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W tym numerze
przeczytacie:
Zapytali o patrona
Mieszkańcy ulic o nazwach
kojarzących się z minionym systemem nie chcą zmieniać patronów.
Czytaj str. 2

Łza się w oku kręci
Nie ma już niepowtarzalnego
skrzyżowania torów pod kątem prostym, z którego słynęło Orzesze.
Czytaj str. 3

Ćwierćwiecze
zespołu
„Szarotki” z Mościsk mają
25 lat.
Czytaj str. 5

Koncert
nie dla grzecznych
dziewczynek
Występ zespołu NORTH
z muzyką z górnej półki ma szansę
stać się niezwykłym wydarzeniem
muzycznym.
Czytaj str. 6

Pomaga amatorom
MKS „Sokół” pomaga sportowi amatorskiemu w naszym
mieście.
Czytaj str. 9

Najmłodsza piłkarka
W Orzeszu mieszka najmłodsza piłkarka zarejestrowana
w OZPN w Katowicach.
Czytaj str. 10

Nie będzie Funduszu
Sołeckiego
Po raz kolejny nie było większości w Radzie Miejskiej by
utworzyć Fundusz Sołecki.
Czytaj str. 11

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”
Na naszych oczach pisze się historia, która po raz kolejny doświadcza nasz kraj.
To co teraz się dzieje trudno nawet opisać. Wszystko wydaje się tak nierealne
i abstrakcyjne. Wydarzyła się ogromna tragedia, która poruszyła serca, dusze i umysły!
Śmierć Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej
oraz wielu znamienitych obywateli Polski jest ogromną stratą dla Naszego Narodu i Świata.
Ze szczególnym smutkiem żegnamy osoby pochodzące z naszego regionu:
Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek z Katowic,
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski z Częstochowy
Poseł PO z Będzina Grzegorz Dolniak.
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik z Bielska Białej,
Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek z Katowic,
Wiceadmirał Andrzej Karweta z Jaworzna,
Generał Włodzimierz Potasiński z Czeladzi,
Ksiądz płk. Adam Pilch z Wisły Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
Łączymy się w wielkim bólu, smutku i żalu z rodzinami, bliskimi i znajomymi
tragicznie zmarłych oraz wszystkimi rodakami.
Pokój ich duszom
Jan Mach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzeszu
Radni Miasta Orzesze

Andrzej Szafraniec
Burmistrz Miasta Orzesze

Zapytali czy zmienić patrona
W związku z tym, że co
jakiś czas powraca temat niesłusznych, bo kojarzących się
z minionym systemem patronów
ulic, Komisja Ładu i Porządku
Rady Miejskiej wystosowała
ankietę z pytaniem, czy mieszkańcy chcą zmiany patrona.
Adresatami ankiety byli mieszkańcy ulic: 1 Maja, 22 Lipca
i Karola Marksa w Jaśkowicach,
ul. Hanki Sawickiej w Zawadzie
i Ludwika Waryńskiego w centrum miasta. Ankietę rozesłano
w drugiej połowie marca. Odzew mieszkańców na ankietę
jest bardzo szybki, do urzędu
już wpłynęło wiele odpowiedzi.
I z tego co widać na pierwszy rzut oka, w zdecydowanej
większości są to odpowiedzi
negatywne, które jednoznacznie
wskazują, że mieszkańcy tych
ulic nie życzą sobie żadnych
zmian. Podstawowym powodem
jest czynnik ekonomiczny, bo
zmiana nazwy ulicy wiąże się
z koniecznością poniesienia
przez mieszkańców wydatków
związanych z wymianą dokumentów – od dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu
oraz koniecznością powiadomienia wszystkich instytucji jak
ZUS, urząd skarbowy czy banki
o zmianie adresu zamieszkania.
A jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to w takim
wypadku koszty wymiany doku-

mentów będą jeszcze większe.
Ankieta, a w zasadzie zadane w niej pytanie tak poruszyło
niektórych mieszkańców, że pan
Spendel z ul. 1 Maja w imieniu
swoim i sąsiadów pofatygował
się nawet na sesję Rady Miejskiej w marcu, żeby osobiście
przedstawić ich stanowisko.
– Kto dał taki pomysł? Jeśli
burmistrz to akceptował, to nie
był to dobry pomysł – mówił
mieszkaniec Jaśkowic. Jego
zdaniem nazwy ulic powinny
pozostać takie jakie są. – 1 Maja
to święto ludzi pracy i powinno
pozostać. Ulica Armii Ludowej
też, bo tysiące ludzi zginęły walcząc w jej szeregach o wolność
Polski, a Karol Marks to był filozof. Z tymi ankietami to dajcie
sobie spokój – mówił. Odpowiadając burmistrz Andrzej Szafraniec powiedział m.in., że nie
jest zwolennikiem zmiany nazw
ulic, bo w pierwszej kolejności
trzeba w Orzeszu uporządkować numerację ulic. Natomiast
wymiana patronów powraca
dlatego, że są osoby w naszym
mieście, którym takie postacie,
kojarzące się z ustrojem komunistycznym czy socjalistycznym
po prostu przeszkadzają. – Dyskutowaliśmy o tym z radnymi
na Komisji Ładu i postanowiliśmy spytać mieszkańców
o zdanie. Intencją tej ankiety
było poznanie ich stanowiska.

Z odpowiedzi które do nas dotarły tylko jedna była na „tak”.
Dla mnie to sygnał, że uchwała
o zmianie patronów w tej kadencji nie będzie przygotowywana
– wyjaśniał burmistrz. Po sesji
uzupełnił swoją wypowiedź,
że jeśli wymiana patronów
miałaby nastąpić, to nie teraz,
bo w związku z jesiennymi
wyborami samorządowymi już
wyznaczane są obwody do głosowania z wykazem nazw ulic,
i dlatego żadnych zmian nie
można dokonywać. Natomiast
gdyby temat miał powrócić, to
na początku przyszłej kadencji.
Ale wówczas należałoby najpierw przedstawić mieszkańcom
pełną informację historyczną
o patronach, a dopiero potem
podejmować decyzje. I przypomniał, że nadawanie nazw ulicom, w tym także ewentualnie
zmiana patrona – to kompetencja Rady Miejskiej, która może
ale nie musi pytać mieszkańców
o zdanie.
Wracając do sesji i wypowiedzi pana Spendla, to w odpowiedzi na nią radni Tadeusz
Starosta i Adam Kurpas opowiedzieli się za koniecznością
wymiany patronów, którzy, ich
zdaniem, są przedstawicielami
minionego, zbrodniczego systemu.

Honorowi dawcy
krwi z Orzesza
ratują życie!!
W sobotę 20 marca przed
Urzędem Miejskim w Orzeszu
odbyła się IV akcja honorowego
oddawania krwi. Tym razem krew
oddały 44 osoby. Łącznie do potrzebujących trafi 19, 8 litrów krwi.
Kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się podczas XIV Dni Orzesza
12 czerwca 2010r, gdzie dla honorowych krwiodawców poza należną
im słodką paczką kalorii czekać
będą dodatkowe niespodzianki.
Serdecznie zapraszamy.
Akcję przeprowadza Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach
– Odział Terenowy w Pszczynie,
wspólnie z Klubem Honorowych
Dawców Krwi przy KWK Budryk
w Ornontowicach.
Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom krwi za tak liczny
udział w akcji. /U.M./

Strefa
ekonomiczna
w Orzeszu
Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poinformował urząd miejski, że chce
włączyć tereny zajmowane przez
hutę szkła „Orzesze” w struktury
KSSE. Aby stało się to możliwe,
huta zadeklarowała, że w ciągu
dwóch najbliższych lat zainwestuje
około 30 mln zł w pierwszą, starą
halę produkcyjną i zatrudni dodatkowo około 30 osób. Warunkiem
włączenia terenów huty do strefy
ekonomicznej jest również podjęcie
uchwały akceptującej przez Radę
Miejską, co nastąpi najprawdopodobniej na sesji w kwietniu.
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Łza się w oku kręci…
Jeszcze do niedawna Orzesze
wyszukał ciekawą historię powstania
mogło się poszczycić skrzyżowaunikatowego skrzyżowania. Brzmi
niem torów kolejowych pod kątem
tak: „16 sierpnia 1865 roku Towaprostym, w jednym poziomie szyn.
rzystwo Kolei Wilhelma uruchomiło
Takich krzyżówek idealnie prostojednotorową linię kolejową ze stacji
padłych jest w kraju kilkanaście, ale
Orzesze Jaśkowice (Friedrichsgrube),
orzeska była jedyna dla tej szerokopołożonej na linii Katowice – Rybnik,
ści torów. Niestety to już
przeszłość, z końcem marca
kolej zlikwidowała nasz
powód do dumy.
To skrzyżowanie od lat
było już nieczynne i z góry
skazane na likwidację, niemniej sentyment do tego
unikatowego miejsca pozostaje. Usytuowane było na
przecięciu się dwóch linii Tego skrzyżowania już nie ma.
jednotorowych: Jaśkowice
– Tychy i Orzesze – Żory. Druga
do kopalni węgla „Gotmituns” (obecz tych linii od lat jest nieczynna, a po
nie „Bolesław Śmiały”). Niedługo
torach w kierunku na Tychy od dawna
potem linię tę przedłużono aż do
nie kursują już pociągi pasażerskie
stacji Tychy. Po czternastu latach,
tylko składy towarowe.
1 września 1884 r., spółka Koleje
– Szkoda, żeby nie został żaden
Górnośląskie (O.S.E.) oddała do eksślad po tym skrzyżowaniu, które było
ploatacji odcinek z Orzesza do Żor. Po
naszą niewątpliwą atrakcją. Rozwaokoło 500 metrach za stacją Orzesze
żam pomysł, żeby pozyskać od PKP
odcinek ten krzyżował się idealnie pod
elementy tego skrzyżowania i w jakiś
kątem prostym, w jednym poziomie
sposób je wyeksponować. Może
szyn, z powstałą wcześniej linią Jaśjuż nie w tym miejscu gdzie tory się
kowice – Tychy”. Takie były początki,
krzyżowały, ale w innym, bardziej doa historia krzyżówki zakończyła się
stępnym do oglądania – słyszymy od
w marcu 2010 roku likwidacją części
burmistrza Andrzeja Szafrańca, który
torowiska.

