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POLECA DRZWI I OKNA

Z montażem

REKLAMA

WSPÓLNIE POMÓŻMY CHORYM!

Przekażmy 1% podatku organizacji pożytku publicznego
To nic nie kosztuje!
Te pieniądze nie będą zmarnowane!
Jak przekazać 1%?
W zeznaniu podatkowym wpisać:

PSZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE
N A RZECZ
POSTĘPU W CHIRURGII
KRS 0000165425
kwota 1% podatku
W imieniu zarządu dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!
Wojciech Tokarzewski Marian Kuczia Jacek Machalica

Będzie gorąco!
W yprzedaż rocznika 2008.

Promocjaobowiązujeod2.01.2009r,.jestdostępnaudystrybutorówbiorącychudziałwpromocjiidotyczyautzrokuprodukcji2008. Podanecenyzawierająupustypromocyjne. Liczbasamochodówwpromocjiograniczona. Niektóreprezentowaneopcjeniestanowiąwyposażeniapodstawowego.
Zużyciepaliwa(pomiardokonanyzgodnieznormąokreślonąwdyrektywie1999/100/UE)dlaAveowcyklumieszanymwynosi; 6,4-7,01/100km;emisjaCQ:1S2-173g/km, dlaLacetti wcyklumieszanymwynosi: 5,7- 8,81/100km:emisjaC02:146- 210g/km. Informacjenatematzłomowania
samochodu, przydatności doodzyskuirecyklingusądostępnepodadreseminternetowymwww.chevrofet.pl.
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Europejski Kongres Gospodarczy
Grupa PTWP z siedzibą w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powia
tów serdecznie zapraszają do udziału w Europejskim Kongresie Gospodar
czym, który odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia w Katowicach. Europejski
Kongres Gospodarczy, zgodnie z założeniem, ma być jedną z największych
imprez biznesowych organizowanych w Europie Środkowej, a także m iej
scem dialogu i debaty o kształcie europejskiej gospodarki w najbliższych
latach, w szczególności w kontekście globalnego kryzysu finansowego.
Do udziału w kongresie zostały zaproszone czołowe postaci europejskiej
polityki i gospodarki: G ünter Verheugen, wiceprzewodniczący Komisji Euro
pejskiej, prof. dr hab. Danuta Hübner, komisarz ds. Polityki Regionalnej, Lech
Wałęsa, były prezydent RP wysokiej rangi przedstawiciele polskiego rządu,
przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie do Parla
m entu Europejskiego, w tym Jerzy Buzek, premier RP w latach 1997-2001,
prof. dr hab. Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regional
nego i Intergrupy U RBAN -Housing Parlamentu Europejskiego oraz wiele
innych znakomitości. Zaproszeni zostali przedstawiciele zarządów najwięk
szych europejskich przedsiębiorstw, samorządowcy oraz ludzie nauki i mediów.
Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem
formularza na stronie www.eec2009.eu. Osobą udzielającą w biurze Śląskiego
Związku G m in i Powiatów informacji na temat kongresu jest Karolina Kalaga, spe
cjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (tel. 032 25-11-021, 032
609-03-66,kkalaga@silesia.org.pl

Samochody dla

strażaków

W ostatni poniedziałek
marca na pszczyńskim
rynku o godz. 11.00 ślą
scy strażacy otrzymają
nowoczesne
samochody
ratowniczo-gaśnicze oraz
kontenery na środki gaśni
cze. Wozy i sprzęt, które
trafią do strażaków, zaku
piono z budżetu państwa
i Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Pszczyńska
komenda obok kontenera
dostanie automatyczną dra
binę typu Iveco Magirus o
wartości 2 m ln zł, która po
zwala na prowadzenie działań
ratowniczych do wysokości
W 2004 roku kom endant p sz c zy ń sk ie j stra ży st.
37 metrów. Jest ona wypo
sażona w kosz ratowniczy bryg. L eszek S zpejn a odebrał k lu c zy k i do nowego
samochodu.
o maksymalnym udźwigu
270 kg oraz mechanizm mocowania noszy dla poszkodowanych. Jej zakup był
możliwy dzięki zaangażowaniu finansowemu państwa, powiatu pszczyńskiego
oraz gmin powiatu pszczyńskiego. Gmina Pszczyna na ten cel przeznaczyła z ubie
głorocznego budżetu 250 tys. zł.

Straż Miejska ma nowego komendanta
Znamy już nazwisko nowego komendanta pszczyńskiej Straży Miejskiej.
Od kwietnia Mariana Gazdę zastąpi na tym stanowisku Marek Czajkowski,
dotychczasowy naczelnik sekcji prewencji w pszczyńskiej komendzie policji.
O tę posadę starały się trzy osoby: Marek Czajkowski, Artur Krzyżaniak oraz Zyg
m unt Szweda. Przesłuchanie kandydatów przez komisję konkursową odbyło się
środę, 18. marca. Natomiast na konkurs na stanowisko dyrektora Pszczyńskiego
Centrum Kultury dokumenty aplikacyjne złożyło aż 21 osób. Do drugiego etapu
komisja w składzie: Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza, Celina Biel, sekretarz
gminy, Joanna Pławecka i Grzegorz Kuczera, radni miejscy oraz Barbara Skapczyk,
naczelniczka Wydziału Organizacyjno-Informacyjnego U rzędu Miejskiego zakwa
lifikowała 20 ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
W związku z dużą liczbą kandydatów, którzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej
muszą przedstawić własną koncepcję działania Pszczyńskiego C entrum Kultury,
przesłuchania rozłożono na dwa dni, 24 i 25 marca. O tym, kto został nowym
dyrektorem Pszczyńskiego C entrum Kultury poinformujemy w następnym nu-

Do drugiego etapu konkursu na dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury
zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Arasim Jacek, Żory,
2. Byrski Aleksander, Grzawa,
3. Cempura Łukasz, Pszczyna,
4. Czernek Michał, Goczałkowice Zdrój,
5. Gaża Joanna, Pszczyna,
6. Hibner Piotr, Jastrzębie Zdrój,
7. Jarząbek-Szołtysik Anna, Katowice,
8. Karaś Magdalena, Jasienica,
9. Klepek Katarzyna, Ćwiklice,
10. Kocur Damian, Pszczyna,
11. Kwaśny Marek, Czechowice-Dziedzice,
12. Makowski Jarosław, Pszczyna,
13. Maziarczyk Danuta, Pszczyna,
14. Piotrowski Bartłomiej, Kraków,
15. Sadkowska Ewa, Katowice,
16. Skorek Marcin, Tychy,
17. Switalla-Korczyk Fabiola, Jawiszowice,
18. Sztoler Grzegorz, Bojszowy-Międzyrzecze,
19. Wiktorko Joanna, Studzionka,
20. Wolska Teresa, Pszczyna.

Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "Con fuoco"
oraz Pszczyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na

K o n c e rt

wielkopostny
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Wystąpią:
Dorota Słabolepszy
(sopran)
O liw ia O hl-Szulik
(sopran)
Pszczyńskie Zespół
Kameralny "Con fuoco"
pod dyrekcją
Katarzyny M achnik
Orkiestra M usici de Silesia
pod dyrekcją
W ojciecha Barczyńskiego
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WIELKANOCNE OŚWIADCZENIE

30.000 ZŁ
TYLKO NA DOWÓD
CENNE NAGRODY GWARANTOWANE
DO KAŻDEGO KREDYTU
- k re d yty o d d łu ż e n io w e d o 1 2 0 0 0 0 zł
- o kre s k re d y to w a n ia d o 9 6 m ie się cy
- szybki k re d y t d la o s ó b p ro w a d z ą c y c h
d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a rc z ą
- c h w iló w k a w 15 m in u t o d 5 0 - 7 0 0 zł
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• dla osób z zajęciami komorniczymi
• dla osób z nieuregulowaną służbą wojskową
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5 kwietnia 2009 r., godz. 16.00
Kos’ciół pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

Wstęp w o ln y

PSZCZYNA, UL. PIASTOWSKA 23, TEL 032 447 12 88
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Wyróżnienie za Ośrodek Sportów Wodnych

KRONIKA
POLICYJNA

Urząd Miejski w Pszczynie otrzymał nagrodę „Przyjaznego Brzegu” za
budowę Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim. Doroczne
nagrody „Przyjaznego Brzegu” przyznawane są za ułatwiające życie wodnia
kom inwestycje materialne na wodach i brzegach, a także za działania pro
mocyjne i inne formy wspierania turystyki wodnej. W skład jury oceniającego
15 marca, Pszczyna, ul. Broniew
kandydatów do nagrody weszli m.in. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Tu
skiego. N a terenie Pszczyńskiej Giełdy
rystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku
Ptaków nieustalony sprawca dokonał
Kajakowego, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz laureaci poprzednich edycji.
kradzieży portfela z zawartością doku
Przypomnijmy, że ośrodek otwarto w połowie czerwca ubiegłego roku. N a miłośni
mentów osobistych i pieniędzy w kwocie
ków słonecznych kąpieli i sportów wodnych czeka wiele atrakcji. Mogą korzystać
70 zł na szkodę 74-latka.
z plaży, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, motorówek oraz żagló
15
marca, Pszczyna, ul. Korfantego.
wek klasy Optymist i Omega. Jednocześnie powstał hangar na sprzęt żeglarski, keja
Policjanci z KPP w Pszczynie zatrzy
oraz przebieralnie i prysznice. O bezpieczeństwo wypoczywających dba WOPR.
mali 23-letniego mieszkańca powiatu
(w)
pszczyńskiego, który kierował samocho
dem marki bmw w stanie nietrzeźwości.
Badanie alkomatem wykazało 0,8 promi
la alkoholu w wydychanym powietrzu.
14 marca, Pszczyna, ul. Antesa. N ie
ustalony sprawca pomalował farbami
Pszczyńskie C en trum K u ltu ry zaprasza na:
w aerozolu ściany budynku stołówki oraz
do
piątku,
3
kwietnia
wystawę
prac Klubu Plastyków „Zdrzadełko”. Uczestnicy wystawy: Anna Klaus, Danuta N ale
pralni. Straty oszacowano na około 2000 zł.
wany,
Maria
Wanot,
Lidia
Łabecka,
Alicja
Szymczak, Alicja Plewniak, Paweł Kiermasz, Jan Pakosiewicz, Krzysztof Latała,
14 marca, Brzeźce, ul. Kamienna.
Jerzy Rupa, Ludwik Kostrząb, Daniela Broda - Kowalczyk, Krzysztof Kloc.
Nieznany sprawca po wybiciu otworu
- piątek, 3 kwietnia, godz. 18.00, sala widowiskowa: V KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ „SENTYM ENTY’.
w oknie kuchennym włamał się do bu
„SERWUS M A D O N N A ”, recital Janusza Radka. Bilet normalny: 25 zł, ulgowy 15 zł.
dynku mieszkalnego, z którego skradł
- niedziela. 5 kwietnia: kościół pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. KONCERT WIELKOPOSTNY.
sprzęt RTV oraz złotą biżuterię. Straty
Wystąpią: Dorota Słabolepszy - sopran, Oliwia Ohl-Szulik - sopran, Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne „Con fuoco”,
wstępnie wyceniono na 10 000 zł.
Orkiestra „Musici de Silesia”. Wstęp wolny.
13 marca, Wola, ul. Mokra. Nieznany
- piątek, 17 kwietnia, godz. 19.00, sala widowiskowa: recital Ani Dąbrowskiej. Bilety w cenie 35 zł.
sprawca po uprzednim wyłamaniu drzwi
wejściowych, skradł z budynku miesz
kalnego elektronarzędzia na kwotę około
1000 zł.
13 marca, Pszczyna, ul. Piastowska.
W drugi wtorek marca wejście do pszczyńskiego ratu
Nieznany sprawca na terenie kiosku
sza zamieniło się w „strefę okupowaną”. Akcja miała na
z prasą z torebki skradł portfel z pie celu przypomnienie tragedii, jaka pół wieku temu wyda
niędzmi w kwocie około 200 zł oraz
rzyła się w Tybecie. Wojska chińskie krwawo rozprawiły się
dokumentami osobistymi.
z powstaniem Tybetańczyków przeciwko okupacji ich kraju przez
13 marca, Goczałkowice, ul. U zdro
Pekin. Happening był gestem solidarności i wyrazem poparcia
wiskowa. Nieznany sprawca na parkingu
dla dążeń niepodległościowych Tybetańczyków, którzy nadal żyją
dokonał uszkodzenia samochodu rover
poprzez przecięcie czterech opon i ze pod okupacją chińską. Podobne manifestacje odbyły się w całym
rwanie dwóch lusterek. Straty oszacowa kraju.
ps
no na około 1800 zł.
13 marca, Pszczyna, ul. Słowackiego.
N a terenie posesji nieznany sprawca na
N a d c h o d z ą p i ę k n e ś w i ę t a w s z y s c y s i ę z n ic h
tzw. pasówkę (podrobienie kluczy) doko
r a d u ją k a ż d y ś p ie w a w d u s z y w e s o łe A lle lu ja !
Stowarzyszenie
Przedsiębiorców
Czecho
nał włamania do samochodu skoda octa
wic - D ziedzic realizując swój podstawowy cel,
via, z którego skradł radio-odtwarzacz
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie i redak
tj. tworzenie warunków sprzyjających promocji
marki pioneer o wartości 500 zł.
cja „Głosu Pszczyńskiego” zapraszają do udziału w konkursie
przedsiębiorców, tworzenie odpowiedniego klimatu
12 marca, Łąka, ul. Drzymały. Po
plastycznym na Palmę Wielkanocną. Mogą w nim wziąć udział
dla inicjatyw gospodarczych oraz współpracy z in
zarówno szkoły, jak i osoby indywidualne.
licjanci z KPP w Pszczynie zatrzymali
nymi organizacjami gospodarczymi i instytucjami
Konkurs
zostanie
przeprowadzony
w
dwóch
kategoriach:
20-letniego mieszkańca Pszczyny, który
I - szkoły podstawowe,
regionalnymi, przy wsparciu Muzeum Zamkowego
kierował oplem vectra w stanie nietrzeź
II - szkoły gimnazjalne.
w Pszczynie organizuje w Sali Lustrzanej Muzeum,
wości i nie chciał zatrzymać się do kon
Technika i materiały do wykonania palmy - dowolne. Maksymalna
w dniu 28 marca 2009 roku Koncert Chóru Kam e
troli drogowej.
wysokość palmy - 70 cm.
ralnego Akademii Muzycznej w Katowicach.
12
marca, Kobiór, ul. Rolna. N ie
Osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu - 1 palmę. Szkoły
Organizacja koncertu ma na celu zachęcenie mło
znany sprawca poprzez wyważenie
- maksymalnie 10.
dych adeptów sztuk różnych do prowadzenia działal
okna w pomieszczeniu gospodarczym
Prace należy składać do 27 marca w M -PBP w Pszczynie, ul.
ności gospodarczej w przestrzeni kultury i sztuki oraz
dokonał włamania do nowobudowane
Piastowska 1 lub
poszerzenia zakresu aktywności biznesowej istniejących
go budynku, z którego skradł armaturę
w redakcji „Głosu Pszczyńskiego”, ul. 3 Maja 9.
w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach organizacji
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu kwietniu. O
łazienkową, wodomierz oraz przedłużacz
przedsiębiorców i stowarzyszeń kulturalnych.
terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowa
elektryczny.
Koncert jest imprezą ogólnie dostępną. Bilety
ni
telefonicznie.
Informacja
o
wynikach
konkursu
i
terminie
11
marca, Studzienice, ul. Szewczyka.
w cenie 60 zł i 40 zł za sztukę, są do nabycia w Biurze
wręczenia
nagród
umieszczona
zostanie
na
stronie
biblioteki:
Nieustalony sprawca dokonał umyślnego
Informacji Turystycznej, Pszczyna Brama Wybrańców 1
www.biblioteka.pszczyna.pl
rozbicia szyby w tylnej klapie samocho
Najładniejsze palmy zostaną zaprezentowane na łamach „Głosu
oraz w Agencji Reklamowej Za Kwadrans, Czechowice
du osobowego audi a 6, powodując straty
Pszczyńskiego”. Wszystkie palmy stają się własnością organi
- Dziedzice ul. Niepodległości 15. Początek koncertu o
w wysokości 1000 zł.
zatora. Organizatorzy proszą o podanie następujących danych:
godz. 18.00.
11
marca, Studzionka, ul. Jedności. imię, nazwisko, wiek, adres, telefon. W przypadku udziału w
Wykonawcy: Chór Kameralny Akademii Muzycznej
Policjanci z KPP w Pszczynie zatrzyma
konkursie szkoły: imię i nazwisko dziecka, adres i telefon szkoły
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Dawid
li 63-letniego mieszkańca Studzionki,
oraz imię i nazwisko jednego opiekuna. Wszyscy opiekunowie
Bonk - gitara, Emilia Szeruga - gitara, Alicja Holewa
zwycięzców otrzymają podziękowania. Prace nie spełniające
który kierował samochodem audi 80 w
- wiolonczela, Agata Trzepierczyńska - słowo o muzy
wymogów regulaminu nie będą oceniane. Wszelkie informacje
stanie nietrzeźwości. Miał 2,24 promila
ce. Czesław Freund - dyrygent.
o konkursie można uzyskać pod numerem: 032 447 10 06.
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kalendarz imprez
widowiska plenerowe, spektakle, koncerty, zawody sportowe

Symboliczny gest solidarności

Koncert w zamku
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Dzień otwarty

w Urzędzie Skarbowym
w Pszczynie
Podatniku! Jeżeli nie złożyłeś jeszcze swojego
zeznania podatkowego za 2008 rok, to będziesz
mógł to zrobić w sobotę, 28 marca br. W tym dniu
zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
„D zień otwarty” w Urzędzie Skarbowym. Celem
akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, jest przybli
żenie specyfiki pracy U rzędu Skarbowego, a także
umożliwienie złożenia zeznania tym wszystkim, któ
rzy nie mają czasu w dniu powszednim. Pracownicy
pszczyńskiego fiskusa w godzinach od 7.00 do 15.00
będą pomagać w wypełnianiu PIT-u, sprawdzą czy ze
znania są sporządzone prawidłowo, wyjaśnią wszelkie
wątpliwości. Pomogą także, z długiej listy organizacji
pożytku publicznego, wybrać tę, którą podatnik chce
obdarować swoim 1. procentem podatku. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji! Zapraszamy!
Naczelnik U rzędu Skarbowego w Pszczynie
Bogusław Szarzyński

IN F O R M A C JE W SKRÓCIE
Gmina

Atak przebiśniegów
Stowarzyszenie Artystyczne PLESSART zaprasza twórców indywidualnych oraz grupy do udziału w zawodach
malarskich pn. „Atak przebiśniegów”, które odbędą się w pierwszy dzień wiosny, w sobotę 21 marca. N a chęt
nych czekają stare banery, dwa kontenery oraz duże ilości farby Przewiduje się powstanie około 12 obrazów,
które przez pierwsze dni wiosny będzie można oglądać w różnych miejscach naszego miasta. Wyzwanie PLESSARTU przyjęła już grupa z Polski Centralnej. Więcej informacji na stronie: wwwplessart.pna.pl
Patronat nad akcją objął Urząd Miejski w Pszczynie, patronat medialny: „Głos Pszczyński”, portal pless.pl.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia do zawodów: Izabela Cieszko, tel. 792967176, e-mail: iza.cieszko@wp.pl
lub sebapsz@hotmail.com

Elżbieta Dzikowska w saloniku
Pszczyński Salonik Artystyczny zaprasza w czwartek, 26 marca na spotkanie z podróżniczką, fotografem i hi
storykiem sztuki - Elżbietą Dzikowską. Początek o godz. 17.00 w „Klubie 13” przy ul. Bednarskiej 13. Podczas
spotkania będzie można zakupić następujące książki: „Uśmiech świata”, „Ziemia z bliska”, „Norwegia. Wyprawy
marzeń”, „Mongolia. Wyprawy marzeń”, „Groch i kapusta” - 3 tomy oraz „W sztuce świata”. Organizatorzy:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie oraz Pszczyńskie Centrum Kultury. Cena biletu: 10 zł.
Sponsor spotkania: Hotel Zamkowy w Pszczynie.

