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Doświadczenie + determinacja

Mysłowice OdNowa

Część II

Potrzebujemy gospodarza, nie polityka!



Z przyczyn ode mnie niezależnych, nie jako kandydat na Prezydenta Mysłowic, lecz 

jako wspierający Komitet Wyborczy Dariusz Wójtowicz oraz kandydata na Prezydenta 

Dariusza Wójtowicza, posiadającego odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy 

samorządowej, a przede wszystkim znającego potrzeby mieszkańców Mysłowic. 

W skutek ludzkiej nieodpowiedzialności zostałem pozbawiony możliwości 

kandydowania na stanowisko Prezydenta Mysłowic wraz z osobami startującymi z list 

Komitetu Wyborczego My to Mysłowice do Rady Miasta. Trudno uwierzyć, że to zwykły błąd 

ludzki okazał się powodem pozbawienia mnie i osób z mojego ugrupowania biernego prawa 

wyborczego. 

Prawda, komu najbardziej na tym zależało wyjdzie na jaw, zapewne po czasie. Jednak 

podtrzymuję słowa wypowiedziane na starcie w kampanii: Dla dobra Mieszkańców 

i Miasta podejmuję się współpracy z każdym dla kogo rozwój miasta i poprawa warunków 

życia mieszkańców jest priorytetem w działaniu. Za takiego uważam Dariusza 

Wójtowicza, udzielając mu poparcia i deklarując współpracę w realizacji wspólnie 

wyznaczonych celów. 

          Z poważaniem

                                                                                     Bernard  Pastuszka

Szanowni Mieszkańcy Mysłowic

Przedstawiając swój raport dotyczący służby dla 

mieszkańców na stanowisku wiceprezydenta 

Mysłowic w latach 2015-2018 zapewniałem, 

że przedstawię program odnowy na lata 2018-

2023, co niniejszym czynię. 

SŁOWO WSTĘPU
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DZIELNICA CENTRUM

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 remont ul. Szpitalnej

 remont ul. Mickiewicza

 remont ul. Słupeckiej

 remont ul. Prusa

 remont ul. Armii Krajowej, ul. Górniczej, ul. Wysockiego

 remont ul. Miarki (dokończenie)

 budowa monitoringu na skrzyżowaniach i głównych duktach komunikacyjnych

 modernizacja przystanków autobusowych przy ul. Oświęcimskiej PKP

 budowa boisk wielofunkcyjnych pomiędzy ZSO i II LO

 budowa parkingów

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych 

 przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Oświęcimską wraz z budową schodów 

ruchomych
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DZIELNICA 
STARE MIASTO

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

  budowa drogi (łącznika) ul. Kaczej z ul. Kołłątaja

  budowa małego targowiska wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kaczej

  przebudowa ul. Krakowskiej

 remont ul. Bytomskiej

 remont ulicy Słowackiego, ulicy Dąbrowskiego i ulicy Zamkowej

 remont ulicy Kołłątaja

 remont ulicy Nadbrzeżnej

 remont ulicy Piastowskiej

 remont ulicy Plac Mieroszewskich

 remont ulicy Strumieńskiego i ulicy Kaczej

 remont ulicy 10 Lutego

 remont ulicy Strażackiej

 remont ulicy Towarowej

 likwidacja  „ rura parku”

 budowa nowych obiektów  (zabudowa po „rura parku”)

 dostosowanie Rynku i ul. Grunwaldzkiej do potrzeb mieszkańców

 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bytomska – Towarowa 

 przebudowa parku Zamkowego (budowa nowych alejek z kostki)

 remont torowiska tramwajowego

 remont zabytkowych kamienic miejskich

 dopłaty do remontów prywatnych, zabytkowych kamienic

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych
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DZIELNICA PIASEK

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 budowa mostu nad potokiem na ulicy Boliny

 remont (II etap) ul. Obrzeżnej Północnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu 

ul. Świerczyny z ul. Obrzeżną Północną

 przebudowa tunelu kolejowego przy ul. Obrzeżnej Północnej

 uruchomienie terenów inwestycyjnych

 remont ul. Świerczyny wraz z budową chodników i montażem nowego oświetlenia 

typu LED

 remont ulicy Stawowej

 remont ulicy Boliny

 remont ul. Obrzeżnej Północnej

 remont ul. Sosnowieckiej wraz z montażem nowego oświetlenia typu LED

 remont ulicy Gwarków

 kompleksowa przebudowa parku zamkowego wraz z budową ścieżek rowerowych 

i montażem nowego oświetlenia typu LED

 rozbudowa obiektu sportowego – boiska sportowego – budowa boiska wraz ze 

sztuczną nawierzchnią i nowym oświetleniem

 remont obiektu zaplecza (dawny Hotelik przy KS Górnik Mysłowice)

