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Ciepłych, spokojnych, pełnych nadziei
i pokoju Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2019 roku realizacji
wszystkich planów,
powodzenia i samych sukcesów
życzą
Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Aleksander Wyra
Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne
Jan Ratka

Fot. M. Strzelczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Król
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gazeta łaziska

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

MDK zaprasza...
…19 grudnia o godz. 17.00 do sali widowiskowej na widowisko muzyczne Idą
Święta w wykonaniu zespołu Radość oraz zaproszonych gości. Wstęp wolny.
…30 grudnia o godz. 18.00 do sali widowiskowej na koncert Łaziskie kolędowane.
Wystąpią: Orkiestra Dęta Tauron Wytwarzanie oddział Elektrownia Łaziska, chór Echo,
zespół Radość. Wstęp wolny.
…5 stycznia o godz. 18.00 do sali widowiskowej na koncert kolęd w wykonaniu
zespołu Logos, działającego przy łaziskiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Różańca św.
Bezpłatne wejściówki na koncert można odebrać w kasie biletowej MDK.
…11 stycznia o godz. 17.00 do sali widowiskowej na Charytatywny Koncert Noworoczny – Łaziszczanie dla Jasia, podczas którego zbierane będą pieniądze na zakup leku dla łaziszczanina Janka Suchonia. Szczegóły na s. 6.
…13 stycznia na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 oraz łaziskimi harcerzami. Szczegóły finału
WOŚP na s. 6.
…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 na koncert można odebrać w kasie biletowej MDK.
…25 stycznia o godz. 18.00 do sali widowiskowej na koncert Teresy Werner, wokalistki znanej z przebojów Miłość jest piękna, Dałabym Ci dała czy Kocham swoje morze. 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.
…6 lutego o godz. 20.30 do sali widowiskowej na występ kabaretowy Roberta
Korólczyka – lidera Kabaretu Młodych Panów – który zaprezentuje się w programie
Robert Korólczyk One Man Show. Bilety w cenie 60 zł (parter) i 50 zł (balkon) można
nabyć w kasie biletowej MDK.

Pięknych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku optymizmu
i realizacji planów
życzą
redakcja Gazety Łaziskiej
dyrekcja i pracownicy MDK

Zdrowych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pasma sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń
w Nowym 2019 Roku
życzą
Mieszkańcom Łazisk Górnych

w imieniu Rady Powiatu
Przewodnicząca
Barbara Pepke
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w imieniu Zarządu Powiatu
Starosta
Mirosław Duży

z życia miasta
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Od stycznia 16 zł…

Fot. J. Bryzik

Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady Miejskiej, które odbyło się 27 listopada, radni podjęli trudną, ale konieczną uchwałę, dotyczącą podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia stawka wzrośnie z dotychczasowych 12 do
16 zł za jedną osobę w gospodarstwie domowym. Nie zmienia się natomiast zasada,
że płacić trzeba za cztery pierwsze osoby, za piątą i każdą kolejną stawka wynosi 1 zł

Ogrodzone i zamykane śmietniki pozwalają na prowadzenie bardziej skutecznej segregacji

Konieczność podniesienia opłat za odbiór odpadów wyjaśniał podczas sesji burmistrz Aleksander Wyra: – Proponowana
dzisiaj stawka ma przede wszystkim na celu
niedopuszczenie do niekontrolowanego
wzrostu cen za odpady w naszej gminie. Od
początku 2017 roku – całkowicie niezależnie od nas – ogromnie i nieprzewidywalnie
wzrosły opłaty za składowanie. Za tonę od-

padów niesegregowanych z 240 zł w 2017 r.
do 295 zł planowanych na rok 2019.
W przypadku odpadów segregowanych
– w ubiegłym roku obowiązywała stawka
1 zł, a w przyszłym PGKiM będzie musiał
zapłacić 100 zł za tonę papieru i szkła,
a w przypadku tworzyw sztucznych nawet
150 zł. Za odpady wielkogabarytowe było
240 zł, będzie 350 zł za tonę. To wszystko

spowodowało, że w tym roku PGKiM poniesie około 1 mln zł straty z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami, ponieważ przekazane jej przez gminę 2,6 mln zł z opłat
mieszkańców nie wystarcza na pokrycie
wszystkich kosztów.
Taka sytuacja powoduje utratę płynności finansowej spółki, co może być zagrożeniem dla jej dalszego funkcjonowania.
Dodatkowo okazało się również, że
w tym roku znacząco wzrosła ilość odbieranych odpadów. Byliśmy przekonani, że
ilości poszczególnych frakcji odpadów
mamy dobrze oszacowane, a tymczasem
w tym roku PGKiM zebrało o 300 ton, czyli
10%, więcej odpadów niesegregowanych,
a w przypadku odpadów wielkogabarytowych – było to o 67 ton więcej, czyli praktycznie raz tyle niż wcześniej zakładaliśmy
– wyjaśniał dalej Aleksander Wyra. Konieczne więc było ponowne przeliczenie
wszystkich kosztów i skalkulowanie tak,
żeby przy jak najmniejszym obciążeniu
mieszkańców, prowadzenie gospodarki
odpadami mogło się zbilansować. Muszę
dodać, że proponowana stawka 16 zł pozwoli na to jedynie przy dodatkowym „zaciśnięciu pasa” przez spółkę i prowadzeniu
przez nią naprawdę oszczędnej gospodarki. Niezbędne będzie również poprawienie efektywności zbiórki odpadów segregowanych, do czego mam nadzieję
wspólnie z mieszkańcami doprowadzimy
– mówił podczas sesji burmistrz. – Jeżeli
PGKiM – ze względu na ponoszone straty
– zrezygnowałoby z prowadzenia odbioru
odpadów komunalnych, miasto musiałoby
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Miasto rozbłysło już świątecznymi
światełkami. W centrum miasta na rondzie stanęła 10-metrowa choinka, natomiast w Łaziskach Średnich przy skrzyżowaniu ul. św. Barbary i Wyszyńskiego
oraz w Dolnych u zbiegu ul. Mikołowskiej i Piaskowej ustawiono 8-metrowe
włoskie choinki. Na większości latarni
ozdoby zostały zamontowane pod koniec listopada, tylko w Łaziskach Dolnych pojawiły się nieco później – po zakończeniu wymiany słupów, prowadzonej na zlecenie firmy Tauron Dystrybucja.
W sumie na terenie Łazisk jest zamontowanych 200 sztuk ozdób – informuje Wacław Puźniak. – 64 z nich to własność
miasta, natomiast 136 to dekoracje wynajęte. Takie rozwiązanie jest tańsze i stosujemy je już od kilku lat. mms

Fot. M. Strzelczyk

Świątecznie w mieście

Miasto zostało już udekorowane na święta. Trzy choinki w trzech
dzielnicach to już coroczna tradycja
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
4Od 26 listopada do 5 grudnia na terenie
Łazisk Górnych i Gminy Wyry strażnicy przeprowadzili 13 kontroli spalania w piecach CO.
4Od 27 listopada do 9 grudnia ośmiokrotnie interweniowano wobec osób nietrzeźwych.
Trzykrotnie interwencja zakończyła się doprowadzeniem osób do miejsca zamieszkania,
a pięć osób zostało umieszczonych w izbie wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
428 listopada na ul. Łąkowej interweniowano
w sprawie rannej sarny. Powiadomiono Pogotowie Leśne w Mikołowie i zabezpieczono
miejsce do czasu przybycia leśniczego.
428 listopada wspólnie z policją interweniowano na ul. Piaskowej wobec osoby, która zażyła nadmierną ilość leków. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało osobę do
szpitala w Mikołowie.
428 listopada weterynarzowi przekazano
bezpańskiego psa z ul. Rybnickiej w Gostyni.
42 grudnia w związku z telefonem patrol
straży miejskiej udał się na ul. Pszczyńską
w Gostyni, gdzie mężczyzna spacerujący po
lesie znalazł wycieńczonego psa. Całe to zdarzenie zauważyła lekarka weterynarii i rozpoznała psa. Jak się okazało, pies uciekł dawno
temu właścicielowi i od wielu miesięcy włóczył się po lesie. Pies został zwrócony właścicielowi.
44 grudnia wspólny patrol policjant–strażnik zabezpieczył przemarsz procesji górniczej
na ul. św. Barbary i Wyszyńskiego.
45 grudnia, w związku z dużym zanieczyszczeniem jezdni na ul. św. Barbary, patrol straży
miejskiej zwrócił się do KWK Bolesław Śmiały
o oczyszczenie jezdni z mazi.
45 grudnia wspólny patrol straży miejskiej
i policji interweniował na ul. Chopina w związku z bójką. Czynności wykonał funkcjonariusz
policji.
47 grudnia strażnik miejski udzielił wsparcia
pracownikowi MOPS-u podczas transportu
osoby bezdomnej do noclegowni w Przegędzy.

bezpieczeństwo

Zanim ruszysz….
Okres zimowy to czas, kiedy na ulicach
codziennie można spotkać samochody
pokryte śniegiem lub mające oszronione
szyby. Kierujący takimi pojazdami z pełną
świadomością decydują się na jazdę bez
dostatecznej widoczności i kontroli nad
tym, co dzieje się na drodze. Taka sytuacja i dodatkowo złe warunki atmosferyczne, mogą mieć tragiczne skutki. Kierowca takiego pojazdu nie ma możliwości zobaczyć pieszego, nawet w pełnym
świetle, nie widzi też dobrze innych pojazdów. Porusza się na wyczucie, zagrażając wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Często też podczas jazdy z takiego
samochodu odpadają kawałki lodu czy
śniegu upadając potem na jadące za nim
pojazdy. W takich sytuacjach kierujący
świadomie naraża na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
Policjanci przypominają, że zgodnie
z prawem o ruchu drogowym, pojazd
uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie
z niego nie zagrażało bezpieczeństwu

...I POLICJANTA
423 listopada w Łaziskach Górnych nieznany
sprawca, działając na szkodę mieszkanki Łazisk
Górnych, w trakcie przejazdu autobusem komunikacji miejskiej dokonał kradzieży portfela
wraz z zawartością w postaci pieniędzy w kwocie 600 zł. Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Łaziskach Górnych.
44 grudnia nieznany sprawca, po uprzednim
zerwaniu kłódki w drzwiach do pomieszczenia
piwnicznego, dokonał kradzieży z jego wnętrza
maszyny do szycia marki Łucznik o wartości
240 zł, działając na szkodę mieszkanki Łazisk
Górnych. Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Łaziskach Górnych.
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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osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Nie może naruszać też porządku ruchu na drodze i narażać kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu
w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się
urządzeniami do kierowania, hamowania
i sygnalizacji.
Jakie konsekwencje grożą kierowcy,
który nie stosuje się do powyższych przepisów? Jeśli patrol policji zauważy pojazd
zagrażający innym uczestnikom ruchu,
zostanie on zatrzymany. Kierujący musi
się w tej sytuacji liczyć z mandatem w wysokości do 500 złotych. Pamiętajmy więc,
żeby przed wyjazdem samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne i innych
uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut, żeby właściwie
przygotować auto do podróży i zapewnić
sobie tym samym komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, a nawet uniknąć tragedii
na drodze.
mred.

z życia miata
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Wielki Brat patrzy
jest od 21 do 40 dni. Dzięki zapisowi z kamer udało się rozwiązać kilka spraw. Mniej
więcej dwa tygodnie temu jednej z łaziszczanek zniszczono samochód na parkingu
za Miejskim Domem Kultury. Po przeana-

Fot. M. Strzelczyk

P

rzenośna kamera obrotowa z możliwością zoomu to najnowszy nabytek
Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych. Podstawowe zalety takiego sprzętu
– oczywiście oprócz wysokiej jakości obrazu
– to fakt, że możemy ją umieszczać w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do prądu
ani internetu. Kamera ma bardzo wydajny
akumulator i posiada możliwość przesyłu
obrazu za pomocą karty SIM. Zgodnie z naszym planem będzie montowana w różnych
miejscach, w zależności od potrzeb. Jeżeli
w jakimś rejonie, gdzie nie ma monitoringu
miejskiego, pojawi się problem, mobilna
kamera powinna pomóc w jego rozwiązaniu – mówi Andrzej Drozdowski, komendant Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych.
Jeszcze tydzień temu mobilna kamera była
zamontowana przy ul. Dworcowej, ale już
zmieniła lokalizację.
Przypomnijmy, że monitoringiem objęte
jest praktycznie całe miasto. Oczy kamer
obserwują centrum miasta, otoczenie
szkół i przedszkoli oraz inne obiekty miejskie, place zabaw i niektóre parkingi.
W sumie w Łaziskach patrzy na nas prawie 100 kamer. Mamy w mieście bardzo
nowoczesny system, który po wykryciu ruchu nie tylko obraca kamerę w tym kierunku, ale również robi zbliżenie, dzięki
czemu można rozpoznać twarze czy odczytać numery rejestracyjne pojazdów – zaznacza komendant. Obraz przechowywany