Poręba w konkursie
Niestety, tylko jedno gospodarstwo rolne z terenu objętego działalnością placówki terenowej KRUS w Pszczy
nie zgłosiło się do 7. edycji ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Trzymać kciuki
będziemy za Marię i Ryszarda Klimczyków z Poręby. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym,
wojewódzkim oraz krajowym. N a zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody Komisja oceni m.in.: ład i porządek
na terenie podwórza, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i używanych drabin
oraz instalacji elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części, podpory
i zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych, warunki obsługi zwierząt gospodarskich, a także stosowanie, stan
i jakość środków ochrony osobistej.

Powiat
Pogotowie kominiarskie
W związku z dużą liczbą zatruć tlenkiem węgla w dniu 9. marca w ramach programu BEZPIECZ
NY POWIAT ruszyła ogólnopolska infolinia 0801 600 600, pod którą można błyskawicznie uzy
skać kontakt z kominiarzem ze swojego powiatu. Więcej na stronie: www.pogotowiekominiarskie.pl

Z w izytą w Kasteli
W pierwszą środę marca chorwacka Kastela,
miasto partnerskie Pszczyny, obchodziła swoje
coroczne święto. Z tej okazji do Kasteli udali się:
zastępca burmistrza Pszczyny Tomasz Drąszkowski,
sekretarz gminy Pszczyna Celina Biel, radny Rady
Miejskiej w Pszczynie Grzegorz Kuczera oraz Anna
Bramska z Referatu Promocji U rzędu Miejskiego.
Pszczyńska delegacja uczestniczyła m.in. w uroczy
stej sesji Rady Miejskiej Kasteli oraz spotkała się
z członkiniami Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
„Polonez”.
UM

Województwo
Trzymaj formę
Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom
strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia zaprasza do udziału
w 3. edycji programu „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilanso
wanej diety Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów Jego realizacja oparta jest
na metodzie, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym opracowują
najlepsze i najciekawsze projekty propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole, jak i w rodzinie.

Pomogą za darmo
Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
w latach 2009-2010 w województwie śląskim. Ich misją jest wspieranie beneficjantów w przygotowaniu i reali
zacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Służą one informacją
oraz nieodpłatnie świadczą usługi szkoleniowe i doradcze.
Wybór i nadzór nad ROEFS prowadzi Urząd Marszałkowski. W konkursie wyłoniono cztery ośrodki na terenie
województwa śląskiego: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Dla powiatu pszczyńskiego
wyznaczono Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

U2 wraca na Śląski
Po czterech latach legendarna grupa znowu zagra na Stadionie Śląskim. Koncert odbędzie się 6. sierpnia. Miesiąc
wcześniej rozpoczną się prace związane z przygotowaniem obiektu do tego występu. N a płycie stadionu zostanie
ustawiona okrągła scena, którą będzie mogła otoczyć publiczność. Jej kształt wynika z nazwy trasy koncertowej
- „U2360° Tour”. Oczekuje się, że na koncercie pojawi się około 70 tys. fanów zespołu. Światowa trasa promują
ca dwunasty krążek U 2 „No Line O n The H orizon” rozpocznie się 30 czerwca w Barcelonie i przebiegać będzie
m.in. przez Paryż, Berlin, Amsterdam, Dublin, Londyn i Chorzów Sprzedaż biletów ruszyła 20 marca.

20 marca 2009, N r 5

5

Aktualności

Podaruj jeden procent

swojego podatku!

Trwa nasza akcja: podaruj jeden procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wraz z Urzędem Skarbowym w Pszczynie zachęcamy
do wsparcia ich statutowej działalności. Jak pokazują statystyki, coraz więcej osób daje się przekonać do sporządzenia odpisu na cele charytatywne. Jako
pierwsi przed taką szansą stanęli podatnicy korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Dla nich termin złożenia zeznania podatkowego minął 31. stycznia. Na
1947 formularzy PIT 28 złożonych w pszczyńskim urzędzie skarbowym, 403 zawierały 1. proc. odpis na rzecz społecznych organizacji pożytku publicznego. Dla porów
nania, w roku ubiegłym na podobną liczbę zeznań „tylko” 244. Jest więc wzrost, wprawdzie niewielki, ale każde pieniądze cieszą. Jak nam powiedział naczelnik Urzędu
Skarbowego w Pszczynie, Bogusław Szarzyński, do 14. marca rozliczyło się z fiskusem blisko 12 tys. podatników (osób fizycznych). Z tej liczby 4.400 podzieliło się podat
kiem z wybranymi stowarzyszeniami. Rok temu, o tej samej porze, wynik był następujący: na prawie 8 tys. zeznań 1969 było z odpisem. Procedura przekazania pieniędzy
na konto fundacji czy stowarzyszenia jest bardzo prosta. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nazwę organizacji, której chcemy pomóc i jej
num er wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, resztę zrobi za nas fiskus.
Aby przekazać 1 proc. podatku należy:
1. Wybrać organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcemy przekazać 1. proc. podatku. Aktualny wykaz organizacji został opublikowany w Dzienniku U rzę
dowym „Monitor Polski”. Wykaz dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym.
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego (O PP)”. W rubryce tej podajemy: nazwę organizacji, num er jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wnioskowaną kwotę.
3. Dodatkowo w zeznaniu za 2008 rok pojawiła się rubryka „informacje uzupełniające”, w której możemy podać swój num er telefonu, cel szczegółowy przeznaczenia
1 proc. podatku, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu wyrazić zgodę na przekazanie organizacji swoich danych osobowych oraz wysokości przekazanej
kwoty.
Warunkiem przekazania 1 proc. podatku na rzecz OPP jest:
- terminowe złożenie zeznania podatkowego;
- złożenie ewentualnej korekty tego zeznania
w terminie do 30 czerwca;
- zapłata pełnej wysokości podatku należnego za 2008 rok,
tyle zeznań podatkowych złożonych w Pszczyńskim
który stanowi podstawę obliczenia 1 proc. podatku.

Liczba „Głosu

4.400

Urzędzie Skarbowym do 14 marca zawierało
1. proc. odpis na rzecz społecznych
organizacji pożytku publicznego.

Informujemy, że na terenie powiatu pszczyńskiego działają następujące organizacje pożytku publicznego:

Lp.

Nazwa

Siedziba

N r KRS

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie

ul. Basztowa 8, 43-200 Pszczyna

0000144457

2

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Pszczynie

ul. Antesa 1, 43-200 Pszczyna

0000055636

3

Stowarzyszenie dla Rozwoju Ortopedii Ziemi Pszczyńskiej „Ortyna”

ul. Antesa 3, 43-200 Pszczyna

0000109116

4

Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio

ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna

0000130935

5

Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Chirurgii

ul. dr W. Antesa 11, 43-200 Pszczyna

0000165425

6

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Wałowa 10, 43-225 Wola

0000145518

7

Ludowy Klub Sportowy „N A D W IŚLAN GÓ R A”

ul. Rybacka 4, 43-227 Góra

0000234732

8

Ludowy Klub Sportowy „Z N IC Z ” Jankowice

ul. Żubrów 36 A,4 3-215 Jankowice

0000171008

Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży „O M N IB U S”

ul. Świerczewskiego 10,
43-200 Pszczyna, Poręba

0000237488

10

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach

ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna

0000232335

11

„Sląsko-Malopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych”

ul. Rymarska 2, 43-200 Pszczyna

0000241956

12

Górniczy Klub Sportowy „Piast” Wola

ul. Poprzeczna 3, 43-225 Wola

0000116683

9

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Edukacji Dzieci i Młodzieży OMNIBUS
Dwuletni Bartuś z rdzeniowym zanikiem mięśni; malutka Ania z naczyniakiem na twarzy i szyi; mały Maciuś z porażeniem mózgowym; dwuletni Piotruś dzielnie
walczący z białaczką; dwuletni Karolek, którego lekarze nie potrafią zdiagnozować; sześcioletni Konradek zamknięty w swoim autystycznym akwarium; kilkunasto
letnia Ania z porażeniem mózgowym, która walczy ze swoją niepełnosprawnością oraz grożącym jej wykluczeniem społecznym i robi obecnie prawo jazdy, aby móc
się samodzielnie przemieszczać, studiować i kiedyś pracować w wymarzonym zawodzie psychologa; pan Wojciech od dziecka „przykuty” do łóżka; niewidoma Ania;
chora na stwardnienie rozsiane pani Helena; Filipek, Paulinka, Mikołaj, Ania, Sara chorzy na cukrzycę typu młodzieńczego, to tylko nieliczni podopieczni naszego
Stowarzyszenia. Znamy ich codzienne troski, kłopoty, podziwiamy ich determinację, odwagę i siłę do walki z chorobą.
Bartuś, zawsze radosny i uśmiechnięty, cieszy się z odwiedzin znajomych, sąsiadów, lekarzy i przedstawicieli Omnibusa.
Karolek, którego lekarze jeszcze w pełni nie zdiagnozowali, który próbuje nauczyć się chodzić i mówić. Ania, radosna, dzielna dziewczynka, która wiele czasu spędziła
w szpitalach. Konradek i jego cudowna mama, która uwielbia swojego syna i robi wszystko, żeby „wyrwać” go z objęć autyzmu. Każdy z naszych podopiecznych, to
jedna ludzka historia wzruszająca do łez, to piękne dusze i życzliwi ludzie wokół nich.
Omnibus, to nie tylko nasi podopieczni, to przede wszystkich setki osób, które przekazują nam co roku 1 % swojego podatku dochodowego, to rzesza anonimowych
ludzi, dzięki którym możemy pomagać potrzebującym. Ich pieniądze wydajemy na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego, leków, pokrywamy koszty dojazdów na
terapie, kupujemy programy terapeutyczne, finansujemy turnusy rehabilitacyjne, kupujemy pompy insulinowe, drukarki brajlowskie, finansujemy drogie, nierefundowane badania, np. genetyczne.
Nasze Stowarzyszenie poza pomaganiem osobom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej wspiera również szkoły, przedszkola, kluby sportowe i pla
cówki kulturalno-oświatowe. Współpracujące z nami placówki wzbogacają swoją bazę dydaktyczną, mogą poszerzyć ofertę edukacyjną, przeprowadzić przesiewowe
badanie poziomu cukru we krwi, sfinansować wycieczki dydaktyczne, zorganizować zimą i latem wypoczynek dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje oraz nagro
dzić w postaci stypendiów najzdolniejszych uczniów.
Obecnie przygotowujemy się do otwarcia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na tzw Poligonie w Pszczynie (ul. Łowiecka 19, nad kwiaciarnią). Zapraszamy do niej
od kwietnia dzieci i młodzież, w godzinach od 14.00 do 19.00. Mamy nadzieję, że miejsce to stanie się ciepłą przystanią dla tych, którzy potrzebują pomocy podczas
odrabiania zadań domowych, dla tych, którzy są samotni i szukają przyjaciół, dla tych którzy nie wiedzą jak w miły i przyjemny sposób spędzić czas wolny.
Więcej informacji na temat działalności Omnibusa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.omnibus.pless.pl
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Rozmowa Głosu

Krystian Szostak, burmistrz Pszczyny:
Chciałbym, aby w Pszczyńskim Centrum Kultury znalazło się miejsce dla wszystkich, którzy mają ciekawe projekty,
obojętnie czy to będą pojedyncze osoby czy też grupy zorganizowane.
N ie w y k o n u je m y ż a d n y c h g w a łto w n y c h i n e r w o w y c h r u c h ó w
Głos Pszczyński: Panie burmi
strzu, wielką karierę robi teraz słowo
kryzys. Czy pierwsze symptomy spo
wolnienia gospodarczego daje się już
odczuć w naszej gminie?
Krystian Szostak: W odniesieniu
do wskaźników ekonomicznych jeszcze
nie. Te są dla nas nadal bardzo korzyst
ne. Nawet stopa bezrobocia w styczniu
była niższa niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Jest jeszcze za wcześnie,
aby mówić o zjawiskach kryzysowych.
Taka diagnoza nie miałaby pokrycia
w faktach. Najwcześniej po kwartale
będzie można się przekonać czy recesja
światowa dotarła do Pszczyny. N ato
miast liczymy się z tym, że ministerstwo
finansów może skorygować wskaźniki,
zgodnie z którymi miał nastąpić przy
rost udziału gminy w podatku od osób
fizycznych o blisko 6 mln zł. Czy tak
się istotnie stanie, zobaczymy. N a razie
żadnych dyspozycji nie otrzymaliśmy.
Niewątpliwie dużym zagrożeniem jest
prognozowany wzrost bezrobocia. Za
niepokojony jestem rozwojem sytuacji
w ELWO, największym w Pszczynie
zakładzie przemysłowym. Wiem, że
już zapadła decyzja o upadłości zakładu,
wyznaczono również syndyka masy
upadłościowej. Jednocześnie RAFAKO
dąży do przejęcia części pracowników,
ale ilu, tego już nie wiem. O by się obyło
bez zwolnień grupowych.
W grudniu ubiegłego roku wysto
sowałem pismo do zarządu ELWO
z prośbą o udzielenie informacji na
temat przyszłości zakładu. Otrzymałem
wtedy bardzo uspokajającą odpowiedź.
Dzisiaj mamy już inną sytuację, los za
kładu jest przesądzony.
A za te m n ow elizacji budżetu na razie
nie będzie?

Jesteśmy na taką ewentualność
przygotowani. Ale w tej chwili nie ma
żadnych przesłanek, aby wprowadzać
zmiany w budżecie gminy. Wydaje
się nawet, że ten niekorzystny trend
w gospodarce został zahamowany Ry
nek polski zyskuje na wiarygodności,
złotówka się umacnia, a zagraniczni in 
westorzy przychylnie wypowiadają się
o możliwościach inwestowania w na
szym kraju. Również warszawska giełda
odrabia straty i wyróżnia się pozytywnie
na tle innych giełd Europy Wschodniej.
G d y b y jed n a k p o ja w iły się kłopoty, to
g d zie w p ie r w sze j kolejności p o w in n o się
szu k a ć oszczędności?

To zależy o ile zmniejszą się dochody
gminy. Gdyby spadek był duży musieli
byśmy zrezygnować z części inwestycji.
N ie chciałbym jednak mówić z jakich,
ponieważ na dzień dzisiejszy nie widzę
zagrożeń, które mogłyby pokrzyżować
nasze plany. Oszczędzać można jesz
cze w inny sposób, np. poprzez cięcie
kosztów w jednostkach samorządowych
czy też w perspektywie wieloletniej. Na
razie jednak takiej potrzeby nie ma. Stąd
też nie wykonujemy żadnych gwałtow
nych i nerwowych ruchów. Chciałbym
wszystkich uspokoić, dochody gminy są
bezpieczne.
P ie n ię d zy na rem onty dróg nie z a 
braknie?

Ponad 5 mln zł wydamy w tym roku
na budowę i remonty dróg, również

tych zniszczonych przy budowie kana
lizacji. To jest dwa razy więcej niż do
tej pory. Zakładamy, że podobnie jak
w latach ubiegłych, w połowie roku
uzyskamy nadwyżkę budżetową. Wtedy
każde dodatkowe wpływy do kasy gmi
ny przeznaczymy również na drogi.
C z y za w iro w a n ia w okół zło tó w k i
m ają w p ły w na inwestycje p ro w a d zo 
ne p r z e z gm in ę z u działem fu n d u s zy
unijnych?

Jeśli chodzi o realizację projek
tu
„Gospodarka wodno-ściekowa”
w zasadzie nie mają, ponieważ umowa
jest rozliczana w euro. Jako benefi
cjant środków z Funduszu Spójności
otrzymujemy euro i rozliczamy się
z wykonawcami w tej walucie. Przy słabej
złotówce to oni zyskują. Jednak w roku
ubiegłym, kiedy za euro płacono 3,30
- 3,40 zł, z ich punktu widzenia wyglą
dało to zupełnie inaczej. Doszło nawet
do tego, że skierowali sprawę do sądu o
zmianę warunków umowy ze względu
na umacniającą się złotówkę. Co więcej,
była obawa, że zejdą z placu budowy.
N a szczęście wszystko dobrze się
skończyło. Budowa kanalizacji i m o
dernizacja sieci wodociągowej przebiega
zgodnie z harmonogramem i zakończy
się w zaplanowanym terminie.
C z y sz k o ły są przygotow an e na
przyjęcie j u ż w e w rześn iu p ierw szych
sześciolatków?

Akurat w naszej gminie nie jest naj
gorzej. Prawda jest taka, że większość
z nich już jest w szkołach. Oczywiście
nie wszędzie, ale tam, gdzie zostały po
wołane do życia zespoły szkolno-przedszkolne. Gdyby jednak od nowego roku
szkolnego wszystkie sześciolatki miały
trafić do szkół, musielibyśmy w kilku
placówkach przygotować im pomiesz
czenia, a co za tym idzie ponieść dodat
kowe wydatki. Zgadzam się z decyzją
prezydenta, który zawetował ustawę
oświatową, ponieważ samorządy miały
za mało czasu, aby rzetelnie wypełnić
zapisane w niej zadania, zwłaszcza dzi
siaj, kiedy finanse gmin poddawane są
trudnem u egzaminowi.
Musimy skończyć z taką praktyką, że
za pomysłami polityków nie idą pienią
dze. Gminy bardzo chętnie przejmą na
siebie nowe obowiązki, ale pod jednym
warunkiem, na ich realizację muszą
mieć środki. Same sobie nie poradzą.
Najlepszym przykładem jest tzw. sub
wencja oświatowa. Gdybyśmy utrzy
mywali szkoły tylko z tych pieniędzy to
wyglądałyby one zupełnie inaczej. Klasy
liczyłyby ponad trzydziestu uczniów,
a nierentowne placówki w sołectwach
czy małych gminach dawno by już
zostały zlikwidowane. Dlatego w pro
wadzenie sześciolatków do szkół bez
odpowiedniego zabezpieczenia finan
sowego jest dużym zagrożeniem dla
finansów samorządów i prowadzi do
niepotrzebnego chaosu.
Jestem za obniżeniem wieku szkolne
go, ale zanim to nastąpi, musimy się do
tego lepiej przygotować. Źle by się stało,
gdyby na tej zmianie ucierpiały dzieci.
Jak już powiedziałem, my jesteśmy
w dość dobrej sytuacji, ale potrzebujemy
trochę czasu, by dobrze przygotować się
do tego zadania.

Z a d łu żen ie p szczyń sk ieg o szpitala
p rzek ro czyło 15 m ln zł. A b y m ógł dalej
istnieć m usi spełnić standardy narzucone
p r z e z N a ro d o w y F un dusz Z d ro w ia . A
na to potrzebn e są p ien ią d ze, około 32
m ln z ł i program napraw czy. C z y p lan
przek szta łcen ia szp ita la w spółkę p ra w a
handlowego jest dobrym pom ysłem ?

