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Dobry Start – wnioski już od 1 lipca
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Prawie 70 studentów
uczęszczających na
tegoroczne zajęcia
Uniwersytetu Dziecięcego 9 czerwca wzięło udział w
zakończeniu
roku
akademickiego
2017/2018.

GMINA/// Dobry Start to nowy projekt rządowy, na mocy którego rodzice otrzymają kwotę 300 zł raz w roku na wyprawkę dla
każdego uczącego się dziecka. Program obejmie już uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Wnioski w programie
można składać od 1 lipca.
Plecak, zeszyty, przybory szkolne, stój do gimnastyki, obuwie zmienne i wiele innych rzeczy kojarzy się rodzicom z rozpoczęciem roku szkolnego
przez dzieci. Dokładny plan wydatków sporządzany w sierpniu pozwala dzieciom ruszyć 1 września
do szkoły z plecakiem wypełnionym nowiutkimi
przyborami. W tym roku każdy rodzic odetchnie z
ulgą, gdyż właśnie ruszył nowy rządowy program
wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry Start”. W ramach
programu rodziny otrzymają 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Dla kogo wsparcie?
Z dniem 1 lipca rozpoczyna się termin składania wniosków w programie „Dobry Strat” – nowej
inicjatywy rządu skierowanej do rodzin z dziećmi
uczęszczającymi do szkoły. Świadczenie przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok
szkolny do ukończenia przez nie 20 lat. Uczące się
dzieci niepełnosprawne otrzymają wsparcie do
ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.
Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun lub
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci
przebywający w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –
będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online
przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1
sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową) w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14
da.

4

6

Mieszkańcy Błojca, przedstawiciele samorządu, szkół oraz organizacji i stowarzyszeń zgromadzili się 16 czerwca przy pomniku w Błojcu, aby złożyć hołd wszystkim tym, którzy z najwyższym oddaniem i z narażeniem życia walczyli o wolność ojczyzny.
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żołnierzom i zwykłym ludziom” – podkreślili
uczniowie.
Aby upamiętnić wydarzenie sprzed lat, delegacje wraz z burmistrzem Maciejem Kaczyńskim i przewodniczącą Rady Miejskiej Anną
Staniaszek złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Uroczystość poprowadził Karol Hadrych.
Agnieszka Seweryn

FESTYNY RODZINNE W SZKOŁACH
W większości szkół
Gminy Łazy w ostatnich
tygodniach
odbyły się pikniki
rodzinne.
Nie zabrakło wielu atrakcji,
prelekcji, pokazów,
prezentacji
artystycznych dzieci i
młodzieży oraz zawodów sportowych.

73. rocznica pacyfikacji Błojca

Władysława Broniewskiego pt. „Bagnet na
broń” uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej rozpoczęli montaż słowny uświetniający
uroczystość.
„W kolejną rocznicę dzisiaj my, młodzi ludzie także chcemy uczcić tragiczne wydarzenia oraz oddać hołd poległym – bohaterskim

PREZENTACJE WTZ W ŁAZACH
12 czerwca w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbyły
się XIV Prezentacje
Warsztatów Terapii
Zajęciowej.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopa-

Data 16 czerwca 1944 roku tragicznie
wpisała się w historię mieszkańców niewielkiego przysiółka Błojec, a także oddziału Armii
Krajowej dowodzonego przez Gerarda Woźnicę ps. „Hardy”. Tego dnia poległo pięciu żołnierzy „Hardego”, a po zakończonej obławie
przygotowanej przez połączone siły Wehrmachtu i żandarmerii Niemcy spacyfikowali
wioskę, paląc wszystkie domostwa i zabijając
jedenastu mieszkańców.
16 czerwca 2018 roku kolejne pokolenia poległych w tym miejscu Polaków stanęły przed pomnikiem z okazji obchodów 73.
rocznicy pacyfikacji Błojca, aby pamięć o tym
tragicznym wydarzeniu nie zaginęła i aby była
pielęgnowana przez kolejne pokolenia.
„Pamięć związana z Gerardem Woźnicą
jest wiecznie żywa i należy ją pielęgnować.
Miejsca upamiętniające oddział „Hardego”
to patriotyczne symbole historii” – podkreślił
Maciej Świderski, przewodniczący sekcji Historii Oświaty i Ochrony Zabytków TMZZ.
„Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz - Polskę, kiedy rzucą przed
siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i
pod drzwiami staną, i nocą kolbami w drzwi
załomocą - ty, ze snu podnosząc skroń, stań u
drzwi. Bagnet na broń! Trzeba krwi!” Wierszem

MALI STUDENCI ODEBRALI DYPLOMY

JUBILEUSZOWY ROK DZIAŁALNOŚCI

Dniem Dziecka Park
Wodny JURA rozpoczął
swoje 10 urodziny.
Jubileuszowy rok działalności parku wodnego
zostanie uświetniony
kilkoma dużymi wydarzeniami sportowymi,
które zostaną wpisane
w obchody dziesiątych
urodzin.
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WIADOMOŚCI Z GMINY

Dzień Dziecka w Skałbanii
SKAŁBANIA/// Z okazji Dnia Dziecka w Skałbanii na placu zabaw została
zorganizowana zabawa i lokalna integracja. Dopisała pogoda, nie zawiedli ludzie, a dzieci bawiły się wspaniale.

1 czerwca to wyjątkowy dzień, czas
życzliwości, dobroci i koleżeństwa.
Dzień Dziecka każdego roku przypomina o beztrosce, radości życia, młodzieńczych ideałach i marzeniach. W
tym dniu czas na chwilę się zatrzymuje,
a dzieci mogą radośnie spędzić czas na
zabawie w gronie rodziców, najbliższych
i przyjaciół. Rada Sołecka w Skałbanii
wraz z sołtys Haliną Stajno każdego
roku dokładają wszelkich starań, aby 1
czerwca wszyscy mieszkańcy długo pamiętali. Tradycją stały się atrakcje, które

tego dnia uświetniają czas najmłodszym
mieszkańcom sołectwa. Na placu zabaw
pojawiają się dmuchańce, z których do
woli może korzystać każdy maluch. Do
dziecięcej akcji chętnie włączyli się
strażacy z OSP w Grabowej, którzy zapoznali najmłodszych z wyposażeniem
samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz
opowiedzieli, na czym polega praca
strażaka. Z okazji swojego święta każde
dziecko mogło także liczyć na drobne
upominki.
mpp

Dzień Sąsiada w Turzy
ŁAZY/// Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Turzy po raz kolejny zorganizowali dla swych mieszkańców
i sąsiednich miejscowości spotkanie integracyjne pn. „Dzień Sąsiada”.
Tradycyjnie na najwięcej atrakcji mogły liczyć dzieci i młodzież.
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Mali studenci odebrali dyplomy
ŁAZY/// Prawie 70 studentów uczęszczających na tegoroczne zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego 9 czerwca
wzięło udział w zakończeniu roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej
nr 1 w Łazach i została połączona z ostatnim wykładem pt. „Jak rozmawiać trzeba z psem? Już wiem!”
Uniwersytet Dziecięcy w Gminie
Łazy powstał w 2012 roku. Celem inicjatywy realizowanej przez Wyższą
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej
we współpracy z Gminą Łazy oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Łazach jest rozwijanie pasji i zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy najmłodszych studentów.
Wielu studentów korzysta już kolejny
rok z zajęć, dlatego tematyka wykładów nie powtarza się, ale uzupełnia.
Powracają m.in. zagadnienia kosmosu,
dinozaurów i doświadczeń fizyczno-chemicznych, gdyż tego rodzaju tematyka jest bardzo obszerna i cieszy się
największym zainteresowaniem dzieci.
„W tym roku kończymy szóstą edycję Uniwersytetu Dziecięcego w Łazach.
W trakcie roku spotykaliśmy się na
wykładach z różnych dziedzin nauki i
były to zarówno wykłady interaktywne,
jak i interdyscyplinarne. W ciągu roku
akademickiego dzieci miały możliwość
poznać tajniki fizyki, techniki, przyrody
i anatomii. Staramy się poruszać na zajęciach takie zagadnienia, które nie są
poruszane w szkole. Staramy się także
zarażać nauką najmłodszych słuchaczy
i pokazać, że jest ona fajna i ciekawa.
Każdego roku planujemy zajęcia w taki
sposób, aby zadowolić zarówno naszych
stałych bywalców, jak i nowych studentów. Nasza oferta dla najmłodszych z
roku na rok jest ciekawsza i bogatsza”
– podsumowuje działalność Uniwersytetu Dziecięcego w Łazach Anna Giertler, kierownik Centrum Kształcenia
Ustawicznego Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej.
W sobotę 9 czerwca nadeszła uroczysta chwila zakończenia roku akademickiego 2017/2018. Studenci odebrali zasłużone dyplomy oraz z ciekawością
wzięli udział w ostatnim wykładzie
tej edycji. Zgodnie z zapowiedziami
burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego

oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 Urszuli Grzywy, współpraca z Wyższą
Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej
będzie kontynuowana, a kolejna edycja

Uniwersytetu Dziecięcego w Łazach ruszy już we wrześniu.
Agnieszka Seweryn

Razem na rynek pracy
ŁAZY/// 14 czerwca br. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu odbyła się konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu „Razem na rynek pracy.
Szkoła – samorząd – pracodawca”.

