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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...
…18 stycznia o godz. 18.00 do sali widowiskowej na Koncert Galowy Festiwalu
Kolęd i Pastorałek, podczas którego wystąpią laureaci tego festiwalu. Wstęp wolny!
…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.
…27 stycznia o godz. 16.00 na VII Łaziską Biesiadę. Gościem specjalnym będzie
Krzysztof Hanke. Wystąpi również znana dobrze łaziszczanom Lala Supryn. 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.
…2 marca o godz. 18.00 do sali widowiskowej na spektakl Andropauza 3, czyli jak
żyć i nie zwariować. Bilety w cenie 70 zł do nabycia w kasie biletowej MDK.
…10 marca o godz. 17.00 do sali widowiskowej na koncert charytatywny dla Ewy
Kasprowskiej. Gwiazdą koncertu będzie Grzegorz Poloczek. Wejściówki w cenie
30 zł do nabycia w kasie biletowej MDK. Szczegóły w następnym numerze.
…22 marca o godz. 20.30 do sali widowiskowej na występ kabaretu Smile. Bilety
w cenie 70 zł (parter) oraz 60 zł (balkon) do nabycia w kasie biletowej MDK.

Zapraszamy na wyjazd
Miejski Dom Kultury zaprasza na wyjazd na Węgry! Są jeszcze miejsca na termin
21–26 maja. W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Budapesztu, Siofoku oraz
miast Keszthely, Hévíz i Veszprém, zwiedzanie jaskini w Tapolca. Zakwaterowanie: hotel Lido*** w Siofoku nad Balatonem. Koszt wyjazdu – 1080 zł (200 zł przy zapisie,
II rata – 400 zł do 15 lutego, III rata – 480 zł do 30 kwietnia). Wyjazd z zatoczki przed
MDK we wtorek, 21 maja, o godz. 7.00. Powrót 26 maja w godzinach wieczornych.
W cenie: 5 noclegów w hotelu Lido*** w Siofoku, 5 śniadań, 5 obiadokolacji. Cena obejmuje również usługę przewodnika, transport i ubezpieczenie. Dodatkowo płatne bilety
wstępów (około 30 euro).

Ferie z MDK
Miejski Dom Kultury zaprasza wszystkie chętne dzieci na wyjazdy w czasie ferii zimowych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim tygodniu odbędą się po trzy wyjazdy.
Poniedziałek – 11 lutego, godz. 9.00 – wyjazd na kulig do Wisły Czarne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawa z animatorem. Odpłatność – 30 zł.
Środa – 13 lutego, godz. 9.00 – wyjazd do HistoryLand w Krakowie. HistoryLand to makiety zbudowane z ponad miliona klocków LEGO®, niesamowite pokazy i interaktywne zabawy, a także nowa wystawa figur stalowych. W drodze powrotnej wizyta w MC Donald’s.
Odpłatność – 35 zł.
Piątek – 15 lutego, godz. 9.00 – wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce na bajkową podróż
po wielickich podziemiach, gdzie można spotkać Skarbnika, odkryć tajemnicze ślady
smoka Solonia oraz spędzić miło czas przy zwiedzaniu i zabawie. W drodze powrotnej
wizyta w MC Donald’s. Koszt – 45 zł.
Poniedziałek – 18 lutego, godz. 9.00 – wyjazd do Osikowej Doliny w Koziegłowach na
artystyczne warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego, podczas których dzieci
pod okiem instruktorów będą miały okazję własnoręcznie stworzyć bajkowe postaci.
Dzieci wykonają dwie prace, które zabiorą ze sobą do domu. Koszt – 30 zł.
Środa – 20 lutego, godz. 9.00 – wyjazd na warsztaty kulinarne do Chorzowa, na których
każde dziecko własnoręcznie zrobi swoją własną pizzę. Koszt – 40 zł.
Piątek – 22 lutego, godzinę wyjazdu podamy w późniejszym terminie – wyjazd do kina
w Katowicach. Odpłatność – 15 zł.
Zapisy oraz wpłaty są przyjmowane w księgowości Miejskiego Domu Kultury (pokój
nr 17, I piętro) od 14 stycznia. Ilość miejsc ograniczona!

Na Barlickiego jaśniej

Dzięki nowym lampom ledowym na Barlickiego jest znacznie jaśniej

Budżet 2019 gotowy
Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej, 18 grudnia, radni jednogłośnie
przyjęli plan dochodów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy. Budżet miasta zamyka
się w kwocie 104 046 404 zł po stronie dochodów i 104 546 404 zł po stronie wydatków – w tym 8 419 417 zł wyniosą wydatki majątkowe. Deficyt budżetowy, który
w 2019 roku ma wynieść 500 000 zł, pokryty zostanie kredytem bankowym długoterminowym. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 000 000 zł na spłatę
planowanego deficytu oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych
Sytuacja finansowa miasta jest bezpieczna. Budżet został zaprojektowany bardzo, bardzo ostrożnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dochody. Równocześnie zawiera on
oczywiście wszystkie podstawowe wydatki, które musimy ponieść. Z pewnością
największym problemem są wynagrodzenia w oświacie. Gdyby państwo uczciwie
pokryło te wydatki, nasza sytuacja finansowa byłaby idealna. Moje prywatne odczucie jest takie, że od lat na samorządy
spada coraz więcej obowiązków, coraz bardziej rozbudowana jest sprawozdawczość.
Równocześnie coraz mniej zadań, które są
na naszych barkach, a powinny być finansowane przez państwo, jest w całości pokrywanych z budżetu państwa. Jest to coraz trudniejsza sytuacja dla gmin – mówił
podczas sesji burmistrz Aleksander Wyra.
Stałe komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Pozytywną opinię wydała również Regionalna
Izba Kontroli, miała jednak zastrzeżenie
dotyczące braku merytorycznego uzasadnienia zmniejszenia w 2019 roku wydatków bieżących o 7,82 % w stosunku do
wydatków bieżących zaplanowanych rok
wcześniej. Do zarzutu RIO podczas sesji
odniosła się skarbnik Anna Gruchlik: – Do
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owe oświetlenie pojawiło się przy
ul. Barlickiego na odcinku od
ronda do zjazdu na ul. Kościelną.
Na 6 słupach wymieniono stare lampy sodowe na nowe – ledowe, które dają znacznie więcej światła niż poprzednie. Inwestycja okazała się konieczna w związku
z powtarzającymi się na tej ulicy zdarzeniami drogowymi. W ciągu niespełna
dwóch miesięcy doszło tam do trzech potrąceń pieszych na oznaczonych przejściach, w tym niestety jednego wypadku
śmiertelnego.
Nowe oświetlenie zostało wykonane na
zlecenie miasta i ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku.
Powiatowy Zarząd Dróg – również ze
względu zapewnienia pieszym bezpieczeństwa – planuje w najbliższym czasie
wykonać przed przejściami tzw. elementy
akustyczne. mms

z życia miasta

planowania dochodów na rok 2019 podeszliśmy bardzo realistycznie. Zdaniem
składu orzekającego RIO wydatki bieżące
są za niskie, ale świadomie nie dodaliśmy
do projektu wydatków, które nie mają pokrycia w dochodach. Ci z Państwa, którzy
już wcześniej zasiadali w radzie wiedzą, że
w ciągu roku na sesjach wprowadzane są
zmiany, które zwiększają wydatki. Zazwyczaj największy wzrost następuje na sesji
marcowej lub kwietniowej, kiedy mamy roz-

liczony rok poprzedni i wiemy, jakie wolne
środki są do dyspozycji. Poza tym w ciągu
roku dostajemy dotacje celowe, których
wielkości na początku roku nie znamy i nie
możemy ich wprowadzać do budżetu.
Tradycyjnie największą pozycją w budżecie jest oświata, która pochłonie 27,7 mln zł,
przy czym subwencja oświatowa – czyli
środki na jej sfinansowanie pochodzące
z budżetu państwa – wynosi 15,8 mln zł.
Resztę musi pokryć miasto. Tuż za oświatą
– pod względem wysokości wydatków
– jest pomoc społeczna, na którą w tym
roku trzeba będzie wydać 25,4 mln zł.
12,4 mln zł zarezerwowano na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska, 11,3 mln
zł na administrację publiczną, 6,5 mln zł na
kulturę fizyczną, 5,7 mln zł na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego oraz
2 mln zł na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową. mms

Nowy radny
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej,
18 grudnia, został zaprzysiężony nowy
radny. Został nim Piotr Bończyk, startujący w wyborach z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Powołanie nowego radnego było konieczne
w związku ze stwierdzeniem przez komisarza wyborczego wygaśnięcia mandatu
Andrzeja Pachy. Radny, który uzyskał największą liczbę głosów z listy Prawa
i Sprawiedliwości w okręgu nr 1, nie pojawił się na żadnej sesji Rady Miejskiej
i – jak się okazało – złożył pisemną rezygnację z pełnienia tej funkcji. Zgodnie

z postanowieniem komisarza wyborczego
w Bielsku Białej z 26 listopada 2018 roku
brakujący mandat w okręgu nr 1 obejmuje
Paweł Bończyk, kandydat z tej samej listy,
który w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października uzyskał
kolejną największą liczbę głosów, a nie
utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się
pierwszeństwa do objęcia mandatu – mówił podczas sesji przewodniczący Rady
Miejskiej Tadeusz Król.
25-letni Paweł Bończyk zdobył w wyborach samorządowych 61 głosów.
mms
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
4W okresie od 11 grudnia do 7 stycznia szesnastokrotnie podejmowano czynności wobec
osób nietrzeźwych, jedną osobę przekazano
pogotowiu ratunkowemu, a jedną policji, trzy
trafiły do szpitala, dziewięć przewieziono do
izby wytrzeźwień, dwie do miejsca zamieszkania.
4W okresie od 11 grudnia do 7 stycznia regularnie prowadzone były kontrole przejezdności dróg w związku z Akcją Zima.
4W okresie od 14 grudnia do 2 stycznia przeprowadzono 12 kontroli pieców centralnego
ogrzewania w związku z uchwałą antysmogową.
4W okresie od 14 grudnia do 7 stycznia siedmiokrotnie przeprowadzono interwencje związane z bezpańskimi psami, sześć przekazano
do TOZ-u w Rudzie Śląskiej, a w jednym przypadku odnaleziono właściciela psa.
414 grudnia wspólny patrol strażnik – policjant udał się na ul. Cieszyńską, gdzie dziewczynka została uderzona pięścią w twarz. Na
miejscu czynności wykonał funkcjonariusz policji. Dziewczynka została przekazana pogotowiu ratunkowemu, które zabrało ją do szpitala.
416 grudnia na ul. Głowińskiego wspólny patrol policji i straży miejskiej zabezpieczył miejsce pożaru śmietnika do czasu zakończenia
akcji PSP.
417 grudnia patrol straży miejskiej wspólnie
z policjantem udał się na ul. Sienkiewicza,
gdzie doszło do nagłego zgonu. Na miejscu
czynności wykonali funkcjonariusze policji.
419 grudnia patrol straży miejskiej udał się
na ul. Ogrodową, gdzie zwisające kable energetyczne stwarzały zagrożenie dla przechodniów i pojazdów. Miejsce zabezpieczono do
czasu usunięcia awarii przez pogotowie energetyczne.
422 grudnia patrol policjant – strażnik udał
się na ul. Brzozową, gdzie doszło do samobójstwa. Miejsce zabezpieczono do czasu przyjazdu techników, którzy przeprowadzili wszystkie czynności.

