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NUMERY ALARMOWE
Państwowa Straż Pożarna
(998) 32 326 23 10
OSP Ł. Górne		
32 224 21 20
OSP Ł. Średnie 		
32 224 21 22
OSP Ł. Dolne		
32 224 21 21
Policja
(997) 32 226 85 10
Straż Miejska
(986) 32 224 44 71
POGOTOWIA
Ratunkowe
(999) 32 226 21 00
		
32 226 26 65
Centrum Medyczne 		
32 325 76 00
Gazowe
(992) 32 227 31 24
Energetyczne
(991) 32 303 21 55
Ciepłownicze		
32 226 21 36
Wodno–kanalizacyjne
32 224 18 37
		
32 224 14 52
PGKiM
32 224 10 88, 32 224 15 50
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		
32 224 23 90
PRZYCHODNIE
Proelmed (pl. Ratuszowy)
32 786 58 00
rejestracja ogólna		
32 786 58 13
rejestracja specjalistyczna 32 786 58 12
rejestracja dziecięca		
32 786 58 14
Przychodnia (ul. Staszica 4a)
		
32 786 59 00
APTEKI
Arnika (os. Centrum 7)
32 224 38 39
Moja Apteka (ul. Staszica 2/2)
		
32 736 80 90
Moja Apteka (ul. Barlickiego 2)
		
32 738 90 90
Dbam o Zdrowie (ul. Wiejska 1)
		
32 322 70 95
Dbam o Zdrowie (ul. Chopina 17)
		
32 736 76 37
Apteka św. Anny (ul. Wyrska 12B)
		
32 216 11 14
INNE
Urząd Miasta		
32 324 80 00
Starostwo Powiatowe		
32 324 81 00
MDK Ł. Górne		
32 224 10 33
MDK Ł. Średnie		
32 224 48 18
MDK Ł. Dolne		
32 322 94 46
PiMBP (biblioteka)		
32 224 14 12
Parafia Ł. Górne		
32 224 10 13
Parafia Ł. Średnie		
32 224 10 03
Parafia Ł. Dolne		
32 224 18 42
MOSiR		
32 221 11 38
ORS Żabka		
32 322 93 82
Środowiskowy Dom 		
32 737 00 46
Samopomocy		
698 639 036
MOPS
32 326 23 40, 32 326 23 42
SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 1
32 224 10 44
Szkoła Podstawowa nr 2
32 224 10 12
Szkoła Podstawowa nr 3
32 224 10 66
Szkoła Podstawowa nr 4
32 737 01 17
Szkoła Podstawowa nr 5
32 224 12 07
Szkoła Podstawowa nr 6
32 224 32 46
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
		
32 224 24 15
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MDK zaprasza...
…6 grudnia o godz. 17.00 na Spotkanie z Mikołajem, w ramach którego dzieci
zobaczą przedstawienie Kopciuszek, a później osobiście otrzymają prezent z rąk niezwykłego gościa. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w kasie biletowej MDK.
…7 grudnia o godz. 18.00 na wernisaż wieńczący tegoroczny XVIII Łaziski Plener Malarski im. Sylwestra Majzla, podczas którego będzie można zobaczyć prace
stworzone przez uczestników inspirowane pobytem w Austrii. Wernisaż odbędzie się
w sali nr 13, a wystawę będzie można oglądać do końca stycznia przyszłego roku.
…14 grudnia o godz. 18.30 do sali widowiskowej na premierę sztuki Pewnego
razu na niebie w wykonaniu działającej przy MDK starszej grupy Teatru Baza.

Przerwa świąteczna UTW
Powoli zbliżamy się do wyczekiwanego chyba przez wszystkich okresu Świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym przypominamy, że świąteczno-noworoczna przerwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku potrwa od 17 grudnia do 1 stycznia.
 100-lecie odzyskania niepodległości

Historia przez słuchawkę
W związku z powiatowymi obchodami
100. rocznicy odzyskania niepodległości,
7 listopada, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta
inauguracja Budki Niepodległości. Urządzenie, które przypomina budkę telefoniczną, w ciekawy sposób zachęca do integracji z historią. Każdy, kto podniesie słuchawkę, pozna mały kawałek historii
postaci, które walczyły o niepodległą Polskę. Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi przez starostę mikołowskiego Henryka Jaroszka oraz bur-

mistrza Aleksandra Wyrę. Przybyli goście
mieli okazję wysłuchać wykładu Korfanciorze przedstawionego przez Jerzego
Ciurloka o jednej z najważniejszych postaci dla Śląska, Wojciechu Korfantym
i jego zwolennikach. Budka dostępna była
dla łaziszczan w bibliotece do 16 listopada,
aktualnie jest w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych przy ul. Chopina 11b
do 21 grudnia. Budka będzie prezentowana w różnych placówkach na terenie
powiatu mikołowskiego aż do 30 sierpnia
przyszłego roku. mjb

Fot. J. Bryzik

INFORMATOR

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Aleksandra Wyrę i Henryka Jaroszka

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości główne uroczystości zaplanowano na niedzielę, 11 listopada. O godz. 11.00 w kościele parafialnym
w Łaziskach Średnich odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. W Łaziskach
Górnych na tarasie przed MDK można było zobaczyć zabytkowy samolot, natomiast
w holu budynku wyświetlany był film historyczny Znak Niepodległej. Szczegółowe
relacje z tych wydarzeń – ze względu na cykl wydawniczy – ukażą się w kolejny numerze Gazety Łaziskiej. Zapraszamy do lektury!

z życia miasta
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 Elektrownia Łaziska

Zatrzęsła się
ziemia

Co dalej z elektrownią?

Fot. J. Pasierbek-Konieczny

Przyszłość łaziskiej elektrowni – w dalszym ciągu jednego z największych zakładów
pracy w naszym mieście – to temat ważny nie tylko dla pracowników, ale dla wszystkich mieszkańców Łazisk Górnych. Ewentualne wygaszanie produkcji i w efekcie zamknięcie elektrowni, oznaczałoby ogromne zmiany w funkcjonowaniu miasta, a przede
wszystkim w jego możliwościach finansowych, a więc i inwestycyjnych. Podczas wizyty w łaziskim zakładzie ministra środowiska Henryka Kowalczyka, udało nam się
porozmawiać z prezesem zarządu Tauron Wytwarzanie Kazimierzem Szynolem

Minister środowiska Henryk Kowalczyk i Kazimierz Szynol, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie

Proszę powiedzieć, jakie na chwilę
obecną są plany dotyczące elektrowni?
Perspektywa funkcjonowania elektrowni w układzie technologicznym, jaki mamy dzisiaj, sięga roku 2030, 2030+, natomiast musimy pamiętać, że zakład
składa się jakby z dwóch części – dwóch
bloków 125 MW…
Które miały być wyłączane początkowo w tym roku, później mówiło się
o początku przyszłego roku…
Tak, na pewno nie będzie to ten rok.
Bloki korzystają z derogacji i z tego, że
operator systemu przesyłowego chce zaoszczędzić na trudniejszy okres, więc
przewidujemy, że te dwa bloki zostaną
odstawione nie wcześniej niż pod koniec
przyszłego roku. Pragnę od razu podkreślić, że wszyscy ludzie, którzy pracują na
blokach 125 MW, mają zapewnioną
pracę i niczego nie muszą się obawiać.
Bloki 200 MW, druga część łaziskiej elektrowni, mają perspektywę pracy do roku
2030, 2030+.
W ich przypadku mówi się o modernizacji czy gruntownej przebudowie.
Musimy jednak pamiętać, że nawet modernizacja związana z dostosowaniem do
BAT-ów (BAT to zgodnie z dyrektywą IPPC
standard służący określaniu wielkości emi-

sji zanieczyszczeń dla większych zakładów
przemysłowych w UE – przyp. aut.), nie
jest jednoznaczna z przedłużeniem ich żywotności. Może zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale musimy pamiętać, że te bloki
funkcjonują od 1970 roku, czyli mają prawie 50 lat i dochodzą do 300 tys. godzin
pracy, co jest momentem, kiedy należy się
zastanowić nad ekonomicznym uzasadnieniem dalszego funkcjonowania takiego
bloku.
Co to oznacza dla łaziskiego zakładu?
Oczywiście mamy pomysły – które już
wdrażamy – co zrobić, żeby dalej energia
elektryczna, ale również cieplna, w tym
miejscu były wytwarzane. Od 100 lat korzystamy w elektrowni z węgla i chcielibyśmy dalej móc z niego korzystać, natomiast
polityka ekologiczna Unii Europejskiej,
a przede wszystkim zbliżający się szczyt klimatyczny, ma zadecydować, czy węgiel
w energetyce ma przyszłość, czy trzeba będzie myśleć o innych rozwiązaniach. Przygotowujemy się do tego. W tej chwili
mamy w zamyśle budowę instalacji wielopaliwowej, wykorzystującej zarówno węgiel, jak i inne paliwa alternatywne, w tym
również biomasę. Natomiast jako opcję
rezerwową, rozważamy możliwość wyko-
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W czwartek wieczorem, 9 listopada, na
Śląsku zatrzęsła się ziemia. Wstrząs był
odczuwalny w wielu miejscowościach regionu, m.in. w Katowicach, Tychach, Gliwicach, Zabrzu, Orzeszu, Bełku, Żorach,
Rybniku, Jastrzębiu-Zdrój, Wodzisławiu
Śląskim i oczywiście w Łaziskach. Był na
tyle silny, że mieszkańcy niektórych rejonów zgłaszali pęknięcia ścian w domach
i mieszkaniach. Przez prawie godzinę od
zdarzenia trudno było ustalić, co się
stało. Z różnych stron napływały
sprzeczne informacje. Według jednych
źródeł miało dojść do tąpnięcia w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, według innych chodziło o wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Zanim udało się
uzyskać oficjalne potwierdzenie – w komentarzach padały jeszcze nazwy innych
kopalń, a także sugestie, że przyczyną
mogą być ruchy tektoniczne. Po kilkudziesięciu minutach udało nam się uzyskać oświadczenie Tomasza Głogowskiego, rzecznika Polskiej Grupy Górniczej, że źródłem wstrząsu nie jest żadna
z kopalń wchodzących w skład PGG.
W końcu przed godz. 22.00 otrzymaliśmy oficjalną informację Wyższego
Urzędu Górniczego w Katowicach, że epicentrum wstrząsu odnotowano na terenie KWK Budryk w Ornontowicach, zakładu należącego do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Chodziło o ścianę D1, pokład
358/1 na głębokość 1050 m. Dyspozytor potwierdził również, że załogę w porę
wycofano ze ściany i nikt nie ucierpiał.
Rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer poinformowała, że wstrząs w rejonie działania koncernu nie był silnie odczuwalny
pod ziemią. Chociaż dyspozytorzy profilaktycznie wycofali część załóg, w żadnym zakładzie JSW nie odnotowano
szkód.
Następnego dnia po godz. 10.00 doszło do wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła 655 metrów pod ziemią. Zdarzenie miało niestety tragiczny finał,
bowiem zginął 35-letni górnik, a dwóch
zostało rannych. W wyrobisku pracowało
w tym czasie 20 górników. 11 listopada
do wstrząsu o sile 2,5 stopni w skali Richtera doszło w kopalni Piast 650 metrów
pod ziemią. Na szczęście w momencie
wstrząsu w kopalni nie były prowadzone
prace.
mms
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
4Od 26 października do 6 listopada strażnicy
miejscy z policjantami 6 razy interweniowali wobec osób nietrzeźwych. Pięć osób doprowadzono
do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, a jedną
do miejsca zamieszkania.
426 października wspólnie z policją na ul. Cieszyńskiej zabezpieczono miejsce zdarzenia drogowego. Czynności wyjaśniające prowadzi policja.
430 października patrol straży miejskiej udał
się na ul. Ogrodową, gdzie na zieleńcu leżał mężczyzna. W związku z podejrzeniem, że jest on pod
wpływem środków psychoaktywnych na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe i patrol policji.
Jak się okazało, mężczyzna był także pod wpływem alkoholu. Został przewieziony przez pogotowie do szpitala.
41 listopada w dniu Wszystkich Świętych strażnicy brali udział w Akcji Znicz.
42 listopada do TOZ-u przekazano bezpańskiego kota z ul. Polnej.
426 listopada dziewięciokrotnie patrol straży
miejskiej udzielił wsparcia policji podczas awantur domowych. Wszystkie czynności wykonali policjanci.
43 listopada wspólny patrol policjant – strażnik miejski udał się na ul. Wyzwolenia w związku
z podejrzeniem zgonu jednego z mieszkańców.
Na miejscu strażacy z PSP Mikołów wyważyli
drzwi do mieszkania, w którym znaleziono zwłoki
mężczyzny. Dalsze czynności wykonała policja.
45 listopada strażnik miejski wspólnie z policjantem udali się na ul. Powstańców, gdzie mężczyzna zakłócał spokój mieszkańcom. Sprawcę
po przebadaniu przez lekarza pogotowia ratunkowego przewieziono do szpitala w Rybniku.
45 listopada na ul. Wyzwolenia strażnik miejski
z policjantem zabezpieczyli miejsce włamania.