Jest to kolejna wersja dawnego
pomysłu utworzenia ze szpitali spół
ek użyteczności publicznej. Znając
sytuację makro, jeśli chodzi o służbę
zdrowia, jestem przekonany, że brak
rozwiązań systemowych nie pozwala
optymistycznie patrzeć na tego typu
rozwiązania.
Przekształcenie szpitala w spółkę
prawa handlowego przy aktualnych
zasadach finansowania służby zdrowia
oraz na obecnym etapie prawnym
i organizacyjnym, czyli braku racjo
nalnej sieci szpitali, niedookreślonego
rynku usług medycznych, a także
braku dodatkowych źródeł finanso
wania poza Narodowym Funduszem
Zdrowia sprawi, że zmieni się tylko
jego charakter właścicielski, natomiast
spółka będzie już działała w warunkach
spółek prawa handlowego i rezultat jest
łatwy do przewidzenia. Jeśli pod koniec
roku okaże się, że bilans jest ujemny,
właściciel będzie musiał określić, w jaki
sposób pokryje straty. Obawiam się,
że wtedy starostwo, podobnie zresztą
jak inne samorządy, które włączą się
w restrukturyzację szpitala, mogą mieć
poważne kłopoty finansowe.
Uważam, że szpitale należy prze
kształcać własnościowo, ale do tego po
trzebne są zmiany systemowe. Wiem,
że nie jest to łatwe, ale konieczne.
Wszyscy doskonale pamiętamy grzech
z roku 1999, kiedy to wprowadzono
bardzo rozsądną reformę służby zdro
wia, ale jednocześnie pozwolono na
powstanie niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej, co doprowadziło do
ogólnego zamieszania, nad którym nikt
nie zapanował, nawet wolny rynek.
Pszczyński szpital dlatego ma dług,
ponieważ przyjmuje pacjentów, któ
rych np. niepubliczne zakłady nie
chcą, dla których ich leczenie jest mało
opłacalne. I to jest cały problem. Jeśli
minister zdrowia nie poradzi sobie ze
zmianą systemową i nie określi ko
szyka usług gwarantowanych czy też
tzw. rynku usług medycznych w skali
całego kraju, to zmiana własnościowa
szpitali jest dzisiaj niebezpieczna dla ich
właścicieli.
R o zw a ż a ł P a n w łączen ie się g m in y
P szc zy n a w restrukturyzację szpitala?

Cały czas bardzo dokładnie analizu
jem y sytuację, ale przy obowiązujących
przepisach uważam, że byłoby to nie
korzystne, a nawet niebezpieczne dla
budżetu gminy.
L ada d zie ń zostan ą rozstrzygn ięte
konku rsy na dw a w a żn e stanow iska w
adm inistracji sam orządow ej: dyrektora
P szczyń skiego C en tru m K u ltu r y i ko
m endanta S tra ż y M iejskiej. C zego Pan
oczekuje p o osobach, które będą p e łn ić te
funkcje?

Bardzo mi zależy na tym, aby Straż
Miejska była postrzegana jako przedłu
żenie mojego ramienia w kontaktach
20 marca 2009, N r 5

z mieszkańcami, czyli powinna być
życzliwa, pomocna i sprawna. M a mak
symalnie wykorzystywać te możliwości,
które my jej dajemy. Drugi rok z rzędu
o kolejne osoby zwiększamy zatrudnie
nie w straży miejskiej. Uruchomiliśmy
również monitoring. O d przyszłego
komendanta oczekuję przede wszyst
kim dobrej organizacji służby. I wierzę,
że tak się stanie.
Natomiast w przypadku dyrekto
ra Pszczyńskiego C entrum Kultury
życzyłbym sobie, aby z jednej strony
kontynuował dobre pomysły swojego
poprzednika, a z drugiej otworzył się na
nowe środowiska artystyczne. Dyskusja
w ratuszu pokazała, że takie oczekiwa
nia są. Chciałbym, aby w Pszczyńskim
Centrum Kultury znalazło się miejsce
dla wszystkich, którzy mają ciekawe
projekty, obojętnie czy to będą pojedyn
cze osoby czy też grupy zorganizowane.
Nie można się bowiem ograniczać wy
łącznie do tzw kultury wysokiej.
P o dysku sji na tem at stanu i perspek
ty w rozw oju k u ltu ry w n aszej gm in ie
okazało się, że now em u dyrektorow i
P szczyń skiego C en tru m K u ltu r y sta
w iane są w ysokie w ym agania.

Również interpelacja pana radnego
Andrzeja Mańki w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora
Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz
wymagań warunkujących dopuszczenie
do udziału w nim potwierdza tę obser
wację. Pytanie brzmi tak, czy chcemy na
tym stanowisku osobę pokroju Adama
Hanuszkiewicza czy też młodego m e
nadżera z otwartą głową, który będzie
potrafił nawiązać kontakt z różnymi
środowiskami. Myślę, że tego drugiego.
Mam świadomość, że nowy dyrektor
stanie przed trudnym zadaniem, każda
jego decyzja, przynajmniej na początku,
będzie głośno komentowana i oceniana.
Ale jestem dobrej myśli, poradzi sobie.
Niech konkurs wygra najlepszy i spełni
część oczekiwań środowiska.
K ró tk o m ówiąc: raport S to w a rzy sze 
nia W za jem n ej P om ocy „B ona Fides"
dotyczący dostępu do inform acji p u b licz
nej nie b ył n ajlepszy dla U rzędu M ie j
skiego. Z a w io d ły procedury c zy ludzie?

I procedury i ludzie. Zupełnie nie
potrzebnie skomplikowaliśmy tryb
związany z udzielaniem odpowiedzi na
pytania. Już sam sposób prowadzenia
korespondencji budził wątpliwości sto
warzyszenia, które oczekiwało szybkiej
reakcji. Źle również oceniono odesłanie
pytających do wielu źródeł. Należało
najpierw zebrać informacje z wszyst
kich wydziałów, opracować je i dopiero
wtedy dać odpowiedź. Odpowiedzial
ność za ten zły wynik biorę na siebie.
Z raportu wyciągnęliśmy wnioski, na
podstawie których podjęliśmy działania
organizacyjne, które w przyszłości za
pobiegną podobnym sytuacjom. Wspól
nie z pracownikami urzędu dołożymy
wszelkich starań, aby Urząd Miejski
w Pszczynie był otwarty i przyjazny dla
każdego mieszkańca.
D zię k u ję z a rozm owę.

Rozmawiał: Jacek Gałuszka

7

Strona Urzędu Miejskiego w Pszczynie

Aktualności

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
G

M

l

i

o

s

e

j

tel. 032 449 39 00, fax 032 449 39 55

s

k

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00

i

Zwrot podatku akcyzowego

Pszczyna, dnia 23.02.2009 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo
darowania przestrzennego gminy Pszczyna w obszarze sołectwa Studzionka”,
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
N a podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. nr 199 poz.1227), zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi
sko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze
strzennego gminy Pszczyna w obszarze sołectwa Studzionka”, w tym sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko.
Do sporządzania w/w projektu Studium przystąpiono na podstawie Uchwały N r
XXIII/241/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przy
stąpienia do opracowania zmiany„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda
rowania przestrzennego gminy Pszczyna” w obszarze sołectwa Studzionka”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na śro
dowisko do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro
wania przestrzennego gminy Pszczyna w obszarze sołectwa Studzionka” w terminie
do 06 kwietnia 2009 r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy, Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski
w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna,
2) ustnie, do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski
w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: uia@pszczyna.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag /wniosków jest Burmistrz Pszczyny
Burmistrz Pszczyny
Krystian Szostak

Pszczyna, d n ia 4 m a rc a 2 0 0 9 r.

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie informuje, że
do 31. marca przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik,
który chce odzyskać część pieniędzy z tytułu wyżej wymienionego zwrotu, musi zło
żyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 roku wynosi 73,10 zł pomnożone przez
ilość ha posiadanych użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie od
4 maja do 1 czerwca gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachu
nek bankowy podany we wniosku.

Lekcja samorządności
Dobiegły końca tegoroczne zebrania sprawozdawcze w naszej gminie.
Od 3. lutego do 19. marca odbyły się 23 takie spotkania w sołectwach i na
osiedlach. Pierwsze w Studzionce, ostatnie na Kępie. W drugą środę marca
w Szkole Podstawowej nr 1 spotkali się mieszkańcy Starego Miasta.
N a zebraniu obecni byli m.in.: zastępca burmistrza Tomasz Drąszkowski, naczelnik
Wydziału Rolnictwa U rzędu Miejskiego Alojzy Cieszko oraz radni rady miejskiej:
Sylwia Caputa oraz Grzegorz Kuczera. N ie zabrakło również przedstawicieli policji
i straży miejskiej. Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwała przewodnicząca za
rządu osiedla Maria Kaczyńska - Kapusta, która najpierw przedstawiła sprawozdanie
z działalności zarządu za rok ubiegły, a następnie omówiła plan pracy na rok bieżący
i propozycje zagospodarowania środków finansowych. I tak m.in. jednomyślnie po
stanowiono przeznaczyć na plac gier i zabaw 800 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego - ponad 10 tys. zł, a kulturę fizyczną - blisko 6 tys. zł. W drugiej części
zebrania rozmawiano na tematy związane z codziennym życiem mieszkańców sta
rówki. Burmistrz Drąszkowski odpowiadał na pytania dotyczące remontu ul. ks.
bp. Bogedaina, zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Domu
U sług czy też budowy kolejnych rond w mieście.
Z frekwencji zadowolona była przewodnicząca zarządu. Z roku na rok jest ona
większa. Oznacza to, że coraz więcej osób chce mieć realny wpływ na decyzje doty
czące ich miejsca zamieszkania.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pszczyny informuje, że przystąpił do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice, w tym sporządzenia progno
zy oddziaływania na środowisko.
Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice przystąpiono na podstawie uchwały
nr Xn/125/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Pszczynie.
Istotnym elementem planu jest określenie dopuszczalnych wpływów eksploatacji
górniczej w terenach górniczych Czechowice II i Bestwina.
Planem objęto obszar o powierzchni około 2167 ha obejmujący tereny w sołec
twach Ćwiklice i Rudołtowice. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice w terminie do 27 marca 2009 r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy, Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski
w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna,
2) ustnie, do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski
w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: uia@pszczyna.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pszczyny
Burmistrz Pszczyny
Krystian Szostak
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Z a s a d y unieważniania dowodu osobistego
Burmistrz Pszczyny informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych, dowód osobisty podlega unieważnieniu:
- z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu,
- z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
- z dniem zgonu jego posiadacza,
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
- z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
- po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych, które zamiesz
cza się w dowodzie osobistym, w przypadku, gdy osoba nie złożyła wniosku o jego
wymianę, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą term in ten
wynosi 4 miesiące.

Aktualności

Mieszkania dla pogorzelców
W grudniu ubiegłego roku w wy
niku pożaru w dwupiętrowej kamie
nicy przy ul. Kopernika jedna osoba
zginęła, a cztery trafiły do szpitala.
Wśród nich dziecko i strażak, który
brał udział w akcji. Dach nad głową
straciło ponad 20 rodzin.

N a koszt gminy pogorzelców najpierw
umieszczono w hotelu „Elwo” i Domu
Turysty, a po nowym roku część prze
prowadzono do internatu Zespołu
Szkół Rolniczych. Jednocześnie bur
mistrz podjął decyzję o wyremonto
waniu dla nich ośmiu mieszkań nad

stajniami książęcymi. Roboty rozpoczę
ły się w połowie stycznia i w tej chwili
są na ukończeniu. - Prace prowadzone
w pomieszczeniach nad stajniami są
opłacane z funduszu remontowego. Nie
są to jakieś wielkie kwoty. To są bieżące
wydatki, które na końcu zostaną zsu

mowane - mówi Leszek Kuśka, dyrek
tor Administracji Zasobów Komunal
nych w Pszczynie. Rodziny oczekujące
na wprowadzenie się do odnowionych
lokali muszą jeszcze uzbroić się w cier
pliwość. - W momencie, gdy otrzyma
my pismo, że dana osoba ma prawo do
przydziału danego mieszkania,
rozpoczniemy zasiedlanie. Jest
to czynność proceduralna, która
może jeszcze chwilę potrwać
- wyjaśnia dyrektor AZK.
Jednocześnie
trwa
spór
z właścicielem spalonej kamie
nicy, na którego prawo nakłada
określone obowiązki, również
w stosunku do jej lokatorów
Zgodnie
z obowiązującymi
przepisami to po jego stronie
leży zapewnienie im lokali za
stępczych.
ps

Wyższe taryfy za wodę i ścieki
Podwyżka ceny odbioru ścieków o około 10 proc. wynika natomiast ze wzrostu
kosztów prowadzenia tej działalności przez przedsiębiorstwo, związanych głównie
z wymogami ochrony środowiska. Obliczyliśmy, że dla 3-4 osobowej rodziny zu
żywającej 10 m 3 wody, rachunek za dostarczenie wody i odbiór ścieków zwiększy
się miesięcznie o 9,84 zł.

Z dniem 1. kwietnia wzrasta (wraz z podatkiem VAT) cena 1 m3 wody.
Zasadniczy wpływ na ten wzrost ma duża, bo blisko 17 proc. podwyżka ceny
wody hurtowej kupowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunal
nej do dalszej dystrybucji od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach.

Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej informuje, że od dnia 01 kwietnia 2009 roku
będą obowiązywały nowe ceny i stawki za wodę:
Taryfowa grupa odbiorców W1

W yszczególnienie

Cena/stawka N etto

Cena/stawka z
VAT

Jednostka m iary

1

2

3

4

5

6

1.

G ospodarstwa dom owe,
przemysłowi i pozaprzemysłowi
odbiorcy usług rozliczani wg
wodom ierza głównego.

4,23

4,53

zł/m 3

16,58

17,74

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

11,21

11,99

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

11,21

11,99

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

4,23

4,53

zł/m 3

2 / stawka opłaty
abonam entow ej

5 ,8 4

6,2 5

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

W yszczególnienie

Cena/stawka N etto

Cena/stawka z
VAT

Jednostka m iary

Lp.

1/ cena za 1 m 3
dostarczonej wody

2 / stawka opłaty
abonam entow ej
dla odbiorców
rozliczanych w okresach
dwumiesięcznych
3 / stawka opłaty
abonam entow ej
dla odbiorców
rozliczanych w okresach
jednomiesięcznych

2.

LP.
1
1.

G ospodarstwa dom ow e w
budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych oraz
użytkownicy lokali użytkowych
usługowych i handlowych
oraz odbiorcy rozliczani wg
wodom ierza dodatkowego,
m ierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej.

Taryfowa grupa
odbiorców „Ś "

1/ cena za 1 m 3
dostarczonej wody

2

3

4

5

6

G ospodarstwa dom owe,
przemysłowi i pozaprzemysłowi
odbiorcy usług

Cena za 1 m 3
odprowadzanych ścieków

3,89

4,16

zł/m 3
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Paleja spisana na straty?
Jakieś fatum ciąży nad tym bu
dynkiem. Wpierw były problemy ze
sprzedażą, teraz z remontem. Jeśli
tak dalej pójdzie, za chwilę zniknie
z mapy naszego miasta. W styczniu
2005 roku radni powiatowi podjęli
uchwałę w sprawie sprzedaży budynku
Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych.
Głównym powodem tej decyzji był
brak środków finansowych na jego
utrzymanie i remont. Co roku na ten
cel starostwo przeznaczało od 20 do
40 tys. zł. Przypomnijmy, na pierwsze
dwa przetargi ogłoszone przez zarząd
powiatu nie wpłynęła żadna oferta.
Przeszkodą była zbyt wysoka cena.
Pierwotnie ustalona na 2,5 m ln zł,
później obniżona o 30 proc. Ale to i tak
było za mało, aby w drugim rozdaniu
znalazł się chętny na zakup Palei. Po
tych nierozstrzygniętych przetargach
starostwo zmieniło sposób wyłonienia
nabywcy. Początkiem grudnia 2005
roku rozpoczęły się negocjacje z dwoma
podmiotami. Ostatecznie lepszą ofertę
przedstawiła spółka „Karol Kania i Sy
nowie” z Pszczyny. I gdy się wydawało,
że sprawa dobiega szczęśliwego finału,
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków wpisał Paleję do rejestru zabytków.
Ta decyzja radykalnie zmieniła zarówno
sytuację sprzedającego, jak i kupujące
go. Tym bardziej, że wpis obejmował
nie tylko elewację, ale również bryłę i
formę budynku, detal architektoniczny
wnętrz, historyczną stolarkę okienną
i drzwiową oraz kompozycję zieleni
wysokiej otaczającej budynek. Zapis
konserwatorski, który jednocześnie

wpłynął na wzrost kosztów remontu,
doprowadził do wycofania się spółki
„Karol Kania i Synowie” z zakupu nie
ruchomości. Tym samym procedura
związana ze sprzedażą Palei wróciła do
punktu wyjścia. Zarząd powiatu podjął
decyzję o powtórnym wystawieniu jej
na przetarg. Cenę wywoławczą ustalo
no ponownie na 2,5 m ln zł, ale przyszły
właściciel mógł liczyć na przewidziany
przez prawo 50 proc. upust, jaki przy
sługuje nabywcy budowli zabytkowej.
Do przetargu przystąpiła tylko jedna
osoba, Alina Lech, Polka mieszkająca
w Australii, która po bonifikacie kupiła
Paleję za 1 m in 252,5 tys. zł. Ale do
podpisania aktu notarialnego znowu
nie doszło, ponieważ Alina Lech zre
zygnowała z jej zakupu, tłumacząc,
że pomyliła powierzchnię całkowitą
z powierzchnią użytkową. Ostatnim
kołem ratunkowym dla budynku
miał być kolejny obywatel Austra
lii, Artur Dyna, który w sierpniu
2007 roku kupił Paleję za 1,5 min zł.
W rozmowie z nami potwierdził w te
dy, że zamierza budynek przekształcić
w prywatną rezydencję dla swojej ro
dziny. Planował również jak najszybsze
rozpoczęcie robót: „W pierwszej kolej
ności czeka nas rem ont dachu. Mamy
już odpowiednie dźwigi, rusztowania
i trzy firmy, które podjęłyby się tego
zadania. Ale wstrzymują nas formal
ności. Dopiero po ich załatwieniu
i podpisaniu wszystkich potrzebnych
umów, określimy datę rozpoczęcia
prac. Jestem przekonany, że będą to
najbliższe tygodnie. Czas działa na

naszą niekorzyść” (Artur Dyna odebrał
klucze do Palei. „Głos Pszczyński”
2007, nr 13). O d tego czasu minęło
ponad półtora roku. I co? I nic. Budy
nek jak stał, tak stoi i niszczeje. I nic nie
wskazuje na to, aby miałoby się to zmie
nić w najbliższym czasie. Artur Dyna
nie dotrzymał słowa, a starostwo nie
zabezpieczyło się przed taką ewentual
nością. - Byłoby to trudne, gdybyśmy
każdą nieruchomość sprzedawali z za
pisem „tak, ale...” - tłumaczy Zygmunt
Jeleń, wicestarosta powiatu pszczyń

skiego. Jednak w tym przypadku nie
chodzi przecież o budynek byle jaki, lecz
jeden z najbardziej rozpoznawalnych
obiektów w naszym mieście, który obok
wybitnych walorów architektonicznych,
posiada również wartość historyczną.
Dlatego nie można go spisać na straty, a
obok jego przyszłości przejść obojętnie.
Paleja zasługuje na lepszy los!
Z właścicielem budynku nie udało
nam się skontaktować.
(r)

P r z e z półtora roku właścicielow i P alei udało się w yciąć k ilk a d rzew
i p o sta w ić ohydny, betonowy p łot.