Obraz kamer jest obserwowany przez łaziskich strażników miejskich

stwa. Mieliśmy spory problem ze zniszczeniami w niektórych miejscach, ale od kiedy
został tam zamontowany system monitoringu, sytuacja znacznie się poprawiła. Na
os. Kościuszki spółdzielnia również zainwestowała w osiedlowy monitoring i – jak się
okazało – jest poprawa – zaznacza komendant. mms

Przenośna kamera obrotowa

Od stycznia 16 zł…
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ogłosić na to zadanie przetarg. Aktualnie
ceny rynkowe, proponowane przez firmy,
które niestety mają monopol na zbiórkę
odpadów, spowodowałyby konieczność
podniesienia stawki od mieszkańca do
kwoty powyżej 20 zł – informował burmistrz.
Problem złej segregacji dotyczy przede
wszystkim zabudowy wielorodzinnej i to
głównie wśród jej mieszkańców ma być
prowadzona dodatkowa akcja informacyjna, jak właściwie segregować śmieci.
Z naszej strony również deklarujemy wszelką pomoc w tym zakresie. Już na styczniową
sesję Rady Miejskiej chciałbym zaprosić prezesów wszystkich spółdzielni mieszkaniowych, a wcześniej przedyskutować sprawę
z radnym, i wspólnie podjąć jakieś decyzje,
które wpłyną na uporządkowanie i poprawę systemu odbioru odpadów segrego-

lizowaniu materiału z miejskiego monitoringu bardzo szybko udało się ustalić
sprawcę, który wycofując z miejsca parkingowego zarysował jej samochód na całej długości. Innym razem – dzięki zapisanemu obrazowi z kamer – ustalono sprawców zniszczeń na Ynzli.
W miejscach, gdzie pojawiły się kamery,
obserwujemy znaczną poprawę bezpieczeń-

wanych w blokach – wyjaśniał Aleksander
Wyra. – Jedną z kluczowych dla mnie kwestii do przedyskutowania i zmiany, jest sposób prowadzenia samych śmietników.
Mamy doświadczenia, że w spółdzielniach,
które mają śmietniki zabudowane, ogrodzone i zamykane, bez dostępu osób trzecich, segregacja prowadzona jest zdecydowanie lepiej. Do takiej sytuacji chcielibyśmy
doprowadzić w całym mieście.
Jak podkreślił burmistrz, ma nadzieję, że
przyjęta stawka pozwoli na zbilansowanie
kosztów prowadzenia gospodarki i okaże
się wystarczająca. Podkreślił jednak również, że koszty składowania nadal będą rosły, a dodatkowo zwiększą się obostrzenia
i nakładane na gminę obowiązki w zakresie odbioru odpadów.
Radni przyjęli uchwałę 18 głosami „za”
przy 1 „wstrzymującym się”.
Joanna Pasierbek-Konieczny

Ciepło
na Ameryce
Podpisano już 24 umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na os. Leśnym.
To połowa ze wszystkich zainteresowanych
takim rozwiązaniem, którzy deklarowali
chęć przystąpienia do projektu. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje
w drugim tygodniu stycznia kolejne spotkanie z mieszkańcami tej części Łazisk.
Z informacji, jakie do mnie docierają, wynika, że część osób zainteresowanych jeszcze się waha, ma sporo pytań. Myślę, że spotkanie na miejscu w Łaziskach z grupą fachowców pomoże tym osobom podjąć
decyzję – mówi Jan Suchy, zastępca prezesa tyskiego PEC-u.
Kiedy tylko ustalona zostanie data spotkania na temat przyłączenia Ameryki do
sieci ciepłowniczej, informacja trafi do zainteresowanych mieszkańców. mms
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OGŁOSZENIA DROBNE
OFERTY BS NIERUCHOMOŚCI
Tel. 662 287 099
Mieszkania
§ Łaziska Górne 2 pok. II p., 58 m2, 179 000 zł
§ Łaziska Górne 1 pok. parter, 24,7 m2,
75 000 zł
§ Łaziska Górne 3 pok. II p., 72 m2, 169 000 zł
§ Łaziska Średnie 1 pok. II p., 27,7 m2,
79 000 zł
Domy
§ Nowy Łaziska Górne 145 m2, 433 500 zł
§ Łaziska Górne 150 m2, dział. 350 m2,
690 000 zł
§ Łaziska Górne 150 m2, dział. 800 m2,
739 000 zł
§ Łaziska Górne 60 m2, dział. 1900 m2,
330 000 zł
§ Łaziska Górne 130 m2, dział. 1180 m2,
359 000 zł
§ Mikołów 190 m2, dział. 1000 m2, 650 000 zł
OFERTY BIURA NIERUCHOMOŚCI
„MIKO”
Tel: 504 222 975; 32 790 53 88;
www.nieruchomosci-miko.pl
§ Łaziska G. 35,70 m2, 125 000 zł
§ Łaziska G. 73 m2, 225 000 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
§ Ornontowice 33,30 m2, 57 000 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 Rybnik 67 m2, 1700 zł

13 stycznia znowu
gramy z WOŚP
Dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych, to cel 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab Kopernik zaprasza mieszkańców w niedzielę,13 stycznia, do wzięcia udziału
w tym wydarzeniu. Jak co rok przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Od wczesnych godzin porannych
60 wolontariuszy wyruszy na ulice miasta, a od godziny 10.00 zapraszamy do
MDK, gdzie przygotowaliśmy wiele
atrakcji. Koncert finałowy rozpocznie się
o godz. 15.00 na głównej scenie. Wystąpi wielu wspaniałych wykonawców
i jak co rok odbędą się licytacje. Na za-

kończenie, ale jeszcze przed Światełkiem
do nieba, mamy dla Was przygotowaną
niespodziankę.
Organizatorami 27. finału są Szkoła
Podstawowa nr 3, 1 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Łaziska, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Miejski Dom Kultury.
Dynamika wydarzenia jak zawsze jest
bardzo duża, dlatego zapraszamy do odwiedzania stron internetowych oraz profili facebookowych organizatorów, na
których już wkrótce pojawią się szczegółowe informacje. Cały program będzie
również dostępny na plakatach. Gramy
razem! Do końca świata i jeden dzień
dłużej! mred.

Charytatywnie dla Jasia
W piątek, 11 stycznia, o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury odbędzie się
Charytatywny Koncert Noworoczny –
Łaziszczanie dla Jasia, którego organizatorami są Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
oraz MDK w Łaziskach Górnych. Bilety
wstępu w cenie 30 zł można nabyć w kasie biletowej MDK oraz sekretariacie SP6.
Jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć cel koncertu, a nie jest w stanie w nim uczestniczyć, może kupić cegiełkę w cenie 10 zł.
W koncercie udział wezmą uczniowie
SP6 w Łaziskach Górnych oraz zaproszeni
goście: Anna Kamyk, Barbara Minoł-Wałaszek, Patrycja Wojtynek, Dziecięcy Zespół Artystyczny Radość, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim naszym Klientom
dziękujemy za udaną współpracę
oraz życzymy Wam
zdrowych, wesołych, spokojnych
i radosnych Świąt w rodzinnym gronie
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
Biuro Nieruchomości MIKO
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towicach oraz zespół Carrantuohill & AF
Music.
Akcja charytatywna po raz kolejny będzie przeznaczona na leczenie Jana Suchonia, mieszkańca Łazisk Górnych, chorującego na bardzo rzadką, genetyczną
i śmiertelną chorobę Niemanna-Picka
typu C, zwaną potocznie dziecięcym Alzheimerem. Jedynym antidotum na zatrzymanie objawów tej choroby jest lek
Zavesca, który obecnie w Polsce jest nierefundowany, a jego miesięczna dawka to koszt ok. 24 tys. zł. Od kwietnia
2017 r., nieprzerwanie dzięki wielu ludziom dobrej woli, Janek poddawany jest
kuracji tym lekarstwem. Organizm na terapię zareagował bardzo dobrze, chłopak
zdecydowanie lepiej się czuje, chodzi
i mówi. Zalecona dawka to ok. 3 tabletki
dziennie, jednak z racji ceny, Janek przyjmuje tylko jedną, której koszt można
oszacować na ok. 300 zł.
22 listopada historia Jasia została
przedstawiona w programie Elżbiety Jaworowicz Sprawa dla reportera. Program
jest dostępny w internecie, zapraszamy
serdecznie do jego obejrzenia. Będziemy
ogromnie wdzięczni za każde wsparcie
w niesieniu pomocy dla Jasia. Można pomóc wpłacając darowiznę na konto PKO
BP 74 1020 2528 0000 0702 0277
3166, tytułem – darowizna dla Jana Suchonia. Serdecznie zapraszamy!
Społeczność SP6,
MDK Łaziska Górne

z życia miasta

gazeta łaziska

Dziki wychodzą z lasu

Nie bały się świateł ani ruchliwej drogi.
Dobrze, żeby mieszkańcy byli świadomi, że
do takiego spotkania może dojść – zaznacza Łukasz Piesocki.
W tym przypadku możemy mówić o tzw.
dzikach miejskich. W pobliżu osiedli ludzkich szukają zazwyczaj pożywienia. Znajdują je w śmietnikach, a trawniki są bogate w larwy i pędraki. Prawdą jest również, że człowiek coraz częściej zajmuje
tereny do tej pory dzikie. Budujemy się na
obrzeżach lasów, więc tym samym to my
„wchodzimy” niejako na obszary zajmowane do tej pory przez leśne zwięrzęta – zaznacza Wacława Puźniak z Koła Łowiec-

Stado dzików liczące kilkanaście, a według niektórych świadków, nawet powyżej
dwudziestu osobników, krąży ostatnio po Łaziskach. Spacerują po osiedlach, blisko
domów, a oświetlony teren czy ruchliwe ulice wcale ich nie odstraszają. Dziki wyszły
z lasów i bardzo dobrze czują się w kontakcie z cywilizacją…
kaniec Łazisk Średnich Michał Dziędziel.
– Wszystkie dziki były już dużymi osobnikami. Może trzeba by jakoś ostrzec mieszkańców, bo dużo osób chodzi przez las skrótem. Poza tym na ul. św. Barbary jest spory

Fot. Ł. Bugiel

Stado dzików przy ul. Staszica...

ruch, a uderzenie samochodem w takiego
dzika może się źle skończyć.
Właśnie takie zdarzenie miało miejsce
24 listopada po godz. 21.00 na DK81
przed skrzyżowaniem przy hucie. Kierowca samochodu osobowego nie zdążył
wyhamować i uderzył w trzy przechodzące przez drogę dziki. Zwierzęta zginęły
na miejscu, a samochód był w takim stanie, że zatrzymano jego dowód rejestracyjny. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kierowcy na szczęście nic
się nie stało.
Wracając do wspomnianego stada,
6 grudnia, po godz. 21.00 było widziane
w Łaziskach Średnich w okolicy boiska.
Łukasz Bugiel przejeżdżał ul. Staszica
i zauważył chodzące między drzewami
dziki. Jego zdaniem mogło tam ich być
nawet ponad 20 sztuk. Z samochodu zrobił zdjęcie ryjącym w ziemi zwierzętom.
Kilkadziesiąt minut później z dzikami spotkał się w tej okolicy Łukasz Piesocki,
który przesłał informację na ten temat na
naszą skrzynkę. Na dziki natknąłem się,
kiedy wracałem ze sklepu około godziny
21.50. Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, żeby dziki weszły do centrum miasta.

