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INFORMATOR
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...
…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.
…8 grudnia o godz. 17.00 do sali widowskowej na Mikołajkowe spotkanie z Festiwalem Pod górę. W programie m.in. projekcja filmu Zakopiańczycy i prelekcja Mieczysława Bieńka Przez góry świata na wesoło. Wstęp wolny.
…14 grudnia o godz. 18.30 do sali widowiskowej na premierę sztuki Pewnego
razu w niebie w wykonaniu działającej przy MDK starszej grupy Teatru Baza. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie biletowej MDK.
…5 stycznia o godz. 18.00 do sali widowiskowej na koncert kolęd w wykonaniu
zespołu Logos, którego powstanie zainicjowała grupa uzdolnionych młodych ludzi
związanych z łaziską parafią pw. Matki Bożej Królowej Różańca św. Bezpłatne wejściówki na koncert można odebrać w kasie biletowej MDK.
…13 stycznia na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 oraz łaziskimi harcerzami. W programie
znajdzie się szereg występów, koncertów i innych atrakcji, a dzień zwieńczy tradycyjnie Światełko do nieba. Szczegóły finału WOŚP już wkrótce.
…19 stycznia o godz. 17.30 do sali widowiskowej na koncert Chóru Mieszanego
Harmonia z Mikołowa. Chór przed łaziską publicznością zaprezentuje się w repertuarze karnawałowym. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie biletowej MDK.
…25 stycznia o godz. 18.00 do sali widowiskowej na koncert Teresy Werner. Bilety w cenie 60 zł (parter) i 50 zł (balkon) można nabyć w kasie biletowej MDK.
…27 stycznia o godz. 16.00 na VII Łaziską Biesiadę. Gościem specjalnym będzie
Krzysztof Hanke. Bilety w cenie 80 zł można nabyć w kasie biletowej MDK. W cenie
biletu: ciepły posiłek, kawa, ciasto, muzyka na żywo oraz oczywiście świetna zabawa.

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.

z życia miasta
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Pierwsza sesja Rady Miejskiej

Fot. M. Strzelczyk

a później wybranie ich przewodniczących.
W tej kadencji pojawi się nowa, wymagana zmianą przepisów, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji (jej przewodniczącym
został Grzegorz Nowok). Poza nią działać będą: Komisja Rewizyjna (Krystian
Czardybon), Komisja Budżetu i Finansów
(Arkadiusz Skowron), Komisja Pomocy
Społecznej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta (Jolanta Ucka), Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdro-
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We wtorek, 20 listopada, odbyła się
pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Jej obrady otworzył radny senior Andrzej Chrószcz. Jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej Agnieszka Janik, która pogratulowała wszystkim nowym radnym oraz
wręczyła im zaświadczenia o wyborze. Po
odczytaniu słów roty, ślubowanie złożyło
20 spośród 21 nowo wybranych radnych.
W obradach nie uczestniczył Andrzej Pacha, wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1.
Kolejnym punktem obrad był wybór
przewodniczącego rady. Głosowanie to
jest tajne, więc powołano komisję skrutacyjną, w której znaleźli się Bogusław Żurek, Michał Piwoński oraz Krystian Czardybon. Na stanowisko zgłoszono tylko
jednego kandydata – Tadeusza Króla,
który w głosowaniu uzyskał 20 głosów
„za”. Tym samym został przewodniczącym
Rady Miejskiej na kolejną kadencję.
Po przejęciu przez Tadeusza Króla prowadzenia obrad, przystąpiono do kolejnego punktu, czyli odebrania przez burmistrza Aleksandra Wyrę zaświadczenia
o wyborze oraz złożenia przez niego ślubowania przed przewodniczącym rady.
Aleksander Wyra rozpoczął swoją trzecią
kadencję na stanowisku burmistrza i będzie kierował miastem do 2023 roku.
Podczas pierwszej sesji dokonano również wyboru wiceprzewodniczących rady,
którymi w tajnym głosowaniu zostali Józef Kaleta oraz Michał Słowioczek.
Ostatnim punktem obrad było utworzenie stałych komisji Rady Miejskiej,

Aleksander Wyra odbiera zaświadczenie o wyborze
na burmistrza

Ślubowanie złożyło 20 spośród 21 nowo wybranych radnych

Mirosław Duży starostą
O tym, że powiat mikołowski będzie
miał nowego starostę, wiadomo było od
momentu ogłoszenia wyników wyborów
samorządowych, ponieważ Henryk Jaroszek nie zdobył mandatu radnego Rady

Powiatu Mikołowskiego, a to właśnie
spośród radnych wybierany jest starosta.
Do dnia pierwszej sesji nie było wiadomo,
na kogo swój głos odda większość.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w środę, 21 listopada i zgromadziło w sali posiedzeń bardzo szerokie audytorium. Zanim dokonano wyboru starosty, konieczny
był wybór przewodniczącego rady oraz
dwóch wiceprzewodniczących. Na przewodniczącego zgłoszonych zostało dwóch
kandydatów – Barbara Pepke z Obywatelskiego Komitetu Samorządowego oraz
Jan Gizdoń z Prawa i Sprawiedliwości.
W tajnym głosowaniu otrzymali odpowiednio 15 i 6 głosów, co oznaczało, że
na funkcję tę została wybrana Barbara
Pepke, reprezentująca w radzie Gminę
Wyry. Spośród trzech zgłoszonych kandydatów na wiceprzewodniczących – Elżbiety Piechy (reprezentantki Łazisk Górnych), Piotra Zienca (przedstawiciela
Orzesza) i Henryka Czicha z Mikołowa –
wybrano zdecydowaną większością głosów dwóch pierwszych.
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Nowym starostą powiatu mikołowskiego został Mirosław Duży
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...I POLICJANTA
410 listopada nieznany sprawca, działając na
szkodę mieszkańca Łazisk Górnych, dokonał
kradzieży kurtki wraz z zawartością w postaci
telefonu komórkowego marki Sony, o łącznej
wartości 3350 zł. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Łaziskach Górnych.
413 listopada nieznany sprawca, działając
na szkodę mieszkańca Łazisk Górnych, dokonał uszkodzenia pojazdu marki VW Passat poprzez przebicie opony tylnego koła oraz przerysowanie powłoki lakierniczej drzwi, błotnika
oraz pokrywy bagażnika, powodując szkodę
w mieniu w wysokości 1400 zł. Postępowanie
prowadzi Komisariat Policji w Łaziskach Górnych.
415 listopada, działając na szkodę mieszkańca Łazisk Górnych, nieznany sprawca dokonał kradzieży z terenu posesji pojazdu marki
Audi A4 o wartości 35 tys. zł. Postępowanie
prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.
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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Niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków było przyczyną zdarzenia, które miało miejsce na
ul. św. Barbary. 15 listopada kierująca seatem ibizą – jadąc w kierunku Łazisk Górnych – straciła panowanie nad pojazdem
i uderzyła w drzewo. Nikt w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Po przyjeździe
na miejsce służby stwierdziły obecność innego uszkodzonego pojazdu. Okazało się,
że na tym odcinku miało miejsce jeszcze

jedno zdarzenie, prawdopodobnie w nocy,
ale nie wzywano do niego policji – informuje Klaudia Kempa, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. W obu przypadkach do zdarzeń
z pewnością przyczyniła się śliska nawierzchnia. Na tym odcinku ul. św. Barbary często dochodzi do kolizji, dlatego
policja apeluje o zachowaniu szczególnej
ostrożności i stosowanie się do ograniczenia prędkości. mms

Fot. J. Pasierbek-Konieczny

4Od 9 do 22 listopada w związku z alarmami
smogowymi II stopnia wykonano dziewięć
kontroli spalania w piecach co.
411 listopada patrol straży miejskiej zabezpieczał parking przy MDK w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
411 listopada strażnik miejski udał się na
ul. Morcinka, gdzie zabezpieczał akcję gaśniczą prowadzoną przez PSP. Na granicy Wyr
i Łazisk Górnych wybuchł pożar trawy.
4Od 11 do 14 listopada strażnicy miejscy
dwukrotnie interweniowali wobec rannych
zwierząt. W obu przypadkach powiadomiono
weterynarza.
4Od 11 do 21 listopada strażnicy miejscy
wspólnie z policjantami dziesięciokrotnie interweniowali wobec osób nietrzeźwych. Siedem osób doprowadzono do izby wytrzeźwień,
a trzy przekazano rodzinie.
4Od 15 do 20 listopada w czterech przypadkach strażnicy miejscy zabezpieczali miejsca
kolizji drogowej lub udzielili wsparcia Wydziałowi Ruch Drogowego KPP Mikołów.
422 listopada patrol straży miejskiej zabezpieczał parking podczas uroczystości pogrzebowej w Łaziskach Średnich.
422 listopada na prośbę MOPS-u odnaleziono osobę bezdomną, a następnie przewieziono ją do noclegowni w Rybniku.
423 listopada w wyniku działań podjętych
przez strażników miejskich zezłomowano wrak
pojazdu zaśmiecający teren naszego miasta.
423 listopada na prośbę policji strażnicy pomagali w zabezpieczeniu akcji gaśniczej pożaru hurtowni w Mikołowie.

Ślisko na św. Barbary

Niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków było przyczyną kolizji na ul. św. Barbary

Kolizja na Mikołowskiej
Tym razem nie zła pogoda, a raczej nieuwaga i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami były przyczyną
groźnie wyglądającej kolizji na ul. Mikołowskiej. Zdarzenie miało miejsce 17 listopada około godz. 10.00. Kierująca
fordem focusem, jadąc w kierunku Mikołowa, nie zachowała bezpiecznej odległości za jadącym przed nią daewoo matizem i kiedy kierujący nim nagle zwolnił
– nie udało się jej bezpiecznie wyhamo-

Fot. M. Strzelczyk

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA

wać. Próbując ominąć zwalniający pojazd
najpierw zahaczyła o błotnik daewoo, potem zjechała na przeciwległy pas, gdzie
zderzyła się czołowo z jadącym z przeciwka suzuki SX4. Na miejsce wezwano
służby – droga przez ponad godzinę była
zablokowana, a ruch kierowany był objazdami. Kierującą fordem ukarano mandatem i zatrzymano dowód rejestracyjny
pojazdu. Na szczęście w wyniku zderzenia nikomu nic się nie stało. mms

Z powodu kolizji ul. Mikołowska przez ponad godzinę była zablokowana

bezpieczeństwo

Seria potrąceń na pasach!
To dopiero początek sezonu jesienno-zimowego, a w powiecie doszło już do sześciu potrąceń pieszych, w tym aż dwóch śmiertelnych. Tylko w Łaziskach miały
miejsce trzy zdarzenia – w tym jedno śmiertelne. Wszystkie potrącenia pieszych
w naszym mieście miały miejsce na ul. Barlickiego

Pierwsza sesja...