Inne zabytkow e obiekty w n aszym mieście m ia ły w ięcej szczęścia: w zorcow o odnow iony budynek Sądu Rejonowego
i p rzebu dow yw an a w łaśn ie w ieża ciśnień
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„ J a k mdate się Z a p a ć im feC , k ifo^ch mfe było
Wraz z nastaniem nowego roku warto przyjrzeć
się zmianom w gospodarce odpadami komunal
nymi, jakie nastąpiły w przeciągu ubiegłego roku
na terenie gminy Pszczyna. Z dniem 1. maja gmina
przejęła od mieszkańców obowiązki związane z wy
wozem odpadów. Wcześniej gospodarka odpadami
komunalnymi opierała się na systemie „umownym”,
polegającym na podpisywaniu indywidualnych um ów
na wywóz odpadów M im o że 90 proc. mieszkańców
było objętych takim systemem, to częstotliwość wy
wozu odpadów była zdecydowanie za rzadka, dlatego
można przypuszczać, że:
- część odpadów wykorzystywana była w gospo
darstwach domowych do celów opałowych,
- odpady paleniskowe wykorzystywane były przez
mieszkańców we własnym zakresie do utwardza
nia dróg i niwelacji terenu,
- odpady wielkogabarytowe wywożone były na
„dzikie” wysypiska śm ieci.
W następstwie przeprowadzonego referendum, w któ
rym mieszkańcy gminy opowiedzieli się za przejęciem
przez gminę obowiązków związanych z wywozem
odpadów, Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg
na „wywóz odpadów”, który wygrała firma R EM O N DIS. Pierwszym wielkim przedsięwzięciem, przed
którym stanęła firma wywozowa, było wyposażenie
wszystkich nieruchomości mieszkalnych w pojemniki
1 worki na odpady Po realizacji tego wcale niełatwego
zadania, nadszedł czas na regularny odbiór odpadów:
na terenie osiedli domków jednorodzinnych - co
2 tygodnie, a na osiedlach bloków - 2 razy w tygodniu.
Wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do podziału
wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów
na dwie grupy: „odpady suche - opakowaniowe”
i „odpady mokre”. Do worków lub pojemników na
odpady segregowane (dostępnych w nieograniczo
nej ilości) wrzucane są odpady opakowaniowe. Ilość
zebranych w ten sposób odpadów zaskoczyła nawet

kierownictwo firmy REM ONDIS. Biorąc pod uwa
gę, iż w 2007 roku mieszkańcy gminy wysegregowali
82 tony odpadów, nikt nie przypuszczał, że rok póź
niej ilość ta wzrośnie do 1 270 ton (15 razy więcej!).
M ożna domniemywać, że ponad 1000 ton śmieci nie
spaliliśmy w kotłowniach, nie podrzuciliśmy do lasów
czy rowów, ani nie zdeponowaliśmy na składowiskach
odpadów. Zebrane odpady opakowaniowe zostały
przewiezione do sortowni w Sosnowcu, a stamtąd do
hut szkła, papierni, recyklerów tworzyw sztucznych
oraz do instalacji produkcji paliw alternatywnych.
Gmina nie musi się borykać z problemem zalegają
cych hałd plastików i makulatury, który dotknął wiele
gmin ościennych. Ze względu na załamanie się rynku
surowców wtórnych aktualnie brakuje chętnych do
odbioru tego typu towarów. Umowa podpisana po
między U rzędem i firmą REM O N D IS na okres 4 lat
gwarantuje gminie regularny odbiór zarówno odpa
dów opakowaniowych, jak i wymieszanych. Równie
zaskakująca jest ilość zebranych odpadów niesegregowanych - ponad 13 800 ton,
czyli 5 500 ton więcej niż w roku
poprzednim. Skąd taka wielka
różnica? Po pierwsze nowy
system gospodarki odpadami
komunalnymi obejmuje swym
zasięgiem wszystkich mieszkań
ców gminy, nawet tych najwięk
szych „przeciwników posiadania
kubełka”. Po drugie mieszkańcy,
którzy wcześniej bardzo rzadko
korzystali z wywozu odpadów,
zostali zobligowani do cyklicz
nego wywozu odpadów. Po
trzecie coraz rzadziej zdarzają
się sytuacje składowania popiołu
w dołach, wykopanych przez

ZZ7
ooo

mieszkańców na terenie własnych działek. W ten spo
sób śmieci, które trafiały na „dzikie wysypiska” zaczęły
trafiać do kubełków i na składowiska odpadów.
We wrześniu gmina zorganizowała zbiórkę wielkich
gabarytów oraz sprzętu elektronicznego i elektryczne
go. W sumie zebrano 166 ton takich odpadów Podczas
zbiórki mieszkańcy mogli wystawić „chomikowane”
na strychach i w piwnicach stare meble, wersalki, fote
le, krzesła i wózki dziecięce.
Ze względu na fakt, że omawiany system gospodarki
odpadami komunalnymi funkcjonuje dopiero przez
8 miesięcy, w zasadzie dopiero dane za 2009 rok odda
dzą w pełni obraz strumienia odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie naszej gminy. Jednak nawet
dane z 2008 roku (w odniesieniu do danych z lat po
przednich) pokazują, jak wiele śmieci udało nam się
w końcu „złapać” do pojemników i worków Cieszy
mniejsza ilość dzikich wysypisk, mniej koszy ulicz
nych „przystrojonych reklamówkami” oraz czystsze
powietrze wieczorami. Brawa dla mieszkańców!

T jk eteioOdpady fcommmaDm©z ebram© ma teoemfe gminy Pszczyna
w fetach 2®®4 - 2 0 0 8 , wg flmfoGmacjJ] f t a wywezowycho
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Wydarzenia

VIII Plebiscyt „Głosu Pszczyńskiego" - Sportowiec roku 2008
Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszym PLEBISCYCIE
na najlepszego sportowca ubiegłego roku. Podobnie jak w latach
ubiegłych, głosowanie ograniczamy do dyscyplin olimpijskich. Nie
zmienia się natomiast sposób oddawania głosów. N a Wasze listow
ne zgłoszenia, wyłącznie na oryginalnych kuponach publikowanych
w kolejnych wydaniach naszej gazety, czekamy do czwartku, 30
kwietnia. Prosimy je przesłać na adres: „Głos Pszczyński”, 43-200
Pszczyna, ul. 3 Maja 9, z dopiskiem „Plebiscyt”.
Honorowy patronat nad PLEBISCYTEM objął burmistrz naszego
miasta, Krystian Szostak.
Wśród osób, które nadeślą na PLEBISCYT swoje propozycje,
wylosujemy nagrodę. Również na trzech najlepszych sportowców
czekają atrakcyjne nagrody.
Co dwa tygodnie będziemy informować, jak przebiega głosowanie:
kto aktualnie prowadzi.
Raz jeszcze zapraszamy do udziału w PLEBISCYCIE!

___d o , Plebiscyt na
Pszczyński sportowca roku
SPORTOWIEC ROKU 2008
.5 pkt
.3 pkt
.1 pkt

WSPÓŁORGANIZATORZY: Agencja Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
w Pszczynie.

Dane osoby głosującej

Nominacje
Karolina Baczyńska (LKS Pszczyna, lekkoatletyka), Rafał Brańka (LKS Rudołtowice-Ćwiklice, piłka nożna), Jakub Foltyn (LKUKS Pszczyna, kolarstwo), Dominika Friebe
(ULKTS Pszczyna, tenis stołowy), Anna Gwiżdż (PLKS Pszczyna, siatkówka), Błażej Helbik (LKS Pszczyna, lekkoatletyka), Joanna Helbik (LKS Pszczyna, lekkoatletyka),
Bartłomiej Kempny (Iskra Pszczyna, lekkoatletyka), Zbigniew Kościański (Czarni Piasek, piłka nożna), Andrzej Maślorz (Podbeskidzie Bielsko-Biała, LKS Łąka, piłka
nożna), Kamil Migdoł (LKUKS Pszczyna, kolarstwo), Kamila Nowak (UKS Yonex Trzebinia, tenis ziemny), Bogdan Prusek (Iskra Pszczyna, piłka nożna), Paweł Pietryja
(UKS Plesbad Pszczyna, badminton), Mateusz Szuster (ULKTS Pszczyna, tenis stołowy), Andrzej Żupa (Znicz Jankowice i El-Bud Pszczyna, piłka nożna i futsal).
Oczywiście nie muszą Państwo z tej listy korzystać, m ożecie jak zawsze typować swoich kandydatów. Pamiętać jednak należy, że tylko tych, którzy związani
są z dyscyplinami olimpijskimi.
Aktualna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Tomasz Kropidło
2. Ewa Kucharska 3. Joanna Helbik
Najlepsi sportowcy:
Rok 2001 - Monika Ryszka (lekkoatletyka). Rok 2002 - Mikołaj Gromadzki (skacista). Rok 2003 - Mikołaj Gromadzki (skacista).
Rok 2004 - Paweł Oszek (lekkoatletyka).
Rok 2005 - Adam Maślorz (piłka nożna). Rok 2006 - Marcin Moric (piłka nożna).
Rok 2007 - Katarzyna Piróg (lekkoatletyka). Rok 2008 -?

KAPITAŁ LUDZKI

EUROPEJSKI

#

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

W ojew ództw o Śląskie

a

Człowiek - najlepsza inwestycja*
TYLKO AKTYWNI kat. C
P r i o r y t e t V I, D z i a ł a n i e 6 . 3

D z ia ła n ia

P ro g ra m

O p e ra c y jn y

z a p la n o w a n e

w

K a p ita ł L u d z k i

P ro je k c ie :

- dwugodzinne indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
- kurs prawo jazdy kat. C
wany jest do strażaków ochotniczych straży pożarnych
Projekt skierowany
na terenach wiejskich.
Biuro Projektu mieści się w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.,
\.
Pszczyna, ul. 3 Maja 9, tel. 032 447 17 14

X

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

Projekt realizowany pod nadzorem
W ojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
w w w .w up-katow ice.pl
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Wydarzenia

Ocalić od zapomnienia
Odbyło się pierwsze spotkanie grupy osób,
które zamierzają założyć stowarzyszenie dla upa
m iętnienia drewnianego kościółka św. Jadwigi
w Pszczynie, który spłonął 5. września 1939 roku.
N a 70. rocznicę tego wydarzenia zaplanowano wy
konanie makiety kościółka, która mogłaby stanąć na
cmentarzu św. Jadwigi oraz tablicy informacyjnej
przybliżającej jego dzieje. Wystarczy powiedzieć, że
pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele po
chodzi z 1. grudnia 1408 roku. W tym to dniu książę
raciborski Jan obdarzył dworzanina Jacka Wornicha
posiadłością koło Pszczyny, gdzie znajdował się ko
ściół św. Jadwigi.
(w)
O ko lic z n o ś c i sp a le n ia d re w n ia n e g o
ko śció łka św. Ja d w ig i Ś ląskiej
w Pszczynie
w d n iu 5. w rze śn ia 1 9 3 9 roku
W sobotę, w drugim dniu II wojny światowej - po
bitwie na polach w Ćwiklicach - w której zginęło
około 250 polskich żołnierzy - miejscowi Niemcy
zaczęli się gromadzić w pobliżu wieży ciśnień i bu
dynku sądu, przybywali z kwiatami całymi rodzinami,
aby przywitać wkraczające do Pszczyny niemieckie
wojsko i rozpoczęli budowę bramy powitalnej.
Jadąca od strony południowo-zachodniej kolumna
wojska niemieckiego ostrzelała z broni maszynowej
zgromadzoną na otwartym terenie ludność cywilną.
Zginęło co najmniej 15 osób, w tym siedmiolet
nia dziewczynka. Ilu było rannych? N ie wiadomo.
We wtorek, 5 września Niem cy zorganizowali uro
czysty pogrzeb cywilów i kilku żołnierzy niemiec
kich. Kondukt pogrzebowy z orkiestrą i kompanią
wojska szedł z rynku na cmentarz Wszystkich Świę
tych i cmentarz ewangelicki przy ul. Katowickiej.
N a cmentarzu Wszystkich Świętych po złożeniu
zwłok do mogił wojsko oddało salwę honorową.
Prawie natychmiast rozpoczęła się strzelanina, po
ciski świstały nad głowami. Żołnierze wskoczyli
do mogiły i strzelali w kierunku parku. Ludzie w
wielkim popłochu uciekali, połamali płoty, uciekali
w stronę stodół i dalej do centrum miasta, inni w
stronę kolonii Piłsudskiego - kierunek wschodni.
Po tych wydarzeniach wśród ludności najczęściej m ó
wiono, że w tym czasie od strony zachodniej - Starej
Wsi, ul. Chopina - jechała kolumna wojska, która sły
sząc strzały odpowiedziała zmasowanym ogniem z bro
ni maszynowej, od której zapalił się kościół św. Jadwigi.
Według oficjalnej wersji niemieckiej, kościół został
spalony, ponieważ wewnątrz przebywali uzbrojeni cy

wile, powstańcy oraz polscy żołnierze. Wersja ta szyb
ko upadła, gdyż drewniany kościółek nie mógł sta
nowić żadnej ochrony dla walczących i uzbrojonych
ludzi. Ponadto był to już czwarty dzień pobytu wojska
niemieckiego w Pszczynie, a w pogorzelisku nie na
trafiono na żadne ślady obecności ludzi lub broni.
Według innej wersji, w parku przebywał patrol woj
skowy, słysząc strzały otworzył ogień w kierunku po
bliskich cmentarzy. Prawdopodobnie sprawcami ma
sakry cywilów pod wieżą ciśnień, jak również spalenia
kościółka i organizatorem pogrzebów, była jednostka
pułku SS Germania, która w sobotę, 2. września
wkroczyła do Pszczyny, a cztery dni później wyjechała
na front. (Janusz Ryt: Bitwa Pszczyńska 1939 rok. Str.
83, 84, 143, 144, 145, 146).
Przed laty czytałem w polskiej prasie, że nie
miecka dywizja SS Germania została rozbita pod
Lwowem we wrześniu 1939 roku przez broniące
miasto jednostki wojska polskiego oraz, że dywi
zja ta nie została reaktywowana - przestała istnieć.
Przed wojną kościół został gruntownie odnowiony
przez specjalistów z Krakowa. Po jej zakończeniu
było wiele inicjatyw i propozycji odbudowy lub
upamiętnienia kościoła. W styczniu 1946 roku Józef
Kuczia, uczeń Liceum im. Chrobrego w Pszczy
nie, na zebraniu kółka krajoznawczego wygłosił
referat pod tytułem „Dzieje kościoła św. Jadwigi”.
Pod koniec lat czterdziestych do księdza prałata Bieloka prywatni rzemieślnicy i handlowcy wystąpili z pro
pozycją odbudowy kościoła za własne pieniądze. W la
tach sześćdziesiątych z propozycją odbudowy wystąpił
w imieniu Rady Parafialnej przy kościele Wszystkich
Świętych jej przewodniczący Franciszek Pękała. Wo
bec sprzeciwu władz kościelnych i państwowych zre
zygnował z dalszej działalności w Radzie Parafialnej.
W latach 1998-1999 Agnieszka Łyko z Pszczyny na
pisała pracę magisterską pod tytułem: „Drewniany
kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Pszczy
nie. Studia zabytkowe i założenia do projektu rekon
strukcji”. Pracę zakończyła słowami: „Czyż można
złożyć piękniejszy hołd minionym pokoleniom, które
przecież miały swój udział w życiu Jadwiżki”.
Autorka w swej pracy korzystała częściowo z refe
ratu i dokumentów otrzymanych od rodziny Kuczia.
Radca prawny Józef Kuczia, syn Jana, zbierał i kolek
cjonował wszelkie dokumenty dotyczące kościółka
św. Jadwigi, przechowała je żona Marta z dom u Leki.
W pracy Agnieszki Łyko czytamy m.in. słowa
prof. dr Czesław Thula: „W 1939 roku spłonął
jeden z najstarszych i najcenniejszych kościołów
drewnianych w Polsce, jakim był kościół św. Ja
dwigi w Pszczynie i nie pozostało po nim śladu”.

SERWIS SAMOCHODOW POWYPADKOWYCH
SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH
LAKIERY SAMOCHODOWE STANDOX
1Kom pleksowe naprawy powypadkowe
• Prostowanie elementów karoserii,
m iejsc trudnodostępnych, gradobicia
Napraw a zderzaków sam ochodowych,
reflektorów, chłodnic
• Konserw acja i nadkola
• Lakiery i m ateriały lakiernicze

MAR-MAT

Marian Pietryja

Pszczyna, ul. Bratnia 20 (kol. Jasna), tel. (032) 2 1 0 2 2 4 9 , 0 6 0 5 2 6 5 9 4 6
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Pisząc te stwierdzenia profesora, nadal aktualne przed
zbliżającą się 70. rocznicą spalenia kościoła, z przykro
ścią i ze smutkiem powtarzam: i nie ma po nim śladu!
N a przestrzeni lat na wszelkie inicjatywy odbudowy
czy upamiętnienia władze odpowiadały zazwyczaj
pozytywnie, lecz z myślą (propozycjami) oddalenia
w czasie.
Koszty upamiętnienia kościoła powinny być
pokryte przez Starostwo i Gminę Pszczyna oraz
z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, bowiem zabytkowy kościół został
spalony podczas działań wojennych i dotyczy to
upamiętnienia kultury i dziedzictwa narodowego.
Przed wojną do parafii Wszystkich Świętych w Pszczy
nie należały wioski: Jankowice, Studzienice, Piasek,
Czarków, Stara Wieś, Poręba, Radostowice. Po wojnie
parafianie - mieszkańcy wymienionych wiosek oraz
osiedla Piastów wybudowali nowe kościoły - razem
osiem, a na ukończeniu jest budowa kościoła na osie
dlu Daszyńskiego, w ubiegłym roku rozpoczęto przy
gotowania do budowy następnego kościoła na osiedlu
Powstańców Śląskich. Ponadto prowadzona od kilku
lat gruntowna odnowa macierzystego kościoła Wszyst
kich Świętych nie została jeszcze w pełni zakończona.

Święta Jadwiga Śląska pochodziła z bawarskiego
rodu hrabiowskiego Diessen-Andechs, urodzona
w 1174 roku zmarła w 1243 w Trzebnicy, kanoni
zowana na świętą w 1267 roku. Przybyła na Śląsk
około 1188 roku, była małżonką Henryka zwanego
Brodatym. Święta Jadwiga była matką Henryka Po
bożnego, który poległ w nierównej walce pod Legnicą
z Tatarami w 1241 roku (Ks. Antoni Kiełbasa SDS:
część I: Św. Jadwiga Patronką dnia wyboru Jana
Pawła II. Część II: Więź Jana Pawła II ze św. Jadwi
gą. Wydawnictwo Salwatorianów. Trzebnica 1985).
Stefan Florian Gruszka

Reklama

S P E C J A L IS T A E N D O K R Y N O L O G
SPECJALISTA C HO RÓ B W EW NĘTRZNYCH

PSZCZYNA, UL. DRA ANTESA 1
CZYNNE W SOBOTY
REJESTRACJA TELEFONICZNIE: (032) 430 41 59
L E C Z E N IE :

C H O R O B Y TARCZYCY LECZENIE O S T E O P O R O Z Y
LECZENIE Z A B U R Z E Ń H O R M O N A L N Y C H

Komunikaty

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A RGU
Burmistrz Pszczyny

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE
zapraszają do udziału w

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Łące przy ul. Jaworowej.

POWIATOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
„BEZBŁĘDNY MIESZKANIEC
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO"

1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod
oznaczeniem KA1P/00043336/4.
2. W katastrze nieruchomości obrębu Łąka arkusz mapy 1 dodatek 8 grunt oznaczony jest jako działka
nr 4309/324 o powierzchni 459 m2 ( dr).
3. Nieruchomość położona jest strefie peryferyjnej Łąki przy ul. Jaworowej, w pobliżu ostatnich zabudowań.
Otoczenie nieruchomości to grunty użytkowane rolniczo. Nieruchomość ma kształt trójkąta. Dojazd do
nieruchomości drogą o nawierzchni w części gruntowej, w części trwałej. Dostęp do niezbędnych urządzeń
infrastruktury technicznej (sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej) utrudniony
ze względu na duże odległości. W sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego
napięcia. Obecnie nieruchomość stanowi nieużytek.
4. Nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na
obszarze przeznaczonym na pozostałe obszary sadownicze i rolnicze.
5. Nieruchomość sprzedana zostanie na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg
przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady M inistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. N r 207, poz.
2108).
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 000,00 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 12.00 w sali Ratusza w Pszczynie, Rynek 2 II piętro.
8. Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić do dnia 16 kwietnia 2009 r. gotówką w kasie U rzędu Miejskiego,
Pszczyna - Rynek 2 lub przelewem na rachunek U rzędu Miejskiego w Pszczynie prowadzonego przez ING
Bank Śląski S.A. Oddział w Bielsku Białej nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540. Dowód wniesienia wadium
przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku, gdy osoba ta nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu
o umowie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po przetargu w formie wniesionej przez uczestnika przetargu.
10. Cała cena sprzedaży wylicytowana w przetargu jest płatna najpóźniej na trzy dni przed terminem spisania
umowy notarialnej przenoszącej własność.
11. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami U rzędu Miejskiego w Pszczynie,
Rynek 2, tel. 032 449 39 10.

1. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich
mieszkańców powiatu pszczyńskiego.
2. Konkurs będzie miał formę dyktanda, sprawdzają
cego znajomość poprawnej pisowni.
3. Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2009 roku (wtorek)
w sali obrad Rady Powiatu Pszczyńskiego w Starostwie
Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 maja 10, o godz. 16.00.
4. Zwycięzca Powiatowego Konkursu Ortograficzne
go otrzyma tytuł „Bezbłędnego mieszkańca powiatu
pszczyńskiego 2009”.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości,
której termin zostanie podany w dniu konkursu.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsze
zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia (dane wg załączo
nej karty zgłoszenia) można przesłać pocztą, faksem
lub e-mailem do 1 kwietnia 2009 roku na podany
poniżej adres:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200
Pszczyna, ul. 3 maja 7; poppszczyna@wp.pl, tel. 0 32
210 24 98.
Karta zgłoszenia do POWIATOWEGO KO NK U R
SU O RTO G RA FICZN EG O
„BEZBŁĘDNY
MIESZKANIEC
POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO”
Prosimy o wyraźne zapisanie imion i nazwisk druko
wanymi literami.
IMIĘ,
NAZWISKO

Data
urodzenia

Adres
zameldowania

Telefon,
e-mail

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY
N a p o d sta w ie Z a rz ą d z e n ia B u rm is trz a Pszczyny N r A Z K /8 2 6 /2 0 0 5 r. z d n ia 1 5 .0 9 .2 0 0 5 r. o g ła sza m
A u k c ję na p rze ję cie w n a je m k o m u n a ln e g o lo k a lu u żytko w e g o :
A u k c ja o d b ę d zie się w R atuszu w Pszczynie ul. R ynek 2 (m a ła sa la ) i d otyczyć b ędzie n a s tę p u ją c e g o lo k a lu :
T E R M IN A U K C JI: 0 6 .IV 2 0 0 9 r. g o d z .1 0 00

L.P.

1.

Adres
lokalu użytkowego

Pszczyna
ul. Chrobrego 8

Pow.
użytkowa
[ m 2]

Sposób wykorzystania
lokalu użytkowego
przez Najemcę

Czas
trwania
umowy najmu

Cena
wywoławcza
za 1 [ m 2]

parter
149,37 m 2

dowolne
zagospodarowanie

na czas
nie określony

27,50 zł / m2
+
22% VAT

Wadium

5011,37 zł

Warunki najmu
lokalu użytkowego

Remonty i
adaptacja lokalu na
własny koszt bez
możliwości żądania
zwrotu nakładów.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium w określonym terminie i zgłosiły uczestnictwo w formie pisemnej w terminie określonym
w ogłoszeniu, z wyjątkiem osób, które posiadają zadłużenie względem Gminy Pszczyna z tytułu najmu lokalu użytkowego, nawet w przypadku gdy to zadłużenie objęte
jest ugodą rozkładającą na raty.
Przystępujący do aukcji na przejęcie w najem komunalnych lokali użytkowych zobowiązani są złożyć w pokoju nr 4 U rzędu Miasta Pszczyna ul. Rynek 2 do dnia
06.IV 2009 r. do godz. 930 pisemne zgłoszenie przystąpienia do aukcji wraz z wymaganymi dokumentami:
1) Osoby prawne powinny złożyć: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące, kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem NIP, REGON.
2) Osoby fizyczne przed przystąpieniem do przetargu powinny okazać dowód tożsamości.
Osoby występujące w aukcji w charakterze pełnomocników powinny złożyć pełnomocnictwa sporządzone w odpowiedniej formie.
Przystępujący do aukcji na wybrany lokal zobowiązani są do wpłacenia wadium w kwocie jw gotówką najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie U rzędu Miasta.
Warunki aukcji oraz Zarządzenie N r AZK / 826 / 2005r. Burmistrza Pszczyny z dnia 15.09.2006r. oraz projekt umowy najmu lokalu użytkowego są do wglądu w siedzibie
Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie ul. Dworcowa 30 .
Warunki aukcji, warunki ogłoszenia można zmienić lub odwołać bez podania przyczyn, do momentu rozpoczęcia licytacji. Do tego momentu lokal może być wycofany
z aukcji, a wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi.
Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia i zawarcie umowy strony potwierdzają na piśmie w ciągu 7 dni od daty aukcji , pod rygorem wypowiedzenia.
Uczestnik traci prawo do żądania zwrotu wadium z chwilą udzielenia mu przybicia. Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu dla podmiotu z którym zostaje zawarta
umowa najmu.
Wadium zostaje w całości zwrócone osobom, które nie zostały wyłonione jako Najemcy.
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Aktualności

MUZEA

W spom nienie o kpt. J ó ze fie K a p ic y
6

I

X

( a .'p - c +~-
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Zmarł kpt. Józef Kapica
MuzeumZamkowe wPszczynie
uprzejmie informuje, że w marcu
będzie czynne:

Poniedziałki
Wtorki
Środy
Czwartki
Piątki
Soboty
Niedziela i sw.

zamek czynny
nieczynne
11.00 - 15.00
9.00 - 16.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
10.00 - 15.00
10.00 - 16.00

kasa czynna
11.00 - 14.00
9.00 - 15.00
9.00 - 14.00
9.00 - 14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 15.00

Ostatni zwiedzający wchodzq do Muzeum na
godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
Muzeum jest dostępne dla widzów
niepełnosprawnych.

Pokazowa Zagroda Żubrów
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
ul. Żorska 5, tel. 032 793 69 22
www.zubry.pszczyna.pl
Godziny otwarcia:
Kwiecień - Październik 9:00 - 18:00
Listopad - Marzec 9:00 - 17.00

Biuro Informacji Turystycznej
Brama Wybrańców 1, tel. 032 212 99 99
www.pszczyna.info.pl
bit@pszczyna.info.pl
www.sklep.pszczyna.info.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
Sobota - Niedziela 10.00 - 16.00

Skansen
,Zagroda Wsi Pszczyńskiej'
park etnograficzny
ul. Parkowa, tel. 0604 508 718
www.skansen.pszczyna.pl
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wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiado
mość o zgonie wiel
ce zasłużonego dla spraw
ośw iaty poza granicami
kraju kpt. Józefa Kapicy.
On to wraz z mjr. Mieczy
sławem M łotkiem , kie
rownikiem Referatu Kul
tury i Prasy 3 D yw izji
Strzelców Karpackich (3
DSK), doprowadził do po
wstania, na Środkowym
Wschodzie, Dywizyjnego
Kursu Gimnazjalnego.
Ze skromnych począt
ków, pomyślany jako kil
kum iesięczny kurs, roz
winął się on w wielki za
kład naukowy i w nie
zwykłych warunkach wo
jennych i emigracyjnych
Józef Kapica, Boże Narodzenie 1990 r.
dał możność setkom żoł
nierzy (nie tylko 3 DSK,
ale i innych wielkich jednostek woj dział przeciwpancernych, stoczył sa
skowych 2 Korpusu) zdobycia śred motną, dramatyczną walkę z czołga
niego wykształcenia, spełniając za mi i piechotą niem iecką w rejonie
danie podw ójne, bo w ciągu akcji Balhamed-el-Duda, gdzie kompania
wojennej przysporzył wojsku znacz „B” z 50 pułku piechoty angielskiej
ną liczbę kandydatów do szkół pod uciekła w popłochu z pola walki i
chorążych, a po zakończeniu wojny, pozostaw iła pluton dział przeciw 
już jako G im nazjum i Liceum 3 pancernych bez osłony. W alczył na
DSK, przyczynił się do wytworzenia stępnie pod Gazalą.
Po w ycofaniu Brygady Karpac
nowych kadr inteligencji polskiej, tej
warstw y, która w ostatniej wojnie kiej do Palestyny, w marcu 1942 r.
poniosła tak olbrzymie straty.______ otrzym ał przydział, jako oficer

Z

Bohaterem niniejszego artykułu
jest kpt. Józef Kapica, który urodził
się 21 września 1906 roku w Miedźnej. Jego osobą zainteresował mnie
profesor Florian Śmieja, m ieszka
jący na stałe w Kanadzie. Któregoś
dnia otrzymałam od niego e-maila wraz
z załączonym artykułem pochodzącym
z „Dziennika Polskiego” (8 lipca, 2002
r.), wydawanym przez Polonię Angiel
ską. Artykuł ten ukazał się w związku
ze śmiercią kpt. Józefa Kapicy. W nim
żegnano tego wybitnego patriotę,
a także przedstawiono szerszemu gre
mium czytelników jego życiorys, na
który składał się nie tylko czas walki
w 3 Dywizji Strzelców Karpackich
(3DSK), ale także powojenna dzia
łalność na niwie oświatowej. Po jego
przeczytaniu zaintrygowała mnie postać
naszego krajana. Dowiedziałam się wie
lu ważnych i ciekawych rzeczy. Między
innymi to, że był bratankiem ks. Jana
Kapicy (wielkiego apostoła trzeźwości)
oraz że był absolwentem gimnazjum
klasycznego w Pszczynie. W jubile
uszowej księdze („Pszczyńskie gimna
zjum i liceum 1742-1992”) odnalazłam
adnotację, że świadectwo dojrzałości
otrzymał w 1925 roku. Studiował filo
zofię na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, gdzie po uzyskaniu stop
nia magistra pełnił funkcję starszego
asystenta. We wrześniu 1939 roku wraz
z oddziałami Wojska Polskiego przedo
staje się na Węgry. Zostaje internowany,
ale już w 1940 roku dociera do Homs
w Syrii (droga prowadziła przez Jugo
sławię, Grecję) i wstępuje do Samo
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dzielnej Brygady Strzelców Karpackich
(SBSK). Walczył w obronie Tobruku,
a w rejonie Balhamed-el-Duda zasłużył
się wielką odwagą staczając nierówną,
dramatyczną walkę z czołgami i pie
chotą niemiecką. Wyczyn to był nie
lada, skoro wcześniej kompania „B”
z 50 pułku piechoty angielskiej ucie
kła w popłochu. Brał również udział
w walkach pod Gazelą. W momencie
wycofania się Brygady Karpackiej do
Palestyny dostaje nowy przydział,
a mianowicie zostaje oficerem oświa
towym w Referacie Kultury i Oświa
ty 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
I odtąd już będzie jego działalność
związana z oświatą. I tak w 1943 roku
obejmuje
stanowisko
komendanta
Dywizyjnego Kursu Gimnazjalnego
(obóz wojskowy w Julis). Tę funkcję
piastował następnie w el- Quassainie
w Egipcie, później w Bagno di Ro
magna i Terra del Sole (podczas walk
na froncie włoskim), a po zakończe
niu działań wojennych w Amandoli
i Sarnano. Wtedy to już powstało gim
nazjum i liceum działające w ramach
3 Dywizji Strzelców Karpackich. Autor
artykułu, pisząc o tym czasie, podkreśla
jak wielką rolę odegrał kpt. Józef Kapica
wraz z majorem Mieczysławem M łot
kiem (kierownikiem Referatu Kultury
i Prasy) w zakresie oświaty i to w tak
trudnych warunkach wojennych. Obaj
przyczynili się do wykształcenia znacz
nej liczby podchorążych równocześnie
dając możliwość zdobycia średniego
wykształcenia dużej rzeszy żołnierzy.
To dzięki gimnazjum i liceum działa

jącym w ramach 3DSK powstały nowe
kadry inteligencji polskiej pozwalające
wzmocnić tę warstwę społeczną, która
poniosła tak ogromne straty podczas
wojny. Pozwalam sobie przytoczyć za
autorem artykułu słowa poety i żoł
nierza Janusza Wedowa wspominające
tamten okres, a zarazem tworzące bar
dzo piękny obraz: „Wszyscy Ci młodzi
uczniowie są żołnierzami spod Monte
Cassino, Ankony, Linii Gotów, Apeni
nów. Każdy z nich zdał już swój bodajże
najcięższy, najtrudniejszy w życiu egza
min... Ten, który trzeba zdawać w ogniu
walki, na polu bitwy. Więc na pewno
i ten egzamin szkolny, który czeka ich
obecnie zdadzą nie najgorzej... Są jak
młody, świerkowy las - rosnący mocno,
śmiało, szumnie w niebo i w słońce”.
Przytoczona została również wypo
wiedź korespondenta wojennego Ta
deusza Pniewskiego: „Czytajcie z sza
cunkiem o tej szkole. N ie wyczarował
jej, nie podarował nikt. Wypracowana
została, wyharowana z trudem, wysił
kiem (czyt. mgr Józefa Kapicy) mało
przez nas Polaków zauważanym, bo
codziennym i nieefektywnym, ale jakże
codziennym”. Po demobilizacji mgr
Józef Kapica również swoje losy zawo
dowe związał z oświatą - 10 lat praco
wał w różnych hostelach na stanowisku
kierownika
oświaty
pozaszkolnej,
sprawował funkcję ministra Oświece
nia Publicznego i Wyznań Religijnych
w
Rządzie
Rzeczypospolitej
na
Uchodźstwie, a także uczył w polskiej
sobotniej szkole w Rodchale oraz O l
dham, skąd wypuścił w świat wielu
wychowanków. W 1960 roku przeszedł
na zasłużoną emeryturę i przeniósł się
do Manchesteru, gdzie mieszkał aż do
ostatnich swoich dni. Tam został po
chowany na Cmentarzu Południowym.
N a uwagę zasługuje również fakt,
że jest on również autorem tomiku
„Serconauci”. Za swój wkład w walkę
z okupantem otrzymał medale woj
skowe polskie i zagraniczne. Mógł się
również poszczycić medalem Exsuli
bene de Ecclesia Merito nadanym przez
władze kościelne. Natomiast M inister
stwo Edukacji Narodowej w dowód
uznania szczególnych zasług dla oświa
ty i wychowania poza granicami kraju
przyznało mu medal Komisji Edukacji
Narodowej. W dniu 22 czerwca 2002
roku po ciężkiej chorobie umiera. Po
został w pamięci licznych jako wielki
bojownik sprawy o Polskę, nie tylko
na polu bitwy, ale w codziennej pracy
wychowując nowe pokolenia Polaków.
Wszystkie wiadomości zaczerpnięte
z artykułu, którego autorem jest
Mieczysław
Kuczyński,
pozwoliły
mi poznać kogoś, kto nie tylko może
stanowić wzór do naśladowania, ale
kogoś w pewnym sensie bliskiego
- wywodzącego się z miejscowości
leżącej tak niedaleko Pszczyny. Mam
nadzieję, że właśnie gdzieś na naszym
terenie żyją krewni kpt. Józefa Kapicy i może to wspomnienie pomoże
nam skontaktować się z nimi. Jestem
ogromnie wdzięczna panu profeso
rowi Florianowi Śmieji, że mogłam
podążyć ścieżką osoby o tak ciekawej
i pięknej karcie życia.
Maria Słomak-Sojka

Komunikaty

Obwieszczenie wojewody śląskiego z dnia 17 marca 2009 roku
O Kwalifikacji Wojskowej w 2009 roku
N a podstawie art. 32 ust.1, ust.2, ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967
roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.
D z.U z 2004 r., N r 241, poz. 2416, z późn. zm.) § 2 rozporządzenia M inistrów
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia
2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru ( Dz.U. z 2006 r. N r
1, poz. 7 z późn. zm.) oraz § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia M inistrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w
sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 roku ( Dz.U. N r 33 poz.
263) informuje się co następuje:
1. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 roku przeprowadzona
zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się
mężczyzn:
a) urodzonych w 1990 roku,
b) urodzonych w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do
czynnej służby wojskowej,
c) urodzonych w roku 1989 i latach wcześniejszych, którzy:
- ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe
niem kwalifikacji wojskowej,
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za zdolnych do czynnej służby wojsko
wej i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech
nym obowiązku obrony RP, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej, jeśli nie zostali przeniesieni do rezerwy
2.1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się, także kobiety:
a) urodzone w latach 1981-1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę, w celu uzyskania tych kwalifika
cji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę, w szkołach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
b) posiadające zgody, rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojsko
wych w tej szkole jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej
komisji lekarskiej - o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia
16 maja 2006r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru
(Dz.U. N r 95, poz.660).
2.2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli
nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub
przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Pszczyna;
gmin: Goczałkowice Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice i Suszec przeprowadzona
zostanie w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 13
maja 2009 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
4. Osoba stawiająca się, do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, b) powiatowej komisji lekarskiej

- posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia, c) wojskowemu komendanto
wi uzupełnień - potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną fotografię, o
wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom
wykształcenia lub pobieranie nauki.
5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, b) powiatowej komisji lekarskiej
- dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań spe
cjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru, c) wojskowemu
komendantowi uzupełnień-wojskowy dokument osobisty.
6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób
wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby
podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miej
scu wskazanym w obwieszczeniu.
7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może
stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowią
zana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego
ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3
miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji
wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niesta
wienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji
wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifika
cji wojskowej.
8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust.1c usta
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośred
nictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści
orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności
tej osoby.
9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji
wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej
przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na nią grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwali
fikacji wojskowej zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z
2004 r. N r 241, poz. 2416 z późn. zmianami).
11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komen
dantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się
badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie
zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 cy
towanej wyżej ustawy).
Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R GU
Burmistrz Pszczyny
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Piasku w rejonie drogi krajowej Nr 1 i rzeki Dokawy.
1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00037283/2.
2. W katastrze nieruchomości obrębu Piasek Miejski arkusz mapy 1 grunt
oznaczony jest jako działka nr 462/95 o powierzchni 4882 m2 (ŁV - 2863 m2, ŁVI
- 1767 m2, W/ŁV - 133 m2, W/ŁVI - 119 m2).
3. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej Piasku w rejonie drogi
krajowej N r 1, w sąsiedztwie rzeki Dokawy i gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi. Nieruchomość jest użytkiem zielonym wykorzystywanym rolniczo.
Nieruchomość ma kształt trapezu. Dostęp do niezbędnych urządzeń infrastruktury
technicznej (sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej) utrudniony ze względu na
duże odległości.
4. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, tj. ulicy Polne Domy
nie ma również możliwości włączenia jej bezpośrednio do drogi krajowej DK 1.
Dostęp do drogi publicznej może być zrealizowany w formie służebności drogi lub
ustanowienia drogi koniecznej.
5. Nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym plan zagospodarowania
przestrzennego stracił ważność i nie posiada zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na terenie
przeznaczonym na pozostałe obszary rolnicze.
6. Nieruchomość sprzedana zostanie na własność w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem

Rady M inistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. N r
207, poz. 2108).
7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000,00 zł.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 12.30 w sali Ratusza
w Pszczynie, Rynek 2 II piętro.
9. Wadium w wysokości 4 500,00 zł należy wpłacić do dnia 16 kwietnia 2009 r. gotówką
w kasie U rzędu Miejskiego, Pszczyna - Rynek 2 lub przelewem na rachunek
Urzędu Miejskiego w Pszczynie prowadzonego przez IN G Bank Śląski S.A.
Oddział w Bielsku Białej nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540. Dowód wniesienia
wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ta nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o umowie,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po przetargu w
formie wniesionej przez uczestnika przetargu.
11. Cała cena sprzedaży wylicytowana w przetargu jest płatna najpóźniej na trzy dni
przed terminem spisania umowy notarialnej przenoszącej własność.
12. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, tel. 032 449 39 10.
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Sport

dla Głosu Wojtek Studzieński

Terminarze rozgrywek rundy wiosennej
IV liga grupa II
18.kolejka - 21-22.m arca, godz. 15.00
Przyszłość Rogów - LKS Łąka (22.marca), LKS
Czaniec - GTS Bojszowy, Rekord Bielsko-Biała
- Zapora Porąbka, U nia Racibórz - GKS II Jastrzębie,
Polonia Łaziska - Górnik Pszów, Skałka Żabnica
- Gwarek Ornontowice, Rymer Rybnik - Polonia
Marklowice, Concordia Knurów - Grunwald Ruda
Śląska.