STOPKA REDAKCYJNA

Dmuchany zamek, wata cukrowa,
drobne prezenty i lody przyciągnęły na
plac wokół remizy OSP w Turzy liczną
grupę najmłodszych mieszkańców Turzy
i okolic. Na dorosłych uczestników plenerowego spotkania czekała kiełbasa z
grilla i wspaniałe wypieki przygotowane przez miejscowe gospodynie. Dzień
Sąsiada wpisał się na stałe w kalendarz
plenerowych wydarzeń Turzy. Spotkanie
mieszkańców ma na celu wspólne spędzenie wolnego czasu, poznanie osób z
sąsiedztwa oraz otwartość na drugiego
człowieka. Dzień Sąsiada to możliwość
integracji międzypokoleniowej oraz zachęcenie lokalnego społeczeństwa do
zwolnienia tempa życia i chwilowej re-
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fleksji w gronie znajomych.
Do organizacji Dnia Sąsiada czynnie włączyli się policjanci z Komisariatu
Policji w Łazach - Michał Turlej i Paweł
Pytlarz, którzy zorganizowali konkurs
plastyczny pt. „Namaluj policjanta”, pokaz pierwszej pomocy oraz jazdę samochodem na baterie pomiędzy słupkami.
Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody,
z czego były bardzo zadowolone. Strażacka drużyna MDP wykonała pokaz
prezentowany podczas zawodów sportowo – pożarniczych. I pomimo zmiennej pogody, wszyscy uczestnicy spotkania w Turzy miło i wesoło spędzili
sobotnie popołudnie.
Agnieszka Seweryn
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Celem konferencji było omówienie
zmian w szkolnictwie zawodowym od
2019r. oraz dokonanie analizy kształcenia zawodowego w szkołach na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty
w Sosnowcu. Tematy te zostały zaprezentowane przez Zbigniewa Zalasa,
członka Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz przez Elżbietę Włodarczyk
St. Wiz. Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.
W czasie paneli dyskusyjnych
swoje szkoły oraz kierunki kształcenia
prezentowało siedmiu dyrektorów z
Delegatury Sosnowieckiej oraz liczni
pracodawcy. W panelu III „Transport

ma zawsze przyszłość” wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Marzena
Orzoł, która zaprezentowała dotychczasową współpracę z pracodawcami
w zakresie transportu lotniczego oraz
podzieliła się doświadczeniami szkoły
w tym zakresie. Omówiła możliwości
odbywania praktyk i zajęć praktycznych u pracodawców, szczególnie w
porcie lotniczym Katowice Airport czyli w firmach Linetech S.A., LS Technics,
GTL Sernice, Aircom sp. z o.o. Omówiła
również współpracę z Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie – Kraków
Airport. Przedstawiła możliwości, jakie
daje młodzieży udział w projektach

Erasmus+ oraz omówiła projekt ZIT w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast zaproszeni do tej
części panelu pracodawcy zaprezentowali dotychczasową współpracę ze
szkołą oraz zachęcali młodzież do podejmowania dalszej nauki w szkołach
o profilach zawodowych (technika,
szkoły branżowe I stopnia). Pracodawcy podkreślali, że czekają na absolwentów szkół. Byli to: Barbara Kaleta
– dyrektor personalny CMC Poland w
Zawierciu, Cezary Orzech – Rzecznik
Prasowy Górnośląskiego Towarzystwa
Lotniczego w Katowicach oraz w zastępstwie za Helmuta Klabisa - dyrektora PKP PLK w Częstochowie – Mariola Kosmała - Naczelnik Działu Spraw
Pracowniczych PKP PLK. W konferencji
uczestniczył Krzysztof Wrona - Starosta Zawierciański. W czasie konferencji
swoje stoiska branżowe prezentowali
pracodawcy oraz zaproszone szkoły.
Współpraca szkół o kierunkach zawodowych pozwala uczniom rozpocząć
naukę zawodu już na etapie szkoły
średniej. Staże, które młodzież odbywa
w firmach, przyczyniają się do rozwijania kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy.
Wykształcenie kierunkowe oraz
praktyka ułatwiają młodym ludziom
znalezienie pracy. Pozwalają też lepiej poznać własne predyspozycje, co
wpływa na bardziej świadome kształtowanie kariery w przyszłości. Uczniowie wiedzą na co powinni położyć nacisk w dalszej edukacji.
mpp

GMINA WSPÓŁPRACUJE
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Gmina Łazy współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, których działalność jest wszechstronna, a także pełnią w społeczeństwie różne role. Celem ich działania
nie jest zysk finansowy, ale integracja społeczeństwa i realizacja zadań pomocniczych. Oto działające na terenie Gminy podmioty, które starają się zaspokajać m.in. potrzeby
kulturalne, rekreacyjne, zdrowotne, sportowe i edukacyjne.

NIE SIEDZĄ! DZIAŁAJĄ!

> Rada Seniorów w Łazach

Rada Seniorów Gminy Łazy powołana została Zarządzeniem Nr Burmistrz Łaz Nr 1 z dnia 07.01.2013 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów
i nadania jej regulaminu. Umocowaniem prawnym było podjęcie przez
Radę Miejską Uchwały Nr V/40/15 z
dnia 27 lutego w sprawie powołania
Rady Seniorów i nadania jej statutu.
Inicjatorem powołania Rady był burmistrz Łaz oraz organizacje senioralne i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Rada Seniorów Gminy Łazy była jedną z pierwszych tego rodzaju organizacji powołanych w województwie
śląskim, dlatego wszelkie inicjatywy podejmowane były na szczeblu
lokalnym, bez czerpania wzorców z
zewnątrz.

Priorytetem Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów osób starszych, monitorowanie ich potrzeb, aktywizacja działań na rzecz seniorów, a także współpraca
z samorządem Gminy Łazy. Działania Rady
Seniorów skierowane są szczególnie do
osób, które nie wychodzą z domu, a chcą
realizować swoje pasje, marzenia i zainteresowania.
27 lutego 2015 roku Rada Seniorów
Gminy Łazy została powołana uchwałą
Rady Miejskiej w Łazach jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Celem
jej działalności stało się zapewnienie osobom starszym większego wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej oraz

pobudzenia aktywności obywatelskiej
tych osób. Rada Seniorów ma na celu włączać się w działalność lokalnej społeczności, które mają zaspokoić potrzeby senioralnej części społeczeństwa, zaspokajać
ich potrzeby oraz rozwiązywać istotne
problemy.
Do zadań Rady Seniorów należy: ścisła
współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem
przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorów, przedstawianie propozycji w zakresie ustalania
priorytetowych zadań oraz inicjowanie
działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na
terenie Gminy Łazy, wydawanie opinii i
formułowanie wniosków służących rozwijaniu działalności na rzecz seniorów,
opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu
dokumentów strategicznych dot. Seniorów, inicjowanie działań mających na celu
upowszechnianie współpracy Gminy Łazy
ze środowiskiem seniorów, informowanie
społeczności gminy o kierunkach działalności podejmowanych przez Gminę Łazy i
organizacje pozarządowe na rzecz środowiska seniorów.
Rada Seniorów powoływana jest na
okres 4-letniej kadencji, a w jej skład
wchodzi 5-10 osób. Radę Seniorów Gminy
Łazy tworzą seniorzy oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
Skład osobowy Rady Seniorów Gminy
Łazy reprezentują m.in. przedstawiciele
osób, które ukończyły 65 rok życia, przed-

stawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, przedstawiciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka. Członkowie
Rady reprezentują środowiska ważne dla
osób starszych. W skład Rady Seniorów
wchodzą: Alicja Serwicka, przewodnicząca
Rady Seniorów, Łaciak Stefania, Zygmunt
Barski, Beata Kuc, Dorota Zimny, Bożena
Strzelecka-Kłopot.
Otwartość i dobra współpraca Urzędu
Miejskiego z funkcjonującymi na terenie
Gminy Łazy organizacjami i stowarzyszeniami wpływa na nieustanny rozwój oraz
motywuje do działania. Rada Seniorów raz
w kwartale odbywa spotkanie, podczas
którego liderzy organizacji senioralnej
omawiają bieżące sprawy związane z działalnością sprzyjającą solidarności międzypokoleniowej i stwarzaniu warunków
do pobudzania aktywności obywatelskiej
osób starszych. Członkowie Rady omawiają także inicjatywy związane zarówno z
dobrem pokolenia senioralnego, jak i sprawami lokalnymi. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się informacjami związanymi z
bezpieczeństwem i aktywnością seniorów
oraz lokalnymi działaniami podejmowanymi w ostatnim czasie w regionie.
W Gminie Łazy z inicjatywy Rady Seniorów we współpracy z Urzędem Miejskim
w Łazach przystąpiono do realizacji akcji
„Koperty Życia”. Gmina Łazy jako pierwsza
w Zagłębiu przystąpiła do realizacji akcji.
Akcja skierowana jest do osób w wieku
senioralnym,
przewlekle

chorych oraz samotnych i polega na umieszczeniu w przygotowanym
kwestionariuszu najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach, alergiach na leki, kontaktach do
najbliższych, danych osobowych, w tym
nr pesel. Karta z takimi informacjami, opatrzona napisem „koperta życia”, powinna
być przyklejona na lodówce, czyli miejscu
widocznym i dostępnym, co umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do

podstawowych informacji o pacjencie
Wielkim osiągnięciem rady jest udział
w projekcie „Zoom na rady seniorów.
Uniwersytet Obywatelski”, którego organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „Ę”. Rada Seniorów Gminy Łazy
została laureatem projektu. W ramach
otrzymanego bonusu wydano dla seniorów „Informator dla Seniora” powstały w
ramach projektu. W informatorze zawarto:
- najważniejsze wiadomości, które
pozwalają Seniorom szybko i sprawnie
dotrzeć do informacji o ofercie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej dedykowanej
Seniorom,
- informacje o kontaktach i instytucjach, które mogą okazać się pomocne
podczas załatwiania spraw codziennych i
w sytuacjach problemowych.
Dla realizacji celów rada kontaktuje się
w innymi podmiotami działającymi lojalnie. Są to: PROMED Łazy sp. z o.o., Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
w Łazach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Łazach, Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łazach, Miejski Ośrodek Kultury w Łazach,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.
Rada Seniorów aktywnie uczestniczy
w konferencjach „Bezpieczny i aktywny
senior w województwie śląskim” organizowanych przez Wojewodę Śląskiego,
konferencjach organizowanych w gmachu
Sejmu RP przez Komisję Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, spotkaniach organizowanych
przez rady seniorów w województwie śląskim. Konferencje i spotkania są okazją do
zaprezentowania działań, inicjatyw oraz
wymiany doświadczeń z różnych dziedzin
życia osób starszych i przedstawiania prezentacji o szeroko rozumianej polityce senioralnej w Gminie.
Pierwsza połowa roku 2017 zaowocowała pomysłem rozszerzenia działalności
Rady Seniorów w sołectwach Gminy Łazy.
W tym celu zaplanowane zostały wyjazdowe posiedzenia Rady Seniorów, które
odbędą się w miesiącach powakacyjnych.
Spotkania te mają na celu nawiązanie szerszej współpracy z grupami senioralnymi
działającymi w sołectwach oraz dotarcie
do osób w wieku senioralnym mieszkających poza terenem Łaz.
Agnieszka Seweryn
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Jazda bez dowodu rejestracyjnego
i polisy OC? - JESZCZE NIE TERAZ!
4 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957). Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego „CEPIK 2.0”,
co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających
funkcjonowanie tych modułów.