Fot. K. Kloska

Migracja dzików na tereny zamieszkałe
czy użytkowane przez ludzi, to nie jest
nowy temat w Łaziskach, ale do tej pory
chodziło głównie o zniszczenia upraw
albo łąk. W ubiegłym roku mieszkańcy
alarmowali, że dziki regularnie pojawiają
się na terenach rekreacyjnych za basenem
Żabka. W tym roku odważyły się podejść
bliżej domów. Na początku jesieni kilka
osobników dokładnie przeryło przydomowe trawniki m.in. przy ul. Mikołowskiej. W listopadzie dziki zaczęły pojawiać
sie w Łaziskach Średnich. Liczące kilkanaście sztuk stado zauważyła późnym wieczorem w okolicy Małpiego Gaju Karolina Kloska. Zobaczyłam je z balkonu –
najpierw z lasku wyszedł ten największy,
a po chwili dołączyło do niego kilkanaście
osobników. Mnie osobiście ten widok bardzo ucieszył, kocham zwierzęta i jestem
przeciwnikiem ich odstrzeliwania. Jednak
w tym przypadku sytuacja może wymknąć
się spod kontroli. W stadzie było kilka podrostków, a jak były młode, to prawdopodobnie była też matka, która – kiedy poczuje się zagrożona, nie wiadomo, jak zareaguje, a sporo osób wychodzi tam
z psami na spacer. Dobrze, żeby mieszkańcy
mieli świadomość, że takie sytuacje mają
miejsce – zaznacza łaziszczanka. Tej nocy
stado spacerowało wokół osiedla – dziki
najpierw skierowały się w stronę sklepu
Netto, potem przeryły trawniki wzdłuż
ogrodzenia SP6, zostawiły też swoje ślady
przy osiedlowym dyskoncie Biedronka.
Być może to samo stado było widziane
6 grudnia w innej części miasta. Przed godziną 20.00 mieszkaniec Łazisk, jadąc samochodem ul. św. Barbary z Łazisk Górnych do Średnich natknął się na stado
dzików przechodzących przez drogę około
150–200 m przed wjazdem do amfiteatru i drogi przez las. Stado przechodziło
przez ulicę od strony lasu bukowego
i działek w kierunku bazy transportowej.
Kiedy wyjechałem zza ostatniego zakrętu
w lesie, zauważyłem, że coś stoi na drodze.
Były to dwa dziki. Kiedy podjechałem bliżej, wyszło jeszcze około sześciu sztuk i spokojnie przeszło. Po chwili wyszedł jeszcze
jeden i wtedy się zatrzymałem, żeby przeszedł, ale ten zawrócił – opowiada miesz-

...i w okolicy Małpiego Gaju

kiego Bażant. – W tym roku, zgodnie z założonym planem, pozyskaliśmy już 80 sztuk
dzika i na razie odstrzał nie będzie prowadzony.
Co zrobić, kiedy już natkniemy się na
dzika? W przypadku bezpośredniego spotkania należy przede wszystkim zachować
spokój i w miarę możliwości oddalić się.
Należy również pamiętać o tym, że zwierzęta, które zostaną ranne, np. w wyniku
kolizji z samochodem, mogą być agresywne
i próbować się bronić, więc nie są wskazane
działania „na własną rękę”. W takich sytuacjach należy przede wszystkim skontaktować się odpowiednimi służbami – mówi
podleśniczy Tomasz Strecker i uspokaja,
że dziki wychodzące z lasu to zjawisko naturalne i nie powinno nas niepokoić.
Małgorzata Strzelczyk
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Mirosław Duży został nowym starostą powiatu mikołowskiego. Jest trzecim starostą w dwudziestoletniej historii powiatu, a drugim z Łazisk, ale jak zaznacza, będzie
służył mieszkańcom wszystkich gmin wchodzących w jego skład

Będziemy współpracować
dla dobra powiatu
czyli 15 głosów „za” – daje stabilną
większość?
Jeżeli chodzi o wielką politykę, to zostawiam ją na progu starostwa. Od momentu,

Fot. M. Strzelczyk

Zaskoczył Pana wynik wyborów?
Otrzymał Pan prawie 1500 głosów.
Mój wynik zaskoczył mnie pozytywnie.
Dziękuję moim wyborcom za zaufanie, ale
myślę również, że nie byłoby takiego wyniku, gdyby nie osoby, które współtworzyły
tę listę. Przy tej okazji chcę podkreślić, jak
ważny jest udział mieszkańców w wyborach samorządowych. Chociaż mówi się,
że frekwencja w tym roku była dobra, to
fakt, że jedynie połowa mieszkańców bierze udział w wyborach, jest dla mnie zawsze niepokojący.
Dotychczasowy starosta Henryk Jaroszek nie uzyskał mandatu radnego powiatowego.
Jeżeli chodzi o Henryka Jaroszka, to była
to nasza szósta potyczka. W 1994 roku
walczyliśmy obaj o fotel burmistrza Łazisk
Górnych i wtedy przegrałem. Cztery lata
później to mnie udało się pokonać go
15 głosami radnych. W 2002 roku wygrałem w wyborach bezpośrednich na burmistrza Łazisk. Zmierzyliśmy się ponownie
w 2010 i 2014 roku w walce o urząd starosty – wtedy dwa razy przegrałem jednym głosem podczas wyboru dokonywanego przez Radę Powiatu. W tym roku nie
było bezpośredniej konfrontacji o fotel starosty, bo Henryk Jaroszek nie wszedł do
Rady Powiatu, więc wygrałem niejako na
starcie. Mamy więc remis i niech tak zostanie.
Czy Pana zdaniem wyborcy dali jasny
sygnał, że pora coś zmienić?
Tam, gdzie trzeba coś poprawiać, będziemy poprawiać, to co działa dobrze, będziemy kontynuować. Mam pięć lat, żeby
zrobić dla powiatu coś dobrego, nie przekreślając jednocześnie dorobku poprzedników – Eugeniusza Wycisły i właśnie Henryka Jaroszka. Największym osiągnięciem
jest w ogóle powstanie powiatu mikołowskiego w obecnym kształcie. Gdyby 20 lat
temu cztery gminy – Łaziska, Mikołów,
Orzesze i Wyry – nie dogadały się i nie zaprosiły również do współpracy Ornontowic, które dopiero powstały, powiatu mikołowskiego by nie było.
Nie obawia się pan potyczek politycznych w Radzie Powiatu? Wynik głosowania podczas wyborów na starostę –

Mirosław Duży – starosta powiatu mikołowskiego

kiedy zostałem wybrany, jestem samorządowcem i to, z jakich ugrupowań poszczególni radni startowali, schodzi na plan dalszy. Po dwóch sesjach już widać, że wszyscy radni rozumieją ideę pracy dla dobra
powiatu. Będę się starał, żeby głos każdego z nich był tak samo ważny, bo przecież wszyscy zostaliśmy wybrani przez
mieszkańców. Fakt, że sesje są transmitowane na żywo, sprzyja uporządkowaniu
dyskusji. Moim zdaniem jako radni powinniśmy pokazywać, że można się dogadywać mimo różnic światopoglądowych, że
ta wojna polsko-polska, która toczy się „na
górze”, jest niepotrzebna.
Powiat tworzy pięć gmin, więc bardzo
ważna jest również współpraca z poszczególnymi samorządami.
W powiecie mamy przyjaźnie do siebie
nastawionych burmistrzów i wójtów. Myślę, że bez problemu się dogadamy, a jest
to niezbędne, bo wspólnych przedsięwzięć
jest dużo. Łączy nas przecież edukacja ponadpodstawowa, służba zdrowia, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, opieka nad
niepełnosprawnymi i seniorami. Łączą nas
też drogi, których podział na gminne i powiatowe od zawsze budził sporo kontro-
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wersji. W styczniu mam zamiar wybrać się
na sesje we wszystkich gminach wchodzących w skład powiatu, spotkam się również z burmistrzami i wójtami, ponieważ
uważam, że ściśle współpracując możemy
zrobić znacznie więcej.
Czy w samym starostwie szykują się
jakieś poważne zmiany?
Powiat jest dużą strukturą organizacyjną. W samym starostwie pracuje
160 osób, a we wszystkich jednostkach
łącznie 810 osób. Musimy tak zorganizować pracę, żeby wykorzystać potencjał
tych ludzi. Pewne zmiany personalne są
nieuniknione, ale na
pewno nie będzie to
rewolucja – raczej
ewolucja.
Czy mieszkańcy
również odczują, że
w starostwie nastąpiła zmiana?
Działalność powiatu
dla pojedynczego
mieszkańca jest często
niezauważalna, choć
w „rękach” starostwa
znajduje się sporo zadań. Dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
praca wydziałów geodezji i architektury,
działalność PCPR-u na
rzecz osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie PUP-u, szkoły
ponadpodstawowe, domy pomocy społecznej, dom dziecka, koordynacja działań
straży pożarnej i policji… Chcę, żeby miejsca, gdzie mieszkaniec styka się z pracą
starostwa, działały bez zarzutu. Za wcześnie, żeby mówić o większych planach
inwestycyjnych, ale na pewno czeka nas
budowa hali sportowej przy I LO im.
K. Miarki. Planujemy ją otworzyć na
100-lecie tej placówki. Chciałbym w ciągu
tych pięciu lat dostosować starostwo dla
osób niepełnosprawnych. Pozyskane są już
środki zewnętrzne na remont ulic Żorskiej
w Orzeszu czy Rybnickiej w Gostyni. Znamy
potrzebę remontu ulic Pszczyńskiej i Rybnickiej w Mikołowie. Jest jeszcze spora pula
środków unijnych do pozyskania i z pewnością będziemy się o nie starać. Zadań
przed nami jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że pierwsze z nich uda się zrealizować już w nadchodzącym roku, a za pięć
lat będziemy mogli się spotkać i pozytywnie podsumować całą kadencję.
Życzę w takim razie powodzenia w realizacji zamierzeń i dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Strzelczyk

Barbórka
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Barbórka 2018
Barbórka jest tradycyjnym świętem pracowników polskiego górnictwa. W Łaziskach to od zawsze dzień wyjątkowy, bo kopalnia Bolesław Śmiały to jeden z naszych głównych dużych zakładów przemysłowych. I chociaż o przyszłości węgla różnie się mówi, chcemy wierzyć, że jeszcze przez długie lata 4 grudnia będziemy oglądać pochód górników prowadzonych przez górniczą orkiestrę, którzy będą dziękować
św. Barbarze za kolejny rok pracy…

Fot. M. Strzelczyk

Tegoroczną Akademię Barbórkową
zorganizowano 1 grudnia w Miejskim
Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Do
udziału w górniczym święcie dyrekcja
KWK Bolesław Śmiały zaprosiła przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej, Wyższego Urzędu Górniczego, Elektrowni Łaziska i innych kontrahentów łaziskiego
zakładu, nowo wybrane władze samorządowe, przedstawicieli wojska, policji,
straży pożarnej i duchowieństwa. W sali
zasiedli również pracownicy, którzy tego
dnia odbierali odznaczenia i wyróżnienia za swoją pracę.
Szanowni Państwo, Drodzy Górnicy!
Okres barbórkowy to tradycyjnie okazja
do podsumowania dokonań mijającego
roku (…).Dzisiaj, chociaż bardzo bym
chciał, nie mogę mówić o spektakularnych osiągnięciach i wynikach produkcyjnych mijającego roku pracy naszej
kopalni. Produkcja węgla w 2018 roku
została w znacznym stopniu ograniczona w skutek niezwykle trudnych warunków górniczo-geologicznymi w ścianach eksploatacyjnych – mówił podczas uroczystej akademii Krystian
Górny, dyrektor KWK Bolesław Śmiały.
– Nie chcemy rozpamiętywać przeszło-

Stara strzecha wręcza szpady górnicze

ści, ale wysiłkiem całej załogi podejmujemy szereg działań organizacyjno-technicznych zmierzających do poprawy funkcjonowania kopalni już w najbliższej
przyszłości, bo przecież dzisiejsza przyszłość jutro stanie się naszą teraźniejszością. Wprowadziliśmy do harmonogramu
biegu ścian i przodków nowe wydajniej-

sze fronty eksploatacyjne, wykonując
w tym celu niezbędny zakres robót przygotowawczych dla uruchomienia nowych
ścian. Kupiliśmy dużą ilość sprzętu, maszyn i urządzeń górniczych, realizując
w 100% nasz plan inwestycyjny, dokonujemy szeroko zakrojonych działań związanych modernizacją
i remontem parku maszynowego i obiektów budowlanych
zakładu górniczego. Techniczne
aspekty naszej działalności są
niezmiernie ważne, ale naszym
priorytetem pozostaje zawsze
inwestycja w ludzi, inwestycja
we własnych pracowników, bo
załoga jest i będzie dla nas zawsze największą wartością.

dzie gwarancją bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
Węgiel to nasze polskie, śląskie złoto.
Dopóki mamy na to wpływ, zrobimy
wszystko, żeby był jak najdłużej wydobywany – mówił Mirosław Duży, starosta
powiatu mikołowskiego i zapewnił
przedstawicieli kopalni, że mają w starostwie „swojego człowieka”. Burmistrz
Aleksander Wyra podkreślił w swoim
wystąpieniu, jak ważną pozycję w życiu
miasta i całego powiatu odgrywa kopalnia. Minister energii powiedział, że w Polsce brakuje węgla i musimy go sprowadzać z zagranicy. Bolesław Śmiały od lat
stara się o koncesję na złoża za tzw. Ro-

Wręczenie medali i odznaczeń

wem Bełckim. Mam nadzieję, że uda
się ten temat doprowadzić do końca
i łaziski zakład będzie funkcjonował
jeszcze przez wiele lat – zaznaczył burmistrz.
Jak co roku Barbórka jest okazją
do wyróżnienia zasłużonych pracowników. Sześciu zostało przez Prezydenta RP wyróżnionych złotymi,
srebrnymi i brązowymi Medalami za
Jan Zientek obchodził jubileusz 50 lat pracy
Długoletnią Służbę, a dziewięciu pracownikom minister energii nadał odW tym roku przyjęliśmy do znaki honorowe Zasłużony dla Górnicpracy ponad 200 osób osiąga- twa RP. 22 osoby udekorowane zostały
jąc docelowy poziom zatrudnie- przez dyrektora kopalni odznaką Zasłunia 1750 pracowników, co po- żony Pracownik KWK Bolesław Śmiały,
zwala nam w pełni wykonywać zaś 20 z rąk Starej Strzechy otrzymało
roboty górnicze własną kadrą. szpady górnicze. Podczas uroczystości
Dyrektor podkreślił, że młoda wyróżniono również długoletniego prazałoga, zatrudniona teraz w ko- cownika – Jan Zientek, emerytowany
palni, nie posiada może tak du- już pracownik Zakładu Przeróbki Mechażego doświadczenia jak po- nicznej Węgla, obchodził w tym roku juprzednia, ale potrafi stanąć na bileusz 50-lecia pracy. Ponadto jubileusz
wysokości zadania i realizować powie- 25-lecia pracy obchodziło 28 pracownirzone im zadania z pełnym zaangażowa- ków kopalni, natomiast 35-lecia – 16.
niem.
Jubilaci otrzymali z tej okazji okolicznoGłos zabrali również goście, którzy zło- ściowe dyplomy, zegarki oraz odżyli na ręce dyrektora życzenia i kwiaty. znaki w działach, w których są zatrudGratulacje przesłał minister energii Grze- nieni na co dzień. Prezes Zarządu PGG
gorz Tobiszowski, który w swoim liście nadał dwóm pracownikom III stopień
podkreślił, że węgiel jeszcze długo bę10
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Fot. M. Strzelczyk
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Złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych górników