 reaktywacja Klubu pod nazwą „ KS Górnik 09 Mysłowice”

 budowa basenu krytego dla potrzeb Szkoły Sportowej

 budowa parkingów

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Obrzeżna Północna – Świerczyny
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NAJWAŻNIEJSZE 
PLANOWANE DZIAŁANIA

 zagospodarowanie podwórek przy ulicach Armii Krajowej, Szopena, Morcinka

 remont ulicy Różyckiego wraz z budową parkingów

 budowa nowego boiska wraz z elementami siłowni na łączniku pomiędzy ulicami 

Kwiatowa – Szopena

 remont ulicy Kwiatowej

 przebudowa ulicy Okrzei wraz z budową parkingów

 remont ul. Kraszewskiego 

 remont ul. Fitelberga 

 remont ul. Moniuszki 

 remont ul. Jodłowej

 remont ul. Cegielnianej

 remont ul. Świerkowej 

 budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego – Szopena

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

DZIELNICA SZOPENA 
– WIELKA SKOTNICA
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DZIELNICA 
BOŃCZYK-TUWIMA

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

  dostosowanie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego do potrzeb 

mieszkańców

 konsultacje z mieszkańcami i projektantami DTŚ dot. przebiegu planowanej drogi

 ograniczenie wycinki drzew na terenie pod zabudowę przy ul. Katowickiej

 budowa miejskiego monitoringu

 remonty (kontynuacja) infrastruktury drogowej wraz z budową chodników

 budowa nowych miejsc parkingowych

 rozbudowa miasteczka rowerowego

 doposażenie istniejących terenów zielonych w urządzenia placu zabaw dla dzieci i 

dorosłych, ławki i kosze na śmieci

 budowa drogi do Gimnazjum nr 1

 zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kormoranów

 budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Jastruna – Bończyka

 remont ulic: Jastruna, Załuskiego, Przybosia, Przerwy – Tetmajera, Modrzewskiego, 

Gojawiczyńskiej, Leśmiana, Fredry, Steffa, Tuwima, Łącznej, Jasińskiego, Harcerskiej, 

Kościuszki,

 budowa miejsc postojowych i parkingów

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych
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DZIELNICA JANÓW

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 budowa przedszkola (MOK ul. Janowska 9)

 budowa miejsc postojowych

 remont ul. Mieszka I, ul. Jodłowej, 

 remont ul. Świerkowej, ul. Stokrotek, 

 remont ul. Bratków, ul. Krokusów

 remont ul. Astrów, ul. Irysów, 

 remont ul. Huta Rozalii , ul. 28 stycznia, 

 remont ul. Bohaterów Getta, ul. Łokietka, 

 remont ul. Cegielnianej, ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

 budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3

DZIELNICA 
BRZĘCZKOWICE i SŁUPNA

 remont ul. Kolejowej wraz z budową chodnika, ścieżek rowerowych i montażem 

nowego oświetlenia typu LED

 remont ul. Gen. Ziętka (boczna)

 remont ul. Zielonej, ul. Polnej, ul. Miłej, ul. Żytniej

 remont ul. kard. Augusta Hlonda wraz z budową chodnika

 remont ul. ks. Jana Nygi, ul. Żeromskiego, ul. Nad Przemszą, ul. Podgórskiej, ul. 

Rzecznej, ul. Portowej, ul. Emila Caspariego, ul. Józefa Kanii, ul. Głowackiego, ul. 
Sułkowskiego, ul. Mielęckiego, ul. Stoińskiego

 przebudowa Parku Słupna

 budowa nowego monitoringu (przy Szkołach, placach zabaw) oraz montaż nowego 

oświetlenia

 ogrodzenie istniejących placów zabaw dla dzieci

 przywrócenie posterunku policji

 budowa łącznika pomiędzy ulicami Nad Przemszą, Bernarda Wały

 budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz stworzenie miejsc do czynnego 

wypoczynku tj. ścieżki rowerowe, nordic walking, ławeczki

 budowa parkingu przy ogródkach działkowych 

 budowa parkingów osiedlowych

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA
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   przebudowa ul. Laryskiej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i montażem 

