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RUSZYŁ TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
4 czerwca ruszył termin składania wniosków o udzielenie
dotacji
celowych
na dofinansowanie
kosztów inwestycji
z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej do
wymiany urządzeń
grzewczych na terenie Gminy Łazy.
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XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
28 maja w sali narad
Urzędu Miejskiego
w Łazach odbyła się
XXXVI Sesja Rady
Miejskiej, podczas
której radni zatwierdzili sprawozdanie
finansowe
Gminy
Łazy za rok 2017 i
udzielili absolutorium burmistrzowi
Łaz Maciejowi Kaczyńskiemu.
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ŁAZY/// Ponad tysiąc zawodników, osoby towarzyszące oraz kibice z kraju i zagranicy przyjechali do
Łaz 19 maja. To tutaj nad Zalewem Mitręga już po
raz dziesiąty zapłonął ogień olimpijski podczas X
Ogólnopolskiej Olimpiady Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek
na Start”.

Sportowe zmagania od lat przyciągają do Łaz seniorów z całego
kraju, a od niedawna także zagranicy. Hymn olimpijski autorstwa Lidii Kałuzińskiej stał się symbolem wydarzenia, podobnie jak znicz
olimpijski, po który słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali aż do Grecji. W tym roku tradycyjnie dopisało wszystko. Byli
wspaniali ludzie, którzy każdego roku łamią stereotypy na temat życia seniora, emocjonujące konkurencje, podczas których uczestnicy
pokazali wolę walki i bardzo dobre przygotowanie oraz pogoda, która pozwoliła na korzystanie ze wszystkich atrakcji przygotowanych
przez organizatorów.
Na terenie wokół Zalewu Mitręga już w piątek – dzień poprzedzający sportowo-integracyjne wydarzenie przybyli pierwsi uczestnicy.
Oficjalne rozpoczęcie X Ogólnopolskiej Olimpiady Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”
odbyło się 19 maja o godz. 9:00 przemarszem radosnego korowodu
drużyn, które pokazały, że „nie tylko młody kocha zawody”. Defiladę
poprowadzili stypendyści Gminy Łazy. Ogień olimpijski przekazywany przez międzypokoleniowy kordon zapalił Adam Ścibski, zawodnik
Łuczniczego Ludowego Klubu Sportowego „Karima” w Prząsławiu,
mistrz Polski i Słowenii oraz zawodnik Kadry Narodowej w towarzystwie Józefa Zapędzkiego, honorowego obywatela Łaz, dwukrotnego
mistrza olimpijskiego w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego.
„Do Łaz przyjechali aktywni seniorzy z 68 uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawiciele z całego kraju oraz Austrii i Ukrainy.
Już teraz, ze względu na liczbę startujących osób, można powiedzieć
o rekordzie. Olimpiada, której pomysłodawcą jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, stał się już swoistą marką naszego miasta.

Dzięki temu jesteśmy znani w całej Polsce. Podczas jubileuszowej
Olimpiady UTW seniorzy będą walczyć o medale w kilku dyscyplinach sportowych, nie zabraknie także niespodzianek, spotkań integracyjnych i paneli dyskusyjnych. Na te kilkanaście godzin seniorzy
opanują miasto, jak zawsze będzie dużo pozytywnej energii i życzliwości” - podkreślił burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, witając tłum
zgromadzony nad Zalewem Mitręga oraz przybyłych na niecodzienne wydarzenie gości.
„Rekord za rekordem pada, olimpiada, olimpiada. Młodość seniorami włada, olimpiada, olimpiada” – słowa hymnu olimpijskiego
najlepiej oddają atmosferę Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci
Wiek na Start”. Aktywni seniorzy walczyli o medale w kajakach, kolarstwie przełajowym, strzelectwie, łucznictwie, pływaniu, lekkoatletyce, tenisie stołowym, szachach i brydżu. Zawody odbywały się nad
Zalewem Mitręga, w Parku Wodnym „Jura”, Miejskim Ośrodku Kultury, Stadionie Miejskim, Hali Sportowej „Klaudiusz” oraz na terenie
Gminy Ogrodzieniec na Krępie.
„To już dziesiąta olimpiada i ten jubileusz jest bardzo dużym
osiągnięciem naszej Gminy oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Łazach. Gdy dziesięć lat temu rozpoczynaliśmy swoją działalność
towarzyszyło nam mnóstwo pomysłów. Naszym celem było pokazać
seniora nie tylko jako chłonnego wiedzy człowieka, który posiada
pasje i marzenia, ale przede wszystkim jako aktywnego, wesołego i
pełnego zaangażowania w sprawy swojej małej ojczyzny człowieka.
Dokończenie na stroni 6

DZIEŃ DZIECKA W ŁAZACH
1 czerwca w Łazach
obchodzony był radośnie, wesoło i kolorowo. Nie mogło
być inaczej, gdyż
Dzień Dziecka to
szczególne święto,
które wymaga niecodziennej oprawy. Teren wokół Miejskiego Ośrodka Kultury
opanowały
dzieci,
dlatego przez całe
piątkowe
popołudnie tętnił życiem.
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Z WĘDKĄ W RĘKU

Tradycyjnie z okazji
Dnia Dziecka nad
Zalewem
Mitręga
odbyły się zawody
wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Koło
nr 34 w Łazach. To
już 23 edycja tego
wydarzenia, w którym udział wzięło 36
zawodników.
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OGŁOSZENIE

Ruszyły wnioski
na dofinansowanie do wymiany
kotłów
Z dniem 4 czerwca ruszył termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych
na terenie Gminy Łazy. Wnioski o dotację można składać w okresie od
dnia 04 czerwca 2018r. do 15 czerwca 2018r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Łazach w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach w pokoju 22 w godzinach:
- w poniedziałek w godz.7:30–16:30,
- od wtorku do czwartku w godz.7:30-14:30,
- w piątek w godz.7:30-12:30.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie
inwestycji ustalono w budżecie Gminy Łazy na kwotę 215 000 zł.
Załączniki do pobrania na stronie internetowej: http://nowe.lazy.
pl/mwana-urz-dze-grzewczych

Po próbach zasłużona nagroda
ŁAZY/// W dniu 27 kwietnia obietnicę zuchową złożyło 26 zuchów. W
otoczeniu starszych kolegów z drużyny harcerskiej „Ostaniec” i 1GDH
„Amonit”, opiekuna gromady, drużynowej oraz przybocznych.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łazach
ŁAZY/// 28 maja w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łazy za rok 2017 i udzielili absolutorium burmistrzowi
Łaz Maciejowi Kaczyńskiemu.
Pierwsze uchwały przyjęte przez radnych podczas
majowej sesji dotyczyły
zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łazy na
lata 2018-2031 oraz zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018. Kolejną
decyzją podjętą podczas
sesji było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Zawierciańskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Przebudowa
chodnika przy drodze powiatowej 1717S w Chruszczobrodzie-Piaski”.
Radni Rady Miejskiej w
Łazach podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Gminy Łazy na rok 2017
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok
2017 oraz udzielili burmistrzowi Łaz
Maciejowi Kaczyńskiemu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy
za rok 2017. Pozytywną opinię w sprawie
udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej.
Rada Miejska na podstawie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o samorządzie gminnym ustaliła maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo – 42, powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem
piwa – 35 i powyżej 18% zawartości alkoholu – 34. Ustalono także 12 miejsc na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 99 miejsc przeznaczonych do

spożycia napojów alkoholowych poza
miejscem sprzedaży. Decyzją radnych
punkty sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Łazy
nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 50 metrów od budynków
szkół i przedszkoli. Kolejną uchwałą radni wprowadzili odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie Gminy
Łazy. Są to m.in. teren wypoczynkowo-rekreacyjny nad Zalewem Mitręga w Łazach,
teren wypoczynkowo-rekreacyjny „doły”
w Niegowonicach, tereny przyległe do
remiz OSP oraz stadion sportowy MKS
„Łazowianka – Andrex-Pol” w Łazach. W
wymienionych miejscach napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie
podczas imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Ostatnia uchwała radnych dotyczyła

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora,
wicedyrektora, nauczycielom pełniącym
inne stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną
i doradców zawodowych. Nowelizacja
Karty Nauczyciela ujednolica tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, a podjęta
uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań do obowiązujących przepisów prawnych.
Agnieszka Seweryn

Podpisano umowę partnerską w sprawie budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii w powiecie zawierciańskim
GMINA/// 14 maja w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawierciu podpisano umowę o partnerstwie na rzecz
realizacji projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Na wspólnym spotkaniu Gminę Łazy reprezentowali:
burmistrz Łaz Maciej Kaczyński oraz skarbnik Gminy Łazy Barbara Cyganek.