3
wia (Małgorzata Szuła) oraz Komisja
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego (Bogusław Żurek).
Po raz pierwszy radni podczas obrad
korzystali z głosowania za pomocą tabletów, a cała sesja była transmitowana na
żywo w internecie. Kolejne posiedzenia
Rady Miejskiej również będzie można śledzić na ekranach komputerów, co jest wymogiem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Transmisje z obrad są
zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego www.laziska.pl.
Joanna Pasierbek-Konieczny

ustąpił pierwszeństwa młodej kobiecie na
oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona do szpitala i po przebadaniu zwolniona do domu.
Po opublikowaniu informacji o tych zdarzeniach na naszym facebookowym profilu, rozgorzała dyskusja. Internauci zwra-

społu ds. bezpieczeństwa, w którym
wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, łaziskiego Urzędu
Miejskiego oraz policji. Po przeanalizowaniu sytuacji i zasięgnięciu opinii biegłych, zostaną podjęte kroki, żeby poprawić bezpieczeństwo na tym przejściu. Na
jezdni pojawią się elementy akustyczne,
podobne jak przed przejściami na ul. Orzeskiej. Zastanawiamy się również, jak rozwiązać kwestię doświetlenia przejścia
– informuje Edward Przybysz, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg.
Bez względu jednak na to, jak przygotowane, oznakowane i oświetlone będą

Fot. J. Ferens

Pierwsze odnotowane tej jesieni potrącenie pieszego w Łaziskach miało miejsce
31 października i niestety było tragiczne
w skutkach. Doszło do niego na oznakowanym przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Barlickiego przy wyjeździe
z ul. Kościelnej, gdzie potrącona została
starsza osoba. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła po przewiezieniu do
szpitala. Zdarzenie to opisywaliśmy w poprzednim numerze Gazety Łaziskiej. Niestety, to nie jedyne śmiertelne potrącenie
na terenie naszego powiatu. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło również
w październiku w Orzeszu. Jadący ulicą
Gliwicką 23-letni kierowca audi A3 potrącił 58-latka, który wtargnął na jezdnię
poza przejściem dla pieszych. Mężczyzna
siłą odrzutu przeleciał na przeciwległy pas
ruchu wprost pod nadjeżdżającego volkswagena golfa i zginął na miejscu.
Kolejne zdarzenie z udziałem pieszego
w Łaziskach miało miejsce we wtorek,
20 listopada. Doszło do niego około godziny 16.30 na ul. Barlickiego w okolicy
Banku Spółdzielczego. Kierujący skodą fabią, jadąc w kierunku centrum miasta, nie
ustąpił pierwszeństwa pieszym przechodzącym po oznakowanym przejściu, w wyniku czego doszło do potrącenia 62-letniej
mieszkanki Łazisk Górnych. Kobieta z obrażeniami głowy została przewieziona do
szpitala. Kolejne potrącenie, również na
ul. Barlickiego, ale przy wyjeździe z ul. Kościelnej, miało miejsce 25 listopada. Kierujący kią caren mieszkaniec Katowic nie
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Potrącenie na pasach na ul. Barlickiego

cali uwagę zarówno na nieostrożne prowadzenie samochodów, jak i brak rozwagi
oraz wyobraźni wśród pieszych. Część
osób narzekała na kierowców, którzy nie
przepuszczają pieszych na oznakowanych
przejściach, część zaś – biorąc w obronę
kierowców – narzekała na pieszych, którzy bezmyślnie wchodzą na pasy, często
wpatrzeni w telefon. Poruszono również
temat samych przejść dla pieszych, ich
oznakowania i oświetlenia. Jak zwrócił
uwagę jeden z komentujących, organizacja ruchu i oświetlenie przejść w Łaziskach
to temat do analizy, a niektóre z nich powinny być przebudowane.
Po śmiertelnym wypadku na ul. Barlickiego zorganizowano spotkanie ze-

Mirosław Duży...

3
Na najbardziej emocjonujący punkt sesji przyszło zebranym czekać ponad 3 godziny. O stanowisko starosty ubiegało się
dwóch kandydatów – Marek Szafraniec
(PiS, Orzesze) oraz łaziszczanin Mirosław
Duży (Platforma.Nowoczesna Koalicja
Obywatelska). Ostatecznie w wyniku tajnego głosowania, 15 głosami „za” na stanowisko starosty został wybrany Miro-

przejścia dla pieszych, nie można pominąć
kwestii ostrożności wszystkich użytkowników dróg. Apelujemy do kierowców
o ostrożność, szczególnie w pobliżu przejść
dla pieszych, a poza miastem o baczniejsze
zwracanie uwagi na pobocza – mówi Klaudia Kempa, oficer prasowy KPP Mikołów.
– Szczególny apel kierujemy również do pieszych. Będąc przed przejściem dla pieszych
należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Pamiętajmy również, że należy
zadbać o to, żeby być widocznym. Każdy
element odblaskowy, niezależnie czy jest to
kamizelka odblaskowa, breloczek czy opaska, sprawią, że poruszając się po drodze
będziemy lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy. mms
sław Duży, który pokieruje powiatem mikołowskim przez następne 5 lat. Na
stanowisko wicestarosty, w kolejnym tajnym głosowaniu, wybrany został Tadeusz Marszolik (OKS). W zarządzie powiatu zasiądą również – Grażyna Nazar,
Janina Szołtysek i Henryk Stencel.
W kolejnym numerze Gazety Łaziskiej
zapraszamy do lektury wywiadu z nowo
wybranym starostą Mirosławem Dużym.
mjpk
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OGŁOSZENIA DROBNE
§ Poszukuję pracownika. Mile widziani
emeryci, uczniowie, studenci. Zarobki od
2200 – 3500 zł. Praca w Łaziskach Górnych.
tel. 511 542 559.
OFERTY BIURA NIERUCHOMOŚCI
„MIKO”
Tel. 504 222 975; 32 790 53 88;
www.nieruchomosci-miko.pl
§ Łaziska G. 51,73 m2, 156 000 zł
§ Łaziska G. 73 m2, 229 000 zł
§ Łaziska G. 68,13 m2, 149 000 zł
§ Łaziska Śr. 42 m2, 119 000 zł
§ Łaziska Śr. 53,50 m2, 150 000 zł
§ Łaziska Śr. 27,70 m2, 79 000 zł
§ Orzesze 25,65 m2, 57 900 zł
§ Mikołów 88 m2, 277 000 zł
§ Katowice 38 m2, 89 900 zł
§ Bytom 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
§ Do wynajęcia Orzesze 35 m2, 2 pok. 1000 zł
z mediami
§ Do wynajęcia Rybnik 67 m2, 1700 zł
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
§ 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
§ 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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OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne, w zakresie wprowadzonych zmian
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2018, poz. 1945 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/230/17 Rady Miejskiej w Łaziskach
Górnych z 12 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta
Łaziska Górne, w zakresie wprowadzonych zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, Wydział Inwestycji, plac Ratuszowy 1a,
43-170 Łaziska Górne, pokój nr 2, w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 20 grudnia 2018 r.
od godziny 13.00 w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, plac Ratuszowy 1a, pokój nr 2. Zgodnie z art. 18 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łaziska Górne, plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łaziska
Górne, plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: burmistrz@laziska.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych. W przypadku nieuwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady
Miejskiej w Łaziskach Górnych – zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy – przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu
miejscowego.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (http://
bip.laziska.pl).
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„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”
Pani

Violetcie Tomeckiej
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci

teścia
składają
Dyrektorzy łaziskich szkół podstawowych
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

KWK Bolesław Śmiały

Modernizacja budynku
w przyszłym roku

Nie ma rąk
do pracy

Przetarg na modernizację budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
został ogłoszony. Jeżeli procedury nie będą
się przedłużały, umowę z wyłonionym
w postępowaniu wykonawcą planujemy
podpisać w styczniu przyszłego roku. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest dopiero na
czerwiec 2019 roku – informuje Damian
Ksiądz, naczelnik Wydziału Inwestycji,
który będzie prowadził modernizację. Według projektu odnowione zostanie praktycznie całe wnętrze biblioteki, większość
pomieszczeń będzie przebudowana, do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zostaną przystosowane klatki
schodowe. Budynek zostanie również dostosowany do osób niepełnosprawnych
– w miejscu dzisiejszej portierni powstanie platforma, za pomocą której osoby
na wózkach inwalidzkich dostaną się na
półpiętro, a stamtąd – już windą – na ko-

lejne kondygnacje, w tym również do piwnicy, która ma być zagospodarowana
m.in. na pomieszczenia klubowe.
Zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami
w pierwszej kolejności remont przeprowadzony zostanie w zachodnim skrzydle budynku. Powstanie tam szyb windowy i przebudowana będzie klatka schodowa – dodaje Damian Ksiądz. – Część remontowana
zostanie szczelnie oddzielona tymczasowymi
ściankami od części użytkowej, która będzie
dostępna dla odwiedzających bibliotekę.
Przypominamy, że planowany całkowity koszt modernizacji budynku – bez
wyposażenia – wyniesie 3,8 mln zł. Roboty podzielone są na etapy i potrwają
do kwietnia 2020 r. Będą prowadzone
pod nadzorem konserwatora zabytków,
ponieważ budynek jest wpisany na listę
miejskich obiektów zabytkowych.
mms

Fot. M. Strzelczyk

Drobne remonty szkolne

Wejście do Szkoły Podstawowej nr 5 wygląda zupełnie inaczej

Chociaż większe inwestycje w budynkach oświatowych realizowane są głównie w okresie wakacyjnym, to w ciągu
roku nie da się uniknąć drobniejszych remontów. W Przedszkolu nr 5 w jednej
z sal konieczna była naprawa sufitu. Po
skuciu tzw. głuchych tynków, położone
zostały nowe, a salka została pomalowana. W Przedszkolu nr 6 pojawiły się

przecieki w dachu – konieczna okazała
się naprawa jego części. W Szkole Podstawowej nr 5 – po zakończeniu dużej
inwestycji, jaką była termomodernizacja
– przebudowano jeszcze wiatrołap. Wymieniono tam stare drewniane drzwi na
aluminiowe, pojawiło się również miejsce pełniące funkcję portierni.
mms

KWK Bolesław Śmiały od kilku lat sukcesywnie zwiększa stan zatrudnienia. To
wynik wycofywania się z korzystania
z usług firm zewnętrznych.
Jeszcze w 2016 roku w zakładzie pracowało niespełna 1400 pracowników
własnych i około 800 z firm zewnętrznych. Okazało się jednak, że znaczny
udział tych drugich nie gwarantuje efektywnego funkcjonowania kopalni, dlatego tendencja się odwróciła.
Firmy zewnętrzne zatrudniane są jedynie do robót specjalistycznych – drążenia
wyrobisk, robót pomiarowych czy przygotowywania ekspertyz. Ochrona, sprzątanie
oraz pralnia – to również usługi firm zewnętrznych – informuje Marian Mazur,
kierownik Działu Spraw Pracowniczych
i Socjalnych KWK Bolesław Śmiały.
– Obecnie kopalnia zatrudnia 1756 pracowników własnych, a docelowo ma pracować 1780 osób. Jest zapotrzebowanie,
ale niestety brak fachowców. Owszem,
mamy chętnych do pracy, ale często są to
osoby wykwalifikowane w zupełnie innych
kierunkach, a nie górniczych. Nie do każdego rodzaju pracy można te osoby przygotować. Potrzebujemy głównie górników, ślusarzy, elektryków. Okazuje się, że
praca w kopalni nie jest już tak atrakcyjna, jak to było jeszcze kilkanaście lat
temu. Zarobki nie są aż tak satysfakcjonujące, a do tego dochodzi kwestia bezpieczeństwa. Atutem naszej kopalni jest
fakt, że zagrożenia naturalne występują
tutaj na takim poziomie, który pozwala
praktycznie na nieskrępowane wydobycie
– zaznacza Marian Mazur.
Niestety na rynku mało jest fachowców z konkretnymi umiejętnościami. Na
razie sobie radzimy, ale z obawą patrzymy
w przyszłość. Jeszcze w tym roku na emeryturę odejdzie kilkanaście osób i trzeba
będzie ich zastąpić – zaznacza nasz rozmówca. – Polska Grupa Górnicza poważnie zaangażowała się w reaktywację
szkolnictwa zawodowego i to cieszy. Widzimy jednak, że spora część absolwentów kierunku górniczego decyduje się na
kontunuowanie nauki i pójście na studia.
Oczywiście to pozytywne zjawisko, ale
z naszego punktu widzenia potrzebni są
fachowcy z konkretnymi umiejętności do
konkretnej pracy, zarówno na dole, jak
i na powierzchni. mms
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Informacja dla pacjenta
– dot. dokumentacji medycznej Szpitala
Chorób Płuc przeznaczonej do zniszczenia