Śmiertelne potrącenie
Do śmiertelnego potrącenia doszło
w środę, 31 października, na ul. Cieszyńskiej w Łaziskach Górnych. Zdarzenie
miało miejsce po godz. 19.00. Kierujący
volkswagenem bora 41-letni mieszkaniec
powiatu mikołowskiego, jadąc ul. Cieszyńską w kierunku centrum, potrącił 81-letnią
mieszkankę Łazisk. Kobieta przechodziła
przez jezdnię na oznakowanym przejściu
dla pieszych. Niestety, po przewiezieniu do
szpitala, poszkodowana zmarła w wyniku
odniesionych obrażeń. Kierowca był trzeźwy
i jak tłumaczył podczas przesłuchania, nie
zauważył przechodzącej przez pasy osoby

– informuje Klaudia Kempa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Policja powadzi w tej sprawie
dochodzenie.
Policja apeluje zarówno do kierowców,
jak i pieszych: – Szybko zapadający zmrok
i często padający deszcz sprawiają, że warunki na drogach są bardzo trudne. Kierowca – zbliżając się do przejścia dla pieszych – ma obowiązek zachować szczególną
ostrożność. Natomiast pieszy musi upewnić
się, że z żadnej ze stron nie nadjeżdża samochód, dobrze też, żeby miał elementy
odblaskowe. mms

Zderzenie czołowe na Orzeskiej
Do groźnie wyglądającego zdarzenia
drogowego doszło 29 października około
godz. 21.00 na ul. Orzeskiej w Łaziskach
Górnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
82-letni kierowca suzuki, jadąc ul. Orzeską
w kierunku centrum w okolicy skrzyżowania
z ul. Energetyków – z niewyjaśnionych przyczyn – uderzył w wysepkę, stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się czołowo z ja-

dącym z przeciwka renault megane – informuje Klaudia Kempa, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.
Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, żeby wyciągnąć kierowcę suzuki.
Sprawca z ogólnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierującej
renault udzielono pomocy na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. mms

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do ewentualnych świadków opisanych wyżej zdarzeń o przekazywanie do Komisariatu Policji w Łaziskach
Górnych informacji, które mogą się przyczynić
do ustalenia tożsamości przestępców lub odzyskania utraconego mienia. Zapewniamy anonimowość.
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Fot. M. Strzelczyk

...I POLICJANTA
426 października w Łaziskach Górnych policjanci
zatrzymali mieszkańca naszego miasta, poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową w Mikołowie. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji
w Łaziskach Górnych.
431 października zatrzymany został mieszkaniec
naszego miasta, poszukiwany przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie, celem osadzenia go w areszcie śledczym.
431 października na przejściu dla pieszych na
ul. Cieszyńskiej, kierujący samochodem osobowym
marki VW potrącił przechodzącą przez to przejście
mieszkankę Łazisk Górnych, która w wyniku odniesionych obrażeń zmarła po przewiezieniu do
szpitala.
43 listopada w rejonie ul. Wyszyńskiego nieznany
sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Samsung J5 o wartości 600 zł, działając na szkodę mieszkańca Łazisk Górnych.
44 listopada na osiedlu Kościuszki nieznany
sprawca dokonał zniszczenia lusterka oraz zarysowania powłoki lakierniczej w pojeździe marki Toyota Corolla, powodując szkody w mieniu o wartości 750 zł na rzecz mieszkańca Łazisk Górnych.

Zderzenie czołowe na ul. Orzeskiej, do którego doszło 29 października

Co dalej...
3
rzystania gazu. Gaz dla mnie, w okresie
przejściowym, jest tym paliwem, które będzie wykorzystywane w sposób bardzo
efektywny, nawet znacznie sprawniejszy
niż węgiel. Zrobiliśmy rozeznanie i wiemy,
że jesteśmy w stanie doprowadzić go do
portu w elektrowni do roku 2025, co pozwala nam spokojnie zapewnić dla elektrowni nową jednostkę energetyczną, wytwarzającą energię elektryczną i ciepło
w tej perspektywie czasowej.

Pana słowa dowodzą, że temat przyszłości łaziskiego zakładu nie jest pomijany w dalszej perspektywie rozwoju całej grupy Tauron, więc możemy
uspokoić nieco naszych Czytelników?
Oczywiście, że tak. Nota bene mogę dodać, że robiliśmy rozeznanie odnośnie
możliwości dostarczania ciepła do Mikołowa, ponieważ pojawiły się plany, żeby
rozszerzyć zasięg. Aktualnie analizujemy
aspekty ekonomiczne takiego rozwiązania
i mogę powiedzieć, że tanie to nie będzie…
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Pasierbek-Konieczny

z życia miasta

Oczyszczalnia
– kolejne inwestycje
na co ma czas do końca przyszłego roku.
Planowana rozbudowa i modernizacja stacji mechanicznego odwadniania osadów
ściekowych ma za zadanie zoptymalizowanie przedmiotowego procesu, czego wyni-

6 listopada podpisana została umowa na realizację inwestycji w oczyszczalni

Remont oświetlenia

Fot. M. Strzelczyk

Tauron prowadzi prace związane z przebudową sieci niskiego napięcia w Łaziskach Górnych. Chodzi o ul. Kopalnianą
i Mikołowską, gdzie stawiane są nowe betonowe słupy, a stalowe przewody są zastępowane preizolowanymi ASX. W związku z montażem nowych słupów musimy
przebudować stare oświetlenie. Planujemy
zamontować nowe wysięgniki i kable, natomiast nie planujemy wymieniać lamp, po-

Remont sieci niskiego napięcia w Łaziskach Dolnych

kiem będzie odwodnienie osadów i zmniejszenie ich masy. Pozytywnie przełoży się to
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody i – co najważniejsze – znacznie
zmniejszy koszty odbioru tych osadów.
Równie ważnym efektem planowanej inwestycji będzie oczywiście zminimalizowanie uciążliwości zapachowych – wyjaśnia
Tomasz Szopa, kierownik zakładu kanalizacji PGKiM.
mms

Fot. M. Strzelczyk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przystępuje
do kolejnego etapu prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków Wschód przy
ul. Południowej. 6 listopada podpisaliśmy
umowę z firmą Miko-Tech, która zajmie się
rozbudową stacji mechanicznego odwadniania osadów. Jest to inwestycja bardzo
ważna nie tylko dla efektywnego funkcjonowania oczyszczalni, ale również w kontekście uciążliwości zapachowych, które
były zgłaszane przez mieszkańców okolicznych terenów – informuje Mirosław
Duży, prezes PGKiM. Spółce udało się
uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt całej inwestycji to niespełna 3,5 mln zł, a pozyskana kwota dofinansowania to nieco
ponad 2 mln zł – dodaje prezes.
Firma najpierw wykona projekt techniczny, potem przystąpi do jego realizacji,

gazeta łaziska

nieważ są w dobrym stanie. Chodzi o ok.
40 punktów świetlnych – informuje Wacław Puźniak, naczelnik Wydziału Komunalnego.
Z kolei przy ul. Cieszyńskiej zakończył się
już ostatni etap remontu oświetlenia. Wymienione zostały tam wszystkie słupy oraz
wysięgniki od budynku Szkoły Podstawowej nr 2 aż do ul. Barlickiego. Na tym odcinku położono również nowe kable. mms

Podsumowanie
Akcji Znicz

T

egoroczna Akcja Znicz trwała aż
pięć dni – rozpoczęła się w środę,
31 października, i zakończyła w poniedziałek, 4 listopada o godz. 6.00. Policjanci powiatu mikołowskiego wspierani przez strażników miejskich dbali
o bezpieczeństwo osób odwiedzających
cmentarze. Mundurowi zwracali uwagę
na przestrzeganie ograniczeń prędkości,
kontrolowali stan techniczny pojazdów
oraz stan trzeźwości kierujących. Pomagali w bezpiecznym dotarciu do celu podróży. Kierowali ruchem w okolicach największych cmentarzy. Stróże prawa czuwali nad płynnością ruchu na głównych
ciągach komunikacyjnych, ale również patrolowali okolice cmentarzy, dbając o mienie i bezpieczeństwo odwiedzających je
osób – informuje Klaudia Kempa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.
W ciągu tych dni na drogach powiatu
mikołowskiego doszło do 9 kolizji oraz
jednego wypadku śmiertelnego. Policjanci zatrzymali trzech kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu.
mms
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OGŁOSZENIA DROBNE
OFERTY BIURA NIERUCHOMOŚCI MIKO
Tel. 504 222 975, 32 790 53 88,
www.nieruchomosci-miko.pl
§ Łaziska G. Chopina 51,73 m , 156 000 zł
§ Łaziska G. Sobieskiego 73 m2, 229 000 zł
§ Łaziska G. Chopina 68,13 m2, 149 000 zł
§ Łaziska Śr. Kopalniana 42 m2, 119 000 zł
§ Łaziska Śr. Staszica 36,87 m2, 81 000 zł
§ Łaziska Śr. Kościuszki 53,50 m2, 150 000 zł
§ Łaziska Śr. Św. Barbary 27,70 m2, 79 000 zł
§ Orzesze Fabryczna 25,65 m2, 57 900 zł
§ Mikołów Skalna 88 m2, 277 000 zł
§ Katowice Szopienice 38 m2, 89 900 zł
§ Bytom Piekarska 103,60 m2, 150 000 zł
§ Dom Łaziska G. 110 m2, dz. 1190 m2,
359 000 zł
§ Dom Łaziska G. 200 m 2, dz. 927 m 2,
290 000 zł
§ Dom Orzesze 225 m 2 , dz. 1242 m 2 ,
310 000 zł
§ Dom Orzesze 170 m 2 , dz. 1000 m 2 ,
377 000 zł
§ Dom Orzesze 130 m2, dz. 592 m2, 226 000 zł
§ Działka Łaziska Dolne 997 m2, 150 000 zł
2

Pro Nieruchomości Gronowscy
43-170 Łaziska Górne, ul. Dworcowa 10
Tel. 32 736 72 90, 502 372 252,
793 111 322
www.promikolow.gratka.pl
§
§
§
§
§
§

Mikołów 2 pok., II p., 48 m2, 149 999 zł
Mikołów 2 pok., II p., 51 m2, 195 000 zł
Łaziska Górne 3 pok., I p., 57 m2, 169 999 zł
Łaziska Górne 3 pok., IV p., 50 m2, 84 900 zł
Łaziska Górne 3 pok., I p., 74 m2, 125 000 zł
Orzesze 2 pok., I p., 48 m2, 154 900 zł
OFERTY BS NIERUCHOMOŚCI
Tel. 662 287 099

Mieszkania
§ Łaziska Górne 3 pok. II p., 72 m2, 169 000 zł
§ Łaziska Górne 2 pok. II p., 58,5 m 2,
187 000 zł
§ Łaziska Średnie 1 pok. I p., 30 m2, 70 000 zł
§ Łaziska Średnie 1 pok. II p., 27,2 m2,
79 000 zł
Domy
§ Łaziska Górne 140 m2, dział. 1600 m2,
199 999 zł
§ Łaziska Górne 150 m2, dział. 800 m2,
739 000 zł
§ Łaziska Górne 145 m2, 433 500 zł
§ Łaziska Górne 120 m2, dział. 1200 m2,
380 000 zł
§ Łaziska Górne 60 m2, dział. 1900 m2,
330 000 zł
§ Łaziska Górne 150 m2, 690 000 zł
§ Łaziska Górne 200 m2, dział. 980 m2,
450 000 zł
§ Mikołów 72,3 m2, dział. 255 m2, 290 000 zł
§ Mikołów 190 m2, dział. 1000 m2, 650 000 zł
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Zmarł Klemens Ścierski
1 listopada – po ciężkiej chorobie – zmarł Klemens Ścierski, długoletni dyrektor
Elektrowni Łaziska, minister przemysłu i handlu w latach 1995–1996, poseł na Sejm
II kadencji, senator V kadencji

Południowego Koncernu Energetycznego
S.A. Elektrownia Łaziska. W latach 2004–
2005 senator, a później doradca wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
Klemens Ścierski był autorem i współautorem 352 projektów wynalazczych
oraz posiadaczem 46 patentów chronionych w 8 krajach świata. Był wieloletnim
wiceprezesem Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów Polskich.
Pogrzeb Klemensa Ścierskiego odbył
się 8 listopada w rodzinnych Lędzinach.
mred.