Krzysztof Grzebieniowski, pracownik
KWK Bolesław Śmiały, zajął II miejsce
w tegorocznej edycji konkursu Pracuję
bezpiecznie.
Przypomnijmy, że konkurs organizowany jest od 2004 roku i w większości
edycji pracownicy łaziskiego zakładu zajmowali miejsca w finałowej dziesiątce
najlepszych, a siedem razy byli w ścisłej
czołówce – trzy razy stali na najwyższym
stopniu podium, trzy razy zajmowali drugie miejsce i raz trzecie.
Tegoroczny finał odbył się w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. W pierwszej fazie zawodnicy odpowiadali na
pytania wyświetlane na ekranach komputerów. Do kolejnego etapu przeszło
czterech najlepszych zawodników. W rundzie finałowej zawodnicy odpowiadali na
14 pytań – nieparzyste kierowane były
do wszystkich, a w przypadku parzystych
obowiązywała zasada – kto pierwszy, ten
lepszy. W rywalizacji zwyciężył Łukasz
Nowak z kopalni Murcki-Staszic, który
w nagrodę otrzymał czek na kwotę
10 tys. zł. Pracownik KWK Bolesław
Śmiały Krzysztof Grzebieniowski wywalczył miejsce II i odebrał nagrodę w wysokości 7,5 tys. zł. Pan Krzysztof pochodzi z Katowic, a w łaziskiej kopalni pracuje od czerwca ubiegłego roku jako
mechanik na oddziale MMUD-1. Trzecie
miejsce zajął i 5 tys. zł odebrał Mariusz
Gonsior z Ruchu Rydułtowy kopalni
ROW. mms

Fot. M. Strzelczyk

Wiedzą, jak pracować
bezpiecznie

dyrektora górniczego, 17 osobom stopień inżyniera górniczego I, II i III stopnia i dziewięciu pracownikom stopień
technika górniczego I stopnia. Ośmiu
pracowników otrzymało akty nadania górnika I stopnia, pięciu – górnika
II stopnia, a 16 – górnika III stopnia.
We wtorek, 4 grudnia, barbórkowe obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów
i zapalenia zniczy przed wizerunkiem
św. Barbary w kopalnianej cechowni. Potem w pochodzie prowadzonym przez
Orkiestrę Dętą KWK Bolesław Śmiały
przedstawiciele kopalni, delegacje i poczty sztandarowe przeszli ulicami Łazisk
Średnich do kościoła parafialnego, gdzie
o godz. 9.00 odprawiona została msza
św. w intencji górników. Ostatnim punktem oficjalnych obchodów w naszym
mieście było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych górników Bolesława Śmiałego.
Małgorzata Strzelczyk

Krzysztof Grzebieniowski zajął II miejsce w konkursie Pracuję bezpiecznie
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4 grudnia uroczystości barbórkowe rozpoczęły się
w kopalnianej cechowni

ludzkie losy

gazeta łaziska

Czas nie leczy ran...

Czas mija, a ja nie potrafię się z tym pogodzić. Bez końca zadaję sobie pytanie, dlaczego On, dlaczego w taki sposób, bez
ostrzeżenia… Dlaczego Bóg nam Go zabrał
– mówi pani Małgosia, kiedy spotykamy
się na początku grudnia. W mieszkaniu jest cicho – 9,5-letnia Julia odrabia
lekcje w swoim pokoju, 1,5-roczny Grześ
je obiad, 3,5-letni Radek jest jeszcze
w przedszkolu. Tak naprawdę tylko Julia
jest świadoma tego, co się stało, ale wypiera ten fakt. Jest pod opieką psychologa.
Radkowi powiedziałam w tym roku w maju.
Zbliżał się Festyn Rodzinny w przedszkolu,
w którym biorą udział rodzice. Powiedziałam mu, że czasami bywa tak, że dobrzy ludzie zamieniają się w aniołki i że tak się
stało z jego tatą. Jest teraz aniołkiem –
wspomina Małgorzata Kabiczke. Grześ
miał pół roku, kiedy pan Michał odszedł.
Nie doczekał nawet jego chrzcin. Grześ nauczył się mówić tata w momencie, kiedy
podjeżdżamy pod bramę cmentarza
i idziemy zapalić tacie światełko – dodaje
moja rozmówczyni i wyciera spływające
po policzkach łzy.
Ten najtrudniejszy okres w życiu państwa Kabiczke zaczął się w lipcu ubiegłego
roku. Nic nie wskazywało wtedy na to, że
ból brzucha może skończyć się tak tragicznie. Pan Michał był z wykształcenia oligofrenopedagogiem z kształceniem wczesnoszkolnym z WF-em. Pracował w szkole
specjalnej w Katowicach z dziećmi z umiar-

kowaną niepełnosprawnością intelektualną. Był wychowawcą klasy, do której
uczęszczały dzieci autystyczne. Zresztą
oboje zaangażowani byli w pracę z niepełnosprawnymi, działali w Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach,
byli opiekunami na obozach dla osób niepełnosprawnych czy w czasie Festiwalu
Dobrych Dusz, organizowanego przez
Krzysztofa Karasa. Pan Michał na ból brzucha zaczął narzekać pod koniec poprzedniego roku szkolnego. Mąż to bagatelizował. Zresztą oboje myśleliśmy, że to wynik
stresu, nawału pracy. Koniec roku szkolnego
zawsze związany jest ze zwiększoną ilością

Fot. z archiwum M. Kabiczke

Jednego dnia wszystko w jej życiu stanęło na głowie, a trzy miesiące później
cały świat runął – po krótkiej i nierównej walce z chorobą zmarł jej mąż Michał. Miał zaledwie 36 lat. Małgorzata
Kabiczke została sama z trójką małych
dzieci, cierpieniem, strachem i… kredytem na 30 lat

Kabiczke: – Po tym badaniu mąż miał do
mnie zadzwonić. Czekałam i czekałam, ale
telefon milczał. W końcu pojechałam do
szpitala. Na miejscu dowiedziałam się od
pielęgniarki, że podczas wykonywania kolonoskopii pękło jelito i mąż jest operowany. Potem lekarz poprosił mnie do gabinetu. Powiedział, że jest źle. Po otwarciu
okazało się, że wszystko zajęte jest przez
nowotwór. Powiedział, że jeżeli mamy jakieś ważne sprawy do załatwienia, to mamy
je jak najszybciej załatwiać.
U pana Michała zdiagnozowano gruczolakoraka śluzowo-komórkowego z naciekami na większości narządów wewnętrznych. Nic mu nie powiedziałam. Nie
chciałam, żeby złe widomości odebrały mu
chęci do walki. W końcu udało mi się wywalczyć konsultację onkologiczną – mówi

Małgorzata Kabiczke została sama z trójką małych dzieci

papierkowej pracy, z wypełnianiem kwestionariuszy, podsumowaniami itp. – wspomina pani Małgosia. – Kiedy bóle się przedłużały, zaczęłam nalegać, żeby poszedł do
lekarza. Na 20 lipca mieliśmy wykupione
wczasy, więc stwierdził, że załatwi to przed
wyjazdem.
15 lipca pan Michał pojechał na badania do Szpitala Powiatowego w Mikołowie. Jak zaznacza pani
Małgosia, miał jechać
tylko na badania, a już
nie wrócił do domu. Na
miejscu stwierdzono głęboką anemię i skierowano do dalszej diagnostyki. Po wykonaniu USG
przewieziono go do szpitala przy ul. Okrzei, gdzie
po gastroskopii stwierdzono wrzód w żołądku.
Wynik nie był jednoznaczny, wiec zlecono koPaństwo Kabiczke w tym roku obchodziliby 12. rocznicę ślubu
lonoskopię. Małgorzata

pani Małgorzata. 20 sierpnia zobaczył go
onkolog, a pięć dni później przewieziono
chorego do Katowic do szpitala przy
ul. Raciborskiej. W czasie całego pobytu
w szpitalu pan Michał nic nie jadł. Zaczęto
mu podawać morfinę. Okazało się, że jelita nie pracują, a w ranie pojawiła się bakteria. Do tego doszło zapalenie płuc. Pani
Małgosia: – Jeździłam do niego kilka razy
dziennie. Dzieci ostatni raz zabrałam do
szpitala 20 września. Niestety, z dnia na
dzień jego stan się pogarszał. Okazało się,
że na płucach pojawił się ropniak. Walczyłam, żeby go gdzieś przyjęli i zoperowali.
W końcu trafił do Zabrza na terakochirurgię. Po operacji pana Michała ponownie
przewieziono do szpitala na ul. Raciborską. 30 września otrzymał pierwszą dawkę
chemii. Niestety, osłabiony organizm zareagował bardzo źle – chory wymiotował,
potem dostał krwotoku…
Zmarł 3 października… Byłam u niego
tego dnia. Zachowywał się inaczej. Przez

14
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Świąteczna

Przepięknie ustrojona choinka, prezenty, składanie
czaj. Jednak każdy, kto już miał okazję podjąć się

pracy i nie da się uniknąć świątecznej gorączki. Prz

każdego roku zmagają się dorośli. Czy dzieci mogły

A co gdyby w święta za sprawą magii rodzice zamien

Janek SP1
Ja narobiłbym trochę bajzlu, nie
umiem totalnie nic zrobić, może bym
coś ugotował, ale najwyżej herbatę
i naleśniki. Na pewno przygotowałbym
choinkę i udekorowałbym dom, tak
jakbym umiał. Na stole byłyby naleśniki i zamówiłbym pizzę. Jedynie z rosołu mógłbym spróbować zrobić pomidorówkę, babcia by mi przez telefon
pomogła. Mamie dałbym mycie okien,
tata by mi musiał pomagać w porządkach. Na Wigilię kazałbym rodzicom
się ubrać świątecznie, na czerwono
i w reniferowe czapki, tak bym sobie
to urządził. Najbardziej trafiony prezent to pieniądze, bo ktoś może sobie
kupić coś, co mu się podoba, ale jakbym znalazł coś ciekawego na allegro,
to bym kupił. Ja bym nie kłamał i powiedziałbym, że prezenty są ode mnie,
bo ja nakryłem kiedyś rodziców. Na
zakończenie świąt zrobiłbym imprezę
piżama party i bitwę na poduszki.

odpowiadałyby tylko dzieci? Jak najmłodsi przygo

Milena SP1
Zaczęłabym od rosołu z chlebem. Byłyby
kluski z karpiem. Pojechałabym do specjalnego sklepu i kupiła najlepszego karpia albo dwa, takie już przepołowione.
Położyłabym Jezuska na sianku na stole.
Ja bym na dworze dała dużo lampek i dekoracji, takiego Mikołaja, renifery i bałwany. Rodzicom kazałabym układać serwetki, a na kolacji najpierw musieliby
wszystko zjeść, żeby zobaczyć prezenty.
Nie pozwoliłabym im odejść od stołu.
Udawałabym, że prezenty przyniosło
dzieciątko. Ja bym tak za te święta dała
pół tysiąca.

Kuba SP3
Najpierw dałbym obrus, potem suchy chleb, szynka
i ser na talerz i nalałbym liptona. Zrobiłbym też
takie ciastka ze sklepu – umiałbym, bo tam jest
napisane, jak to zrobić. Postawiłbym takiego dużego Mikołaja w ogródku. Kupiłbym strój Mikołaja, wszedłbym na barana bratu, ubralibyśmy strój
i dali prezenty. Święta kosztowałyby 2 tys. zł, musiałbym wszystko kupić – lampki, kotleta, ziemniaki... Zrobiłbym taką zabawę ze słodyczami i piniatą, postawiłbym gaśnicę i ona by robiła dymek.
Miałbym na stole prawdziwego indyka, który się
nie rusza.