S

zpital Chorób Płuc w Orzeszu
w związku z planowaną utylizacją
dokumentacji medycznej informuje, że zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2069) oryginał dokumentacji indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do
zniszczenia może zostać wydany na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez
pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za
pokwitowaniem.
Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art.
29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2017 r., poz.1318) określony

jest na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu.
W związku z powyższym w terminie
od 3 do 14 grudnia 2018 r. pacjenci,
ich przedstawiciele ustawowi lub osoby
upoważnione do uzyskiwania dokumentacji, mogą składać wnioski o wydanie
dokumentacji medycznej z lat 1997
i wcześniejszych. Po 14 grudnia 2018 r.
ww. dokumentacja medyczna zostanie oddana do zniszczenia, w związku z czym
wnioski złożone po tym dniu nie gwarantują uzyskania dokumentacji medycznej.
Wnioski można składać w Poradni Chorób Płuc, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
tel. 32/221 36 61 wew. 24. Realizacja
wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi do 30 dni od dnia złożenia.
Szpital Chorób Płuc

Szczyt klimatyczny w Katowicach
– utrudnienia w ruchu

Od 25 listopada do 17 grudnia potrwają utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym w stolicy Górnego Śląska w związku z odbywającym się tam
szczytem klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych COP24. Choć sam
szczyt potrwa od 3 do 14 grudnia,
pierwsze objazdy i zakazy poruszania się

w najbardziej newralgicznej strefie –
czyli rejonie Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego – zostały
wprowadzone już w ostatnim tygodniu
listopada.
Osobom, które zamierzają w czasie
szczytu COP 24 odwiedzać Katowice,
proponujemy zapoznawać się z obowią-

Wkrótce będzie można korzystać z toalety przy Centrum Frajdy Ogrodowa. Pomieszczenie zostało wygospodarowane
z części magazynu, zlokalizowanego
w budynku sąsiadującego z nowym placem zabaw Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Toaleta jest ogólnodostępna,
przystosowano ją również do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Będzie czynna
w godzinach otwarcia Centrum Frajdy,
czyli od 7.00 do 22.00. W okresie zimowym nowa inwestycja nie będzie często
odwiedzana, natomiast z pewnością
przyda się wiosną i latem.
mms
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Fot. M. Strzelczyk

Toaleta gotowa

Toaleta została urządzona w tylnej części hali

Zmiana
numeracji linii
autobusowych
Od 1 grudnia zmieni się numeracja niektórych linii autobusowych jeżdżących na
terenie naszego miasta. Chodzi o linię
25, kursującą na trasie Mikołów Dworzec
PKP – Łaziska Górne Kopanina, która
przyjmie numer 525, a także 605 – relacji Mikołów Dworzec PKP – Orzesze
Szkoła – która przyjmie numer 505.
Jak informuje Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach, zmiany związane są
z wprowadzeniem unikatowości numeracji linii autobusowych całego publicznego transportu zbiorowego działającego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mówiąc prosto – od
momentu przejęcia komunikacji przez
metropolię nie mogą istnieć dwie linie
autobusowe o takich samych numerach,
stąd konieczność zmian.
mred.

zującą organizacją ruchu, którą na bieżąco można śledzić w internecie na stronie śląskiej policji www.slaska.policja.
gov.pl lub na stronie samego wydarzenia www.cop24.katowice.eu.
Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu to ogromne
przedsięwzięcie logistyczne. Szczyt zabezpieczać będzie ponad 8 tys. policjantów. Szacuje się, że do Katowic przyjedzie 30 tys. osób ze 196 krajów.
mjpk
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11 listopada 1950 roku...

Fot. z arch. Izby Tradycji KWK Bolesław Śmiały

egoroczne obchody Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter,
bowiem mija 100. rocznica tego
ważnego wydarzenia. Okazuje się, że
11 listopada swoje małe święto mają
również Łaziska Górne. Otóż tego właśnie
dnia 1950 roku ukazało się zarządzenie
Prezesa Rady Ministrów PRL, mocą którego Łaziska Górne uzyskały z dniem
1 stycznia 1951 roku status miasta.
Warto w tym miejscu dodać, że zarządzenie nie dotyczyło ani Łazisk Średnich, ani
Łazisk Dolnych, które przed wojną były
osobnymi miejscowościami. 27 listopada
1945 roku gmina Łaziska Dolne została
włączona do gminy Łaziska Średnie, a potem – dokładnie 13 listopada 1954 roku
– jako całość otrzymały status osiedla. W granice administracyjne Łazisk
Górnych zostały włączone 1 stycznia
1973 roku, czyli 45 lat temu. mms

Łaziski ratusz w latach 60. XX wieku

Lodowisko – od 1 grudnia

Biuro św. Mikołaja

W

W

powiecie mikołowskim już od
2002 roku prowadzona jest akcja Biuro Świętego Mikołaja, której pomysłodawcą jest Łukasz Osmalak.
Akcja ma na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym i polega na zbiórce
najbardziej niezbędnych przedmiotów.
W tym roku zostanie przeprowadzona również w Łaziskach Górnych. Do biur św. Mikołaja można przekazać nowe lub używane ubrania, zabawki, artykuły szkolne,
środki czystości, produkty spożywcze i inne
przedmioty w dobrym stanie, które mogą
posłużyć innym. W Łaziskach biuro będzie
się znajdowało w recepcji hotelu Modus
i będzie czynne od 10 do 21 grudnia
w godzinach 8.00–20.00. Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom Łazisk. mjb
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grudniu rusza jedna z głównych
zimowych atrakcji w naszym
mieście, czyli lodowisko w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Żabka. Przypominamy godziny wejść na lód:
9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00.
Ślizgawka trwa godzinę, a po upływie
30 minut następuje zmiana kierunku jazdy.
Pomiędzy kolejnymi wejściami na lód trwa
przerwa technologiczna, związana z przygotowaniem lodu. Sprzedaż biletów zaczyna się 15 minut przed rozpoczęciem
każdej ślizgawki. Honorowana jest Karta
Dużej Rodziny, która uprawnia do 3 zł
zniżki na każdym bilecie – dzięki temu
dzieci korzystają z lodowiska za złotówkę.
Przez cały sezon – ślizgawki w środy,
czwartki i piątki od 20.00 do 21.00 oraz
L
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy informację o śmierci

Zenona Wójcika
Komendanta Miejskiego Zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Łaziska Górne
i Prezesa OSP Łaziska Górne
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy
najgłębszego współczucia
Strażacy OSP Łaziska Górne,
OSP Łaziska Średnie i OSP Łaziska Dolne

J

E

w soboty w godzinach 9.00–10.00 – są
zarezerwowane. W tym czasie nie ma
możliwości korzystania z lodowiska.
W sezonie 2018/2019 istnieje możliwość
dokonania jednorazowej rezerwacji –
w poniedziałki i wtorki o godzinie 20.00
do 21.00. Koszt rezerwacji lodowiska to
100 zł (nie ma wtedy konieczności zakupu biletu wstępu). Rezerwacji należy dokonywać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem
tel. 32 322 93 82. mred.

CENNIK
Bilet normalny – 7 zł/godz. (osoby
niekorzystające z ulg i zwolnień)
Bilet ulgowy – 4 zł/godz. (dzieci powyżej 6 lat, młodzież za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej, studenci do
25. roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
Wypożyczenie łyżew – 4 zł/godz. (łyżwy
wypożyczane są na podstawie dokumentu tożsamości)
Ostrzenie łyżew – 6 zł/para (łyżwy wypożyczane przez ORS Żabka nie wymagają dodatkowego ostrzenia)
Wypożyczenie kasku – bezpłatnie
Wypożyczenie pingwinka do nauki
jazdy – bezpłatnie
Rezerwacja lodowiska – 100 zł
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Dzień Górnika

B

Barbórka w 1991 r. odbywała się w Zakładowym
Domu Kultury w Łaziskach Średnich

arbórka – obchodzone
4 grudnia tradycyjne
święto górników – trafiła
na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Koordynatorem starań o wpis
było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, którego przedstawiciele przygotowali stosowne dokumenty. Barbórka jest
świętowana w kopalniach węgla
kamiennego na Górnym Śląsku
od połowy XIX wieku. Każdego
roku, od ponad 160 lat, społeczność górnicza celebruje Barbórkę jako wydarzenie religijne,
zawodowe i rodzinne. Po 1948 r.
Barbórka – jako Dzień Górnika

Barbórka 		
Za niestosowne zachowanie podczas Karczmy Piwnej
można było wylądować w dybach (1988 r.)

Wręczenie sztandaru przechodniego
MG i ZG ZZG – 1956 r.
Po dyrektora Marschalla podjeżdża bryczka i zabiera go na
Karczmę Piwną (lata 80.)

Wręczanie odznaczeń – Barbórka lata 80.

Fot. z arch. Izby Tradycji KWK Bolesław Śmiały

Lis Major wprowadza adeptów w arkana górnicze. Adepci
przygotowują się do skoku przez skórę (lata 80.)
Wysokie, a w sprawach piwnych nigdy nieomylne prezydium. Karczma Piwna 1988 r.
Przedstawiciele Elektrowni Łaziska składają górnikom
życzenia – Barbórka lata 70.

Odznaczenie odbiera obecny burmistrz,
ówczesny pracownik kopalni – 2003 r.

Dyrektor Jacek Korski wręcza dyplomy nadania stopni
górniczych – 2003 r.

Występ przedszkolaków z okazji Dnia Górnika – lata 80.

10 1 - 15 grudnia 2018

Dzień Górnika

gazeta łaziska

dziedzictwem narodowym
Odznaczeni górnicy – Barbórka 1991 r.

Dyrektor Skimina wręcza odznaczenia – druga połowa lat 70.

Karczma Piwna 1986 r.
Zabawa z hula-hoop – Babski Comber 1986 r.

Wręczanie odznaczeń – uroczystość w starej cechowni,
1956 r.