Klemens Ścierski urodził się 8 listopada
1939 roku w Lędzinach. Ukończył studia
o specjalności energetyka jądrowa na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W latach 1978–1995
był związany z Elektrownią Łaziska, do
1983 jako dyrektor techniczny, następnie
dyrektor naczelny. W latach 1993–1997
był posłem na sejm RP – od marca 1995
roku do grudnia 1996 roku pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu. W 1997
roku wrócił do pracy w Elektrowni Łaziska, gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem, a od 2001 roku – dyrektorem
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy informację o śmierci

Klemensa Ścierskiego
długoletniego Dyrektora Elektrowni Łaziska,
Ministra Przemysłu i Handlu w latach 1995–1996,
Posła na Sejm II kadencji, Senatora V kadencji,
Honorowego Łaziszczanina Roku 1996.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy
naszego najgłębszego współczucia.
Aleksander Wyra – Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne
Tadeusz Król – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

E

przedstawiamy nowych radnych

gazeta łaziska
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Przebudowa wjazdu
powstającej drogi. W czasie remontu do budynku MOSiR‑u można podjechać wjazdem zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej nr 3.
Przebudowa związana jest z planowaną
w okolicy inwestycją. Po tym jak Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach sprzedało swój teren przy
ul. św. Jana Pawła II, nowy właściciel rozpoczął prace porządkowe. Po wycięciu
drzew i usunięciu krzewów będą likwidowane zbiorniki wodne. O inwestycji właściciel jeszcze nie chce mówić, bo to dopiero
plany. mms

Docierają do nas informacje o większej
niż zazwyczaj liczbie zgłoszeń z regionu
Śląska, dotyczących prób wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Zgłoszenia, które wpływają na
numer alarmowy 112, w ostatnim czasie
dotyczą głównie rejonu Katowic, Chorzowa i Bielska-Białej. Mówimy tutaj o co
najmniej 170 zgłoszonych przypadkach
w ciągu jednego miesiąca. Statystyka nie
uwzględnia zgłoszeń od osób, które odebrały telefon od oszusta, ale od razu się
zorientowały, że mają do czynienia z podstępem. Zgłaszają tylko, że taka sytuacja
miała miejsce, ale nie chcą interwencji policji. Kilkakrotnie zgłaszano przekazanie
pieniędzy. Kilka razy odnotowaliśmy telefony od pracowników banku lub poczty,
do których przychodziły osoby starsze,
żeby wybrać pieniądze z konta. Zdarzyło
się również, że jeden ze zgłaszających spotkał wujka idącego do banku po pieniądze
i po krótkiej rozmowie z nim zorientował
się, że coś jest nie tak. W ostatnim momencie udało się ujawnić oszustwo – informuje Krzysztof Duda, operator numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach.
Niestety, w powiecie również oszuści nie
są bezczynni. Pod koniec października
ofiarą przestępców omal nie padła 85-letnia mieszkanka jednej z gmin powiatu.
Na szczęście starsza pani w porę się zorientowała i nie dała się oszukać. W związku z tym, że przestępcy nieustannie wymyślają coraz to nowe sposoby, żeby uśpić
czujność swojej ofiary i wyłudzić gotówkę,
ostrzegamy i przypominamy, jak działają
– mówi Klaudia Kempa, oficer prasowy

Fot. M. Strzelczyk

Trwa przebudowa drogi prowadzącej do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łaziskach Górnych. Pierwszy wjazd
z ul. Ogrodowej jest zamknięty. Droga jest
przesunięta kilkanaście metrów niżej,
a wjazd będzie się znajdował naprzeciw
ul. Prusa, w miejscu, gdzie obecnie jest parking. Powstaje tam nowa droga o długości
ok. 90 m, która będzie wyłożona kostką brukową – informuje Wacław Puźniak, naczelnik Wydziału Komunalnego. – Wykonując wjazd zlikwidowane zostaną miejsca
parkingowe po prawej stronie, ale pojawią
się one po drugiej stronie – wzdłuż nowo

Uwaga
na oszustów!

Trwa przebudowa wjazdu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Okradł babcię
Policjanci z komisariatu w Łaziskach Górnych zatrzymali 19-letniego mężczyznę,
który dokonał rozboju na swojej babci. Po przedstawieniu zarzutów, Prokuratura
Rejonowa w Mikołowie zastosowała wobec łaziszczanina dozór policyjny połączony z zakazem zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzoną
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu
64-letniej mieszkanki Łazisk. 19-letni
wnuk seniorki siłą wtargnął do jej mieszkania, a następnie używając przemocy
doprowadził ją do stanu bezbronności
i z torebki znajdującej się w jednym z pomieszczeń skradł kartę bankomatową
oraz pieniądze w kwocie 500 zł. Już następnego dnia po zdarzeniu łaziscy dzielnicowi wpadli na trop sprawcy i zatrzymali go. Śledczy przedstawili 19-latkowi
zarzut, a prokurator mikołowskiej prokuratury rejonowej zastosował wobec
niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną
64-latką.
mms
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„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.”
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Klemensa Ścierskiego
składają
Ewa Moćko,
Joanna Pasierbek-Konieczny

E

wywiad

gazeta łaziska

Po dwumiesięcznej kampanii i wyborczej gorączce, życie miasta wróciło do codziennego rytmu. Od 16 listopada, czyli od dnia rozpoczęcia kolejnej kadencji samorządów, mamy nowego, starego burmistrza, który będzie kierował Łaziskami
Górnymi przez następne 5 lat. Postanowiliśmy zapytać Aleksandra Wyrę o to, jak
ocenia swój wynik oraz jakie ma plany na tę rozpoczynającą się kadencję

O kampanii, budżecie
i najważniejszych planach
- rozmowa z burmistrzem Aleksandrem Wyrą
Przede wszystkim gratulujemy osiągniętego wyniku, którym z pewnością
warto się pochwalić…
Szczerze mówiąc o kampanii zdążyłem
praktycznie zapomnieć, bo pracujemy już
nad określeniem najważniejszych zadań
na przyszły rok, czyli nad budżetem miasta, a domknąć go nie jest łatwo. Z jednej strony według statystyk na ponad
2500 gmin w Polsce znajdujemy się na
150 miejscu pod względem dochodu na
mieszkańca, natomiast z drugiej tyle jest
potrzeb, że trzeba naprawdę racjonalnie
wybierać.
Wracając jeszcze do kampanii. W Pana
wykonaniu była prowadzona wyjąt-

Uwaga na…
8

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. – Jednocześnie zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych – informujmy naszych rodziców i dziadków o tym,
że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak
zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie.
Zwykła ostrożność może uchronić przed
utratą zbieranych latami oszczędności.
Jak działają oszuści? Dzwonią najczęściej
z informacją, że córka/syn/wnuk/wnuczka
doprowadzili do wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, ale doszli
do porozumienia z rodziną zabitego, że po
wpłacie określonej sumy pieniędzy rodzina
zrezygnuje z procesu sądowego. Możliwy
jest też scenariusz dotyczący oszustwa
w banku – oszuści mówią, że ujawnili
próbę oszustwa w banku, w którym osoba
ma konto, i proszą o podjęcie wszystkich
pieniędzy celem zdeponowania ich u podstawionego „policjanta”. Oszuści dzwonią
głównie na telefony stacjonarne zarejestrowane na osoby starsze, często posiadają

kowo spokojnie, a osiągnięty wynik prawie 80% poparcia, to chyba świetna
motywacja do dalszej pracy. Jak Pan sądzi, za co docenili Pana łaziszczanie?
Najważniejszy jest kierunek pracy, który
wspólnie z Radą Miejską wytyczyliśmy,
a który jest realizowany przy akceptacji
mieszkańców. Myślę, że co najmniej 80%
ważniejszych inwestycji, które wykonaliśmy, to tematy sygnalizowane i zgłaszane
przez łaziszczan. Taki sposób działania jest
chyba doceniany. Ludzie widzą, że reagujemy na to, co mówią, że realizujemy to,
czego oczekują.
Wspomniał Pan o budżecie. Proszę
w takim razie powiedzieć, jakie są najwiedzę na temat osoby, którą chcą oszukać. Są bardzo przekonujący, grają na emocjach, nie dają czasu na przemyślenie całej
sytuacji – wykonują w krótkich odstępach
czasu dwa/trzy telefony, podając się za
córkę/syna/wnuczka, pracownika banku,
policjanta (podają fałszywe nazwisko, stopień, nr legitymacji/odznaki).
Pod żadnym pozorem nie przekazujmy
żadnych pieniędzy, a dodatkowo każdorazowo, gdy nastąpi próba wyłudzenia –
dzwońmy do KPP Mikołów – 32 737
72 55 lub na nr 112. mred.
Jak się ustrzec
• Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją
o prowadzonej akcji.
• Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu.
• Nie reagujmy pochopnie na hasło: syn,
wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy
tylko usłyszymy głos w słuchawce. Należy
sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, np.
poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny.
• Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować dzwoniącego. W większości przypadków mamy numer telefonu do członków
naszej rodziny. Nie bójmy się do nich zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma
miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej,
niż stracić swoje oszczędności.

Burmistrz Aleksander Wyra

ważniejsze przyszłoroczne plany inwestycyjne?
W Łaziskach Górnych będzie to kolejny
etap remontu SP1, a także realizacja kompleksowa drogi przez Bradę razem z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem. Powstanie tam ciekawe miejsce spacerowe, ale równocześnie otworzy się
możliwość zakupu działek dla osób, które
będą chciały w tym rejonie wybudować

11

Jak działają
• Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby
o imionach często charakterystycznych dla
osób starszych, następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana
osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz
inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.
• Dla wywarcia większego wrażenia oszuści
coraz częściej podszywają się też za urzędnika
lub przedstawiciela danej organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom,
że są funkcjonariuszami Centralnego Biura
Śledczego lub policjantami, a pieniądze są
potrzebne na „wybawienie z problemów”
członka ich rodziny lub prowadzą sprawę
oszustw i wyłudzania pieniędzy.
• W rozmowie oszuści zawsze proszą o dyskrecję.
• Po wyrażeniu zgody na przekazanie pieniędzy zgłasza się po nie ktoś inny, zapowiedziany
przez oszusta jako osoba godna zaufania,
która w imieniu rzekomego stróża prawa odbiera pieniądze. Często oszuści umawiają się
na spotkanie przed bankiem, aby szybko zabrać gotówkę. Czasem proszą o pozostawienie pieniędzy we wskazanym przez siebie
miejscu, np. w koszu na śmieci. Oszuści wyłudzają pieniądze w kwocie od kilku do nawet
kilkuset tysięcy złotych, a pokrzywdzeni często tracą oszczędności całego życia.
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Adam FICEK

7
Szanowni
łaziszczanie
Bezpartyjny kandydat
ADAM FICEK
do Rady Powiatu

nr

na liście


Mgr fizyki iPaństwu
ppor. Wojskaza
Polskiego
Dziękuję
liczny udział
 Dyrektor Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich
1991 do 2013
w od
wyborach
21r.października.
 Radny III i IV kadencji Rady Powiatu
Mikołowskiego

Członek
zarządu Towarzystwa
Dzięki
Państwa
poparciuPrzyjaciół
zostałem wybrany do Rady
Łazisk

Powiatu Mikołowskiego.

Chcę:
Wasze
opinie, uwagi pomogą mi w skutecznej pracy
na rzecz
mieszkańców
Łazisk
 Dobrych,
bezpiecznych
dróg Górnych i Powiatu
Mikołowskiego.
 Dobrych szkół

 Dobregodziękuję
lecznictwawszystkim, którzy pomagali mi
Szczególnie

Dobrych
usług
dla Seniorów
w kampanii wyborczej.

SAMI OBROŃMY SAMORZĄDNOŚĆ

S O
AMI

BROŃMY

Składam serdeczne podziękowania
za obdarzenie mnie zaufaniem w wyborach.

S

AMORZĄDNOŚĆ

Krystian CZARDYBON

Dzięki Państwa poparciu mam możliwość
reprezentowania Was w Radzie Miejskiej
w kadencji 2018-2023.

Pragnę serdecznie podziękować za każdy głos
oddany na moją osobę. Zostałem wybrany dzięki
Waszemu poparciu.

Postaram się nie zawieść pokładanych
we mnie nadziei.

Postaram się nie zawieść Waszych oczekiwań
i dołożę wszelkich starań, żeby realizować
program pisany przez życie mieszkańców
Naszego Miasta.