Jeszcze o funduszach unijnych
W ostatnim numerze gazety
informowaliśmy o programach, na
które nasze miasto pozyskało fundusze z Unii Europejskiej. W uzupełnieniu tej informacji przedstawiamy jeszcze dwa: „Droga dokąd?
Do samodzielności” realizowany
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz „Komputer nie
tylko dla młodych” realizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Orzeszu.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Orzeszu realizował w roku 2009
projekt unijny systemowy pt „Droga dokąd? Do samodzielności”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Projekt ten jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem tego projektu było uaktywnienie społeczne

i zawodowe osób bezrobotnych.
Odbywało się to poprzez skierowania na szkolenia dzięki którym
osoby te zdobyły kwalifikacje
w poszukiwanych zawodach co pozwoli im powrócić na rynek pracy.
Szkolenie w dwóch cyklach przeprowadził Zakład Doskonalenia
Zawodowego Centrum Kształcenia
Zawodowego w Tychach. Najpierw
wszystkie osoby przeszły szkolenie
w zakresie treningu kompetencji
społecznych. Poznały podstawowe
zagadnienia umiejętności interpersonalnych, autokreacji i budowy
własnego wizerunku, podniesienia
samooceny i poczucia własnej
wartości, pokonywania barier
i trudnosci w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.W drugiej
kolejności każda z osób wybrała dla
siebie zgodnie z zainteresowaniami
jedno z zaproponowanych szkoleń
specjalistycznych dających kwalifikacje w poszukiwanych zawodach.
W ubiełym roku 10 osób zostało
przeszkolonych w zawodach takich
jak: murarz-tynkarz, opiekunka
cd. na str. 6

Mikrogran mniej uciążliwy
od połowy kwietnia?
Mieszkańcy Górki św. Wawrzyńca, zwłaszcza ulic Parkowej
i Sikorskiego już od dawna skarżyli
się na uciążliwą dla nich działalność
firmy Mikrogran, która swoją siedzibę ma przy ul. św. Wawrzyńca.
Skarżyli się na dokuczliwy hałas
oraz ogromne zapylenie powietrza,
które widoczne jest gołym okiem.
Wystarczy przyjrzeć się drzewom
rosnącym w pobliżu zakładu, które
przez cały rok pokrywa spora warstwa białego pyłu.
Główna działalność Mikrogranu, co można wyczytać na jego
stronie internetowej, to produkcja
mączek dolomitowych oraz przetwarzanie minerałów chemicznych.
Pierwsze interwencje urzędu
miejskiego w sprawie uciążliwej
działalności firmy, a wszczęte po
skargach mieszkańców, miały miejsce w czerwcu ubiegłego roku. – Po
wizycie straży miejskiej oraz oględzinach na miejscu, urząd skierował
sprawę do rozpatrzenia, według
kompetencji, do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach – mówi burmistrz Andrzej
Szafraniec. Kontrola z województwa

trwała od 18 listopada do 4 grudnia
ubiegłego roku. W jej wyniku potwierdzono skargi mieszkańców na
nadmierny hałas, ale nie potwierdzono zapylenia. Ale w protokole
pada stwierdzenie, że działalność
firmy może powodować skutki
w postaci nadmiernego pylenia. Dlatego urząd miejski w Orzeszu, znów
według kompetencji, sprawę hałasu
skierował do skontrolowania przez
władne do tego Starostwo Powiatowe
w Mikołowie, a w sprawie zapylenia
prowadzono rozmowy w urzędzie,
z udziałem przedstawicieli firmy,
radnych z Komisji Ładu i Porządku
oraz mieszkańców. – W trakcie tych
rozmów właściciel Mikrogranu zapewnił, że po 18 kwietnia sytuacja
powinna ulec znacznej poprawie, bo
oddaje do użytku nową instalację do
mielenia i przesyłu surowca. Umówiliśmy się, że po tym terminie będzie
ponowna wizja na terenie firmy,
z udziałem radnych i okolicznych
mieszkańców, by przekonać się, czy
podjęte przez właściciela działania
zakończą te uciążliwości – mówi
burmistrz Szafraniec.

Radosna szkoła w Orzeszu
W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” Gmina Orzesze otrzymała wsparcie finansowe
w kwocie 59.963, 00 zł na pomoce
dydaktyczne do miejsc zabaw we
wszystkich szkołach podstawowych, dla których jest organem
prowadzącym. Wkład własny gminy to przygotowanie w szkołach sal
przeznaczonych na miejsca zabaw.
Kwoty zróżnicowano wg ilości
uczniów w klasach I – III na dzień
30.09.2008 r.:
– szkoły „małe” (ilość uczniów
od 1 do 69) otrzymały do 6.000,
00 zł;
– szkoły „duże” (ilość uczniów
powyżej 70) otrzymały do 12.000,
00 zł.
Intencją programu „Radosna
Szkoła” jest stworzenie w szkołach
warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego
oraz zapewnienie możliwości
organizacji zabaw ruchowych,
zgodnie z naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci, związanymi
z dużą aktywnością fizyczną.
Miejsca zabaw powinny być
wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko

potrzeby ruchu m.in. duże, miękkie
klocki, miękkie piłki w różnych
kolorach i wielkościach, materace
do zabaw, tory przeszkód, elementy
lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem
usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.
Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje
edukacyjne i usprawniający małą
motorykę (układanki czy kąciki
tematyczne, zachęcające dzieci
do zabaw i zajęć z rówieśnikami).
Natomiast po intensywnym ruchu
i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia,
relaksu czy indywidualnej pracy.
Służyć temu powinien obszar sali,
w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań (np. plastycznych,
konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek
i wyciszenie w dogodnej pozycji
(materace, pufy).
Dobór pomocy dydaktycznych w każdej szkole pozostawia
się w gestii dyrektora konkretnej
placówki.
/MZO/
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Ćwierćwiecze „Szarotek”
Jubileuszowy występ

St. Blaski, St. Bończyk i H. Twardoch

Skecz w wykonaniu jubilatów

Renata Sacha

Edyta Sacha i Tadeusz Wita

Dzień Kobiet
w kole emerytów
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Ćwierćwiecze
„Szarotek”
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki” z Mościsk
powstał w 1985 roku. Po dwóch latach został włączony
w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, a także
przyjęty do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Początkowo w zespole śpiewały
tylko kobiety. Z czasem dołączyły
dzieci, potem mężczyźni. Teraz to zespół wielopokoleniowy, liczący sobie
prawie 30 członków. Kierownikiem
artystycznym jest Renata Sacha,
akompaniatorem Edyta Sacha, a prezesem Stefania Blaski. Kronikarzem
zespołu od dnia powstania jest Stefania Bończyk. Równie długo funkcję
skarbnika pełni Halina Twardoch.
Głównym celem i zadaniem
zespołu jest kultywowanie regionalnych zwyczajów, tradycji i śląskiej
pieśni ludowej. Zespół prezentuje
swój dorobek na licznych przeglądach, konkursach i festiwalach
pieśni i obrzędów regionalnych,
m.in. w chorzowskim Skansenie,
Zebrzydowicach, Szopienicach,
również trzykrotnie był nominowany do reprezentowania ziemi
śląskiej na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Obecnie zespół często bierze udział
w plenerowych pokazach zajęć gospodarskich i tradycji ludowych, na
zaproszenie Górnośląskiego Parku
Etnograficznego w Chorzowie.
Jubileusz 25. lat działalności
obchodzono 20 marca. Zaczął się
od mszy św. w kościele parafialnym w Zgoniu, potem uroczystość
przeniosła się do domu przyjęć
w Królówce. Razem z zespołem z jubileuszu cieszyło się wielu zaproszonych gości – wszystkich zebrało się
ponad 140. Renata Sacha prowadziła
tę uroczystość – witała i dziękowała
za okazywaną pomoc wszystkim
zebranym na sali przyjaciołom
zespołu. Wśród gości był burmistrz
Andrzej Szafraniec, wiceburmistrz
Andrzej Bujok, przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mach. Był pochodzący z Mościsk wicestarosta
Tadeusz Marszolik, przedstawiciele
chórów, zespołów śpiewaczych
zaprzyjaźnionych z „Szarotkami”.
Byli radni, pracownicy Miejskiego
Ośrodka Kultury, księża ze zgońskiej
parafii, dziekan dekanatu łaziskiego.
I wszyscy ci goście nie szczędzili
pochwał i podziękowań pod adresem
zespołu za ich trud w kultywowaniu
śląskiej kultury, tradycji, przypominanie zapomnianych obrzędów

oraz popularyzowanie ich wśród
młodego pokolenia. I przedstawiciele
tego młodego pokolenia – ze szkoły
w Zawiści, razem z nauczycielką
Iloną Palkij spontanicznie pojawili
się na uroczystości, ku zaskoczeniu
wszystkich, by odegraniem scenki
rodzajowej w gwarze śląskiej podziękować za dobre słowo i bezinteresowną pomoc okazywaną im przez
członków zespołu.
Jak to bywa przy takich „okrągłych” jubileuszach dziękowano
najbardziej zasłużonym członkom
zespołu, a Benedykt Oberda, szef
mikołowskiego okręgu PZCHiO
wręczał medale za długoletnią działalność. Pełna lista nagrodzonych
osób poniżej. Renata Sacha specjalną
srebrną różą wyróżniła członkinie
„Szarotek” te najbardziej oddane zespołowi, a tego zaszczytu dostąpiły:
Stefania Blaski, Stefania Bończyk
i Halina Twardoch. Wyróżniona trójka podziękowała z kolei pani Renacie
za owocną współpracę, a tak w ogóle
Renata Sacha została laureatką Złotej
Odznaki Honorowej z laurem, nadanej przez PZCHiO.
Wszyscy członkowie grupy zostali obdarowani przez pracowników
MOK jubileuszowymi kubkami ze
zdjęciem zespołu, a goście jubileuszowych obchodów otrzymali pamiątkowy śpiewnik wydany z okazji
25-lecia „Szarotek”.
Odznaczenia nadane przez PZCHiO:
Złota odznaka honorowa stopnia III
1. Kurpas Maria
2. Pająk Krystyna
3. Pisarek Stefania
4. Starzak Róża
Srebrna odznaka honorowa stopnia II
1. Blaski Antoni
2. Bończyk Karol
3. Gmyrek Maria
4. Kurpas Wilhelm
5. Pisarek Agnieszka
6. Pisarek Monika
7. Rzepka Józef
8. Rzepka Urszula
9. Sacha Edyta
10. Sobczak Daria
11. Wycisło Dorota
Brązowa odznaka honorowa stopnia I
1. Jureczko Piotr
2. Mocko Weronika

Dzień Kobiet
w kole emerytów
W miłej i wesołej atmosferze
przebiegły obchody Dnia Kobiet zorganizowane przez orzeskie koło emerytów i rencistów.
Był słodki poczęstunek, skecze,
opowiadanie dowcipów. Oczywiście nie zabrakło wspólnego
śpiewania, a stoły udekorowano
jak zawsze gałązkami kwitnącej
forsycji, które co roku dostarcza

Teresa Mycielska ze swojego
ogródka. – Na tydzień przed spotkaniem zrywa je mój mąż, potem
zanosimy je do domu i czekamy
aż pięknie rozwiną się kwiaty.
Gdy wokół króluje jeszcze zima,
to forsycja jest zapowiedzią, że
wkrótce ta pora roku ustąpi i na
świecie znów będzie pięknie
– usłyszeliśmy od pani Teresy.