– uzyskała status święta branżowego pracowników przemysłu
wydobywczego, w tym kopalin
innych niż węgiel kamienny.
Dzięki temu zyskała na popularności także poza Śląskiem.
Zwyczaj obchodzenia Barbórki
jest praktykowany od połowy
XIX w. Wykształcił się na obszarze zindustrializowanej części
Górnego Śląska. Przypada 4 grudnia – w górnictwie jest to dzień
wolny od pracy. Zgodnie z tradycją, Barbórka rozpoczyna się
poranną mszą w kościele. Po nabożeństwie, górnicy ubrani
w galowe mundury i czapki
z pióropuszami rozpoczynają pochód ulicami miast. Najważniejszą rolę w przemarszu odgrywa orkiestra dęta, a z ust uczestników pochodu rozbrzmiewa
hymn górniczy. Z okazji święta
najbardziej zasłużeni górnicy
i inni pracownicy przemysłu wydobywczego otrzymują medale,
nagrody oraz odznaczenia resortowe i państwowe. Istotnym elementem Barbórki są karczmy
piwne – górnicy dzielą się wtedy
według doświadczenia na „stare
strzechy” i „nowe strzechy”. Siedząc przy dwóch stołach rywalizują między sobą. Podczas spotkań gwarków również obowiązuje strój galowy. Każda niedoskonałość w ubiorze karana
jest koniecznością wypicia piwa
z solą lub zakuciem w dyby.
mred.

Górnicy odbierają szpady – 2003 r.

Poczty sztandarowe – Barbórka 1991 r.

Babski Comber 1988 r. – Piwo bawiącym się paniom
nalewali uczniowie szkoły górniczej

Za „przewinienie” stawało się przed wysokim, a w sprawach piwnych nieomylnym prezydium – 1988 r.
Barbórka 1988 r.

Składanie kwiatów pod figurą św. Barbary – 2003 r.
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100 lat niepodległości
Tegoroczne obchody 11 listopada były wyjątkowe, świętowaliśmy bowiem 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co prawda Łaziska Górne – jako część Śląska – dołączyła do niepodległego państwa po powstaniach śląskich, jednak nie
zmienia to faktu, że świętowaliśmy ten dzień niezwykle uroczyście...

…msza w intencji Ojczyzny

…Dąb Niepodległości

11 listopada o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Łaziskach Średnich odprawiona została uroczysta msza św.,
w której wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele
władz, największych zakładów pracy, strażacy i harcerze.
Po eucharystii wszyscy zebrali się na placu kościelnym,
żeby przy akompaniamencie Orkiestry Dętej KWK Bolesław Śmiały uroczyście odśpiewać hymn Polski.

Jeden ze 100 dębów, poświęconych przez papieża Franciszka, trafił do
Łazisk Górnych. Dąb Niepodległości został posadzony 13 listopada
na ścieżkach zdrowia przy kapliczce św. Jana Chrzciciela. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, proboszczowie z Łazisk Średnich i Dolnych, przedstawiciele OSP z Łazisk Średnich i Dolnych oraz uczniowie klasy IVa i VIa SP1. Rafał Konopka i Bernard
Bańczyk, którzy byli inicjatorami akcji 100 dębów na 100-lecie niepodległości, przypomnieli zebranym, jak dęby trafiły do naszego kraju.

…zabytkowy samolot
Namacalny kawałek historii, czyli zabytkowy samolot Hansa-Brandenburga C.I., można było oglądać w niedzielę, 11 listopada, na tarasie
przed Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych. Dwupłatowiec
konstrukcji niemieckiej był wykorzystywany w czasie I wojny światowej jako samolot rozpoznawczy. Replikę samolotu można było nie tylko
zobaczyć i dotknąć, ale również zasiąść za sterami, z czego najchętniej
korzystali najmłodsi. W holu budynku wyświetlany był zaś film historyczny Znak Niepodległej.

…Święto Niepodległości – P2
W tym roku obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu nr 2 nabrały szczególnie uroczystej oprawy – dzieci z wszystkich grup, w strojach galowych, z dumą prezentując przypięte biało-czerwone kotyliony,
uczestniczyły w uroczystym apelu poświęconym 100-leciu odzyskania
niepodległości. Piosenki i wiersze patriotyczne wprowadziły zebranych
przedszkolaków, nauczycieli i pracowników przedszkola w chwilę zadumy, a odśpiewany przy akompaniamencie skrzypiec hymn, wyzwolił
we wszystkich zebranych refleksję poczucia wspólnoty i radości bycia
małymi i dużymi Polakami.

…Koncert pieśni patriotycznej – SP4
Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć – słowa Oskara Kolberga
stały się mottem koncertu pieśni patriotycznych Jest taki Kraj, który zorganizowano 8 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości. Koncert rozpoczął się chóralnym wykonaniem najstarszych narodowych pieśni. Prowadzący koncert uczniowie
przedstawiali historię powstania sławnych lub popularnych pieśni. Wszyscy odśpiewali uroczyście Mazurka Dąbrowskiego. Wielkim aplauzem
zakończył się występ uczniów z klasy I, którzy zaprezentowali się w staropolskim tańcu chodzonym, czyli polonezie, a licznie zgromadzona widownia chętnie śpiewała z wykonawcami stare żołnierskie piosenki.

…Sadzenie drzewa – SP3

…Kocham Mój Kraj – SP5

Jako symbol siły, posadzono przed Szkołą Podstawową nr 3
im. Mikołaja Kopernika drzewo – dąb. Jako symbol wolności,
którą Polska odzyskała po 123 latach, wypuszczono balony
w barwach narodowych. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości nauczyciele i uczniowie przygotowali uroczystą akademię, podczas której przybliżono historię odzyskania niepodległości, chór szkolny zaprezentował pieśni patriotyczne, zatańczono również poloneza. Wśród gości znaleźli się zastępca
burmistrza Jan Ratka, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Król, naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury
i Sportu Joanna Palenta, ksiądz proboszcz Jacek Wojciech oraz
członkowie Stowarzyszenia MISJA – Pojednanie Środowisk Patriotycznych w kraju i zagranicą, kapitan Zbigniew Pawłowski
i podpułkownik Leon Kołoczek.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w SP5
zorganizowano konkurs recytatorsko-muzyczny zatytułowany Kocham Mój Kraj. W wydarzeniu wzięło udział 26 uczestników, spośród których jury wyłoniło najlepsze prezentacje wierszy i piosenek patriotycznych. Nasi uczniowie z niezwykłym zaangażowaniem i sercem recytowali wiersze o ojczyźnie i śpiewali patriotyczne
pieśni, dlatego jury miało ogromny kłopot ze wskazaniem zwycięzców. Ostatecznie, spośród wielu prezentacji, nagrody otrzymali: I miejsce – Dominika Boguń za wiersz Ojczyzna oraz Maria Szojda i Joanna Klapuch za piosenkę Jest taki kraj, II – Seweryn Mrowiec za piosenkę Przybyli Ułani i Emilia Francuziak za
wyrecytowanie Inwokacji, III – Tobiasz Blanik za piosenkę Płynie
Wisła, płynie i Piotr Żurek za wiersz Kim będę? Dodatkowo za
recytację wyróżniono Hannę Konieczny oraz duet Magdalena
Wolny i Anastazja Dragon za piosenkę Czym jest Polska.

…Rekordowa flaga – P6
9 listopada w Przedszkolu nr 6 odbyła się piękna uroczystość. Zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Aleksander Wyra, wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Jadwiga Kamińska,
naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sporu Joanna Palenta i rodzice naszych wychowanków. Dzieci wzięły udział
w Konkursie Wiedzy o Polsce. Przystąpiliśmy też do Rekordu dla
Niepodległej ogłoszonego przez MEN i odśpiewaliśmy cztery zwrotki
hymnu. Zwieńczeniem naszej uroczystości było wykonanie wraz z rodzicami 42-metrowej biało-czerwonej flagi i zawieszenie jej przed
przedszkolem.

...Nasza Niepodległa – SP6

Zdjęcia pochodzą z archiwum własnego redakcji
oraz placówek oświatowych. Część artykułów
została przesłana przez szkoły i przedszkola.

W ramach 100-lecia odzyskania niepodległości Szkoła Podstawowa
nr 6 przystąpiła do projektu edukacyjnego Nasza Niepodległa i realizowała wiele konkursów oraz ciekawych wydarzeń. Uczniowie robili
postery o tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości. Wykonane zostały również okolicznościowe gazetki oraz biało-czerwone
kotyliony. 17 września uczniowie poznali historię polskich lotników
podczas seansu Dywizjon 303. Historia prawdziwa. Również we wrześniu odbył się 20 Rajd Kolarski Szlakami Obrońców Śląska. Przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Polsce „Polska- moja ojczyzna” dla klas
młodszych, „Z polszczyzną za pan brat” dla klas starszych, konkurs
historyczny „100 lat niepodległości – Bitwa na daty” oraz konkurs
plastyczno-literacki „100 lat Naszej Niepodległej”. Obchody zostały
zakończone uroczystą akademią 9 listopada, kiedy został zaprezentowany program artystyczny. O symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewany
został hymn Polski.

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.
Marta i Zenon Radtke poznali się w 1965 roku na spacerze w Wyrach. Przyjechałem tutaj
z Pomorza w poszukiwani pracy, a znalazłem żonę. Pamiętam, że z nudów postanowiłem wybrać
się na spacer. Chodnikiem szły dwie dziewczyny i jedna z nich wpadła mi w oko – wspomina pan
Zenon i dodaje: – To było tzw. zauroczenie wzrokowe. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską
państwo Radtke przysięgali sobie 19 października 1968 roku. Wychowali dwie córki, doczekali
sie dwóch wnuków i jednej wnuczki. Podstawą trwałego
związku – zdaniem szanownych jubilatów – jest zgoda.
Owszem, kłóciliśmy się, ale bardzo szybko się godziliśmy
– zaznaczają małżonkowie.

Państwo Irena i Roman Tuczyńscy spotykali się przez rok, na zabawach i wspólnych spacerach. 21 września 1968 roku młodzi zawarli związek małżeński. Wychowali
dwóch synów i córkę, mają wnuczkę i dwóch
wnuków oraz prawnuka i prawnuczkę. Te
50 lat, które udało się jubilatom wytrwać razem, zawdzięczają wsparciu i wspólnej pracy
każdego dnia.

Okres narzeczeństwa u państwa
Rzepka trwał ponad dwa lata.
Pani Teresa i pan Rudolf poznali
się w 1966 na zabawie na ERG-u.
W tym czasie wychodzili wspólnie na zabawy, do kina i na spacery. Przysięgę małżeńską złożyli
19 października 1968 r. Razem
wychowali córkę i syna.
Mają wnuczkę i trzech
wnuków. W małżeństwie jest ciężko. Trzeba
mieć dużo cierpliwości
i ustępować sobie wzajemnie. Miłość też musi
być – mówi pani Teresa.