Krystian Czardybon
Radny Rady Miejskiej
w Łaziskach Górnych

Andrzej CHRÓSZCZ
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Tak, pojawi się z pewnością wiele innych zadań, które zrealizujemy w ramach
wolnych środków. Nie wspomniałem jeszcze o planowanym na czerwiec rozpoczęciu dwuletniego kapitalnego remontu
wnętrza budynku biblioteki, który pochłonie ponad 4 mln zł – 1,5 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, reszta to środki z naszego budżetu. Przetarg na realizację
remontu ogłosimy jeszcze w tym roku.
Budżet nadal będzie się kształtował
na poziomie 100 mln zł?
W sumie to 110 mln zł, ale te 10 mln zł,
to środki na realizację programu 500+,
które gmina otrzymuje z budżetu państwa
i jedynie dalej przekazuje rodzinom.
Największe wpływy budżetowe, to
niezmiennie podatki od nieruchomości
od osób prawnych…
Tak, te wpływy utrzymują na stałym poziomie ponad 20 mln zł, ale rośnie – choć
może nikt z nas tego osobiście nie odczuwa – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy
z tego tytułu są coraz większe, co oznacza, że dochody społeczeństwa niewątpliwie rosną.
Plany na przyszły rok znamy, natomiast nowa kadencja potrwa 5 lat. Proszę powiedzieć, jak widzi Pan miasto
właśnie w tej 5-letniej perspektywie…
Nie mam wielkich, wygórowanych marzeń czy koncepcji. Ciągle stawiamy na

to, żeby miasto było przyjazne dla mieszkańców, żeby było miejscem, w którym
dobrze się żyje i spędza wolny czas. Myślę, że nie uciekniemy od budowy – może
pod koniec kadencji – jednego dużego
przedszkola w Łaziskach Górnych i żłobka
w Łaziskach Średnich. Zachęcamy co
prawda osoby prywatne do zakładania
takiej działalności, ale są ogromne kłopoty lokalowe, żeby ją uruchomić. Skończy się więc prawdopodobnie na budowie czegoś gminnego.
I znowu wracamy do tego, o czym
wszyscy wiemy – oświata pochłania
znaczną część budżetu.
Oświata jest w stanie pochłonąć wszystkie pieniądze. Subwencja, którą otrzymujemy od państwa, to jedynie połowa ponoszonych przez nas kosztów. Dokładamy
prawie 18 mln zł.
Niestety nic nie wskazuje na to, żeby
coś miało się w tej kwestii zmienić…
Ja widzę proste rozwiązanie. Dla mnie
uczciwym byłoby, żeby państwo zapłaciło wynagrodzenia nauczycieli, natomiast my, jako gmina, będziemy utrzymywali budynki, obsługę, wszystko
inne, wtedy damy radę, bo teraz nawet
na wynagrodzenia niestety nie wystarcza.
Tego życzmy nie tylko Łaziskom, ale
wszystkim gminom w Polsce. Dziękuję
za rozmowę.
Joanna Pasierbek-Konieczny

Strażacy apelują – uwaga na czad!

sprawdzić poprawność działania systemów
wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna
wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;
• często wietrzyć pomieszczenie, w których
odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
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dom. W Łaziskach Średnich rozpoczynamy
kapitalny remont ośrodka zdrowia, na co
mamy zarezerwowane ok. 800 tys. zł,
chcemy również w części budynku przy
ul. Wyszyńskiego, gdzie jest filia biblioteki
i MOWRiD-u, utworzyć dom dziennego
pobytu dla seniorów. Na to również w budżecie mamy 750 tys. zł, ale chcemy się
starać o dofinansowanie. Jeżeli uda się
znaleźć środki, a postaram się, żeby tak
było, w tym roku chciałbym przeprowadzić remont ul. Powstańców – od 2 lat nie
znaleźliśmy pieniędzy na ten cel, ale mam
nadzieję, że w tym roku będzie inaczej.
W Średnich powstanie także duży parking
przy kościele, na terenach, które kupiliśmy
w ubiegłym roku od prywatnych osób. Co
do Łazisk Dolnych, planujemy zagospodarowanie działki obok kościoła – mamy
koncepcję dużego placu zabaw, siłowni
i parkingu, modernizację budynku OSP
oraz kolejny etap remontu SP5 – w przyszłym roku będzie to zmiana źródła ogrzewania z węglowego na gazowe. Taka
sama zmiana czeka również P4, co spowoduje, że od 2019 roku wszystkie budynki
użyteczności publicznej w naszym mieście
będą ogrzewane w sposób ekologiczny.
To założenia na tak zwany początek.
Wiemy, że budżet praktycznie przez
cały rok się zmienia…

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, rośnie liczba zgłoszeń dotyczących zatrucia czadem. Tlenek węgla
wydobywa się z wadliwych lub źle użytkowanych urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych. Jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo
się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.
Powstaje w wyniku niepełnego spalania
wielu materiałów palnych, m.in. drewna,
oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla czy ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do
pełnego spalania. Może to wynikać z braku
dopływu świeżego powietrza z zewnątrz
do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego,
a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni.
W województwie śląskim w sezonie
grzewczym 2017/2018 roku, strażacy

wyjeżdżali do 4343 zdarzeń związanych
z tlenkiem węgla, w których było 2659
osób poszkodowanych oraz 71 ofiar
śmiertelnych. mred.
Aby skutecznie chronić się przed czadem,
powinniśmy:
• zainstalować czujniki alarmowe, wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach,
w których odbywa się proces spalania;
•przeprowadzać kontrole techniczne,
w tym sprawdzać szczelności przewodów
kominowych i systematycznie je czyścić;
•systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej – jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki;
• nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;
• upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne, używać ich zgodnie z instrukcją producenta,
w przypadku wymiany okien na nowe,

W przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla należy:
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, najlepiej
na zewnątrz, żeby zapewnić dopływ
świeżego powietrza;
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie,
ale nie rozbierać, żeby go nie wyziębić;
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna
– tel. 998 lub 112);
• jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy
niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca.
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Małżeńskie jubileusze
W restauracji Kredens 19 listopada odbyła się uroczystość jubileuszy pożycia małżeńskiego. Jubilaci zostali uhonorowani przez władze miasta. W tym roku jubileusze obchodziły aż 23 pary za 50., 60. i 65.
rocznicę ślubu. W tym numerze przedstawiamy kolejne pary małżeńskie, które obchodzą te wyjątkowe
rocznice
Elfryda i Stanisław Wiśniewscy poznali się na odpuście parafialnym. Jako narzeczeni chodziliśmy na zabawy,
jeździliśmy na wycieczki. Kibicowałam też mojemu mężowi podczas meczów piłki nożnej – Stanisław grał
w KS Górnik na prawym skrzydle – wspomina pani Elfryda. Sakramentalne „tak” państwo Wiśniewscy powiedzieli 18 października 1958 roku. Wychowali córkę
i syna, doczekali się również trzech wnuczek. Szczerość,
tolerancja i zaufanie to
zdaniem jubilatów podstawa trwałego związku.
Całe życie się człowiek
dociera, a teraz – po tylu
latach – jest nawet lepiej,
spokojniej – dodaje pani
Elfryda.

Małgorzata i Władysław Adam pamiętają dokładną datę swojego poznania. Było to
21 lipca 1965 roku podczas festynu w Łaziskach Średnich. Od tego
dnia zaczęliśmy sie spotykać. Chodziliśmy na spacery, do kawiarni i kina – wspominają jubilaci. W tym czasie pan Władysław odbył dwuletnią służbę wojskową,
a pani Małgorzata na niego czekała. Sakramentalne „tak” państwo
Adam powiedzieli sobie 19 października 1968 roku. Mają dwie córki
i trzech wnuków. W związku trzeba dużo ze sobą rozmawiać, wybaczać sobie nawzajem, potrafić przepraszać i być cierpliwym – podsumowują małżonkowie.

Stefania i Rudolf Ćmiel poznali się w kawiarni
w Zakładowym Domu Kultury w Łaziskach
Średnich. Zanim zdecydowali się pobrać, spotykali się ze sobą pięć lat. Wychodzili razem do
kina, spotykali sie w kawiarni czy na zabawach.
Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 12 października 1968 roku. W związku dwojga ludzi
najważniejszy jest spokój i wzajemny szacunek.
Maria i Maksymilian Chmileccy
przysięgali sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską 26 października 1968 roku. Poznali się dwa lata
wcześniej w parku przy MDK w Łaziskach Średnich. Jak zaznacza pan
Maksymilian, od razu coś zaiskrzyło.
W okresie narzeczeństwa chodzili razem na potańcówki i długie spacery.
Państwo Chmileccy wychowali córkę
i doczekali się wnuczki. Dwoje ludzi
musi budować związek na miłości i zaufaniu. Trzeba
też być wyrozumiałym i potrafić sobie wybaczać – zaznaczają szanowni
jubilaci.

Krystyna i Henryk Czarneccy poznali się na przystanku autobusowym obok
Miejskiego Domu Kultury. To pan Henryk zwrócił uwagę na panią Krystynę.
Jedno z najlepszych wspomnień młodych, to udział w koncercie Czerwonych
Gitar. Państwo Czarneccy pobrali się 28 września 1968 roku. wspólnie wychowali dwóch synów, doczekali się wnuczki, wnuczka oraz prawnuczki. Na pytanie, jaka jest recepta na długotrwały związek, jubilaci odpowiadają krótko:
– Miłość i wzajemne zrozumienie.

Renata i Jan Michalczyk mieszkali na jednej
ulicy. Poznali się w 1965 roku. W okresie narzeczeństwa najczęściej spotykali się w domu, ale od
czasu do czasu również chodzili na zabawy. Pobrali
się 21 września 1968 roku. Wspólnie wychowali
dwie córki, doczekali sie trzech wnuczek. Zdaniem
szanownych jubilatów, żeby zbudować trwały związek, trzeba się mocno kochać.

Alicja i Jerzy Miciak poznali się na
uczelni – byli studentami katowickiej
filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mój przyszły mąż ujął mnie bardzo swoim poczuciem humoru, które zresztą ma do tej pory – wspomina pani Alicja,
a pan Jerzy dodaje: – W okresie narzeczeństwa nie szukaliśmy jakichś specjalnych rozrywek, bo najbardziej lubiliśmy przebywać we własnym towarzystwie. Państwo Miciak sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 10 października 1968 roku. Wychowali
dwie córki i syna, doczekali się wnuczki i dwóch wnuków. Prawdziwy związek buduje się na miłości i tolerancji – zaznacza pan Jerzy, a pani Alicja dodaje: – I na przyjaźni. Mąż jest dla mnie nie tylko bardzo inteligentnym i wspaniałym mężem, ale również przyjacielem.

Weronika i Eryk Henike poznali się na dyskotece w Mikołowie.
Okres narzeczeństwa państwa Henike trwał dwa lata, w tym czasie para spotykała się na wspólnych spacerach i w kawiarni. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 21 września 1968 roku. Mają jednego syna, wnuka i wnuczkę. Najważniejsze to się kochać, szanować i pomagać sobie – przyznaje zgodnie małżeństwo.

Pani Marta wypatrzyła sobie pana
Eryka, który był ministrantem, w kościele i od razu wpadł
jej w oko. Okres narzeczeństwa państwa
Lucka trwał aż siedem lat, w tym czasie
wychodzili razem na
kawę, na przedstawienia w domu kultury i na zabawy na starą salę
do chóru Echo, spędzali również razem sylwestra ze znajomymi.
Związek małżeński został zawarty 10 grudnia 1968 roku, z którego
na świat przyszła córka i syn. Państwo Lucka mają wnuka i wnuczkę.
W małżeństwie potrzeba przede wszystkim sporych pokładów miłości.

26 października 1968 roku związek małżeński zawarli państwo Maria i Marian Podlasek.
Wspólne życie rozpoczęło spotkanie na seansie w kinie. Narzeczeni spotykali się pięć lat,
zanim zawarli małżeństwo, wychodzili wtedy wspólnie do kawiarni w Mikołowie oraz wyjeżdżali na wycieczki m.in. do Zakopanego. Wychowali syna i córkę,
i doczekali wnuka, wnuczki i prawnuczki. Receptą na
udane małżeństwo zdaniem pani Marii jest wparcie
i ustępliwość, która jest niezbędna w związku.

fot. J. Podymny, tekst M. Strzelczyk, J. Bryzik
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Nie możemy przerwać
leczenia Jasia

N

a początku grudnia Jankowi Suchoniowi skończy się zavesca. To
jedyny lek, który hamuje rozwój
choroby. 22-letni łaziszczanin cierpi na
chorobę Newmana Picka, zwaną dziecięcym alzheimerem. Diagnozę usłyszeliśmy
w 2016 roku, po latach szukania odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z naszym
synem. Jasiek zaczął mieć problemy z chodzeniem, mówieniem i pamięcią. Usłyszenie diagnozy z jednej strony było wybawieniem, z drugiej wyrokiem, bo choroba
niszczy jego życie. Obecnie jest nieuleczalna, można jedynie starać się ją zatrzymać, biorąc bardzo drogi i nierefundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
lek zavesca. Lek jest skuteczny – stan
Janka znacznie się poprawił, ale jeżeli
przerwiemy leczenie, choroba znowu będzie postępować. Koszt kuracji na niecałe
3 miesiące to około 50 tys. zł – mówi Urszula Suchoń, mama chorego łaziszczanina. Janek bierze lek nieprzerwanie od
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maja 2017 roku. Dzięki pomocy wspaniałych ludzi, mieszkańców Łazisk i całego
powiatu, a także dzięki zaangażowaniu rodziny udawało nam się do tej pory zapewnić Jaśkowi leczenie. Niestety zavesca się
kończy – dodaje pani Urszula. Rodzice
zwracają się z prośbą o pomoc – liczy się
każda złotówka.
Lek nie jest refundowany, chociaż rodzice
młodych osób zmagających się z tą chorobą nie ustają w walce o częściową refundację lub stworzenie specjalnego programu leczenia dla chorych. Sprawą zajęli
się reporterzy Telewizji Polskiej – łaziszczanin i jego rodzice będą bohaterami programu Elżbiety Jaworowicz Sprawa dla
reportera. Emisja – 22 listopada o godz.
21.30 w programie pierwszym TVP. mms

Łaziszczanin Janek Suchoń potrzebuje pieniędzy na
kolejną dawkę leku

Osoby, które chcą wspomóc leczenie Janka, mogą przekazać darowiznę lub 1% podatku na konto Fundacji Stonoga, ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów, nr konta
74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 z dopiskiem Jan Suchoń. Wpłat można również dokonywać za pośrednictwem strony fundacji Siepomaga – www.siepomaga.pl
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Robert JANECKI
Dziękuję wszystkim łaziszczanom za oddane głosy.