Mamy sekretarza
1 lutego burmistrz Andrzej
Szafraniec przeprowadził zmiany
organizacyjne w Urzędzie Miejskim. Jedną z nowości jest powołanie Elżbiety Goralczyk na
stanowisko Sekretarza Miasta.

Przypomnijmy, że E. Goralczyk
pełni również funkcję naczelnika
Wydziału Spraw Obywatelskich.
Konieczność utworzenia stanowiska sekretarza wynika z Ustawy
o samorządzie terytorialnym.

Asy z trzeciej klasy
17 marca w SP-10 w Orzeszu-Woszczycach odbył się już
po raz dziesiąty Miejski Konkurs
„Asy z trzeciej klasy”. Wzięło
w nim udział 22 przedstawicieli
z wszystkich orzeskich szkół
podstawowych.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Tytuł Złotego Asa otrzymała
uczennica Maja Świat z SP-10
– opiekun mgr Alina Niechoj.
Tytuł Srebrnego Asa przyznano uczennicy Annie Buchalik z SP-2
– opiekun Pani Monika Martauz.
Tytuł Brązowego Asa przypadł uczennicy Martynie Mitren-

ga z SP-9 – opiekun mgr Ewa
Skabek.
Dwa Bursztynowe Asy trafiły w ręce Weroniki Cwalina
z SP-10 i Miłosza Kaniewskiego
z SP-9.
Wyróżnieni uczniowie będą
reprezentować Orzesze w konkursie na etapie powiatowym
w Łaziskach Górnych.
Dzięki sponsorom: MZO
w Orzeszu, WSiP i Radzie Rodziców przy SP-10, wszyscy
uczestnicy eliminacji miejskich
otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i owoce.
/Inf.wł.szk./
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NORTH & Projekt M.S. już 24 kwietnia

No to będzie się działo!
Miłośnikom dobrej muzyki polecamy ten koncert. Będzie ostro,
dynamicznie, a na słuchaczy
spłynie lawina dźwięków tak bogata, że trudno będzie uwierzyć,
że sprawcami tego wydarzenia
jest tylko dwóch muzyków.
Tak Marian Starosta i Łukasz
Adamczyk z zespołu North zapowiadają swój pierwszy występ
w Orzeszu.
Podzielony będzie na dwie
części – przystawkę i danie
główne. Przystawką jest „Projekt
M.S.” utrzymany w klimacie
popowo-folkowo-rockowym. Zaplanowany na 40 min., w czasie
których usłyszymy 6 piosenek
z tekstami autorskimi Mariana
Starosty i w jego wykonaniu. Po
przerwie technicznej na scenie
wybrzmi „danie główne” czyli
koncert zespołu North. Jak zapewniają wykonawcy, ta część
utrzymana będzie w „drastycznym” kontraście do pierwszej.
Usłyszymy tylko dwa utwory
wokalne, reszta to będą rozbudowane muzycznie utwory
instrumentalne z elementami
post rocka, post metalu i hard
rocka. – Taką muzykę gramy,
takie klimaty lubimy. Gdyby
ktoś był zainteresowany tymi
sferami to będzie nam miło
gościć go na koncercie. Czegoś
takiego w Orzeszu chyba jeszcze
nie było – zachęcają Starosta

Foto: Marzena Dec

Koncert nie dla grzecznych
dziewczynek

Łukasz Adamczyk (z lewej) i Marian Starosta
i Adamczyk.
jest tylko dodatkiem, kolejnym
Coś więcej o wykonawcach?
instrumentem do wykorzystania,
Obaj są mieszkańcami Orzesza,
ale nie wiodącym. No i brzmienie
mieszkają blisko siebie, ale
musi być mocno rockowe – tłupoznali się tak naprawdę w…
maczy Adamczyk. Dlatego rozpociągu. Starosta dojeżdżał na
stali się z wokalistą Mateuszem
uczelnię, a młodszy Adamczyk
Pacholikiem i już w dwójkę
do liceum. Od słowa do słowa,
założyli North.
od jednej płyty wspólnie przeMuzyka grana przez North
słuchanej do drugiej przekonali
to kompilacja rocka progresię, że mają podobne gusta musywnego, post metalu, muzyki
zyczne, i że nie chcą być tylko
klasycznej, filmowej i dobrego
odbiorcami muzyki, ale jej twórpopu. – Tego słuchamy na co
cami. Przechodząc od słów do
dzień, nie zamykamy się na jeden
czynów dwa lata temu powołali
rodzaj dźwięków. Te różnorodne
do życia zespół Messis, który
gatunki muzyczne są dla nas
zakończył działalność w czerwcu
inspiracją i dlatego one wszystubiegłego roku. – Nie bawiła nas
kie wybrzmiewają w naszych
tamta konwencja, źle się w niej
utworach – opowiada Starosta,
czuliśmy. W Messis dominowało
który w zespole jest wokalistą
słowo poetyckie, a dla nas wokal
i gitarzystą. Pytany o muzyków
na których się wzoruje wskazuje
na Mickaela Ackerfelda jako
kompozytora, na Davida Gilmozakończyła się z upływem roku
ura z Pink Floyd (miłością do PF
ubiegłego.
Ogólny koszt projektu za rok
2009 wyniósł ogółem 87.563, 40 zł,
z tego z dotacji 78.870, 47 zł, w tym
wkład własny (środki budżetu miaHasło wykreślanki opublikosta) 8. 692, 93 zł.
wanej w ostatnim numerze gaze-

Jeszcze o funduszach unijnych
cd. ze str. 3
osób starszych niepełnosprawnych i dzieci, florysta- bukieciarz
i sprzedawca handlowiec z obsługą
kas fiskalnych. Wszystkie osoby,
które brały udział w szkoleniach
ukończyły je. Edycja tego projektu

„Komputer nie tylko dla
młodych” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizowany będzie
od kwietnia tego roku do maja
przyszłego roku przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Orzeszu,
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zarazili go starsi bracia), także
na Petera Gabriela oraz Stevena
Wilsona. Z kolei Adamczyk, jak
przystało na klawiszowca, wymienia Richarda Barbieri. – To
świetny muzyk, nie popisuje się
umiejętnościami, ale perfekcyjnie dobiera dźwięki i bawi się
barwami syntezatorów – tak charakteryzuje swojego idola.
Muzyka dla nich obu jest
czymś więcej niż tylko pasją.
Gdyby mogli, pewnie by porzucili dotychczasowe zajęcia
skupiając się tylko na jej tworzeniu. Starosta z wykształcenia
jest teologiem, a pracuje jako
logistyk. Z kolei Adamczyk studiował filologię angielską, ale
zarabia w dziale podatkowym
dużej korporacji. Poza tym studiuje zaocznie ekonomię oraz
jest słuchaczem Konserwatorium
Muzycznego w Katowicach,
w klasie fortepianu.
Na razie muszą powalczyć
o słuchaczy, w planach mają
wydanie pierwszej płyty. Probierzem ich talentu będzie koncert w Orzeszu i to jak zostaną
odebrani. Są tego ciekawi, choć
mają świadomość, że nie tworzą
dla szerokiego grona odbiorców.
– Jesteśmy normalnymi facetami,
którzy proponują coś fajnego do
posłuchania. Jak kogoś to zainspiruje będzie nam miło. Nie brakuje nam poczucia humoru, więc
ten koncert to nie będzie tylko
przytłoczenie dźwiękiem, będą
momenty na złapanie oddechu,
takie puszczenie oka do publiczności – śmieje się Starosta.
Koncert odbędzie się w sobotę 24 kwietnia, w Miejskim
Ośrodku Kultury w Orzeszu.
Początek godz. 19.00
Kilka utworów z „Projekt
M.S.” oraz dwa zespołu North
już do wysłuchania w Internecie
na You Tube.

Świąteczna wykreślanka

w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Działanie 7.3.
Skierowany jest do mieszkańców Orzesza, w wieku powyżej
50 lat, nieaktywnych zawodowo.
Szczegółowe nformacje pod numerem telefonu biblioteki: 32/22
15 526.

ty brzmiało: Wesołego Alleluja.
Nagrodą są dwa zestawy klocków
Lego, które po jednym otrzymują:
Natalia Nycz z ul. Akacjowej

w Zgoniu oraz Tymoteusz Jaroszek z ul. Wiosny Ludów w Orzeszu. Gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim dzieciom dziękujemy
za udział w zabawie i złożone redakcji życzenia świąteczne.

OG³OSZENIA DROBNE
Sprzedam dom, Orzesze Jaśkowice, pow.użyt.140 m2,
działka 2300 m2, cena: 415000, do zamieszkania od zaraz
kontakt: 506352550

O straży pożarnej
wiedzą prawie wszystko
26 marca odbyły się miejskie
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Konkurs odbył się w Gimnazjum nr
2 w Zawadzie, a jego organizatorem
był Zarząd Oddziału Miejskiego
ZOSP RP w Orzeszu. Przewodniczącym jury był Jerzy Pach, komendant miejski OSP, a pozostali
członkowie to: Jan Mach – prezes
Zarządu Miejskiego ZOSP RP
w Orzeszu, Adam Skrzypczak
– naczelnik OSP Zgoń oraz Cecylia
Pisarek ze szkoły w Mościskach.
Młodzież startowała w trzech
kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne. W każdej z kategorii wyłoniono piątkę zwycięzców,
z której trzech najlepszych zawodników będzie reprezentowało nasze
miasto na konkursie powiatowym.

Wyniki:
Szkoły podstawowe:
1. Łukasz Radzikowski
2. Natalia Dyczka
3. Zuzanna Grzywok
4. Daniel Liszowski
5. Laura Skutela
Gimnazja:
1. Bartosz Szolc
2. Karina Paszkowska
3. Bartosz Bańczyk
4. Mateusz Michalik
5. Łukasz Chmiel
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Paweł Klenart
2. Marcin Nalepa
3. Mateusz Pucher
Organizatorów wsparli: Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu,
Urząd Miejski, G2 w Zawadzie.
Nagrodami dla najlepszych
zawodników były książki i dyplomy.

Wielkie kolarstwo
Aż 131 zawodników z całego kraju wzięło udział w II Otwartych Mistrzostwach Orzesza „Cross Country” o Puchar
Burmistrza, które odbyły się 28 marca w Parku na Górce
św. Wawrzyńca.
Startowano w dziesięciu kategoriach wiekowych, najmłodsza
zawodniczka ma 6 lat, a najstarszy
uczestnik 72! Wśród uczestników
najliczniejsza była reprezentacja
naszego miasta (37), co bardzo cieszy. Oto wyniki naszych
mieszkańców: w kategorii dzieci
do lat 9, wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Magda Tkacz,
drugie Weronika Macioszek,
a wśród chłopców na drugiej
pozycji uplasował się Krzysztof
Buchalik, a na trzeciej Kacper
Szyszka. Wśród dziewcząt do lat
12 drugie miejsce wywalczyła
Joanna Szyszka, a trzecie Anna
Buchalik.
Najlepsi zawodnicy dostali
puchary, dyplomy i nagrody

rzeczowe, a wręczali je: wiceburmistrz Andrzej Bujok, Eugeniusz
Buchalik – prezes UKS SPRINT,
Michał Macioszek – prezes Stowarzyszenia Miłośników Miasta
Orzesze i Sławomir Grzegorzyca
– pomysłodawca orzeskiego
wyścigu.
Wszystkich uczestników
zawodów i kibiców częstowano
grochówką i napojami.
Organizatorzy, czyli UKS
SPRINT i Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze dziękują
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orzeszu, ratownikom medycznym i wszystkim osobom, które
pomogły w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.