Jednym z przyjętych rozwiązań, które – jako
pro obywatelskie – było mocno sygnalizowane w
mediach, jest zwolnienie użytkowników pojazdów
zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC
pojazdu. Wraz z tą zmianą przewidziano odpowiednie regulacje w przepisach dotyczących kontroli
dowodów rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania,
wprowadzając zatrzymanie „wirtualne”. Jednakże
dla praktycznego stosowania nowych przepisów
niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do
centralnej ewidencji pojazdów informacji o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz
jego zwrocie.
W związku z powyższym wejście w życie
wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu
wdrożenia owych rozwiązań technicznych. Innymi
słowy, do tego czasu wspomniane wyżej przepisy
obowiązują w dotychczasowym brzmieniu, a więc
kierujący pojazdami, niezależnie od kraju rejestracji, nadal są obowiązani do posiadania przy sobie
i okazywania w czasie kontroli drogowej w DALSZYM CIĄGU dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Nowelizacja ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych
ustaw dotyczy etapowego uruchamiania poszcze-

gólnych modułów systemu informatycznego „CEPIK 2.0”. Tym samym jeżeli system będzie gotowy
pod względem technicznym, będzie to legalne dopiero po trzech miesiącach od dnia, w którym minister cyfryzacji opublikuje komunikat w tej sprawie
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Należy pamiętać, że tak jak dotychczas, za brak
każdego z wymaganych dokumentów policjant
może wystawić mandat w wysokości 50 zł, czyli
jeśli kierowca nie będzie miał przy sobie np. dowodu rejestracyjnego i polisy OC, kara może wynieść
100 zł.
Również do czasu wdrożenia odpowiednich
rozwiązań technicznych, Policja na dotychczasowych zasadach prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Podobnie jest z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. młodych kierowców. Przewidziane
regulacje dotyczące dwuletniego okresu próby,
specjalnych ograniczeń, obowiązku specjalnego
oznaczenia pojazdu czy dodatkowych szkoleń w
zakresie zagrożeń w ruchu drogowym nie zaczną
obowiązywać, jak zakładano, od 4 czerwca br.
Cały rozdział 14 ustawy o kierujących pojazdami
poświęcony „okresowi próby” wejdzie w życie,
podobnie jak wcześniej wskazane przepisy, po
wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych.
Termin ich wdrożenia zostanie ogłoszony w stosownym komunikacie Ministra Cyfryzacji.
mpp
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XIV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej
ŁAZY/// 12 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbyły
się XIV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na scenie wystąpiły grupy artystyczne reprezentujące Będzin, Klucze, Częstochowę, Łazy, Lubliniec, Olkusz, Zawiercie i Poraj.

Wokalnie, tanecznie i kostiumowo było podczas XIV
Prezentacji Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Łazach. Uczestnicy zarazili obecną w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Łazach publiczność
swoją pozytywną energią i
spontaniczną radością. Tradycją
wydarzenia, w którym w głównej roli występują osoby niepełnosprawne stał się wspólny
taniec, śpiew i zabawa, a muzyka jest tym niezbędnym elementem, który po raz kolejny
połączył ludzi.
Kolejna odsłona prezentacji
to mnóstwo wrażeń związanych
z prezentacją twórczości scenicznej wszystkich przybyłych
do Łaz grup, osób na co dzień
biorących udział w Warsztatach

Terapii Zajęciowej. Zajęcia w
pracowniach pomagają osobom
z różnymi dysfunkcjami zdobyć
umiejętności i doświadczenie
w pracach w gospodarstwie
domowym oraz tematyce komputerowej, zoologiczno-ogrodniczej, technicznej czy też ogólnorozwojowej.
Największym
zainteresowaniem uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej
są zajęcia arteterapii, których
efekty każdego roku można zobaczyć podczas prezentacji w
Łazach.
„Cieszymy się niezmiernie,
gdyż po raz czternasty spotykamy się w Łazach na prezentacjach. Każdego roku wasze
występy są inne, energetyczne
i przesyłają mnóstwo pozytywnej energii. To jest bardzo

ważne i cieszymy się, że Łazy
w tym dniu stają się miejscem,
gdzie za waszą sprawą królują
uśmiech, radość, życzliwość,
dobra zabawa” – powiedział
burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, który wraz z zaproszonymi
gośćmi dokonał otwarcia prezentacji.
Prezentacjom towarzyszył
kiermasz wyrobów rękodzielniczych, warsztaty plastyczne,
grill oraz fanty. Organizatorem
jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Partnerami wydarzenia zostali: Starostwo Powiatowe w Zawierciu,
Gmina Łazy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Wydarzenie poprowadził Dominik
Łowicki.
Agnieszka Seweryn

BURMISTRZ ŁAZ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość położona w Łazach przy
ul. Kolejowej o numerze geodezyjnym działki 377/110
posiada założoną księgę wieczystą nr CZ1Z/00030835/3

Powierzchnia

0,3985 ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość położona w mieście Łazy przy ulicy
Kolejowej o nawierzchni asfaltowej. Konfiguracja
terenu równa. Uzbrojenie terenu: dostęp do energii
elektrycznej, gazu, sieci teletechnicznej. Sieć kanalizacyjna jest planowana do realizacji.

W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działka nr 377/110 położona
jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową

Cena wywoławcza /netto/

Wadium

463.000,00 zł

47.000,00

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do ceny sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę usługową ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomości przygotowano do
sprzedaży na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej . Wznowienie geodezyjne granic nabywanych nieruchomości ciąży na nabywcy na jego koszt. Za różnice w powierzchni gruntów w
przypadku wznowienia granic, Gmina Łazy nie ponosi odpowiedzialności.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Warunki Przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07. 2018r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, sala nr 307 – III piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 19.07.2018r. na konto : Urząd Miejski w Łazach prowadzone w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Łazy Nr 74 8450 0005 0070 0700 0143
0063, na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki będącej przedmiotem licytacji.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
1.dowód wniesienia wadium
2.dokument stwierdzający tożsamość osoby obecnej na przetargu
3.oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń.
4.oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia oraz ich akceptacji
5.osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu .
6.w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących
podmiot.
- W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014r. poz. 1380 tj)
- Jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
- Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia tej nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu zobowiązany jest uiścić cenę zakupu w całości na 3 dni przed ustaloną datą zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, z podaniem informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i dacie zawarcia aktu notarialnego.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 22.05.2018r. do 24.07.2018r, w prasie codziennej ogólnokrajowej a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Łazach, w gazecie lokalnej Echa Łaz oraz na stronie internetowej www.bip.lazy.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój nr 303, III piętro, poniedziałek od godz. 730 do 17 30, wtorek - czwartek od godz. 730 do 15 30 , piątek 730 do 13 30 lub pod nr telefonu 32 6729422 wew. 127.
Burmistrz Łaz
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V PREZENTACJE BIBLIOTECZNE

ŁAZY/// 23 i 24 maja 2018 r. odbyły się V Prezentacje Biblioteczne zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach. Program imprezy objął
szereg imprez mających na celu promocję książki i czytelnictwa oraz popularyzację wiedzy o regionie.
Łazowskiemu świętu książki tradycyjnie
towarzyszył kiermasz książek. Obydwa dni
rozpoczęły Lekcje Żywej Historii odbywające
się w Izbie Tradycji – miejscu utrwalania historii, faktów i przeżyć. Uczniowie obejrzeli
tam wystawę „Tutaj mieszkali i pracowali”.
Podczas prezentacji dowiedzieli się, że wystawa poświęcona jest zakładom pracy, które
kiedyś istniały na terenie Łaz (cementownia,
cegielnie, Łazowskie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych), a jej część obrazuje działalność Biblioteki, podkreślając 70. rocznicę jej
powstania.
Następnie każda z grup udawała się do
budynku Biblioteki na seans „Bajek w stylu retro”. Dzieci przenosiły się tu w czasie do momentu, w którym bajka nie kojarzyła się z płytą DVD, ale z ciemnością, kliszą i dużą ścianą.
Podczas sentymentalnej podróży z rzutnikiem
w tle oglądały i słuchały m.in. przygód Pana
Malusińskiego, który zmagał się z wielorybem
i baśni „Dzikie łabędzie”.
23 maja odbyło się także spotkanie autorskie dla najmłodszych „Kłótnia w tornistrze”
z Elżbietą Bednarczyk. Występ rozpoczął się
tańcem cygańskim. Następnie pani Elżbieta
przedstawiła dzieciom autorską bajkę i zaktywizowała przedszkolaki, wciągając je w rozmowę. Zachęcała dzieci, by korzystały z łatwego obecnie dostępu do książek, dbały o siebie
i szanowały innych oraz opowiedziała o kraju,
w którym mieszka – Australii.
24 maja w Bibliotece w Łazach przenieśliśmy się w świat komiksu, do którego zabrał
nas Szymon Teluk. Jak stworzyć krótki komiks
i jak narysować jego postacie? Tego uczestników dwóch warsztatów nauczył prowadzący,
choć słowo nauczył nie jest tu najwłaściwsze,
gdyż nie oddaje atmosfery spotkań. Z całą