nowego oświetlenia typu LED

 remont ul. Elizy Orzeszkowej wraz z budową chodników i montażem nowego 

oświetlenia typu LED

 remont ul. Leśnej wraz z montażem nowego oświetlenia typu LED

 remont ul. Mikołaja Reja wraz z budową chodników i montażem nowego oświetlenia

 remont ul. Różanej, ul. Malinowej, ul. Jagodowej

 remont ul. Wrzosowej, ul. Szkolnej

 remont ul. Chrzanowskiej, ul. Jaśminowej

 remont ul. Dębowej, ul. Damrota, remont ul. Kudery

 remont ul. Hetmańskiego, ul. Piaskowej, ul. Wodnej

 przebudowa skrzyżowania ul. Brzezińska - Nowochrzanowska

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska – Pukowca

 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Brzezińska – Nowochrzanowska

DZIELNICA 
BRZEZINKA

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA
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DZIELNICA MORGI

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

   budowa nowego Przedszkola wraz z żłobkiem

 przebudowa zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

 budowa nowego obiektu dla potrzeb MOKiS

 remont ul. Granicznej wraz z budową chodnika i montażem oświetlenia typu LED

 remont ul. Pukowca

 remont ul. Ofiar Września wraz z budową chodnika i montażem oświetlenia typu LED

 remont ul. Jana Kochanowskiego wraz z budową chodnika i montażem nowego 

oświetlenia typu LED

 remont ul. Równoległej z montażem nowego oświetlenia typu LED

 budowa ul. Leśnej

 utwardzenie dróg gruntowych

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych 

 dostosowanie planów zagospodarowania wg potrzeb mieszkańców
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NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 budowa nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną

 budowa nowego przedszkola

 dobudowa urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw

 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic  Laryska - Pukowca

 przebudowa ul. Laryskiej

 remont ul. Wiejskiej

 remont ul. Cichej

 remont ul. Granicznej

 budowa drogi ul. Ptasia (łącznik dzielnicy Larysz i Krasowy)

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

 budowa przystanku na ul. Laryskiej – Pukowca

 plany miejscowe dla mieszkańców – zmiana

 wykupy gruntów (regulacje stanów prawnych)

DZIELNICA 
LARYSZ-HAJDOWIZNA
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DZIELNICA WESOŁA

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 remont ul. 11 Listopada wraz z budową chodnika

 remont ul. Kryształowej wraz z budową chodnika

 budowa drogi ul. Harcerzy Śląskich

 remont ul. Norwida wraz z budową chodnika

 remont ul. Traugutta wraz z budową chodnika

 remont ul. Roździeńskiego wraz z poboczami

 remont ul. Wiosny Ludów (część II)

 remont ul. Sportowej

 remont ul. Pocztowej

 remont ul. Ogrodowej

 remont ulic: Zacisze, Jedności, Pogodnej, Gościnnej

 remont ul. Spacerowej

 remont ul. Piastów Śląskich od ronda w kierunku Ławek wraz z budową chodnika

 dalsza rozbudowa placu zabaw oraz ośrodka Wesoła Fala wraz z budową wodnego 
placu zabaw dla dzieci

 kontynuacja wymiany oświetlenia na LED

 reaktywacja klubu z tradycją „Górnik Wesoła” jako klubu wielosekcyjnego

 reaktywacja i odbudowa starego boiska sportowego wraz z budową sztucznej 
nawierzchni i oświetleniem

 remont ul. 3 Maja wraz z chodnikami, montażem nowego oświetlenia typu LED oraz 
budową ścieżek rowerowych

 budowa 2 rond: przy zbiegu ul. Laryskiej i Orła Białego oraz ul. Laryskiej i 3 Maja

 budowa parkingów,  budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów 
zielonych, wypłaty odszkodowań