W pracy na Elektrobudowie poznali się państwo Przybytek. Pani Krystyna była uczennicą, natomiast pan Roman majstrem. Na pierwszą randkę wybrali się do kina na film
Grek Zorba, młodzi bardzo miło spędzili czas, ale jak przyznaje pani Krystyna niewiele
już pamięta z filmu. Po roku znajomości, 14 września 1968 r., wzięli ślub. Wspólnie wychowali dwóch synów. Doczekali się trzech wnuczek, trzech prawnuków i prawnuczki. Zdaniem
pani Krystyny w małżeństwie najważniejsza jest tolerancja i zaufanie, natomiast pan Roman przyznaje,
że najważniejsza jest zgoda i miłość.

tekst: J. Bryzik, M. Strzelczyk
Foto: J. Podymny
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historycznie
Wycinki ze starych gazet

Szalona łaziszczanka
Już kilkakrotnie na naszych łamach prezentowaliśmy fragmenty artykułów sprzed
kilkudziesięciu, a nawet 100 lat, które opisywały zdarzenia lub mieszkańców Łazisk.
Dzięki uprzejmości Krystiana Pinocego, mieszkańca Łazisk Średnich, historyka z zamiłowania, oraz Wojciecha Szwieca, kulturoznawcy i filmowca – postaramy się co
jakiś czas wracać do tematu i prezentować na naszych łamach ciekawsze newsy ze
starych gazet

Fani muzyki filmowej mieli niecodzienną
okazję usłyszeć przepiękne kompozycje,
z którymi mogli się już kiedyś spotkać na
ekranie. 17 listopada w Miejskim Domu
Kultury odbył się Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej
Artis pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna. Repertuar zawierał aranżacje z filmów muzycznych i nie tylko. W filmie Forest Gump, którego utwory również zabrzmiały na łaziskiej scenie, padły słowa
– Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy
nie wiesz na co trafisz. Ten cytat trafnie
zapowiedział muzyczną kombinację zaprezentowaną przez orkiestrę Artis. Kompozycje muzyczne pochodziły m.in. z filmów
Gladiator, Pacyfik, La La Land czy Pianista.
Zabrzmiał walc z ekranizacji Nocy i dni
oraz znane każdemu melodie z filmu Piraci z Karaibów. Sopranistka Olivia Ohl-Szulik wystąpiła z pięknymi operowymi
aranżami, a całość przeniosła licznie zebraną publiczność w zupełnie inny świat.
mjb

zdrowe stosunki, spowodowane agitacją
wrogich Kościołowi katolickiemu osób. Początek to 1932 rok, kiedy Kuria Biskupia
w Katowicach w miejsce ustępującego ks.
Urbana mianowała na proboszcza ks. dr.
Tomalę. Spowodowało to tzw. najazd sekciarzy na Łaziska. Pierwszym sekciarzem
był kilkakrotnie karany były proboszcz kościoła starokatolickiego w Katowicach –
Kostorz, który do Łazisk przyjechał z pomocnikiem Salomonem. Przybyli również

Wycinek prasowy z 1937 roku

kim dziecko się wychowuje: Ojciec chorego
dziecka jest zagorzałym spirytystą, należy
do miejscowego Koła Spirytystów, przychodzi prawie na wszystkie schadzki, urządzane
przez to koło. Jak stwierdzono Ciałoń zabierał kilkakrotnie córeczkę na zebrania, którymi dziecko bardzo się interesowało. Zaraz
też po tych zebraniach mała Gertruda zaczęła chorować. Dowiadujemy się, że
dziewczynka widziała na zebraniach „medium” i przejęła się tym tak bardzo, że popadła w chorobę psychiczną.
A skąd w ogóle w Łaziskach Koło Spirytystyczne? Autor kreśli tło historyczne
do opisywanego zdarzenia. Pisze, że w latach 30. na terenie gminy panowały nie-

wysłannicy Mariawitów – księża Feldman,
Zielonka i Skrzypiciel, którzy pozyskali do
swojej sekty 30 zwolenników. W jakiś czas
po tym przybyli do Łazisk wysłannicy tzw.
„Gottesgemeinde”, „Świątkowców Zielonych”, „Adwentystów Siódmego Dnia” oraz
agitatorzy innych sekt. Wprawdzie sekciarze Ci nie byli w Łaziskach Górnych zbyt
długo, nie mniej jednak zdołali oni zjednać
sobie kilku fanatyków, szkodząc w ten sposób znacznie zgodnemu współżyciu ludności gminy – czytamy w artykule. Jak wynika z przekazu prasowego, Koło Spirytystyczne powstało w naszym mieście po
wyjeździe agitatorów sekciarskich. Pod-

16

Koncert muzyki
filmowej

Fot. J. Bryzik

Cykl rozpoczynamy od artykułu udostępnionego przez Krystiana Pinocego. Materiał pod tytułem – Zaburzenia psychiczne
dziewczynki z Łazisk uchodzą za „cudowne”
zjawisko – został opublikowany w 1937
roku w Dzienniku ilustrowanym dla wszystkich o wszystkim Siedem Groszy. Pierwszy
akapit artykułu wprowadza nas w temat:
W związku z niezwykłym wypadkiem zachorowania 10-letniej Gertrudy Ciałoniówny
z Łazisk Górnych w pow. pszczyńskim, która
kilka razy dziennie zapada w stan ekstazy
i wygłasza jakieś „kazania”, wyjechała na
miejsce wypadku specjalna komisja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do której
należał również lekarz urzędowy. Komisja
zbadała chore dziecko, warunki, w jakich
wychowuje się ono, oraz stosunki rodzinne.
Ciałoniównę badał również miejscowy lekarz. Z artykułu dowiadujemy się, że zdaniem lekarzy mała łaziszczanka przechodzi
chorobę na tle histerycznym, ma bóle serca
i drgawki, jak przy chorobach psychicznych. Autor upatruje przyczynę takiego
stanu w nieodpowiednim otoczeniu, w ja-

gazeta łaziska

Orkiestra Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude'a Hauptmanna wystąpiła w Łaziskach 17 listopada

1 - 15 grudnia 2018 15

jubileusz

gazeta łaziska

30-lecie Towarzystwa Przyjaciół Łazisk

Jubileuszowe spotkanie Towarzystwa
Przyjaciół Łazisk zorganizowano 22 listopada w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Historię powstania towarzystwa przedstawił sekretarz TPŁ, historyk
Marcin Rudy. Jak zaznaczył podczas swojego wystąpienia, towarzystwo od początku angażowało się w organizację imprez kulturalnych, m.in. Krajowego Konkurs Filmów Amatorskich, Krajowego
Przeglądu Kapel Podwórkowych czy konkursów poetyckich i literackich. Działania
TPŁ to również seria wydawnictw – zestawy pocztówek Łaziska Górne – dawniej, które zawierały fotografie obiektów
już nieistniejących lub odnowionych,
Świadkowie naszej historii – łaziskie
krzyże i kapliczki, Łaziskie anegdoty górnicze, kolejne wydanie pocztówek Łaziska
Górne – dawniej, płyta z hymnem miasta
z historią jego powstania, zbiór prac konkursowych Nasi przodkowie, Łaziszczanie
znani i nieznani, płyta DVD z rysem historycznym Łazisk.
Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół
Łazisk Marian Jarek, w imieniu wszystkich członków, postanowił wyróżnić
osoby wspierające działalność towarzystwa. Pamiątkowe statuetki Łaziskich Liści odebrał burmistrz Aleksander Wyra,
przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Król, dyrektor PiMBP Izabela Ryś, dyrektor SP4 Ewa Wieczorek, opiekunka

Szalona...
15

czas spotkań, które nazywano schadzkami,
modlili się i słuchali kazań tzw. medium.
Rolę medium pełnił jeden z członków, zazwyczaj był to młody człowiek. Takie właśnie kazania miała również wygłaszać opisywana w artykule Ciałoniówna.
Na koniec dowiadujemy się, że w powiecie pszczyńskim, w skład którego wchodziły wówczas Łaziska Górne, do tego typu
organizacji spirytystycznych należało
około 100 osób, i działo się to – co autor
podkreśla – głównie w gminach rolniczych, a większość wśród członków stanowiły kobiety. mopr. ms
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SP4. Ogłoszone zostały również wyniki
konkursu fotograficznego Łaziskie Krajobrazy przez przewodniczącego Komisji
Konkursowej Tomasza Kasiaka. W kategorii dorośli I zajął Krzysztof Loska,
II miejsce Wojciech Bednarczuk, III Mi-

Fot. M. Strzelczyk

Powstało w marcu 1988 roku – początkowo jako Komitet Organizacyjny jubileuszu
700-lecia Łazisk Górnych, żeby wkrótce przeobrazić się w organizację zajmującą się
promocją miasta i jego mieszkańców, gromadzeniem materiałów dotyczących historii naszej małej ojczyzny czy współudziałem w organizowaniu imprez kulturalnych.
W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Łazisk – bo o nim mowa – obchodzi jubileusz
30-lecia istnienia

Życzenia i gratulacje na ręce przewodniczącego TPŁ Mariana Jarka przekazują burmistrz Aleksander Wyra
i przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Król

Koła Młodzieżowego TPŁ Monika Kukla.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie w działalność TPŁ przewodniczący
złożył na ręce swojej zastępczyni Kazimiery Lytek.
Część artystyczna została przygotowana
przez członków Koła Młodzieżowego TPŁ
przy SP4 w Łaziskach Górnych prowadzonego przez Monikę Kuklę. Wystawione zostały prace z konkursu plastycznego Łaziska dawniej i dziś, zorganizowanego przez

chał Szczyrba, wyróżniona została Iwona
Rożek. W kategorii do lat 18, I miejsce
otrzymał Oliwier Rożek, II miejsce Berenika Rozmus, III miejsce Agata Jastrzębska. O historii powstania książki Kopalnia
Martha Valeska – Marta Waleska – ulica
opowiadał autor – Krystian Pinocy. mjb

O

Uczniowie łaziskich podstawówek
w grudniu przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasistów. Egzamin będzie trwał
trzy dni – od 18 do 20 grudnia – i obejmie arkusze z matematyki, języka polskiego i języka obcego, przygotowane
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Jaworznie.
W przyszłym roku po raz pierwszy uczniowie klas VIII będą pisali egzamin ósmoklasisty. Główny termin egzaminu to 15–17
kwietnia 2019 r., został również ustalony
termin dodatkowy, będzie to 3–5 czerwca.
Na wypełnienie arkuszu uczniowie mają
wyznaczony czas – z języka polskiego 120
minut, z matematyki 100 minut, a z języka
obcego 90 minut. mjb
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Za nieporozumienie
i niesłuszne oskarżenie
o wymowę lokalu,
właścicielkę i cały personel
Winnerbar,
serdecznie przepraszam.
Brygida Czech

Egzamin próbny

jubileusz

Podwójne święto
Uroczyste Gaude Mater Polonia w wykonaniu dwóch solenizantów – chórów Echo
oraz Moniuszko – otwarło niezwykły koncert jubileuszowy, który odbył się 10 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Tego wieczoru swoje już 105.
urodziny świętowali chórzyści Echa, z kolei 35 lat istnienia obchodzili śpiewacy należący do chóru Moniuszko. Licznie zgromadzona publiczność nie tylko towarzyszyła
solenizantom podczas wyjątkowej okazji, oklaskując czy też składając życzenia oraz
gratulacje, ale także włączyła się do wspólnej zabawy, której w czasie koncertu nie
brakowało
i Benedykt Oberda prezes Okręgu Mikołowskiego ŚZCHiO. Z kolei małżeństwu
Elżbiecie i Adolfowi Szyszkom kapituła
ŚZCHiO przyznała tytuł Heroldów śpiewactwa śląskiego. Złotą odznaką z brylantem
odznaczony został również Eryk Jabłonka,
chórzysta należący do Echa od 1952 roku.
Odznaczenia indywidualne wśród śpiewaków Echa otrzymali: Odznakę Stopnia
I brązową: Wioletta Czuczejko, Jerzy Dłubis, Ewa Grzesica, Stefan
Hulin, Antoni Kuś, Zofia

Z kolei wśród członków chóru Moniuszko odznaczenia indywidualne otrzymali: Odznakę Stopnia I brązową: Bożena
Kasza; Odznakę Stopnia II srebrną: Jolanta Rajnoga, Bożena Mendecka, Róża
Oślizło, Zofia Błaszczyk; Odznakę Stopnia III złotą: Bronisław Rajnoga, Teresa
Brzozowska, Aleksandra Mrochen, Zofia Płaza, Andrzej Brzozowski, Aniela
Jurowicz, Albert Widera; Odznakę Stopnia IV złotą z laurem: Anna Danielczyk,
Kazimiera Jurowicz, Lidia Okoń oraz Cecylia Gancarz.
Wspólnie z jubilatami ich okrągłe święto
uczcili również wyjątkowi goście – dawni
dyrygenci współpracujący z chórem Echo
– Cecylia Januszewska, Maria Słowik-Tudzierz, a także Ewa i Grzegorz Kaczmarczykowie. Wśród zgromadzonej widowni nie mogło zabraknąć również przedstawicieli władz samorządowych, burmistrza Aleksandra Wyry oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Króla.