pewnością komiks to kreatywność, pomysł
i wyobraźnia. Te trzy składniki powodują, że
zwykły banan może stać się najprawdziwszym królem disco, truskawka obiektem westchnień kochliwego kaktusa, a wszystko to
przyprawione fantastycznymi umiejętnościami rysowniczymi i wiedzą pana Szymona doprowadziło do tego, że trafiliśmy do fikcyjnego świata komiksowych okienek, złapaliśmy
ołówki i nie wiadomo kiedy sami zaczęliśmy
działać.
Zwieńczeniem dnia był recital aktorki i
wokalistki Hanny Śleszyńskiej, który odbył się
w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, i który śmiało można nazwać wydarzeniem artystycznym. Spotkanie było współfinansowane
w ramach projektu „Autor na żądanie” Dyskusyjnego Klubu Książki. W sali wypełnionej do
ostatniego krzesła Pani Hanna przy akompaniamencie Wojciecha Kalety zaprezentowała
repertuar, w którym każdy mógł odnaleźć coś
dla siebie, skłaniający nie tylko do śmiechu,
ale i refleksji. Widownia wysłuchała m.in. piosenek „Wszystko się chwieje” z tekstem K. I.
Gałczyńskiego, „Mężczyzna na lotni”, „Grande valsefrotté” Jonasza Kofty, utworu „Mama
Morton” z musicalu „Chicago” i przeboju „New
York, New York”. Pani Hanna zaprezentowała
także fragment monodramu „Kobieta pierwotna”, wspomniała o mistrzu piosenki i mistrzu
słowa – Wojciechu Młynarskim, a publiczność
zaprosiła do wspólnego odśpiewania piosenki „Windą do nieba” zespołu Dwa plus jeden.
Wszystko to spowodowało, że z każdą kolejną
minutą myśl uciekała w kierunku stwierdzenia
„Chwilo trwaj!”, jednak czas płynął nieubłaganie, zbliżając do finiszu V Bibliotecznych Prezentacji.

5

„Noc Bibliotek” pełna wrażeń
Co można robić w bibliotece nocą? Na pewno można zagłębić się w lekturze, bo przecież książka
lubi towarzystwo nocy. Któż z nas nie zarwał kilku nocy pochłaniając rozdział za rozdziałem,
żeby dowiedzieć się co będzie dalej? Ponadto buszowanie między regałami pełnymi książek to
nietypowa frajda dla dzieci, bo podczas takiej nieprzespanej nocy w bibliotece może wiele się
wydarzyć.

W piątkowy wieczór 8 czerwca br. Filia nr 6 w Ciągowicach otworzyła drzwi dla swoich czytelników w
nietypowych godzinach. Punktualnie o 18:00 rozpoczęła się „Noc Bibliotek” – pełna atrakcji wieczorno-nocna impreza w niekonwencjonalny sposób promująca czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce, w którym
warto bywać. Hasło tegorocznej edycji „Nocy Bibliotek” to RzeczpospoCzyta w wyjątkowym roku 100 lat
niepodległości Polski. Dlatego tym razem przygotowując program Organizator inspirował się polską literaturą, kulturą i historią.
Do biblioteki na noc pełną wrażeń przybyli
uczniowie kl. III Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Ciągowicach. Dzieci wyposażone w śpiwory, koce,
karimaty, poduszki, maskotki-przytulanki i co najważniejsze uśmiechnięte buźki z ogromnym entuzjazmem
rozpoczęły ten wyjątkowy wieczór.
Pierwszym wyzwaniem były „Literackie podchody”, czyli gra terenowa umiejętnie łącząca książkę, zabawę i pracę w zespole. Zadaniem graczy było
odnalezienie na trasie dziesięciu listów-wskazówek,
kierujących graczy do ukrytego klucza. Uczestnicy gry
na punktach kontrolnych mogli sprawdzić swoją spostrzegawczość przy łamaniu szyfrów i wiedzę z zakresu znajomości współczesnych pisarzy, tytułów lektur
oraz wierszy Tuwima i Brzechwy.
W tą wyjątkową noc oprócz atrakcji „dla ducha”

nie mogło zabraknąć czegoś „dla ciała”. Rozmowy, zabawy i integracja przy wspólnym pieczeniu prażonek
i „Kole Fortuny” trwały do późnego wieczora. I mimo
nadchodzących ciemności, w towarzystwie ogniska i
najsłynniejszego detektywa Pozytywki wszyscy czuli
się naprawdę bezpiecznie.
Lekko zmęczeni zabawami, ale pełni wrażeń i
utwierdzeni w przekonaniu, że lektura to niezwykła
przygoda uczestnicy „Nocy Bibliotek” udali się, aby
przygotować miejsce do spania. W przyciemnionej sali
dzieci stworzyły niesamowitą opowieść rozgrywającą
się w krainie światła i cienia. Za podświetlonym kawałkiem tkaniny zaprezentowały morskie stwory. Emocje
zaczęły opadać dopiero około północy, kiedy wszyscy
rozpoczęli przygotowania do snu. Po porannym przebudzeniu i śniadaniu odżyły wrażenia, a uśmiechy
dzieci były dla nas największą nagrodą i motywacją
do organizacji kolejnych edycji „Nocy Bibliotek”.
Kierownik Filii nr 6 w Ciągowicach Aleksandra
Gładki dziękuje pani Małgorzacie Janus za opiekę nad
dziećmi podczas trwania „Nocy Bibliotek” oraz udostępnienie budynku szkoły do przeprowadzenia akcji.
Już dziś zapraszamy na kolejną „Noc Bibliotek”
pełną wrażeń i
… CZYTAJCIE W DZIEŃ I W NOCY!
mpp
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Festyn szkolny na Dzień Matki
CHRUSZCZOBRÓD//// 26 maja w Szkole Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie odbył się festyn rodzinny pod hasłem
„Dzień Matki”. Piknik uświetniły występy uczniów, które spotkały się
z dużym uznaniem publiczności.

20 czerwca 2018r.

Mama, tata i ja
NIEGOWONICE/// 26 maja uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Niegowonicach bawili
się na szkolnym festynie, który w tym roku odbył się pod hasłem „Mama, tata i ja”.

Dzień Matki to szczególny czas,
zwłaszcza dla dzieci. Każdego roku najmłodsi celebrują ten dzień i starają się
pokazać przy każdej okazji swojej mamie, jak bardzo ją kochają. Uczniowie
i przedszkolaki Szkoły Podstawowej w
Chruszczobrodzie specjalnie z tej okazji przygotowali program artystyczny,
którym podziękowali swoim mamom
za trud włożony w ich wychowanie i
miłość. Każde dziecko mogło złożyć życzenia swojej mamie i wręczyć piękną
różę.
Na placu szkolnym, na którym odbył się festyn, każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Uczestnicy zabawy nie mo-

gli ominąć stoisk oferujących pyszne
ciasta i słodkości, pierogi, kiełbaski z
grilla, pieczonki przygotowane przez
rodziców i wiele innych smakołyków.
Nie obyło się też bez atrakcji, które
uczniowie zorganizowali dla przybyłych - loterię fantową i rzut piłką do
celu.Nie zabrakło również emocji sportowych. Na boisku szkolnym chętni
rywalizowali w różnych konkurencjach,
które wymagały od zawodników sprytu
i sprawności fizycznej Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy.
Agnieszka Seweryn

Sportowo i artystycznie w
Rokitnie Szlacheckim
ROKITNO SZLACHECKIE/// 9 czerwca w godzinach popołudniowych w
Rokitnie Szlacheckim odbył się Festyn Rodzinny, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”, Ochotniczą Straż Pożarną, Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Sobota przywitała wszystkich piękną, słoneczną pogodą. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16:00 występami gości:
Orkiestry Dętej, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołu Folklorystycznego „Jura”
oraz Dziecięcego Zespołu Ludowego
„Niezapominajka”. Dzięki gościom, którzy każdego roku występują na scenie,
program szkolnego festynu jest bogaty
i naprawdę warty zobaczenia. Poza tym
bezcenny jest przykład rodziców i dziadków, którzy poprzez grę w Orkiestrze
Dętej, śpiewanie w zespole „Jura” oraz
Kole Gospodyń Wiejskich uczą młodsze
pokolenie tego, że trzeba dbać o tradycję
oraz czynnie angażować się w życie kulturalne Niegowonic.
Po skończonych występach gości, na
scenę wkroczyły przedszkolaki wszystkich grup, które po niemiecku zaśpiewały piosenkę o rodzinie paluszków
oraz zatańczyły zabawny taniec „Tschu

tschu wa”. Następnie każda grupa wykonała przygotowany wcześniej program
w postaci piosenki i tańca. Po przedszkolakach nadszedł czas na klasy I – III.
Wszystkie klasy młodsze wzięły udział w
występach. Dzieci śpiewały piosenki, inscenizowały je ruchem, wykonywały tańce oraz skomplikowane układy taneczne
wzbogacone całą gamą przeróżnych dekoracji i gadżetów.
Kiedy na scenę wkroczyły dziewczynki wykonujące układy akrobatyczne,
publiczność z zapartym tchem śledziła
każdy ich ruch. To był popis zwinności,
sprytu i doskonałego refleksu. Nie mniej
ciekawe były występy muzyczne w wykonaniu uczniów klas IV-VII. Można było
usłyszeć m.in. piosenkę „Tańcuj, tańcuj”
w przeróżnej aranżacji (zagrane na fletach prostych, keyboardzie, sakshornie
i solowym śpiewie), piosenkę „Laleczka
z saskiej porcelany”, piękny, nastrojowy

utwór zagrany na flecie poprzecznym
oraz występy solowe wokalistek szkolnych. Na zakończenie wystąpiła jedna z
naszych absolwentek, która swoim występem uświetniła imprezę.
Festyny w Niegowonicach każdego
roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie powinno to dziwić. Na placu
szkolnym pojawiły się zamki dmuchane,
zjeżdżalnie, trampoliny, skoki na linach,
piłki na wodzie zanurzone w wielkim,
dmuchanym basenie, wiele kramów ze
smakołykami, lodami, ciastami, watą
cukrową i mnóstwo innych atrakcji. Dlatego warto przychodzić na tego rodzaju
festyny, ponieważ zapewniona jest pełna
obsługa: organizatorzy dbają nie tylko o
ciało, przygotowująć kramy z pysznościami, ale też i o ducha, zapraszając na scenę tylko najlepszych, lokalnych artystów.
Agnieszka Seweryn