Filip SP3
Potrafię zrobić rybę na Wigilię, kupiłbym
też pizzę. Zrobiłbym chleb z szynką, serem i jeszcze chleb z nutellą. Bardzo lubię spaghetti i chciałbym mieć je na Wigilii, ale nie za bardzo potrafię zrobić,
chociaż umiem jako tako, trzeba polać
makaron takim sosem i zgrzać. Rodzice
by sprzątali za mnie. Na obrus dałbym
kwiatki. Wszyscy musieliby ubrać koszulki
świąteczne, zjeść i potem prezenty. Powiedziałbym, że Mikołaj jedzie z nieba po
cichu, bo nie chce, żeby go wszyscy chwalili. Kazałbym rodzicom jechać do babci,
kupiłbym strój Mikołaja i jakby wrócili,
po cichu włożyłbym prezenty do kominka.
Zrobiłbym zakupy za 99 zł. Kupiłbym
bombki, choinkę i ozdoby, więcej krzeseł
i prezenty. Ja bym zrobił taki bal przebierańców na święta. Ja bym się przebrał za
ninja i bym kupił kubki, jedzenie specjalne i słodycze.

com i co znalazłoby się na wigilijnym stole, zapytali

nr 1 i 3. Oto jak przygotowaliby święta młodzi łazis

Olaf SP1
Ja bym sobie na pewno kupił jednego żywego karpia, żeby się z nim pobawić w wannie. Potem bym go oddał do morza i kupił
martwego na Wigilię. Jeśli chodzi o stół wigilijny, to dałbym Jezuska, baranka też i oczywiście opłatki. Zrobiłbym makówki, ale nie
wiem jak. Zadzwoniłbym do Soni po przepis.
Rodzice robią sałatki, ale ja bym chyba
w ogóle nie zrobił sałatek, za to dodałbym
sushi i cały stół słodyczy. Z choinki bym wziął
ten futerek i wokół stołu bym położył, na
lampie też bym powiesił, fajny klimat by był.
Umyłbym okna, kurze pościerał, podłogę też
bym pozamiatał, poodkurzał i pomył. Kupiłbym sobie przebranie bałwana, jak bałwan
Olaf i tak bym rozdawał prezenty. Na ścianie pojawiłoby się Wesołych Świąt i po angielsku Merry Christmas. Rodzice mi zawsze
każą nosić łyżki, talerze, maggi, sole, pieprze,
majeranki...to ja bym im też kazał.
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e życzeń, taka wizja świąt towarzyszy nam zazwyświątecznych obowiązków wie, że święta to wiele

zygotowania do świąt to ogrom zadań, z którymi

yby sobie poradzić ze świątecznymi obowiązkami?

niliby się rolami z dziećmi, a za przygotowanie świąt

otowaliby święta, jakie zadania przypadłyby rodzi-

iśmy 8-latków i 10-latków ze Szkoły Podstawowej

szczanie

ikodem SP3
rzygotowałbym obrus, a na obrusie
dzenie – rybę. Upiekłbym ją i zjadł.
otrawy można zrobić vegetą. Na
ole miałbym też galaretkę. Musiałym kupić serwetki, plastikowe kubki,
alerze, wszystko by wyszło 100 zł.
ciąłbym drzewo iglaste z lasu i przyiósłbym do domu, wystroił bombami, a szalem wystroiłbym dom. Rozice musieliby zjeść wszyściutko,
jak zostawiliby chociaż jeden okruek, to nie dostaliby prezentów. Jakby
odzice spali, to bym się przebrał za
Mikołaja i kupiłbym to, co chcą, na
rzykład prezenty. Rodzicom rozkazałym, żeby obstroili cały dom i zrobili
igos. Na święta zaprosiłbym moich
olegów i koleżanki i zrobiłbym
domu imprezę.

na SP3
m sianko na stół. Rodzice musieecznie zjeść wszystko, bo najważjest kolacja, a potem prezenty.
by być cierpliwi. Kupiłabym im
ent to, co by sobie wymarzyli. Wiczęłabym o pierwszej. Miałabym
i sama bym je zamontowała,
em. Na Wigilię kupiłabym cały
zapłaciłabym około 50 tys. zł.
musiałaby wyczyścić papudze
Na stół położyłabym słoik z nubym sobie jadła.

Sonia SP1
Ja zaczęłabym od zgromadzenia produktów
do potraw. Właściwie to na święta ja zazwyczaj gotuję, więc za dużo by się nie zmieniło.
Zrobiłabym pierogi ruskie, makowiec, zupę
grzybową. Później zaczęłabym panierować
ryby i jakieś surówki robić, wiadomo. Dodałabym włoską sałatkę. Zrobiłabym kompot
śliwkowy i herbatkę z imbirem. Jak już bym
miała wszystko przygotowane, zabrałabym
się za wystrojenie choinki. Na choince rozwiesiłabym jednorożcowe lampeczki, bo szczerze
pałam miłością do wszystkich jednorożców.
Mogłabym się rodzicom odwdzięczyć, zaprosiłabym całą rodzinę i kazałabym im nakrywać do takiego ogromnego stołu.

Emilka SP1
Na Wigilię zrobiłabym barszcz. Wszyscy musieliby się ubrać odświętnie,
mama w sukienkę, tata też ładnie,
w krawacie. Moja siostra by wyniosła
śmieci, mama pomogłaby mi w gotowaniu, a tata posprzątałby pokoje.
Wystroiłabym dom tak trochę, żeby
nie przeginać. Zrobiłabym własnoręcznie dekoracje na choinkę i łańcuch
z kolorowych pasków. Powiedziałabym
rodzicom, że Mikołaj przynosi prezenty
i że mają poszukać Mikołaja, a ja bym
szybko położyła prezenty. Potrafię robić własnoręcznie różne rzeczy, więc
na prezent zrobiłabym coś sama,
a jakby się nie podobało, to mogłabym to przerobić. Wigilię zaczęłabym
tak o 19.00. Przygotowałabym dodatkowe miejsce, gdyby ktoś pukał.

Milena SP3
Na stół dałabym jajka czekoladowe,
zupę pomidorową i pierogi. Potrafię zrobić, bo babcia mnie uczy. Rodzice musieliby mi pomóc sprzątać i ustroić choinkę. Ja bym tylko gotowała. Powiedziałabym rodzicom, żeby wyszli na dwór
szukać gwiazdki i bym podłożyła prezenty, a potem powiedziałabym, że dzieciątko je przyniosło. Na drzwiach powiesiłabym Mikołaja. Wigilia zaczęłaby się,
jak wyjdzie pierwsza gwiazdka. Ja bym
na Wigilię zaprosiła wszystkich i musiałabym zrobić cały garnek pomidorowej.
Kupiłabym króliczka i takie jajka wielkanocne i czekoladowe cukierki.

Alicja SP3
Ja bym musiała poprosić babcię,
żeby pomogła mi przygotować
wszystkie rzeczy. Na Wigilię zrobiłabym pierogi, zupę grzybową
i ogórkową. Potrzebne są do
tego ogórki, marchewka i woda.
Tacie kupiłabym kółka do rolek,
bo się ostatnio wywalił, a mamie
patelnię i ładne garnki. Zawołałabym rodziców jak już prezenty
by były. Pozwoliłabym rodzicom
malować po ścianach, np. choinkę albo śnieg. Kupiłabym marchewkę, ogórki kiszone i normalne, różne warzywa, owoce
i słodycze, no i prezenty bym kupiła. Wszystko by mnie wyszło
tak 59 zł.

Martyna SP1
Ja dałabym mamie gotowanie,
bo nie bardzo umiem i umyłaby
okna, a ja ubrałabym choinkę
i trochę posprzątała. Tata powycierałby kurze. Ja bym zrobiła
laurki dla rodziców i brata. Kazałabym się ubrać ładnie, ale nie
z przesadą. U mnie na choince
byłyby jak zwykle bombki
i lampki albo mogłabym coś wydrukować, pokolorować i wyciąć.
Rodzice najpierw musieliby zjeść,
a dopiero potem mogliby zobaczyć prezenty. Tak samo jak my.
Zaprosiłabym całą rodzinę, tylko
każdy musiałby coś przynieść do
jedzenia.

Tekst i fot. Joanna Bryzik

ludzkie losy
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Czas nie leczy ran...
11

ostatnie dni miał urojenia, zwidy, trudno
było nawiązać z nim kontakt. W dniu, kiedy
odszedł, był świadomy, jakby pełen energii. Od pierwszych minut mojej wizyty wyganiał mnie do domu… Mówił, że szkoda,
żebym tu siedziała, że mam wracać do
dzieci. Wróciłam… A potem odebrałam ten
najgorszy telefon w życiu – pani Małgosia
milknie na dłuższą chwilę. – Potem czekała mnie jedna z najtrudniejszych rozmów
w życiu – musiałam powiedzieć córce, że
tata odszedł, poszedł do nieba i już nigdy
nie wróci. Julia powiedziała wtedy – widocznie potrzebowali w niebie takiego do-

brego nauczyciela, jakim był tata. Dwa miesiące później był chrzest najmłodszego
syna, na którym nie było już taty. Narodziny Grzesia to była dla nas niespodzianka,
nie planowaliśmy trzeciego dziecka. Dzisiaj
wiem, że to maleństwo po śmierci Michała
mobilizowało mnie, żeby wstać, nakarmić
go, przewinąć. Wiedziałam, że nie mogę się
poddać ze względu na nasze dzieci. Julia
miała w maju komunię. Wiem, że Michał
bardzo chciał ją zobaczyć w tej białej sukience – opowiada łaziszczanka.
Pani Małgorzata z jednej strony musi
radzić sobie z cierpieniem po stracie
męża, a z drugiej – ze świadomością, że

Szlachetna paczka
do wspomnianych 39. Jak zaznaczają organizatorzy, przeszkodą w przyznaniu pomocy może być np. problem alkoholowy
w rodzinie, bo wówczas istnieje podejrzenie, że przekazane rzeczy mogą być spieniężone. Pomoc w ramach Szlachetnej
Paczki ma być nie tylko doraźną pomocą
materialną, ale dawać nadzieję i motywację do zmian. W tym roku do wytypowanych rodzin trafiły m.in. żywność,
środki czystości, odzież, buty, opał, kuchenka gazowa, meble, artykuły szkolne
czy artykuły budowlane. Paczki mają
z jednej strony pomóc stanąć na nogi,
z drugiej być bodźcem do działania.
mms

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć rodzinę Małgorzaty Kabiczke, mogą
wpłacać środki za pośrednictwem
strony www.zrzutka.pl/mcdcuj

Fot. M. Strzelczyk

39 rodzin z powiatu mikołowskiego,
w tym 14 z Łazisk, odebrało w tym roku
świąteczne prezenty w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Finał
odbywał się 8 i 9 grudnia. Z magazynu
zorganizowanego w Szkole Podstawowej
nr 6 wyjeżdżały transporty z najbardziej
potrzebnymi artykułami i sprzętem. Dzięki darczyńcom, którzy włączyli się do akcji, kilkanaście rodzin będzie miało naprawdę wesołe święta.
Pomoc w ramach Szlachetnej Paczki
jest bardzo konkretna, ale kryteria jej
przyznawania dość ostre. W tym roku
zgłoszono do projektu w sumie 69 rodzin, z których ostatecznie paczki trafiły

jeszcze przez 22 lata będzie spłacać kredyt na mieszkanie. W 2011 roku, wzięli
175 tys. zł, a w 2015 skończyło się ubezpieczenie na wypadek śmierci. Do spłacenia zostały jeszcze 143 tys. zł. Nie mogę
się spóźnić z ratą, bo inaczej zostaniemy
bez dachu nad głową – zaznacza. – To był
kredyt w ramach programu Rodzina na
swoim. Jeszcze przez rok będę miała dopłatę, dzięki czemu miesięczna rata to 650
zł, ale potem wzrośnie do 900 zł. Od września pani Małgosia wróciła do pracy –
została zatrudniona w tej samej szkole,
w której uczył jej mąż. W maju zrobiła
prawo jazdy, żeby ułatwić codzienność
swoim dzieciom. Wykupiła również ubezpieczenie na życie: – Gdyby coś mi się
stało, nie chcę, żeby dzieci zostały z kredytem.
Pani Małgosi pomaga rodzina, zwłaszcza mama, która opiekuje się dziećmi.
Obie w październiku tego roku straciły
kolejną bliską osobę – zmarł tata pani
Małgosi. Rodzina może liczyć na sąsiadów, znajomych. W ubiegłym roku dyrektorka ze szkoły, w której pracował pan
Michał, zgłosiła ich do Szlachetnej Paczki.
W tym roku sąsiadka rozpoczęła akcję
zbiórki pieniędzy na zrzutka.pl – to tam
można wpłacać datki, które pani Kabiczke
chce przeznaczyć na spłatę kredytu. Jak
zaznacza, dużo osób wyciąga do niej pomocną dłoń. Niestety, z bólem po stracie
najbliższej osoby musi radzić sobie
sama...
Małgorzata Strzelczyk

W pomoc w ramach Szlachetnej Paczki zaangażowali się również łaziscy strażacy
W akcji bierze udział wielu darczyńców i wolontariuszy
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Mikołaj w MDK
W Łaziskach mieszka dużo grzecznych dzieci, dlatego 6 grudnia Mikołaj spotkał się
z nimi w Miejskim Domu Kultury. Najmłodsi najpierw zobaczyli przedstawienie, a potem odebrali z rąk Mikołaja prezenty i zrobili sobie z nim zdjęcie :)

Więcej zdjęć z mikołajkowego spotkania w MDK można obejrzeć na profilu facebookowym Gazety Łaziskiej

Pod górę… z Mikołajem

Fot. z archiwum M. Słowioczka

Pierwsza edycja Mikołajowego Spotkania z festiwalem Pod górę już za nami.
8 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury spotkali się miłośnicy gór i podróżowania. Z przyczyn od
nas niezależnych nie dotarł do nas niestety
Mieczysław Bieniek. Uczestnicy mieli jednak okazję zobaczyć kilka dobrych filmów
o tematyce górskiej, m.in. reportaż Roberta
Jałochy K2 – Lodowe Piekło czy też relację z naszego autorskiego projektu Extreme
Hołda Expedition – opowiada Michał
Słowioczek, który razem z Krzysztofem
Szalą przygotowali spotkanie. – Jednak
głównym celem naszego spotkania było
zebranie pieniędzy na rehabilitację małego łaziszczanina Filipka Hahna oraz słodyczy i zabawek dla potrzebujących dzieci
z Łazisk. Ten cel został osiągnięty – dzięki
wielkim sercom uczestników spotkania.
mms

Charytatywny cel spotkania został osiągnięty, zebrano zabawki i słodycze dla potrzebujących dzieci
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Serdecznie Dziekujemy
,
Zarząd, Rada oraz Podopieczni Fundacji Pracowniczej PRO-EKO dziękują

wszystkim Ofiarodawcom za przekazanie 1% podatku dochodowego za 2017 rok.
W tym roku udało nam się zebrać łącznie

299.727,23 zł.