STOPKA REDAKCYJNA

Zanim zuchy otrzymały wymarzony
znaczek zucha musiały wykonać kilka
prób. W próbach tych musiały wykazać
się odwaga, wiedzą oraz znajomością
Prawa Zucha. Dzieci pomyślnie przeszły
wszystkie próby. W uroczystym kręgu
zuchy złożyły obietnicę.
W tym szczególnym dniu 3 druhenki
otrzymały stopień zuchowy – gwiazdkę
”zuch ochoczy”. Dzień ten obfitował w
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niespodzianki. Dużym zaskoczeniem
dla Dominiki Adamczyk i Wiktorii Kazimierczak było otrzymanie zielonych
sznurów przybocznych. Awans ten
utrzymany był w tajemnicy. Popłynęły
łzy radości z wypełnionych zaskoczeniem, dumą i szczęściem oczu.
mpp
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Gmina Łazy od zeszłego roku przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z montażem odnawialnych źródeł energii ze
środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do
85% kosztów kwalifikowanych instalacji,
zatem co najmniej 15% stanowić będzie
koszt własny mieszkańców. Projekt związany z montażem odnawialnych źródeł
energii, który zostanie dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Łazy,
czego dowodzi 750 złożonych deklaracji
uczestnictwa w projekcie. Pierwotnie

termin naboru wniosków miał zakończyć
się w październiku 2017 roku, jednakże
Zarząd Województwa Śląskiego przesunął termin do dnia 26 marca 2018 roku.
Po przeanalizowaniu wytycznych zawartych w regulaminie konkursu opisującego
warunki przyznania dofinansowania oraz
wymogi dla projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii okazało
się, że większe szanse na pozyskanie dofinansowania mają projekty osiągające
jak najwyższe wskaźniki rocznego spadku
gazów cieplarnianych oraz obejmujące
swym zasięgiem duży obszar. Zatem przystąpiono do rozmów z władzami gminy
Zawiercie, która również przygotowywała
się do opracowania wniosku o dofinan-

sowanie celem złożenia wspólnego projektu, który będzie miał większe szanse
na uzyskanie dofinansowania ze względu
na wyższy efekt ekologiczny. Na początku października odbyło się również spotkanie z pozostałymi włodarzami gmin
powiatu zawierciańskiego celem przedyskutowania możliwości przygotowania
wniosku partnerskiego.
Ostatecznie, aby zwiększyć szanse
na pozyskanie dofinansowania, Gmina
Łazy podjęła decyzję o realizacji partnerskiego projektu z gminami: Zawiercie,
Irządze, Poręba, Szczekociny i Sosnowiec.
W grudniu ubiegłego roku podczas sesji
Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na
przystąpienie i realizację przez Gminę
Łazy projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
w powiecie zawierciańskim”. 14 maja w
sali narad Urzędu Miejskiego w Zawierciu podpisano umowę o partnerstwie
na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa
instalacji odnawialnych źródeł energii
w podregionie sosnowieckim – Irządze,
Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na wrzesień 2018 roku, więc w przypadku pozytywnej oceny wniosku i uzyskania dofinasowania realizacja budowy
instalacji fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, napowietrznych pomp ciepła czy też kotłów na pellet realizowana
będzie na budynkach mieszkalnych w
2019 roku. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
Agnieszka Seweryn
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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!

Cztery pory roku
w Trzebyczce

Trzebyczka to niewielka wieś położona w zachodniej części Gminy Łazy,
w której znajdują się źródła rzeki Trzebyczki będącej dopływem Czarnej Przemszy. Niezwykle cenne i unikatowe, będące przedmiotem badań botaników są
zasoby przyrodnicze okolic Trzebyczki.
Są warte poznania o każdej porze roku
przez osoby żądne aktywnego i edukacyjnego wypoczynku na łonie natury.
Tereny są zakwalifikowane do programu Natura 2000 – programu dla sieci
obszarów objętych ochroną przyrody
na terytorium Unii Europejskiej, którego celem jest zachowanie określonych
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Do Trzebyczki można dotrzeć z
wykorzystaniem transportu drogowego jak i kolejowego, traktując samą
miejscowość jako bazę wypadową dla
wycieczek pieszych lub rowerowych.
Dogodnym dla chętnych do obcowania
z przyrodą będzie skorzystanie z wyznaczonych dwóch parkingów leśnych
znajdujących się na początku i końcu
miejscowości.
Otaczające miejscowość łąki
i
lasy: Dąbrówka, Mokrznia wiosną są
źródłem głosów budzącej się do życia przyrody. Śpiew ptaków dostarcza
niesamowitych wrażeń . Doznania będą
jeszcze silniejsze kiedy będziemy w
„głos lasu „ wsłuchiwać się będąc choćby na jego skraju. Można usłyszeć, a
często zobaczyć wiele ciekawych pta-

ków: makolągwę, pliszkę żółtą, puszczyka, skowronka, pokląskwę. Odgłosy łąk
to przede wszystkim chóralny rechot
żaby wodnej, której osobniki męskie
w okresie godowym wydają dźwięk wg
znawców uznawany jako relaksujący i
antydepresyjny. Po zakończeniu trwających do późnych godzin nocnych żabich koncertów można delektować się
ciszą, oglądając rozgwieżdżone nad
Trzebyczką niebo.
Wiosna to również czas sprzyjający
poznawaniu flory, wśród której występuje 18 gatunków roślin chronionych
np. wyróżniające się pięknymi kwiatami: wawrzynek wilczełyko, mieczyk,
pełnik europejski, konwalia majowa i
tworzący piękne poszycie kopytnik pospolity. Naturalne leśne dywany w kolorze niebieskim z przylaszczek i białym
ze szczawika leśnego są istną ucztą dla
wzroku turysty.
Lato to przede wszystkim okres
sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi. Przez Trzebyczkę przebiega fragment trasy rowerowej wyznaczonej
pomiędzy dzielnicą Dąbrowy Górniczej
-Tucznawą a Łazami, który pokonując
na poziomie Łąk Łosieńskich dostarcza
kolejnej atrakcji: przy dobrej pogodzie
można dostrzec zamek w Ogrodzieńcu. Do zamku można również dotrzeć
korzystając ze szlaku pieszego - trasy
rozpoczynającej się na dworcu PKP
Chruszczobród. Zarówno dla biegaczy,
amatorów nordic - walking czy spacerowiczów pokonanie nawet fragmentu

tego odcinka stanowić będzie niezłą
frajdę i możliwość zaopatrzenia organizmu w życiodajny, czysty tlen. Urzekająca feerią barw jest jesień na Trzebyczce. Pastelowe kolory szczególnie
zachwycą obserwujących kompleks
leśny otaczający Trzebyczkę od strony
wschodnio-południowej – Mokrznię.
Las z mokradłami i łąkami śródleśnymi z przewagą drzew liściastych takich jak buk, jawor, grab i lipa szerokolistna jest miejscem ulubionym przez
amatorów grzybobrania. Występujące
tutaj borowiki szlachetne, kozaki czerwone i rydze zarówno swoją wielkością
jak i masowym występowaniem zaspokajają oczekiwania grzybiarzy. Mokrznia jest również siedliskiem wielu gatunków zwierząt.
Od września do listopada odbywa
się spektakl godowy zwierząt z rodziny
jeleniowatych, w tym łosi. Najgłośniejsze i najbardziej spektakularne jest
rykowisko jeleni. Przeciągłe stękanie
i porykiwanie samców jeleni oraz ich
uderzenia wieńcami o drzewa można
usłyszeć w tym okresie na Trzebyczce
przed zmrokiem i o świcie. Fotografowanie, zapis dźwiękowy zachowań zwierząt w trakcie rykowiska stanowią nie
lada gratkę dla amatorów bezkrwawych
„polowań”. Na otaczających Trzebyczkę łąkach jesienią zakwitają zimowity
– kwiaty częściowo chronione i warte
zwrócenia uwagi ze względu na bardzo
duże podobieństwo do krokusów.
Nie mniej atrakcji czeka w Trzebycz-

W gonitwie za zbyt szybko upływającym czasem nie można zapominać
o koniecznych chwilach wytchnienia
i odpoczynku. Miejscem dla szukających i pragnących ciszy, obcowania z
naturą, a przede wszystkim korzystania z jej walorów jest teren Trzebyczki – niewielkiego sołectwa w Gminie
Łazy pow. zawierciański.

ce. Przy sprzyjających uwarunkowaniach pogodowych i wykorzystaniu polnych dróg można urządzić tradycyjny
kulig, jak również korzystać z pozostałych form aktywnego wypoczynku . Rozpoznawanie śladów pozostawianych na
śniegu przez zwierzęta to edukacyjna
zabawa nie tylko dla dzieci.
Pełnych wrażeń przyrodniczych turystów czeka jeszcze spacer po jedynej,
głównej drodze Trzebyczki. Znajdują
się przy niej domostwa mieszkańców i
cztery przydrożne kapliczki, a najstarsi
mieszkańcy wsi gotowi są opowiedzieć
legendę związaną z każdą z nich. Tradycyjnie przy jednej z kapliczek od dawna odbywa się w Wielką Sobotę plenerowe święcenie pokarmów, w którym
uczestnictwo goszczących w tym czasie
na Trzebyczce jest mile widziane.
Można wskazać jeszcze wiele, wiele walorów Trzebyczki i okolic, ale cóż
warte byłoby obcowanie z przyrodą lub
historią okolic bez możliwości samodzielnego odkrywania jej ciekawych
elementów
i tajemnic. Wszystko, a
szczególnie możliwości zweryfikowania
legendy związana z założeniem osady Trzebyczka w XVII w. przez biskupa
krakowskiego Andrzeja Trzebickiego
czekają na chętnych do odwiedzenia
witającej serdecznie wszystkich Gości
Trzebyczki.
Adam Kijewski
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Z wizytą w OSP Grabowa Gminny Konkurs Ortograficzny
5 czerwca 2018r.