Robert Janecki
Radny Rady Miejskiej
w Łaziskach Górnych
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Nie jesteśmy sami…

Pierwsze niepokojące diagnozy na temat zdrowia Filipka pojawiły się już w czasie ciąży. O nieprawidłowościach w rozwoju
mózgu Filipa wiadomo było już w 20. tygodniu ciąży, po tzw. prenatalnych badaniach połówkowych. Nie ukrywam, że wiadomość ta spadła na nas, jak grom z nieba
i nie pozwoliła cieszyć się z ciąży tak jak powinnam – wspomina ten trudny okres Patrycja Hahn. – Nie pamiętam wieczoru,
w który położyłabym się spać bez łez wylanych w poduszkę. Ciągle towarzyszył mi
strach o przyszłość mojego synka. Informacja ta pociągnęła za sobą również serię badań – przeszłam amniopunkcję, która wykluczyła podłoże genetyczne, a także rezonans płodu, który potwierdził to, co lekarze
widzieli na obrazie USG. Łaziszczanin przyszedł na świat w Centralnym Szpitalu Kli-

nicznym w Katowicach-Ligocie. Urodził się
z niską masą urodzeniową – 2300 g, nieprawidłowym napięciem mięśniowym
oraz brakiem odruchów. USG główki potwierdziło obecność torbieli w mózgu
i pozwoliło potwierdzić przypuszczenia, że
Filip choruje na zespół Dandy-Walkera. Filipka po porodzie nie widziałam całą dobę,
ponieważ zanim zakończyła się moja operacja cesarskiego cięcia, zabrano go do inkubatora – opowiada mama łaziszczanina.
– W tym czasie bardzo się bałam, ponieważ
wada, którą podejrzewano u synka, bardzo
często łączy się z wodogłowiem. Poza tym
kilka tygodni przed porodem Filip przestał
przybierać na wadze, więc martwiłam się,
jak poradzi sobie sam taki malutki. Kiedy
w końcu go zobaczyłam i przytuliłam, to
była najpiękniejsza chwila w moim życiu.
W lipcu Filip raP O D Z I Ę K O W A N I A zem z mamą trafił
na oddział neurologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Ligocie w celu głębszej
diagnostyki mózgu.
Wtedy też miał wykonane badanie rezonansem magnetycznym, które wykluczyło zespół
Dandy-Walkera (zespół wad wrodzoSzanowni Wyborcy!
nych tyłomózgowia)
Z całego serca serdecznie dziękuję za udział
w wyborach samorządowych. Tak licznie oddane i ostatecznie zdiana mnie głosy świadczą o tym, jakim zaufaniem gnozowano heterotopię podwyściółmnie obdarzyliście. Motywują mnie one
do ciężkiej pracy, by Was nie zawieść i godnie
kową istoty szarej,
reprezentować w Radzie Miejskiej.
która polega na nieprawidłowym rozmieszczeniu istoty
szarej w mózgu oraz
Bożena Knieżyk
hipoplazję prawej
półkuli móżdżku,
Radna Rady Miejskiej
czyli jego niepełne
w Łaziskach Górnych
wykształcenie.
Rozwój psychoruchowy Filipka jest
opóźniony, maluch
nadal cierpi na nieprawidłowe napięcie mięśniowe, nie

Bożena KNIEŻYK

Fot. z arch. P. Hahn

Walka o zdrowie dziecka to zawsze nierówne starcie. To walka nie tylko z chorobą,
ale również systemem, brakiem funduszy, bezsilnością, uciekającym czasem… Łatwiej
znaleźć w sobie siły, kiedy na polu bitwy nie jest się samemu. Przekonali się o tym
Patrycja i Łukasz Hahn, rodzice rocznego Filipka, który przyszedł na świat z wadą
mózgowia

Filipek Hahn ma już rok

potrafi skupić wzroku, przez co wymaga
intensywnej i regularnej rehabilitacji. NFZ
zapewnia zaledwie godzinę terapii tygodniowo, a to zdecydowanie zbyt mało na
jego potrzeby, dlatego prywatną rehabilitację rodzice opłacają z własnych funduszy. Konieczna jest również stała kontrola specjalistów – neurologa i neurochirurga oraz diagnostyka torbieli poprzez
USG i rezonans. Nie wiadomo do końca,
jak wada mózgu wpłynie na jego życie
w przyszłości. Najczęściej heterotopia powoduje padaczkę, a nieprawidłowy rozwój
móżdżku – problemy z równowagą. Nie
jest jednak pewne, czy Filip te problemy
będzie miał, a jeśli tak, to w jakim stopniu
– mówi Patrycja Hahn. – W tej chwili jedyne, co możemy zrobić, to bacznie go obserwować, żeby jak najwcześniej wychwycić ewentualne ataki padaczkowe oraz rehabilitować go, żeby zmniejszyć dysproporcje w rozwoju pomiędzy nim a rówieśnikami, a także dzięki ćwiczeniom poprawić jakość jego życia. Uczęszczamy
obecnie na rehabilitację cztery razy w tygodniu, częściowo z NFZ‑tu oraz w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju, a resztę
jego zapotrzebowania pokrywamy wizytami prywatnymi. Im Filip będzie większy,
tym więcej godzin ćwiczeń w tygodniu będzie potrzebował, a NFZ i WWR nie zwiększą oferowanego limitu.
Jak zaznacza pani Patrycja, od początku
zmagań z chorobą Filipka towarzyszyli im
ludzie, którzy bezinteresownie chcieli pomóc. Patrycja Hahn: – Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak cudowni
ludzie mieszkają w Łaziskach. Ludzie, którzy na hasło „pomóżcie” nie pytają po co,
czy aby na pewno trzeba, nie usprawiedliwiają się, że nie wiedzą, jak pomóc, tylko
biorą się do roboty i organizują kilka kreatywnych i fantastycznych akcji, w które
angażuje się potem wiele osób.
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Czytanie
na dywanie…

Fot. z archiwum P5

W

R

pierwszych dniach listopada
w Przedszkolu nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, w ramach
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Jak co rok
odwiedzili nas goście, aby czytać dzieciom. W tym roku połączyliśmy czytanie
z muzyką, ponieważ jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje...
Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem
opowiadania o pewnym chłopcu i jego
dziadku. Dziadkiem tym był kompozytor
Camille Saint-Saëns, a chłopcem – jego
wnuczek Jacek. Następnie dzieci miały
okazję, za sprawą czarów wróżki Julii, przenieść się do sali koncertowej. Wysłuchaliśmy fragmentów utworu Karnawał zwierząt C. Saint-Saëns’a w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Po koncercie wszystkie
grupy wróciły do swoich sal, gdzie zaproszeni goście czytali dzieciom opowiadania. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do czytania. Już dzisiaj zapraszamy za rok!
Aleksandra Brauer-Marszałek
Anna Kotas

Dzieci z Przedszkola nr 5 słuchały pięknych opowieści i muzyki
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ludzkie losy

Nie jesteśmy sami…
15

szej liczby osób i coraz więcej z nich pomagało w organizacji – opowiada Tomasz
Hanusek. W piątek, 5 października, punktualnie o 18.00, pan Tomasz razem
z ekipą wspomagającą wyruszył spod hali
łaziskiego MOSiR-u. Pierwsze i ostatnie

Fot. M. Strzelczyk

Jedną z pierwszych osób, które zorganizowały pomoc dla synka pani Patrycji,
była łaziszczanka Marzena Oszek. Pani
Marzena założyła grupę na Facebooku,
w której ludzie mogli wystawiać przedmioty na licytacje, a całość wylicytowanych kwot została przeznaczona na rehabilitację Filipka. Marzena również wystawiła na aukcje mnóstwo rzeczy, tak jak
kilkanaście innych osób. Wielu zaangażowało się także w same licytacje, podbijając ceny i wygrywając aukcje za naprawdę
spore sumy. Dodam tylko, że nie znałyśmy
się wcześniej, a Marzena dowiedziała się
o problemach Filipa od naszej wspólnej
koleżanki – opowiada pani Patrycja.
Kolejną akcją, której rozmach zaskoczył
chyba nawet samych organizatorów, była
24-godzinna jazda rowerem Kręcimy dla
Filipka. Pomysłodawcą przedsięwzięcia
był Tomasz Hanusek, mieszkaniec Łazisk.
Patrycja z Łukaszem, rodzice Filipka, to nasi
znajomi – moi i mojej żony Blanki. My
mniej więcej w tym samym czasie oczekiwaliśmy narodzin naszego syna Tymona,
więc kiedy dowiedzieliśmy się, że Filip
prawdopodobnie przyjdzie na świat chory,
od razu wiedzieliśmy, że trzeba ich wspierać i pomóc – opowiada Tomasz Hanusek
– Początkowo rodzice Filipa podeszli do
mojego pomysłu z rezerwą, ale kiedy
w końcu się zgodzili, od razu przystąpiłem
do realizacji. Łaziszczanin utworzył zbiórkę
na portalu zrzutka.pl i zorganizował akcję
– 24-godzinną jazdę na rowerze w zamian
za wsparcie finansowe dla Filipka. Każda
minuta jazdy wyceniona została na 10 zł,
czyli 1440 minut po 10 zł miało w sumie
dać 14 400 zł. Wiedziałem, że będziemy
potrzebowali czegoś, co zainteresuje i przyciągnie ludzi, a w konsekwencji zwiększy
szansę na zebranie całej kwoty – jak się
później okazało, była to bardzo dobra decyzja. Już po kilku minutach od opublikowania informacji o zbiórce na portalach
społecznościowych i na zrzutka.pl, zaczęły
wpływać na konto pierwsze pieniądze. Zaczęły się również zgłaszać osoby, które
chciały zaangażować się w pomoc. Otrzymałem m.in. wiadomość od Łukasza Ryguły, który zaproponował swoje wsparcie
w zorganizowaniu całego wydarzenia. Dodam, że z Łukaszem nie znaliśmy się wcześniej. Prawie w tym samym momencie napisała też do mnie Marta Syryjczyk, z którą
poznałem się kilka lat temu, kiedy wspólnie pracowaliśmy na basenie Żabka, i również zaoferowała swoją pomoc. Informacja
o zbiórce zaczęła docierać do coraz więk-
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tym jestem świadoma, że rodzice niektórych dzieci mają znacznie gorzej, że jest
wiele dzieci, które mają gorszy start i perspektywy na przyszłość od Filipa. Dlatego
też chyba zapadłabym się pod ziemię ze
wstydu, jeśli nie zrobiłabym wszystkiego,
co mogę, aby pomóc mojemu największemu skarbowi.
Małgorzata Strzelczyk

Tuż przed wyruszeniem w trasę – akcja Kręcimy dla Filipka

okrążenie – czyli 17-kilometrową trasę do
Mikołowa i z powrotom – pokonał razem
z Filipkiem. Od samego początku na trasie
towarzyszyli mi inni kolarze i rowerzyści,
którzy dowiedzieli się o akcji, a największym zaskoczeniem dla mnie było, kiedy
od godziny 23.00 do 2.00 w nocy jeździło
ze mną 16 innych osób! Noc, chociaż
zimna, upłynęła w ciepłej atmosferze, z wyjątkiem jednego delikatnego kryzysu między godziną 4.00 a 5.00, kiedy dopadło
mnie znużenie, ale po kilku łykach gorącej
kawy i żelach energetycznych można było
ruszyć dalej. Podczas trwania 24-godzinnej jazdy na rowerze cały czas spływały
środki pieniężne. Ostatecznie kwotę udało
się przebić, bo pieniądze wpływały jeszcze kilka dni po zakończeniu akcji. W sumie uzbierano ponad 18 200 zł.
Kiedy pierwszy raz skontaktowaliśmy
się z panią Patrycją z propozycją napisania artykułu na temat zmagań Filipka
z chorobą, mama chłopca stwierdziła, że
zależy jej bardziej, żeby napisać o ludziach, którzy w trudnych chwilach nie
tylko nie odmawiają pomocy, ale również
z całego serca w tę pomoc się angażują.
Ta świadomość dodaje jej sił. Oczywiście
czasami mi tej siły brakuje, ale jedyne, co
mogę zrobić dla mojego synka, to go
wspierać, więc nie wyobrażam sobie tego
nie robić – zaznacza Patrycja Hahn. – Poza

