
Niemniej zadanie ma przed sobą 
niełatwe. Nie dość, że zmontowa-
na przez działaczy ekipa w trakcie 
lata nie miała chyba okazji potre-
nować w komplecie, to tuż przed 
startem została przetrzebiona do-
datkowymi kontuzjami. Ze składu 
z powodu choroby wypadła Anna 
Łozowska, a powrót Eweliny Polak 
również będzie odbywał się dłużej 
niż pierwotnie zakładano.

– Mamy problemy, ale rywale 
też je mają, więc nie jest to żadna 
nowość ani kataklizm – mówi Rafał 
Kalinowski. – Po prostu jest to jed-
na z wielu sytuacji i musimy sobie 
razem z nią poradzić, a że poradzi-
my to jestem tego więcej niż pe-
wien – dodaje ze spokojem.

W związku z tym Kalinow-
ski przeprowadza pewne zmiany 
w kadrze. Do zespołu dołączyła 
Marzena Patryarcha, a pod siatkę 
przesunięto Martę Ciesiulewicz, 
która na co dzień występuje na po-
zycji przyjmującej. Jest to jednak 
zmiana chwilowa, bo w kadrze 
Silesii jest tylko jedna nominalna 
środkowa i właśnie takiej zawod-
niczki szukają teraz działacze my-
słowickiego klubu.

– Na testach przebywa u nas 
siatkarka z Ukrainy, której się 
przyglądamy. Jeśli ona nie speł-
ni naszych oczekiwań to będzie-
my dalej szukali, zwłaszcza na ryn-
kach zagranicznych, gdyż w Pol-
sce wszystkie wartościowe zawod-
niczki są w tej chwili rzecz jasna 
„zajęte” – wyjaśnia Sławomir Paw-
lak, prezes Silesii.

Tymczasem inauguracja ligi już 
w najbliższą sobotę. Do Mysłowic 
przyjeżdża Joker Świecie, benia-
minek pierwszej ligi.

– Mamy nagrania ostatnich spo-
tkań Jokera i wiemy czego po tej 
ekipie się spodziewać – ocenia Ka-
linowski. – Postaramy się ambit-
nemu beniaminkowi troszkę prze-
szkodzić i choć jak wspomniałem 
mamy problemy, to na pewno nie 
takie, żeby na boisku nie walczyć 
o wygraną – podsumowuje trener.

Mecz z Jokerem w sobotę 
o 18.00 w hali MOSiR przy ulicy 
Bończyka. Na naszych stronach 
z kolei więcej informacji o Silesii, 
która w tym sezonie szczególnie 
wymaga wsparcia kibiców.
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Spokój trenera
W sobotę startuje nowy sezon w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Tradycyjnie będziemy emocjonować się wynikami 
naszych siatkarek, które w niezwykle młodym składzie przystępują do sezonu.