Do akcji

przekazania 1% na rzecz naszej organizacji włączyło się ponad 3 200 osób.
Zebrane środki rozdysponujemy zgodnie z Państwa wolą. Dzięki Wam nadal
możemy wspierać chorych, dzieci i młodzież oraz śląskie placówki medyczne.

Brakuje nam słów, by wyrazić wdzięczność za Państwa zaufanie. Jesteśmy
niezmiernie dumni z tak dużej liczby Przyjaciół.

Mam nadzieję, że w następnym roku rozliczeniowym również będziemy

mogli liczyć na Państwa wsparcie i z głębi serca po raz kolejny dziękuję
Wszystkim za okazaną pomoc.

Z wyrazami wdzięczności

Jerzy Moryc
Prezes Zarządu Fundacji Pracowniczej PRO-EKO

Niepowtarzalne kompozycje na Wszystkich Świętych TANIO!
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Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia

życzę zdrowia , radości oraz ciepłej
rodzinnej atmosfery

zaś Nowy 2019 Rok niech będzie
czasem spokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy
JERZY MORYC
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
PRACOWNICZEJ PRO-EKO

Mikołaj
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W ramach atrakcyjnych piątków, 7 grudnia w placówce MOWRiD-u, odbyło się
spotkanie mikołajkowe. Dzieci wraz z gośćmi burmistrzem Aleksandrem Wyrą
oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Iwoną Gejdel uczestniczyli w warsztatach tworzenia świątecznych dekoracji.
Podczas zajęć powstało wiele przepięknych
ozdób choinkowych, które zostały zrobione
m.in. z makaronu. Spotkanie rozpoczął tradycyjny występ muzyczny przygotowany
przez dzieci i personel ośrodka. Po wspólnych twórczych kreatywnych zmaganiach
na zebranych czekał poczęstunek w świątecznym klimacie. mjb

Fot. J. Bryzik

Mikołaj w MOWRiD-zie

Dzieciom w przygotowaniach świątecznych ozdób towarzyszyli goście i personel ośrodka

Fot. J. Bryzik

Świątecznie w klubie malucha

Gościem Klubu Łaziskich Rodziców i Maluchów był
burmistrz Aleksander Wyra

Klub Łaziskich Rodziców i Maluchów
już od dawna organizuje spotkania dla
rodziców oraz ich pociech w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkania są tematyczne i często nawiązują do
aktualnych wydarzeń. Przygotowując się
do nadchodzącego okresu świątecznego,
w klubie rozpoczęła się seria spotkań właśnie o tematyce świątecznej. Pierwsze takie spotkanie, na którym rodzice wraz
z dziećmi tworzyli specjalne dekoracje,
odbyło się 28 listopada. Tworzeniu towarzyszyło dużo frajdy i dobrej zabawy,
maluchy własnoręcznie – a nawet wspomagały się nóżkami – wytrwale tworzyły
dzieła przedstawiające choinki, renifery
czy aniołki.
Kolejne i ostatnie w tym roku spotkanie, miało miejsce 5 grudnia. Gościem

specjalnym był wysłannik Mikołaja, burmistrz Aleksander Wyra, który wręczył
dzieciom prezenty. Podczas spotkania
można było również wykonać studyjną
sesję zdjęciową, przygotowaną przez studio Doroty Jastrzębskiej. Klub malucha,
to nie tylko zabawa, ale także chęć niesienia pomocy. Jego członkowie wspierają najbardziej potrzebujące łaziskie rodziny, dla których podczas mikołajkowego spotkania zebrana została odzież,
zabawki, artykuły szkolne i słodycze.
Klub malucha, dzięki wsparciu miasta,
będzie działał również w przyszłym roku,
za co podziękowania na ręce burmistrza oraz dyrektor biblioteki Izabeli Ryś
złożyła założycielka i prowadząca klub
Agata Październy.
mjb

Mikołaj i zwierzęta najlepszymi przyjaciółmi dzieci – spektakl w wykonaniu Stowarzyszenia Artystycznego Krystynki i zespołu Optima – można było zobaczyć
6 grudnia w Białym Domu w Łaziskach
Dolnych. Były piosenki, konkurs zimowy,
a także wspólna zabawa ze zwierzętami
i Mikołajem. Program był tak przygotowany, żeby dzieci mogły brać w nim
czynny udział. Po wspólnej zabawie dzieci
zostały obdarowane przez Mikołaja prezentami.
mkp

Fot. z arch. K. Pucher

Mikołaj
i zwierzęta

Na dzieci w Łaziskach Dolnych 6 grudnia czekał nie tylko Mikołaj, ale również wielu jego pomocników
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Miejsce – Łaziska w roli głównej

W opisie na stronie wydawnictwa nie
zdradzacie, gdzie toczy się akcja książki.
Mając jednak w pamięci Twoje zamiłowanie do utrwalania historii „z własnego podwórka” – głównie w filmach
amatorskiego kina niezależnego, miałam cichą nadzieję, że Miejsce to Łaziska. Cieszę się, że się nie pomyliłam…
Mój bohater to młody górnik Stanik
mieszkający w Łaziskach, pracujący w tutejszej kopalni – tak jak jego ojciec i dziadek. Chociaż kontynuuje tradycje rodzinne,
to myśli o jakiejś zmianie, chce czegoś więcej. Szuka swojego miejsca w życiu, nie
tylko w wymiarze fizycznym, ale również,
a może przede wszystkim – metafizycznym.
Cała fabuła to jedynie owoc Twojej
wyobraźni i wszelkie podobieństwo do
prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe?
I tak, i nie. Otóż szkic książki zaczął powstawać jakieś 15 lat temu, kiedy pracowałem w Gazecie Łaziskiej. Przy okazji tworzenia artykułów rozmawiałem z różnymi
ludźmi. Często były to rozmowy ze starszymi mieszkańcami miasta, którzy wspominali różne sytuacje – czasem związane
z historią, czasem ze zwykłym codziennym
życiem, mówili o sobie, o sąsiadach lub
wspominali opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie… Z każdego takiego
spotkania wracałem z jakąś – według mnie
– ciekawą opowieścią i postanowiłem to
zapisywać. Oczywiście w książce nie pojawia się żadne autentyczne nazwisko,
a opowieści są tak wplecione w fabułę, że
tworzą jedynie tło – śląskie tło.
Ale dzięki temu być może kilka ciekawych naszych łaziskich opowieści zostało utrwalonych…
Przeplatają się tutaj wydarzenia opowiedziane przez mieszkańców z historycznymi
retrospekcjami… Nie mogło zabraknąć
warstwy fantastycznej – pojawia się między innymi utopiec. Ale nie chciałbym nic
więcej zdradzać, tylko zachęcić do przeczytania.
No właśnie, gdzie kupimy książkę?
Można ją zamówić na stronie wydawnictwa www.silesiaprogress.com. Wydaje mi

Fot. M. Strzelczyk

Łaziska „występowały” już w filmach – m.in. w obrazie Bilet na księżyc, gdzie jedna
ze scen ma miejsce na hałdzie, czy teledyskach, gdzie utrwalona została ul. Wyzwolenia, w obrazie Fisz Emade Tworzywo Sztuczne. Teraz przyszedł czas na książkę. Miejsce to powieść Wojciecha Szwieca, której akcja dzieje się w Łaziskach, a bohaterem
jest młody łaziski górnik. Pozycję wydała Silesia Progress. Z autorem rozmawiamy
między innymi o historii powstania książki…

Wojciech Szwiec

się, że powinna być również możliwość zamówienia jej przez lokalne księgarnie,
w których zazwyczaj się zaopatrujemy. Wystarczy zapytać, a nie powinno być z tym
problemu.
Jesteś autorem kilku jednoaktówek
napisanych po śląsku, które zostały
docenione i nagrodzone podczas konkursu organizowanego m.in. przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Gazetę Wyborczą. Czy Miejsce
też jest po śląsku?
Zdecydowałem, że w języku śląskim
będą tylko dialogi bohaterów, natomiast
reszta to polski język literacki. Książka
została wydana przez Silesia Progress –
wydawnictwo, które publikuje śląskie pozycje, dlatego mam nadzieję, że książka
zainteresuje nie tylko mieszkańców Łazisk, ale wszystkich tych, którzy lubią literaturę śląską. Tę pisaną po śląsku, jak
i tę, której akcja dzieje się w naszym lokalnym środowisku. W tym miejscu zaznaczę, że wydanie książki wsparło finansowo nasze miasto, za co jestem ogromnie wdzięczny.
Poza pisarstwem nadal jesteś wierny
filmowi. Zresztą chyba właśnie z twórczości filmowej jesteś najbardziej
znany. Porozmawiajmy o Twoim ostatnim obrazie Przerwany lot, który zdobył III miejsce na XXV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych
Publicystyka.

Punktem wyjścia filmu są zdarzenia
z pierwszych godzin II wojny światowej.
Na jednej z bujakowskich łąk ląduje
awaryjnie zestrzelony samolot. Pilot
umiera prawdopodobnie od razu po
wylądowaniu, a drugi z żołnierzy Jan Konikowski dostaje się do niewoli. W 2005
roku odnalezione zostały zdjęcia z tego
wydarzenia. Film przedstawia okoliczności śmierci pilota Zygmunta Czyżowskiego, dalsze losy drugiego pilota Jana
Konikowskiego oraz jednego z nazistów,
Ericha Mende, który dowodził oddziałem
maszerującym przez Bujaków. Mende
w latach 60. XX wieku został wicekanclerzem zachodnich Niemiec. Konikowski
po wojnie został pilotem LOT-u i w 1949
roku uciekł pilotowanym przez siebie samolotem pasażerskim do Danii. Była to
jedna z bardziej spektakularnych ucieczek w czasach PRL-u. Cała ta historia
wydaje się być sensacyjna. W sam raz na
krótki film historyczny. Na razie film będzie prezentowany na kilku festiwalach,
dlatego nie można go jeszcze zobaczyć
w internecie, ale z pewnością taka możliwość w przyszłości się pojawi.
Od 2015 roku jesteś szefem Miejskiej
Placówki Muzealnej w Mikołowie, ale
w Waszych zbiorach są nie tylko eksponaty dotyczące historii Mikołowa.
Sporo przedmiotów, które można u nas
oglądać, zostały przekazane przez mieszkańców Łazisk, m.in. stary telewizor, kuchnia śląska, dokumenty, pocztówki. Trafiło
do nas sporo eksponatów z likwidowanych izb tradycji w szkołach. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się nam
uwiecznić tradycję, kulturę śląską naszego
rejonu. Dużo rzeczy przynoszą do nas
mieszkańcy. Jeszcze teraz ludzie natrafiają
na jakieś stare dokumenty czy zdjęcia
z okresu przedwojennego czy właśnie
z czasów wojny. Całkiem niedawno do naszych zbiorów trafiły odnalezione przedmioty po arsenale broni, na który natrafiono w czasie robót budowlanych w Mikołowie.
Kiedy można zwiedzać placówkę?
Zapraszam codziennie od 9.00 do
15.00, umówione grupy przyjmujemy po
południu i w soboty. Jednak w związku
z tym, że mamy sporo umówionych wizyt
– oprowadzamy grupy, odwiedzają nas
szkoły – lepiej wcześniej do nas zatelefonować i się umówić. Miejska Placówka Muzealna ma swoją siedzibę na piętrze tzw.
Białego Domku, budynku Urzędu Stanu
Cywilnego w Mikołowie przy ul. K. Miarki
15. Od 3 grudnia można u nas zobaczyć
ciekawą wystawę starych zdjęć zatytuło-
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Krems, Melk i… Wiedeń
Nad pięknym, modrym Dunajem… w jednym z jego najciekawszych odcinków, poznajemy nowe miejsca, szukając inspiracji. Odwiedzamy Wiedeń i dolinę Wachau –
dwa jakże odmienne miejsca, których nie byłoby bez tej królewskiej rzeki… Tak rozpoczyna się słowo wstępne w katalogu zawierającym prace stworzone podczas XVIII Łaziskiego Pleneru Malarskiego im. Sylwestra Majzla Austria 2018
na nowo. Pewne jest jednak, że to miasto
z duszą, niezmiennie przyciągające najwybitniejszych ludzi – czytamy dalej w słowie wstępnym, którego autorem jest Marzena Kamycka, pełniąca razem z Anną