Dla każdego coś miłego
ŁAZY/// 30 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach odbył się piknik, który można streścić w jednym zdaniu: ,,Dla każdego coś miłego”. Interesujące niespodzianki mogli znaleźć miłośnicy śpiewu, tańca i teatru.
Nie zabrakło przysmaków dla smakoszy, ale także zwolennicy ruchu na świeżym powietrzu mieli ciekawe
atrakcje.

Świetna zabawa, moc atrakcji dla
najmłodszych, pozytywna energia i
dobre humory to elementy, których nie
zabrakło w Rokitnie Szlacheckim podczas Festynu Rodzinnego. Przedszkolaki i uczniowie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Michała Poleskiego
w Rokitnie Szlacheckim od dawna brali
udział w przygotowaniach, gdyż to oni
byli gwiazdami festynowej sceny. Publiczność miała możliwość zobaczyć
występy artystyczne szkolnej społeczności, podczas których nie zabrakło
śpiewu, tańca i dobrego humoru. Nie
zabrakło również regionalnego akcentu, który swoim występem wprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich z Rokitna
Szlacheckiego.
Kolejną odsłoną festynu była sportowa rywalizacja. Odbył się turniej piłki

nożnej przedszkolaków oraz turniej
piłki siatkowej, w którym udział wzięli
dorośli zawodnicy. Drużyna siatkarzy
z OSP Rokitno Szlacheckie rozegrała
mecz z rodzicami uczniów, który zakończył się wynikiem 3:0. Niemniej emocji
dostarczył pokaz sztuk walki, który został przygotowany przez zawodników
taekwondo.
Podniosłym momentem było ślubowanie młodych strażaków. Podczas
tegorocznego festynu rodzinnego nowi
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Rokitno Szlacheckie złożyli uroczyste ślubowanie wstępując w
szeregi OSP. Z tej okazji przedszkolna
drużyna pożarnicza wykonała pokaz
pożarniczy.
Agnieszka Seweryn

Wszyscy przyjaciele szkoły: uczniowie, rodzice i zaproszeni goście wraz burmistrzem
Maciejem Kaczyńskim mieli
okazję obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu klas I –
VII. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się Kawiarenka pod
chmurką. Można było zjeść
przepyszne ciasta upieczone
własnoręcznie przez mamy i
babcie lub skosztować potraw
z grilla. Dla dzieci przewidziano mnóstwo atrakcji: loterię
fantową, zamek dmuchany,
basen z podgrzewaną wodą
oraz jumpery na linach z asekuracją. Nawet pogoda, która w południe objawiła swe
kaprysy, zasłaniając błękitne
niebo burzowymi chmurami,
okazała się przychylna. Już o
godzinie 16:00 zza chmur wyszło słońce i towarzyszyło niepodzielnie aż do końca zabawy. To były wspaniałe chwile!
Dorota Zieleniec
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W każdym języku KOCHAM CIĘ
GRABOWA/// 16 czerwca społeczność szkolna Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej wzięła udział w Pikniku Rodzinnym. Dzieci w różnych językach zaprezentowały
na plenerowej scenie swoje umiejętności, które spotkały się z dużym uznaniem wzruszonej publiczności.
Tradycją placówki w Grabowej jest
Festyn Rodzinny, który każdego roku
na plac szkolny przyciąga nie tylko rodziców i zaproszonych gości, ale także
mieszkańców sołectwa. Długo wyczekiwane i starannie przygotowane wydarzenie jest możliwością do spotkań
w gronie znajomych oraz dobrej zabawy, którą zapewniają liczne atrakcje
przygotowane specjalnie na ten wyjątkowy dzień.
Tegoroczny Piknik Rodzinny rozpoczęły występy artystyczne dzieci i
młodzieży, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne.
Publiczność miała także możliwość
podziwiania zdolności lingwistyczne
dzieci, które z dużą swobodą przekazały swoje emocje nie tylko w ojczystym
języku, ale także w języku angielskim i
niemieckim. Występy artystyczne swoim regionalnym śpiewem uświetniło
Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowej.
Zgromadzonych na placu szkolnym
uczestników pikniku powitała dyrektor
szkoły Izabela Bajkowska.
Atrakcji nie brakowało także poza

sceną. Na terenie wokół szkoły pojawiła się liczna grupa motocyklistów,
którzy podzielili się z najmłodszymi
wrażeniami towarzyszącymi ich niecodziennej pasji. Uczestnicy pikniku
mogli podziwiać piękne motocykle,
które zrobiły na wszystkich ogromne
wrażenie. Niemniej emocji dostarczy-

li strażacy z miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej, którzy zawsze chętnie współpracują. Tym razem oprócz
prezentacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego druhowie zorganizowali pokaz
swoich umiejętności.
Agnieszka Seweryn

Śmiały się dzieci, śmiał się cały świat

WYSOKA/// „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Pod takim hasłem odbył się Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Wysokiej, który na plac szkolny przyciągnął licznie mieszkańców Wysokiej i
Wiesiółki oraz zaproszonych gości.
Dobra zabawa oraz integracja
mieszkańców sołectw to główny cel
corocznego Pikniku Rodzinnego. W
piękną, słoneczną sobotę 26 maja w
szkole w Wysokiej zapanowała radosna
atmosfera zabawy. Dokładnie o godz.
15:30 uczniowie wesołą piosenką zasygnalizowali rozpoczęcie szkolnego
wydarzenia, do którego przygotowywali się od wielu dni. Dopięte na ostatni guzik występy artystyczne dzieci
zachwyciły zgromadzoną publiczność.
Piknik stał się okazją do zaprezentowania talentów oraz zainteresowań
uczniów. Zarówno najmłodsi artyści,
jak i ci nieco starsi zaprezentowali na
scenie własne interpretacje największych światowych przebojów. Nie zabrakło także harcerskiej piosenki oraz
deklamacji utworów dla mam.
Działo się także poza plenerową
sceną. Plac wokół szkoły zapełnił się
atrakcjami, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci i dorosłych.
Na gości czekały stoiska przygotowane
przez uczniów i rodziców. Na smakoszy
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Zaprosili do tańca i wspólnej zabawy
ŁAZY/// 26 maja ogród przedszkolny tętnił życiem, a majowe słoneczko już od rana witało przedszkolaków przybyłych z całymi rodzinami.
Wszystkie grupy przygotowały występy artystyczno - teatralne dla swoich rodziców, nawiązując tym samym do Dnia Mamy i Taty.

Całe rodziny, na przekór obiegowym
opiniom, iż rodzice XXI wieku na nic
nie mają czasu, spędzili wspólnie cały
sobotni dzień w Niepublicznym Przedszkolu „Biedroneczki” w Łazach. Atrakcji
nie brakowało. Na placu przedszkolnym
stanął dmuchany Park Rozrywki, który
cieszył się dużym zainteresowaniem
dzieci. Podczas festynu odbyły się także
zawody sportowe, zabawy i tańce przy
muzyce. Uczestnicy mogli zmienić na
chwilę swój wizerunek poprzez malowanie twarzy oraz udać się w świat marzeń

dzięki puszczaniu baniek mydlanych.
Organizatorzy festynu zadbali także o to,
aby nikt nie pozostał głodny i przygotowali m.in. grill, pyszności ze staropolskiej
kuchni, kawę i domowe wypieki. Swoją
obecnością przedszkole zaszczyciło wielu miłych gości: m.in Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu oraz Maciej Kaczyński, burmistrz Łaz. Personel przedszkola
na czele z dyrektor, Małgorzatą Czernek,
dziękują wszystkim rodzicom za zaangażowanie i świetną zabawę.
Agnieszka Seweryn

Coś dla ciała i ducha
ŁAZY/// Czerwiec w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach zawsze upływa pod znakiem integracji oraz podsumowań wielu projektów. To także
czas radości z zakończenia kolejnego udanego roku szkolnego, który zostaje przypieczętowany Piknikiem Rodzinnym. W tym roku społeczność
szkolna „Jedynki” zaprosiła do wspólnej zabawy w sobotę 9 czerwca.

regionalnej kuchni czekały stoiska gastronomiczne, a na miłośników lokalnego rzemiosła warsztaty rękodzieła

artystycznego przygotowanego przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki.
Agnieszka Seweryn

Przedszkolaki wystąpiły dla rodziców
ŁAZY/// 16 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach odbył się piknik rodzinny
pod hasłem: „Mama, tata i ja”. Punktem kulminacyjnym przedszkolnej uroczystości były występy dzieci,
które adresowane były do najbliższych.