...I POLICJANTA
429 grudnia na terenie zakładu pracy ReAlloys, nieznany sprawca dokonał kradzieży
portfela wraz z zawartością w postaci dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy,
dowodu rejestracyjnego oraz pieniędzy
w kwocie 30 zł, działając na szkodę mieszkańca Łazisk Górnych.
430 grudnia ustalony sprawca skradł z mieszkania portfel wraz z zawartością w postaci
karty bankomatowej oraz kluczyków do samochodu, a następnie przy ich użyciu skradł pojazd marki Seat Ibiza o wartości 7 tys. zł, celem jego krótkotrwałego użycia, działając na
szkodę mieszkańca Łazisk Górnych. Mężczyzna ten w wyniku zrealizowanych czynności
został zatrzymany.
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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Łaziszczanin wśród ofiar
dopalaczy
Prawdopodobnie dopalacze były przyczyną śmierci trzech mieszkańców powiatu
mikołowskiego. Wśród ofiar był 23-letni łaziszczanin. Policja apeluje o rozsądek –
nawet niewielka ilość dopalaczy może być śmiertelnie niebezpieczna
Do tragicznych zdarzeń doszło w okresie
świątecznym. Pierwsze dwie osoby zmarły
25 grudnia. 35-letnia kobieta i 22-letni mężczyzna zostali znalezieni martwi w swoich
mieszkaniach. W drugi dzień świąt, tuż po
północy, do szpitala w Mikołowie trafił 23-latek z Łazisk. Mężczyzna skarżący się na złe
samopoczucie, po kilku godzinach zmarł.
Prawdopodobnie również zażywał dopalacze – mówi Klaudia Kempa, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.
Ofiary dopalaczy w powiecie mikołowskim
nie znały się i nie zażywały niedozwolonych
substancji wspólnie. Przeprowadzone zostały sekcje zwłok, zlecono badania toksykologiczne oraz histopatologiczne – informuje Maria Zaręba, prokurator Prokuratury
Rejonowej w Mikołowie. – Czekamy na opinię biegłych z zakresu badań chemicznych.
Wkrótce po tych tragicznych doniesieniach
okazało się, że w szpitalach przebywa jeszcze sześć osób z naszego regionu, które
wcześnie zażywały dopalacze.

27 grudnia mikołowska policja zatrzymała trzech mężczyzn – mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku 17, 31 i 35
lat – których podejrzewa się o związek ze
śmiercią trzech osób. Mężczyźni trafili do
aresztu i odpowiedzą za sprowadzenie niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia wielu
osób poprzez wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych dopalaczy oraz handel nimi.
Dodatkowo najstarszy z mężczyzn odpowie także za posiadanie znacznej ilości
środków odurzających. Wszyscy zostali
tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im nawet 12 lat za kratami.
W związku z tragicznymi zdarzeniami,
policja zwraca się z apelem do osób, które
mogą mieć kontakt z dopalaczami. Zażycie nawet niewielkiej ilości może stanowić
śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeżeli ktokolwiek podejrzewa, że ma do czynienia
z osobą pod wpływem dopalaczy, powinien
natychmiast wezwać pomoc lekarską
i o sytuacji powiadomić policję. mms

Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają
działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenie, pobudzenie, euforię, halucynacje. Tak
naprawdę nie ma jednoznacznej definicji
i sami farmakolodzy mają trudności z jednoznacznym stwierdzeniem, czym są dopalacze
i jakie mogą wywołać skutki.
Dopalacze pochodzenia naturalnego
Preparaty ziołowe, zawierające głównie
związki halucynogenne, np. te oparte na wyciągach z muchomora czerwonego lub plamistego, szałwii wieszczej, powoju hawajskiego, kratoma. Są dostępne pod postacią
suszu lub ekstraktu. Najczęściej jest tak, że
jeden dopalacz zawiera w sobie związki pochodzące nie z jednej, ale kilku, a nawet kilkunastu roślin! A ponieważ każda z nich może
(i zwykle ma) po kilka substancji o działaniu
psychoaktywnym, nietrudno sobie wyobrazić,
jak działa taki dopalacz. Po spożyciu piorunującej mieszanki pojawia się nadwrażliwość
zmysłowa, zmienne nastroje, charakteryzujące się nagłym przejściem od euforii do depresji, omamy.
Dopalacze pochodzenia syntetycznego
Mają działanie podobne do tego, jakie wykazują znane narkotyki. Np. BZP (N-benzylo-

piperazyna) i TFMPP (3-Triflurometylofenylpiperazyna) działają podobnie jak amfetamina
czy metamfetamina, a JWH-018 (1-pentylindol-3-yl) podobnie jak marihuana i haszysz.
Wyjątkowo niebezpieczny jest mefedron, substancja będąca pochodną efedryny, działająca
podobnie do kokainy, która błyskawicznie
wchłania się do organizmu, powodując szybki
wzrost temperatury ciała (choć chwilę po spożyciu jest uczucie zimna). W rezultacie dochodzi do przegrzania tkanek, zwłaszcza mózgu i serca.
Zatrucie dopalaczami – objawy
Wszystkie te dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą
uszkodzić.
Stopień ich szkodliwości jest oczywiście
zróżnicowany i zależy od wielu czynników –
rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim
toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu
zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza.
Często spożywa się je wraz z alkoholem,
lekami czy innymi narkotykami, co znacznie
zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.
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Na początku grudnia dotarły do nas sygnały mieszkańców, że na Walesce znowu
coś się dzieje. Po pierwszych opadach
śniegu na zboczach hałdy pojawiły się
miejsca, gdzie ten od razu topnieje. Dodatkowo unosi się w tych miejscach dym,
a zapach nie jest zbyt przyjemny.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pod
koniec kwietnia zaczęły płonąć trawy. Jak
się później okazało, powodem była podniesiona temperatura składowanych tam
odpadów. Kopalnia, po przeprowadzeniu
pomiarów, zleciła specjalistycznej firmie
likwidację zapożarowania. Na zboczu wykonano sześć rowów poziomych – trzy
o długości 80 m i trzy krótsze. Wypełniono
je mieszaniną wodno-popiołową i po jej
zastygnięciu zasypano ziemią.

Teren jest na bieżąco monitorowany

gazeta łaziska

Co się dzieje na Walesce?
Mieszkańcy obawiają się, że znowu zacznie się palić. Kopalnia uspokaja, zapewniając, że trzyma rękę na pulsie. Co dzieje się na hałdzie Waleska?
Teraz okazało się, że doszło do podobnej sytuacji. Teren hałdy jest cały czas monitorowany i regularnie mierzona jest temperatura wewnątrz składowiska – zapewnia kierownik Działu Ochrony Środowiska
KWK Bolesław Śmiały Joanna Fojcik.
W miejscach, o których mówią mieszkańcy, faktycznie temperatura jest dużo
wyższa. Zleciliśmy dodatkowe badania
i na ich podstawie podejmiemy decyzję co
do dalszych działań. Już mogę powiedzieć, że z pewnością konieczne będzie

likwidowanie zapożarowania na podobnych zasadach, jak to było w ubiegłym
roku. Firma specjalistyczna wykopie rowy,
które zostaną zalane mieszaniną wodno-popiołową. Natomiast szczegóły co do
ilości i długości tych rowów będą znane
dopiero po przeanalizowaniu danych pomiarowych.
W dniu zamykania tego numeru na zboczu hałdy, w miejscach podwyższonej
temperatury, wycinano drzewa przygotowując teren pod dalsze prace. mms

W ramach przygotowania do dalszych prac wycięto drzewa na zboczu hałdy

Początek remontu
ma możliwości wejścia i ułożenia tam ocieplenia – wyjaśnia Roman Chlasta. – Zdecydowaliśmy więc, że na razie wstrzymamy
te prace i wykonamy je inną techniką podczas kolejnego planowanego etapu remontu, czyli modernizacji centralnego
ogrzewania. mjpk

Fot. z archiwum UM

P

od koniec ubiegłego roku rozpoczął
się zapowiadany remont budynku, w którym mieści się siedziba
Ochotniczej Straży Pożarnej i filia Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Dolnych. Przeprowadziliśmy izolację przeciwwilgociową całego obiektu. Wykonawca
odkopał fundamenty i ułożył warstwę izolacji pionowej na wszystkich ścianach – informuje Roman Chlasta z Wydziału Inwestycji UM. Warunki pogodowe przeszkodziły na razie w zakończeniu robót, polegających na odtworzeniu obejścia, czyli
ułożeniu przed wejściem do budynku
kostki brukowej.
W zakres prac wchodziło również ocieplenie stropodachu, co także udało się zrealizować jedynie w części. Okazało się, że
dach na wyższej części budynku, czyli nad
salą MDK, jest tak skonstruowany, że nie

Prace przy izolacji budynku rozpoczęły się w listopadzie
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Interpelacje

OGŁOSZENIA DROBNE
Kredyty pożyczki chwilówki –
wniosek na tel. 692 996 221.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się 18 grudnia, radni zgłosili
interpelacje oraz wnioski dotyczące m.in.:

OFERTY BS NIERUCHOMOŚCI
Tel: 662 287 099
MIESZKANIA
§ Ł. Górne 2 pok. IIp 34 m2, 139 900 zł
§ Ł. Górne 2 pok. IIp 58 m2, 179 000 zł
§ Ł. Górne 3 pok. IIp. 72 m2, 169 000 zł
§ Ł. Górne 1 pok. parter 25 m2, 85 000 zł
§ Ł. Średnie 1 pok. IIp. 27,4 m2, 79 000 zł
DOMY
§ Ł. Górne 130 m2. dział. 1180 m2,
359 000 zł
§ Ł. Górne 2014 r., 150m2. dział. 350 m2,
690 000 zł
§ Ł. Górne 2014 r., 150m2. dział. 800 m2,
739 000 zł
§ Ł. Górne NOWY 145 m2, 433 000 zł
§ Ł. Górne 60 m2. dział.1900 m2, 330 000 zł.
§ Mikołów Kamionka 200 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. Sobieskiego 35,70 m 2 ,
125 000 zł
§ Łaziska G. Sobieskiego 73 m2, 225 000 zł
§ Łaziska G. Chopina 67,88 m2, 160 000 zł
§ Łaziska G. Wyzwolenia 43,76 m 2 ,
115 000 zł
§ Łaziska Śr. Kopalniana 42 m2, 119 000 zł
§ Łaziska Śr. Kościuszki 53,50 m2, 150 000 zł
§ Orzesze Fabryczna 25,65 m2, 57 900 zł
§ Mikołów Skalna 88 m2, 277 000 zł
§ Katowice Szopienice 38 m2, 89 900 zł
§ Bytom Piekarska 103,60 m2, 150 000zł
§ 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 m 2 , dz. 592 m 2 ,
226 000 zł
§ Do wynajęcia Rybnik Rudzka 67 m 2,
1700 zł
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– zamontowania barierki ochronnej
przy chodniku biegnącym wzdłuż osiedla
Leśne Zacisze przy DK81;
– wyremontowania schodów wzdłuż
ul. Brada;
– wykonania dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Dworcowej 51 do 59;
– wystąpienia do zarządcy SM Łaziska
o wykonanie opracowania projektu technicznego budowy parkingu przy ul. Mickiewicza 1;
– zmiany rozkładu jazdy busa linii N;
– zaplanowania w nowej umowie montażu elementów oświetlenia świątecznego przy ul. Górniczej;
– oznakowania skrzyżowania ul. Mikołowskiej i ul. Piaskowej;
– wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych
do budynku MDK w Łaziskach Górnych.
Zgodnie z nowymi przepisami treść
wszystkich wniosków i interpelacji publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego,
gdzie zamieszczane są również odpowiedzi i wyjaśnienia. mms

– zainstalowania ekranów akustycznych przy os. Leśnym;
– doświetlenia ul. Morcinka w Łaziskach Średnich od strony torów;
– podjęcia działań w kierunku pozyskania mieszkań socjalnych;
– zainstalowania dodatkowej latarni na
słupie energetycznym na przeciwko przystanku autobusowego przy ul. Brzozowej;
– zamontowania lampy zewnętrznej
w celu doświetlenia dojścia do pawilonu
handlowego Netto od strony budynku
os. Kościuszki 104 i 105;
– naprawy oświetlenia na kładce łączącej ul. Zwałową z ul. św. Barbary;
– naprawy dwóch latarni w parku przy
ul. Dworcowej;
– wykonania oświetlenia parkingu miejskiego usytuowanego w centrum os. Kościuszki;
– przebudowy i przeniesienia stacji
transformatorowej M0293 z ul. Mikołowskiej;
K

O

M

U

N

Komunikat dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych
W 2019 r. wszyscy płatnicy zobowiązani są
do wysyłki druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C,
PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej.
Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu
papierowego. Do 31 stycznia 2019 r. należy
przesłać do urzędu skarbowego wszystkie deklaracje i informacje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11,
PIT-8C, PIT-R.
Formularze można przesłać za pomocą:
– formularza interaktywnego Ministerstwa
Finansów
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– modułu finansowo–księgowego
– Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)
Wszystkie informacje, formularze, aplikacje
do pobrania dostępne są na stronie portalpodatkowy.mf.gov.pl. Formularze można podpisać:
– podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
– danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.