GRABOWA/// 2 maja uczniowie oraz przedszkolaki Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej wybrali się z
wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej. Dzięki gościnności
strażaków dzieci obejrzały wozy strażackie, dowiedziały się jaki sprzęt
zawierają i do czego służy oraz poznali pracę strażaka.

Dzieci poznały zadania straży pożarnej i dowiedziały się, że strażacy
pomagają nie tylko ludziom, ale i zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.
Usuwają też skutki klęsk żywiołowych,
niebezpiecznych awarii, a też katastrof.
Strażacy pomagają także w poszukiwaniach zaginionych ludzi. Podczas wizyty
u strażaków uczniowie dowiedzieli się
o nowoczesnym sprzęcie, jaki posiada
OSP w Grabowej oraz o wielkim zaangażowaniu strażaków, którzy dbają o nasze

bezpieczeństwo.
Wyjątkowym
zainteresowaniem
cieszył się temat różnicy pomiędzy strażakiem zawodowcem a ochotnikiem.
Wiele osób postanowiło zostać w przyszłości członkami OSP - miejmy nadzieję, że kiedyś spełnią swoje marzenia. W
imieniu dzieci serdecznie dziękujemy
za przybliżenie trudnego i niebezpiecznego zawodu strażaka.
mpp

CHRUSZCZOBRÓD/// Nie mogło być inaczej! W tym roku Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii związany był tematycznie z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W
Szkole
Podstawowej
w
Chruszczobrodzie 22 maja z samego
rana spotkali się mistrzowie ortografii
z gminnych szkół. Współorganizatorem
konkursu, jak co roku, był Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Uczniowie ze
szkół podstawowych i gimnazjów zmagali się z trudnościami ortograficznymi,
z którymi częściej spotykają się na lekcjach historii niż języka polskiego. Józef
Piłsudski, Pierwsza Kompania Kadrowa,
ORP „Orzeł”, reżim, oręż.... trudne teksty
dyktand na długo pozostaną w pamięci
uczestników. Świadczą o tym emocje, z
jakimi uczniowie wyszli z sal i dyskusje
nad zawiłą pisownią terminów historycznych dotyczącą wydarzeń, symboli
narodowych oraz nazw geograficznych.
W 2018r. tytuł Mistrza Ortografii
zdobyli w swoich kategoriach wiekowych:
W kategorii klas 4
I miejsce Milena Tokarska, SP nr1 Łazy
II miejsce Amelia Pyrzyk, SP
Chruszczobród
III miejsce Dawid Dymczyk, SP Ciągowice
W kategorii klas 5
I miejsce Adrianna Pilarska , SP nr 3
Łazy
II miejsce Anna Wróblewska, SP
Wysoka

III miejsce Oliwia Doniec, SP Ciągowice
W kategorii klas 6
I miejsce Weronika Kozieł, SP Niegowonice
II miejsce Dominika Pluta, SP nr 3 Łazy
III miejsce Paweł Ślązak, SP Wysoka
W kategorii klas 7
I miejsce Weronika Czerwińska SP nr
3 Łazy

II miejsce Dawid Szymanek, SP
Chruszczobród
III miejsce Kinga Spyra, SP nr1 Łazy
Gimnazjum
I miejsce Julia Stachowicz, SP Niegowonice
II miejsce Łukasz Kocel, SP Chruszczobród
III miejsce Julia Kowalska, SP nr 1 Łazy
Dorota Sobiegraj

Stolica zdobyta przez uczniów „Trójki”
ŁAZY/// Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach w dniach 8-9 maja wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie stolicy upłynęło pod hasłem poznawania zabytków i nieodkrytych dotąd
zakątków miasta.

Bezpieczny
pies
– Bezpieczne Dziecko
NIEGOWONICE/// 11 maja do Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach zawitał niecodzienny gość. Był to pies Largo ze
swoim opiekunem Tomaszem Wójcikiem z Polskiego Centrum Dogoterapii. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej.

„Jak przygoda, to tylko w Warszawie,
w Warszawie”, czyli zwiedzanie stolicy
naszego państwa uczniowie z Trójki zaliczyli śpiewająco. Punktem kulminacyjnym podróży była wizyta na Stadionie
Narodowym PGE oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Kolejnictwa.
W ramach relaksu oraz obcowania z
naturą młodzież spędziła cudowne chwi-

le w Łazienkach Królewskich i w ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego. Niezapomniane chwile u
podnóża pomnika Fryderyka Chopina zaowocowały sesją fotograficzną, która upamiętniła miłe chwile spędzone wspólnie
w stolicy. Na zakończenie warszawskiego
maratonu młodzież ujrzała z bliska Pałac
Kultury i Nauki. Tuż przed powrotem do
Łaz, nagle, bez zapowiedzi, definitywnie

unieważniając 29 stopniowy upał, zaczął
padać deszcz.
Wycieczka na długo pozostanie w pamięci szkolnej społeczności. Dla niektórych uczestników była to pierwsza wizyta
w stolicy. Nie pytam więc „czy” tylko „kiedy” spełnią się słowa piosenki: „Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg…”
mpp

Mali ratownicy w Wysokiej
WYSOKA/// Przedszkolaki w ramach programu „Bezpieczne przedszkole” spotkali się z ratownikami medycznymi Emilią Rudzińską i Adamem Słaboszem ze Stowarzyszenia „Jura-Cordis”. Pod ich kierunkiem dzieci
uczyły się udzielać pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Celem programu profilaktycznego
z udziałem psa „Bezpieczny pies – Bezpieczne Dziecko” było uświadomienie
dzieciom już od najmłodszych lat, jak
być mądrym i odpowiedzialnym właścicielem psa. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się: w których sytuacjach nie
należy podchodzić do psa, jak zachować
się w sytuacji, gdy pies zaatakuje, czym
jest mowa ciała psa (najważniejsze sygnały: strach, agresja, chęć zabawy),
jak bezpiecznie bawić się z psem, jak
prawidłowo nakarmić psa, jaką rolę od-

grywa pies w społeczeństwie (ratownik,
policjant, strażak, terapeuta). Zajęcia
i bezpośredni kontakt z przyjacielem
człowieka jakim jest pies bardzo się
dzieciom podobały. Dowiedziały się
wielu ciekawych rzeczy o zachowaniach
psów, różnych rasach psów, każdy miał
możliwość pogłaskać Largo. Na zakończenie dzieci otrzymały Dyplom Przyjaciela Psa, poradnik „Jak uczynić psa
szczęśliwym?” i zakładkę do książki.
Ewa Buła

Dzieci dzielnie ćwiczyły bandażowanie ran oraz udzielanie
pomocy osobie nieprzytomnej na
fantomie i swoim misiu. Ponadto
przypomniały sobie numery alarmowe i zasady właściwego kontaktowania się przez telefon ze
służbami ratunkowymi takimi jak
pogotowie, straż pożarna, policja.
Obejrzały podręczny sprzęt ratowniczy. W podziękowaniu za ciekawe
zajęcia przedszkolaki wręczyły ratownikom własnoręcznie wykonaną
laurkę. Wspólne zdjęcie zakończyło
przedszkolne ćwiczenia ratownicze.
mpp
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Uczniowie „Jedynki” w klimatach francuskich
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Wyróżnienie w konkursie „Zaprojektuj elewację”

ŁAZY/// Stało się już tradycją, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach początek maja spędzają na
wycieczce zagranicznej. W tym roku celem podróży była Francja. 44 uczniów wraz z opiekunami wyruszyło
w daleką podróż.

GMINA/// Uczennica Zespołu Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach Oliwia Waksmańska z klasy 1CK zdobyła Wyróżnienie i Nagrodę
Dziekana Wydziału Budownictwa w I edycji konkursu „Zaprojektuj elewację”. Organizatorem konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Firma DREIER.

Pierwszy postój był jeszcze w Niemczech, w Trewirze, gdzie zwiedzano zabytki z czasów rzymskich, ruiny cesarskich
term, bazylikę konstantyńską, katedrę
św. Piotra i Rynek miasta. Następnie w
Luksemburgu uczniowie zwiedzali miasto wraz z głównymi zabytkami i wreszcie
dotarli do Francji. Kolejnym przystankiem
było miejsce największej bitwy z okresu I
wojny światowej, czyli Verdun, uczestnicy
wyprawy zobaczyli Cmentarz Narodowy i ogromne mauzoleum ofiar wojny,
w Reims, w stolicy Szampanii, zwiedzali
piwnice i poznali proces powstawania

W konkursie wzięło udział 90
uczniów z kilkunastu szkół, w tym 12
uczniów z Gostka. Zadanie polegało
na zaprojektowaniu dowolną techniką
elewacji budynku. Praca Oliwii wraz z
trzema innymi projektami zajęła równorzędne 4 miejsce i tym samym zdo-

szampana, zwiedzili także Katedrę Notre
Dame, w której miały miejsce wszystkie
koronacje królów Francji. W dolinie Loary
odwiedzili zamki w Chambord, Cheverny
i Blois. Każdy z nich ma swoją historię. W
Chartres uczniowie mieli możliwość zobaczenia najstarszej katedry zbudowanej
w stylu gotyckim. Wieczorem na uczniów
czekała niespodzianka - autokar wycieczkowy wjechał do Paryża, niestety nie
mógł się zatrzymać i tym samym uczniowie nie mieli możliwości, aby wysiąść i
zrobić zdjęcie, jednak zobaczyli wszystkie
najważniejsze zabytki, a kierowcy zro-

bili wszystko, by paryskie fotki były najlepszej jakości. Ostatni dzień wycieczki
tradycyjnie spędzono w parku rozrywki,
jak przystało na Francję odwiedzono
Disneyland. Uczniowie mogli bawić się
cały dzień, a zabawę uświetniały parady
gwiazd filmów Disney’a. Uczniowie szkoły
wykazali się na wyjeździe ogromną kulturą osobistą, punktualnością i dyscypliną, z
taka młodzieżą można jeździć wszędzie...
Tegoroczny wyjazd do Francji był bardzo
udany, a teraz czas pomyśleć o ocenach
na świadectwie.
mpp