Fot. M. Strzelczyk

Koncert galowy składał się z dwóch części – oficjalnej oraz nieco luźniejszej, rozrywkowej. W pierwszej połączone chóry
dyrygowane przez Aleksandrę Mrochen
wspólnie wykonały chopinowski Mazurek
F-dur oraz, pod batutą Donaty Dłubis,
Walc cesarski Johanna Straussa. Później
na scenie zaprezentował się młodszy solenizant – chór Moniuszko, który pozostał
w kręgu muzyki klasycznej, prezentując
m.in. Pieśń wieczorną i Polną różyczkę.
W podróż do świata muzyki rozrywkowej
zaprosił widownię chór
Echo, wykonując kubańską piosenką Quantanamera. Następnie publiczność mogła usłyszeć
105-letniego solenizanta
w wyjątkowych aranżacjach współczesnych przebojów m.in. Ostatni raz zatańczysz ze mną, Prześliczna wiolonczelistka,
Ściernisko czy Paloma
Blanca. Swoje niezwykłe
wokalne umiejętności zaprezentowała również solistka Alicja
Otręba w utworze Troszeczkę
ziemi, troszeczkę słońca. Obie
części koncertu spotkały się
z uznaniem publiczności i głośnymi owacjami na stojąco.
W części rozrywkowej chwytliwe
utwory porwały widownię,
która włączyła się do wspólnej
zabawy, tańcząc i śpiewając z sędziwym
jubilatem. O niepowtarzalny nastrój tego
wieczoru zadbał również zespół instrumentalny, który akompaniował śpiewakom podczas wybranych utworów. Uroczystość prowadziła dyrektor MDK Ewa
Moćko.
Okrągłe jubileusze stały się również okazją do wręczenia odznaczeń. Chór Echo za
zasługi dla kultury muzycznej został uhonorowany najwyższą godnością Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr – Odznaką Honorową Złotą z Brylantem, którą wręczyli
Bogusław Plichta wiceprezes ŚZCHiO
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Strzoda, Janina Walny i Krzysztof Zborowski; Odznakę Stopnia II srebrną: Alicja Dłubis i Henryk Dłubis; Odznakę
Stopnia III złotą: Donata Dłubis, Jolanta
Kleinert, Krystyna Kwasińska, Ewa
Moćko, Bożena Otremba, Franciszek
Pawlęczyk, Teresa Pawlęczyk, Aleksandra Szafraniec, Halina Szymała i Jerzy
Szymała; Odznakę Stopnia IV złotą z laurem: Gothard Brasczok, Krystyna Nęcka
i Gertruda Obecny; Odznakę Stopnia V
złotą z wieńcem laurowym: Eryka Babiak,
Elżbieta Jabłonka, Elżbieta Mrzyk,
Agnieszka Smylla, Małgorzata Tabor.

Niezwykły koncert z okazji podwójnego
jubileuszu – 35 lat działalności chóru Moniuszko oraz 105-lecia istnienia chóru Echo
– z pewnością zapisze się szczególnie na
kartach historii śląskiej chóralistyki. Na
długo pozostanie również w pamięci
wszystkich tych, którzy tego dnia byli ze
śpiewakami, zajmując miejsca na widowni,
obserwowali swoich rodziców, znajomych,
babcie czy dziadków, ściskali mocno kciuki
i bili głośne brawo. W końcu niewielu jest
w naszym mieście tak krzepkich i prężnych
„stulatków”, którzy niemal jak górale potrafią zaśpiewać – Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco! mjs
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reklamy

sukcesy łaziszczan

Sposóby na
jesienną chandrę
Drodzy Czytelnicy.
Czy jest ktoś, kto lubi jesień? Może i są tacy ludzie,
którzy potrafią znaleźć coś pozytywnego w długich
i chłodnych wieczorach, nasiąkniętych wilgocią paskudnej mżawki. Ja do takich ludzi stanowczo się nie zaliczam. Denerwują mnie długie i ciemne wieczory, no
bo co można począć z czasem danym nam przez naturę, tym bardziej, że przeszliśmy na czas tzw. zimowy,
który charakteryzuje się jeszcze dłuższymi wieczorami.
W takie jesienne wieczory, opanowane przez
wszystkie ujemne cechy aury, można łatwo popaść
w zły nastrój, chandrę, a w końcu i depresję. Wniosek
nasuwa się jeden, koniecznie wszystkimi siłami należy,
a nawet koniecznie trzeba, walczyć z chandrą i niedobrym nastrojem.
Psychologowie twierdzą, że jednym z powodów obniżenia nastroju jest brak odpowiedniej dawki promieni
słonecznych i dlatego też należy unikać miejsc mrocznych lub słabo oświetlonych. Konieczne są też nowe
wyzwania typu – wybrać się na wycieczkę, podjąć jakieś nowe zobowiązania, zmienić dietę, odpocząć od
wszystkiego, słuchać dużo muzyki, spotkać się z przyjaciółmi...
Dowiedziałem się o tym wszystkim od pewnej pani
psycholog, która na zakończenie swojego telewizyjnego wystąpienia skonkludowała, że to wszystko, a nawet i więcej, uzyskamy udając się na zakupy. Zakupy
każdemu (ponoć) sprawiają przyjemność i nie chodzi
tu o zakupy w pobliskim warzywniaku czy też sklepie
spożywczym, ale o takie bardziej wysublimowane,
np. w jakimś centrum handlowym.
Takie centrum handlowe może zapewnić nam
wszystko to, czego potrzebujemy podczas jesiennych
wieczorów, a tam jest tego nawet w nadmiarze.
Mamy tam dużo światła, restauracje z odmienną
dietą, dużo muzyki, możemy spotkać znajomych, dokonać ciekawych zakupów, no i taka wyprawa jest poniekąd wycieczką, a co najważniejsze, robimy to
wszystko, żeby pozbyć się jesiennej chandry, czyli dla
zdrowia.
Wybrałem się więc w ubiegły piątek do najbliższego
centrum handlowego, które zostało otwarte blisko naszego miasta. Dojazd prosty, nieskomplikowany, więc
dotarłem bez problemu. Niestety parking zajęty, ale
udało mi się zaparkować, ponieważ jeden jedyny samochód wyjeżdżał, a w nim zdenerwowany pan i jeszcze
bardziej zdenerwowana pani.
Zaparkowałem mój samochód i poszedłem walczyć
z jesienną chandrą. Po godzinie walki o poprawę jesiennego nastroju czułem się coraz bardziej przygnębiony.
Wszędzie tłumy ludzi walczących z chandrą. W każdej
restauracji zgłodniali rodacy czekali w długich kolejkach, żeby zmienić jesienne menu, a muzyka jedynie
potęgowała zniechęcenie do bycia w tym przybytku.
Jedynie światła było na tyle dużo, że oświeciło mnie,
że terapia na likwidację chandry była chybiona.
Wyjeżdżając z parkingu widziałem pewnego pana,
który z radością zajmował moje miejsce.
Na szczęście Black Friday jest tylko raz w roku.
Pozdrawiam,
Marek Marudny

(Nie)zwykła kobieta
(Nie)zwykłe kobiety – niezwykłe historie. Kobiety Śląska, to konkurs zorganizowany
przez europosła Jerzego Buzka oraz Polskapress Sp. z o. o. – wydawcę Dziennika Zachodniego na 100-lecie odzyskania niepodległości. Laureatem konkursu został łaziszczanin Stanisław Braszczok
Konkurs polegał na opisaniu historycznej postaci kobiety, żyjącej w latach 1918
–2018 i przede wszystkim na terenie województwa śląskiego. Wybór opisywanej

opiszę życie mojej kochanej babci Anny
Braszczok z domu Bromboszcz z Wyr, o której uważam że była niezwykłą kobietą w życiu naszej rodziny i burzliwych czasów Ślą-

Fot. z archiwum S. Braszczoka

FELIETON
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Łaziszczanin Stanisław Braszczok
odebrał nagrodę
z rąk europosła
Jerzego Buzka

bohaterki musiał być uzasadniony, dlatego miały to być osoby związane
z uczestnikiem konkursu lub z jego rodziną. Prace nadsyłane były do 30 września.
Konkurs był uhonorowaniem kobiet,
które nie były znane w Polsce, ale bardzo
wiele znaczyły dla zwykłych ludzi, mieszkańców Śląska. O bohaterkach życia codziennego mógł napisać każdy, dzieląc
się ich historią. Celem konkursu było
przedstawienie nieznanych bohaterek życia codziennego, o których opowiadały
mamy i babcie, aby zachować o nich pamięć.
17 listopada odbyła się gala finałowa
konkursu. Spośród wszystkich uczestników zostało wybranych 10 laureatów,
wśród których znalazł się łaziszczanin Stanisław Braszczok. Laureaci w nagrodę
otrzymali dwuosobowe zaproszenie na
5-dniowy wyjazd do Brukseli i Amsterdamu w przyszłym roku.
Pan Stanisław opisywał historię swojej
babci Anny Braszczok. Jako wnuczek, obecnie 82-letni mieszkaniec Łazisk Górnych,

ska – tymi słowami rozpoczyna się praca
łaziszczanina. Historię babci pan Stanisław podzielił na VII rozdziałów, które opisywały trudy życia, m.in. podczas II wojny
światowej, z którymi musiała się zmagać
Anna Braszczok, ale przede wszystkim
przedstawiają niezwykłą kobietę, która
mimo przeciwności losu nie poddawała
się. Babcia była wyjątkową kobietą, poradziła zawsze znaleźć z Bożą pomocą wyjście z bardzo ciężkiej sytuacji, a było ich
bardzo dużo. Była mądrą śląską, polską
Mamą, a potem Babcią – opisuje pan
Braszczok. Łaziszczanin z każdym problemem zwracał się do babci, która zawsze
nad nim czuwała i czuwa do dziś. Pan Stanisław za życia babci często powtarzał:
– Nie zaszkodzi ogień woda, komu Babka
Anna ręki poda.
Prace laureatów, w tym pana Stanisława, zostały opublikowane w albumie
(Nie)zwykłe kobiety – nieznane historie.
Kobiety Śląska. Partnerami konkursu był
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz
Związek Górnośląski.
Joanna Bryzik
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W listopadzie przedszkolaki z oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej
nr 1 obchodziły Dzień Postaci z Bajek.
Każdy był przebrany za ciekawą i czasami
trudną do rozpoznania postać. Na początku balu każda grupa zaprezentowała
swoje stroje, krótko o nich opowiadając.
Następnie przedszkolaki rozwiązywały zagadki, słuchały muzyki oraz rozpoznawały
przedmioty z różnych bajek. Za każdą dobrą odpowiedź grupa otrzymywała punkt
w postaci lizaka. Nie zabrakło też zabaw
ruchowych przy muzyce, na które wszyscy
z niecierpliwością czekali. Ten wyjątkowy
dzień każdemu z pewnością zapadnie
w pamięci.
SP1