L

Zastępca Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Mikołowie
Jolanta Działdowska
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„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”
Pani

Marzenie Korcz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

teścia
składają
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Piastów Śląskich w Łaziskach
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Już nie MZK Tychy, a ZTM
Początek nowego roku przyniósł zapowiadaną zmianę w organizacji komunikacji publicznej. W miejsce zlikwidowanych
KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK
Tychy powołana została do życia nowa
jednostka – Zarząd Transportu Metropolitarnego (ZTM) – która przejęła kompetencje leżące do tej pory w gestii tych
trzech podmiotów. ZTM zostało założone

Nowe wzory biletów

przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i to jej podlega.
Co to oznacza dla pasażerów? Na razie
zmiany nie są odczuwalne. Póki co nowe
są tylko nazwa i logo organizatora, a także
strona internetowa z rozkładami jazdy.
Taryfa pozostaje ta sama, ważność zachowują wszystkie bilety, punkty obsługi
klienta są w tych samych miejscach, a linie obsługują ci sami przewoźnicy.
Bardziej diametralne zmiany – np.
w zakresie nowych połączeń, mają
się pojawić w kolejnych miesiącach 2019 roku.
Gdzie więc szukać informacji na
temat rozkładów jazdy? Nieaktywne są już dotychczasowe strony
internetowe przewoźników, natomiast wszystkie informacje na temat połączeń, biletów czy karty
ŚKUP można znaleźć na www.metropoliaztm.pl. Sposób prezentacji
rozkładów jazdy różni się od tego
stosowanego dotąd w Tychach,
dlatego pierwsze zetknięcie z serwisem będzie wymagało więc
czasu na poznanie wszystkich dostępnych opcji. Internetowy rozkład
jazdy składa się teraz z zaawansowanej wyszukiwarki połączeń,
dokładnej rozpiski wszystkich linii
autobusowych, trolejbusowych
i tramwajowych, kompletnej listy

gazeta łaziska
i mapy przystanków z podziałem na gminy,
a także sekcji z komunikatami dotyczącymi zmian w rozkładach czy tymczasowo
występujących utrudnień.
Od początku roku do sprzedaży trafiły
też nowe bilety papierowe. Ich charakterystycznym elementem jest logo Metropolii. Bilety ulgowe są zielone, natomiast
bilety normalne mają kolor żółty. Wszystkie jednak mają taką samą wartość, jak
bilety sprzedawane do tej pory. Co istotne,
nie trzeba się martwić, jeśli mamy niewykorzystane bilety kupione jeszcze w ubiegłym roku – stare wzory nadal są aktualne
i mogą być sprzedawane i używane aż do
wyczerpania zapasów.
Przypominamy również, że niektóre linie autobusowe – o czym informowaliśmy już wcześniej na naszych łamach
– otrzymały nową numerację. Jeżdżąca
na terenie Łazisk Górnych linia 25 od
1 grudnia ubiegłego roku ma numer 525,
a dotychczasowa 605, obecnie jest linią
505. mjpk

Dane kontaktowe ZTM

Zarząd Transportu Metropolitalnego,
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice.
Infolinia czynna w dni robocze w godz.
6.00–22.00, w soboty, niedziele i święta
w godz. 7.00–15.00. Bezpłatny numer
800 16 30 30, numery płatne (opłaty wg
taryfy operatora) 32 74 38 446, 42 291
04 05, fax 32 25 19 745, e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl. Blokada karty
ŚKUP 24h 42 291 04 05, 800 16 30 30.

Nowy sprzęt

Fot. B. Jastrzębski

S

zpital Powiatowy w Mikołowie wzbogacił się o nowy sprzęt. W połowie
grudnia na oddział ginekologiczno-położniczy trafiła aparatura elektrokoagulacyjna do przeprowadzania małych zabiegów ginekologiczno-położniczych, manipulator pochwowy do zabiegów laparoskopowych, lampy bezcieniowe, instrumentarium narzędziowe do sali porodowej oraz
tensy przeciwbólowe, które znacznie
zmniejszą ból podczas porodu. Zakup
sprzętu był możliwy dzięki wsparciu Łazisk
Górnych i Mikołowa – każda z gmin przekazała na ten cel dotację w wysokości
25 tys. zł. Jak zaznacza Władysław Perchaluk, prezes Centrum Zdrowia, spółki zarządzającej szpitalem, placówce udało się
pozyskać dodatkowe środki z budżetu starostwa oraz od wojewody. Starostwo Powiatowe w Mikołowie przekazało nam
kwotę ponad 87 tys. zł, natomiast z woje-

Oddział ginekologiczno-położniczy wzbogacił
się o nowy sprzęt

wództwa pozyskaliśmy 320 tys. zł, dzięki
temu kupiliśmy między innymi nową karetkę
transportową. Ta, która była przez nas do
tej pory wykorzystywana, miała już ponad
300 tys. kilometrów przebiegu – informuje
Władysław Perchaluk. mms

25 tys. zł na ten cel zostało przekazane
z budżetu Łazisk Górnych
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Nowa strona UM
Jeśli ktoś już miał okazję w tym roku
odwiedzić stronę internetową łaziskiego
Urzędu Miasta, zauważył, że uległa ona
całkowitej metamorfozie. Chcieliśmy ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę korzystanie z niej – wyjaśnia Katarzyna Morawiec z Biura Promocji Miasta.

BIP-u znajduje się w górnym prawym rogu
nowej strony, natomiast sama strona internetowa ma służyć do zamieszczania
ogólnych informacji dotyczących najważniejszych spraw miejskich oraz promocji
Łazisk Górnych – dodaje Katarzyna Morawiec. – Oczywiście znajdują się na niej

stęp do archiwalnych numerów naszej gazety i przeczytać je w całości online.
Miasto Łaziska Górne ma również swój
profil na Facebooku – link do niego również można znaleźć w prawym górnym
rogu nowej strony internetowej. Na profilu zamieszczane są wiadomości na temat bieżących miejskich wydarzeń,
ostrzeżenia meteorologiczne czy informacje o stanie powietrza.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy
więc na www.laziska.pl oraz www.facebook.com/MiastoLaziskaGorne/.
Niezmiennie zapraszamy również na facebookowy profil Gazety Łaziskiej www.
facebook.com/GazetaLaziska/, gdzie obserwuje nas już ponad 6000 osób.
mjpk

Ważne telefony
Akcji Zima

Strona zyskała całkowicie nową formułę.
Jest czytelniejsza, bardziej dynamiczna,
łatwiej na niej szukać informacji. Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie wiadomości
stricte urzędowe będziemy zamieszczać
w Biuletynie Informacji Publicznej, link do

również rzeczy, które bezpośrednio wynikają z przepisów prawa – na przykład wykazy nieruchomości czy konkursy ofert.
Na nowej stronie znalazło się kilka zakładek. Swoją ma tam między innymi Gazeta
Łaziska. Po otwarciu można uzyskać do-

Przypominamy, gdzie dzwonić w sprawie
odśnieżania!
Dyspozytor Akcji Zima – drogi gminne –
tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88, 603 196 999
Powiatowy Zarząd Dróg – drogi powiatowe – tel. 32 224 44 99, 512 294 375 (interwencyjny), 577 621 212 (wykonawca)
GDDKiA – drogi krajowe DK81 – tel.
32 224 13 13 (siedziba Mikołów-Mokre),
32 259 67 06 (GDDKiA Katowice)
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 326 04 30, 798 717 178
mred.

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
dwaj wiceprzewodniczący zapraszają
mieszkańców na spotkania w trakcie pełnienia dyżurów.
Z przewodniczącym Tadeuszem Królem można się spotkać w każdy poniedziałek w godz. 15.00–16.00 w Biurze
Rady Miejskiej – budynek ratusza, pokój
nr 16.
Wiceprzewodniczący Józef Kaleta będzie pełnił dyżury w każdą pierwszą środę
miesiąca w filii Miejskiego Domu Kultury
w Łaziskach Dolnych w godz. 16.00–
17.00. Natomiast wiceprzewodniczący
Michał Słowioczek – w Łaziskach Średnich w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Wspierania Rodziny i Dziecka (ul. Wyszyńskiego 8, II piętro) w każdą trzecią środę
miesiąca w godz. 18.00–19.00. mred.
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Fot. J. Pasierbek-Konieczny

Dyżury prezydium rady

Od lewej wiceprzewodniczący RM Józef Kaleta, przewodniczący Tadeusz Król i wiceprzewodniczący
Michał Słowioczek
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Gdzie wyrzucić stare ubranie?
Zasady segregacji odpadów są raczej mieszkańcom znane. Nawet jeśli ktoś się długo
opierał, to ubiegłoroczna podwyżka stawki za odbiór odpadów niesegregowanych
z 16 do 30 zł skutecznie „zachęciła”, żeby jednak temat zgłębić i zacząć segregować.
Od czasu do czasu pojawiają się jednak śmieci, których sklasyfikowanie sprawia nam
trudności. Tak jest między innymi ze zużytymi ubraniami, strzykawkami i igłami czy
styropianem z opakowań np. sprzętu AGD
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
na wniosek Urzędu Miejskiego, przygotowuje się do utworzenia takiego miejsca
na tzw. PSZOK-u, czyli punkcie selektyw-

10

Na terenie miasta możemy znaleźć specjalne kontenery na ubrania

W święta spokojnie, ale...
niebezpiecznie zwisających konarów itp. –
informuje Jakub Gendarz, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. – We wspomnianym okresie nie od-

Fot. przesłane przez Czytelnika

Okres świąteczny był w tym roku wyjątkowo spokojny dla strażaków z PSP Mikołów. Nie odnotowano w tym czasie żadnych
pożarów. Mieliśmy jedynie wezwania np. do

nej zbiórki odpadów komunalnych przy
ul. Łazy. Planujemy uruchomić nie tylko
punkt odbioru odzieży zużytej, nienadającej się do ponownego wykorzystania, ale
również taki, gdzie będzie można zostawić
dobre ubrania – informuje pracownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM. – W ostatnim czasie na terenie
miasta zlikwidowanych zostało kilkanaście
pojemników na odzież, bo okazało się, że
po pierwsze stoją nielegalnie, a po drugie
– kiedy próbowaliśmy się skontaktować za