Zapowiedzi imprez i obchodów
rocznicowych w 2010 roku

Zwycięzcy ze szkół podstawowych z organizatorami

W tym roku nie zabraknie
powodów do okolicznościowych
spotkań rocznicowych, różnych
imprez o charakterze miejskim,
czekają nas także wybory samorządowe i na urząd prezydenta.
Nie wszystkie daty są jeszcze
znane, ale przybliżone kalendarium już przedstawiamy.
• w drugiej połowie maja
odbędzie się uroczysta sesja
Rady Miejskiej z okazji restytucji samorządu terytorialnego w Orzeszu. Wezmą w niej
udział osoby które współtworzyły nowe struktury samorządu
po 1989 roku.

Najlepsi gimnazjaliści

• pod koniec maja odbędzie
się jednodniowa Majówka Integracyjna, której organizatorem
będzie Dom Pomocy Społecznej
w Orzeszu, a odbywać się będzie pod patronatem burmistrza
miasta
• 12-13 czerwca Dni Orzesza. Pierwszy dzień to tradycyjnie dzień sportu, a drugi połączony zostanie z obchodami
90-lecia MKS Sokół.

Zwycięzcy ze szkół ponadgimnazjalnych

• 13 czerwca rozpoczną się
obchody jubileuszowe parafii
Nawiedzenia NMP w Orzeszu,

z okazji 80-lecia kościoła i 50
rocznicy konsekracji świątyni
• 26 sierpnia będzie msza
św. i koncert oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem Andrzeja Szyji, tragicznie zmarłego działacza „Solidarności”.
Pomnik upamiętniający tamte
wydarzenia stoi przy ul. Wolności w Jaśkowicach
• W pierwszych dniach
września msza polowa na Pasternioku, pod pomnikiem
mieszkańców naszego miasta
rozstrzelanych przez Niemców
• 5 września Dożynki Miejskie. Gospodarzem tegorocznego święta plonów będzie
centrum miasta.
• w listopadzie wybory samorządowe do Rady Miejskiej,
Powiatu, Sejmiku oraz wybory
burmistrza
• w tym roku będą miały
miejsce także wybory prezydenckie. Zaplanowane pierwotnie na wrzesień odbędą się
znacznie wcześniej, ze względu
na tragiczną śmierć Prezydenta
R.P. Lecha Kaczyńskiego
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Noc z Andersenem
26 marca pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu zaprosiły młodych czytelników,
uczniów klas III i IV, do spędzenia
wieczoru i nocy w siedzibie książnicy w ramach ogólnopolskiej akcji
„Noc z Andersenem”. – Celem tego
spotkania jest na pewno propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,
zaznajomienie ich z twórczością
Jana Christina Andersena, a przede
wszystkim ciekawe spędzenie tego
czasu. Traktujemy to jako nagrodę
dla naszych wiernych czytelników
– słyszymy od Łucji Hajduk, dyrektorki orzeskiej placówki. Przypomnijmy, że była to już trzecia
nocka ze znanym autorem, i jak
w poprzednich latach atrakcji nie
brakowało, o co postarały się panie
bibliotekarki. W tym roku z tej

oferty skorzystało 28 dzieci, i nie
było najmniejszych problemów ze
skompletowaniem grupy. Chętnych
było więcej niż miejsc.
Pobyt w bibliotece dzieci zaczęły od poczęstunku ciastem i tak
wzmocnione przystąpiły do sadzenia pięciu tui wzdłuż ogrodzenia
książnicy. Przy każdym drzewku
zamocowano pamiątkową tabliczkę
z nazwiskami sadzących dzieci. Potem wzięły udział w konkursie ze
znajomości twórczości Andersena,
który przygotowała Izabela Kłosko.
Wygrała go Martyna Czerw. Jedną
z atrakcji wieczoru był spacer nad
staw przy ul. Jaśkowickiej, gdzie
na młodych czytelników czekały
strzyga i utopiec. Wcześniej dzieci
poznały legendy o tych postaciach
zamieszkujących zbiorniki wodne.

Wspólne zdjęcie z burmistrzem – Andersenem
Po powrocie do biblioteki był jeszcze występ grupy teatralnej z Krakowa, a przed północą do biblioteki
wkroczył sam mistrz Andersen, by
przeczytać dzieciakom jedną ze
swoich bajek. W tym roku, w postać duńskiego pisarza wcielił się
burmistrz Andrzej Szafraniec.
Jednak największą atrakcją,
na którą dzieci zawsze czekają, był
nocleg w bibliotece, a zwłaszcza
ten moment, gdy trzeba rozkładać

karimaty na podłodze. Niektóre
tak to przeżywały że od samego
początku podekscytowane dopytywały się, kiedy będzie można
rozłożyć posłanie. A rankiem, po
przebudzeniu, na śniadanie dostały
pachnące, świeże bułeczki zasponsorowane przez znajomą piekarnię.
Jak zapewnia Łucja Hajduk za rok
panie bibliotekarki przygotują kolejną taką nockę.

I Ty bądź Darczyńcą
Fundacja Pracownicza PRO- EKO w Łaziskach Górnych uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomóż w realizacji
naszych celów:
· pomocy dla placówek służby zdrowia
· realizacji programu Bezpieczny Świat Dziecka
· ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
· ochrony dziedzictwa dóbr kultury i tradycji

Łucja Hajduk przestawia wyniki konkursu wiedzy

Aby wesprzeć fundację poprzez przekazanie 1% podatku,
należy w zeznaniu podatkowym PIT podać nazwę: fundacja Pracownicza PRO-EKO oraz nr KRS: 0000064561
www.pro-eko.win.pl

Zespół Szkół w Comeniusie
Począwszy od tego roku
szkolnego Zespół Szkół w Orzeszu
uczestniczy w Międzynarodowym
Projekcje Partnerskim Comenius,
którego hasło brzmi: „Use it wise
use it twice”. Projekt ten realizowany
będzie w ciągu dwóch najbliższych
lat, a poza orzeską szkołą w przedsięwzięciu tym biorą udział szkoły z:
Norwegii, Walii, Hiszpanii, Francji
i Słowenii. Projekt skupia się na
zagadnieniach związanych
z użytkowaniem energii oraz
problemach odnoszących się do zapewnienia ciągłości jej źródeł.
Dominika Michalska – Rzytki, nauczycielka z ZS i koordynatorka projektu tak charakteryzuje
ideę projektu: - W pierwszym roku
trwania projektu uczniowie naszej
szkoły będą aktywnie zaangażowani
w badania nad lokalnymi źródłami
energii i potrzebami jej odbiorców.
Uczniowie będą szukać odpowiedzi
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na takie pytania jak: Jak powstaje
energia? Skąd pochodzi energia?
Kto potrzebuje energii? Będziemy
badać infrastrukturę każdego kraju
wskazując podobieństwa
i różnice. Uczniowie będą identyfikować strategie oszczędzania
energii, skupiając się na minimalizowaniu, powtórnym użyciu i recyklingu. Projekt osiągnie kulminację
w wielkiej kampanii w każdej ze
szkół partnerskich niosąc przesłanie, że każdego rodzaju energia jest
zagrożona, a Europa i reszta świata
musi ją chronić dla przyszłych pokoleń przez zrównoważony rozwój
gospodarczy.
W ramach współpracy z pozostałymi szkołami biorącymi udział
w projekcie, nauczyciele z Zespołu
Szkół odwiedzili już partnerskie
placówki w Norwegii i Walii. Podczas tych spotkań ustalany jest
harmonogram działań, omawiane są

poszczególne etapy projektu i ich realizacja przez zaprzyjaźnione szkoły.
Dzięki nim można się bliżej poznać,
podpatrzeć co kto ciekawego robi,
zainspirować nowymi pomysłami.
Nauczyciel Mariusz Pastuszka po
powrocie z Walii był pod wrażeniem wizyty w Centrum Środowiska. – Mogliśmy zobaczyć jakie
zaskakujące rzeczy mogą powstać
z wtórnego wykorzystania surowców. Najbardziej utkwił mi w pamięci widok piórnika zrobionego
ze starych opon oraz chodniczków,
takich na przykład do łazienki, które
też wykonano ze zużytych opon.
Natomiast Sylwia Spyra z pobytu
w Norwegii zapamiętała, że w tym
kraju stawia się na szeroko rozumianą naturalność. - Miałam takie wrażenie, że wszystkie albo większość
przedmiotów wokół mnie zrobione
są z naturalnych surowców, głównie
drewna. Takie było jedno z lotnisk

w Norwegii, całe w drewnie. Zrobiło
to na mnie niesamowite wrażenia.
I dodaje, że takiej postawy życia
w zgodzie z naturą i szacunku dla
natury uczą w tym kraju od małego.
Podpatrzyła to podczas wizytowania
zajęć w jednej z podstawówek.
Z kolei uczniowie Zespołu
Szkół zaznajamiali się ze sposobami
wykorzystywania i odnawiania energii – w tym celu zwiedzali ośrodek
sportowy „Żabka”, a w elektrowni
„Łaziska” poznawali sposoby wytwarzania energii elektrycznej przez
ten zakład.
W przyszłym roku szkolnym,
dokładnie w maju, w Zespole Szkół
odbędzie się wielki finał projektu,
z udziałem delegacji wszystkich
szkół biorących w nim udział. Gabriela Kret, dyrektorka ZS zdradza,
że z tej okazji zostanie zaprezentowany wielki pokaz mody ekologicznej.
Zapowiada się interesująco.