16 czerwca dokładnie o godz.
10:00 wszystkich zgromadzonych na
placu przedszkolnym uczestników uroczystości powitała dyrektor placówki
Beata Potasińska. Chwilę potem na
scenie pojawiły się dzieci, które piękne
słowa wierszy i piosenek skierowały do
swoich rodziców. To najbliższe dzieciom osoby zajęły miejsce na widowni
i obejrzały program artystyczny, które
pod opieką nauczycieli przygotowały
wszystkie grupy przedszkolaków.
Program artystyczny zakończyły
życzenia, które dzieci złożyły rodzicom
oraz wręczeniem symbolicznych upominków. Słoneczna pogoda umożliwiła
przedszkolakom w towarzystwie rodzin
korzystanie ze wszystkich atrakcji, które w celu zapewnienia dobrej zabawy
przygotowali organizatorzy. Na placu
przedszkolnym pojawił się dmuchany
plac zabaw. Dodatkowych atrakcji dostarczyli strażacy z OSP w Ciągowicach,
którzy zaprezentowali sprzęt gaśniczo-pożarniczy. Długiej zabawie służyła
oferta gastronomiczna, wśród której
nie zabrakło grilla, pieczonek oraz domowych wypieków.
Agnieszka Seweryn

Warsztaty, konkursy, animacje, pokazy i mnóstwo dobrej zabawy towarzyszyło Piknikowi Rodzinnemu zorganizowanemu w Szkole Podstawowej nr 1 w
Łazach. A wszystko po to, aby pokazać,
że szkolne festyny nie tracą na wartości
i nadal stanowią integralną część życia
szkolnej społeczności. Punktem kulminacyjnym pikniku były występy dzieci,
które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia. Rodzice i dziadkowie z dumą przyglądają
się scenicznym poczynaniom swoich
pociech i z łezką z oku obserwują ich
rozwój oraz umiejętności. A tych na scenie nie brakowało. Gra na instrumentach, śpiew i taniec zachwyciły publiczność, która za każdym razem nagradzała
młodych artystów głośnymi brawami.
W pikniku udział wzięli także harcerze z 1 Grunwaldzkiej Drużyny Har-

cerskiej „Amonit” w Łazach. Harcerze
nie tylko wystąpili na scenie, ale przygotowali własne stoisko. To tutaj można
było schronić się przed upałem, orzeźwić zimną lemoniadą oraz zjeść pyszne
gofry. Harcerze zachęcali wszystkich do
wspólnej zabawy poprzez stworzenie
wioski indiańskiej, gdzie zbudowane
zostały wigwamy, zrobione pióropusze
i łapacze snów.
Każde uczestnik festynu miał możliwość choć na chwilę zostać strażakiem,
poznając trudny zawód ratownika oraz
obsługę sprzętu znajdującego się w
wozie bojowym. Było to możliwe dzięki
OSP z Ciągowic, która przyłączył się do
plenerowego wydarzenia. Podczas pikniku tradycyjnie nie zabrakło dobrego
jedzenia, dmuchańców, loterii oraz rodzinnych animacji.
Agnieszka Seweryn
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Zatańczyli o serce Beskidów
ŁAZY/// Pięć par z Zespołu Tańca Ludowego „Niezapominajki” wzięło udział w III Ogólnopolskim
Turnieju Tańców Polskich „O serce Beskidów.

Polskie tańce narodowe stanowią nieodłączny element polskiego
dziedzictwa kulturowego. Popularyzacja polskiej tradycji tanecznej
zakorzeniła się także w Gminie Łazy
poprzez działalność Zespołu Tańca
Ludowego „Niezapominajka”. Pięć
par tego zespołu zaprezentowało
swoje programy taneczne podczas
III Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O serce Beskidów”,
w którym dostrzeżono talent i potencjał drzemiący w młodych tancerzach.
„Za nami kilka turniejów oraz
Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich w formie towarzyskiej, podczas których nasi reprezentanci

pokazali swój kunszt taneczny i
osiągnęli wysokie miejsca w tabeli
wyników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dokonań ostatnich miesięcy,
gdyż bardzo ciężko wszyscy na to
pracowaliśmy. Pamiętam pierwsze
turnieje, które były dla naszych
tancerzy takim trochę badaniem
gruntu, poznawaniem zasad tego
rodzaju zawodów i stopniowo zdobywaniem doświadczenia na ogólnopolskich parkietach” – mówi Euzebiusz Wróbel, instruktor par.
W III Ogólnopolskim Turnieju
Tańców Polskich „O serce Beskidów”, który odbył się w Bielsku-Białej wszystkie pary walczyły o najwyższe miejsca i pokazały wysoki

poziom umiejętności tanecznych.
Najlepiej zaprezentowała się para:
Hanna Zdrzalik i Mikołaj Szamota
zajmując drugie miejsce na podium
w swojej kategorii Ic. W tej samej
kategorii zaprezentowały się również pary: Natalia Nowakowska i
Krzysztof Nowak, zajmując 4 miejsce, Aleksandra Krzystańska i Maciej Kasperski, zajmując miejsce 5
oraz Łucja Wróbel i Jakub Kasperski,
zdobywając miejsce 6. Para Marysia
Kubasik i Mateusz Łaciak występująca w kategorii wyższej IIc zdobyła
miejsce 9.
Wszystkim tancerzom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Seweryn

Młodzieżowy Zespół Wokalny w finale
ŁAZY/// W sobotę 9 czerwca w ramach Dni Zawiercia odbył się Finał Piosenki Filmowej, w którym
udział wziął Młodzieżowy Zespół Wokalny z Łaz – finalista tego wydarzenia. Wokalistki zaprezentowały utwór „Raindrops Keep Fallin On My Head”.

7 maja w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu odbył się muzyczny konkurs pn. „Piosenka filmowa”. Wśród uczestników konkursu
znalazł się Młodzieżowy Zespół Wokalny, który działa przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Łazach. Zespół
wykonał piosenkę „Raindrops Keep
Fallin’ On My Head”, którą podbił
serca jury i znalazł się w gronie finalistów konkursu. Koncert laureatów
muzycznej rywalizacji odbył się 24
maja w Zawierciu. Ponieważ poziom
wykonania utworów przez młodych
wokalistów był bardzo wysoki, zdecydowano, aby szersza publiczność

mogła zobaczyć koncert. Laureaci wystąpili ponownie 9 czerwca
podczas Koncertu Symfonicznego
Muzyki Rockowej i Filmowej, który
został zorganizowany w ramach tegorocznych Dni Zawiercia.
Dziewczęta z Młodzieżowego
Zespołu Wokalnego w Łazach zaprezentowały po raz kolejny deszczową piosenkę, a na zakończenie
wszyscy finaliści wykonali utwór
„Marsz Wilków” wspólnie z gwiazdą
Dni Zawiercia - Markiem Piekarczykiem.
„To dla nas bardzo duże osiągnięcie i wyróżnienie dla wokalistek. Zaowocowały miesiące cięż-

kiej pracy, zaangażowanie podczas
zajęć, godziny prób, które miały
na celu podnoszenie wokalnych
umiejętności dziewcząt. Obecnie
każda z solistek prezentuje wysoki
poziom wokalny, pewność sceniczną, a zespół zaczyna bardzo dobrze
brzmieć. Zespół emanuje spontanicznością i żywiołową interpretacją utworów. Z pewnością jeszcze
nie raz zaskoczy publiczność” – zapowiada Karol Hadrych, prowadzący zespół.
Agnieszka Seweryn
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Pietruszka - szerokie zastosowanie w kuchni

KRZYŻÓWKA

| NR 324

Pietruszka zwyczajna jest naszym
najbardziej znajomym ziołem szeroko
stosowanym jako kucharska od setek
lat. Liście, korzenie oraz owoce pietruszki zwyczajnej wykorzystywane są
w medycynie ludowej od wieków. Pietruszka zwyczajna należy do rodziny
selerowatych, liście jej są pierzaste,
połyskujące. Ze względu na jej szerokie zastosowanie w kuchni, najczęściej uprawia się pietruszkę naciową
i korzeniową. Wykorzystuje się ją do
zup, sałatek, można dodawać ją np. do
twarożku, sosów. Każda odmiana tej
rośliny odznacza się cennymi właściwościami leczniczymi. Jako surowiec
zielarski wykorzystuje się korzeń, liście, ale przede wszystkim nasiona.
Pietruszka to bogactwo substancji
biologicznie czynnych. Korzeń zawiera
białko, tłuszcze, węglowodany, flawonoidy, związki śluzowe, furanokumaryny, składniki mineralne wapnia, fosforu,
żelaza, magnezu, witaminy A, C, PP, B1
i B2. Owoce zawierają 7% olejku eterycznego, flawonoidy, furanokumaryny,
fitosteroloe, olej tłusty, żywice i sole
mineralne. Ziele jest bogate w karotenoidy, związki flawonowe, witaminy,
kwas foliowy oraz w sole mineralne
żelaza, wapnia i fosforu. Korzenie i
owoce działają oczyszczająco z toksyn, moczopędnie, przeciwzapalnie,
rozkurczająco, antyseptycznie, wiatropędnie, pobudzają wydzielanie śliny i
soku żołądkowego, ułatwiają trawienie.
Zmniejszają wzdęcia i kolki. Przetwory
z pietruszki, podawane doustnie, pomagają w obrzękach, anemii, anoreksji
oraz w artretyzmie i reumatyzmie.
W medycynie niekonwencjonalnej nasiona pietruszki zwyczajnej były
głównie wykorzystywane jako środek
pobudzający trawienie oraz łagodzący
wzdęcia i gazy. Korzeń pietruszki zwyczajnej działał jako środek moczopędny. Nasiona zioła miały także reputację
środka pobudzającego wypływ krwi
menstruacyjnej oraz powodującego