Fot. J. Pasierbek-Konieczny

W tym roku, dokładnie 7 lipca, 22 artystów plastyków wyruszyło w kolejną
plenerową podróż. Ich celem była niedaleka Austria, gdzie mieli spędzić następne
7 dni. Podczas plenerowego wyjazdu, jak

Wystawa poplenerowa to najliczniej odwiedzana prezentacja obrazów w Miejskim Domu Kultury

galeriami sztuki miasta. Inaczej życie toczy się w dolinie Wachau – leniwie, niczym
fale meandrującego Dunaju. Obecność
rzeki i piękne krajobrazy dają nam tu wytchnienie od gwaru metropolii – pisze Marzena Kamycka. I taki właśnie obraz tego
miejsca wyłania się ze stworzonych podczas pleneru prac – spokojny, ale nie
nudny, ciekawy, ale nie zbyt intensywny.
Wernisaż wystawy wieńczącej tegoroczny plener odbył się 7 grudnia. Uczestniczyli w nim nie tylko sami plenerowicze,
ale również szereg innych osób, które jako
pierwsze mogły podziwiać stworzone
przez artystów dzieła. Wystawę otworzyła
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Ewa
Moćko, która pogratulowała twórcom
udanych prac, ale również podziękowała
wszystkim zaangażowanym w organizację kolejnego łaziskiego pleneru. Tradycyjnie swoją nagrodę wręczył podczas
wernisażu burmistrz Aleksander Wyra.
W tym roku jego wyróżnienie za obraz
Przestrzeń siódma otrzymała Anna Lupa-Suchy.
Wystawę poplenerową, na którą składa
się w sumie 60 obrazów, można oglądać
w Miejskim Domu Kultury (sala nr 13) do
końca stycznia 2019 r. mjpk
Podziękowania
Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury
w Łaziskach Górnych, organizator
XVIII Łaziskiego Pleneru Malarskiego
im. Sylwestra Majzla, składa serdeczne
podziękowania Fundacji Pracowniczej
Pro-Eko za finansową pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Lupą-Suchy funkcję komisarza pleneru.
Na zwiedzanie Wiednia plenerowicze poświęcili pełne dwa dni, co i tak pozwoliło
im jedynie na poznanie kawałka tego
pięknego i przepełnionego muzeami czy

Partyjka remika, ale tym razem w andrzejkowej odsłonie… Panie z Kafe Klacz
spotkały się 27 listopada, żeby tradycyjnie spędzić miło czas. Po rozgrywkach
uczestniczki chętnie wzięły udział we
wspólnym śpiewaniu, które prowadziła
jak zwykle Lala Supryn. 4 grudnia spotkanie przy remiku miało oczywiście charakter barbórkowy. Tydzień później natomiast przyszedł czas na podsumowanie rozgrywkowego roku. Okazało się,
że najlepiej w remika grała Renata
Golda, drugie miejsce zajęła Grażyna
Gierczak, a trzecia była Ilona Czernecka.
Panie, które mają ochotę dołączyć do
grających w remika, mogą przyjść do
Miejskiego Domu Kultury w każdy wtorek na godz. 17.00. Pierwsze spotkanie
w nowym roku – 8 stycznia. Dobra zabawa gwarantowana.
mred.

Spotkanie przy remiku

Fot. z archiwum L. Supryn

zawsze na pierwszym miejscu znalazła się
sztuka, ale poza nią również przepiękne
krajobrazy, historyczne zabytki i nowoczesna architektura. Wszystkiego po trochu.
O Wiedniu można mówić bez końca i wciąż

Spotkanie przy remiku to nie tylko wspólna gra, ale również możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie
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Nauczyciel na Medal
Laureatką tytułu Nauczyciel na Medal w powiecie mikołowskim została Iwona Gorol, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Piastów Śląskich. Pani Iwona otrzymała
laur w kategorii nauczyciele klas IV–VIII i gimnazjum. Plebiscyt Nauczyciel na Medal
polegał na wybraniu najlepszych nauczycieli województwa śląskiego, a swoje głosy
oddawali czytelnicy Dziennika Zachodniego, oceniając pracę i zaangażowanie nauczycieli. Iwona Gorol uczy języka niemieckiego, geografii i wychowania do życia w rodzinie. Nagrody dla laureatów plebiscytu wręczane były na uroczystej gali, która odbyła
się 23 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Laureatka opowiedziała nam o swojej ścieżce zawodowej i doświadczeniu, które zdobyła przez lata pracy
lić granice między byciem „belfrem”
a „kumplem” i ani jednej, ani drugiej nie
można przekroczyć. Wydaje mi się, że ja
taki złoty środek znalazłam. W zawodzie

Fot. z archiwum J. Gorol

Od ilu lat już uczy Pani w szkole?
Zaczęłam jeszcze na studiach. Swoje
pierwsze kroki, ponad 20 lat temu, stawiałam w SP5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie. Teraz wiem, że miałam ogromne
szczęście trafiając właśnie tam, bo wiele
się nauczyłam. Wspaniałe grono, świetni
pedagodzy, którzy mnie – młodego nauczyciela, wspaniale przyjęli w swoje szeregi. Nauczyciele z doświadczeniem, pasją,
humorem, zawsze otwarci, w każdej sytuacji mogłam liczyć na ich pomoc, poradę
i wsparcie. Z perspektywy czasu wydaje mi
się, że doświadczenia, które tam nabyłam,
owocują w obecnej pracy.
Jak odkryła Pani powołanie do dzielenia się wiedzą z innymi?
Jeśli chodzi o wybór zawodu, to już od
najmłodszych lat sadzałam na krzesełkach przed sobą lalki i misie, i naśladowałam moje panie, najpierw z przedszkola, a potem ze szkoły podstawowej.
Robiłam im nawet kartkówki i sprawdziany, w których sama robiłam błędy,
żeby je potem poprawić… I tak już zostało.
Czy wygrana w konkursie była wielkim zaskoczeniem i przede wszystkim,
czy mobilizuje do dalszej pracy?
Kiedy dowiedziałam się o nominacji do
plebiscytu, byłam bardzo zaskoczona. Potem już wszystko toczyło się własnym torem. Od czasu do czasu wchodziłam na
stronę Dziennika Zachodniego, żeby zobaczyć, jak przebiega głosowanie i za
każdym razem moje zdziwienie było
większe, widząc rosnącą liczbę punktów
przy moim nazwisku. Z wygranej jestem
bardzo dumna, uświadomiła mi też, że
to co robię, ma sens. Jednocześnie zdaję
sobie sprawę, że to ogromne zobowiązanie i nobilitacja.
Jak wygląda praca z młodymi ludźmi? Czy jest to „twardy orzech do zgryzienia”?
Praca z młodzieżą jest bardzo trudna.
Potrzeba dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Trzeba znaleźć złoty środek, jasno usta-

Laureatka plebiscytu Nauczyciel na Medal, Iwona Gorol

nauczyciela jeszcze jedna rzecz jest bardzo
ważna – umiejętność słuchania. Młodzi ludzie proszą, żeby ich wysłuchać i spróbować zrozumieć. W dzisiejszych czasach
ważne dla nich jest, żeby się wyróżniać,
ale nie być innym… i my dorośli powinniśmy starać się to zrozumieć. W swojej codziennej pracy, wiele czasu poświęcam na

Miejsce – Łaziska...
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waną Boć to tu dzisiaj jest wesele – Śluby
i wesela na Górnym Śląsku. Na wystawie
można zobaczyć prawie 100 zdjęć weselnych sprzed lat – część kolekcji to również
stare fotografie z Łazisk.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Strzelczyk

rozmowy, dyskusje, rozwiązywanie różnych
problemów. Zawsze mam nadzieję, że
w którymś momencie życia tego młodego
człowieka, te nasze wspólne przemyślenia
trafią do niego i będą stanowiły pewną
wartość w jego dalszej drodze.
W jaki sposób na co dzień angażuje
się Pani w życie uczniów?
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Piastów
Śląskich, w której obecnie pracuję, zawsze
dużo się dzieje. Realizowane są różne projekty, konkursy, kółka. Ja od lat – nie tylko
w tej szkole – prowadzę zajęcia kółka tanecznego. W zajęciach biorą udział głównie dziewczyny, ale w ubiegłym roku postanowiłam zaangażować również chłopców. Przygotowaliśmy układ taneczny do
pięknego walca z filmu Noce i Dnie. Pierwszy raz taniec zaprezentowaliśmy podczas
szkolnego Pikniku Piastów. Zaskoczenie
i wzruszenie było ogromne. Mam już plany,
co do kolejnych występów, ale na razie nie
wiedzą o nich nawet członkowie kółka…
Co najbardziej ceni Pani w pracy nauczyciela, jakie trudności zdarza się
Pani napotkać?
Praca nauczyciela nie jest pracą „od–
do”. Najtrudniejsze dla mnie jest oderwanie się w domu od tego, co dzieje się
w szkole. Bardzo często przeżywam różne
szkolne sytuacje, niejednokrotnie kosztem
własnej rodziny. Dużo czasu poświęcam
na rozmowy z rodzicami. Cieszę się z każdego, nawet drobnego sukcesu moich wychowanków, zawsze staram się ich wspierać. Cenię sobie każdą uwagę, a zwyczajny
uśmiech i poczucie dobrze spełnionej
pracy daje mi mnóstwo energii do dalszego działania.
Korzystając z okazji, chciałabym wszystkim bardzo podziękować za oddane na
mnie głosy. Pozdrawiam wszystkich moich
wychowanków, a szczególnie obecną klasę
IIIa gimnazjum i życzę zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Joanna Bryzik
Drodzy Czytelnicy!
Mamy dla Was kilka egzemplarzy
książki Wojciecha Szwieca Miejsce. Trzy
pierwsze osoby, które zjawią się w redakcji z tym numerem Gazety Łaziskiej i odpowiedzą na pytanie, jak ma na imię bohater Miejsca, dostaną od nas książkę.
Może ta publikacja okaże się ciekawym
świątecznym prezentem dla Waszych bliskich. Zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie z Wojtkiem Szwiecem, autorem powieści Miejsce, w poniedziałek 17 grudnia, o godz. 17.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.
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Lidera mamy!
Po rundzie jesiennej składającej się
z dziewięciu spotkań, piłkarze rezerw Polonii Łaziska Górne mają powody do radości. Zajmują fotel lidera B-klasy – łaziszczanie w dziewięciu spotkaniach
ugrali 21 punktów i do wiosennej rundy
rewanżowej przystąpią z czterema punktami przewagi nad LKS-em Wisła Mała
i Leśnikiem Kobiór. W pierwszych tygodniach rezerwiści grali w kratkę, przeplatając zwycięstwa z porażkami. Zaczęło się
od 4:0 z LKS-em Gardawice, po którym
przyszła porażka z Wisłą Małą (2:4), później był pogrom w Jaroszowicach (7:0),
żeby tydzień później przegrać z Czułowianką Tychy (2:3). Od drugiej połowy
września do końca października, podopieczni trenera Sebastiana Hendla notowali już jednak same zwycięstwa i do
pierwszej wiosennej potyczki przystąpią
po serii pięciu kolejnych wygranych.
Passa zaczęła się 23 września, od rozbi-

cia Leśnika Kobiór na własnym boisku
(6:0). W następnych kolejkach łaziszczanie odprawili z kwitkiem kolejno: Unię
Bieruń Stary (3:0), LKS II Goczałkowice
(4:1), MKS II Lędziny (1:0) i UKS Warszowice (8:3). Na wyróżnienie za jesienne
występy w B-klasie zasługuje z pewno-

Tabela po rundzie jesiennej w B-klasie, grupie Tychy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Polonia II Łaziska Górne
LKS Wisła Mała
Leśnik Kobiór
LKS II Goczałkowice-Zdrój
MKS II Lędziny
LKS Gardawice
Unia Bieruń Stary
Czułowianka Tychy
UKS Warszowice
JUW-e II Jaroszowice

Fot. z arch. KS Polonia Łaziska

Łaziskie siatkarki nie mogą przełamać złej passy

37:11
28:13
21:19
31:16
16:9
19:13
15:26
20:29
28:32
6:53

+26
+15
+2
+15
+7
+6
-11
-9
-4
-47

21
17
17
16
16
14
10
10
7
1

biały straty (II set: 25:21, IV set: 25:17).
O zwycięstwie decydował więc tie-break,
w którym lepiej spisały się siatkarki
z Krzanowic (15:12). mkk

Trwa impas

P

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Kolejno: miejsce, nazwa drużyny, mecze, bramki strzelone:bramki stracone, bilans bramkowy,
punkty. O kolejności w tabeli decydują: punkty, mecze bezpośrednie, bilans bramkowy.