Nowe rekordy
Zawodnik klubu kulturystycznego Herkules ustanowił kolejny rekord, a dwaj pozostali stanęli na stopniach podium na Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc federacji WUAP.
Zawody odbyły się 28 marca w Zalesiu.
Nowy Rekord Świata stał się
udziałem Michała Krętosza, który
wyciskając 114,5 kg ustanowił
nowy rekord i zajął I miejsce w kategorii wagowej 60 kg młodzik.
Na tych samych zawodach
Paweł Czempiel wycisnął 120 kg
w kat. 67, 5 kg junior i wywalczył
II miejsce. A Bernard Hojka, trener
i właściciel klubu, zajął I miejsce
z wynikiem 130 kg w kat. 75 kg
Masters.
To nie pierwszy tak dobry występ zawodników orzeskiego klubu,
do których należy kilka Rekordów
Świata i Polski. Agnieszka Tuczy-

zdobywając I miejsce, a byli to:
Michał Krętosz, Paweł Czempiel,
Mariusz Pisarek i Bernard Hojka.
Także dobry występ odnotowali na Integracyjnych Zawodach
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które
rozegrano 20 marca w Żywcu, a na
których stawili się najlepsi wśród
niepełnosprawnych zawodnicy
w kraju. Michał Krętosz i Agnieszka Tuczykont wygrali w swoich
kategoriach wagowych, Paweł
Czempiel zajął IV miejsce, a Mariusz Pisarek V. – To były nasze
bardzo udane starty. Brali w nich
udział najlepsi zawodnicy Her-

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zalesiu, w pierwszym rzędzie
Paweł Czempiel, Bernard Hojka i Michał Krętosz. W drugim sponsorzy:
Karina i Robert Hojka.
kont wynikiem 120 kg ustanowiła
RP i RŚ (w kat.75 i 82, 5 kg). Michał Krętosz ma na swoim koncie
RP i RŚ za wynik 114, 5 kg (kat.
60 kg). Podobnie Łukasz Krętosz
– także RP i RŚ za 155 kg (kat.
67, 5 kg). A Bernard Hojka wyciskając 130 kg ustanowił RP i RŚ
w kategorii 67, 5 kg. W martwym
ciągu za 140 kg wywalczył RP i RŚ
(kat. 75 kg).
Warto jeszcze wspomnieć
o ich występie podczas Ogólnopolskiego Turnieju w Wyciskaniu
Sztangi, który odbył się 7 marca
w Stanowicach, gdzie czterech
zawodników Herkulesa stanęło
na najwyższym stopniu podium

kulesa, którzy takimi występami
udowadniają, że wyciskanie sztangi
to ich prawdziwa pasja, a dobrą
formę niektórzy z nich utrzymują
już kolejny sezon. Taka postawa
młodych ludzi może tylko cieszyć
– chwali trener Hojka.

Zawodnicy Herkulesa
dziękują sponsorom:
MKS Sokół Orzesze
– Prezes Jerzy Miszka
FHU M.M.T.
– Karina i Robert Hojka

Sokół pomaga
amatorom
W naszym mieście nie brakuje
osób amatorsko uprawiających różne dyscypliny sportowe. Wśród nich
chyba najwięcej gra w piłkę nożną.
Są na tyle liczną i aktywną grupą,
że warto dla niej organizować różne
rozgrywki i to niezależnie od pory
roku. Chętnych nigdy nie brakuje,
jest ich nawet więcej niż miejsc
startowych. Amatorów futbolu wziął
pod swoje skrzydła radny Adam
Kurpas, organizując dla nich turnieje. Zimą piłki halowej, a wiosną
i latem Ligę Orlika. W tej działalności na rzecz sportu amatorskiego
zyskał sprzymierzeńca w postaci
klubu MKS Sokół Orzesze.
Warto wiedzieć, że turnieje
sportowe, nawet te robione dla
amatorów, też kosztują. Bo zimą
trzeba zapłacić za wynajem sali gimnastycznej, a niezależnie od pory
roku także za obsługę sędziowską,
za piłki. No i jeszcze powinny być
jakieś nagrody dla zwycięzców.
I zawsze wtedy przed organizatorami staje dylemat skąd wziąć na
to środki. Najprostsze wyjście to
zrzutka zawodników. Z tym, że jeśli
impreza, np. turniej piłki halowej
trwa kilka miesięcy, to są to już duże
pieniądze, na które nie wszystkich
stać. Jak sobie z tym poradził Kurpas? Najpierw myślał o założeniu
stowarzyszenia, na konto którego
mogłoby wpływać dofinansowanie
z urzędu miejskiego na organizację
imprez sportowych. Ale nie było
chętnych do takiej działalności. To
szukał dalej. – We wrześniu ubiegłego roku, po podliczeniu kosztów
wszystkich imprez które chciałem
zorganizować w roku 2010 wyszła kwota około 12.000 zł., więc
zdecydowałem się porozmawiać
z Jerzym Miszką, prezesem Sokoła
Orzesze, o możliwości podłączenia
moich imprez pod egidę klubu. Ze
strony Sokoła nie było żadnych
problemów, wręcz przyjęli to z radością. Napisałem o potrzebach
finansowych, wymieniłem imprezy,
które zamierzam przeprowadzić,
a klub wystartował w konkursie
o dotację celową na rozpowszechnienie kultury fizycznej i sportu
ogłoszonym przez urząd miejski.
W efekcie z dotacji którą klub
otrzymał, zostało mi przekazane
5.500 złotych na dofinansowanie
imprez sportowych w tym roku.
Z tej kwoty został dofinansowany
III Orzeski Turniej Piłki Halowej,

co pozwoliło mi na zakup atrakcyjniejszych nagród i wydłużenie
czasu rozgrywania jednego meczu.
Kolejną imprezą, którą Sokół dofinansuje będzie rozpoczynająca się
19 kwietnia Liga Orlika, zamierzam
tam przeznaczyć z dotacji 1000 zł.
Jest to o tyle istotne, że w tym momencie sami uczestnicy nie muszą
wykładać tego tysiąca Przykładowo
podam, że koszt tegorocznej edycji
Ligi Orlika to 6.800 zł., na co składa
się obsługa sędziowska (5.280 zł.)
a reszta to obsługa ligi (zakup piłek
do gry) oraz zakup nagród. Z tej
kwoty 1000 zł pochodzi z dotacji,
a 5.800 zł to koszt, który muszą
ponieść uczestnicy.
Kurpasowi marzy się jeszcze,
aby tegoroczna, trzecia już edycja
turnieju piłki halowej, w której gra
150 osób, dzięki dofinansowaniu
mogła zostać rozegrana wreszcie
w godziwych dla zawodników
warunkach, a takie są niewątpliwie
w nowej hali sportowej w Łaziskach
Górnych. Przypomnijmy, że dwie
poprzednie edycje rozgrywane były
na małych salach gimnastycznych
w Woszczycach i Chudowie.
Na Lidze Orlika i turnieju
piłki halowej nie kończy się jego
działalność sportowa. – Z uzyskanej
dotacji zamierzam zorganizować
turniej koszykówki, turniej tenisa
ziemnego, turniej systemem pucharowym na Orliku w piłce nożnej,
myślę też o turnieju badmintona,
ale to na razie najmniej prawdopodobna impreza. Pieniądze, które
mam z dotacji pozwolą obniżyć
koszty wszystkich imprez, które do
tej pory pokrywali w całości uczestnicy. Dotacja będzie przeznaczana
przede wszystkim na zakup nagród,
wynajem hali sportowej i obsługę
ligi oraz poszczególnych turniejów
– wylicza A. Kurpas.
Ma jeszcze jedno marzenie.
– Można by wzorem innych miast
zrobić tak, by któraś z lig organizowanych w Orzeszu znalazła sponsora tytularnego. Są już drużyny
w Lidze Orlika, które są sponsorowane przez przedsiębiorców. Można
spróbować oddać części nazwy
dla sponsora – zachęca radny. Ten
apel pozostawiamy do rozważenia
właścicielom orzeskich firm i zakładów pracy. W każdy sport, także
amatorski, warto inwestować. To się
zawsze dobrze kojarzy.

9

Najmłodsza piłkarka podokręgu Tychy
mieszka w Orzeszu
Miło nam poinformować, że
młodziutka, zaledwie dziesięcioletnia Monika Kaczyńska z Orzesza, mimo tak młodego wieku już
zapisała się złotymi zgłoskami
w historii klubu Sokół. Jest pierwszą, najmłodszą piłkarką rocznika
2000 zarejestrowaną w OZPN
w Katowicach, podokręg Tychy.
Tego zaszczytu dostąpiła dzięki
wielkiemu talentowi do gry w piłkę
nożną. Dodajmy, że gra w drużynie
chłopców. – To dla naszego klubu
prawdziwy zaszczyt mieć taką zawodniczką w swoich szeregach. Co
istotne, Monika nie gra w drużynie
żeńskiej, tylko odważyła się wstąpić w szeregi prawdziwych twardzieli czyli chłopców. Jak wiemy,
w tyskim podokręgu jest 13 drużyn
dziewczęcych. Ale są to zawodniczki dużo starsze. Gry kobiet nie
można porównać z męską, w której
roi się od bezkompromisowych,
mocnych zagrań, są ostre faule,
kończące się nie rzadko poważnymi
kontuzjami. Monika zrezygnowała
z babskiej, delikatniejszej gry
i podjęła się ciężkiej walki wśród
chłopców. I radzi sobie znakomicie
– ocenia trener Piotr Gasz.
W barwach Sokoła na przemian z barwami Contry Zawiść
(w sezonie zimowym) gra już pół
roku. Najczęściej w obronie gdzie
czuje się najlepiej, ale czasami
trener wystawia ją do ataku. Jest

Monika Kaczyńska (z lewej)
i Magda Jaroszek
zdyscyplinowaną zawodniczką, nie
opuściła ani jednego treningu. Z rówieśnikami z klubu trenuje dwa,
trzy razy w tygodniu, a w pozostałe
dni sama, albo z koleżanką Magdą
Jaroszek.– Piłka nożna to moja pasja. Zakochałam się w piłce jakieś
trzy lata temu. Najpierw podbijam
sobie piłkę na swoim podwórku,
albo na boisku które jest blisko
mojego domu. No i podglądałam
starszego brata, zawodnika Sokoła.
Jak wybudowali Orlika zapisałam
się na treningi i stąd trafiłam do
Sokoła – mówi Monika, uczennica
III klasy Szkoły Podstawowej nr 2
w Orzeszu.
Monika jako zawodniczka
Sokoła i Contry wzięła udział

Raz Contra raz Sokół
25 zawodników z Zawiści
i jeszcze 15 z Orzesza, to skład
drużyny, która zimą występuje jako
Contra Zawiść, a latem w barwach
klubu Sokół. To młodzi zawodnicy
– trzecia i czwarta klasa szkoły
podstawowej, a ich opiekunem
sportowym jest Piotr Gasz. Choć

młodzi wiekiem, nie raz udowodnili,
że potrafią walczyć, a zwycięstwami
przynosić chlubę swojemu miastu.
Największy sukces odnieśli w lutym
podczas turnieju halowego w Suszcu, zdobywając I miejsce na sześć
startujących drużyn. – Liczyłem na
3, 4 miejsce, a drużyna tak pięknie