Fot. M. Strzelczyk

O ile starą kurtkę, która w naszych
oczach jest już niemodna, ale nadaje się
jeszcze do użytku, możemy przekazać
biednym czy bezdomnym, o tyle dziurawe
skarpetki czy podarte rajstopy już niekoniecznie. Gdzie je w takim razie wyrzucić?
Jeżeli są to niewielkie ilości, mogą wylądować w kuble z odpadami zmieszanymi.
Jeżeli jednak chcemy wyrzucić większą
ilość, pojawia się problem. Niedawno przyszło mi likwidować garderobę po zmarłej
cioci. Z mieszkania musieliśmy wywieź
sporo rzeczy nienadających się do wykorzystania, po prostu starych szmat. No i tutaj pojawiło się pytanie, co z tym fantem
zrobić – mówiła podczas rozmowy telefonicznej pani Stanisława. – Do tej pory rzeczy, które może jeszcze ktoś ubrać, zanosiłam do pojemników na odzież ustawionych na terenie miasta. Ale przecież nie
wrzucę tam byle czego.
Być może problem ten zostanie wkrótce
rozwiązany. Łaziskie Przedsiębiorstwo
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W gaszeniu pożaru śmietnika przy ul. Głowińskiego brały udział dwa zastępy straży pożarnej

notowaliśmy również na szczęście żadnego
wezwania do zatrucia tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
Natomiast w okresie poprzedzającym
święta strażacy wzywani byli do dwóch pożarów. 16 grudnia około godz. 23.00 płonął śmietnik przy ul. Głowińskiego w Łaziskach Średnich. Państwowa Straż Pożarna
odebrała zgłoszenie o godz. 23.06. Na
miejsce skierowano dwa zastępy – PSP
Mikołów oraz OSP Łaziska Średnie. Akcja
trwała niespełna godzinę. Na miejscu była
również policja.
Dwa dni później w nocy siedem zastępów straży pożarnej gasiło pożar pustostanu przy ul. Konopnickiej w Łaziskach
Średnich. PSP w Mikołowie powiadomiono
przed godz. 1.00. Do akcji skierowano trzy
zastępy PSP Mikołów oraz OSP Łaziska
Górne, OSP Łaziska Średnie, OSP Łaziska
Dolne i OSP Paniowy. Jak informował
w dniu zdarzenia rzecznik prasowy PSP
Mikołów, po przyjeździe na miejsce cały
budynek objęty był płomieniami. Sytuację
udało się opanować i pożar nie rozprzestrzenił się. Strażacy przeszukali budynek,
ale na szczęście okazało się, że wewnątrz
nikt nie przebywał. Akcja zakończyła się
po godz. 6.00. mms
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pośrednictwem podanych na pojemnikach numerów telefonów bądź adresów
mailowych i zmobilizować do regularnego
opróżniania ich, nikt nie odbierał i nie odpisywał. Jeszcze nie wiadomo, kiedy ruszą
dodatkowe punkty na PSZOK-u, na razie
trwają rozmowy z firmami, które będą te
rzeczy odbierać. Jak tylko wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, poinformujemy na naszych łamach o terminie
otwarcia punktów. Nie tylko dobra odzież
będzie ponownie wykorzystana. Zniszczone ubrania też podlegają recyklingowi
– wykorzystywane są jako czyściwo, do
produkcji tkanin technicznych czy ocieplaczy odzieży roboczej.
Jeżeli chodzi o przeterminowane leki,
możemy je wrzucić do specjalnych pojemników wystawionych w aptekach. Niestety,
placówki te nie odbierają odpadów medycznych. Co zatem zrobić ze zużytą strzykawką i igłą? Szpitale muszą mieć podpisane umowy na utylizację odpadów medycznych. Nie ma jednak przepisów, które
regulowałyby te kwestie w przypadku
osób prywatnych, dlatego takie odpady
wyrzucamy do odpadów zmieszanych.
A co mam zrobić ze styropianowymi elementami, stanowiącymi zabezpieczenie
kupowanego sprzętu, np. lodówki czy telewizora. Według wytycznych, styropianu nie
wrzucamy do worków ani pojemników na
plastik, więc mam to potraktować jako odpad budowlany? – pytał nas jeden z mieszkańców Łazisk. Okazuje się, że styropianowe elementy opakowania czy styropianowe tacki nie mogą być wkładane do
worków z plastikami. Należy je rozdrobnić
i wrzucić do kubła z odpadami zmieszanymi. Do kontenera z odpadami zmieszanymi powinny trafić również potłuczone
talerze, kubki i filiżanki. Do worków czy
kontenerów na odpady szklane wrzucamy
tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki.
Nawet szkło hartowane (np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam
trafić – ma inną temperaturę topienia niż
opakowania. A gdzie wyrzucać żarówki?
Te starego typu można bez problemu wyrzucać do kontenera na odpady zmieszane. Inaczej jest w przypadku świetlówek i żarówek energooszczędnych – najłatwiej pozbyć się ich w sklepie, podczas
zakupu nowej świetlówki. Specjalne pudełka na nie można także znaleźć w szkołach, urzędach i niektórych biurach. Można
je również zawieźć do PSZOK-u.
Małgorzata Strzelczyk
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Święto Światła
nię. To dlatego jest uznawany za ojca energetyki – tłumaczy Adam Wisthal z Muzeum
Energetyki w Łaziskach Górnych. – Tym samym mówimy o bardzo cenny znalezisku,
dlatego w obawie, że może być to jej ostatni
dzień, zapalamy ją tylko raz w roku. Co ciekawe żarówka trafiła do Muzeum Energetyki w stanie nienaruszonym i mimo swojego wieku wciąż działa. Przez kilkadziesiąt
lat była używana w afrykańskiej Rodezji.
W 1970 r. na aukcji staroci w Zimbabwe kupił ją Bogusław Stępiński z Częstochowy.
Po wykładzie na widzów czekała kolejna,
równie emocjonująca atrakcja – robiący
piorunujące wrażenie koncert na cewkach
Tesli. Na zakończenie, wychodzący z Muzeum Energetyki widzowie mogli zobaczyć
pokaz laserowy. mms

W industrialnych wnętrzach łaziskiego
Muzeum Energetyki już po raz 14. odbyło
się Święto Światła. 6 stycznia Łaziska ponownie przyciągnęły na coroczną imprezę
osoby nie tylko ze Śląska. W programie znalazł się m.in. koncert Orkiestry Dętej Tauron Wytwarzanie SA oddział Elektrownia
Łaziska, wykład Adama Wisthala, który
opowiedział o historii rozwoju oświetlenia.
Wszyscy czekali jednak jak zwykle na jedno
– zapalenie ponad stuletniej żarówki wyprodukowanej według technologii Edisona-Swana. Naszym najcenniejszym eksponatem jest 200-watowa żarówka wykonana
w technologii Thomasa Edisona i Josepha
Wilsona Swana. Edison chcąc sprzedawać
swoje udoskonalone żarówki wybudował
pierwszą na świecie komercjalną elektrow-

Fot. M. Strzelczyk

Gdzie wyrzucić...

Niesamowite widowisko w łaziskim Muzeum Energetyki
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Zaproszenie na spotkanie
dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
na otwarte spotkanie w Łaziskach Górnych
24 stycznia 2019 r. (czwartek) w godz. 17.30–19.30
w Miejskim Domu Kultury przy ul. św. Jana Pawła II 2
Podczas bezpośredniego spotkania będą Państwo mogli poznać kompetencje rzecznika Praw Obywatelskich, opowiedzieć o sprawach i problemach, z którymi się Państwo zmagacie oraz złożyć skargę (tzw. wniosek) do rzecznika. Udział w spotkaniu
jest bezpłatny.

jeszcze świątecznie

gazeta łaziska

Przełamali się opłatkiem
wać. Nie tylko łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia, Spotkanie Adwentowe to również okazja do rozmów, wspomnień, wspólnego spędzenia czasu – mówi
Halina Zapotoczny, prezes stowarzyszenia Białe Misie. – O oprawę muzyczną jak
zawsze zadbał zespół Optima oraz Stowarzyszenie Artystyczne Krystynki, natomiast
wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej czapki mikołajkowe oraz słodycze.
Po części oficjalnej, złożeniu sobie życzeń i odśpiewaniu kolęd przyszedł również czas na rozluźnienie atmosfery – rozpoczęła się dyskoteka, która trwała do
późnych godzin popołudniowych. mms

Fot. A. Muras

240 osób uczestniczyło w 24. Spotkaniu Adwentowym organizowanym tradycyjnie przez łaziskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób Niepełnosprawnych Białe Misie. 15 grudnia o godz. 11.00 do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przybyli niepełnosprawni wraz z opiekunami
z całego regionu, między innymi z powiatu
mikołowskiego, Sośnicy, Raciborza, Gliwic,
Bytomia, Rudy Śląskiej i Katowic. W przygotowania – jak zawsze – zaangażowali
się wolontariusze, wśród których były między innymi uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łaziskach Średnich. W tak
licznym gronie mamy okazję spotkać się
właściwie tylko raz w roku, dlatego cieszę
się, że wszyscy potrafimy się zmobilizo-

Wigilia dla samotnych

Fot. M. Strzelczyk

50 osób samotnych z terenu Łazisk wzięło udział w spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym specjalnie dla nich 17 grudnia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na uroczystość zaproszono władze miasta oraz księży łaziskich parafii. W świąteczny
nastrój wszystkich zebranych wprowadzili członkowie Klubu Seniora, którzy przygotowali przedstawienie Jasełka po śląsku. Oprócz świątecznego obiadu były życzenia
i wspólne śpiewanie kolęd. Na zakończenie pracownicy MOPS-u samotnym mieszkańcom naszego miasta wręczyli paczki żywnościowe. mms
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Nie poddam się…
Zaczęło się od zawrotów głowy, potem doszły zaburzenia w widzeniu. Trzy lata temu
u Ewy Kasprowskiej zdiagnozowano stwardnienie rozsiane – postać rzutowo-remitującą. Od dwóch miesięcy pani Ewa już nie wstaje z łóżka, względnie sprawną ma
jedynie prawą rękę. Nie mogę moim córeczkom zrobić śniadania, pomóc im się umyć
czy ubrać. Sama nie wyjdę z nimi na spacer – mówi płacząc pani Ewa. – Ale nie poddam się. To nie pierwszy cios, który zadało mi życie

Z

ściej sięgać po alkohol. Będąc pod wpływem, stawał się agresywny. Początkowo
obrywałam tylko ja, ale potem zaczął bić
również Oliwię – dodaje. Kiedy na świat
przyszła Klaudia, sytuacją w domu zainteresował się sąd rodzinny. Dzięki pani
Joannie, kuratorowi sądowemu ds. rodzinnych i nieletnich, pani Ewie udało się
uwolnić od znęcającego się partnera.
Uciekła od niego do Łazisk. Ewa Kasprowska: – Gdyby pani kurator się nami
nie zajęła, prawdopodobnie tkwiłabym
nadal w tym chorym związku. Rodzina się
ode mnie odwróciła, a bez wsparcia
ciężko jest poradzić sobie z taką sytuacją.

Fot. z arch. Fundacji Stonoga

panią Ewą spotykam sie zaraz po
Nowym Roku. Rozmawiamy w niewielkim pokoju, który pełni funkcję
jadalni, pokoju gościnnego, suszarni, sypialni, pokoi dziecięcych, pomieszczenia
do rehabilitacji... Oprócz tego jest mikroskopijna łazienka i mały przedpokój połączony z aneksem kuchennym. W drzwiach
wita mnie czteroletnia Klaudia, która nie
poszła do przedszkola, bo jeszcze zmaga
się z grypą. Córeczka pani Ewy urodziła
się jako wcześniak, choruje na astmę.
Klaudia ma o trzy lata starszą siostrę,
która akurat jest na zajęciach – chodzi do
oddziału przedszkolnego w SP1. Oliwia

W 2015 roku u Ewy Kasprowskiej zdiagnozowano stwardnienie rozsiane

jest niezwykle samodzielną, bardzo mądrą
dziewczynką. Życie ją zmusiło, żeby szybciej dorosła. Obie są sensem mojego życia – zaznacza Ewa Kasprowska.
Nasza bohaterka pochodzi z Tychów.
Tam się urodziła, wychowała i skończyła
szkołę handlową. Kiedy poznała przyszłego ojca swoich dzieci, nic nie wskazywało na to, że właśnie rozpoczyna się
jeden z najtrudniejszych okresów w jej
życiu. Nigdy nie sformalizowaliśmy naszego związku i chyba dobrze – łatwiej
było się od niego uwolnić – opowiada
pani Ewa. Wkrótce po narodzinach starszej córki jej partner zaczął coraz czę-