19.kolejka - 28-29.m arca, godz. 15.00
LKS Łąka - Rymer Rybnik (29.marca), LKS Czaniec
- Rekord Bielsko-Biała, G órnik Pszów - U nia
Racibórz, Gwarek Ornontowice - Polonia Łaziska,
Polonia Marklowice - Skałka Żabnica, GTS Bojszowy
- Przyszłość Rogów, GKS II Jastrzębie - Concordia
Knurów, Grunwald Ruda Śląska - Zapora Porąbka.

20.kolejka - 4-5.kw ietnia, godz. 16.00
Skałka Żabnica - LKS Łąka (4.kwietnia), Rekord
Bielsko-Biała - Grunwald Ruda Śląska, U nia Racibórz
- Gwarek Ornontowice, Polonia Łaziska - Polonia
Marklowice, Rymer Rybnik - GTS Bojszowy,
Przyszłość Rogów - LKS Czaniec, Concordia Knurów
- G órnik Pszów, Zapora Porąbka - GKS II Jastrzębie.

21.kolejka - 11-12.kw ietnia, godz. 16.00
LKS Łąka - Polonia Łaziska (12.kwietnia), Przyszłość
Rogów - Rekord Bielsko-Biała, Polonia Marklowice
- U nia Racibórz, GTS Bojszowy - Skałka Żabnica,
LKS Czaniec - Rymer Rybnik, Gwarek Ornontowice
- Concordia Knurów, Górnik Pszów - Zapora
Porąbka, GKS II Jastrzębie - Grunwald Ruda Śląska.

22.kolejka - 18-19.kw ietnia, godz. 16.00
U nia Racibórz - LKS Łąka (18.kwietnia), Rekord
Bielsko-Biała - GKS II Jastrzębie, Polonia Łaziska
- GTS Bojszowy, Skałka Żabnica - LKS Czaniec,
Rymer Rybnik - Przyszłość Rogów, Concordia
Knurów - Polonia Marklowice, Zapora Porąbka
- Gwarek Ornontowice, Grunwald Ruda Śląska
- G órnik Pszów.

23.kolejka - 25-26.kw ietnia, godz. 16.00
LKS Łąka - Concordia Knurów (26.kwietnia), Rymer
Rybnik - Rekord Bielsko-Biała, GTS Bojszowy - Unia
Racibórz, LKS Czaniec - Polonia Łaziska, Przyszłość
Rogów - Skałka Żabnica, Polonia Marklowice
- Zapora Porąbka, Gwarek Ornontowice - Grunwald
Ruda Śląska, G órnik Pszów - GKS II Jastrzębie.

24.kolejka - 2-3.m aja, godz. 17.00
Zapora Porąbka - LKS Łąka (2.maja), Rekord BielskoBiała - Górnik Pszów, U nia Racibórz - LKS Czaniec,
Polonia Łaziska - Przyszłość Rogów, Skałka Żabnica Rymer Rybnik, Concordia Knurów - GTS Bojszowy,
Grunwald Ruda Śląska - Polonia Marklowice, GKS II
Jastrzębie - Gwarek Ornontowice.

25.kolejka - 9-1 0.m aja, godz. 17.00
LKS Łąka - Grunwald Ruda Śląska (10.maja), Skałka
Żabnica - Rekord Bielsko-Biała, Przyszłość Rogów
- U nia Racibórz, Rymer Rybnik - Polonia Łaziska,
LKS Czaniec - Concordia Knurów, GTS Bojszowy
- Zapora Porąbka, Polonia Marklowice - GKS II
Jastrzębie, Gwarek Ornontowice - Górnik Pszów

26.kolejka - 16-17.m aja, godz. 17.00
GKS II Jastrzębie - LKS Łąka (17.maja, godz. 11.00),
Rekord Bielsko-Biała - Gwrek Ornontowice, Unia
Racibórz - Rymer Rybnik, Polonia Łaziska - Skałka
Żabnica, Concordia Knurów - Przyszłość Rogów,
Zapora Porąbka - LKS Czaniec, Grunwald Ruda
Śląska - GTS Bojszowy, G órnik Pszów - Polonia
Marklowice.

27.kolejka - 23 -2 4.m aja , godz. 17.00
LKS Łąka - G órnik Pszów (24.maja), Polonia
Łaziska - Rekord Bielsko-Biała, Skałka Żabnica
- U nia Racibórz, Rymer Rybnik - Concordia
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Knurów, Przyszłość Rogów - Zapora Porąbka, LKS
Czaniec - Grunwald Ruda Śląska, GTS Bojszowy
- GKS II Jastrzębie, Polonia Marklowice - Gwarek
Ornontowice.

28.kolejka - 30-31.m aja, godz. 17.00
Gwarek Ornontowice - LKS Łąka (30.maja), Rekord
Bielsko-Biała - Polonia Marklowice, U nia Racibórz Polonia Łaziska, Concordia Knurów - Skałka Żabnica,
Zapora Porąbka - Rymer Rybnik, Grunwald Ruda
Śląska - Przyszłość Rogów, GKS II Jastrzębie - LKS
Czaniec, Górnik Pszów - GTS Bojszowy.

29.kolejka - 6.czerwca, godz.
obligatoryjny)

17.00 (termin

LKS Łąka - Polonia Marklowice, U nia Racibórz
- Rekord Bielsko-Biała, Polonia Łaziska - Concordia
Knurów, Skałka Żabnica - Zapora Porąbka, Rymer
Rybnik - Grunwald Ruda Śląska, Przyszłość Rogów
- GKS II Jastrzębie, LKS Czaniec - Górnik Pszów
GTS Bojszowy - Gwarek Ornontowice.

30.kolejka - 13.czerwca, godz. 17.00 (termin
obligatoryjny)
Rekord Bielsko-Biała - LKS Łąka, Concordia Knurów
- U nia Racibórz, Zapora Porąbka - Polonia Łaziska,
Grunwald Ruda Śląska - Skałka Żabnica, GKS II
Jastrzębie - Rymer Rybnik, Górnik Pszów - Przyszłość
Rogów, Gwarek Ornontowice - LKS Czaniec, Polonia
Marklowice - GTS Bojszowy

Liga okręgowa grupa I
18.kolejka - 21-22.m arca, godz. 15.00
Sokół Wola - Czarni Piasek (21.marca), Leśnik Kobiór
- Stal Chełm Śl., Śląsk Świętochłowice -Krupiński
Suszec, Naprzód Lipiny - Nadwiślan Góra, U nia
Bieruń St. - Urania Ruda Śląska, O grodnik Cielmice
- AKS Mikołów, Orzeł Mokre - MKS Lędziny, LKS
Bełk - Piast Leszczyny.

19.kolejka - 28-29.m arca, godz. 15.00
Czarni Piasek - O grodnik Cielmice (29.marca),
Nadwiślan Góra - Stal Chełm Śl., Krupiński Suszec
- Naprzód Lipiny, LKS Bełk - Leśnik Kobiór, MKS
Lędziny - Sokół Wola, Urania Ruda Śląska - Śląsk
Świętochłowice, AKS Mikołów - U nia Bieruń St.,
Piast Leszczyny - Orzeł Mokre.

20.kolejka - 4-5.kw ietnia, godz. 16.00
U nia Bieruń St. - Czarni Piasek (4.kwietnia), Leśnik
Kobiór - Nadwiślan Góra, Sokół Wola - Piast
Leszczyny, Stal Chełm Śl. - Krupiński Suszec, Śląsk
Świętochłowice - AKS Mikołów, O grodnik Cielmice
- MKS Lędziny, Orzeł Mokre - LKS Bełk, Naprzód
Lipiny - Urania Ruda Śląska.

21.kolejka - 11-12.kw ietnia, godz. 16.00
Czarni Piasek - Śląsk Świętochłowice (11.kwietnia),
Krupiński Suszec - Nadwiślan Góra, Orzeł M okre Leśnik Kobiór, LKS Bełk - Sokół Wola, MKS Lędziny
- Śląsk Świętochłowice, Piast Leszczyny - Ogrodnik
Cielmice, AKS Mikołów - Naprzód Lipiny, Urania
Ruda Śl. - Stal Chełm Śl.

22.kolejka - 18-19.kw ietnia, godz. 16.00
Naprzód Lipiny - Czarni Piasek (18.kwietnia), Leśnik
Kobiór - Krupiński Suszec, Sokół Wola - Orzeł
Mokre, Nadwiślan Góra - Urania Ruda Śląska, Śląsk
Świętochłowice - MKS Lędziny, U nia Bieruń St.
- Piast Leszczyny, O grodnik Cielmice - LKS Bełk,
Stal Chełm Śl. - AKS Mikołów.

23.kolejka - 25-26.kw ietnia, godz. 16.00
Czarni Piasek - Stal Chełm Śl. (26.kwietnia), Leśnik
Kobiór - Sokół Wola, AKS Mikołów - Nadwiślan
Góra, Urania Ruda Śląska - Krupiński Suszec, Piast
Leszczyny - Śląsk Świętochłowice, LKS Bełk - Unia
Bieruń St., Orzeł Mokre - O grodnik Cielmice, MKS
Lędziny - Naprzód Lipiny.
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24.kolejka - 2-3.m aja, godz. 17.00
Nadwiślan Góra - Czarni Piasek (3.maja), Leśnik
Kobiór - Urania Ruda Śląska, Krupiński Suszec - AKS
Mikołów, Ogrodnik Cielmice - Sokół Wola, Śląsk
Świętochłowice - LKS Bełk, U nia Bieruń St. - Orzeł
Mokre, Naprzód Lipiny - Piast Leszczyny, Stal Chełm
Śl. - MKS Lędziny.

25.kolejka - 9-10.m aja, godz. 17.00
Czarni Piasek - Krupiński Suszec (10.maja), Sokół
Wola - U nia Bieruń St., O grodnik Cielmice - Leśnik
Kobiór, MKS Lędziny - Nadwiślan Góra, Orzeł
Mokre - Śląsk Świętochłowice, LKS Bełk - Naprzód
Lipiny, Piast Leszczyny - Stal Chełm Śl., AKS
Mikołów - Urania Ruda Śląska.

26.kolejka - 16-17.m aja, godz. 17.00
Urania Ruda Śląska - Czarni Piasek (16.maja), Leśnik
Kobiór - AKS Mikołów, Krupiński Suszec - MKS
Lędziny, Nadwiślan Góra - Piast Leszczyny, Śląsk
Świętochłowice - Sokół Wola, U nia Bieruń St. Ogrodnik Cielmice, Naprzód Lipiny - Orzeł Mokre,
Stal Chełm Śl. - LKS Bełk.

27.kolejka - 23-24.m aja, godz. 17.00
Czarni Piasek - AKS M ikołów (24.maja), Sokół
Wola - Naprzód Lipiny, U nia Bieruń St. - Leśnik
Kobiór, LKS Bełk - Nadwiślan Góra, Piast Leszczyny
- Krupiński Suszec, O grodnik Cielmice - Śląsk
Świętochłowice, Orzeł Mokre - Stal Chełm Śl., MKS
Lędziny - Urania Ruda Śląska.

28.kolejka - 30-31.m aja, godz. 17.00
Leśnik Kobiór - Czarni Piasek (30.maja), Nadwiślan
Góra - Orzeł Mokre, Krupiński Suszec - LKS Bełk,
Stal Chełm Śl. - Sokół Wola, Śląsk Świętochłowice
- U nia Bieruń St., Naprzód Lipiny - Ogrodnik
Cielmice, Urania Ruda Śląska - Piast Leszczyny, AKS
Mikołów - MKS Lędziny.

29.kolejka - 6.czerwca, godz.
obligatoryjny)

17.00 (termin

MKS Lędziny - Czarni Piasek, Sokół Wola
- Nadwiślan Góra, Śląsk Świętochłowice - Leśnik
Kobiór, Orzeł Mokre - Krupiński Suszec, U nia
Bieruń St. - Naprzód Lipiny, Ogrodnik Cielmice
- Stal Chełm Śl., LKS Bełk - Urania Ruda Śląska,
Piast Leszczyny - AKS Mikołów

30.kolejka - 13.czerwca, godz. 17.00 (termin
obligatoryjny)
Czarni Piasek - Piast Leszczyny, Leśnik Kobiór - MKS
Lędziny, Krupiński Suszec - Sokół Wola, Nadwiślan
Góra - O grodnik Cielmice, Naprzód Lipiny - Śląsk
Świętochłowice, Stal Chełm Śl. - U nia Bieruń St.,
Urania Ruda Śląska - Orzeł Mokre, AKS Mikołów
- LKS Bełk.
W następnym numerze „Głosu” zamieścimy
terminarze klas A, B i C. Klasa A wznowi rozgrywki
już za tydzień, także w tym wydaniu prezentujemy
zestaw par pierwszych dwóch kolejek:
16.kolejka - 28.marca, godz. 16.00: Iskra Pszczyna LKS Gardawice, Znicz Jankowice - GTS II Bojszowy,
LKS Goczałkowice - LKS Wisła Wielka, LKS
Studzionka - Pniówek II Pawłowice, Piast Pawłowice
- Polonia II Łaziska (na boisku Wisły Strumień),
ZET Tychy - Fortuna Wyry; 29.marca, godz.16.00:
LKS Rudołtowice-Ćwiklice - Sokół Orzesze, GKS II
Tychy - Piast Bieruń Nowy.
17.kolejka - 4.kwietnia, godz. 16.00: LKS
Rudołtowice-Ćwiklice - GKS II Tychy, Sokół Orzesze
- Iskra Pszczyna; 5.kwietnia, godz. 11.00: Pniówek II
Pawłowice - Znicz Jankowice; godz. 15.00: Fortuna
Wyry - LKS Goczałkowice; godz. 16.00: LKS Wisła
Wielka - Piast Bieruń Nowy, LKS Gardawice - LKS
Studzionka, GTS II Bojszowy - Piast Pawłowice,
Polonia II Łaziska - GKS II Tychy.

Sport

Piłkarze wracają na boiska

rezerwową - z trenerem Jackiem Miką, asystentem
Aleksandrem Wierzbickim, kierownikiem Mariuszem
W ten weekend piłkarze grający w czwartej
Drobikiem,
lekarzem
Michałem
Guzkiem
lidze i lidze okręgowej mają zainaugurować
i masażystą Sławomirem Bojdysem - to się nazywa
rozgrywki rundy wiosennej (jeśli oczywiście
profesjonalizm!), natomiast Emeryty Katon Pub
pogoda po raz kolejny nie spłata figla). Za tydzień
i Leśnik Kobiór zdobyły po punkcie w bezpośrednim
rozegrane zostaną pierwsze m ecze w klasie A oraz starciu.W grach półfinałowych Polonia wygrała
zaległa kolejka spotkań klasy C. Klasa B wznowi
z Orłami 2-0, a tyski GKS zwyciężył studzieniczan
rozgrywki w niedzielę, 5.kwietnia.
3-1. Siódme miejsce zajęła Kolonia Jasna,
Spore emocje towarzyszyły przygotowaniom piłkarzy pokonując Leśnika 2-1, piątą pozycję po wygranych
z Łąki. Jedyny nasz czwartoligowiec został solidnie
rzutach karnych zajęli starsi panowie z Golasowic
wzmocniony, bardzo dobrze spisywał się w meczach
(w normalnym czasie w ich meczu z „Katonami”
kontrolnych. Jednak w ostatnich dniach z funkcji
był remis 2-2, w karnych 3-1). Trzecie miejsce
dyrektora sportowego zrezygnował Robert Szuster,
przypadło Orłom, które wygrały ze Studzienicami
a z posady trenera - Rafał Bosowski. Kibice nie zobaczą
3-0, natomiast we wspomnianym finale poloniści
też takich zawodników jak Piotr Nikodem, Adam
odprawili z kwitkiem GKS. Najlepszym zawodnikiem
Bosowski, Maciej Ludwiczak, Łukasz Paździorek turnieju został Albin Wira z GKS-u Tychy, inny piłkarz
czy Krzysztof Koczur. Wiąże się to z wycofaniem
tej ekipy - Kamil Skiba zdobył najwięcej bramek
z finansowania klubu jednego z najpoważniejszych
w imprezie, a najlepszym bramkarzem wybrano
sponsorów. W tej sytuacji działacze nie podejmowali
Zdzisława Gorczycę z Polonii.
pochopnych ruchów - grającym trenerem został
Składy drużyn:
posiadający odpowiednie uprawnienia Adam Maślorz
Polonia Bytom: Zdzisław Gorczyca - Zygmunt
(jest też szkoleniowcem zespołu juniorów), w drużynie
Nowak, Roman Nurkiewicz, Zenon Chudy,
pozostało kilku pozyskanych zimą zawodników Waldemar Ślęzak, Krzysztof Liberda, Piotr Herman.
(Tomasz Bartkiewicz z Polonii Łaziska, Łukasz
GKS Tychy: Marek Franczuk - Albin Wira, Jacek
Piórek z Rozwoju Katowice, Arkadiusz Ligudziński
Rzepa, Rafał Oprzondek, Bartłomiej Sobas, Piotr
ze Świtu Cięcina oraz najprawdopodobniej Łukasz
Furman, Kamil Skiba, Adam Lebuda.
Dąbrowiecki i Krzysztof Renner z Leśnika Kobiór).
Orły Mirosława K.: Adam Skipioł - Dariusz
Treningi wznowili Krystian Deringer, Mirosław Żur
Komander, Piotr Olszynka, Artur Zemlak, Bogdan
i Wojciech Kuś, z juniorów dołączył Adam Wróbel,
Prusek, Zbigniew Jacek, Adam Kropidło, Damian
a trener Maślorz nie będzie się bał wprowadzać
Kamiński, Krzysztof Czerwiński.
kolejnych młodych graczy. Wśród zawodników, którzy
LKS Studzienice: Jan Janosz - Gabriel Piotrowski,
grali w Łące w rundzie jesiennej, a zmienili barwy Bolesław Galoch, Marian Sajdok, Piotr Simka, Marek
klubowe, znaleźli się: Jacek Kotajny (GTS Bojszowy),
Chrobok, M arek Blacha, Rafał Piotrowski.
Przemysław Oklejewski i Grzegorz Szymoniak (obaj
Auto Naprawa Golasowice: Tomasz Głowala - Eryk
M ilenium Wojkowice, gdzie trenerem został Artur
Liberda, Marian Gałuszka, Gerhard Liberda, Witold
Mosna), Tomasz Tomanek (Sokół Wola), Grzegorz
Głowala, M arek Stencel, Krzysztof Pawlus, Krzysztof
Ulczak (Nadwiślan Góra), Tomasz Zdanowski
Lenkowiec, Władysław Wojtaszyn.
(Źródło Kromołów), Tomasz Kropidło (Rozwój
Emeryty Katon Pub: Adrian Kędzior - Sebastian
Katowice), Mateusz Kotas (LKS Wisła Wielka)
Kędzior, Rafał Mąka, Grzegorz Drzyzga, Marek Kotas,
i Krzysztof Załawka (Unia Strzemieszyce). Początek Mirosław Malik, JacekBanet, Grzegorz Kobiór.
rozgrywek „zieloni” mają bardzo trudny, gdyż na
Kolonia Jasna: M arek Ruman - Marek Szklorz,
wyjazdach zmierzą się z Przyszłością Rogów i Skałką Zdzisław Operchalski, Stanisław Zbijowski, Marian
Żabnica. Prawdziwą wartość zespołu poznamy więc Machnik, Krzysztof Osemlak, Rafał Szuster, Janusz
po kilku spotkaniach.
Strzemiecki.
O wiele spokojniej było w ekipie występujących Leśnik Kobiór: Andrzej Kyrcz - Lucjan Kozyra,
w „okręgówce” Czarnych Piasek. Co prawda Andrzej Pudełko, Bogdan Targiel, Marek Kalinowski,
trener Albin Wira dysponuje nieliczną kadrą, ale
Karol Pulman, Zygmunt Hyba.
jest ona od jakiegoś czasu w miarę ustabilizowana.
W sparingach Czarni grali w kratkę, jednak w żadnym
ze spotkań szkoleniowiec piaskowian nie dysponował
optymalnym składem. Szkoda, że z drużyną pożegnało
Żupa show
się dwóch bardzo utalentowanych młodzieżowców
- Marcin Pęszor i Piotr Urbańczyk. Obaj trenują
W 19.kolejce spotkań drugiej ligi futsalowcy
z drugim zespołem Podbeskidzia i rozgrywają sparingi
El-Budu Pszczyna pokonali w Wilkowicach
tamtejszy GLKS 7-3. Znowu bardzo dobrze spisał
w drużynie budowanej z myślą o rozgrywkach Młodej
się najlepszy snajper rozgrywek Andrzej Żupa.
Ekstraklasy w przyszłym sezonie (jeżeli oczywiście
Bramkarz rywali pięciokrotnie po jego strzałach musiał
bielszczanie awansują). Do ZET-u Tychy wrócił
wyciągać piłkę z siatki, a na liczniku popularnego
Karol Abram. Jak na razie jedynym z pozyskanych
„Antka” jest już 48 trafień! Wilkowiczanie rozpoczęli
zawodników jest pomocnik Koszarawy Żywiec
Zygmunt Biliński, a z drużyną trenuje wychowanek jednak bez respektu dla rywala i w pierwszej
połowie dwukrotnie niespodziewanie obejmowali
klubu Szymon Skwarek, który ostatnio występował
prowadzenie. Najpierw Artura Żurawieckiego
w juniorskich zespołach Podbeskidzia. Czarni
pokonał najlepszy zawodnik gospodarzy Bartosz
w pierwszych meczach spotkają się z klubami z dołu
Ramlow, potem do remisu doprowadził Żupa,
tabeli, jednak wcale nie będą to łatwe konfrontacje
dobijając strzał Przemysława Wyrobka w poprzeczkę,
- wiadomo, że nikt spaść nie chce. Jednak piłkarze
wreszcie
w 18.minucie sędziowie „puścili” faul,
z Piasku spokojnie powinni zająć miejsce w górnej
piłkę przejął Konrad Basiura i podwyższył na 2-1.
połówce tabeli.
To bardzo rozzłościło pszczynian, którzy dwukrotnie
w ciągu minuty trafiali do siatki (Żupa i Mateusz
Jędrysik) i na przerwę schodzili z jednobramkowym
prowadzeniem.
XI Halowy Turniej Oldbojów w piłce nożnej,
Druga połowa rozpoczęła się od bramki gospodarzy
którego stawką był puchar Burmistrza Pszczyny,
(Andrzej Krzyżowski), ale to było wszystko na co
zakończył się triumfem Polonii Bytom.
mogli liczyć podopieczni Bogdana Warzechy. El-Bud
W meczu finałowym „niebiesko-czerwoni” pokonali
zabrał się ostro do roboty i najpierw Żupa celnie
GKS Tychy (który jak burza przeszedł grupę
uderzył z rzutu wolnego, a potem trafił po ładnej
eliminacyjną) 3-1.
wymianie piłek z Łukaszem Wróblem. Szóstego gola
W pierwszym meczu imprezy bytomianom
zdobył Łukasz Bałuch, wykorzystując fakt, że Żupa
niespodziewanie urwał punkty LKS Studzienice,
nacisnął bramkarza i wygarnął mu piłkę, a swój popis
remisując 2-2. Potem obie te drużyny wygrały
„Antek” zakończył w 36.minucie, kiedy przeprowadził
wszystkie swoje spotkania, pokonując Kolonię
indywidualną akcję i uderzył z ośmiu metrów na
Jasną i Auto Naprawę Golasowice i bez problemu
wysokości metra, ustalając wynik na 7-3. Rezultat
awansowały do półfinałów. Z drugiej grupy awans
mógł być wyższy, jednak Damian M oń po podaniu...
oprócz tyszan wywalczyły Orły Mirosława K. (które
Żupy miał przed sobą pustą bramkę i trafił piłką
oprócz zawodników szczelnie wypełniły ławkę
w słupek.