Fundacja Stonoga
Pszczyńska 25 43-190 Mikołów
Konto do wpłat darowizn PKO BP
74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
z dopiskiem „Filip Hahn”
KRS (1% podatku) 0000353992
z dopiskiem „Filip Hahn”
Podziękowania
Rodzice Filipa składają serdeczne podziękowania
wszystkim zaangażowanym w pomoc. Są to: Marzena Oszek, Tomasz Hanusek, Blanka Hanusek,
Łukasz Ryguła, Marta Syryjczyk, Łukasz Bobryk,
Tomek Zapiór, Grzegorz Struś, Tomek Pasternak,
Kamil Klonowski, Aleksander Kasprzak, Piotr Czech,
Kamila Kluczniok, Tadeusz Marszolik, Michał Słowioczek, Łukasz Stencel. Do akcji przyłączyło się
też wiele firm: Auto-Point, VEGA Sport, Kieta Rowerowy Prado Transport i Spedycja Restauracja
Hotel Mocca D'oro, Cam Media Group, Fraktal,
Decathlon Mikołów, U Kuśnierza, STS Biegaton
Mikołów, Cukiernia Wiechoczek oraz Gazeta Łaziska, Gazeta Mikołowska, Radio Express 92,3
FM, Radio ESKA, Aktualności Powiatu Mikołowskiego, Mikołów – ogród życia, a także wszyscy
wystawcy aukcji, osoby licytujące i wpłacające na
zrzutkę oraz wszyscy nasi przyjaciele i rodzina, którzy są przy nas każdego dnia.
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„Zlot” kanarków
zajęła Nadia Kosiorowska P2, do lat 5
na pierwszym miejscu znalazł się Mateusz Kania P5, w kategorii do lat 6
pierwsza była Celestyna Oltman z P6.
Z okazji jubileuszu wręczono pamiątkowe wyróżnienie dla KHKK. Za największą ilość punktów w konkursie, Wojciech
Kościelniak otrzymał puchar prezydenta
Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz
puchar im. Heinza Uefinga przyznawany
za siedem najwyżej ocenionych pojedynczych ptaków. Zostało wręczonych 18 pucharów za pierwsze miejsca w kategorii
kolekcji ptaków oraz 29 medali za najlepszego ptaka pojedynczego. mjb

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym Mój przyjaciel ptak

Dobre miejsce dla łaziskich dzieci
Ciekawe zajęcia, warsztaty, rozwijanie
pasji, ale też budowanie relacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, nauka samodzielności i odpowiedzialności to
oferta Miejskiego Ośrodka Wspierania
Rodziny i Dziecka dla łaziskich dzieci. Wychowankowie chodzą na zajęcia regularnie, a żeby osiągnąć widoczne efekty
pracy, muszą być na zajęciach minimum
trzy razy w tygodniu.
Dzień rozpoczynamy o godz. 14.00 lub
– jeśli dziecko kończy później lekcje – zaraz po szkole. Pierwsza część dnia to czas
odrabiania zadań domowych, wykonywania ćwiczeń, nadrabiania szkolnych zaległości. Później dzieci jedzą posiłek, a druga
część świetlicowego popołudnia przeznaczona jest na odpoczynek, ciekawe zajęcia
i zabawę. Kończymy dzień o godz. 18.00.
W czasie ferii, wakacji, przerw okołoświą-
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Ceremonia wręczenia nagród najlepszym hodowcom
w konkursie

tecznych dzieci przebywają w placówce od
9.00 do 13.00. Jedynie piątki w roku szkolnym wyglądają inaczej. W tym dniu nie
odrabiamy zadań domowych, a czas poświęcamy na warsztaty, planujemy zajęcia
plastyczne, wyjazdy do kina, wyjście do restauracji, na kręgle… W minione piątki mieliśmy zajęcia rozwijające nasze zdolności
plastyczne i manualne – robiliśmy świeczniki z masy solnej, byliśmy na warsztatach
tanecznych.
Oferta placówki jest realną pomocą dla
rodziców w kwestii rozwoju emocjonalnego i społecznego ich dzieci. Wychowankowie podnoszą swoje kompetencje, stają
się samodzielniejsi i dojrzalsi. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Zajęcia prowadzimy w Łaziskach Średnich (ul. Wyszyńskiego 8) i w Łaziskach Górnych (ul. św.
Jana Pawła II 1). Jeśli rodzic/opiekun

prawny chce zapisać dziecko do placówki,
proszony jest o kontakt pod nr tel. 32 721
89 10. Zapraszamy!
MOWRiD

Fot. z archiwum MOWRiD-u

Fot. J. Bryzik

Prawdziwy ptasi koncert usłyszał
każdy, kto odwiedził Miejski Dom Kultury w czasie trwania XX jubileuszowego
Pucharu Polski Kanarków Kształtnych.
Konkurs został zorganizowany przez
Klub Hodowców Kanarków Kształtnych
w dniach 25–28 października. Do konkursu zgłosiło się 34 hodowców z całej
Polski, w tym pięciu z Łazisk Górnych
– Andrzej Krasoń, Adam Kliczek, Dorota Kliczek, Wojciech Kościelniak
i Alfred Spyra – którzy w sumie wystawili 360 ptaków w tym 51 kolekcji
i 156 ptaków pojedynczych. Kanarki
oceniane były przez czterech niemieckich sędziów. Wystawa oraz giełda ptaków otwarta została dla zwiedzających
27 października.
Wydarzenie zakończyła ceremonia
wręczenia nagród, która została przygotowana i poprowadzona przez Annę
i Andrzeja Krasoniów. Wśród zaproszonych gości znalazła się prezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej Justyna
Krawczyk oraz prezes kolegium sędziowskiego PFO Jan Kamiński. Podczas uroczystości zostały rozdane nagrody dla dzieci, które wzięły udział
w XV edycji konkursu plastycznego Mój
przyjaciel ptak. Do konkursu przystąpiło
95 dzieci z łaziskich przedszkoli, których
prace oceniane były przez Marzenę Kamycką, plastyka MDK. Nagrodzonych
zostało 18 dzieci w trzech kategoriach.
W kategorii do lat 4 pierwsze miejsce

Piątkowe zajęcia w placówce MOWRiD-u

historycznie
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Łaziska Górne a tradycja
Narodowego Święta Niepodległości

Wycinek z gazety Iskra z 1928 roku

rywalizujące z nimi rady robotnicze. Celem
jednych i drugich miało być przygotowanie polskiej administracji oraz dążenie do
przyłączenia tych terenów do odradzającej
się Polski. Co ciekawe, przebywający w listopadzie 1918 roku w Wiedniu książę
pszczyński Jan Henryk XV Hochberg wysunął propozycję powstania wolnego państwa śląskiego „od Książa do Pszczyny”,
w skład którego miały wchodzić także ła-

Polskiej Organizacji Wojskowej, której placówki powstały również w Łaziskach. Ich
organizowaniem zajął się tu Emanuel Kleinert, a aktywnymi członkami byli m.in.:
Robert Kopiec, Ryszard Bąk, Bernard Wikarek, Paweł Kurczok, Teodor Moroń, Jan
Otrząsek i Paweł Piecha. Wynikiem napiętych nastrojów narodowych na Górnym
Śląsku, było krótkotrwałe I powstanie śląskie przeciwko Niemcom w sierpniu

Fot. z archiwum M. Rudego
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listopada w całym kraju obchodzono Narodowe Święto
Niepodległości, w tym roku
wyjątkowo uroczyście z powodu 100. rocznicy powrotu Polski na mapę Europy, po
123 latach zaborów. Należy jednak zdać
sobie sprawę, że Łaziska Górne, Średnie
oraz Dolne, będące wówczas odrębnymi
gminami, zostały przyłączone do państwa
polskiego dopiero kilka lat później.
W podobnej sytuacji znalazła się wówczas znaczna część Górnego Śląska, co wynikało z polsko-niemieckiej rywalizacji
o ten przemysłowy region po zakończeniu
I wojny światowej. Jeszcze w jej trakcie
mieszkańcy tego terenu (wśród nich wielu
łaziszczan) służyli w niemieckiej armii, ze
względu na przynależność obszaru do
II Rzeszy. Również w tamtym czasie rozpoczęły się niepokoje społeczne. Przykładowo
już w listopadzie 1918 roku doszło w kopalni Gott mit uns (Bóg z nami) w Łaziskach Średnich, do dwudniowego strajku,
który był pierwszym tego typu robotniczym wystąpieniem na Górnym Śląsku
w czasie działań wojennych. Natomiast
moment zakończenia działań wojennych
w listopadzie 1918 roku, związany z kapitulacją Niemiec, spowodował w Łaziskach
manifestacje narodowo-patriotyczne miejscowej ludności. Do jednej z nich z udziałem wielu łaziszczan doszło 17 listopada
1918 roku w czasie propolskiego wiecu
w Tychach. Natomiast już wcześniej na terenie łaziskich gmin działały polskie chóry,
organizacje kulturalne, oświatowe i społeczne, a później także gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół czy drużyny
ZHP. W listopadzie na terenie Łazisk Górnych i Średnich powstały rady ludowe oraz

Łaziscy powstańcy w 1920 roku w obozie dla internowanych w Oświęcimiu

ziskie gminy. Pomysłu tego nie poparli jednak inni politycy. Z kolei napięta sytuacja
polityczno-ekonomiczna na przełomie
1918 i 1919 roku spowodowała kolejne
strajki w tutejszych kopalniach oraz Zakładach Elektro. W styczniu 1919 roku część
tutejszej ludności opowiadającej się za
przynależnością do Polski, zbojkotowała
wybory do niemieckiego Zgromadzenia
Narodowego. Z drugiej strony jeszcze
w grudniu 1918 roku
prezydent rejencji opolskiej (na terenie której
leżały łaziskie gminy)
Walther von Miquel
uznał wszelką polską
działalność narodową za
próbę zdrady stanu. Postawy proniemieckie
wspierane były tu przez
organizacje paramilitarne – Grenzschutz, czy
Oberschlesische Freiwilligen-Korps. Odpowiedzią na to było powołanie w styczniu 1919 roku