poronienia. Dobroczynne właściwości pietruszki zostały potwierdzone
współczesnymi badaniami. Udowodniono, że przetwory z pietruszki polepszają przesączanie w kłębkach nerkowych i zwiększają ilość wydalanego
moczu. Stosowanie pietruszki jako
leku w kłopotach z drogami moczowymi, obrzękach na tle nerwowym, przy
zmniejszonym wydalaniu moczu i kamicy moczowej jest więc uzasadnione.
Badania potwierdziły również słuszność przestróg podawanych w przepisach co do stosowania przetworów
z pietruszki. Powinny być stosowane
ostrożnie, zwłaszcza przez kobiety.
Mogą powodować kurcze i bóle macicy,
wzmagać krwawienia miesięczne. Nie
wolno ich podawać kobietom w ciąży
i małym dzieciom. Pietruszka to także
jedno z warzyw zalecane w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w
przewlekłych chorobach wątroby przy
dobrej tolerancji tłuszczu, a także w
diecie w dnie moczanowej.
Uważajmy na pomyłkę! Niezwykle podobny do pietruszki jest pasternak. Obie rośliny mają biały korzeń i
podobną nać. Pasternak jest słodszy,
mniej aromatyczny. Dawniej służył jako
zamiennik ziemniaków. Producenci

warzyw sprzedają czasem pasternak
zamiast pietruszki, bo jest tańszy i
łatwiejszy w uprawie. Warto zwrócić
uwagę na kilka różnic pomiędzy tymi
roślinami. Korzenie są podobne, ale
pasternak w miejscu naci ma lekkie
wgłębienie i czarną obwódkę. Korzeń
pietruszki w miejscu naci jest wypukły i
nie ma obwódki. Korzeń pietruszki jest
mniejszy i drobniejszy. Liście pasternaku są jaśniejsze i pokryte od spodu
włoskami. Ze względu na bogate właściwości pietruszki nie dajmy się oszukać.
Regularne picie wyciągów, naparów, herbatek lub zażywanie mikstur
z pietruszki ma działanie lecznicze:
szczególnie na nerki, przeciwobrzękowe, moczopędne, odtruwające, oczyszczające, pobudzające trawienie i
wydzielanie żółci, przeciwdziałające
zaparciom i wzdęciom oraz krwiotwórcze.
Ewa Skrzypek
Dietetyk Kliniczny
Studio Odnowy Biologicznej
ul. Tadeusza Kościuszki 15, Łazy
tel. 603 711 482

część I

Parafia Wysoka na kartach historii

Nazwa miejscowości Wysoka pochodzi od wzgórza (Vissoka) wznoszącego się 389,3 m n.p.m. nad okolicą. Pod względem geograficznym teren połączony jest w obrębie Garbu Tarnogórskiego na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Małopolskiej. Na terenie Wysokiej człowiek pojawił się w okresie paleolitu, około
200000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Fakty te potwierdziły badania archeologiczne przeprowadzone na wzgórzu Wysoka w latach 60-tych i 70-tych XX wieku.

Poziomo: 1. berbeć. 6. trawa na wędzisko. 9. Podwórko Talentów Nivea w Chruszczobrodzie. 10. rządzi we wsi. 11. przyroda. 12. kłębek nici. 15. samochód koreański.
18. sala szkolna. 21. prosta antena. 22. wizjoner. 23. droga w mieście. 24. srebrzysty
metal. 25. rysunek tej krzyżówki. 29. uczta pierwotnych chrześcijan. 32. końcowa
rozgrywka. 35. księżna wśród grusz. 36. technika farbowania tkanin. 37. wiśniak.
38. bogini morska w mitologii greckiej przyjmująca postać mewy. 39. fortepian lub
motocykl z Japonii.
Pionowo: 2. miłostki. 3. siłacz. 4. na kaszankę. 5. igielny otwór. 6. pula karciana. 7.
bielinek. 8. słupek przy rozjeździe kolejowym. 13. Młodzieżowy Zespół Teatralny z
MOK-u Łazy. 14. Grand Prix w Parku Wodnym JURA w Łazach. 15. dwuwarstwowy
pasek foliowy chroniący znaczki przed uszkodzeniem. 16. rzęsisty deszcz. 17. kuratela. 18. narzędzie tortur. 19. siostra Balladyny. 20. kwitnie tylko raz. 26. miasto w
pd. - zach. Nigerii w stanie Osun. 27. zabezpiecza styki przed iskrzeniem. 28. silne
podniecenie. 30. bracia bajkopisarze. 31. sypki na pustyni. 33. była stolicą Japonii.
34. nasza gmina i miasto.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Po przyjęciu chrztu i utworzeniu
państwa polskiego w 966 roku przez
Mieszka I tereny w przeszłości przechodziły zmienne koleje losu i rozwoju.
Dziełem Kazimierza I, syna Mieszka Plątonogiego, księcia opolsko-raciborskiego panującego w latach
1211-1230 była lokacja osady Wysoka. Książę Kazimierz I w tym czasie
w 1228 roku w zamian za opiekę nad
kościołem w Siewierzu nadal zakonowi Norbertanek z Rybnika jako upoważnienie łany w Wysokiej i Kuźnicy
Warężyńskiej (pow. będziński).
Wysoka była własnością książąt śląskich i własnością królewską.
Udokumentowanie wzmianką o wsi
Wysoka pochodzi z dokumentu króla
Władysława Jagiełły z 1386 roku.
W
średniowieczu
teren
Chruszczobrodu i Wysokiej obejmował swoim zasięgiem działania kościół parafialny w Sączowie. Do czasu
utworzenia parafii w 1459 roku w
Chruszczobrodzie wsie te należały i
podlegały parafiom w Sławkowie lub
Siewierzu.
W 1622 roku pojawia się wzmianka o Taszyckich. Józef Taszycki herbu
Strzemie – podstoli malborski, drogą
kupna wszedł w posiadanie wsi: Wysoka, Wiesiółka, Głazówka, Nierada i
Rudniki.
Józef Taszycki i jego żona Katarzy-

na z Pieniążków jako dziedzice tych
wsi własnym sumptem ufundowali
i wybudowali przy zaangażowaniu
miejscowych włościan na wzgórzu
Vissoka (Wysoka) kościół – kaplicę.
Obok kościoła – kaplicy stanęła także dzwonnica. Plac, a raczej rynek, na
którym stanęły te budowle sakralne
miał powierzchnię około 1,5 morgi.
Budowla stanęła obok wiekowych lip.
Kościół – kaplica wyposażony była w
chór z organkami (małe organy), ambonę do wygłaszania kazań i ławki.
Głównym elementem wyposażenia
był ołtarz z obrazem „Matki Bożej
Maryi Różańcowej”. Przy świątyni zorganizowane było również „Bractwo
Różańcowe”. Rezydentem przebywającym na folwarku był ksiądz Feliks
Treffler. Pełnił on funkcję kapelana
dworu i zarazem odprawiał msze
święte w wybudowanym kościele –
kaplicy.
Duszpasterzem diecezji krakowskiej w tych czasach był biskup Jan
Lipski (1732 – 1746) będący jednocześnie księciem siewierskim i senatorem Rzeczypospolitej.
Dziekanem dekanatu siewierskiego, w skład którego wchodziła
również Wysoka, był ksiądz Stanisław
Kostka – Olszewski. Był on doktorem
prawa jurydycznego, kanonikiem inflandzkim i proboszczem siewierskim.
Proboszczem parafii chruszczo-

brodzkiej, w skład której wchodziły
wsie: Chruszczobród, Wysoka, Sikorka, Ząbkowice, Tucznawa, Trzebiesławice, był ksiądz Krzysztof Mędrecki.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Józef Taszycki podejmował
działania i próby zmierzające do
tworzenia nowej parafii Wysokiej, o
czym świadczy opisana i wzniesiona
budowla sakralna, a także późniejsze
wydarzenia. Interwencja proboszcza
parafii chruszczobrodzkiej w hierarchicznej administracji kościelnej
uzasadniona była prawdopodobnie
utratą dochodów z tytułu dziesięciny
płaconej z Wysokiej z przyległościami.
W dniu 5 października 1739 roku
biskup diecezji krakowskiej nakazał
zburzenie kościoła – kaplicy, wybudowanego w Wysokiej bez zezwolenia
władz diecezjalnych.
Dekret biskupi nie był respektowany i nie do końca wykonany przez
długi okres. Nadal w tej budowli sakralnej odprawiane były nabożeństwa. Wizytacja przeprowadzona
przez księdza Kozickiego w 1784 roku
stwierdziła, że budowla jeszcze stała i nie została rozebrana. Dopiero w
1789 roku wykonano dekret biskupa
krakowskiego.
Lesław Milejski

WYDARZENIA SPORTOWE
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Mistrzowski poziom tekwondoków
Mistrzostwa Polski w kickboxingu pointfighting kadetów, juniorów oraz seniorów, kick light kadetów, Mysiadło 2018 to kolejny sprawdzian dla reprezentantów KS Orient Sekcja Łazy. W zawodach wzięła udział
rekordowa liczba startujących, czyli ok. 560 zawodników. Wśród najlepszych znalazła się grupa łazowskich
sportowców, którzy wypracowali mistrzowski wynik poprzez ciężką i systematyczną pracę na treningach.