Z trenerem Piotrem Gaszem po zwycięstwie w Suszcu
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we wszystkich spotkaniach
sparingowych i turniejach organizowanych dla jej rocznika.
Na zawodach w Katowicach
– Szopienicach wywalczyła
tytuł najlepszego zawodnika
rocznika 2000. Zawsze występuje w pierwszym składzie,
wiele razy trener powierzał
jej funkcję kapitana, by prowadziła swoją drużynę do
zwycięstwa.
Trener Piotr Gasz chwali ją
za waleczność i świetną technikę gry. – Jako trener prowadzący i opiekun mogę powiedzieć,
że niejeden chłopak jeszcze
wiele będzie się musiał od niej
nauczyć jak się gra w piłkę pod
względem odporności i techniki gry
w zespole – dodaje.
Monika do gry w piłkę nożną
zachęciła swoją o rok młodszą
koleżankę Magdę Jaroszek. Teraz
obie każdą wolną chwilę poświęcają
piłce. – Lubię grać, to fajne zajęcie.
Czasami się wkurzam, jak chłopcy
nie chcą mi podać piłki na boisku,
ale umiem walczyć o swoje i jakoś
sobie z tym radzę. Mogę też liczyć
na pomoc starszego brata Piotrka,
który chętnie pokazuje co i jak robić
na boisku, żeby być dobrym zawodnikiem – słyszymy od Magdy.
Czy właśnie te zawodniczki
staną się przyszłością orzeskiego
futbolu?
walczyła, że tylko jeden mecz
zremisowaliśmy, a resztę wygrali.
Wszyscy bardzo się cieszyli – mówi
Piotr Gasz. Do pełni szczęścia brakuje tylko jednego – żeby Sokół organizował dla nich w zimie zajęcia
na sali gimnastycznej. – Do tej pory
nie mieliśmy takiej możliwości,
a tylko w takich warunkach te dzieciaki mogą się nauczyć abecadła piłkarskiego, czyli podań, przyjęć piłki.
Może w kolejnym sezonie będziemy
mieli więcej szczęścia – zastanawia
się Gasz. I martwi się jeszcze czymś
– czy wprowadzona niedawno przez
klub Sokół obowiązkowa opłata dla
każdego zawodnika w wysokości
10 zł nie spowoduje, że część dzieci
zrezygnuje z treningów. – Znam
dobrze swoich zawodników, wiem,
że nie wszystkich będzie stać na taki
wydatek. Dla niektórych rodzin te
10 zł to bardzo dużo. Szkoda byłoby
to wszystko zaprzepaścić i ogromna
szkoda tych dzieci. One tak się garną
do gry, są takie ambitne i waleczne
– martwi się trener. Ma nadzieję, że
klub wycofa się z tego pomysłu.

W obu ligach
Orlika zagra
300 zawodników!
Zainteresowanie Ligą Orlika
– czyli turniejem w piłce nożnej
rozgrywanym na kompleksie boisk
„Moje boisko Orlik 2012” przeszło
wszelkie oczekiwania organizatora,
czyli radnego Adama Kurpasa. Jak
nam powiedział, 15 marca, czyli
w dniu gdy ogłoszono zapisy do
tegorocznej edycji, już po kilku
godzinach lista uczestników została
zapełniona i trzeba było utworzyć
listę rezerwową. – Wychodząc na
przeciw oczekiwaniom i prośbom
zawodników utworzyłem oprócz
Ligi Orlika także Małą Ligę Orlika z drużyn z listy rezerwowej.
W sumie w obu ligach zagra 300
osób – 20 drużyn, po 15 osób każda
– wylicza A. Kurpas.
Liga Orlika rusza 19 kwietnia.
Spotkania potrwają aż do października, i będą się odbywały w każdy
poniedziałek i wtorek, w godzinach
19:00, 20:00 i 21:00. W lipcu przewidywana jest przerwa wakacyjna.
Terminarz pierwszych spotkań jest
następujący:
19 kwietnia:
19:00
Elektrownia Łaziska – Valdi plus Borowa
Wieś
20:00
SDP Kwiatowa Orzesze – Łogiyń Gostyń
21:00
Bomble Orzesze – Pasterze z Północy
20 kwietnia:
19:00 Łaziska Calcio – Joga Bonito
20:00 UST – Górka
21:00 Defakers Orzesze – Bajer Orzesze
Z kolei Mała Liga Orlika
zaczyna się 6 maja, a rozgrywki
potrwają do 2 września. Mecze
będą się odbywały w każdy czwartek, w godz.: 18:00, 19:00, 20:00
i 21:00.
Adam Kurpas wychodzi też
z propozycją do drużyn grających
w ligach poza Orlikiem, i chce dla
nich zrobić Turniej o Puchar Ligi
Orlika.
Jako podsumowanie refleksja
radnego o korzyściach płynących
z wybudowania Orlika:
– Organizacja przez moją
osobę rozgrywek na Orliku dobitnie
pokazuje, że budowa kompleksu
Orlik była strzałem w dziesiątkę.
Wiem, że kilku radnych oburza
fakt, iż ten obiekt był taki drogi
i że jego utrzymanie kosztuje ponad 100.000 zł rocznie. A moim
zdaniem to dobrze, że możemy te
cd. na str. 11

Nie będzie
Funduszu Sołeckiego
Po raz kolejny nie znalazła się
większość w Radzie Miejskiej do
przyjęcia uchwały o utworzeniu
Funduszu Sołeckiego. W ramach
funduszu każde z naszych siedmiu
sołectw mogłoby otrzymać średnio
kilkanaście tysięcy złotych do rozdysponowania przez rady sołeckie,
z czego jedna trzecia byłaby refundowana z budżetu państwa. Na
sesji w marcu 7 radnych głosowało
żeby nie tworzyć funduszu, 7 było
przeciwnego zdania, a jedna radna
wstrzymała się od głosu. Taki
wynik głosowania przesądził, że
fundusz po raz kolejny już, nie
powstał.
Było oczywiste, że za jego
utworzeniem opowiadali się wszyscy radni z sołectw, przeciwnego
zdania była część radnych z centrum oraz radni z Jaśkowic i Zawady. Te trzy dzielnice nie miałyby
szans na takie dofinansowanie, właśnie dlatego że mają status dzielnic,
a nie sołectw. Radni z sołectw do
końca przekonywali, że warto taki
fundusz utworzyć. – Proszę radnych
jeszcze raz o przemyślenie tego.
My jako radni z sołectw też podejmujemy decyzje dotyczące centrum
miasta czy Jaśkowic i nikt nie pyta,
ile coś ma kosztować. Przecież te
pieniądze zostaną w Orzeszu, a my
jesteśmy radnymi całego miasta
– mówił Marian Spendel. Dodał,
że sołtys z Zawiści był zawiedziony
i rozczarowany gdy dowiedział się,
że na komisji budżetowej poprze-

dzającej sesję większość radnych
głosowała przeciw funduszowi.
A Mirosław Blaski próbował z innej strony zachęcać, mówiąc, że
sołectwa zobowiązują się, że środki
zwrócone przez budżet państwa byłyby przekazywane kolejno każdej
z dzielnic. Albo inaczej – dzieląc
środki na remonty dróg gminnych
można by dać więcej na dzielnice,
by w ten sposób zrekompensować
im brak tego co dostają sołectwa
poprzez swój fundusz. – Uważam,
że o każde zewnętrze pieniądze
dla Orzesza warto się bić – mówił
Blaski.
To jednak nie przekonało
większości radnych. Siedmiu zagłosowało przeciw utworzeniu funduszu, a byli to: Szymon Kiełkowski,
Adam Kurpas, Tadeusz Starosta,
Jan Gorgoń , Beata Helbig, Eugeniusz Szala, Maria Blacha. Radna
Irena Więcek wstrzymała się od
głosu. Warto dodać, że Jan Mach,
który jest radnym z centrum, poparł
akurat powstanie funduszu.
Wobec takiego wyniku głosowania radny Spendel zgłosił
wniosek, żeby komisja statutowa
sprawdziła czy jednostki pomocnicze rady miejskiej jakimi są rady
sołeckie są nam w ogóle potrzebne.
– Skoro je utworzyliśmy, to powinniśmy je szanować – mówił radny.
Na koniec dodał, że w takiej sytuacji byłby w ogóle za likwidacją
jednostek.

W obu ligach Orlika zagra
300 zawodników!
cd. ze str. 10
pieniądze wydać na utrzymanie tego
kompleksu, bo jak się podsumuje, ile
kosztuje leczenie osób uzależnionych od używek, ile wydaje się na
programy profilaktyczne w akcjach
typu przeciwdziałanie alkoholizmowi czy narkomanii, to te 100 tysięcy

nie jest aż taką kosmiczną kwotą.
Cieszę się, że w Orzeszu jest tyle
osób chętnych do uprawiania sportu.
Dodam, że każda drużyna musiała
zapłacić za udział w rozgrywkach
480 złotych, a i tak chętnych było
więcej niż miejsc, dlatego nie mogłem przyjąć wszystkich.

MAJOWE OBCHODY 70-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA W WOSZCZYCACH
Zapraszamy absolwentów naszej szkoły i wszystkich
chętnych do włączenia się do Jubileuszu Placówki. 28-30 maja 2010 r. dni otwarte szkoły pod hasłem: „W kręgu
twórczości absolwentów”.
Szczegółowy program imprezy ukaże się wkrótce na
plakatach. Zapewniamy liczne atrakcje i zabawy.
Organizatorzy

Mają dosyć
błotnistej mazi
Mieszkańcy ul. Pod Lasem
wpisania jej do ubiegłorocznego
w Zazdrości nie mogą doczekać
gminnego planu remontów dróg
się obiecywanego remontu ich
już informowaliśmy, przy okazji
ulicy. Choć to po czym jeżdżą
m.in. relacji z sesji Rady Miejtrudno nazwać nawet drogą, to
skiej. Na jednej z nich pod koniec
raczej rozjechane, grząskie błoto.
ubiegłego roku, burmistrz Andrzej
W imieniu tych mieszkańców list
Szafraniec poinformował radnych,
do redakcji wraz ze zdjęciami
że w związku z nierealizowaniem
przesłała Elżbieta Totuszyńska.
się dochodów gminy zmuszoOto jego treść:
„W imieniu
własnym i Sąsiadów pozwalam sobie przesłać Pani
Redaktor kilka
zdjęć ul. Pod Lasem w Zazdrości.
Każdy przejazd to
duże ryzyko „zakopania się w błocie”
– utknęło w nim
wiele samochodów
Ulica Pod Lasem
a nawet uszkodzenia samochodu.
ny jest wprowadzić oszczędnoZgodnie z „Planem rzeczości w wydatkach budżetowych.
wym remontów dróg na terenie
W ramach tego zaciskania pasa
miasta Orzesze na rok 2009” ulica
gmina odstąpiła od zaplanowata miała być remontowana (utwarnego wcześniej wyremontowania
dzenie nawierzchni żużlem hutkilku dróg, w tym ul. Pod Lasem.
niczym i frezem asfaltowym)
Jednocześnie burmistrz Szafraniec
– powyższa informacja została
zapewnił radnych, że wszystkie te
opublikowana między innymi
drogi będą remontowane w pierww kwietniowym wydaniu „Gazety
szej kolejności w 2010 r.
Orzeskiej”. W ciągu roku kilka
W nawiązaniu do listu mieszrazy przedstawiciele Urzędu Miakańców zapytaliśmy burmistrza co
sta dokonywali oględzin i pomiaze złożoną obietnicą, i czy ul. Pod
rów ulicy – niestety na tym skońLasem doczeka się naprawy. Oto
czył się planowany remont.
co powiedział Andrzej Szafraniec:
Jesteśmy bardzo ciekawi na
– Tegoroczne remonty dróg będą
co wydano pieniądze zaplanowane
robione zgodnie z wcześniejszyw budżecie miasta na remont ul.
mi ustaleniami, czyli na pewno
Pod Lasem (szacunkowa warwykonamy te, które z powodu
tość remontu 33.700,00 zł)? Na
oszczędności nie doczekały się
2009 r. zaplanowano remont 15
realizacji w ubiegłym roku. Ulica
dróg, ile z nich wyremontowano?
Pod Lasem powinna zostać wyreNaszym zdaniem warto sprawdzić
montowana do końca pierwszego
i poinformować mieszkańców czy
półrocza tego roku. W ramach
uchwały Rady Miasta Orzesze są
prac zaplanowane jest wykonanie
realizowane, a jeśli nie to które
podbudowy z żużla hutniczego
i dlaczego?”
i położenie frezu asfaltowego.
O tym, że ul. Pod Lasem
nie będzie remontowana, mimo