1919 roku, zakończone klęską jego organizatorów. Po tym wydarzeniu nastąpiły
aresztowania, również wśród łaziskich powstańców.
W styczniu 1920 roku weszły w życie
postanowienia traktatu wersalskiego
w sprawie Górnego Śląska. O przynależności państwowej regionu decydować
miał plebiscyt przeprowadzony pod nadzorem Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku oraz
wojsk alianckich. Jeszcze przed zorganizowaniem plebiscytu, w wyniku przemocy
stosowanej tu przez niemieckie organy
bezpieczeństwa, w sierpniu 1920 roku doszło do wybuchu II powstania śląskiego.
Dzięki sukcesom powstańców i negocjacjom, wspomniana komisja wymusiła na
stronie niemieckiej likwidację policji (Sicherheitspolizei) na tym terenie. Wspomniany wcześniej plebiscyt, który został
przeprowadzony 20 marca 1921 roku, zakończył się zwycięstwem strony niemieckiej, choć na terenie łaziskich gmin zdecydowanie triumfowała opcja propolska.
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Odcienie
prawdy
Drodzy Czytelnicy!
Z całą pewnością każdy z nas zastanawiał się czasem, czym jest prawda. Prawdą zajmowali się już filozofowie w starożytności i to dzięki nim powstała
definicja, która była aktualna aż do naszych czasów.
Brzmiała ona, ta definicja, mniej więcej tak: Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem.
Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie
ma, że go nie ma, jest prawdą. Proste? Proste!
Jak wynika z powyższego do tej pory funkcjonowała definicja, która w sposób jasny i prosty objaśniała
nam senes i istotę tego stanu rzeczy. Mówienia
prawdy uczono nas od początku naszej egzystencji.
Uczyła mama, uczył tata, uczyła również szkoła.
Dziecko z reguły jest prawdomówne i czasem
prawdę, którą ono nam przekazuje, trzeba przyjąć
z pokorą. Jeśli wnuczka powie dziadkowi, że jest łysy,
to na ogół jest to prawda, bo dziadek już od kilkudziesięciu lat włosów na głowie nie posiada, a jeśli
ponadto stwierdzi, że dziadek oprócz tego, że jest
łysy, jest jeszcze gruby, to też jest to prawda i jedynie
trzeba się obawiać, żeby nie wyjawiła wszystkich
prawd, które mogą dziadka przedstawić w krępujących okolicznościach.
Dziecko dorasta, idzie w świat i już po kilkunastu
latach wie, że nie zawsze należy odpowiednio szafować prawdą, a wręcz czasem prawdę należy przedstawić trochę w innym świetle. Z biegiem przeżytych
lat nabieramy doświadczenia i już z całą pewnością
wiemy, że prawda czasem może być niewygodna.
Wiemy i zaczynamy tą prawdą coraz oszczędniej gospodarować. Tryb oszczędzania prawdy włączamy
w pracy, w domu, w życiu towarzyskim, a jak nie daj
Boże weszlibyśmy do polityki, no to już tu mamy
ogromny problem z tą prawdą.
W polityce prawda niekoniecznie jest pożądana,
no bo ona, ta prawda, niczym rzucony bumerang zatoczy łuk, wróci i może uderzyć rzucającego. Wiedzą
o tym wytrawni politycy i wolą oszczędnie gospodarować prawdą. Ponadto politycy doskonale znają się
na swojej robocie i mają świadomość, że ludzie wolą
czasem wierzyć w kłamstwo niż w prawdę, a na dodatek nowego kłamstwa słucha się o wiele chętniej
niż starej prawdy.
W związku z tym w każdej kampanii wyborczej,
bo wtedy politycy zwiększają swoją aktywność, granica między prawdą, a kłamstwem zaciera się i to, co
jest prawdą u jednego polityka, okazuję się być kłamstwem u jego politycznego przeciwnika. Jeszcze
w uszach brzmią mi wypowiedzi ważnych i jeszcze
bardziej ważnych polityków partii rządzącej i opozycyjnej, którzy swobodnie interpretowali swoje
prawdy w ten sposób, że sądy musiały ustalać, co było
prawdą, a co fałszem. Wniosek nasuwa się taki, że
polityka nie lubi prawdy, zaś prawda nie lubi polityki.
Pomyślałem teraz o własnej prawdomówności
i poważnie zastanawiam się nad wejściem do polityki,
bo coś mi się wydaje, że czasem potrafię w sposób
dowolny żonglować prawdą.
Pozdrawiam,
Marek Marudny
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W Łaziskach Górnych, Średnich i Dolnych
oddano łącznie 2858 głosów, z czego
2404 za Polską, 437 za Niemcami,
a 17 głosów było nieważnych. W wyniku
plebiscytu do Polski przynależeć miały jedynie dwa powiaty – pszczyński (z Łaziskami) i rybnicki. Niezadowolona z takiego obrotu sprawy część ludności
w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku ponownie chwyciła za broń. W wyniku III powstania śląskiego międzynarodowa komisja
dokonała ostatecznego podziału Górnego
Śląska, który był korzystniejszy dla Polski.
W ten sposób obszar dzisiejszego miasta
Łaziska Górne wrócił do Polski po prawie
600 latach.
Oficjalne uroczyste przejęcie północnej
ziemi pszczyńskiej (w tym łaziskich gmin)
przez państwo polskie i wkroczenie polskiego wojska odbyło się 29 czerwca

1922 roku w Mikołowie. Tak więc obszar
ten znalazł się w granicach II RP prawie
4 lata później w porównaniu z odradzającym się państwem, symbolicznie datowanym na 11 listopada 1918 roku. Oczywiście w Łaziskach ze względu na przynależność państwową w okresie międzywojennym uroczyście obchodzono
Święto Niepodległości. Podobnie jak ma
to miejsce w dzisiejszych czasach.
Jako ciekawostkę można dodać plany
zwolenników rządów sanacji z marca
1928 roku. Otóż wówczas w Łaziskach
Górnych powstał komitet budowy pomnika konnego marszałka Józefa Piłsudskiego – ojca niepodległej Polski, który
miał tu stanąć jeszcze za jego życia. Do
realizacji tych planów nigdy jednak nie
doszło.
dr Marcin Rudy
Towarzystwo Przyjaciół Łazisk

W Świecie Nastolatków
Tej jesieni Miejski Ośrodek Wspierania
Rodziny i Dziecka przygotował ofertę dla
nastolatków w wieku 13–15 lat. Jak wiadomo nastolatkowie mają już swoje
sprawy i więcej zajęć pozalekcyjnych, dlatego regularny udział w zajęciach kilka
razy w tygodniu może być dla nich nierealny. Pojawił się więc pomysł grupy rozwojowej W Świecie Nastolatków, która
będzie się spotykała raz w tygodniu
– w każdy czwartek w godz. 17.00‑19.00
w Łaziskach Średnich. Chcemy stworzyć
takie miejsce i czas, w którym nastolatkowie będą mogli rozmawiać o sprawach
dla nich ważnych. Nie mamy konkretnych

tematów ani formy spotkań – przede
wszystkim chcemy posłuchać młodych
ludzi, stworzyć takie miejsce, w którym
będą czuli się swobodnie, ale przede
wszystkim będą sami mogli podrzucać
różne tematy.
Główną drogą docierania z zaproszeniem jest nasz Facebook https://www.facebook.com/mowrid.laziskagorne/
i strony internetowe szkół. Można też
kontaktować się z nami drogą telefoniczną – 32 721 89 10 czy też osobiście
– w siedzibie ośrodka (Łaziska Średnie,
ul. Wyszyńskiego 8).
MOWRiD

W Świecie Nastolatków to oferta MOWRiD-u dla młodzieży w wieku od 13 do 15 lat

rozmaitości

Książka to przyszłość…
Biblioteki w czasie roku szkolnego intensywnie wspomagają proces edukacyjny oraz rozwijają wszechstronne zainteresowania uczniów przez bogatą ofertę
zajęć kulturalno-edukacyjnych. Październik jest miesiącem szczególnym, kiedy
przygotowujemy dla naszych czytelników
wyjątkowe atrakcje. W tym roku biblio-

Fot. z arch. SP4

…to hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że biblioteki szkolne już od wielu lat mają
swoje święto ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Najpierw był to jeden
dzień, a od 2008 roku – cały październik.

Uczniowie łaziskich szkół brali udział w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Młodziczki awansują
medalistki mistrzostw Polski w minisiatkówce. My jesteśmy zespołem klubowym,
trenującym dwa razy w tygodniu – przyznaje trener Jerzy Rybij. W poprzednim
sezonie młodziczki również dobrze sobie
radziły i zajęły VIII miejsce. Zespół repre-

teki zorganizowały m.in. tematyczne wystawy, konkursy czytelnicze, literackie
i plastyczne, projekty czytelnicze, Dzień
Głośnego Czytania, Dzień Zwierzaka,
Dzień Drzewa, Piknik Literacki czy spotkanie Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego dla czytelników z łaziskich szkół.
25 października połączyliśmy siły i wyruszyliśmy na 22. Międzynarodowe Targi
Książki do Krakowa, którego mottem
przewodnim w tym roku były słowa
– Książki są bramą, przez którą wychodzisz
na ulicę. Ponad 40 uczniów z SP3, SP4,
SP5 oraz SP6 wzięło udział w tej niezwykłej uczcie literackiej, która co rok gromadzi w jednym miejscu i czasie około
700 wystawców, ponad 750 pisarzy oraz
70 000 zwiedzających. Na targach mogliśmy przede wszystkim nacieszyć oczy
ogromną ilością różnorodnych książek
i przy okazji wzbogacić domową biblioteczkę. Zaopatrzyliśmy się także w różne
gry oraz „bibliofilskie gadżety” (plakaty,
zakładki), a kilkoro uczniów z SP5 udzieliło nawet wywiadu dla Radia Kraków.
Zmęczeni, ale bogaci w nowe doświadczenia uczniowie, zadeklarowali chęć powrotu na targi w przyszłym roku.
Patrząc na naszą „rozczytaną” i zaangażowaną młodzież, nawiązując do hasła przewodniego, jesteśmy przekonane,
że książki mają przyszłość. mjra
zentują siatkarki w składzie: Patrycja Borowiec, Julia Chrobasik, Aleksandra
Czechowska, Natalia Krzystolik, Olga
Moroń, Martyna Rzeszutko, Roksana
Semeniuk, Katarzyna Szmatloch, Aleksandra Szrubarz, Natalia Szydło, Paulina Tabacka, Maja Wiązek, Alicja
Żołneczko, Amelia Żymełka.
mjb

Fot. z arch. J. Rybija

Łaziski zespół siatkarek w kategorii
młodziczek awansował do najlepszej
dziewiątki na Śląsku. W październiku
młodziczki MOSiR-u Polonia Łaziska wystartowały w mistrzostwach śląska i mają
szansę na zwycięstwo. Zawody składają
się z czterech etapów. Pierwszy, z którego
wyszły zwycięsko z wynikiem 2:0 z zespołami z Mikołowa, Gliwic, Tychów, Pyskowic, Szczygłowic i Katowic, jest już za łaziskimi siatkarkami. Zespół przegrał jedynie z Halembą 2:1 jednak dopiero
w tie-breaku. Teraz zawodniczki czekają
na etap drugi, który – jak twierdzi trener
drużyny Jerzy Rybij – jest etapem zmian
ustawienia i eksperymentów. Mimo dobrej passy zespół jest przygotowany na
każdy możliwy scenariusz. Liczymy się
z możliwością spadku do II ligi, żeby w kolejnych etapach znów awansować i powtórzyć sukces poprzedniego rocznika. Zespoły, z którymi się mierzymy, to w większości klasy sportowe, szkoły mistrzostwa
sportowego trenujące po 14 godzin tygodniowo. W zespołach grają mistrzynie oraz
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 SIATKÓWKA

Fantastyczny come back

Perfekcyjny
weekend

Unia Racibórz – Polonia Łaziska 2:3
(1:0)
Bramki: 1:0 Woniakowski (k.) 17’,2:0
Kocot 70’, 2:1 Smyla 76’, 2:2 Habor 88’,
2:3 Jikia 90’
W ostatnim październikowym spotkaniu, piłkarze Polonii Łaziska Górne mierzyli się w Raciborzu z miejscową Unią
w ramach 13. kolejki IV ligi. Pierwsze
fragmenty meczu należały, i to dość zdecydowanie, do gospodarzy – już w 9. minucie bliski szczęścia był Badowski, którego próba zza pola karnego minęła jednak światło bramki. W 17. minucie było
już jednak 1:0 – po faulu Bajora we własnej szesnastce, wynik meczu strzałem
z jedenastu metrów otworzył Woniakowski. W kolejnych minutach prowadzenie
podwyższyć mógł jeszcze Kocot, którego
zatrzymał jednak Franke. Łaziszczanie
przed przerwą nie wykreowali sobie zbyt
wielu sytuacji – jedyne zagrożenie stworzyli po uderzeniach z dystansu Fabisiak
i Kaszok, ale do szatni podopieczni tre-

nera Odrobińskiego schodzili z golem
straty. Pierwsze poważne zagrożenie pod
bramką Kapusty poloniści stworzyli
w 65. minucie, ale bramkarz popisał się
świetną paradą i powstrzymał Adamczyka. Sytuacja ta zemściła się 5 minut
później, kiedy to bramkę na 2:0 zdobył
Kocot. Piłkarze Polonii nie zamierzali jednak zwiesić głów i w ostatnim kwadransie przeprowadzili prawdziwy szturm na
bramkę Unii – w 76. minucie sygnał do
ataku dał Smyla, który przy próbie dośrodkowania w fenomenalnym stylu przelobował bramkarza gospodarzy. Dwie minuty przed końcem regulaminowego
czasu gry było już 2:2 – po podaniu Badury, celne uderzenie zza pola karnego
oddał Habor. Nie było to jednak ostatnie słowo polonistów w tym meczu – po
szybkiej kontrze, Badura zagrał w pole
karne do Jikii, który pokonując Kocota
zapewnił Polonii komplet punktów po
kapitalnym come backu w ostatnim kwadransie. mkk

Remisowa PolArena
Polonia Łaziska Górne – MRKS
Czechowice-Dziedzice 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Bezak 2’, 1:1 Jikia 50’
3 listopada historia zatoczyła piękne
koło – na PolArenę, w roli szkoleniowca
MRKS-u Czechowice-Dziedzice zawitał
Piotr Mrozek, który w 2010 roku wprowadził Polonię do III ligi. Dodatkowego
smaczku tej historii dodaje fakt, że decydujące wówczas o awansie zwycięstwo
łaziszczanie odnieśli… właśnie na boisku
MRKS-u Czechowice-Dziedzice. Podopieczni trenera Mrozka świetnie weszli
w mecz i już w drugiej minucie objęli prowadzenie po tym, jak Frankego pokonał

Bezak. Gospodarze odpowiedzieć mogli
już 4 minuty później, ale Habor ostemplował tylko słupek. Przed przerwą swoje
okazje mieli jeszcze Smyla, Fabisiak i Jikia, ale ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem
gości. Po zmianie stron Polonia potrzebowała jednak tylko pięciu minut, aby
zniwelować straty – po asyście Fabisiaka,
uderzeniem z niewielkiej odległości
bramkarza rywali pokonał Jikia. Jak się
później okazało, gol ten ustalił wynik meczu i Polonia zanotowała już czwarty domowy remis w trwającej ligowej kampanii. mkk