Futsal

Puchar dla Polonii
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Przed tygodniem pszczynianie otrzymali punkty
walkowerem za mecz z N itronem Krupski Młyn,
który wycofał się z rozgrywek. W dodatku, w wyniku
niespodziewanych rozstrzygnięć, El-Bud awansował
na drugie miejsce w tabeli. W ten weekend podopieczni
Wojciecha Bałucha znów mają wolne (pauzują po
wycofaniu Jango II Katowice), a rozgrywki zakończą
za tydzień w niedzielę. W Piekarach Śląskich zmierzą
się z mistrzem ligi Hunger-Budem Siemianowice.
Skład El-Budu w m eczu z GLKS Wilkowice:
Żurawiecki - M oń, Wróbel, Ł. Bałuch, Żupa; Jędrysik,
Wyrobek, M. Szczypior.
Pozostałe wyniki 19.kolejki: Dąbrovia Jaworzno
- Cekol Tychy 4-2, Energetyk Jaworzno - Radan II
Gliwice 9-4, Północ Chrzanów -Tango Gliwice 0-5
walkower, Mitech Żywiec - N itron Krupski M łyn 5-0
walkower. Pauzował Hunger-Bud Siemianowice
Wyniki 20.kolejki: Hunger-Bud Siemianowice Mitech Żywiec 4-7, Radan II Gliwice - Tango Gliwice
6-8, Dąbrovia Jaworzno - Energetyk Jaworzno 0-5
walkower (gospodarze nie dopełnili formalności
regulaminowych), El-Bud Pszczyna - N itron Krupski
Młyn 5-0 walkower, Cekol Tychy - Północ Chrzanów
5-0 walkower. Pauzował GLKS Wilkowice.
Czołówka tabeli:
1. Hunger-Bud Siemianowice
2. El-Bud Pszczyna
3. Energetyk Jaworzno
4. Dąbrovia Jaworzno
5. Cekol Tychy
6. Tango Gliwice

18
19
18
18
17
17

46
40
39
38
36
34

137-59
125-99
111-67
113-67
105-43
96-69

Siatkówka kobiet
Pieczęć w Trzebnicy
Nie bez obaw czekali pszczyńscy kibice na wieści
z Trzebnicy, gdzie siatkarki PLKS-u walczyły
z Gaudią o awans do drugiej fazy play off.
Przypomnijmy, że po meczach w Pszczynie był
remis. Podopieczne Jarosława Bodysa stanęły jednak
na wysokości zadania i dwukrotnie wygrały 3-0.
W pierwszym secie sobotniego spotkania po
zagrywkach Agnieszki Mitręgi PLKS objął prowadzenie
5-1, jednak gospodynie doprowadziły do remisu.
Potem znowu uwidoczniła się przewaga pszczynianek
w momencie, gdy na zagrywce była Mitręga. Popisała
się dwoma asami i kilkoma serwami, które przyniosły
punkty, a nasz zespół objął prowadzenie 19-12. Do
końca seta PLKS kontrolował przebieg wydarzeń
na parkiecie i wygrał 25-17. W drugiej odsłonie
sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie - od
kilkopunktowego prowadzenia pszczyńskich siatkarek
po dwa punkty przewagi Gaudii w środku seta. Potem
PLKS po serwisach Karoliny Szlęzak wygrywał już 19
14, jednak kolejne sześć punktów zdobyły miejscowe
i wygrywały 20-19 i 24-22. Jednak pszczynianki
dobrze blokowały, zdobywając kolejne trzy punkty
i prowadziły 25-24. Gaudia doprowadziła do remisu,
ale zmobilizowane siatkarki z Pszczyny wygrały
ostatecznie 27-25. Trzecia partia wyrównana była tylko
na początku - potem nasze dziewczyny systematycznie
powiększały przewagę, która wynosiła już 9 punktów.
Trzebniczanki jeszcze nieco się ocknęły, ale PLKS
ostatecznie wygrał 25-19 i cały mecz 3-0.
W drugim meczu zawodniczki z Trzebnicy
momentami
wydawały
się
już
pogodzone
z wynikiem Pierwszego PLKS wygrał 25-17, drugi był
trochę bardziej zacięty, gdyż gospodynie próbowały
jeszcze walczyć, ale to pszczynianki okazały się górą
zwyciężając 25-21. Trzecia partia była już popisem
zawodniczek Jarosława Bodysa. Siatkarki Gaudii nie
miałyjuż żadnych argumentów, by choć przez moment
podjąć równorzędną walkę i PLKS triumfował 25-13.
Grupowy finał play off rozpocznie się w Pszczynie 28
i 29.marca. W sobotę o godzinie 18.00 i w niedzielę
o 11.00 w hali przy ul. Zamenhofa przeciwniczkami
naszych siatkarek o mistrzostwo grupy będzie AZS
Politechnika Śląska Gliwice, która niespodziewanie
łatwo, w trzech meczach zwyciężyła Olimpię Jawor.
Kolejne mecze w Gliwicach odbędą się 4 i ewentualnie
5.kwietnia. Jeżeli będzie potrzebne piąte spotkanie, to
zostanie rozegrane w środę, 8.kwietnia o godz. 18.00
w Pszczynie.
W meczach z Gaudią grały: Placek, Mitręga,
Gwiżdż, Szlęzak (tylko w sobotę), Markiel, Buzała
oraz Kosiarska (libero), Łebkowska (w niedzielę
w pierwszej szóstce), Haratyk, Menducka.
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Ogłoszenia

DYŻURY APTEK:
soboty

Apteka „STARA"

w yn a jm ę
• Nieruchomości Szafron Szendzielorz - Pszczyna
ul. Piastowska 11 - wynajmie: mieszkania, domy, lokale
biurowe, handlowe w Pszczynie i okolicach.
Tel. (032) 4490247, 0 661 93 60 70, 0 697 97 10 51
• D o w ynajęcia gabinet lekarski w Pszczynie.
Tel. 0693375520
• Do wynajęcia wyposażony gabinet ginekologiczny w
Pszczynie. Tel. 0693375520
• Szukam mieszkania do wynajęcia na dłuższy okres
czasu - kawalerka lub 2 pokoje (Pszczyna, okolice).
Tel. 667288651
• Do wynajęcia pawilon wolnostojący o pow. 50m2
w atrakcyjnym miejscu Pszczyny. Tel. 600903781
• D o wy na jęc i a s k le p - cen t rum Ps zcz y ny.
Tel. 607340500
• Wynajmę pom ieszczenie 140 m2 na działalność
gospodarczą w centrum Strumienia. Tel. 601453049,
(032)2101788
• Poszukuję 3-pokojowego mieszkania lub domu do
wynajęcia. Tel. 2644518
• Agencja Nieruchomości ,,Willex" wynajmie miesz
kania, domy, partery domów, lokale biurowe, handlowe w
Pszczynie i okolicach. Tel. (032) 2104856, 0604992450,
www.willex.pl
• Szukam 3 pokojowego mieszkania do wynajęcia w
Pszczynie do umeblowania. Tel. 603520209

KUPIE
• Nieruchomości Szafron Szendzielorz - Pszczyna
ul. Piastowska 11 - przyjmie oferty do sprzedaży:
mieszkań, domów, działek, lokali. Tel. (032) 4490247,
0 661 93 60 70, 0 697 97 10 51
• Kupię używany rower młodzieżowy.
Tel. 032 2104170
• Poszukuję działki budowalnej w Pszczynie lub w
okolicy. Tel. 606635320
• WILLEX, Agencja Nieruchomości, Pszczyna, ul.
Kopernika 20, przyjmie oferty do sprzeda¿y: mieszkań,
domów, działek. Tel. (032) 2104856, 0604992450
• Kupię działkę w Pszczynie ok. 20-30 arów lub okolicy.
Tel. 605556689
• UNnonl> Biuro Obsługi Nieruchomości - Katowice ul.
Gliwicka 8, Pszczyna ul. Batorego 25, przyjm ie oferty do

sprzedaży. Tel. 032 3269740, 0668817716, 0606624597
• Skup używanych opon i felg, wszystkie rozmiary,
możliwość dojazdu do klienta. Tel. 502137828

SPRZEDAM
• Pszczyna - działka budowlana pow. 1274 m2.
Tel. 032 2103989, 0694120668
• Sprzedam yorki, piękne szczenięta 100% rasy, zaszcze
pione, odrobaczone, poleca hodowla w Rudzicy.
Tel. 0509130053
• Sprzedam M-4 + garaż, Pszczyna, os. Piastów.
Tel. 600903781
• U N i ^ sprzeda dom y w zabudow ie szeregowej w G o
czałkowicach Z droju o pow. 130 m 2 i 150 m 2, cena: 387.730

zł i 434.420 zł - ostatnie 4 segmenty! NIE POBIERAMY
PROWIZJI OD KUPUJĄCYCH! Tel. 032 3269740,
0668817716,0606624597

iitooifi* sprzeda domy wolnostojące w Łące o pow. 154
ni2. cena: 515 000 zł NIE POBIERAMY PROWIZJI
OD KUPUJĄCYCH! Tel. 032 3269740, 0668817716,
0606624597
• Ui*!
sPrzeda dom wolnostojący w Jankowicach, pow.
202 m2, działka 885 m2, cena 460.000 zł, dom wolnostojący
w Gilowicach, pow. 139 m2, działka 893 m2, cena 480.000
zł - do negocjacji, dom wolnostojący w Kobiórze, pow. 214
m2, działka 905 m2, cena: 1.450.000 zł - do negocjacji.
Tel. 032 3269740, 0668817716,0606624597
• {jNlto&sPrzeda dom wolnostojący w Pszczynie na osiedlu
Kolonia Jasna, pow. 160 m2, działka o pow. 968 m2. Cena
519.000 zł - do negocjacji. Tel. 032 3269740, 0668817716,
0606624597
• Nieruchomości Szafron Szendzielorz - Pszczyna
ul. Piastowska 11 - sprzeda mieszkania, domy, działki,
lokale, nieruchomości komercyjne. Tel. (032) 4490247,
0 661 93 60 70, 0 697 97 10 51
• Agencja N ieruchom ości WILLEX - Pszczyna,
ul. Kopernika 20 (nad Biedronką) sprzeda: działki
(100 ofert) w Pszczynie, Piasku, Kobiórze, Starej Wsi, Łące,
Goczałkowicach, Ćwiklicach, Kobielicach, Woli, Grzawie,
Frydku. Tel. (032) 2104856, 604992450, www.willex.pl
• Agencja N ieruchom ości WILLEX - Pszczyna,
ul. Kopernika 20 (nad Biedronką) sprzeda: domy wol
nostojące, segmenty domów gotowe, w stanie surowym
zamkniętym, otwartym, (50 ofert) w Pszczynie i okolicach.
Tel. (032) 2104856, 604992450, www.willex.pl
• Agencja N ieruchom ości WILLEX - Pszczyna,
ul. Kopernika 20 (nad Biedronką) sprzeda: sprzeda
mieszkania M-2, M-3, M-4, M-5.
Tel. (032) 2104856,604992450, www.willex.pl
• Sprzedam pieski pekińczyki, krycie pekińczykiem.
Tel. 032 4482855
• Sprzedam mieszkanie 86m2 w Pszczynie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 0693452376

NAUKA
• Korepetycje język polski. Tel. 607464372
• Speak English well!! Ask John! Tel. 665151453
• Język niemiecki - korepetycje, konwersacje, matura.
Tel. 0600897729
• Język niemiecki - lekcje, korepetycje, przygotowanie
do matury. Tel. 509652055, 4471083
• Matematyka. Możliwość dojazdu do klienta.
Tel. (032) 2107314
• Niemiecki - mgr germanistyki UJ. Tel. 0608232196
• Niemiecki, mgr germanistyki UJ. Tel. 608232196
• Korepetycje z matematyki. Tel. 032 2106736
• Dam korepetycje z jęz. angielskiego.
Tel. 603109190
• Pianino, keyboard, w domu ucznia. Tel. 604298076
• Francuski i angielski - korepetycje, matura, konwer
sacje. Tel. 0785224550
• Korepetycje z matematyki - podstawówka, gimna
zjum. Tel. 721010256

ZDROWE
• Gabinet Dermatologiczny - pilingi, mikrodermbrazja,
mezoterapia. Pszczyna, ul. Mickiewicza 33.
Tel. 032 2101809, 603634858
• Masaż leczniczy - klasyczny, limfatyczny, kosme
tyczny. Tel. 660472093, 032 2101809

* U h !l^ sPrzeda dom Yw zabudow ie szeregowej w G oczał
kowicach Z droju o pow. 154 m 2 i 160 m 2. Cena: 400.000 zł.

NIE POBIERAMY PROWIZJI OD KUPUJĄCYCH!
Tel. 032 3269740, 0668817716, 0606624597
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Rynek 17, tel. 210 37 10

8.00 - 18.00

9.00 - 13.00

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

7.00 - 22.00

8.00 - 15.00

7.30 - 19.00

8.00 - 13.00

8.00 - 19.00

8.00 - 13.00

8.00 - 20.00

9.00 - 13.00

ul. Plac Targowy 13, tel. 326 33 15 8.00 - 18.00

9.00 - 14.00

Apteka ,,POD MURZYNEM"

ul. Piastowska 6, tel. 210 38 29
Apteka ,,PRZY SZPITALU"

ul. Antesa 11, tel. 210 17 55
Apteka

ul. Hallera 13, tel. 210 48 00
Apteka

ul. Dworcowa 36, tel. 212 88 20
Apteka „Piast"

ul. Łokietka 1d, tel. 210 22 32
Apteka ,,NOWA"
Apteka ,,NA BIELSKIEJ"

ul. Bielska 2, tel. 326 58 50
Apteka całodobowa - 7 dni w tygodniu ze świętami włącznie
Apteka (Pasaż pod Baranem)

ul. Piwowarska 6, tel. 447 12 06
Apteka całodobowa - 7 dni w tygodniu ze świętami włącznie

• Fabryka P om ysłów - projektow anie wnętrz, grafika.