Orzeska kręglarka
znowu na podium
Aneta Szostek z Orzesza,
zawodniczka łaziskiej „Polonii”, zajęła II miejsce na XIX
Pucharze Leszna w kręglarstwie
klasycznym. Zawody odbyły się
14 lutego.

Także w lutym Szostek startowała w Ogólnopolskim Turnieju
„Asów” w kręglarstwie klasycznym
gdzie zajęła III miejsce w kategorii
kobiet. Te zawody odbywały się
w Tomaszowie Mazowieckim.
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Jarmark serc dla Mariusza
Charytatywny Jarmark Artystyczny odbył się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach
Górnych, 12 marca. Wszystkie zebrane pieniądze, zostaną przekazane na leczenie
i rehabilitację Mariusza Bańczyka z Orzesza – Gardawic. Koncert odbył się pod patronatem
Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca i Gazety Orzeskiej.
Pierwsza edycja Charytatywnego Jarmarku odbyła się
w dwóch odsłonach. Pierwszą
z nich uświetniły występy młodych grup artystycznych m.in.
„Salake”, Mariusza Kampy i zespołu „Kid A”. Gwiazdą wieczoru
był występ kabaretu Mumio, który
zakończył imprezę. Organizatorem tegorocznego jarmarku było
stowarzyszenie Prokulturamedia.
W czasie trwania jarmarku udało
się zebrać 9 466, 57 zł. Zostaną
one przekazane na dalsze leczenie i rehabilitację Mariusza
Bańczyka.

Młodzi na scenie
W pierwszej części na scenie wystąpili młodzi artyści.
Taniec, śpiew, bębny to akcenty, które dominowały na scenie. „Salake”, zespół młodych
tancerzy, prezentujących step
irlandzki. Grupa brała udział
w ostatniej edycji programu
„Mam talent”. Mateusz Kampa
grał na bębnach. Do wspólnego występu zaprosił także

Mumio na deser
Jednak to biletowany występ
kabaretu Mumio był wydarzeniem wieczoru. Trzej członkowie
katowickiej grupy Mumio: Jadwiga Basińska, Dariusz Basiński i Jacek Borusiński są znani
publiczności m.in. z reklam
jednej z sieci komórkowej. Kabareciarze przedstawili program
artystyczny o nazwie „Kabaret
Mumio”, który rozbawił łaziską
publiczność.
Pierwszy Charytatywny Jarmark Artystyczny zakończył
Fireshow, czyli pokaz ognia.

Dla Mariusza

Mariusz Bańczyk z tatą
publiczność. Taniec orientalny
zaprezentowała Arleta Gołąb.
Główną gwiazdą tej odsłony jarmarku był występ zespołu „Kid
A”. Młodzi muzycy byli m.in.
uczestnikami zeszłorocznych
debiutów na Festiwalu w Opolu
oraz brali udział w programie
Kuby Wojewódzkiego.

Na straganie
W czasie dwugodzinnej
przerwy jak i w czasie występów

goście mogli zakupić różne ciekawe przedmioty – korale, obrazki i inne drobiazgi w większości
robione ręcznie, a wystawione
na straganach w holu Miejskiego
Dom Kultury. Na stanowiskach
także można było skosztować
smakołyków m.in. chleba ze
smalcem i ogórków kiszonych.
Stanowisko ze swoimi pracami
wystawione mieli również mieszkańcy Domy Pomocy Społecznej
z Orzesza.

Wszystkie zebrane pieniądze
zarówno podczas jarmarku jak
i innych zbiórek organizowanych
m.in. przez kolegów z technikum
zostaną przekazane na dalsze
leczenie i rehabilitację Mariusza
Bańczyka. W 2008 roku uległ
bardzo ciężkiemu wypadkowi
komunikacyjnemu. Przez długi
czas przebywał w szpitalu przeszedł kilka ciężkich operacji.
Obecnie w wyniku uszkodzenia
nerwowego Mariusz ma niedowład kończyn dolnych i górnych,
zanik nerwu wzrokowego oraz
afazję.
Organizatorzy zapowiadają
kolejne edycje imprezy.
/Tekst i foto: Magda Foltys/

Wystawa z recyklingu

Jubileuszowy
portyk

Niezwykłą i niecodzienną
wystawę pt. „kloshART” mogliśmy podziwiać 19 marca w Miejskim Ośrodku Kultury. Eksponaty stworzone były z recyklingu.
Codziennie z naszych domów
wyrzucamy tony odpadów, a mało kto wie, że niektóre z nich
można wykorzystać i stworzyć
prawdziwe arcydzieła. Tomasz
Kasprowski tworzy niecodzienne eksponaty od pięciu lat. –
W swoich dziełach wykorzystuję
odpady znalezione w warsztacie
samochodowym, w którym pracuję – mówi Tomasz. – Tworzę
z materiałów, które dla zwykłych
śmiertelników są nic niewartymi
rupieciami. Wykorzystuję m.in.
silikon, dętkę, kamienie, różne
szmaty, a także zniszczone światła samochodowe, nakrętki, metalowe obręcze, a nawet gniazdo
os, które także znajdowało się na
terenie warsztatu.
Czas tworzenia jednego
eksponatu zależy w największej

Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym dla parafii Nawiedzenia
NMP w Orzeszu.
Parafia i wierni przygotowują
się do czerwcowych obchodów
80 – lecia kościoła i 50 -lecia konsekracji świątyni. W związku ze
zbliżającym się jubileuszem kościół
został pomalowany, prace renowacyjne ukończono pod koniec marca.
Oprócz odnowionych malowideł
powstały także nowe zdobienia.
Pod koniec ubiegłego roku dobiegła
również końca budowa portyku,
który powstał zgodnie z pierwotnym
zamiarem ks. Radcy Józefa Kuliga
przed głównym wejściem do świątyni. W portyku znajdują się trzy
figury: po środku Matki Boskiej
oraz po bokach jej rodziców św.
Anny i św. Joachima. Rzeźbiarzem
figur jest warszawski artysta Witold
Czopownik. Portyk tak jak figury
wykonano z piaskowca. To była już
ostatnia część przygotowań do tegorocznego jubileuszu parafii, który
rozpoczyna się od 13 czerwca.
/Tekst i foto: Magda Foltys/
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mierze od weny artysty. Czasami
jego wykonanie zajmuje miesiąc,
a czasami nawet pół roku.
Dzieła Tomasza Kasprowicza noszą również dziwne
nazwy m.in.. „Robal”, „Kres”,
„Opętanie”..Jak sam mówi jest
to dopiero jego druga wystawa,
ale ma nadzieję na kolejne.
Każdy eksponat podświetlony
był osobną lampą, która dawała
niezwykłe wrażenie dla oka. Do
wizualizacji dołączyła muzyka,
a właściwie koncert muzyki

elektronicznej w wykonaniu
artysty o pseudonimie „Idealny
odbiornik”.
Tego wieczoru mogliśmy
również podziwiać wystawę
zdjęć Klaudii Panczyszyn i Katarzyny Kosteckiej, noszącej
nazwę „Retrospekcja”. Klaudia
Panczyszyn pokazała fotografię
koncertową. Natomiast Katarzyna przedstawiła zdjęcia przedstawiające piękno kobiecego ciała.
/Tekst i foto: Magda Foltys/

Jarmark serc dla Mariusza

Jubileuszowy
portyk

Proboszcz, ks. H. Centner z figurami portyku

Wystawa z recyklingu

Jedna z prac Tomasza Kasprowicza
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Z historii wojewódzkich olimpiad szachowych. Odcinek 20

Wieści z powiatu

„Dość bezpiecznie”
Podczas marcowego posiedzenia rady powiatu mikołowskiego
sprawozdania z działalności za
ubiegły rok przedstawili: komendant Powiatowej Policji – Jacek
Firla oraz komendant Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie – Dariusz Witkowicz.
Ze sprawozdania policji wynika, że w 2009 r. na terenie powiatu
stwierdzono 2090 przestępstw,
w tym m. in. 3 zabójstwa, 2 zgwałcenia, 419 kradzieży, 327 kradzieży
z włamaniem, 181 uszkodzeń
rzeczy, 65 rozbojów, 21 bójek
lub pobić. W ruchu drogowym
zanotowano aż 9530 wykroczeń,
w tym 290 przypadków kierowania
pojazdami po spożyciu alkoholu
(76 to kierowanie rowerami). Zatrzymano 177 praw jazdy i aż 827
dowodów rejestracyjnych. Na drogach powiatu miało miejsce 76 wypadków, w których zginęło 9 osób,
a 75 zostało rannych. Wszystkich
kolizji drogowych zanotowano
łącznie 935. W samym Orzeszu
było 17 wypadków (4 zabitych,
17 rannych) oraz 205 kolizji.
Biorąc pod uwagę przedstawione
dane i porównując to z innymi
miastami czy regionami, można
stwierdzić, że zarówno w powiecie, jak i w Orzeszu, możemy
czuć się dość bezpiecznie. Trochę
niepokojący jest fakt, że w porównaniu z poprzednimi latami
niższy jest stopień wykrywalności
sprawców przestępstw, kształtujący się obecnie na poziomie 57%
(w województwie 60,6%).