Taekwondocy z Łaz wrócili po raz
kolejny w zawodów z workiem medali. W Mysiadle na Mistrzostwach Polski
w kickboxingu pointfighting kadetów,
juniorow oraz seniorów, kick light kadetów zawodnicy przede wszystkim
potwierdzili, że Klub, w którym trenują
prezentuje bardzo wysoki poziom wytrenowania w kickboxingu. Potwierdzają to sukcesy reprezentacji KS Orient
Sekcja Łazy, którą prowadzi Agnieszka
Horbatiuk.
Najlepsze wyniki uzyskali:
Michelle Maier - Mistrzyni Polski w
kickboxingu formuły pointfighting kadetka starsza - 60 kg,
Maja Popczyk - Mistrzyni Polski w
kickboxingu formuły light kick oraz
brązowa medalistka Mistrzostw Polski w kickboxingu pointfighting kadet
starszy - 55 kg, tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw w formule kick-light
(wszystkie walki wygrane przez TKO)

Julia Armatyńska - vice Mistrzyni
Polski w kickboxingu formuły pointfighting - juniorka - 55kg
Weronika Zawalska - brązowa medalistka Mistrzostw Polski w kickboxingu pointfighting kadet młodszy - 37kg
Julia Bajek - brązowa medalistka
Mistrzostw Polski w kickboxingu pointfighting kadet młodszy - 32 kg
Emilia Kozioł - brązowa medalistka
Mistrzostw Polski w kickboxingu pointfighting kadet młodszy - 42kg
Natalia Zawalska, Bartosz Kozioł,
Tymoteusz Kopa, Mariusz Nowak - tym
razem bez medalu.
Reprezentantki sekcji Łazy: Michelle Maier oraz Maja Popczyk zostały
powołane do Kadry Polski Polskiego
Związku Kickboxingu i wystąpią we
wrześniowych Mistrzostwach Świata
kadetów w Kickboxingu Włochy 2018.
„Kickboxing w Polsce rozwija się
w bardzo szybkim tempie, w tym roku

Polski Związek Kickboxingu został
członkiem Komitetu Olimpijskiego, a
w Warszawie w LXII LO Mistrzostwa
Sportowego im. Władysława Andersa w Warszawie, który ukończyli m.in.
Robert Lewandowski, Paweł Zagumny,
Mateusz Kusznierewicz, Michał Żewłakow, Bartosz Kizierowski zostanie
uruchomiony profil kickboxing, gdzie
najlepsi będą przygotowywać się w/w
dyscyplinie do startów z najlepszymi
na świecie. Nasi reprezentanci podejmą próbę rekrutacji do Mistrzowskiej
drużyny. Z dumą będziemy przyglądać
się rozwojowi naszych łazowskich wojowników. Być może za kilka lat dziewczyny zdobędą medal olimpijski, czego
im życzymy” – mówi Agnieszka Horbatiuk, trenerka drużyny z Łaz.
Ogromne gratulacje dla wszystkich
zawodników i trenera.
mpp
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Brydż na topie
ŁAZY/// Zawodnicy z Klubu Brydżowego „2 PIK” działającego przy
UTW w Łazach w ostatnim czasie pokazali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności podczas rozgrywek w Zawierciu i Dąbrowie Górniczej.
Srebrne medale przywieźli: Sylwester Omielski, Jerzy Ciupa, Arkadiusz
Suchobokow i Waldemar Pilarski.

Pary zawodników brydża każdego roku reprezentują UTW Łazy w organizowanych olimpiadach. Podczas
ostatniej X jubileuszowej olimpiady
w rozgrywkach brali udział: Alfred Bachowski i Jarosław Gromadka.
Poza udziałem w olimpiadach
członkowie klubu uczestniczą w organizowanych przez uniwersytety trzeciego wieku z zagłębiowskiego regionu
turniejach.
W turnieju zorganizowanym z okazji X-lecia UTW Zawiercie, 2 miejsce
w turnieju osiągnęła para: Sylwester
Omielski i Jerzy Ciupa. Zawodnicy
dwukrotnie wzięli także udział w turniejach brydżowych organizowanych
przez UTW w Dąbrowie Górniczej przy
Akademii Wyższej Szkoły Biznesu.
W pierwszym turnieju uczestniczyli
Alfred Bachowski z Jarosławem Gromadką oraz Sylwester Omielski i Jerzy
Ciupa.
W turnieju, który odbył się 29 maja
udział wzięły dwie pary reprezentujące UTW Łazy: Arkadiusz Suchobokow
i Waldemar Pilarski oraz Sylwester
Omielski i Jerzy Ciupa. Turniej zakończył się sukcesem pary Arkadiusz Su-

chobokow i Waldemar Pilarski, która
zajęła drugie miejsce. Jednocześnie w
punktacji drużynowej zespół UTW Łazy
zdobył puchar - także za drugie miejsce.
Należy
podkreślić
wyjątkowo
sprawną organizację turnieju ze strony UTW Dąbrowa Górnicza i Akademii
Wyższej Szkoły Biznesu gwarantowaną
obecnością sędziów Śląskiego ZwiązkuBrydża Sportowego. Turniej odbył się
pod hasłem: Jak nie MY, to kto ?
Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łazach od trzech lat działa klub
brydżowy ”2 PIK ”, którego członkowie
spotykają się raz w tygodniu przy zielonym stoliku we wtorki w godzinach
15:00-20:00 w MOK Łazy, gdzie doskonalą swoje umiejętności. Członkami klubu są: Arkadiusz Suchobokow,
Waldemar Pilarski, Sylwester Omielski,
Jerzy Łuszczyński, Jerzy Szafruga, Jerzy
Ciupa, Alfred Bachowski, Jarosław Gromadka, Andrzej Woźniak. Klub „2 Pik”
zaprasza do swego grona kolejnych
chętnych o różnych stopniach zaawansowania brydżowego.
Waldemar Pilarski

Dzień Dziecka w Parku Wodnym JURA
ŁAZY/// Tutaj można odpocząć i zrelaksować się, w wannie do hydromasażu odprężyć się po ciężkim dniu, rozluźnić mięśnie i pokonwersować ze znajomymi.

ŁAZY/// Cykliści z Koła PTTK w Łazach oraz śmiałkowie chętni do spędzania aktywnie wolnego czasu wyruszyli w daleką podróż ku kolejnej przygodzie. Tym razem na starcie pojawiło się 13 osób, w tym rowerzyści z
BIKE CAMP TEAM Grupa Jura’PL.
Już na starcie pogoda była niesforna, lecz bury poranek nie zniechęcił do
rozpoczęcia wyprawy. Wręcz przeciwnie - tak się dobrze jechało, że w ledwo ponad 2h grupa przejechała przez
Niegowonice, Laski, Bukowno i dotarła
nad zalew Sosina w Jaworznie. Po krótkim odpoczynku zaczęła się część krajoznawcza. Cykliści ruszyli w kierunku
Kamieniołomu Koparki, gdzie widoki
były fantastyczne: błękitna, przejrzysta
woda, setki ryb oraz nieschodzący z
twarzy uśmiech cyklistów. Przy szalejącej pogodzie, która powoli dawała się
we znaki uczestnicy wyprawy pozwolili
sobie na odpoczynek nad wodą z obowiązkowym moczeniem stóp oraz opalaniem, bo przecież trzeba korzystać ze
słońca, szczególnie nad wodą.
Z każdą godziną było coraz cieplej, lecz to nie przeszkadzało w rozkoszowaniu się aktywną niedzielą. Po
relaksie wszyscy wyruszyli jeszcze raz
posiedzieć nad Sosiną, aby naładować
baterie przed powrotem do domu, który przy palącym słońcu był już odrobinę dłuższy. Po drodze zdarzył się mały
wypadek – przebita opona, lecz cykliści
szybko i sprawnie rozwiązali problem i
ruszyliśmy w kierunku Łaz przez Bukowno, Bolesław, Błędów, Niegowonice. Na
miejscu licznik rowerowy pokazał 79
km. Jak na upalny dzień ten wynik był

bardzo dobry, tym bardziej, że niektórzy
mieli przed sobą do pokonania jeszcze
kilka km do domu. Świetna wycieczka,
fantastycznie spędzony czas w doborowym towarzystwie, oby tak dalej. Gratulujemy śmiałkom i zapraszamy na ko-

lejne wyprawy z Kołem PTTK w Łazach.
Dzięki uprzejmości Parku Wodnego Jura
cykliści otrzymali wejściówki na basen,
za co bardzo dziękują, bo po tym gorącym dniu każdy potrzebuje teraz relaksu na basenie.

To także idealne miejsce do podnoszenia umiejętności pływackich oraz
podejmowania pierwszych prób nurkowania. To także raj dla najmłodszych,
którzy uwielbiają grzybek wodny tworzący wodną zasłonę. Dniem Dziecka
Park Wodny JURA rozpoczął swoje 10
urodziny.
Urodziny rozpoczęły się 9 czerwca
„Wodnym szaleństwem” zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, w którym
najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział
bezpłatnie. Animacje z instruktorami
w wodzie, gry, zabawy oraz konkursy z
nagrodami przyciągnęły na basen liczne
grono najmłodszych miłośników wodnych atrakcji. Na gości przybyłych tego
dnia do Parku Wodnego JURA czekał
jeszcze upominek w postaci toru przeszkód „Wibit”, gdzie każdy mógł sprawdzić swój spryt, zręczność oraz równowagę. Jubileuszowy rok działalności
parku wodnego zostanie uświetniony

kilkoma dużymi wydarzeniami sportowymi, które zostaną wpisane w obchody
dziesiątych urodzin.
„Szybko minęło te dziesięć lat. Każdy rok działalności obiektu to nowe wyzwania oraz podnoszenie poprzeczki.
Staramy się nadążać za nowoczesnymi
trendami, które obowiązują obecnie w
parkach wodnych. Od początku istnienia
obiektu dysponujemy nowoczesnym
kompleksem basenowym z 6-torowym
basenem przeznaczonym do pływania,
organizowania zawodów oraz nauki
pływania. Możemy pochwalić się także
bardzo nowoczesną sauną suchą, parową, infrared oraz prysznicem wrażeń.
Na terenie obiektu znajduje się także
siłownia i kawiarnia. W podstawowych
standardach jest oczywiście dostęp do
internetu na terenie całego budynku” –
podkreśla Adrian Kała, dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Łazach.
Agnieszka Seweryn