12 15 - 31 stycznia 2019

Dzięki dużej pomocy pani kurator udało
mi się wynająć mieszkanie w Łaziskach.
Kiedy wydawało się, że wszystko powoli
wraca do normy, zdiagnozowano u mnie
stwardnienie rozsiane.
Zaczęło się dość niewinnie – od zawrotów głowy. Potem doszły do tego trudności z utrzymaniem równowagi i zaburzenia w widzeniu. Kiedy szłam z młodszą
córką na spacer, prowadziłam wózek zygzakiem. Mijający mnie ludzie myśleli, że
jestem pijana. Objawy zaczęły sie nasilać.
Pewnego dnia, kiedy stałam przy zlewie,
zakręciło mi się w głowie i odrzuciło mnie
aż pod okno – opowiada moja rozmów-

Oliwia i Klaudia

czyni. Lekarz skierował panią Ewę na serię badań do szpitala i w listopadzie 2015
roku usłyszała diagnozę – stwardnienie
rozsiane, postać rzutowo-remiująca. Jak
zaznacza, w szpitalu nie dostała żadnych
leków, podano jej jedynie sterydy. Początkowo choroba obchodziła sie z nią
dość łaskawie. Pani Ewa w miarę normalnie funkcjonowała, radziła sobie
w codziennym życiu. Kiedy jej stan się
pogarszał i na przykład zaczynała mieć
problemy z poruszaniem się, trafiała na
kilka dni do szpitala, gdzie stawiano ją
na nogi sterydami. Niestety, kilka miesięcy temu kolejne rzuty poczyniły w jej
organizmie spore spustoszenie. Początkowo, mimo ogromnych problemów z poruszaniem się, przy pomocy chodzika potrafiła jeszcze dotrzeć do kuchni czy łazienki. Od dwóch miesięcy już nie wstaje.
Lewa ręka całkowicie odmówiła jej posłuszeństwa, tylko prawą – chociaż bardzo
osłabioną – jeszcze jest w stanie poruszać. Coraz gorzej widzi. Ewa Kasprowska: – Gdyby nie kilka wspaniałych osób,
które bezinteresownie mi pomagają, nie
dałabym sobie rady.
Taką osobą jest między innymi pani Dorota, która przychodzi do mieszkania właśnie w trakcie naszej rozmowy. Nie umawiam się na konkretny dzień czy godzinę
– przychodzę spontanicznie, kiedy tylko
mam czas. Jestem również pod telefonem, więc kiedy Ewa potrzebuje pilnej pomocy, dzwoni. Teraz, kiedy nie potrafi się
już podnieść o własnych siłach, tej pomocy potrzebuje praktycznie cały czas.
Klaudia często choruje, wymaga sporo
uwagi. Oliwia, starsza córka, jest dla mamy
ogromnym wsparciem – chociaż ma do-

ludzkie losy
Równie ważna w sytuacji pani Ewy jest
zmiana mieszkania na dwupokojowe.
Pani Dorota: – Teraz całe życie tej rodziny
toczy się w tym małym pokoju – tutaj Ewa
ćwiczy z rehabilitantką, ma wykonywane
zabiegi pielęgnacyjne czy zmieniany cewnik, podczas gdy obok przy stoliku dziewczynki rysują czy jedzą posiłek. Nikt nie
ma odrobiny intymności.
Pani Ewa wierzy, że w końcu jej los się
odwróci. Wkrótce trafi do szpitala neurologicznego w Katowicach Ochojcu, który
specjalizuje się w leczeniu SM. Jest bardzo zdeterminowana, bo ma dla kogo

miast Fundacja Siepomaga prowadzi
zbiórkę pieniędzy na elektryczny wózek
inwalidzki. Udało się już zebrać 13 tys. zł,
a potrzebne jest 20 tys. zł. Jeżeli ktoś
chce wspomóc tę inicjatywę, wystarczy
wejść na www.siepomaga.pl/ewa-kasprowska, gdzie znajdziemy odpowiednie linki.
10 marca w Miejskim Domu Kultury
w Łaziskach Górnych zorganizowany zostanie koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie,
rehabilitację i zakup wózka dla pani Ewy.
Małgorzata Strzelczyk

Całe życie rodziny toczy się w jednym pokoju

żyć. Siły do walki dodają jej nie tylko córeczki, ale też świadomość, że są wokół
niej ludzie gotowi nieść pomoc. Nasza
bohaterka jest pod opieką Fundacji Stonoga, za pośrednictwem której można
wpłacać środki na rehabilitację. Nato-

Fundacja Stonoga, PKO BP:
74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
tytułem: darowizna Ewa Kasprowska

Fot. z arch. Fundacji Stonoga

piero 7 lat, radzi sobie świetnie w domowych obowiązkach – opowiada pani Dorota. Oprócz niej panią Ewę wspiera również pani Janina, która odprowadza
i odbiera dziewczynki z przedszkola, zabiera je na spacery, pomaga w domowych
obowiązkach... Ogromnym wsparciem
jest także sąsiadka, pani Edyta Pudełko.
To razem z nią w jej mieszkaniu pani Ewa
z dziewczynkami spędziła Wigilię.
Pani Ewa bardzo chce znowu stanąć
na nogi. Ma jej w tym pomóc codzienna
rehabilitacja. Wiem, że stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Wiem, że to choroba
nieuleczalna, ale dzięki odpowiednio podjętej terapii można z tą chorobą prowadzić normalne, godne życie. Jednak wiem,
że koszty rehabilitacji są niezwykle wysokie i sama sobie nie poradzę – mówi Ewa
Kasprowska.
Pomóc w codziennym funkcjonowaniu
ma jej również wózek elektryczny. Im
szybciej uda nam się nazbierać odpowiednie środki na jego zakup, tym szybciej będę mogła ugotować dla moich córeczek obiad, przygotować ubrania, wyjść
na spacer. Oczywiście przy wsiadaniu nadal niezbędna będzie pomoc osoby trzeciej, ale przynajmniej będę mogła się
przemieszczać po mieszkaniu – dodaje.
Teraz ma do dyspozycji wózek z napędem ręcznym, więc sama nie jest w stanie się nim poruszać z powodu niedowładu w rękach. Wózek, o który się staram, ma mieć podnośnik, dzięki czemu
sama będę mogła w domu wiele rzeczy
zrobić – podnosząc siedzisko odpowiednio wysoko będę mogła na przykład ugotować obiad. To dla mnie ważne, bo bardzo chcę być dla moich dziewczynek
mamą, która będzie potrafiła się nimi zajmować.
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Jeszcze dwa miesiące temu pani Ewa potrafiła poruszać się po mieszkaniu przy pomocy chodzika

Oliwia i Klaudia na spacerze z mamą
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Świąteczna Radość
Radości towarzyszyli w tym dniu Barbara
Solich i Mateusz Wróbel, uczennice Ogniska Muzycznego DO RE MI – Małgosia
Cichos i Hania Szostek oraz starsza
grupa zespołu: Julia Czechowska, Julia
Dąbrowska, Amelia Kopiec, Martyna Ludwichowska i Natalia Wiak.
Przedświąteczne koncerty w wykonaniu Radości to już kilkuletnia tradycja. Zawsze jest to bardzo podniosłe i świetnie
przygotowane spotkanie, no i nie inaczej
było i tym razem. mjpk

Fot. J. Pasierbek-Konieczny

W ciepły, świąteczny, rodzinny nastrój
wprowadził widzów zebranych w sali widowiskowej MDK 19 grudnia, Dziecięcy
Zespół Artystyczny Radość. Dziewczynki
z zespołu – wraz z zaproszonymi gośćmi
– wystąpiły w przedstawieniu Idą Święta,
podczas którego można było usłyszeć nie
tylko dobrze znane utwory Radości, ale
również piosenki przygotowane specjalnie na ten dzień. Całości dopełniła świąteczna dekoracja, dzięki której można
było w pełni delektować się koncertem.

Zespół Radość podczas koncertu

Radości towarzyszyli zaprzyjaźnieni goście

Bożonarodzeniowy nastrój zagościł w Miejskim Domu
Kultury podczas Łaziskiego kolędowania, które odbyło
się 30 grudnia. Licznie zgromadzona publiczność, wspólnie z występującymi artystami, ponownie odkrywała magię niezwykłych świąt. Na scenie tego wieczoru zaprezentowali się chór Echo dyrygowany przez Donatę Dłubis, Orkiestra Dęta Tauron Wytwarzanie oddział Elektrownia Łaziska pod dyrekcją Bogusława Plichty oraz zespół Radość. Koncert poprowadziła Aleksandra Szafraniec. Do wspólnego kolędowania włączyli się również wiceburmistrz Jan Ratka oraz przewodniczący łaziskiej
Rady Miejskiej Tadeusz Król. mred.

Fot. z arch. J. Szymały

Chór Echo

Orkiestra Dęta Tauron Wytwarzanie oddział Elektrownia Łaziska
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Czytelne
zobowiązanie
Drodzy Czytelnicy!
Na początku każdego roku, prawie każdy z nas podejmuje jakieś zobowiązanie. Wprawdzie mamy już
dwa tygodnie nowego roku, ale ponoć na zobowiązania nigdy nie jest za późno. Zobowiązania, jakie by one
nie były, są pozytywnym zjawiskiem i motywują do
tego, żeby stać się przynajmniej trochę lepszym, a nawet i atrakcyjniejszym.
Panie zazwyczaj planują zrzucenie kilku zbędnych
kilogramów lub postanawiają, że będą biegać w celu
poprawy swojej ogólnej kondycji fizycznej. No i bardzo dobrze, bo ruch nikomu jeszcze nie zaszkodził,
a zbędne kilogramy są... zbędne.
Mężczyźni zaś mają bardziej przyziemne zobowiązania. Im wystarczy kupić nowy samochód, a jeśli już
nie samochód, to mogą się zobowiązać do zwiększenia swego udziału w pracach domowych w szerokim
zakresie, a nawet nauczyć się grać na waltorni lub akordeonie. Ewentualnie nauczyć się nowego języka obcego, oczywiście podczas snu.
Ja też mam swoje zobowiązanie. Zobowiązałem się,
że zwiększę swój indywidualny udział w czytelnictwie
książek.
Podobno, a właściwie tak mówią złośliwi, że stan
naszego czytelnictwa jest na stałym poziomie i niezmiennie wynosi tyle, co w czasach Mieszka I. Może
nie jest tak źle, ale dobrze też nie jest. Około 40% naszych rodaków deklaruje, że w ciągu roku przeczytało
jedną książkę, niestety nie podali oni, jakiego rodzaju
były to książki. Nie wiadomo, czy chodziło o książki
kucharskie, czy też literaturę faktu, piękną, fantastyczną lub wojenną. Niecałe 9% społeczeństwa deklaruje, że przeczytało co najmniej siedem książek
w czasie jednego roku i oni zwani są czytelnikami intensywnymi.
Podsumowałem swoje zaangażowanie w czytelnictwie i uplasowałem się w dolnych stanach czytelnictwa
umiarkowanego.
Pamiętam z moich lat szkolnych, że brałem udział
w konkursach czytelniczych i już wtedy doszedłem do
wniosku, że czytanie książek posiada naprawdę duży
wpływ na rozwój człowieka. Dlaczego? Głównie ze
względu na fakt, że można w ten sposób pozyskać rzeczywiście cenną wiedzę i poszerzyć zasób własnego
słownictwa. Gdzie zaś jest kopalnia owej wiedzy do
pozyskania? To proste. Należy się udać do biblioteki,
gdzie tę wiedzę można czerpać garściami, lub też do
księgarni, a oferta książek, które tam znajdziemy, jest
bogato zróżnicowana i niezależnie od własnych wymagań lub preferencji, na pewno znajdzie się coś najbardziej zadowalającego dla siebie.
Póki co, księgarnie oferują jeszcze książki, ale jeśli
czytelnictwo w naszym społeczeństwie nie wzrośnie,
to asortyment oferowany w takim przybytku wiedzy
będzie musiał się poszerzyć o artykuły dostępne w dyskoncie.
Ruszajmy więc żwawo do księgarń i bibliotek pamiętając, że kupione i wypożyczone książki należy też
przeczytać.
Pozdrawiam,
Marek Marudny