Za bezpieczeństwo mieszkańców odpowiedzialna jest też Państwowa Powiatowa Straż Pożarna.
Z przedstawionego na sesji rady
sprawozdania wynika, że ogólna
liczba wszystkich interwencji
straży w 2009 r. wyniosła 998
(275 pożarów, 682 miejscowych
zagrożeń, 41 fałszywych alarmów).
W Orzeszu straż państwowa z Mikołowa interweniowała 216 razy.
Działalność ratowniczą państwowej straży wspomagają jednostki
ochotniczych straży pożarnych
z terenu całego powiatu. Łącznie
jednostki te interweniowały w ubiegłym roku 462 razy, w tym: OSP
Orzesze 102 razy, OSP Jaśkowice
23 razy, OSP Gardawice 24 razy,
OSP Woszczyce 29 razy i OSP
Zgoń 16 razy. Pomoc jednostek
OSP uwidoczniła się szczególnie
przy gaszeniu pożarów traw i lasów
oraz usuwaniu gniazd szerszeni.
Komendant w swoim sprawozdaniu przedstawił również informację
na temat stanu prac dotyczących
modernizacji i rozbudowy budynku
Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie – ukończenie inwestycji
przewidziane jest na rok 2011.
Na koniec chciałbym podkreślić, że zarówno powiat, jak
i wszystkie nasze gminy, corocznie pomagają policji oraz straży
pożarnej – zawodowej i ochotniczej w zakupie samochodów
oraz specjalistycznego sprzętu
ratunkowego.
Tadeusz Marszolik
wicestarosta

Indywidualna walka
o puchary szachowe
10 marca w Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach odbył się
Szkolny i Gimnazjalny Indywidualny Turniej Szachowy o Puchar
Dyrektora MZO w Orzeszu.
W czterech grupach, systemem „każdy z każdym”, uzyskano
następujące wyniki:
Szkoły podstawowe:
Chłopcy:
1. Patryk Czardybon kl.VI,
SP10 Woszczyce
2. Michał Miciak kl.VI, SP9 Zgoń
3. Wojciech Jaszczyk kl.VI, SP9 Zgoń
Dziewczęta:
1. Natalia Dyczka kl.V, SP10 Woszczyce
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V miejsce
XXIV Wojewódzka Olimpiada Szachowa przynosi nową zmianę
regulaminu. Ma on obowiązywać
dłuższy okres czasu. Drużyna to 2
chłopców i jedna dziewczyna.
Mogą być drużyny jednej
szkoły lub Ośrodka Pracy Pozaszkolnej (OPP). W dniach 16- 17
kwietnia 1977 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach wśród 26
zespołów było 19 zespołów OPP
i 7 szkolnych.
W 9-o rundowych zmaganiach
uzyskano następujące wyniki:
1. Katowice SP16 – 18, 5 pkt.
2. Wodzisław SP7 -18 pkt.
3. Chorzów OPP – 17, 5 pkt.
4. Gliwice OPP – 16, 5 pkt.

5. Orzesze SP1 – 16 pkt.
14. Czechowice OPP – 13 pkt.
17. Tychy MDK – 12, 5 pkt.
22. Lędziny SP – 11, 5 pkt.
A oto rezultaty naszej orzeskiej drużyny:
1. Joachim Helbik kl.VIII – 6 pkt.
2. Benedykt Nowak kl.VII – 6
pkt.
3. Jolanta Winczewska kl.VII – 4
pkt.
Wynik ten dał nam wyróżnienie następującej treści:
„Dyplom dla drużyny Szkoły
nr 1 w Orzeszu za uzyskane V miejsce w XXIV Wojewódzkiej Szkolnej Olimpiadzie Szachowej”.
/R. Kaczmarczyk/

Turniej w ramach jubileuszu

2. Paulina Porwolik kl.IV,
SP10 Woszczyce
3. Michalina Studnik kl.I, SP5 Zazdrość
Gimnazja:
Chłopcy:
1. Łukasz Kuzioła kl.IIc, G1 Orzesze
2. Mateusz Leśnik kl.Id, G1 Orzesze
3. Adrian Porwolik kl.Ic, G3 Gardawice
Dziewczęta:
1. Wioletta Kluczniok kl.Ia, G2 Zawada
2. Wioletta Szaforz kl.IIa, G3 Gardawice
3. Paulina Wietrzak kl.Ib, G2 Zawada
/R.K/

Z okazji 70-lecia szkoły
w Woszczycach zorganizowano
Szkolny Indywidualny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły,
w dwóch grupach wiekowych: kl.
I-IV i kl. V-VI.
Oto wyniki:
Grupa młodsza:
Chłopcy:
1. Leszek Szolc kl.III
2. Dominik Kondrot kl.III
3. Patryk Jakubiec kl.III
Dziewczęta:
1. Paulina Porwolik kl.IV
2. Wiktoria Jendrysik kl.IV
3. Maja Świat kl.III

Grupa starsza:
Chłopcy:
1. Patryk Czardybon kl.VI
2. Artur Płonka kl.VI
3. Krzysztof Bury kl.V
Dziewczęta:
1. Natalia Dyczka kl.V
2. Laura Skutela kl.VI
3. Małgorzata Sieprawska kl.VI
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a zdobywcy pierwszych miejsc
dodatkowo puchary.
/R. Kaczmarczyk/

Młodzi pamiętają

Ks. Isakowicz – Zaleski podpisuje swoje książki

O ludobójstwie na Kresach
19 marca gościł w Orzeszu
ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski,
który wygłosił referat na temat
ludobójstwa na ludności polskiej
dokonanej rękami OUN/UPA na
Kresach Wschodnich. Gość przybył
na zaproszenie Politycznie Niepoprawnego Biuletynu Nieregularnego. Spotkanie w restauracji Amaro
prowadził Czesław Starosta.
Ks. Isakowicz - Zaleski omawiając tragiczne wydarzenia na
Kresach z początku lat 40-ych
ubiegłego wieku, podczas których
oddziały Stefana Bandery wymordowały najpierw kilka tysięcy
Żydów, a wkrótce potem tysiące

Polaków i przedstawicieli innych
nacji przestrzegał, że nie mówienie
o tamtej tragedii albo mówienie
półprawd powoduje, że na Ukrainie
zło i nacjonalizm ponownie się odradzają, a Bandera i żyjący jeszcze
członkowie jego oddziałów uważani są za patriotów i pokazywani za
wzór do naśladowania. Odsłanianiu
prawdy – zdaniem prelegenta –
może służyć jego ostatnia publikacja pt.” Przemilczane ludobójstwo
na Kresach”. Tę i pozostałe książki
autora można było nabyć podczas
spotkania w Orzeszu, a cały dochód
ze sprzedaży autor przeznaczył na
Fundację św. Brata Alberta.

Niezwykle przejmujące było widowisko przygotowane przez uczniów
Zespołu Szkół w Orzeszu,
a poświęcone 70 rocznicy
mordu katyńskiego. Wystawiono je w zaciemnionym holu rozświetlonym
tylko blaskiem świec, a do
jego obejrzenia zaproszono władze miasta, radnych
i rodziców uczniów tej
szkoły. Po spektaklu Eugeniusz Perczak, emerytowany nauczyciel z Jaśkowic długo dziękował
młodzieży oraz Gabrieli E. Perczak dziękuje G. Kret
Kret, dyrektorce szkoły,
z apelem. My jako Ślązacy też poza podjęcie tak trudnego tematu janieśliśmy wielkie ofiary podczas II
kim było wymordowanie polskich
wojny światowej. Musimy dopełnić
oficerów w Katyniu i przedstawiewszelkich starań, aby nasza, Śląska
nie go w kunsztowny i podniosły
historia, też doczekała się swojej
sposób. – Pokazaliście wspaniałe
prawdy. Musimy o niej opowiadać
widowisko, nie raz ciarki przechoi o niej pamiętać. To nasz obowiądziły mi po plecach. Cieszę się, że
zek – mówił E. Perczak. Dodał, że
nie boicie się takich tematów, że
aktualnie zbiera materiały o losach
jesteście gotowi z nimi się zmieŚlązaków podczas okupacji, a opierzyć. To wspaniale świadczy o was
ra się głównie na wspomnieniach
i waszej szkole. Jednocześnie zwramieszkańców Orzesza i okoliczcam się do was i waszych rodziców
nych miast.

Turniej bezpieczeństwa
18 marca 2010 roku w Gimnazjum nr 2 odbył
się miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Najlepszymi
okazały się drużyny:
• Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości w składzie: Karolina Tytko, Michał Spendel, Konrad
Tkocz
• Gimnazjum nr 2 w Zawadzie w składzie:
Joachim Tkocz, Jakub Tkocz, Dariusz Leks.
Nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymali: Konrad Tkocz z SP-5
oraz Joachim Tkocz z G-2.

9 kwietnia w Mikołowie, w Gimnazjum nr 2
drużyny SP-5 i G-2 reprezentowały miasto
Orzesze w konkursie na szczeblu powiatowym.
Drużyna Gimnazjum nr 2 im. Stanisława
Ligonia w Orzeszu-Zawadzie zajęła I miejsce
w powiecie i 20 kwietnia zmierzy się z najlepszymi drużynami powiatu rybnickiego,
żorskiego, jastrzębskiego, wodzisławskiego
i raciborskiego na etapie okręgowym w Gimnazjum nr 3 w Raciborzu.
/Teresa Homańczyk/

PRO Biuro Obrotu Nieruchomościami
Gronowscy LICENCJA nr 1137
Mikołów ul. Św. Wojciecha 25 Tel. fax.738-43-99, 738-44-63,
e-mail: www.laziska@pro.mikolow.pl
Filia Łaziska Górne, ul. Dworcowa 10
Tel.: 032/736 72 90

Oferuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2

Łaziska G. M3, 47, 71 m , parter
Łaziska Śr. M3, 50 m2, parter + dzierżawa ogródka
Łaziska G. M4, 55 m2, 3 piętro
Łaziska Śr. M3, 32 m2, parter, balkon
Łaziska Śr. M3, 46 m2, 2 piętro, do remontu
Łaziska Śr. M4, 73 m2, 2 piętro
Łaziska Śr. M5, 74, 5 m2, 3 piętro
Orzesze M3, 52 m2 z garażem
Orzesze M5, 75 m2, Kwiatowa, 1 piętro
Mikołów M3, 35 m2, 4 piętro
Mikołów Kamionka, pół bliźniaka, pod lasem, 6 pokoi,
Wyry parter domu 110 m2, dz.1650 m2
Łaziska G. dom 120 m2, działka 1153 m2, stan idealny

165.000 zł
90.000 zł
175.000 zł
85.000 zł
85.000 zł
195.000 zł
175.000 zł
140.000 zł
175.000 zł
135.000 zł
340.000 zł
399.000 zł
480.000 zł

AUTO ZŁOM
Złomowanie wszystkich typów pojazdów
Za każdy kompletny pojazd płacimy
Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów
Odbieramy pojazdy od klienta

Terenowa Służba Ratownicza S.C.
43-170 Łaziska Górne
ul. Starowiejska 1
tel.: 032/22 44 828, kom.: 602 109 810

Polecamy duży wybór działek i mieszkań
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