Dzień Europy w Niegowonicach

była Wyróżnienie. Uroczyste wręczenie
nagród dla wszystkich uczestników
konkursu miało miejsce 15 maja o godzinie 12.00 na Wydziale Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej. Laureatce
gratulujemy.
mpp

Oceany w niebezpieczeństwie
ROKITNO SZLACHECKIE/// 6 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów. Z tej okazji uczestnicy zajęć świetlicowych mogli zobaczyć film
dokumentalny na temat obecnej kondycji mórz i oceanów na świecie,
wykonali pracę plastyczno-techniczną i nauczyli się śpiewać piosenkę
pt. „Pół kroku stąd” o magicznej wyspie.

NIEGOWONICE/// Szkoła w Niegowonicach w niezwykle atrakcyjny sposób celebrowała święto państw europejskich - Dzień Europy. Uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali społeczności szkolnej wybrane kraje
Unii Europejskiej.
Były to Francja, Włochy,
Hiszpania, Portugalia, Cypr
i Chorwacja. Dzięki tej prezentacji uczniowie poznali
historię, kulturę i zwyczaje
tych państw oraz wiele ciekawostek z nimi związanych.
Gimnazjaliści
zaprezentowali pokazy multimedialne,
fotografie, gadżety oraz potrawy charakterystyczne dla
tych krajów. Zorganizowali
dla widzów krótkie konkursy
z nagrodami.
Przedstawili
również prezentację multimedialną pokazującą drogę
Polski do Unii Europejskiej i
zmiany, jakie zaszły w naszym
kraju po 1 maja 2004 roku.
Szkolny Dzień Europy bardzo się wszystkim podobał.
Uczniowie klasy II gimnazjum
wykazali się wiedzą, pomysłowością i dowcipem.
mpp

Uczniowie wiedzą już, że celem
obchodzonego 6 czerwca święta jest
uświadamianie społeczeństwu, iż oceany są w niebezpieczeństwie, a nasza
planeta jest od nich uzależniona, bowiem oceany zajmują 70% naszej planety, są głównym producentem tlenu
(wytwarzają 2/3 dostępnego tlenu) oraz
źródłem pożywienia dla prawie miliar-

da ludzi, a dla 200 milionów ludzi, zajmujących się rybołówstwem - źródłem
dochodów. Z oceanów wydobywamy
ropę i materiały budowlane. Oceany wywierają decydujący wpływ na pogodę i
klimat, a więc są głównym czynnikiem
kształtującym obraz Ziemi.
mpp

Poznali uroki Wrocławia
CIĄGOWICE/// W dniach 19 i 20 kwietnia uczniowie klas I- VII Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce turystyczno - dydaktycznej do Wrocławia. Uczniowie
poznali uroki stolicy województwa dolnośląskiego.

Wędrująca książka
ŁAZY/// To już druga „Wędrująca książka” stworzona przez najstarszych przedszkolaków Niepublicznego
Przedszkola „Biedroneczki” w Łazach. Każda z nich jest wyjątkowa i niepowtarzalna, ponieważ stworzona
wspólnie z wykorzystaniem dziecięcej fantazji.
Celem ogólnopolskiego projektu,
do którego przystąpiło Niepubliczne
Przedszkole „Biedroneczki” w Łazach jest
popularyzacja czytelnictwa oraz twórcze rozbudzanie dziecięcej fantazji. W
ramach projektu dzieci miały możliwość
poznania walorów literatury polskiej i
stworzenie własnej książki. Dzieci wykorzystując swoją wyobraźnię, wspólnie
wykonały książkę pt. „Księżniczka krasnoludków”, w której opowiedziały piękną
historię księżniczki. Bella przeżywa wiele
przygód i pomaga swoim małym przyjaciołom. W książce pojawia się wielu interesujących bohaterów, wśród których
znajdują się również Bolek i Lolek. Dziecięcą twórczość literacką uzupełniły kolorowe ilustracje w wykonaniu przedszkolaków, które doskonale obrazują przygody
bohaterów.
mpp

Uczniowie długo oczekiwali na
ten wyjazd, przeglądając mapy oraz
przewodniki z najbardziej atrakcyjnymi miejscami Wrocławia. Gdy w końcu
stanęli na wrocławskiej ziemi, największym entuzjazmem cieszyła się wizyta
we wrocławskim ZOO oraz Afrykarium,
które zrobiło na wszystkich uczestnikach wycieczki bardzo duże wrażenie.
Nowoczesne wnętrza oraz poznanie
podwodnego życia flory i fauny wzbudziło zachwyt uczniów szkoły w Ciągowicach. Wiele osób po raz pierwszy mogło obejrzeć niespotykane podwodne

widoki. W programie wycieczki czekał
na dzieci także rejs statkiem po Odrze
oraz poznanie tajemnic wrocławskiego rynku – jednego z najbardziej urokliwych w Polsce, który otoczony jest
klimatycznymi kamieniczkami, wśród
których znajdują się średniowieczne
budynki Jaś i Małgosia. Przechadzając
się ulicami Wrocławia, dzieci poszukiwały krasnali, które są symbolem tego
miasta. Odkrywanie ich tajemnicy stało
się niekwestionowanym zadaniem domowym po powrocie do Ciągowic.
mpp
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Nie tylko młody kocha zawody,
czyli X Olimpiada UTW w Łazach
Jednym ze sposobów zaprezentowania możliwości seniorów były zawody sportowe, które pierwszy raz odbyły się w bardzo kameralnym gronie.
Przez lata impreza rozrosła się i stała się sztandarowym wydarzeniem naszej gminy. W organizację
olimpiady przez wiele miesięcy zaangażowany jest
sztab ludzi, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję” – podkreśla prezes UTW w Łazach Krystyna
Męcik.
Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach
otrzymali pamiątkowe medale. Na podium stanęły
osoby, które wywalczyły najlepsze czasy w swoich
konkurencjach. W klasyfikacji generalnej wyłoniono najlepsze uniwersytety, którymi były:
1 miejsce - UTW Gliwice
2 miejsce - UTW Zawiercie
3 miejsce - UTW Łazy
Jubileuszowa olimpiada była okazją do podziękowań i podsumowań. Słowa uznania popłynęły w kierunku pomysłodawców wydarzenia, czyli
Uniwersytetu Trzeciego Wieku reprezentowanego
przez Krystynę Męcik, Ewę Wiekierę oraz Bogdana
Radko. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały
także do Urzędu Miejskiego, instytucji, organizacji

i stowarzyszeń, które przez wiele lat współorganizowały sportowe wydarzenie seniorów. Na ręce
burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Staniaszek zostały złożone tablice pamiątkowe i stosowne podziękowania. Organizatorzy wydarzenia podziękowali
również wszystkim uczestnikom, zawodnikom oraz
uniwersytetom, które od lat uczestniczą w olimpiadzie w Łazach i zapisali się na kartach Gminy Łazy
jako stali bywalcy.
Olimpiada w Łazach to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do spotkań słuchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i prezentacji ich
dokonań, w tym aktywności kulturalnej. Na scenie
nad Zalewem Mitręga zaprezentowało się wiele
grup artystycznych m.in. Chór Męski „Lutnia”, Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy” i Kram Kramarski.
Głównymi organizatorami X Ogólnopolskiej Olimpiady UTW są: UTW Łazy, Gmina Łazy, OSiR Łazy
– Park Wodny „Jura” w Łazach, MOK Łazy, Zespół
Szkół nr 1 w Łazach oraz AWF Katowice. Oficjalne
punkty programu poprowadził Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.
Agnieszka Seweryn
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Aktywny Senior – konkurs plastyczny
W ramach integracji międzypokoleniowej dzieci i młodzież wzięli udział w konkursie plastycznym, który z
okazji X Ogólnopolskiej Olimpiady Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek
na Start” zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach pod patronatem Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Urzędu Miejskiego w Łazach.
Podążając drogą zmian stereotypowego postrzegania osób starszych,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława
Konarskiego w Łazach zorganizowała
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi wykorzystując swoją
kreatywność oraz pomysłowość wykonali prace, na których zaprezentowali
seniorów aktywnych, biorących udział w
życiu społecznym i kulturalnym. Dzieci
dostrzegły także w seniorach chęć realizowania z pasją wielu działań oraz podejmowaniu wyzwań związanych z poprawą kondycji fizycznej i psychicznej.
Już od dawna senior postrzegany jest
jako uśmiechnięty i pełen pozytywnej
energii człowiek, który jest zdrowy, za-

radny i pomysłowy.
Na konkurs napłynęły 84 prace
uczniów: SP 1 w Łazach, SP w Niegowonicach, NSP w Grabowej i NSP w
Rokitnie Szlacheckim. Jury w składzie:
Aleksandra Piedo, Lidia Białas i Bożena
Miklas dokonało oceny nadesłanych
prac i wyłoniło najlepsze prace w trzech
kategoriach wiekowych:
Kategoria klas I-III SP
1 miejsce – Szymon Kłosowicz – SP 1 w
Łazach
2 miejsce – Julia Gorgoń – SP 1 w Łazach
3 miejsce – Karolina Rudy – SP 1 w Łazach
3 miejsce – Maja Świderska – SP 1 w