Logos na łaziskiej scenie
Energia, pasja, młodość, radość z tego,
co się robi – tak w skrócie można opisać
członków zespołu Logos, którzy wystąpili
na łaziskiej scenie Miejskiego Domu Kultury. Koncert Słowo z Betlejem, w sobotni
wieczór, 5 stycznia, przyciągnął do sali widowiskowej praktycznie komplet widzów.
W wykonaniu młodych artystów można
było usłyszeć przepiękne polskie kolędy,
ale również pastorałki – często w zupełnie nowej, nowoczesnej aranżacji – co
jednak nie powinno dziwić, jeśli doda się,
że na scenie pojawili się zarówno wokaliści, jak również perkusja, gitara basowa,
skrzypce, flet poprzeczny, pianino czy
akordeon. W sumie w koncercie wzięło
udział 13 artystów: Julia Kowolik – klawisze, wokal, Ksymena Walczak – klawisze,

akordeon, wokal, Joanna Rygulska – gitara klasyczna, ukulele, wokal, Urszula
Anderka – skrzypce, Emilia Kowolik – flet
poprzeczny, wokal, Jakub Depta – perkusja, Szymon Mazur – gitara basowa,
Krzysztof Suchoń – gitara elektryczna,
Julia Czechowska – wokal, Martyna Zapasek – wokal, Antonina Fraj – wokal, Jakub Loska – wokal, ks. Adrian Przewoźniak – wokal.
Koncert zakończył się owacją na stojąco, a wychodzący z sali widzowie nie
kryli zadowolenia i radości z udziału
w tym wydarzeniu. Tym bardziej, że mogli
nie tylko posłuchać, ale również razem
z zespołem zaśpiewać najpiękniejsze kolędy.
mjpk

Fot. J. Pasierbek-Konieczny

FELIETON
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Członkowie zespołu Logos to młodzi ludzie z wielką pasją

Sala Miejskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi
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Wizyta studentów w SP2
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Wszystkiego najlepszego Babciu!
Kocham Cię!
Olivia

A

Studenci Uniwersytetu Śląskiego odwiedzili SP2

Sylwester w Powrocie
W sylwestrową noc w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Powrót w Mikołowie, jak co rok od ponad 21 lat, zorganizowano sylwester abstynencki. Impreza
miała na celu propagowanie trzeźwego,
odpowiedzialnego, wolnego od używek
psychoaktywnych stylu życia, a także była
okazją do integracji społeczności klubowej razem z ich rodzinami oraz kolegów
z małżonkami. W sylwestrze uczestniczyło
ponad 45 osób trzeźwiejących z rodzinami,
a koordynatorem wydarzenia był klubowicz Grzegorz Bryzik, który również zadbał
o stronę muzyczną wydarzenia. Po przywitaniu wszystkich gości, minutą ciszy
uczczono tych, którzy odeszli na „wieczny
mityng”, a potem zabawa trwała do 4 rana.

Fot. z arch. A. Sadowskiego

Ż

Fot. z arch. SP 2

N

asza szkoła, 3 grudnia, gościła
grupę studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Wizyta związana była
z realizacją przez szkołę programu Kreatywne metody nauczania w oparciu o nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne, który został zatwierdzony
do realizacji z projektu Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój.
Przyszli nauczyciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących zastosowania najnowszych technologii informatycznych
w procesie dydaktycznym oraz wzięli
udział w zajęciach przyrodniczych przeprowadzonych w Grocie Odkrywców. Studenci
odwiedzili także Salę Doświadczania
Świata.
Wizyta była bardzo cennym doświadczeniem dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w szkole. Obserwowanie lekcji oraz szkolnej codzienności na
pewno stanie się zalążkiem kreatywnych
i ciekawych pomysłów, wykorzystanych
w trakcie praktyk studenckich.
Anna Jaroszek

Abstynencki sylwester zorganizowano już po raz 21.
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Atmosfera, tańce, zabawy, różnorodna
muzyka kolejny raz utwierdziły nas w przekonaniu, że w ten sposób można się wspaniale bawić i mile spędzić czas. Wykorzystano środki własne uczestników zabawy
oraz stowarzyszenia Powrót, a także z dotacji gmin Mikołów, Łaziska Górne i wojewody śląskiego. Klubowicze i sympatycy
są szczęśliwi, że mają lokal, w którym
można trzeźwieć oraz bawić się bez używek, za co serdecznie dziękujemy. Nowy
Rok przywitaliśmy jak zawsze z zimnymi
ogniami w rękach, życząc sobie zdrowia,
szczęścia, trzeźwości, pogody ducha oraz
miłości i przebaczenia w małżeństwie.
Przedsięwzięcie zorganizowano w ra-
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Pewnego razu na niebie
14 grudnia odbył się premierowy spektakl zespołu teatralnego działającego przy
Miejskim Domu Kultury. Teatr Baza przedstawił na deskach MDK przedstawienie
Pewnego razu na niebie, które przeniosło
widzów w przestrzeń kosmiczną i zaoferowało opowieść o ciałach niebieskich,
gwiazdach oraz zjawiskach astronomicznych. Nad realizacją sztuki czuwała reżyser oraz instruktor zajęć teatralnych Paulina Koniarska, natomiast autorem tekstu

był Maciej Dziaczko. Złożono podziękowania dyrekcji MDK Ewie Moćko, kierownikowi artystycznemu Tadeuszowi Wicie,
osobom odpowiedzialnym za część techniczną, wszystkim, którzy mieli wkład
w przygotowanie sztuki oraz przybyłym
licznie widzom. Teatr liczy 12 członków
w wieku od 7 do 16 lat i nieustannie działa
w sferze artystycznej. Niebawem na
pewno będzie możliwość obserwowania
kolejnych projektów Teatru Baza. mjb

Na scenie było wesoło i kolorowo

O G Ł O S Z E N I E
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego należącego do zasobów Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej zlokalizowanego przy
ul. Dworcowa 45 w Łaziskach Górnych

Fot. J. Brzyzik

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Łaziskach Górnych, os.Kościuszki 100, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacja
wraz z robotami towarzyszącymi budynku
mieszkalnego należącego do zasobów
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 45 w Łaziskach Górnych”

Członkowie Teatru Baza zabrali widzów w kosmiczną podróż

Sylwester w Powrocie
16

mach zadania Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej,
rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w tym narkotyków oraz udzielenie pomocy osobom
współuzależnionym w tym rodzinom
przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta
Powrót w Mikołowie.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Powrót jest jedną z najstarszych organizacji
pomocowych pozarządowych. Funkcjo-

nuje w powiecie mikołowskim od ponad
32 lat. Stowarzyszenie realizuje działania
z ochrony zdrowia, pomocy społecznej
oraz edukacji, prowadzone są też zadania
na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych rodzin. Realizuje również działania dotyczące profilaktyki uniwersalnej
i selektywnej, których szczególnym adresatem jest młodzież szkolna. Przygotowuje młodzież do roli młodych liderów
profilaktyków.
Koordynator
Grzegorz Bryzik
Prezes Stowarzyszenia
Tadeusz Rosa

Oferta winna być zabezpieczona wadium
w wysokości: 12 000 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie www.
gsm.laziska.pl w załącznikach do ogłoszenia o przetargu. Materiały przetargowe są
również dostępne do wglądu w siedzibie
Zamawiającego w dniach od 14.01.2019 r.
do 22.01.2019 r. w godz. od 7.00 do 14.00
(w poniedziałki od 9.00 do 16.00). Termin
składania ofert: do 25.01.2019 r. do godz.
10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r.
o godz. 10.15 w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Kościuszki 100
w Łaziskach Górnych. Osobą uprawnioną
do kontaktu jest Tadeusz Kopiec – nr telefonu 32 224 33 13.
Zamawiający zastrzega sobie swobodny
wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź
zmiany jego warunków w każdym czasie
bez podania przyczyny.
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Postaw na przyszłość

Pokaz w wykonaniu uczniów klasy mundurowej z ZSEiU

tował Piotr Cebula, kierownik Działu
Techniki Strzałkowej, który przeprowadził pokaz tradycyjnego „skoku przez
skórę”, czyli przyjęcia do zawodu górnika. Oprócz przedstawicieli przemysłu
wystąpił również szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach major Arkadiusz Bartnik, który zachęcał zgromadzoną młodzież do zasilenia szeregów służb mundurowych.

w którym uczniowie mogli zadawać pytania przedstawicielom różnych zawodów.
Uczestniczyli w niej: Krzysztof Grzywna,
Tomasz Pinkowski, Marcin Warzecha,
Marcin Maślak, Piotr Dębowski, Sławomir Tokarz, Arkadiusz Bartnik oraz komendant powiatowy PSP w Mikołowie
Damian Krawczyk. Panowie biorący
udział w dyskusji przybliżali specyfikę
pracy w zawodach: logistyk, górnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektryk, energetyk, informatyk oraz w służbach mundurowych – policja, wojsko,

Fot. z arch. ZSEiU

W

łaziskim Miejskim Domu Kultury, 7 grudnia, odbyło się II Forum Kariery i Rozwoju – Postaw
na przyszłość, zorganizowane przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
oraz Młodzieżowe Centrum Kariery. Forum otworzył burmistrz Aleksander Wyra,
a wśród gości znaleźli się przedstawiciele
władz powiatu, służb mundurowych oraz
przemysłu. Impreza skierowana była do
uczniów klas VIII szkół podstawowych
oraz gimnazjalistów, którzy stoją właśnie
przed wyborem dalszej ścieżki edukacji.
W trakcie uroczystości uczniowie dowiedzieli się, jakie zawody są atrakcyjne oraz
poszukiwane na rynku pracy i w których
kierunkach można się kształcić w ZSEiU.
Forum podzielone było na trzy panele
– w części pierwszej głos zabrali przedstawiciele przemysłu – partnerzy ZSEiU
w zakresie kształcenia zawodowego.
Prezes Tauron Serwis Stanisław Bazak
przedstawił strategię firmy w zakresie
innowacyjności oraz specyfiki pracy
w branży energetycznej. Zachęcał młodzież do wyboru zawodów elektryka
i energetyka jako przyszłościowych i poszukiwanych na rynku pracy. Dyrektor
produkcji firmy Bekuplast S.A. (dawny
ERG-System) Marcin Warzecha mówił
o zawodzie mechanika maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych z perspektywy praktycznej. Przedstawił również możliwości przyszłego
zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. Forum Kariery zaszczycił obecnością również prezes zarządu Bekusplast
z niemieckiego miasta Ringe Norbert Michalik. KWK Bolesław Śmiały reprezen-
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Przedstawiciele różnych zawodów odpowiadali na pytania młodzieży

Druga część forum miała charakter
warsztatów, które przeprowadziła Ewa
Łyszczarz, trener rozwoju osobistego.
Warsztaty – Czy chcesz być Ferrari czy
Maluchem? – miały zmotywować młodzież do samodoskonalenia oraz zastanowienia się nad możliwościami wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu. Ostatnią częścią był panel dyskusyjny,

straż pożarna. Mówili o swoich doświadczeniach zawodowych, ciekawostkach
oraz zmianach, jakie zaszły na rynku pracy
w ostatnich latach.
W czasie II Forum Kariery i Rozwoju
wystąpili również uczniowie ZSEiU – Natalia Krząkała, zwyciężczyni międzynarodowego konkursu Hit Like a Girl
i uczestniczka programu Mam talent zagrała na perkusji, natomiast klasy mundurowe wystąpiły w pokazie musztry paradnej oraz reakcji antyterrorystów na
pozorowane uprowadzenie konferansjera, Kewina Baranowskiego. W trakcie
imprezy odbył się również konkurs dla
uczniów, którzy w trakcie wystąpień gości mieli odpowiedzieć na kilka pytań
związanych z różnymi gałęziami przemysłu, fundatorami nagród były firmy Bekuplast oraz Tauron Serwis. Młodzież miała
również możliwość skonsultowania się
z doradcą zawodowym. Uroczystość zakończyła się krótkim występem kabaretowym – laureaci III Powiatowego Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych
Szkoła z przymrużeniem oka zaprezentowali się w przedstawieniu Piątek, piąteczek, piątunio.
Anna Jadasz, Ewa Brągiel
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Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 2
im. Piastów Śląskich
miał także film, którego treść przedstawia
fragmenty szkolnej codzienności
Grudniowy zjazd absolwentów zgromadził w murach „dwójki” jej wychowanków,
którzy z radością i sentymentem wrócili do
czasów szkolnych. Piątkowe uroczystości
rozpoczęły się spotkaniem w sali gimnastycznej, gdzie wszystkich zgromadzonych
przywitała dyrektor Grażyna Tkocz. Swo-