 TENIS STOŁOWY

W oczekiwaniu na przełamanie
Po czterech kolejkach rozegranych
w okręgowej lidze tenisa stołowego
(grupa trzecia), cztery zespoły w stawce
wciąż nie otworzyły swojego punktowego
dorobku – niestety w grupie tej znalazł
się także MOSiR Łaziska Górne, który
25 października zanotował czwartą porażkę w tym sezonie. Tym razem zbyt sil-
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nym przeciwnikiem okazał się drugi zespół KS-u Bojanów, który po wygranej
w Łaziskach Górnych wskoczył na 5 lokatę w ligowej klasyfikacji. Łaziszczanie
zdołali ugrać 3 małe punkty i co ciekawe,
wszystkie na drugim stole – Czesław Kołodziej pokonał 3:0 Norberta Brze-

23

Siatkarki MOSiR-u Polonii Łaziska
Górne rozegrały dwa ligowe pojedynki,
oba zakończone zwycięstwami. Początek
meczu czwartej kolejki z Zorzą Wodzisław
Śląski nie zapowiadał jednak tak korzystnego scenariusza – po dwóch niezwykle
wyrównanych partiach, podopieczne Darii Jurczyńskiej przegrywały niestety 0:2,
choć w pierwszym secie udało im się zdobyć 27 punktów, a w drugiej odsłonie
nawet o jedno oczko więcej. Siatkarki
z Łazisk Górnych kolejny raz pokazały jednak, że są specjalistkami od pięciosetowych thrillerów – w trzeciej partii łaziszczanki pozwoliły rywalkom zdobyć zaledwie 14 punktów, a następnie wygrywając czwartego seta 25:22, doprowadziły do tie-breaka. Piąty set również padł
łupem zawodniczek MOSiR-u (15:12), co
pozwoliło im zanotować trzecią wygraną
z rzędu, po triumfach z Katowicami
i Imielinem.
28 października siatkarki MOSiR-u Polonii Łaziska Górne w końcu mogły zaprezentować się kibicom we własnej hali
– po zanotowaniu trzech zwycięstw podczas serii czterech wyjazdów, siatkarki trener Jurczyńskiej zadebiutowały w Łaziskach Górnych w konfrontacji z Victorią
Cieszyn z chęcią przedłużenia zwycięskiej
serii. Pierwszy set przyniósł kibicom gospodyń sporo radości – łaziszczanki wygrały 25:19 i zapisały na swoje konto
pierwszego seta, zdobytego w tym sezonie u siebie. Tylko w drugiej partii zawodniczki MOSiR-u Łaziska Górne pozwoliły
cieszyniankom na wygranie seta (do 21)
– później kontrola nad meczem wróciła
jednak w ręce gospodyń, które wygrywając dwie kolejne partie do 17 i do 16,
zapisały na swoje konto czwarte zwycięstwo w sezonie. Po pięciu kolejkach, podopieczne trener Jurczyńskiej zajmują wysokie trzecie miejsce. mkk

Terminarz – I liga śląska
7. kolejka (17 listopada)
MOSiR Polonia Łaziska Górne – UKS
Centrum przy POSiR Pszczyna
8. kolejka (24 listopada)
GS UKS Krzanowice – MOSiR Polonia
Łaziska Górne
9. kolejka (30 listopada) MOSiR Polonia
Łaziska Górne – SMS PZPS Szczyrk III
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Najwyższe odznaczenie

odznaczenia – mówi Marian Olszówka.
– To był dla mnie ogromny zaszczyt stanąć
w jednym rzędzie z takimi sławami, z osobami wybitnie zasłużonymi dla polskiej piłki
ręcznej. Z drugiej strony czuję ogromną
dumę, bo to oznacza, że Łaziska są znane

W oczekiwaniu...
22

znego, z tym samym przeciwnikiem uporał się również Bartosz Gieroń (3:1),
a trzeci punkt dołożył debel Kołodziej/
Jaworski, który w trzech setach ograł
parę Brzezny/Czernik. Niestety bez punktów spotkanie zakończyli Wojciech
Drwięga (2:3 z Michałem Stosiem i 1:3
z Krzysztofem Faraną) oraz Rafał Brząkalik (2:3 z Michałem Stosiem i 0:3
z Krzysztofem Faraną). Z perspektywy łaziskiej ekipy, porażkami zakończyły się
także pojedynki Bartosza Gieronia i Czesława Kołodzieja z Mariuszem Czernikiem (0:3) oraz deblowe starcie pary
Łukasz Kołodziej/Brząkalik z deblem
Stoś/Farana (1:3). Spotkanie piątej kolejki ze Stalą Kuźnia Raciborska odbyło
się już po zamknięciu numeru. mkk
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aziszczanin Marian Olszówka został
uhonorowany najwyższą odznaką
Polskiego Związku Piłki Ręcznej
– Odznaką Diamentową z Wieńcem. Odbierał ją 26 października w Operze Narodowej w Warszawie podczas uroczystej
gali, zorganizowanej z okazji 100-lecia
piłki ręcznej w Polsce. Stanął obok takich
osobowości handballa jak Bogdan
Wenta – reprezentant Polski w latach
1981–1994 oraz trener polskich wicemistrzów świata, Kim Rasmussen – trener
piłki ręcznej kobiet czy Michael Biegler
– trener reprezentacji Polski mężczyzn,
która wywalczyła III miejsce podczas mistrzostw świata w Katarze. W gronie odznaczonych ze Śląska – oprócz Mariana
Olszówki – byli również Piotr Depta i Engelberg Szolc. Uroczystą galę uświetnił
prezydent RP Andrzej Duda, minister
sportu i turystyki Witold Bańka, ministrowie innych resortów oraz osoby związani
z piłką ręczną i sportem.
Przyznanie mi takiego odznaczenia było
ogromnym zaskoczeniem, bo pięć lat wcześniej odebrałem z rąk kapituły Diamentową

Marian Olszówka odebrał najwyższe odznaczenie przyznawane przez Polski Związek Piłki Ręcznej

Odznakę. Nie przypuszczałem więc, że ponownie moja osoba będzie brana pod
uwagę, zwłaszcza w kontekście najwyższego

Wyniki
– Liga Okręgowa, gr. III
IV seria (25 października, godz. 18.00)
MOSiR Łaziska Górne – KS II Bojanów
3:7
V seria (8 listopada, godz. 18.00)
KS Stal Kuźnia Raciborska – MOSiR
Łaziska Górne

Terminarz
– Liga Okręgowa, gr. III
VII seria (22 listopada, godz. 18.00)
Naprzód II Borucin – MOSiR Łaziska
Górne
VI seria (26 listopada, godz. 18.30)
LKS Strażak II Mikołów – MOSiR Łaziska Górne
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na arenie ogólnopolskiej i nie tylko jako
miasto mające duże handballowe tradycje.
Marian Olszówka zapisał się w historii
piłki ręcznej nie tylko jako długoletni zawodnik pierwszo- i drugoligowych drużyn
czy król strzelców, ale również jako trener
odnoszącej spore sukcesy drużyny oldbojów Lwy Jasia Łaziska Górne, działacz oraz
organizator rozgrywek poświęconych pamięci zmarłego brata Jana Olszówki, niezwykle zasłużonego dla łaziskiej piłki ręcznej. Obecnie trener sekcji piłki ręcznej
dziewcząt MOSiR Łaziska Górne. Wcześniej
odznaczony m.in. Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Diamentową Odznaką Związku Piłki Ręcznej
w Polsce, w 2000 roku otrzymał tytuł Działacz Sportowy Łaziska Górne, a w 2010 –
tytuł Łaziszczanina Roku. Nie osiągnąłbym
tego wszystkiego bez osób, z którymi miałem i mam nadal szczęście współpracować.
Jestem również wdzięczy przedstawicielom
władz miejskich oraz Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji za ich przychylność – zaznacza Marian Olszówka. mms
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dzieci wiedzą więcej

Kto to jest dorosły człowiek?

Czy dzieci mogą wiedzieć, na czym polega dorosłość? Zapytaliśmy najmłodszych z Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, kto to jest dorosły człowiek i jak się okazało, doskonale wiedzą, jak wygląda świat dorosłych

Szymon, Konrad, Filip, Oliwia
Dorosły człowiek jest wielki i robi obiady. Oni pilnują dzieci, jak
idą na plac zabaw. Jak ktoś może dorosnąć, to może kimś zostać.
A ja chcę być strażakiem – przyznaje Konrad. Ma wielkie oczy
i brodę. Moja mama jest dorosła i się ubiera idealnie, a tata się ubiera
też idealnie, chyba że nie ma wypranych ciuchów. Ja słyszałem, że
dorośli noszą kalesony. I są potrzebni do kierowania samochodem.
Dorośli tak dziwnie mówią, tak trochę kwaśnie. Ja nie chcę być dorosłym, bo chcę być zawsze mały i bawić się na placu zabaw, ale kiedyś mogę być dużym lekarzem w karetce – odpowiada Szymon.
Jest grzeczny, siedzi w pracy i ma pomalowane usta i ładne rzęsy
i butki. Dorośli ładnie gadają, gotują podwieczorki i pomagają. Moja
mama jest jak cukiereczek. Chciałabym zostać baletką – stwierdza
Oliwia. Dorosły nie popycha i nie kopie, i robi obiady. Musi pilnować zwierzątek. Ja będę dużym policjantem kiedyś – mówi Filip.

Daniel, Jagoda, Tymek, Mateusz
Dorośli, to mama i tata. W koparce jeździ dorosły człowiek. Tata
mi powiedział, że dzieciątko mi przyniesie koparkę, bo Mikołaj nie
nosi takich drogich prezentów. Dorośli się stroją, jak idą do kościoła. A ja chcę zostać kierownikiem koparki i panem policjantem
– tłumaczy Daniel. Dorośli się grzecznie ubierają. Muszą mieć
uczynki dobre, a nie złe. My chcemy być dorośli, żeby nie być małymi dzidziusiami, chcemy być duuuuzi. Ja zostanę patrolem z policji – mówi Mateusz. Dorosłe osoby mają takie duże domki. Są
potrzebni do gotowania ulubionego jedzenia, pysznego mięska.
Już chcę być duży, bo nie mogę się doczekać, aż zostanę
komandosem, już zbieram na karabin – stwierdza Tymek. Dorośli
się grzecznie zachowują i dbają. Moi rodzice dbają o mnie i o moją
siostrę. Dorośli ubierają dzieci. Ja bym kiedyś chciała być kimś
z bajki, najbardziej Myszką Miki – przyznaje Jagoda.

Łukasz, Kinga, Oskar, Zuzia
Dorośli wyglądają inaczej niż my, bo my jesteśmy mali. Muszą
nas pilnować i robić nam jedzenie. Dorośli mówią – umyj ręce przed
obiadem. Nawet fajni są dorośli – stwierdza Kinga. Są potrzebni
do opieki nad dziećmi i jak coś chcemy, to ich o to prosimy, na przykład o cukierka. Dorośli mówią tak normalnie, ale nie tak jak my,
trochę inaczej – odpowiada Łukasz. Dorośli przynoszą nam słodycze, chodzą z nami na plac zabaw. Dorosłego można poznać po wysokości i po wyglądzie, i po tym, jak mówi, że trzeba słuchać. Chcę
być dorosły, bo oni rządzą i mogą robić co chcą – przyznaje Oskar.
Dorosły jest bardzo wysoki i nosi duże stroje. Chodzi do sklepu po
zakupy i wszędzie gdzie się da. Jakbym była dorosła, to bym mogła
chodzić sama do sklepu i do dentysty, będziemy też mogli rodzić
dzieci i mieć męża i żonę, ale jak troszkę będziemy tego szukać i jak
nie znajdziemy, no to już trudno, nie będziemy mieć męża, a chłopak jakiś nie będzie miał żony – mówi Zuzia.

Olaf, Nikola, Asia, Marysia
Mój tata ma takie duże włosy na rękach, a ja takie małe. Ja już
umiem liczyć do dziesięciu, a dorośli to potrafią nawet do tysiąca.
Dorośli panowie noszą skórzane buty i krawat. Każą jeść surówkę,
a ja nie muszę jeść surówki, bo mama mi gotuje to, co ja chcę – pomidorową i pulpety! – przyznaje Olaf. Dorośli ubierają się ciepło
i mówią, żeby nie rozrabiać i zjeść surówkę. Rodzice są potrzebni
do pomagania i pilnowania – mówi Asia. Mamusie mogą mieć
pomalowane paznokcie, my możemy mieć tylko tak trochę. I mama
ma długą suknię, a dzieci krótką. Czasami, jak się zrobi coś złego,
to dorośli mówią tak trochę brzydko. Ja nie mogę tego powiedzieć,
czasami tylko mówię kuchnia felek pantofelek – opowiada Nikola.
Dorosłą osobę można poznać, bo jest duża. Małe dzieci nie mogą
nosić szpilek, bo muszą mieć zdrowy kręgosłup. Dorośli mają inne
zwyczaje, robią coś innego niż my, pracują, żeby mieć pieniążki
– stwierdza Marysia.
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