Łazach
Kategoria klas IV-V SP
1 miejsce – Michał Plutecki – SP 1 w Łazach
2 miejsce – Sandra Koper – SP 1 w Łazach
3 miejsce – Amelia Filipczak – NSP w Rokitnie Szlacheckim
Kategoria klas VI-VII SP
1 miejsce – Gabriela Supernak – SP 1 w
Łazach
2 miejsce – Katarzyna Grabeus – SP 1 w
Łazach
3 miejsce – Kamila Gorzkowska – NSP w
Grabowej
Agnieszka Seweryn
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Kodujemy w bibliotece
ŁAZY/// Podczas warsztatów zorganizowanych 15 maja w Bibliotece w Łazach, bibliotekarze dowiedzieli
się co to jest kodowanie i czym różni się od programowania.
Poznali narzędzia oraz pomysły, z
których warto korzystać podczas realizacji zajęć dydaktycznych z dziećmi.
Instruktorzy Biblioteki Śląskiej zaproponowali szereg ciekawych aktywności
z wykorzystaniem kolorowych kubeczków i karteczek, które uczą logicznego myślenia i mogą być doskonałym
wstępem do nauki kodowania. Uczestnicy podczas warsztatu budowali wieżę, układali z kolorowych kubeczków
sudoku, tworzyli i odwzorowywali
kody. Na zakończenie bibliotekarze poznali i wypróbowali możliwości robota
Photon. Instruktorzy pokazali, jak w
prosty i ciekawy sposób można wykorzystać go do pracy z dziećmi podczas
nauki kodowania. Na macie edukacyjnej bibliotekarze programowali ruch
robota, rysując mu ścieżkę palcem na
ekranie tabletu lub układając gotowe
bloczki instrukcji.
Celem szkolenia było zdobycie
praktycznych umiejętności związanych
z obsługą robotów Photon oraz wiedzy
na temat możliwości wykorzystania

podstaw kodowania w pracy z młodymi użytkownikami biblioteki.
Zainteresowanych projektem zapraszamy do śledzenia naszej strony i
informacji na Facebooku.
Projekt „Kodowanie w bibliotece”

jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018, a jego realizatorem
jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
Aleksandra Gładki

Kryminalnie u miłośniczek literatury
ŁAZY/// 17 maja 2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach zebrały się miłośniczki literatury należące do Dyskusyjnego Klubu Książki, aby omówić kolejny na ich liście tytuł. Autorka o swojsko
brzmiącym nazwisku zgotowała dla nich historię pełną zwrotów akcji, z zagadkami i ciągłym elementem
zaskoczenia.
„Powieść Mary Kubicy „Zajmę
się tobą” możemy nazwać thrillerem
psychologicznym, w którym wątki
kryminalne mają bezpośredni związek z traumatycznymi wydarzeniami z
przeszłości. Na peronie w Chicago Heidi spotyka zziębniętą i przemoczoną
młodziutką dziewczynę ochraniającą
małe dziecko własną kurtką. Naturalna chęć pomocy wynikająca z pracy
w ośrodku opiekuńczym nie pozwala
kobiecie przejść obojętnie. Zaoferowane Willow i Ruby miejsce w schronisku
spotyka się z odmową, dlatego Heidi
zaprasza obie do własnego domu. Ta
nagła decyzja budzi niezadowolenie
męża Chrisa i nastoletniej córki Zoe.
Przedłużający się w nieskończoność
pobyt zmusza Chrisa do zatrudnienia
detektywa, który ma odkryć tożsamość
tajemniczej nieznajomej. Tymczasem
Heidi coraz bardziej angażuje się w
opiekę nad dzieckiem, zaniedbuje

Znane i nieznane losy bliskich w bibliotece
Życie pisze historie, których nie powstydziliby się autorzy bestsellerów
i kinowych hitów – nieprzewidywalne, zaskakujące, pełne zwrotów i zawirowań.

pracę i obowiązki wobec Zoe. Tęsknota za utraconą Juliet odzywa się ze
zdwojoną siłą, a załamanie psychiczne
sprzed lat nabiera kształtu szaleństwa.
Pod nieobecność męża Heidi oskarża
dziewczynę o kradzież i zmusza ją do
opuszczenia domu. Zawłaszcza dziecko tylko dla siebie, widząc w nim utra-

coną przed laty córkę i jednocześnie
traci kontakt z rzeczywistością.
Kim jest Willow? Jakie przeżycia
zmusiły dziewczynę do życia na ulicy?
Co dalej dzieje się z Heidi, gdy odbierają jej cudze dziecko?”.
mpp

Okazuje się, że czekają tuż za rogiem, aby je zgłębić. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach wyszła
naprzeciw takim historiom, inicjując 25
kwietnia 2018 r. cykl spotkań „Znane
i nieznane losy bliskich”. Założeniem
projektu jest odkrywanie ciekawych
rodzinnych historii, odsłanianie losów
najbliższych.
Podczas pierwszego spotkania o zupełnie przypadkowym odkryciu członkini rodziny opowiedział Michał Łada.
Historia rozpoczęła się dość banalnie i
gdyby nie ciekawość i wytrwałość, prawdopodobnie nie ujrzałaby w Bibliotece
światła dziennego. W tym przypadku
okazało się, że aby odnaleźć rodzinę,
wystarczy włączyć telewizor. Właśnie
tak wszystko się zaczęło – mając włączony telewizor podczas prac porządkowych, mama Michała wychwyciła znajome jej nazwisko Danielik. Gdy po raz
kolejny pojawiło się ono w wypowiedzi
na szklanym ekranie, zaczęła baczniej
śledzić film na TVP Historia. O wszystkim
opowiedziała Michałowi, a ten rozpoczął
poszukiwania w wirtualnym świecie. W
końcu doczekał się odpowiedzi na jednym z portali społecznościowych i zaczął korespondować z wnukiem kobiety,
która opowiadała w telewizji o losach
swojej matki. Owa kobieta okazała się
być ciotką Michała, a opowieść, którą

snuła, przedstawiała historię jej mamy
– więźniarki obozu w Ravensbrück. Brat
dziadka Michała był ojcem odnalezionej
cioci – córki kobiety z getta, która wraz z
niemowlęciem przetrwała pobyt w obozie. Więzi zostały zacieśnione na tyle, że
Michał odbył podroż do Szwecji i spotkał się z odnalezioną rodziną.
Drugie spotkanie cyklu „Znane i
nieznane losy bliskich” miało miejsce
23 maja 2018r.
Tym razem losy swojego brata Józefa Lewandowskiego przedstawiła
jego siostra Anna Bednarz. Pani Anna
opowiadała o okolicznościach aresztowania brata. 20-letni mężczyzna został
aresztowany za udział w Organizacji
Orła Białego działającej na terenie Łaz.
Uwięziono go w oświęcimskim Bloku
nr 11 – „Bloku śmierci”. Pan Józef wysyłał do rodziny pisane po niemiecku
listy. Uczestnicy spotkania zobaczyli list,
który do Józefa napisała jego matka, i
który nie trafił w ręce adresata. Wrócił
on z Oświęcimia z uwagi na śmierć pana
Józefa. Pani Anna podzieliła się także
wspomnieniami utrwalonymi na fotografiach. Pokazała pozostałym uczestnikom spotkania zdjęcia sprzed wojny i
zeszyty ze szkoły w Dąbrowie Górniczej,
do której uczęszczał pan Józef.
Beata Kuc/ Bogusława Serzysko
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Siano zamiast dywanu Wyobraźnią malowane
ŁAZY/// Siano zamiast dywanu, a piasek i woda zamiast grającej i świecącej zabawki.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach po raz kolejny odbyły się cieszące się dużym
zainteresowaniem rodziców i dzieci Warsztaty Sensoryczne.
Półki sklepowe uginają się od
kolorowych, świecących, estetycznie wykonanych zabawek. Idealne lalki, grające samochodziki i
śpiewające maskotki opanowały
większość polskich domów. Dzieci coraz mniej czasu spędzają na
kreatywnej zabawie, podczas której liczy się dobry pomysł. Rodzice
często myślami wracają do swoich
dziecięcych lat, kiedy ograniczony
dostęp do pięknych zabawek pozwalał rozwijać wyobraźnię, spędzać czas w gronie znajomych i
rozmawiać.
Warsztaty Sensoryczne zorganizowane w Miejskim Ośrodku
Kultury w Łazach przez Akademię Twórczego
Rozwoju „Bystrzak” w Dąbrowie Górniczej pokazały, że w każdym domu można stworzyć kreatywny i pomysłowy kącik malucha, który zastąpi głośne i kolorowe zabawki. Dzieci spędzając
czas w piaskownicy, wyrabiając ciasto, malując
farbkami, poruszając się boso po sianie lub rozsypanych ziarnach pobudzają swoją wyobraźnię
i uczą się odpowiednio reagować na bodźce z
zewnątrz. Warsztaty dały możliwość dzieciom
rozwijania umiejętności manualnych poprzez
samodzielne nawlekanie koralików na sznurek,

odbijania własnych rączek na arkuszach papieru
lub wykonywanie pieczątek. Warsztaty Sensoryczne to nie tylko trening umiejętności manualnych dla najmłodszych, ale również nauka dla
rodziców, którzy obserwując radość i uśmiech
swoich pociech odkrywali nowe formy spędzania wolnego czasu w domu i na powietrzu. Dzieci
pokazały rodzicom jak wielką frajdę sprawia im
samodzielne wykonywanie różnych czynności,
chodzenie na bosaka oraz zwyczajne pobrudzenie się.
Agnieszka Seweryn