13

NAJWAŻNIEJSZE 
PLANOWANE DZIAŁANIA

 remont ul. Plebiscytowej wraz z budową chodnika i montażem nowego oświetlenia 

typu LED

 remont ul. Kościelniaka wraz z budową chodnika

 remont ul. Dąbrówki

 remont ul. Zielnioka

 remont ul. Kopernika

 remont ul. Spokojnej

 remont ul. Dolnej

 remont ul. Walentego Kubicy

 remont ul. Ziołowej

 remont ul. Wita Stwosza

 remont tzw. „Przetnicy” - budowa nowej drogi

 budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły

 wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

 inwestycje w odwodnienie terenów zalewowych

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

DZIELNICA KRASOWY
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NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 remont ul. Starokosztowskiej wraz z budową chodnika

 remont ul. Walentego Kubicy wraz z budową chodników

 remont ul. Arki Bożka

 remont ul. Migdałowej, ul. Jesionowej, ul. Akacjowej

 remont ul. Broniewskiego

 remont ul. Białobrzeskiej

 kontynuacja remontu ul. Dzióbka oraz ul. Józefa Rymera

 remont ul. Dolnej, ul. Spokojnej, ul. Jaworowej

 remont ul. Uroczej

 budowa placu zabaw dla dzieci

 rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu oraz stworzenie miejsc do czynnego i 

biernego wypoczynku (ścieżki rowerowe, nordic walking, ławeczki)

 budowa nowego monitoringu

 remont i wymiana elewacji w Szkole Podstawowej przy ul. Chromika 

(termomodernizacja)

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

 wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi

 utwardzenie dróg gruntowych

DZIELNICA KOSZTOWY
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DZIELNICA ŁAWKI

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 przeniesienie parkingu samochodów ciężarowych z ul. Piastów Śląskich 

na ulicę Kopalnianą i Beskidzką

 dokończenie remontu ul. Murckowskiej wraz z budową chodnika

 remont ul. Kasprowicza

 remont ul. Makuszyńskiego

 remont ul. Krasowskiej

 budowa przedszkola

 inwestycje w odwodnienie terenów zielonych

 wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

 przebudowa ul. Długiej (od ul. Łukasiewicza do ul. Zachęty) wraz z budową chodnika

 remont ul. Łukasiewicza

 remont ul. Batalionów Chłopskich

 budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 5

 modernizacja parku przy OSP

 przebudowa Rowu Kosztowskiego

 budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Przemszy Dziećkowice – Centrum

 budowa stref aktywności poprzez zagospodarowanie terenów zielonych

 remont ul. Długosza

 remont ul. Poprzecznej

 remont ul. Skowronków

 remont ul. Sikorek

 remont ul. Słowików

 remont ul.Wita Stwosza

 ograniczenie prędkości na ul. Długiej

 wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi

DZIELNICA 
DZIEĆKOWICE



 Miejskie schronisko dla zwierząt

 Budowa nowych ogródków działkowych na terenie miasta

 Budowa mieszkań dla młodych – TBS

 Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych

 Dostosowanie planów miejscowych dla potrzeb mieszkańców

 Bezpłatny transport dla dzieci, młodzieży i osób starszych

 Słupna – Centrum Wypoczynku Rekreacji i Rozrywki dla naszych mieszkańców (kryty 

basen, ścieżki rowerowe, pływalnia, wodny park zabaw, skate park, ścieżki rolkowe, 

nordic walking)

 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną i podgrzewaną nawierzchnią

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. podwyżki płac dla wszystkich pracowników 

samorządowych w Mysłowicach o „500 zł”

 Zwiększenie kwoty na dotacje dla klubów sportowych o 100%

 Większe środki na budżet obywatelski z 1 miliona na 2 miliony złotych rocznie 

(budżet obywatelski dla każdej dzielnicy)

 Większe środki dla rad dzielnic z 50 tys. zł do 100 tys. zł na rok

 Wprowadzenie zakazu budowy kolejnych marketów w Mysłowicach 

 Budowa parkingów w każdej dzielnicy

 Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych

 Przejęcie terenów po KWK Mysłowice oraz kompleksowe zagospodarowanie tego 

terenu wraz z dworcem kolejowym kolei śląskiej

 Kompleksowe regulacje stanów prawnych (wypłaty odszkodowań za zajęte grunty 

pod drogi)

 Rzetelne wypłaty odszkodowań za szkody górnicze

 Przejęcie oświetlenia na mieście od Tauron SA

 Dostosowanie usług Szpitala nr 2 do potrzeb mieszkańców wraz z utworzeniem 

oddziału geriatrycznego 

 Dopłaty do wymiany ogrzewania

 Dopłaty do przyłączy budowy kanalizacji

www. .plBernardPastuszka

PRIORYTETY MYSŁOWIC
Plan działań na lata 2018-2023

Niniejszy raport opracowany ze środków własnych wydawcy.  

Mysłowice OdNowa