W spotkaniu absolwentów wzięło udział wielu byłych uczniów szkoły

imi wspomnieniami podzielił się burmistrz
Aleksander Wyra, dawniej uczeń Szkoły
Podstawowej nr 2. Lata szkolne wspominali także absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego oraz
Gimnazjum nr 2. Podczas akademii uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje
zdolności aktorskie oraz wokalne, zapraszając do sentymentalnej podróży w prze-

Program artystyczny w wykonaniu obecnych uczniów „dwójki”
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szłość zacnych absolwentów. Spotkanie
w tak licznym gronie było również okazją
do chwili rozmowy przy kawie w gronie
dawnych kolegów i koleżanek, spaceru po
szkole oraz odnalezienia swoich klas na
starych fotografiach.
Dziękujemy wszystkim łaziszczanom za
udział w uroczystościach jubileuszowych.
80-lecie szkoły było okazją nie tylko do

Fot. z arch. SP2

W

piątek, 7 grudnia 2018 roku,
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych odbył się zjazd absolwentów. Spotkanie stanowiło zakończenie obchodów jubileuszu 80-lecia szkoły.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się w kwietniu 2018 roku uroczystym przemarszem z kościoła Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego do szkoły. Wydarzenie to miało upamiętnić dzieci oraz nauczycieli, którzy 7 kwietnia 1938 roku
przeszli ulicą Cieszyńską ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 2,
żeby w nowej szkole rozpocząć zajęcia dydaktyczne. Radości i entuzjazmu uczniów
nie zdołał wtedy poskromić nawet ulewny
deszcz, co opisuje kronika szkolna z tamtego okresu. 80 lat później taką samą trasę
znów pokonali uczniowie „dwójki”. Zamiast deszczu uczniom i nauczycielom towarzyszyło kwietniowe słońce. Na pamiątkę tego wydarzenia zakopano w szkolnym ogrodzie kapsułę czasu oraz
zasadzono drzewo – symbol życia oraz
trwałości.
W październiku odbyły się główne uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia. W tym czasie progi szkoły przekroczyli zaproszeni goście, sympatycy szkoły
oraz łaziszczanie, którzy czują się związani z „dwójką”. Apel był okazją do przywołania najważniejszych wydarzeń
z osiemdziesięcioletniej historii szkoły, co
stało się możliwe dzięki prezentacji dokumentującej kalendarium wydarzeń od
roku 1931. Z okazji jubileuszu premierę

wspólnego świętowania. Przygotowania
do uroczystości pozwoliły na ponowne odkrywanie historii szkoły poprzez czytanie
kronik, przeglądanie fotografii, zbieranie
wspomnień absolwentów. Pokłosiem tych
działań było wydanie broszury jubileuszowej. Cieszymy się, że Państwa sercom ciągle bliska jest nasza „dwójka”.
Anna Jaroszek

80-lecie SP2 obchodzone było bardzo uroczyście

historycznie

Najstarsi łaziscy gospodarze
według XVI-wiecznych urbarzy
tuacji było wcześniejsze podzielenie sołectwa w Łaziskach Dolnych na dwa gospodarstwa. Nie zachowały się jednak imiona
poprzednich osób piastujących to stanowisko. Oprócz wspomnianych gospodarstw w tej miejscowości istniało wówczas aż pięć pustek. Były one uprawiane
przez wymienionych sołtysów. Wszyscy łaziscy gospodarze wymienieni w urbarzu,
oprócz czynszu, musieli dostarczyć co roku
do Pszczyny dwie furmanki siana. Byli też
zobowiązani służyć tamtejszemu panu
w zależności od jego potrzeb. Ponadto, jeśli np. zajmowali się dodatkowo pszczelarstwem, wyrabianiem kół do wozów, gontów
czy sit, mieli płacić osobny czynsz.

małorolnego. Tym razem byli to: Grzegorz
Pawlus, Jakub Bieniek, Marcin Klus, Mikołaj Misek, Jakub Przybyła, Simek Parzybyk, Tomek Kempka (sołtys), Walek
Czempka i Jurek (małorolny). Ostatni zachowany XVI-wieczny urbarz sporządzono 9 lat później. Oprócz w większości
powtarzających się personaliów w Łaziskach Górnych, zaznaczono w nim, że
sołtys Tomek Kempka, oprócz prowadzenia pańskiej karczmy, zajmował się młynarstwem. Za młyn, którego prawdopodobnie był właścicielem, musiał płacić
osobny czynsz. Młyn ten leżał nad stawem przy granicy z Łaziskami Średnimi,
który dzięki strumykowi łączył się z Barcią – stawem w sąsiedniej Gostyni.
Liczba najbardziej majętnych gospodarzy – kmieci (zwanych też siodłakami),
w Łaziskach Górnych nie zmieniła się aż
do I połowy XIX wieku. W tym czasie przybywało tu jednak gospodarstw mniej-

rys. z arch. M. Rudego

Urbarze, bądź urbaria, to dawne księgi
zawierające spisy majątków właścicieli
ziemskich oraz powinności ich poddanych,
przeważnie pańszczyźnianych chłopów.
W przypadku ziemi pszczyńskiej, do której
zaliczamy także obszar dzisiejszego miasta Łaziska Górne, najstarszy tego typu zachowany dokument powstał w 1536 roku.
Zapisano w nim m.in. powinności łaziskich
chłopów względem Jana Thurzo, stojącego
na czele Wolnego Pszczyńskiego Państwa
Stanowego. Łaziska Górne i Dolne zamieszkiwali wówczas gospodarze posiadający przeważnie jednołanowe gospodarstwa sprzężajne, czyli posiadające siłę pociągową w postaci zwierząt (wołów, koni).
W Łaziskach Górnych gospodarstwa prowadzili wówczas: Jan Polupanek (lub Polapanek), Tomek Laxa, Marek Bystrek (lub
Bystrak), Sstzepan (Szczepan, Stefan)
Laxa, Rzechorz (Grzegorz) Janetz (lub Janic), Matieg (Maciej) Suda i Woytek (Wojtek) Wladarz. Ten ostatni z wymienionych
kmieci był jednocześnie pierwszym wymienionym w źródłach włodarzem (później
funkcję tę pełnił sołtys) Łazisk Górnych.
Oprócz uprawy roli zajmował się on, podobnie jak jego następcy na tym stanowisku,
prowadzeniem karczmy w tej miejscowości. Osoby te dzięki pełnionej funkcji, zwolnione były ze służby wojskowej. Warto podkreślić, że w Łaziskach Górnych, w odróżnieniu od wielu innych ówczesnych wsi,
funkcja włodarza jako zarządcy miejscowości nie była dziedziczna.
Oprócz wymienionych w 1536 roku siedmiu gospodarstw w Łaziskach Górnych,
istniały tu wtedy także dwie tzw. pustki,
czyli gospodarstwa opustoszałe, na skutek XV-wiecznych zniszczeń (np. po wojnach husyckich). Opustoszałe pola były
uprawiane przez niektórych wypisanych
wcześniej chłopów. Dzięki temu płacili oni
za uprawę tych pustek niższy czynsz, który
wynosił 12 groszy rocznie. Za swoje pozostałe gospodarstwa wszyscy kmiecie płacili od 149 do 189 groszy rocznie, w dwóch
ratach. Były one uiszczane na dni św. Mikołaja i św. Jerzego.
Najstarsze zachowane dokumenty, jeszcze z 1532 roku, wymieniają też kmieci na
terenie Łazisk Dolnych. W tym okresie byli
to Stanisław Lach i Wojtek Stanik. Obaj
wtedy pełnili funkcję dziedzicznych sołtysów w tej miejscowości. Powodem tej sy-
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Zagroda chłopska z terenu ziemi przczyńskiej w grafice Pawła Kiermasza

Z kolei w omawianym czasie Łaziska
Średnie od dawna stanowiły wieś rycerską,
będącą w rękach szlachty, niepodlegającą
bezpośrednio panom w Pszczynie. W 1536
roku jako właściciel Łazisk Średnich wymieniony został Marcin Łaziski. Z tytułu
licznych przywilejów, był on jednak zobowiązany do pieszej służby wojskowej na
pszczyńskim zamku, gdzie w razie potrzeby
miał stawić się ze strzelbą i mieczem.
Z kolei następny urbarz, sporządzony
w 1548 roku, świadczy o zwiększeniu się
liczby gospodarzy w Łaziskach Górnych,
których wymieniono dziewięciu. Być może
zasiedlono w tym czasie dwa gospodarstwa wcześniej opustoszałe. Dokument
wymienia wówczas takich chłopów jak:
Jurek, Pyka, Marcin Laxa, Wojtek Dyczek,
Polupanek, Franek, Sandek, Tomek, Wacław i Jakub Marków. Kolejny urbarz, powstały w 1575 roku, wymienia ponownie
dziewięciu gospodarzy, w tym jednego

szych – zagrodniczych. Powstawały na
nieregularnych, często nierównych skrawkach wolnych terenów oraz pobrzeżach
pól kmiecych. Tworzyły się też jeszcze
bardziej skromne gospodarstwa chałupnicze, często powstałe poza terenem właściwej wsi. W ten sposób dzięki wykarczowaniu fragmentu lasu powstał jeszcze
w XVI wieku przysiółek Łazisk, a obecnie
dzielnica miasta zwana Kopaniną.
Warto podkreślić, że łaziskie gospodarstwa w omawianym okresie były dziedziczne, lecz większość chłopów nie posiadała wówczas nazwisk. Określano ich
imionami, do których czasami dodawano
przydomek lub przezwisko. Zazwyczaj
różniły się one w odniesieniu do ojca
i dziedziczącego po nim gospodarstwo
syna, dlatego trudno zbadać na tej podstawie kwestie rodzinne w XVI wieku.
dr Marcin Rudy
Towarzystwo Przyjaciół Łazisk
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 SIATKÓWKA

Stabilnie w środku stawki

Przełamanie
siatkarek

Runda jesienna IV ligi za nami, więc
pora na pierwsze krótkie podsumowanie
statystyczne. Polonia Łaziska Górne po
15 kolejkach zajmuje w IV lidze siódmą
lokatę. Podopieczni Krystiana Odrobińskiego uzbierali w tym czasie 23 punkty,
na co złożyło się sześć zwycięstw, pięć
remisów i cztery porażki. Łaziszczanie na
półmetku rozgrywek legitymują się bilansem bramkowym 20:14 – Polonia może
pochwalić się trzecią najlepszą defen-

sywą rozgrywek, albowiem mniej goli tracił tylko lider z Czańca oraz zajmujący aktualnie czwartą lokatę Drzewiarz Jasienica. Jesienią, poloniści rozegrali aż
dziewięć domowych spotkań, w których
zdobyli łącznie 13 punktów (trzy zwycięstwa, cztery remisy, dwie porażki). Na wyjazdach, łaziszczanie w sześciu spotkaniach uzbierali 10 oczek (trzy zwycięstwa,
jeden remis i dwie porażki).
mkk

Tabela po rundzie jesiennej w IV lidze, grupie śląskiej II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LKS Czaniec
LKS Bełk
Kuźnia Ustroń
Drzewiarz Jasienica
MRKS Czechowice-Dziedzice
GKS II Tychy
Polonia Łaziska Górne
GKS Radziechowy-Wieprz
Unia Racibórz
Odra Centrum Wodzisław Śląski
LKS Goczałkowice Zdrój
Dąb Gaszowice
Wilki Wilcza
Podbeskidzie II Bielsko-Biała
Spójnia Landek
Płomień Połomia