ŁAZY/// 18 maja w galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbył się wernisaż wystawy prac dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. Kreatywność i pomysłowość młodych artystów zawarta zostało w
kilkunastu kolorowych, pełnych emocji i poczucia estetyki pracach.
To właśnie w
MOK-u spotykają
się młode talenty z Gminy Łazy,
by przy wsparciu
instruktora Iwony
Kłosek-Karwat rozwijać swoje umiejętności i zgłębiać
tajniki sztuki plastycznej.
W Galerii na
piętrze
Biblioteki w Łazach wiszą
prace 12 uczestników warsztatów
prowadzonych
przez Iwonę Kłosek-Karwat. Są one
tworzone różnymi
technikami:
malowane farbami, pastelami, ołówkiem. Trudno
przejść obok nich obojętnie, czego najlepszym
świadectwem są pochwały płynące z ust czytelników odwiedzających Bibliotekę i ciągłe
pytania o autorów prac. Sami autorzy, dzieci i
młodzież przywitane 18 maja kwiatami i upominkami, mogły podczas wernisażu zobaczyć

reakcje innych na ich twórczość. Przy okazji poszerzyły lokalne grono osób z pasją, rozwijających zainteresowania, których prace promowane są w Bibliotece w Łazach.
Wystawę można oglądać do końca czerwca
w godzinach pracy Biblioteki.
Bogusława Serzysko

Wizyta bajkowych postaci w Łazach czyli Dzień Dziecka z Myszką Mickey i Kotem w Butach
ŁAZY/// Wizyta gości – bohaterów z bajek dla dzieci, niespodzianki, wspólne zabawy, konkurencje i konkursy złożyły się na tegoroczny Dzień Dziecka w Łazach. Dopisała pogoda,
dopisali także najmłodsi milusińscy, którzy z wielką radością oraz ciekawością korzystali z specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji.
1 czerwca w Łazach obchodzony
był radośnie, wesoło i kolorowo. Nie
mogło być inaczej, gdyż Dzień Dziecka
to szczególne święto, które wymaga
niecodziennej oprawy. Teren wokół
Miejskiego Ośrodka Kultury opanowały dzieci, dlatego przez całe piątkowe
popołudnie tętnił życiem
„Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla najmłodszych szereg
atrakcji, które czekały na dzieci w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łazach, w parku miejskim na tyłach
budynku MOK. Nie zabrakło dmuchańców, wspólnej zabawy z animatorem, malowania twarzy, rysunków
na betonie, baniek w rozmiarze XXL,
modelowania balonów i ciekawych
eksperymentów. Pojawili się także bohaterowie z bajek” – zdradził Grzegorz
Piłka, dyrektor MOK Łazy.
O tym, jak trafione okazały się
propozycje dla najmłodszych pokazała frekwencja uczestników zabawy,
która przerosła oczekiwania organizatorów. Największa kolejka ustawiła się
do dmuchanych zamków, które zawsze
sprawiają maluchom wiele frajdy i radości. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt malowania buziek oraz
modelowanie balonów. Dzieci bardzo
chętnie podejmowały także wyzwania
i uczestniczyły w grach i zabawach z
animatorem, który przyjechał do Łaz
z workiem pełnym pomysłów. Nietuzinkowym pomysłem była gigantyczna
gra, w której w roli głównej wystąpili
najmłodsi.
Na zakończenie radosnego popołudnia na wszystkich czekał festiwal baniek mydlanych oraz pokaz
bańkowej iluzji, który zachwycił nie
tylko najmłodszych, ale również tych
nieco starszych uczestników zabawy.
Dla osób, które nie osiągnęły jeszcze
największego poziomu emocji została
przygotowana zabawa w zamykanie w
tęczowej bańce mydlanej w rozmiarze
XXL.
Pełne wrażeń popołudnie zapewnili animatorzy z „Niezapominajki” z
Poręby. Organizatorami Dnia Dziecka
w Łazach był Urząd Miejski w Łazach
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Łazach.
Agnieszka Seweryn
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ŁAMIGŁÓWKA

KRZYŻÓWKA

| NR 323

Podwórko Talentów Nivea dla Chruszczobrodu

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. potężne drzewo afrykańskie. 6. napór. 9. kwitnie raz w życiu. 10. rzut
rożny w piłce nożnej. 11. rządzi na wsi. 12. ulicznik paryski. 15. część kaloryfera.
18. mebel z Desy. 21. warunek. 22. rolnik w USA. 23. rywalka wełny. 24. handlowa nazwa diklofenaku. 25. odbiorca przesyłki. 29. teraz jest ładna bo zielona. 32.
kuzynka norki. 35. zakręt rzeki. 36. duży tłuczek. 37. „47” na moim domu. 38. podstawowy warunek. 39. ziółko.
Pionowo: 2. rafy koralowe. 3. dynie. 4. tymczasowy budynek. 5. widowiskowa w
MOK-u w Łazach. 6. ziomek. 7. element większej całości. 8. układane na podkładach kolejowych. 13. spektakl w wykonaniu Teatru „Miraż”. 14. Chór Klubu Seniora
z Łaz. 15. prymitywny młyn także u mnie na wsi. 16. reklama jak transparent. 17.
małpa wąskonosa. 18. pracownik wywiadu. 19. szlak komunikacyjny. 20. fiasko.
26. zadyma. 27. narzutka futrzana. 28. rozpadlina w skale. 30. stan zniszczenia. 31.
daszek na przystanku. 33. chwała. 34. bywa kapryśna.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Zachęcamy do głosowania na Podwórko Talentów Nivea. W akcji bierze udział miejscowość Chruszczobród.
Swój głos można oddać raz dziennie do 21 czerwca. Aby zagłosować należy wejść na
https://podworko.nivea.pl/ kliknąć logowanie/rejestracja (logujemy się tylko pierwszy raz),
następnie logujemy się do swojej poczty – potwierdzamy rejestrację, logujemy się na stronie Nivea i
wyszukujemy lokalizację – Chruszczobród. Klikamy ZAGŁOSUJ.

ROZMAITOŚCI

5 czerwca 2018r.

PORADNY DIETETYCZNE

11

KOMENDA POWIATOWA POLICJI INFORMUJE

Imbir - nie tylko ostry smak i aromat Kontrole autokarów
Właściwości imbiru są powszechnie doceniane nie tylko w sztuce
kulinarnej, ale również w medycynie. Sproszkowane kłącze imbiru lekarskiego wchodzi w skład licznych
preparatów przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych czy uśmierzających
ból. Różnokierunkowe działanie kłącza imbiru jest związane z obecnością
szeregu substancji o złożonej budowie
chemicznej, a poznanie mechanizmów
odpowiedzialnych za terapeutyczny efekt otwiera przed naukowcami
nowe możliwości skutecznego zastosowania.
Imbir lekarski jest wieloletnią rośliną uprawianą komercyjnie m.in. w
Afryce, Chinach, Indiach, Australii i Indonezji. Nazwa rośliny nawiązuje do
dzielnicy Gingi, znajdującej się w południowych Indiach, z której prawdopodobnie pochodzi imbir. Kłącze imbiru
wchodzi w skład licznych preparatów,
przeznaczonych zarówno do stosowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
Istnieje wiele doniesień naukowych
na temat właściwości terapeutycznych
nie tylko kłącza imbiru, ale również liści rośliny. Imbir w sztuce kulinarnej
jest stosowany jako przyprawa nadająca potrawom charakterystyczny
ostry smak i aromat. Jest ceniony ze
względu na właściwości rozgrzewające
i pobudzające. Kłącza imbiru mogą być
stosowane zarówno świeże, jak i suszone - zmielone na proszek. Są częstym
dodatkiem do rozmaitych napojów – od
herbat po napoje alkoholowe.
Właściwości terapeutyczne imbiru
są podyktowane zawartością substancji
aktywnych o różnorodnej budowie chemicznej. Imbir zawiera m.in. seskwiterpeny (np.: α- zingiberen, β-seskwifelandren), monoterpeny (cyneol, geraniol,
cytral, terpineol) oraz związki należące
do grupy gingeroli czy shogaoli. Świeże
kłącza imbiru zawierają dużą ilość gingeroli, m. in. (6)-gingerol oraz (10)-gingerol. Po wysuszeniu skład kłącza ulega
zmianie - zwiększa się zawartość shogaoli. Gingerole i shogaole zawarte w
kłączu imbiru lekarskiego są odpowiedzialne za działanie uśmierzające ból.
Imbir może być stosowany w celu złagodzenia dolegliwości bólowych związanych z miesiączkowaniem kobiet.

procentują bezpieczeństwem
Dla wszystkich rodziców największym skarbem są ich dzieci. Wysyłając
swoje pociechy na wycieczki szkolne, chcą mieć pewność, że najmłodsi
bezpiecznie dotrą na miejsce. W tym celu o kontrolę stanu technicznego
autobusu i trzeźwości kierowcy proszą policjantów. Wiedzą, że fachowcom z drogówki nic nie umknie i w przypadku złego przygotowania pojazdu do trasy uniemożliwią jego wyjazd. W przypadku bezpieczeństwa
naszych dzieci nie ma kompromisów. Ostrożność procentuje.