Święto
pluszowego
misia

Dzień Postaci z Bajek był okazją do zorganizowania balu przebierańców

Barwy Jesieni
XII Powiatowy Konkurs Plastyczny
Barwy Jesieni zorganizowała 14 listopada
Szkoła Podstawowa nr 1. Organizatorzy:
Ewa Loska, Monika Roterman, Joanna
Kocima oraz Monika Dawidowska-Lupa zaprosiły do udziału dzieci ze świetlic szkół podstawowych powiatu mikołowskiego. Uczestniczyli w nim wychowankowie 14 świetlic: SP1, SP2, SP3,
SP4, SP5, SP6 Łaziska Górne, SP3, SP5,
SP7, SP11 Mikołów, SP Gostyń, SP4 Orzesze-Jaśkowice, SP6 Orzesze-Zawiść, SP
Wyry.
Po omówieniu techniki kolażu przez
Krystynę Stasicę uczniowie przystąpili
do wykonania prac. W tym roku tworzyli
jesienny krajobraz przy użyciu kredek

Fot. z arch. P2

Fot. z arch. SP1

W Żłobku Miejskim, 22 listopada, odbył się Dzień Pluszowego Misia. Jak co
rok z tej okazji dzieci przygotowały przyjęcie urodzinowe dla solenizanta. Najmłodsi zaprosili swoich pluszowych przyjaciół do wspólnej zabawy. Były tańce,
śpiewanie sto lat, a największą atrakcją
było rozbijanie piniaty z cukierkami.
Złobek miejski

Fot. z arch. SP 1

Dzień Postaci
z Bajek

W żłobku świętowano Dzień Pluszowego Misia
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Laureaci konkursu Barwy Jesieni

ołówkowych. Jury w składzie Krystyna
Stasica, Iwona Gejdel oraz Michalina
Stolarczyk oceniło prace w kategorii kl.
I–III. I miejsce zajęła Sofie Van De Putte
z mikołowskiego SP5, II – Patrycja Józewicz z SP2 Łaziska Górne, III – Anna
Nowak z gostyńskiej szkoły podstawowej. Wyróżnienie: Wiktoria Berka z SP3
Łaziska Górne, Jakub Kolonko SP4 Łaziska Górne.
Po wyczerpującej pracy dzieci zostały
zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany dzięki licznym sponsorom. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Łaziska Górne. Nagrody wręczali zastępca burmistrza Jan Ratka i dyrektor
SP1 Violetta Ryszczyk. Ponadto wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
drobne gadżety z logo miasta.
SP1

jubileusz

10 lat Vox Angelica
Schola Vox Angelica, działająca przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łaziskach Dolnych, obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia działalności. Grupa dziewięciu uzdolnionych muzycznie młodych łaziszczanek, razem z założycielką i dyrygentką Patrycją Wojtynek, świętowała w niedzielę, 18 listopada
cach. Do swoich największych osiągnięć
może zaliczyć nagranie płyty z Kolędami
dla Łazisk Górnych. W roku 2018 schola
nawiązała współpracę z młodym kompo-

Podczas uroczystej mszy św. można było
usłyszeć w jej wykonaniu wiele pięknych
kompozycji. Największą jednak niespodzianką był utwór Jeruzalem, do którego
akompaniował wspomniany wcześniej
Paweł Płoskoń – na lirze korbowej.
Obecny na uroczystości burmistrz Aleksander Wyra złożył uzdolnionym łaziszczankom życzenia, wręczył kwiaty i pogratulował talentu. W imieniu scholi pragnę podziękować wszystkim, którzy nas
wspierają, pomagają i okazują wiele życzliwości. Chcę również podziękować burmi-

Fot. B. Pawłowska

Schola rozpoczęła swoją działalność
w listopadzie 2008 roku na prośbę ówczesnego proboszcza parafii w Łaziskach
Dolnych ks. Dominika Szaforza. Obecny
skład nieco różni się od tego, z którym zaczynałyśmy, ale jest kilka dziewcząt, które
śpiewają od początku. Na pierwszych próbach spotykałyśmy się w salkach katechetycznych, ale wkrótce przeniosłyśmy się do
mnie do domu – mówi dyrygentka Patrycja Wojtynek, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Obecnie zespół tworzą:
w pierwszym głosie – Marta Papała, Julia Kuczyk, Zuzanna i Olga Żmija, Wiktoria Stobiecka, Weronika Prasoł,
w drugim – Małgorzata Pawłowska
i Karolina Prasoł, natomiast w głosie
trzecim – Aleksandra Kuczyk. Mamy szeroki repertuar, ale głównie obracamy się
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Vox Angelica podczas wykonywania utworu Jeruzalem

strzowi oraz byłemu i obecnemu proboszczowi – podsumowuje dyrygent scholi
i zaprasza wszystkich miłośników muzyki
sakralnej na najbliższy występ, który odbędzie się 6 stycznia w Mikołowie-Mokrym. Dziewczyny zostały również zaproszone przez arcybiskupa do Kurii Metropolitalnej na Wigilię. mms

Schola Vox Angelica świętowała swój jubileusz 18 listopada

w tematyce religijnej – mówi Patrycja
Wojtynek. – Mamy opracowane pieśni dostosowane do każdego okresu Roku Liturgicznego, ale wykonujemy także utwory
świeckie oraz gospel. Łaziszczanie najczęściej mogą nas usłyszeć podczas mszy
świętych w naszym parafialnym kościele,
gdzie dbamy o oprawę muzyczną liturgii.
Schola prezentuje swój repertuar również podczas koncertów na terenie całego
Śląska. Występowała m.in. w Chropaczowie, Turzy Śląskiej, Panewnikach, Mikołowie, Gostyni czy Katowicach-Bogudzi-

zytorem Pawłem Płoskoniem i wzięła
udział w projekcie Antyfona, w ramach
którego powstał utwór skomponowany
specjalnie dla niej Vox Angelica tj. Antyfona na Komunię na V niedzielę Wielkiego Postu – Jeżeli ziarno pszenicy. Ponadto w całym okresie swojej działalności schola wyjeżdżała na warsztaty
muzyczne, organizowane m.in. w Szczyrku, Wiśle Malince, Zakopanym i Czarnym
Dunajcu.
W niedzielę, 18 listopada, Vox Angelica świętowała swój niezwykły jubileusz.

Gratulacje składa burmistrz Aleksander Wyra
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 PIŁKA NOŻNA

Porażka na pożegnanie
Wilki Wilcza – Polonia Łaziska 1:0
(0:0) Bramki: 1:0 Wawoczny 76’
W 83. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Bajor (Polonia)
Podopieczni trenera Krystiana Odrobińskiego swój mecz kończący piłkarską jesień rozegrali 10 listopada – łaziszczanie
w wigilię Święta Niepodległości zmierzyli
się ze znajdującymi się w dolnej połówce
tabeli Wilkami Wilcza. Na pierwszą wartą
odnotowania sytuację trzeba było poczekać ponad pół godziny – dziesięć minut
przed gwizdkiem kończącym premierową
odsłonę, niecelnie z dystansu uderzył
Adamczyk. W pierwszej połowie okazję
miał jeszcze Smyla, który także nie trafił
jednak w światło bramki. Dopiero ataki łaziszczan zmotywowały gospodarzy do zapędzenia się pod bramkę Rafała Franke
– bramkarz Polonii nie dał się jednak pokonać ani Gajewskiemu, ani Wawocznemu. W drugiej połowie, podobnie jak
w pierwszej, wszystko, co najważniejsze wydarzyło się w ostatnim kwadransie – w 76.

minucie, gospodarze wykorzystali stały
fragment gry, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Po zagraniu z narożnika boiska, bramkę na wagę trzech punktów zdobył Wawoczny. Sytuacji polonistów
nie poprawiła sytuacja z 83. minuty, kiedy
po otrzymaniu drugiej żółtej kartki, boisko
opuścić musiał Bajor. Podopieczni trenera
Odrobińskiego mieli jednak swoje szanse,
by doprowadzić do wyrównania – najbliższy szczęścia był Adamczyk, któremu na
przeszkodzie stanął słupek, natomiast uderzenie Widucha wybronił Matras. W końcówce wygraną Wilków przypieczętować
mógł jeszcze wprowadzony kilka chwil
wcześniej Lemieszko, który ostemplował
poprzeczkę bramki łaziskiej drużyny. Do
końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i łaziszczanie musieli pogodzić się
z czwartą porażką w sezonie – Polonia
rundę jesienną zakończyła na siódmej lokacie z 23 punktami w dorobku. Szersze
podsumowanie znajdą Państwo w kolejnych numerach.
mkk

 TENIS STOŁOWY

nał Rafała Grzenika (3:0), Łukasz Kołodziej zwyciężył Łukasza Grzenika, Wojciech Drwięga ograł Oliwiera Sliwkę (3:0),
a Przemysław Łukaszewski okazał się
lepszy od Kacpra Kuziaka (3:0). Piąty
punkt dołożył debel Drwięga/Łukaszewski
(3:2 z Ciemiengą/Sliwką). mkk

Pierwszy punkt
8 listopada tenisiści MOSiR-u Łaziska
Górne mierzyli się na wyjeździe ze Stalą
Kuźnia Raciborska – łaziszczanie po czterech porażkach, byli bardzo bliscy zdobycia pierwszego punktu w nowym sezonie
Ligi Okręgowej. Niestety mecz zakończył
się skromnym zwycięstwem gospodarzy
6:4 – punkty dla ekipy z Łazisk Górnych
zdobyli Rafał Brząkalik (2), który zdołał
pokonać Jana Przybyłę (3:0) oraz Krzysztofa Graba (3:2), Wojciech Drwięga,
który ograł Gabriela Bieniewskiego (3:1),
a także debel Drwięga/Wojciechowski (3:1
przeciwko deblowi Bieniewski/Depta).
Zdecydowanie więcej zabrakło łaziszczanom tydzień później, kiedy to tenisiści MOSiR-u przegrali w derbach powiatu z Gwarkiem Ornontowice 2:8. Podobnie jak w pojedynku ze Stalą, punkty na swoje konto
zapisali Wojciech Drwięga (3:0 z Tomaszem Kondziołką) oraz Rafał Brząkalik
(3:0 z Mariuszem Kuźnikiem). Upragnione przełamanie i pierwszy ligowy
punkt nadszedł 22 listopada, kiedy łaziszczanie zdołali zremisować z Naprzodem II
Borucin. Co ciekawe, jeden punkt uzyskał
każdy z singlistów – Rafał Brząkalik poko-
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Wyniki – Liga
Okręgowa, gr. III
V seria (8 listopada, godz. 18.00)
KS Stal Kuźnia Raciborska – MOSiR
Łaziska Górne 6:4
VI seria (15 listopada, godz. 18.00)
MOSiR Łaziska Górne – GKS Gwarek
Ornontowice 2:8
VII seria (22 listopada, godz. 18.00)
Naprzód II Borucin – MOSiR Łaziska
Górne 5:5