14
15
15
15
15
14
15
15
15
15
14
15
15
15
14
15

28:7
27:18
31:15
29:13
25:17
27:20
20:14
17:16
19:19
21:16
16:20
19:38
20:26
20:32
10:22
10:46

+21
+9
+16
+16
+8
+7
+6
+1
0
+5
-4
-19
-6
-12
-12
-36

35
30
29
29
24
24
23
18
18
18
16
16
15
13
9
4

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

Zimowe przygotowania – cz. I
W drugiej połowie stycznia podopieczni
Krystiana Odrobińskiego wznowią treningi – przygotowania do rundy wiosennej łaziszczanie rozpoczną Powiatowym
Turniejem Piłki Nożnej Halowej, który odbędzie się w hali łaziskiego MOSiR-u. Je-

śli chodzi o sparingi, to na 26 stycznia zaplanowano mecz testowy z czwartoligową Sarmacją Będzin, a tydzień później,
rywalem Polonii będzie, reprezentująca
ten sam poziom rozgrywek, Unia Kosztowy. mkk

Turniej skata sportowego
W połowie grudnia zakończył się cykl
czterech turniejów w skacie sportowym
o puchar dyrektora Miejskiego Domu Kultury. W rozgrywkach brało udział średnio
15 zawodników – skaciorze spotykali się
w poniedziałki w filii Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Średnich. Po podsumowaniu wszystkich rozgrywek okazało się,
że najwięcej punktów zdobył i I miejsce
wywalczył Krzysztof Noga z łaziskiej sek-
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cji MDK Bolko, II miejsce zajął Andrzej
Konsek z Woszczyc, a III – Adrian Szafraniec z Palowic.
Osoby, które lubią grać w skata lub
chciałyby poznać jego zasady, mogą dołączyć do sekcji MDK Bolko. Skaciorze
spotykają się w każdy poniedziałek
o godz. 17.00 w filii MDK w Łaziskach
Średnich.
mms

P

o serii pięciu kolejnych porażek,
siatkarki MOSiR-u Polonii Łaziska
Górne w końcu mogły cieszyć się
z wygranej – po raz pierwszy od 28 października, kiedy to łaziszczanki pokonały
VC Victorię MOSiR Cieszyn. Podopieczne
trener Jurczyńskiej przełamały się w starciu z ostatnią drużyną ligi UKS-em Jedynką ERBUD Rybnik. Już pierwszy set
pokazał, że łaziszczanki są zdecydowanie lepszym zespołem – nasze siatkarki
otworzyły spotkanie wygraną 25:17. Niewiele gorzej było w drugiej odsłonie meczu, bowiem siatkarki z Łazisk Górnych
pozwoliły rywalkom na zdobycie 18 punktów. Rybniczanki zmobilizowały się na
trzecią partię, która padła ich łupem w stosunku 25:20, ale w czwartym secie, wynik
był odwrotny i łaziszczanki mogły zacząć
świętować zdobycie kompletu oczek.
Polonistki nowy rok rozpocząć miały
5 stycznia, ale spotkanie z UKSG Blachownia zostało przełożone na inny termin.
mkk

Wyniki
– I liga śląska
11. kolejka (13 grudnia)
UKS Jedynka ERBUD Rybnik – MOSiR
Polonia Łaziska Górne 1:3 (17:25, 18:25,
25:20, 20:25)
12. kolejka (5 stycznia)
MOSiR Polonia Łaziska Górne – UKSG
Blachownia przełożony

Terminarz
– I liga śląska
13. kolejka (19 stycznia)
MOSiR Polonia Łaziska Górne – MKS
Imielin
14. kolejka (26 stycznia)
MOSiR Polonia Łaziska Górne – MKS
Zorza Wodzisław Śląski
15. kolejka (2 lutego)
VC Victoria MOSiR Cieszyn – MOSiR
Polonia Łaziska Górne
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 TENIS STOŁOWY

Zaproszenie
na zawody

Dwa zwycięstwa
na zakończenie rundy

W

grudniu tenisiści stołowi łaziskiego MOSiR-u rozegrali dwa
ostatnie spotkania pierwszej
rundy Ligi Okręgowej. 13 grudnia, we własnej hali, łaziszczanie pokonali Kuźnię
Martex III Rybnik. Jeśli chodzi o gry singlowe, to po dwa punkty zgarnęli Rafał
Brząkalik (3:0 z Andrzejem Matczakiem
i 3:1 z Jakubem Nosiadkiem) oraz Marek
Jaworski (3:0 z Jakubem Szymikiem i 3:0
z Mariuszem Rutkiewiczem), natomiast
po oczku dołożyli Przemysław Łukaszewski (3:1 z Nosiadkiem) i Łukasz Kołodziej
(3:0 z Jakubem Szymikiem). Łaziszczanom powiodło się także w grach deblowych – duet Łukasz Kołodziej/Brząkalik
pokonali Szymika/Nosiadka 3:0, a Czesław Kołodziej/Drwięga uporał się z Rutkiewiczem/Matczakiem również 3:0.

Tydzień później zawodnicy MOSIR-u zapisali na swoje konta kolejne dwa punkty
– tym razem, łaziszczanie poradzili sobie
z trzecim zespołem UKTS-u Sokół Orzesze. Doskonale spisali się grający na pierwszym stole Rafał Brząkalik i Marek Jaworski – obaj pokonali zarówno Kacpra Tomaszewskiego, jak i Tomasza Kałużę. Na
drugim w stole, podczas gier singlowych,
jedyne oczko na konto łaziskiego klubu dopisał Łukasz Kołodziej (3:2 z Kamilem Tomaszewskim). Podobnie jak w konfrontacji z ekipą z Rybnika, łaziszczanie wygrali
oba mecze debla – Brząkalik/Kołodziej
ograli Kacpra Tomaszewskiego/Kałużę
(3:1), natomiast Jaworski/Drwięga okazali
się lepsi od Przewłockiego/Kamila Tomaszewskiego (3:1). Łaziszczanie rundę zakończyli na dziewiątym miejscu. mkk

Tabela na zakończenie pierwszej rundy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TS Kuźnia Martex II Rybnik
LKS Czarni Gorzyce
GKS Gwarek Ornontowice
KS II Bojanów
KS Stal Kuźnia Raciborska
MUKS Jedynka II Pszów
Naprzód II Borucin
LKS Strażak II Mikołów
MOSiR Łaziska Górne
TS Kuźnia Martex III Rybnik
UKTS Sokół III Orzesze
GKS Gwarek II Ornontowice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

83:27
73:37
73:37
71:39
65:45
59:51
49:61
54:56
51:59
28:82
32:78
22:88

+56
+36
+36
+32
+20
+8
-12
-2
-8
-54
-46
-66

20
17
17
15
15
13
10
9
8
5
4
0

S

erdecznie zapraszamy na XII Zawody o Puchar Burmistrza Miasta
Łaziska Górne w narciarstwie alpejskim, które odbędą się 20 stycznia na stokach ośrodka Złoty Groń w Istebnej.
Program:
9.00-9.45 – weryfikacja zawodników
(numery startowe, biuro zawodów)
10.15 – oficjalne rozpoczęcia zawodów
na stoku
10.30 – rozpoczęcie zawodów (przejazd przygotowanego slalomu)
14.00-15.00 – zakończenie zawodów
(wręczenie pucharów, medali i dyplomów
oraz nagród)
Zapisy są dokonywane do czwartku,
18 stycznia do godz. 15.00 osobiście
w sekretariacie MOSiR-u, ul. Ogrodowa
50, telefonicznie pod nr. tel. 32 22 111 38
lub e-mailem – sekretariat@mosir.laziska.pl.
Wpłaty za udział w zawodach można
dokonać osobiście w kasie MOSiR-u do
18 stycznia – kasa czynna do godz. 15.00
– lub przelewem na rachunek bankowy
MOSiR-u w Mikołowskim Banku Spółdzielczym 83 8436 0003 0000 0026 5895
0001.
Przy zgłaszaniu zawodników (telefonicznie bądź mailem) prosimy o podanie
danych – imię i nazwisko zawodnika, datę
urodzenia, numer telefonu, transport.
Szczegóły dotyczące zawodów można
znaleźć na www.mosir.laziska.pl lub pod
numerem tel. 32 22 111 38.

Kolejno: miejsce, nazwa drużyny, mecze, małe punkty wygrane:małe punkty przegrane, bilans
małych punktów, duże punkty. O kolejności w tabeli decydują: punkty, mecze bezpośrednie,
bilans małych punktów

Wyniki – Liga Okręgowa, gr. III
X seria (13 grudnia, godz. 18.00)
MOSiR Łaziska Górne – TS Kuźnia Martex III Rybnik 8:2

ISSN 1643 – 1200

XI seria (20 grudnia, godz. 18.00)
UKTS Sokół III Orzesze – MOSiR Łaziska
Górne 3:7
Siedziba redakcji:
Siedziba redakcji:
43–170 Łaziska Górne
43–170 Łaziska Górne
ul. św. Jana Pawła II 2
ul. Świerczewskiego 2
tel. 32 738 92 29
tel. 32 738 92 29
gazetalaziska@mdk.laziska.pl
gazetalaziska@mdk.laziska.pl

Wydawca:
Wydawca:
Miejski Dom Kultury
Miejski Dom Kultury
43–170 Łaziska Górne
43–170 Łaziska Górne
ul. św. Jana Pawła II 2
ul. Świerczewskiego 2
tel./faks 32 224 10 33
tel./faks 32 224 10 33

Łamanie i skład graficzny:
Łamanie
i skład
graficzny:
MUZO Marcin
Łęczycki
MUZO
Marcin
Łęczycki
www.muzo.com.pl
biuro@muzo.com.pl
Druk: Kolumb Katowice
Druk:
Drukarnia Kolumb
www.drukarniakolumb.pl
Siemianowice

Redaktor naczelny:
Redaktor
naczelny:
Joanna
Joanna
Pasierbek-Konieczny.
Pasierbek–Konieczny.
Redakcja:
Redakcja:
Małgorzata
Małgorzata
Strzelczyk,
Strzelczyk,
Katarzyna Wiśniowska.
Katarzyna Wiśniowska, Anna Sikora
Materiałówniezamówionych
Materiałów
niezamówionych
redakcja
redakcja
nie zwraca
nie izwraca
zastrzega
i zastrzega
sobie prawosobie
dokonywania
prawo skrótów.
dokonywania
Za treśćskrótów.
reklam redakcja
Za treść
nie ponosi
reklamodpowiedzialności.
redakcja nie ponosi
odpowiedzialności.
Ogłoszenia
i reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00. Więcej zdjęć z imprez organizowanych w naszym
Ogłoszenia
mieście
na profilu
i reklamy
facebookowym
przyjmowane
Gazety
sąŁaziskiej.
w siedzibie
redakcjinumer
od poniedziałku
do piątku wr. godz. 8.00–15.00. Więcej zdjęć z imprez organizowNumer
zamknięto
25.04.2015
r. Następny
ukaże się 15.05.2015
anych w naszym
mieście
na profilu
facebookowym
„Gazety Łaziskiej”.
Numer
zamknięto
10.01.2019
r. 					
Następny numer ukaże się 1.02.2019 r.

15 - 31 stycznia 2019 23

z życia miasta
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…a dzieci się z zimy cieszą!

Zimowa aura, dużo śniegu i spory mróz to dla dorosłych często powód do narzekania – że drogi nie
odśnieżone, że chodniki śliskie, że śnieg, że mróz… A dla najmłodszych – i tych troszkę starszych również – zima to powód do radości! Zjeżdżanie na sankach czy lepienie bałwana to zabawy mające wieloletnią tradycję i każde kolejne pokolenie do nich wraca…

fot. nadesłane przez Czytelników Gazety Łaziskiej
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