Jego skuteczność jest uzależniona od
czasu podania. Obecnie istnieją także
perspektywy wykorzystania gingeroli
wspomagająco w terapii raka okrężnicy, jednak wymienione zastosowanie
wciąż jest w fazie badań.
Ze świeżych kłączy Zingiber officinale wytwarzany jest olej imbirowy.
W Chinach olej z imbiru stosuje się
zewnętrznie do nacierania okolic bolących stawów, a roztwory i plastry zawierające ekstrakt z imbiru stosowane
są na skórę, wywierając przeciwzapalny
miejscowy efekt. Określone substancje
zawarte w imbirze lekarskim charakteryzuje aktywność inhibitora cyklooksygenazy (COX) i lipooksygenazy (LOX).
Aktywność ta skutkuje hamowaniem
syntezy leukotrienów i prostaglandyn,
co wywołuje efekt przeciwzapalny.
Imbir lekarski korzystnie wpływa
na przewód pokarmowy, łagodząc niestrawność i mdłości. Możliwość hamowania objawów dyspeptycznych związana jest z zawartością flawonoidów,
które wykazują efekt rozkurczowy.
Preparaty na bazie imbiru zmniejszają
dokuczliwość nudności pooperacyjnych czy indukowanych ciążą. Olejek
eteryczny pozyskiwany z Zingiber officinale wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze.
Pomimo wielu korzystnych wła-

ściwości i powszechnym przekonaniu
o bezpieczeństwie stosowania, w niektórych sytuacjach po podaniu doustnym preparatów na bazie imbiru mogą
wystąpić działania niepożądane. Po
spożyciu wyższej dawki u pacjentów
zaobserwowano podrażnienia ust oraz
objawy ze strony układu pokarmowego,
np.: biegunkę czy zgagę. Ze względu na
doniesienia o działaniu fibrynolitycznym imbiru, zaleca się ostrożność u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, zawierające m.in. warfarynę.
Preparaty na bazie imbiru lekarskiego mają duży potencjał w terapii wielu
schorzeń, takich jak zwyrodnienie stawów, niestrawność, infekcje bakteryjne,
a nawet w terapii przeciwnowotworowej. W celu zwiększenia skuteczności i
bezpieczeństwa terapii niezbędne jest
prowadzenie badań nad określeniem
prawidłowej dawki i częstotliwości podawania preparatów z kłącza imbiru
lekarskiego u pacjentów, a także zweryfikowania ewentualnych doniesień
dotyczących nowych zastosowań.
Ewa Skrzypek
Dietetyk Kliniczny
Studio Odnowy Biologicznej
ul. Tadeusza Kościuszki 15, Łazy
tel. 603 711 482

Aura za oknem zachęca do podróżowania, a dla dzieci i młodzieży
rozpoczął się sezon wycieczek szkolnych oraz wyjazdów na tzw. zielone
szkoły. W tym czasie śląscy policjanci
otrzymują sporo zgłoszeń dotyczących
kontroli autokarów, którymi dzieci wyruszają w podróż. Mundurowi każde
takie zgłoszenie traktują poważnie.
Troska rodziców i nauczycieli jest jak
najbardziej uzasadniona, ponieważ w
grę wchodzi bezpieczeństwo dzieci.
Czasem lepiej poczekać nieco dłużej z
pożegnaniem pociechy jadącej na wycieczkę, niż ryzykować jej życiem.
Przed zaplanowaną wycieczką
autokarową bardzo ważne jest sprawdzenie pojazdu oraz kierowcy przez
policjantów z ruchu drogowego. Stróże
prawa oprócz sprawdzania stanu technicznego autokaru, niezbędnych dokumentów dotyczących pojazdu i uprawnień kierującego, kontrolują również
stan trzeźwości kierowcy. Działania,
podejmowane przez śląską drogówkę,
mają na celu poprawę bezpieczeństwa
na drogach, a przede wszystkim bezpieczny dojazd do miejsca wypoczyn-

ku i powrót do domów osób korzystających z usług przewoźników.
Zawsze warto zadbać o taką kontrolę. Należy jednak pamiętać, że czas
potrzebny do jej przeprowadzenia to
około 45 minut. Przyjazd autokaru na
miejsce kontroli trzeba więc zaplanować odpowiednio wcześniej. Policjanci proszą organizatorów o zgłaszanie
potrzeby kontroli z odpowiednim
wyprzedzeniem, najlepiej kilka dni
wcześniej. Zgłoszenie jej przeprowadzenia organizatorzy wyjazdów mogą
kierować do najbliższych jednostek
policji. Informację taką można zgłosić
osobiście w budynku komendy lub telefonicznie.
Przypominamy, że policjant z wydziału ruchu drogowego nie ma możliwości sprawdzenia stanu technicznego autobusu w 100% z uwagi na brak
urządzeń takich, w jakie są wyposażone stacje diagnostyczne. Zatem, żeby
mieć całkowitą pewność, organizator
powinien poddać taki pojazd badaniu
technicznemu na stacji diagnostycznej.
mpp
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Dzień Dziecka z wędką w ręku „Jedynka the best”
ŁAZY/// Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka nad Zalewem Mitręga odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży zorganizowane przez Koło nr 34 w Łazach. To już 23 edycja tego wydarzenia, w którym udział
wzięło 36 zawodników.
nego rodzaju zawody, w których udział
biorą drużyny kadetów, juniorów i seniorów. W lipcu organizujemy nad Zalewem Mitręga Zawody o Puchar Prezesa
Koła, w sierpniu odbędą się Zawody o
Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej,
a we wrześniu Zawody o Puchar Burmistrza. Tak więc jest o co walczyć w najbliższych miesiącach” – zapowiada prezes Koła Wędkarskiego nr 34 w Łazach.
W tym roku najbardziej owocny połów należał do:
Ponad 3 kilogramy ryb złowił zwycięzca tegorocznej edycji zawodów w
kategorii zawodników zrzeszonych w
PZW. W sumie w siatkach wszystkich
zawodników pojawił się ponad trzydziestokilogramowy połów.
Dzieci i młodzież w towarzystwie
swoich opiekunów przez prawie trzy
godziny w skupieniu łowili ryby. Imponowało nie tylko zaangażowanie i
znajomość różnych sposobów nęcenia,
ale także rodzaj sprzętu, z którym nad
Zalew Mitręga w Łazach przybyli młodzi
pasjonaci wędkarstwa. Profesjonalne
wyposażenie oraz odpowiedni strój robił wrażenie.
„Staramy się pokazać dzieciom
inny sposób spędzania wolnego czasu.
Z roku na rok rośnie zainteresowanie
tego rodzaju aktywnością, co nas cieszy, gdyż jest to dowód na to, że dzieci
i młodzież odchodzą od komputerów
i smartfonów w poszukiwaniu innych
ciekawszych zajęć” – mówi Marek
Osmólski, prezes Koła Wędkarskiego

nr 34 w Łazach. „Koło Wędkarskie w
Łazach może pochwalić się nowymi
sukcesami. Nasza drużyna juniorów wygrała Mistrzostwa Rejonowe Juniorów.
Równie dobrze spisały się dwie drużyny
kadetów, którzy przywieźli z ostatnich
zawodów pierwsze i drugie miejsce” –
dodaje Marek Osmólski.
Rodzinne tradycje wędkarskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
Rodzice i dzieci w poszukiwaniu adrenaliny wędkują, rodzinnie spędzając
czas na świeżym powietrzu. Podczas zawodów z okazji Dnia Dziecka w Łazach
wystartowało 36 zawodników w czterech kategoriach wiekowych: kategoria
do 10 lat, kategoria 10-12 lat, kategoria
powyżej 12 lat i kategoria zawodników
Zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim. Z roku na rok rośnie liczba
dziewcząt biorących udział w zawodach
i bardzo ambitnie traktujących swoje
hobby. Co więcej, na liście zwycięzców
każdego roku nie brakuje dziewcząt.
„Przez cały czas odbywają się róż-

Kategoria do 9 lat:
1 miejsce - Igor Zawada
2 miejsce – Kacper Kaczyński
3 miejsce – Szymon Gocyla
Kategoria 10-12 lat:
1 miejsce – Natalia Gola
2 miejsce – Mateusz Gut
3 miejsce – Wiktoria Szczepańczyk
Kategoria powyżej 12 lat:
1 miejsce – Karol Olawa
2 miejsce – Bortosz Śliwa
3 miejsce – Szymon Leks
Kategoria Zrzeszeni w PZW:
1 miejsce – Wiktor Polechoński
2 miejsce – Justyna Kuligowska
3 miejsce – Mateusz Kuligowski
Nagrody ufundowali: Rathdowney,
Andrzej Jaros – Market Meble, OSiR
Łazy, Gmina Łazy, Sklep Wędkarski u
Przemka Przemysław Ewkowski, Marcin
Serwicki Euro Marketing, Koło Wędkarskie nr 34 w Łazach.
Agnieszka Seweryn