Tel. 723326598
• Remonty budowlane - płytki, wylewki, płyty gip
sowe, malowanie, murowanie, gładzie i inne prace.
Tel. 0605363309
• Ślubne fryzury, przedłużanie w łosów, tipsy.
Tel. 509351275
• Szafy z drzwiami przesuwnymi, profesjonalna zabudowa
wnętrz na wymiar. Tel. 032 7264348, 663376637
• Przewóz osób, wynajem busów. Tel. 0601534125, 032
4481240
• Tłumaczenia pism we wszystkich językach.
Tel. 0601787131
• Darmowe porady. Pisanie wszelkich pism.
Tel. 0601787131
• Szyby samochodowe do wszystkich modeli.
Tel. 0601787131
• LINUX - instalacja, konfiguracja, obsługa. Profesjo
nalnie. Tel. 602397683
• Kredyty - dochód od 600 zł, z dojazdem.
Tel. 792493413
• Ślubne fryzury, przedłużanie włosów, tipsy.
Tel. 509351275
• Formowanie drzew i krzewów. Tel. 660711893
• Sprzątanie strychów, zbieramy makulaturę, złom.
Tel. 605788365
• M alow anie, tapetow anie, gładzie gipsowe.
Tel. 0609116984
• Odwodnienia piwnic, izolacje pionowe i osadniki.
Tel. 0609412599
• K om inki, klinkier, kafelkowanie, remonty.
Tel. (032) 4723253, 0600310692
• C zyszczen ie dywanów, tapicerki, ¿aluzji.
Tel. (032) 2120419, 4480507
• W yrem ontujem y ta n io , szybko i solidnie.
Tel. 0503973943
• Usługi remontowe, zabudowa wnęk. Tel. 0603276884.
• Tynki gipsow e agregatem . Tel. 502176397,
(032) 2107729
• Gładzie, malowanie, docieplenia, tynki akrylowe
- TANIO! Tel. 0503057239
• K om in ki, k a felk o w a n ie, rem onty, klinkier.
Tel. 0600310692, (032) 4723253
• Docieplenia, sufity, ściany gipsowo - kartonowe.
Tel. 0600076526

Ogłoszenia
• Kowalstwo - ogrodzenia i inne, tradycja od 1968 r.
Tel. (032) 4490290
• Instalacje wod. - kan. co, gaz, tanio.
Tel. 608466314, (032) 4484581
• Tynki cementowo - wapienne. Tel. 502176397,
(032) 2107729
• Remonty, klinkier, tynki. Tel. 661713783
• Sprzątanie strychów, zbieram rzeczy niepotrzebne.
Tel. 604081562
• Tanio wykonuję osadniki, kanalizacje, przyłącza wody,
oczyszczalnie przydomowe + kręgi. Tel. 0609412599
• Nadzory budowlane specjalność konstrukcji budow
lanej. Tel. 660101457
• Wynajem busów. Tel. 0601534125, (032) 4481240
• Wywóz popiołu i inne usługi transportowe.
Tel. 0605242066
• Kominki - projekt i montaż, układanie kafelek,
płyty gipsowo - kartonowe, FV VAT. Tel. 0600310692,
(032) 4723253
• Budowa domów od podstaw, izolacje i odwadnianie.
Tel. 0792013569, 033 8582018
• Brukarstwo, roboty ziemne, izolacje fundamentów.
Tel. 0512447685
• Azbest „Eternit" demontaż i utylizacja, pokrycia
dachowe. Tel. (032) 4217204
• Brukarstwo - p lace, ch od n ik i, parkingi.
Tel. 691872923
• Kompleksowe wykładanie kostki brukowej, grani
towej. Tel. 691872923
• Stolarstwo 0338560229, www.mebleogrodowe.ox.pl
• Azbest, acekol, eternit demontaż utylizacja.
Tel. 0792013569, 033 8582018
• Budow nictw o od podstaw - w ykończenia.
Tel. 032 210 8809, 665243652
• Ślubne fryzury, przedłużanie włosów, tipsy.
Tel. 509351275
• Pokrycia dachowe papami termozgrzewalnymi, cena
29zł/m2. Tel. 033 8582018
• Roboty ziemne: wykopy, przyłącza sieci wod.-kan.
Nawierzchnie z kostki brukowej. Tel. 662583356,
662583352
• Docieplanie, płyty G-K, wykończenia wnętrz, gładź,
malowanie. Tel. 503936643
• Azbest, acekol, eternit, papa - demontaż, utylizacja.
Tel. 792013569
• GAMA - usługi płytkarsko-montażowe. Tel. 0665654290,
667903311
• Klinkier - remonty. Tel. 032 2108809, 665243652
• Pokrycia dachowe papami termozgrzewalnymi 29
zł/m2 gwarancja 10 lat. Tel. 033 8582018, 792013569

PRACA
• Szukamy pracowników budowlanych do wykończeń
wnętrz. EPIBUD - tel. 032 2104857, 0691851778
• Przyjmę uczniów do nauki zawodu mechanika i blacha
rza samochodowego, pracownika do przyuczenia zawodu
oraz emerytów i rencistów. Tel. 0322124379, 692538965
• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 783269533
• K ow alstw o, ślusarstw o - przyjmę pracownika
i ucznia. Tel. 502096208
• Przyjmę do pracy na stanowisko: brukarz i robot
nik budowlany z kat. prawa jazdy C. Tel. 662583356,
662583352
• Pielęgniarka - rencistka z Pszczyny szuka pracy.
Tel. 500046086
• Podejmę pracę jako sprzedawca. Tel. 661668817
• Sprzątanie domów, pom ieszczeń biurowych.
Tel. (032)4478232
• Przyjmę do pracy stolarza - budowlańca z okolicy
Pszczyny. Tel. 602705481, (032) 4482236
• Rencista przyjmie pracę na terenie Pszczyny: stróż,
magazynier, kierowca kat. B. Tel. 606463290
• ZEC Energoservice Spółka z o.o. prowadzi działal
ność w zakresie remontów urządzeń energetycznych
i produkcji konstrukcji stalowych.

Zatrudni pracowników na stanowiskach:
- inżynier energetyk - wykształcenie wyższe, staż 8 lat,
praktyka i doświadczenie w remontach kotłów energe
tycznych
- spawacz - istnieje możliwość pracy na eksporcie
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Kadr i Szkolenia ZEC
Energoservice Spółka z o.o. Czechowice Dziedzice, ul.
Orzeszkowej 3, tel. 033 4991603 lub e-mail: kadry@energoservice.com.pl
• Kobieta, lat 52, wyższe wykształcenie poszukuje
zatrudnienia na umowę o pracę jako specjalista, menager,
doradca lub przedstawiciel. Bogate doświadczenie zawo
dowe. Tel. 0513776403 godz. 12.00 - 17.00.
• Firma W elm -Centrum przyjm ie na pełny etat
pracowników: 1. Doradca Serwisowy 2. M echanik/
elektromechanik samochodowy (w Autoryzowanej
Stacji Obsługi Samochodów marki Skoda)
3. Pracownik myjni samochodów (i doraźne prace)
CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na adres:
k.polak@welmcentrum.pl lud na adres: W ELM -CENT R U M Sp. Jawna 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 77
Tel. 032 44 93 677
• Duża niemiecka firma pieczarkarska zatrudni na
sezon letni studentki. Zapewniamy ubezpieczenie, do
bre zarobki. Okres pobytu 2 miesiące, tzn. turnus: lipiec
- sierpień lub turnus: sierpień - wrzesień. Wystarczy do
wód osobisty. Szerszych informacji idzielamy codziennie
w godz. od 8.00 do 20.00 pod opolskim numerem telefonu
(077) 4663843.
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje,
że aktualnie dysponuje ofertami pracy
w następujących zawodach:
1. Asystent projektanta - wykształcenie średnie budowlane,
znajomość programu AUTOCAD (praca w Pszczynie)
2. Pracownik produkcji ogrodniczej - wykształcenie śred
nie ogrodnicze, obsługa komputera (praca Pszczyna - tel.
032/3265820)
3. Kierownik do prac drogowych z uprawnieniami - wy
kształcenie średnie lub wyższe techniczne oraz upraw
nienia (pracodawca Tychy - praca na terenie powiatu
pszczyńskiego - tel. 609812834 ).
4. Pielęgniarka, opiekunka dziecięca - wykształcenie me
dyczne (praca Pszczyna - tel. 032/2104154)
5. Laborant - wykształcenie średnie (praca Pawłowicetel.032/4722703)
6. Kelner - wymagane wykształcenie kierunkowe oraz staż
pracy w zawodzie (praca Pszczyna - tel. 032/2104459)
7. Sprzedawca - wymagany staż pracy w zawodzie (praca
w Pawłowicach - tel. 032/4488270)
8. Kierownik sklepu - wykształcenie średnie , staż pracy
w zawodzie wymagany
(praca Miedźna - tel. 501133180, 032/4486315)
9. Stolarz - wykształcenie kierunkowe, staż pracy w za
wodzie (pracodawca Pszczyna - tel. 032/2105342).
10. Trakowy - wymagane uprawnienia (praca Studzienicetel. 605657047)
11. Brukarz - wymagany staż pracy w zawodzie (pracodaw
ca Suszec - tel. 511058857 , Tychy - tel. 609812834)
12. Murarz- tynkarz - wymagany staż pracy w zawodzie
(pracodawca Gilowice - tel. 509540674)
13. Zbrojarz - wymagany staż pracy w zawodzie (praco
dawca Pszczyna - tel. 032/4472042)
14. Toromistrz - wymagane wykształcenie średnie kolejo
we lub budowlane mile widziane uprawnienia i zdolności
organizacyjne (pracodawca Pszczyna - tel. 032/2101996).
15. Pracownik ochrony (licencja) - wymagane wy
kształcenie zawodowe, średnie oraz licencja pracownika
ochrony (praca Wola, Bieruń, Czechowice Dz., Brzeszcze,
Lędziny)
16. Kierowca autobusu - staż pracy w zawodzie, prawo
jazdy kat D, świadectwo kwalifikacyjne na przewóz osób i
rzeczy (pracodawca Pszczyna - tel.032/3265820)
17. Operator koparki, koparko-ładowarki - wymagany staż
pracy oraz aktualne uprawnienia (pracodawcy Pszczyna
- tel. 032/4472042, 601497029)
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Firma ZAMEL producent urządzeń branży elektro
technicznej (dzwonki, gongi, aparatura budynkowa,
systemy przywoławcze) w związku z dalszym rozwojem
poszukuje kandydata na stanowisko:
KONSTRUKTOR MECHANIK
Opis stanowiska:
• konstruowanie urządzeń
• współpraca z konstruktorami elektronikami
• przekazywanie rysunków do narzędziowni i nadzorowa
nie wykonania narzędzia
• opracowanie technologii produkcji części mechanicznej
urządzeń
Oczekiwania:
• wymagane doświadczenie w zakresie konstrukcji form
wtryskowych i wykrojników
• wykształcenie mechaniczne
• umiejętność komputerowego projektowania 2D, 3D
• znajomość technologii przetwórstwa tworzyw sztucz
nych
• mile widziane doświadczenie przy automatyzacji pro
dukcji
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu
motywacyjnego na adres:
Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
e-mail: rekrutacja@zamel.pl
W tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska.
W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso
bowych przez Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL
Spółka Jawna J.W. Dzida, K. Łodzińska umieszczonych
w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z
procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.
Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Spółka Jawna J.W.
Dzida, K. Łodzińska jako administrator danych informuje,
iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku
z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do
stępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest obo
wiązkowe, natomiast w zakresie szerszym niż określony w
tych przepisach dobrowolne.

(-----------------------------------------------------------------

G ło s
P szczyński

KUPON
K u p o n u p o w a żn ia d o n a d a n ia ogłoszenia d ro b n e g o do 5 słów + telefon

telefon lub adres k ontaktow y

D o w iadom ości redakcji:
im ię i n a z w is k o ...................................................................
a d r e s .........................................................................................

na bezpłatne
ogłoszenie
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Rozrywka
Fundatorem nagród jest:

KSIĘGARNIA CZARTAK
Pszczyna, ul. Piastowska 1, tel. (032) 210 37 93
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Za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 3 nagrody otrzymują:

*
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Marzena Balcarek z Jankowic
Lidia Gregor z Rudołtowic
Nagrody do odebrania w redakcji
Głosu Pszczyńskiego
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Litery z pól oznaczonych, czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1 - odmiana jabłoni, 6 - szafran, 10 - samiec rysia, 12 - obelżywy, zjadliwy utwór literacki, wymierzony przeciw konkretnej osobie, 13 - dolna część ściany
pomalowana farbą olejną, 14 - pomieszczenie, siedlisko, 15 - Czerwonoskóry, 16 - dział fizyki, nauka o dźwiękach, 17 - brana przez krawca, 18 - osoba cierpiąca na zabu
rzenia mowy, 19 - w spiżarni lub na macie.
Pionowo: 1 - odpowiedź na zarzuty, wypowiedź polemiczna, 2 - nakładka, 3 - spodnie uszyte z tkaniny jak stan w USA, 4 - zagraniczna posiadłość państwa, 5 - pomiesz
czenie poza salą obrad, np. parlamentu, 7 - celna i szybka odpowiedź, 8 - czcionki pochyłe, naśladujące pismo ręczne, 9 - musi odsiedzieć wyrok, 10 - makata, 11 - wokół
zdjęcia.
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- Chwila... Jacuś?
- Tata?

•Mas ^ _

«3 M b GI»S
P m z y A t h i1

HUMOR

______________ i

Podchodzi informatyk do for
tepianu i ogląda wnikliwie:
- H m m , tylko 84 klawisze, z
czego jedna trzecia funkcyj
nych, wszystkie nieopisane,
chociaż shift naciskany nogą. Oryginalnie.

m y s i

r °Zm@ite
Minimalista - nigdzie nie idzie.
W szędzie j u ż był.

- Jeśli jesteś taka sławna, to czemu zawsze na koncercie
sala jest w połowie pusta?
- Jaka pusta?! Sprzedaje się dwa razy więcej biletów niż
miejsc!
- No, ale twoje płyty się nie sprzedają...
- Jak nie? Mam dwie złote płyty i trzy platynowe..., co
z ciebie za fan, że tego nie wiesz?
- Ja nie fan, ja ze skarbówki.

To wielka różnica - wiedzieć, a przewidzieć.
C iężka sprawa - sława.
Zostawmy trochę miejsca dla siebie.

Mama do Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?
- Żal mi dziewczynek.
- N ie rozumiem...
- Słyszałem, jak tata rozmawiał przez telefon
z kolegą i mówił, że pójdą zapolować na
dziewczynki.
Siedzi zajączek i coś pisze. Podchodzi wilk:
- Zajączku, co piszesz?
- Doktorat o wyższości zajączków nad wil
kami!
- Ja ci zaraz!
I za zającem w krzaki. Zakotłowało się
i wychodzi potargany wilk.
Za nim niedźwiedź:
- Trzeba się było zapytać, kto jest promoto
rem!

Pomysł czasem o sobie.

Mama pyta się swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja
o niczym nie wiem.

N a klęczkach się nie ślęczy,
N a klęczkach się klęczy.
Moja dobra rada - dobrze gadaj o sąsiadach.
Flegmatyk ma trudności w okazywaniu złości.
Następny przystanek - jutrzejszy poranek.
M ożna kogoś' trzymać za rękę, można za słowo.
Głodnemu niczego nie trzeba do chleba.
Los i przeznaczenie skrycie tną na pół nasze życie.
Egoista - tyle z życia ma, że o siebie dba.
Ziemia to w ogromnej większości woda i kości.

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze boli mnie wątroba.
- A pije pan? - pyta lekarz.
- Piję, ale nie pomaga.
Siedzi dwóch pijaczków w knajpie. Piją ostro. Około
północy:
- Wiesz stary, muszę już iść.
- A daleko masz?
- Nie, na Matejki, tu zaraz obok.
- Tak? Ja też mieszkam na Matejki. Dwanaście.
- Co ty!? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod dwójką na
parterze.
- Zaraz... To ja mieszkam pod dwójką!

Koło to maszyna, od której wszystko się zaczyna.
N ie mów źle tam, gdzie da się dobrze!
Pieniądze mają wartość wtedy, kiedy są potrzebne.
Szóstym zmysłem wyczuwa się pismo nosem.
Henryk R. Kotas
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Faceci rozmawiają przy herbatce w klubie
seniora.
Jeden nagle pyta:
- Mietek, a czy w tym tygodniu nie przypa
da wasza pięćdziesiąta rocznica ślubu?
- Owszem.
- I co planujesz?
- No... pamiętam, jak na dwudziestą piątą
rocznicę zawiozłem żonę do Francji...
- Serio? A co zrobisz w tę pięćdziesiątą?
- Hm... No, może bym po nią pojechał...?
Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem uli
cy... - wołają dwaj zdyszani chłopcy do prze
chodzącego policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!
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REKLAMA

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOW YCH TO:
Bezkosztowe serwisowanie samochodu w kolejnych latach jego
eksploatacji

W tw e C a P u s t k a

Gwarancja stałych cen części zamiennych i robocizny przez cały
okres ważności umowy

I

Możliwość serwisowania samochodu w dowolnym Autoryzowanym
Serwisie Fiata w całym kraju

• wschodni masaż gorqcymU<amieniami
wulkanicznymi

1

# masaż relaksacyjny

Możesz kupić wybrany Pakiet Przeglądów za gotówkę
lub na raty w kredycie Fiat Bank Polska.
Zapytaj o szczegóły oferty naszych sprzedawców!

© masaż klasyczny kręgosłupa

Nie wahaj się i już dzisiaj zapewnij sobie spokojny sen.
Fiat

Serwis

UL. BIELSKA 31C
(032)210-10-00

§ masaż rąk i nóg

w a r a n t o w a n a

r P S Z C Z Y N A ----- KATOWICE

i— GLIWICE

AL. ROZDZIEŃSKIEGO 170
|
(032) 351-27-50

UL. PSZCZYŃSKA 6
(032) 230-17-30

Certyfikat - K2008/0102W/11

SERVICE

o bańki chińskie

G A N IN E X

%

Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 23
tel. 502 070435,509 025 687

G azda group

www.ganinex.com.pl

możliwość dojazdu do klienta (gratis}

Dentica
C e n t r u m

S t o m

a t o l o g i i

E ste tyczn e j
•IMPLANTOLOGIA - SUPER PROMOCJA
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
PROTETYKA

* ENDONCJA (MIKROSKOP)
• RTG CYFROWE ZĘBÓW
•STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
•LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA
• PIERWSZA WIZYTA GRATIS!

GWARANCJA DO 10 LAT N A LECZENIE
ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Pszczyna, ul. Dobra wy 2
pn. - pt. 9.00 - 20.00, sob. 10.00 - 14.00

tel. 0 607 37 27 20
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REKLAMA

PORADNIA CUKRZYCOWA
BIL RO PODRÓŻY

J g jifc ,

ZOSTAŁA PRZENIESIONA
DO N Z O Z SANUS P SZC ZYN A , UL. KO ŚC IU SZKI 5
TEL. 032 212 86 59

LO SU 3
TANIE BILETY A U T O K A R O W E
W Y JA Z D Y C O D Z IE N N IE
D O N IE M IE C , W IELKIEJ BRYTANII,
H O L A N D II, BELOM, F R A N C J I

Kupując bilet przez internet
otrzymasz 15% zniżki!
www.globus.travel.pl

PRACOWNIA PROTETYCZNA

USŁUGI W ZAKRESIE PROTEZ ZĘBOWYCH

wi
|

tech. dent. Swoboda Krystian
43-200 Pszczyna
ul. Wesoła 21

EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ
tel. 032 210-67-90

tel. kom. 0605525742

NOWO OTWARTY HOTEL GLOBUS W PSZCZYNIE
przy trasie Katowice - Bielsko-Biała

W ynajem luksusowych autokarów: Mercedes,
Neoplan, Volvo.
Pszczyna, ul. Nałkowskiej 17, (obok Straży Pożarnej), tel. (032) 210 40 17

MARKET
KREDYTOWY

i msM
muLTiKa 5
do 5000 zł
bez badania
zdolności

U SŁU G I B U D O W LA N E

CHWILÓWKI bez Bik i z komornikiem
dochód od 370 zł
gotówka TYLKO NA DOWÓD do 20 000 zł
kredyty konsolidacyjne do 100.000 zł

O C IE P LE N IA B U D Y N K Ó W
W Y K O Ń C Z E N IA W N Ę T R Z
PSZCZYNA, TEL. 0 6 0 5 8 2 9 9 2 7 , 78801 1519

K O M PU TER O W A G E O M E TR IA KÓŁ
TEL. 0 3 2 2 1 0 6 9 0 6 , 5 0 2 1 3 7 8 2 8
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