Terminarz – Liga
Okręgowa, gr. III

IX seria (6 grudnia, godz. 18.00)
GKS Gwarek II Ornontowice – MOSiR
Łaziska Górne
X seria (13 grudnia, godz. 18.00)
MOSiR Łaziska Górne – TS Kuźnia Martex III Rybnik

Plan na zimę
Niedługo po zakończeniu rundy jesiennej, poznaliśmy zimowe plany podopiecznych Krystiana Odrobińskiego, którzy
przygotowania do wiosny rozpoczną od
treningów w hali. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 14 stycznia, natomiast pięć
dni później łaziszczanie wezmą udział
w tradycyjnym turnieju o puchar powiatu,
który po raz siódmy odbędzie się w hali
łaziskiego MOSiR-u. Pod koniec stycznia
łaziszczanie wybiegną również na murawę
na pierwszy zimowy sparing – na inaugurację zimowych przygotowań, poloniści
zagrają z czwartoligową Sarmacją Będzin.
Najciekawiej zapowiadają się starcia
z trzecioligowymi rezerwami Górnika Zabrze oraz Ruchem Radzionków. Zimowe
sparingi zakończy rywalizacja z Beskidem
Skoczów, zaplanowana na tydzień przed
startem piłkarskiej wiosny – 16 marca,
Polonia ma zainaugurować rundę rewanżową przeciwko GKS-owi II Tychy. mkk
Terminarz zimowych sparingów (w nawiasie miejsce po rundzie wiosennej):
26 stycznia: Sarmacja Będzin (IV liga,
gr. śląska I, 10. miejsce)
2 lutego: Unia Kosztowy (IV liga, gr. śląska I, 9. miejsce)
9 lutego: Górnik II Zabrze (III liga, gr. III,
7. miejsce)
16 lutego: Ruch Radzionków (III liga,
gr. III, 11. miejsce)
23 lutego: Szombierki Bytom (IV liga,
gr. śląska I, 7. miejsce)
2 marca: Unia Dąbrowa Górnicza
(IV liga, gr. śląska I, 6. miejsce)
9 marca: Beskid 09 Skoczów (Liga Okręgowa, gr. Bielsko-Biała, 1. miejsce)
 SIATKÓWKA

Koniec serii
Po czterech kolejnych wygranych, siatkarki MOSiR-u Polonii musiały uznać wyższość zarówno Burzy MOSiR Mikołów, jak
i UKS-u POSiR Pszczyna. 10 listopada łaziszczanki rozpoczęły derbowe starcie od
wygrania seta na przewagi, ale niestety
trzy kolejne przegrały. Tydzień później we
własnej hali zdołały przeciwstawić się rywalkom tylko w drugim secie, wygranym
do 20. Ostatecznie oba pojedynki zakończyły się wynikiem 3:1 na korzyść przeciwniczek łaziszczanek. Podopieczne trener
Jurczyńskiej czeka bardzo pracowity początek grudnia – dwa pierwsze tygodnie
przyniosą aż cztery mecze MOSiR-u. mkk
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Turniej mikołajkowy piłkarek ręcznych

Fot. J. Bryzik

W

mikołajkowym turnieju piłki
ręcznej dziewcząt rocznika
2007 i młodszych, z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 10-lecia MOSiR-u Łaziska Górne, wzięło udział pięć drużyn,
w tym zawodniczki z Łazisk.
Turniej, który został zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Szkołą Podstawową nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II, odbył się 24 listopada w hali
sportowej SP6. O wygraną walczyły zespoły: MTS Żory, MOSiR Polonia Łaziska,
MOSM Tychy, Akademia Handballu Ruch
Chorzów i KS Pogoń 1945 Zabrze.
Drużyna Polonii Łaziska, prowadzona
przez trenerów Irynę Krawczyk oraz
Mariana Olszówkę, po zaciętej walce
o I miejsce usytuowała się na miejscu II.
Po zakończonych rozgrywkach przywitano zaproszonych gości honorowych
i wręczono puchary. Kapitanowie drużyn
otrzymali nagrody z rąk młodych sportowców Kadry Polski – Pauliny Kopańskiej, reprezentantki kadry narodowej

Szczypiornistki Poloni Łaziska z trenerami i reprezentantami narodowej kadry juniorskiej

juniorek młodszych, wychowanki Iryny
Krawczyk i absolwentki SP6 oraz Pawła
Krawczyka, reprezentanta kadry narodowej juniorów młodszych.
Na turniej przybyło liczne grono widzów, mecze obserwowało około 200

osób. Ogromnym wsparciem dla młodych szczypiornistek była, jak zawsze,
obecność rodziców, którzy entuzjastycznie kibicowali i zagrzewali do zaciętej
gry.
mjb

Śniadanie
daje moc

Fot. z arch. SP1

W czwartek, 8 listopada, przedszkolaki
z oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej nr 1 wzięły udział w programie Śniadanie Daje Moc. Tego dnia
wszystkie dzieci ubrane w fartuszki
i czapki kucharzy, przygotowywały wspólne śniadanie. Każda z grup przyrządziła
inne danie. Były owocowe szaszłyki, tortille, kanapki oraz pyszny i zdrowy sok
warzywno-owocowy. Jednak największą
radość dzieciom sprawiła degustacja.
Wszystkie dania rozeszły się jak świeże
bułeczki. Było smacznie, zdrowo i kolorowo. W końcu śniadanie daje moc!
SP1

Przedszkolaki z oddziałów SP1 przygotowały pyszne i zdrowe śniadanie
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dzieci wiedzą więcej

Co to są andrzejki?

Lanie woskiem, przestawianie butów, obierki z jabłek... wszyscy kojarzymy andrzejki przede wszystkim z wróżbami odprawianymi w ostatni wieczór listopada. Dzieci z Przedszkola nr 6 im. Pod Topolą mają swoją wizję tego magicznego wieczoru wróżb

Mateusz, Oliwier, Hania, Emilka
To są wróżby. Kiedyś widziałem bajkę o wróżbach. I te wróżby były
niebieskie, białe, czarne, czerwone i żółto-czarne. Ja bym zrobił taką
wróżbę ze wszystkich kolorów. Wróżby mogą zrobić złe zaklęcia
i trzeba je powstrzymać. Mi wróżka zębuszka dała dwadzieścia stów
i jedną dziesiątkę – przyznaje Mateusz. A ja za ząbka dostałem
cztery stówy i piętnaście dych. Wróżki biorą pieniądze z banku. Słyszałem trochę coś o laniu świecą i można jeszcze popiół dać. Wróżby
może odprawiać budowniczy albo murarz – mówi Oliwier. Nie, bo
wróżby odprawia wróżka albo Mikołaj, bo ma laskę i elfy też mogą.
Te Andrzejki to są chyba takie czary. Wróżki latają i chodzą w nocy,
i zabierają ząbki. Wróżka nie zabiera zębów, jak ktoś jest chory, bo
ten ząb robi taki syropek. Andrzejki będą 30 grudniego – stwierdza
Hania. Robi się wtedy wróżby. A ja myślę, że wróżby odprawia anioł,
taką swoją białą różdżką – odpowiada Emilka.

Artur, Igor, Zuzia, Hania
Andrzejki to jest takie święto. Wróżby odprawiają mądre dzieci.
Tylko ludzie mogą robić wróżby, bo wróżki nie istnieją. No chyba
że wróżka zębuszka, ona istnieje. Wróżby spełniają na przykład takie rzeczy, które chcemy i jak czegoś nie wiemy, to możemy sobie
powróżyć, na przykład kiedy się skończy zły tydzień – mówi Hania. Wtedy się robi wróżby i tańczy. I robi się taką wróżbę, że trzyma
się klucz i jest miska z wodą, wlewa się tam wosk i wychodzi jakiś
kształt. Wszystko można sobie wymarzyć i wywróżyć – stwierdza
Zuzia. Wróżby to takie granie, takie jakby zabawy. Ja myślę, że
wróżki istnieją i mają różdżki, magię i pyłek. Wróżby spełniają życzenia – odpowiada Igor. Wtedy dziewczyny dają buty i która
pierwsza przekroczy próg, to pierwsza wyjdzie za mąż. Przez wróżby
można sobie wymarzyć, żeby się nie uczyć albo kiedy będą wakacje – opowiada Artur.

Zuzia, Witek, Niko, Maja
Wieczór, kiedy się ludzie modlą o Andrzeja i są odprawiane wróżby
przez wróżki. Wróżka to jest zębuszka. Mi kiedyś dała trzy piniążki
– przyznaje Zuzia. To jest taki wieczór andrzejowski i się wlewa do
jakiegoś garnka chyba jakąś wodę. Może być wróżba z dyni. Wróżka
mogłaby zaczarować w złoto nawet ludzi. A ja zmieniłem kogoś
w żabę czarami. Dotknąłem kogoś i się zmienił w żabę – opowiada
Witek. Andrzejki to jest trochę takie halloween. Pani może odprawić wróżby, a my nie możemy. I jeszcze wróżka może. Zębuszka to
jest taka dziewczynka, która zabiera wszystkie ząbki po prostu i daje
pieniążek, albo sto złotych. Ja mogę panią zaczarować w żabę,
a wróżka zębuszka może zaczarować brwi. Wróżka może nawet czarować szminki na jajko niespodziankę – mówi Maja. Wlewa się
wosk do garnka i robią się wzorki. Wróżby mogą oznaczać, że będzie jakiś atak. Do mnie wróżka zębuszka przyszła 8 razy! Ona zjada
te wszystkie zęby, ma je w brzuchu – stwierdza Niko.

Hania, Zuzia, Jan, Konrad
Takie trochę czary to są. A moje pudełko było otwarte, a miałam zamknięte pudełko i tam były kartki, i potem były w innym
miejscu, takie czary-mary. Ja widziałam kiedyś prawdziwą wróżkę,
miała skrzydła i różdżkę. Wróżka bierze wszystkie ząbki i to są
jej stołeczki. Robi cały domek. Słodziaki można czarować i wtedy
one żyją. Ja mam słodziaki, ale sówka mi się gdzieś schowała
i nic nie je – mówi Hania. Wróżka nie istnieje, to dorośli biorą
ząb i dają pieniążek. Wróżka ma taki globus z zębów. Może ksiądz
odprawia wróżby. Istnieje magia, ale tylko od Pana Boga – stwierdza Jan. Nieprawda, dorośli kupują coś innego, a wróżka daje
nam pieniążki za ząbka. Wróżka czaruje i robi wróżby swoją
różdżką. Czaruje i już. Magia żyje – odpowiada Zuzia. To taki
magiczny dzień z wróżbami. Bo wróżby to są magiczne. Ja myślę, że to wszystko robią wróżki i magia istnieje – przyznaje Konrad.
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