Klasa Okręgowa ku końcowi...
ŁAZY/// Zbliżamy się do końca rozgrywek w klasie okręgowej. Do finału pozostały tylko dwie kolejki.
Dla naszego zespołu to mecz wyjazdowy z HKS ODRA Miasteczko Śląskie oraz mecz z Wyzwoleniem Chorzów
na zakończenie w Łazach.
Ostatnie spotkania Łazowianki nie
zachwyciły. W 25 kolejce Łazowianka
grała na wyjeździe w Górniku Wojkowice.. Po ciężkiej walce gospodarze osiągnęli zwycięstwo w stosunku
2:1(2:0), zdobywając bramki w 19 i 21
minucie niewątpliwie po błędach naszego bramkarza. W tym meczu Oskar
Radkiewicz zastąpił Marcina Droździka, który nie mógł wystąpić z przyczyn
obiektywnych.
Starania naszego zespołu pomimo
aktywnej ofensywy przyniosły skutek
dopiero w 90 minucie.
Zdobywcą honorowego trafienia
był Dawid Rewers. Gospodarze tym samym doliczyli sobie kolejne 3 punkty w
walce o drugą lokatę w tabeli.
Kolejka 26 przyniosła 3 pkt. dla naszego zespołu. Mecz odbył się na stadionie przy Wiejskiej, a przeciwnikiem
był zespół ŚKS Łagisza po skromnym
zwycięstwie 2:1, uzyskanym w pierwszej połowie. W 2’ objęliśmy prowadzenie po strzale Daniela Zielińskiego, który wykorzystał idealne dośrodkowanie
z prawej strony. Asystował w tej akcji
Sebastian Szwaja. Krótko cieszyliśmy
się prowadzeniem, bo w 6’ Łagisza
remisuje, wykorzystując niefortunne
wybicie piłki przez Droździka. Kardaś
nie omieszkał umieścić piłki z 20 metrów w naszej siatce. Radość kibiców
Łagiszy nie trwała długo. W 11’ wzorowo przeprowadzona akcja Łazowianki
lewą stroną przyniosła zakończenie w
zdobyciu gola przez Adriana Piżucha.
Wydawało się, że na tym się nie zaskoczy. Niestety, pomimo dalszej ofensywy bramka Bartka Porady nie została
zdobyta. Tak więc na przerwę piłkarze
schodzili ze stanem 2:1 dla Łazowianki. Po przerwie za Zielińskiego wszedł
Teche Abanda, lecz w dalszym ciągu bilans bramkowy nie uległ zmianie pomimo znakomitych okazji. Bartek Porada
nie dał się pokonać nawet w sytuacjach
sam na sam. Prowadzenie Łazowianki

ŁAZY/// Wiosna była dla pływaków Szkoły Podstwowej nr 1 w Łazach
wyjątkowo owocna. Odbyły się półfinały i finały wojewódzkich drużynowych zawodów pływackich.

Półfinały zawodów wojewódzkich
szkół podstawowych i gimnazjum odbyły się w Łazach.
Celem tych zawodów było wyłonienie najlepszych pływaków, którzy będą
reprezentować cały rejon w zawodach
na szczeblu wojewódzkim. Do zawodów
przystąpiła drużyna dziewcząt i chłopców z Zawiercia i Łaz.
Chłopcy i dziewczęta wystartowali
na dystansie 50 m w stylach: grzbietowym, klasycznym, dowolnym oraz motylkowym. Przeprowadzono również wyścigi sztafet damskich i męskich.
Dzięki tym zawodom można było
zobaczyć jakie efekty daje systematyczność, sumienność i ciężka praca uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.
Drużyna dziewcząt i chłopców szkoły
podstawowej i drużyna dziewcząt gimnazjum awansowały do finałów wojewódzkich. Finał szkół podstawowych odbyła się w Gliwicach a finał gimnazjum

w Tychach. Nasze uczennice zajęły IV
miejsce drużynowo w całym województwie. Indywidualne sukcesy osiągnęli:
Wieczorek Diana III miejsce w stylu klasycznym 00:46:39; Przybyła Gabriela III
miejsce w stylu motylkowym 00:32:08;
Łukasik Oliwier II miejsce w stylu grzbietowym 00:32:43
Skład drużyny: Wiktoria Pucek, Justyna Długokęcka, Gabriela Przybyła, Zofia Krzyżaniak, Zuzanna Łukasik, Weronika Zawalska, Iga Gajda, Diana Wieczorek,
Krzysztof Parzoch, Kacper Milka, Karol
Leszczyński, Konrad Kowal, Oliwier Łukasik , Michał Toda, Norbert Ociepa, Filip
Mroncz, Bartosz Gołda, Aleksandra Serzysko, Wiktoria Krzysztofik, Kinga Lada,
Lena Rozpara, Paulina Kośmida, Kamila
Kośmida, Kamila Szczęsny, Aleksandra
Cyran, Magdalena Barańska.
mpp

Udany początek sezonu
naszej zawodniczki
ŁAZY/// W maju rozpoczęła się seria wyścigów o Puchar Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki w kolarstwie MTB pod tytułem: „Szukamy
kolarskich talentów”. Milena Tokarska wystartowała i zwyciężyła we
wszystkich trzech edycjach.

dotrwało do końcowego gwizdka sędziego. Trzy punkty dopisane zostały
do ogólnego bilansu. Trener miał poważny problem z ławką rezerwowych
– powód: kontuzje W tabeli stabilizacja
na 7 miejscu.
Kolejka 27 skierowała nas na boisko w Miedarach, na którym rozgrywa
swoje mecze LKS Orzeł
Miedary – sąsiad z tabeli! Dotychczas w spotkaniach tych drużyn boisko
nie sprzyjało naszej drużynie. Tak też
się okazało - Łazowianka przegrała
spotkanie 4:1(4:0). Porażkę należy zaliczyć z dwoma przeciwnikami. Boisko,
które należałoby zaliczyć jako pastwisko! Dziw bierze, że Wydział Gier dopuszcza do gry takie boiska! Mecz można scharakteryzować: „my graliśmy,
a oni strzelali bramki”. Na otarcie łez
jedyną bramkę dla Łazowianki zdobył
w 75’ Teche Abanda.
Gospodarze potrafili na tym boisku
pozytywnie zagrać. O tym meczu warto
szybko zapomnieć!
Kolejka 28. Rozgrywana na stadionie przy Wiejskiej z zespołem Tęczy
Błędów, mecz z gatunku spotkań der-

bowych. Zespoły mające zapewniony
byt w „okręgówce” podzieliły się punktami, osiągając wynik 1:1 uzyskany na
dodatek w pierwszej połowie. Wynik
otworzyła Łazowianka po bramce z karnego. Egzekucji dokonał Wojciech Gałęziok, a było to już w 5 minucie meczu.
Po dośrodkowaniu z prawej strony atakowany został Teche Abanda i sędzia
pokazał na punkt „11” metrów. Tęcza
swoimi atakami - to z prawa, to z lewa,
w końcudoprowadziła do wyrównania
tuż przed gwizdkiem na przerwę.
Chwila dekoncentracji i myśl o
przerwie spowodowała utratę bramki
naszego zespołu. Po przerwie gra się
odwróciła i to Łazowianka narzuciła
swój ofensywny styl. Co prawda zdobyliśmy bramkę na 2:1, jednakże sędzia
dopatrzył się faulu naszego zawodnika i bramki nie uznał. Bramek kibice
więcej nie ujrzeli, za to oglądali sporo
akcji mrożących krew w żyłach. Ogólnie
można stwierdzić, że remis nie krzywdzi żadnej ze stron. Piłkarze zasłużyli na słowa uznania. Zdobyte punkty
mocno ustabilizują sytuację w tabeli
obu zespołów.
Waldemar Pilarski

Milena
Tokarska
zawodniczka
MGLKS Błękitni Mexller Koziegłowy
zwyciężyła już w 3 edycjach wyścigu
MTB o Puchar Ministra Sportu i Turystyki: 12 maja w Krakowie, 19 maja w Warszawie, 27 maja w Gdańsku. W trzeciej
edycjiw Gdańsku, uważanej przez organizatorów za najtrudniejszą, Milena była
pierwsza również w OPEN kobiet. Tzn.
wyprzedziła wszystkie zawodniczki które startowały w zawodach, również te ze
starszych kategorii wiekowych. Ponadto
w maju Milena wystartowała również

w zawodach: 13 maja Bike Atelier MTB
Maraton w Żywcu. Prawdziwe góry: ostre
długie podjazdy, śliskie niebezpieczne, błotniste zjazdy - najtrudniejszy do
tej pory wyścig Mileny w tym sezonie.
Oprócz dziewcząt wyprzedziła również
chłopców ze swojej kategorii.
20 maja wyścig szosowy Bike Atelier
Road Race w Psarach - Milena również
pierwsza. Młoda zawodniczka powalczy
też o laury w Darłowie w Mistrzostwach
Polski kobiet na szosie.
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