 SIATKÓWKA

oczątek grudnia nie okazał się zbyt
udany dla podopiecznych trener
Darii Jurczyńskiej, które w trzech
spotkaniach I ligi śląskiej nie odniosły
żadnego zwycięstwa, dopisując na swoje
konto jedno oczko. Po porażkach z ekipami z Mikołowa i Pszczyny, łaziszczanki
gościły we własnej hali SMS PZPS III
Szczyrk. Niestety na parkiecie widać było
różnicę w tabeli, albowiem nasze siatkarki nie potrafiły przeciwstawić się silniejszym rywalkom. Łaziszczanki najlepiej

ścią Błażej Prochownik, który zaliczył
też występy w pierwszej drużynie – Prochownik zdobył bowiem aż 16 goli. Na
dorobek ten złożyło się pięć bramek(!)
w konfrontacji z Warszowicami, cztery
gole z rezerwami Goczałkowic, dwa hat-tricki (z Leśnikiem i Jaroszowicami) oraz
bramka w inauguracyjnym spotkaniu
z Gardawicami. Pozostałe gole zdobyli
jesienią: Hanus (4), Karol Nierząd (4),
Botor (3), Nierada (2), Fuchs (2), Mazur (2), Rafał Nierząd (1), Słupik (1),
Paszek (1) i Brożyna (1). mkk

poradziły sobie w pierwszej partii, przegranej 17:25 – później było niestety coraz gorzej, ponieważ w kolejnych setach
zawodniczkom trener Jurczyńskiej udało
się zdobyć odpowiednio 16 i 12 punktów.
Drużyna z Łazisk Górnych seta nie
ugrała również następnego dnia, w pojedynku z JKS-em SMS Jastrzębie, choć
w tym przypadku było bliżej sukcesu
w choćby jednej partii. Zaczęło się od
mocnego uderzenia gospodyń i wygranej 25:18, ale w dwóch kolejnych setach walka była już
bardziej wyrównana – niestety podopieczne trener Jurczyńskiej przegrały w drugiej
odsłonie 23:25, a w meczu
kończącym spotkanie 21:25.
Serię czterech bezpunktowych porażek udało się przerwać w Krzanowicach, gdzie
łaziszczanki wygrały dwa sety
– polonistki dwukrotnie obejmowały prowadzenie (I set:
25:20, III set: 25:19), ale gospodynie dwukrotnie odra-
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Wyniki
– I liga śląska

9. kolejka (5 grudnia)
MOSiR Polonia Ł. G. – SMS PZPS III
Szczyrk 0:3 (17:25, 16:25, 12:25)
10. kolejka (6 grudnia)
JKS SMS Jastrzębie – MOSiR Polonia
Ł. G. 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)
8. kolejka (9 grudnia)
GS UKS Krzanowice – MOSiR Polonia
Ł. G. 3:2 (20:25, 25:21,19:25,
25:17,15:12)

Terminarz
– I liga śląska
11. kolejka (15 grudnia)
UKS Jedynka ERBUD Rybnik – MOSiR
Polonia Łaziska Górne
12. kolejka (5 stycznia)
MOSiR Polonia Łaziska Górne – UKSG
Blachownia
13. kolejka (12 stycznia)
MOSiR Polonia Łaziska Górne – UKS
Sokół 43’ Katowice
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 TENIS STOŁOWY

zdobyte przez Wojciecha Drwięgę (3:0
z Markiem Pojdą) i Przemysława Łukaszewskiego (3:2 z Przemysławem Stokłosą)
okazały się wystarczające, żeby łaziszczanie mogli cieszyć się z premierowej wygranej. mkk

Premierowa wygrana
Na przełomie listopada i grudnia, tenisiści stołowi MOSiR-u Łaziska Górne mierzyli się z dwoma zespołami z powiatu mikołowskiego – najpierw przeciwnikiem łaziszczan był Strażak II Mikołów, a później
druga drużyna Gwarka Ornontowice.
W spotkaniu z ekipą z Mikołowa, zawodnicy MOSiR-u ugrali swój drugi punkt
w tym sezonie, remisując 5:5. Dwa punkty
ugrali w tym meczu Rafał Brząkalik
i Wojciech Drwięga – Brząkalikowi udało
się pokonać Wojciecha Szczyrbę (3:1)
i Romana Termina (3:2), natomiast
Drwięga ograł Michała Burszkę (3:0)
i Janusza Kowalskiego (3:0). Ostatnie
oczko na wagę remisu dorzucił za to Łukasz Kołodziej, który w stosunku 3:2 zwyciężył wspomnianego wcześniej Szczyrbę
(w drugim singlu porażka z Terminem
1:3). Niestety tym razem nie udało się za-

punktować Przemysławowi Łukaszewskiemu (0:3 z Kołodziejem), Czesławowi
Kołodziejowi (0:3 z Burszką), ani żadnemu z debli (Brząkalik/Kołodziej – Kowalski/Termin 1:3; Drwięga/Łukaszewski
– Burszka/Szczyrba 1:3). Mikołajki okazały
się bardzo szczęśliwe dla łaziskiego zespołu, ponieważ w meczu dziewiątej kolejki, MOSiR odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe Gwarek II Ornontowice 7:3. Nasi
tenisiści wygrali wszystkie mecze na pierwszym stole – dwa punkty zapisali na swoje
konto Rafał Brząkalik (3:0 z Bolesławem
Maszką i 3:0 z Adamem Piwko) oraz Marek Jaworski (3:1 z Piwko, 3:2 z Maszką),
a piąte oczko dołożył debel Brząkalik/Kołodziej (3:2 z Maszką/Stokłosą). Na drugim stole lepsi okazali się gospodarze, ale
w ostatecznym rozrachunku, dwa punkty

Wyniki
– liga okręgowa, gr. III
VIII seria (26 listopada, godz. 18.30)
LKS Strażak II Mikołów – MOSiR Łaziska Górne 5:5
IX seria (6 grudnia, godz. 18.00)
GKS Gwarek II Ornontowice – MOSiR
Łaziska Górne 3:7

Terminarz
– liga okręgowa, gr. III
XI seria (19 grudnia, godz. 18.00)
UKTS Sokół III Orzesze - MOSiR Łaziska Górne
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Do łaziskiej hali MOSiR-u 1 i 2 grudnia
przybyły 44 drużyny z całej Polski na finał
Ogólnopolski Drużynowego Turnieju
Uczniowskiego w tenisie stołowym.
Drużyny rywalizowały w czterech
kategoriach: Żaczka, Żak, Młodzik
i Młodziczka. W uroczystym otwarciu
turnieju uczestniczyły władze miasta,
zastępca burmistrza Jan Ratka, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Król,
a także prezes Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego Robert Wielgosz oraz przedstawiciel Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Michał Napierała.
W pierwszym dniu turnieju rozgrywane
były gry grupowe, drugiego dnia rozpoczęły się półfinały, a następnie finały.
Cały turniej przygotował i poprowadził
Wojciech Drwięga.
mwd
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Fot. M. Strzelczyk

Turniej uczniowski

W ogólnopolskim turnieju wzięły udział w sumie 44 drużyny
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dzieci wiedzą więcej

Kto przynosi prezenty?
Święta to dla najmłodszych okres prezentów. Całej góry prezentów. Jeśli są prezenty, to kto je przynosi i jak wygląda? O świątecznej choince, podarunkach i o tym, skąd się biorą, opowiadają dzieci z Przedszkola nr 4 im. Kraina Uśmiechu.

Leon, Wiktoria, Lenka, Maja
Prezenty przynosi Mikołaj w takim worku, i Dzieciątko też
przynosi. Jest takie malutkie i trzeba otworzyć okno, żeby weszło. I ma renifery, a jeden ma czerwony nos. Rudolf jest taki
słodki – opowiada Maja. Mikołaj przynosi prezenty do takich
skarpet i wchodzi do domu przez komin po cichu. Ja nie wiem
jak takie małe dzieciątko może przynieść tyle prezentów. Mi się
nigdy nie udaje zobaczyć Dzieciątka, bo zawsze ucieka – mówi
Leon. Dzieciątko, żeby unieść tak dużo prezentów, musi mieć
pomocników. Ja to bym chciała, żeby na święta zamiast śnieżek leciały płatki kwiatów – przyznaje Wiktoria. A ja żeby pierniki i cukierki spadały z nieba, albo śmietana z czekoladą. Pomocnicy pomagają nosić prezenty, bo czasami są ciężkie, a czasami lekkie. Na choince mogłyby być pierniczki i potem pycha
by było, albo cała choinka mogłaby być z piernika, po świętach
by się ją zjadło, nazywałaby się choinkowo-pierniczkowa –
stwierdza Lenka.

Wiktor, Antoś, Damian, Emilka
Mikołaj ma czapkę świąteczną i renifery, które ciągną sanie. Widziałem Mikołaja, który wkradał mi się do domu i zasypał cały
dom prezentami. Na choince chciałbym mieć taką rurkę, w której
są lampki. Dostałem od Mikołaja komputer, nie wiem jak on to
przyniósł – przyznaje Wiktor. Wchodzi kominem, słyszałem jak
pił mleko. Ja chciałem, żeby Mikołaj mi przyniósł takiego pieska
ze smyczą, ale zabawkowego, bo prawdziwego już mam. Ja bym
mamie kupił tysiąc kwiatów, gdybym miał milion pieniążków –
mówi Antoś. Mikołaj ma czerwone ubranka. Saniami przylatuje
na dach, bo one mają taką gwiazdkę latającą, która robi, że latają.
Słyszałem, jak Mikołaj u mnie w domu chrupał ciastka. Choinkę
ubrałbym w bąbelki takie. Mi Mikołaj przyniósł grę FIFA 2019 –
stwierdza Damian. Prezenty przynosi Mikołaj i daje grzecznym
dzieciom. Ja nigdy nie widziałam prawdziwego Mikołaja. Najbardziej chciałabym dostać domek dla lalek z kuchnią i takim ładnym
pokoikiem – opowiada Emilka.

Zosia, Klaudia, Bartek, Lilka
Wiadomo, że Mikołaj przynosi prezenty i Dzieciątko. Dzieciątko
ma takie kółeczko na głowie. Dla Dzieciątka otwiera się balkon
albo drzwi i dzieciątko wlata, i jest niewidzialne. Mikołaj trochę
brudzi, zjadł wszystkie ciasteczka i sobie poszedł, były okruszki
i wylane mleko. W święta jest przyjemnie – przyznaje Klaudia.
Mikołaj lubi latać. Jak ktoś zobaczy prawdziwego Mikołaja, to
nie będzie świąt. Nie można go zobaczyć. Mikołaj czasem wchodzi przez drzwi, bo jak się pali w kominku, to nie może wejść. Jak
jest gruby, też nie wejdzie – opowiada Zosia. Mikołajek jest
biało-czerwony, jedzie na górę sankami i wchodzi do komina. Na
święta piekę pierniki. Moja mama zrobiła sto pierników, a mój
wujek wszystkie zjadł – mówi Lilka. Dzieciątko zawsze kryje prezenty. Nigdy nie nakryłem Mikołaja ani Dzieciątka, zawsze jakoś
uciekło. Mikołaj parkuje na dachu. Na święta najbardziej lubię
śnieżyk biały – stwierdza Bartek.

Antek, Wojtek, Emilka, Maja
Ja chcę dostać na prezent drona i będę nim latał. Dzieciątko jest
dzieckiem i przynosi prezenty. Ja nie mam balkonu, to chyba mi
przynosi prezenty przez okno – mówi Wojtek. Mikołaj był u mnie
w domu i zjadł ciastka, i wypił mleko, które mu zostawiłam, a potem pozmywał i schował. Musiał wchodzić przez komin albo przez
okno – stwierdza Maja. Jakbym był milionerem, kupiłbym rodzicom chatę, taką dużą z basenem, parkingiem i kinem. Prezenty
przynosi chyba gwiazdka, taka z rączkami, ale Mikołaj to na pewno.
Widziałem mojego Mikołaja w pokoju przez drzwi i nawet się nie
krył – przyznaje Antek. Ja myślę, że Mikołaj i Dzieciątko są niewidzialni i wchodzą przez ściany. Zawsze jest taka przy domku drabinka i oni sobie nią wchodzą. U mnie Mikołaja nie było i już nie
przyjdzie, nie wiem dlaczego, tylko Dzieciątko przyjdzie. A jak Dzieciątko wychodzi, to trzeba iść do pokoju, bo się nas boi – opowiada Emilka.
Joanna Bryzik

