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pozycji. Tak jawi się biblioteka osobom, które
prawdopodobnie nigdy w niej nie były – jako
miejsce tak ciche, że niemal martwe. Biblioteka w Łazach absolutnej ciszy i odosobnieniu
mówi: „Nie!”. W Strategii Rozwoju Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Łazach bibliotekarze wytyczyli kierunki rozwoju, wskazując
misję instytucji: „Biblioteka miejscem aktywizacji intelektualnej i kulturalnej środowiska
lokalnego”. Prowadzona jest tu podstawowa
działalność statutowa: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Z każdym rokiem Biblioteka stara się
maksymalnie rozszerzać zakres swojej działalności, aby była więcej niż wypożyczalnią i czytelnią. Jest przestrzenią spotkań mieszkańców,
wymiany poglądów, edukacji nieformalnej,
wspierania rozwoju zainteresowań i pasji.
Biblioteka Publiczna w Łazach i filie biblioteczne to nie tylko zbiory książek, ale przede
wszystkim ludzie po dwóch stronach bibliotecznej lady: czytelnicy, uczestnicy spotkań
i prowadzonych zajęć oraz bibliotekarze cały
czas rozwijający swój warsztat i zainteresowania w trakcie różnorodnych szkoleń, szukający

pomysłów nowych aktywności, które mogą zagościć w bibliotecznych progach, przyciągając
kolejnych gości.
Od samego początku działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach jej głównym założeniem były odważne decyzje i bycie
o przysłowiowy kroczek do przodu, oczywiście
biorąc pod uwagę realia, w jakich funkcjonowała. Tak od pierwszego roku działalności, po
którym księgozbiór liczył 960 woluminów, gdy
w Bibliotece zarejestrowanych było 50 czytelników, docieramy do chwili obecnej z 3005
czytelnikami, 85701 woluminami i 41917
odwiedzającymi, katalogiem on-line oraz 33
komputerami z darmowym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy Łazy. Od 2006
roku Biblioteka zajmuje pierwsze miejsce w
grupie samorządowych bibliotek publicznych
powiatu zawierciańskiego (według indeksu
aktywności opracowywanego przez Bibliotekę
Śląską w Katowicach). Instytucja i bibliotekarze otrzymują liczne nagrody, wyróżnienia, podziękowania i listy gratulacyjne.

LAUREATKI KONKURSÓW Z ŁAZ
Gimnazjalistki z Łaz
uzyskały tytuły laureata Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych.
Wśród
laureatek znalazły się:
Michelle Blicharz – język niemiecki, Lena
Rozpara – wiedza o
społeczeństwie, Joanna Wróblewska oraz
Celina Łukomska – język polski.
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ŁAZY/// Książki niosą ze sobą zmiany – zmiany myśli i nastroju. Przenoszą w inną rzeczywistość. Wędrując z bohaterami, czytelnicy dostosowują się do
zastanych okoliczności i otoczenia, reagują na nie,
otwierając umysł i szukając nowych dróg. Biblioteka i książki idą ze sobą w nierozerwalnej parze,
a bibliotekarze w Łazach, dokładnie tak jak czytelnicy, odbywają podobną wędrówkę z miłośnikami
książek… codziennie od 70 lat. Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Łazach to właśnie 70 lat działań
nastawionych na zmiany dostosowywane do potrzeb odbiorców.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach powstała w 1948 roku na mocy Uchwały
Gminnej Rady Narodowej w Łazach z dnia 28
sierpnia 1948 roku. Czekało ją kilka przeprowadzek, wśród których milowym krokiem była
ta z 1985 roku, kiedy to niemal trzykrotnie
poszerzono bazę lokalową, dzięki czemu w
centrali utworzono 3 agendy: wypożyczalnię
dla dorosłych, czytelnię oraz oddział dla dzieci i młodzieży. Od 1953 roku pracą Biblioteki kierowała Aurelia Zdzienicka, a od 1983
roku funkcję dyrektora powierzono Elżbiecie
Gradzik. Lata pięćdziesiąte zapoczątkowały
rozwój sieci bibliotecznej, we wsiach gminy
powstawały punkty biblioteczne, na bazie
których utworzono 6 filii bibliotecznych w sołectwach: Chruszczobrodzie, Niegowonicach,
Grabowej, Rokitnie Szlacheckim, Ciągowicach
i Wysokiej.
Co działo się w Bibliotece na przestrzeni
70-lecia i co dzieje się teraz? Cisza i spokój,
szmery między regałami pełnymi książek. Bibliotekarz utrzymujący ten stan za wszelką
cenę, by zapewnić czytelnikowi komfort w poszukiwaniu czy przeglądaniu interesujących go
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MIRAŻ W „POWROTACH”
Teatr „Miraż” przeniósł
publiczność
zgromadzoną
w
Miejskim
Ośrodku
Kultury w zamierzchłe czasy na dworzec kolejowy w
Łazach. Aktorzy dali
popis scenicznego
kunsztu i pokazali,
że właśnie w takim
miasteczku jak Łazy
mogła wydarzyć się
historia
prawdziwej miłości.
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GRAND PRIX PARKU WODNEGO JURA
Około 220 pływaków w całego regionu wystartowało
w kolejnym Grand
Prix Parku Wodnego
JURA w Łazach, które
odbyło się 12 maja.
Na zawodach pojawiły się dzieci, młodzież i dorośli, którzy
reprezentowali 22
kluby, stowarzyszenia i szkółki pływackie z całego regionu.

Dokończenie na stronie 8.

OGŁOSZENIE
W związku z organizacją w dniu 19 maja 2018r.
X Ogólnopolskiej Olimpiady Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych
Trzeci Wiek na Strat zapraszamy wszystkich
mieszkańców na Dzień Targowy, który odbędzie się w piątek 18 maja 2018r.
W sobotę 19 maja 2018r. Targowisko będzie
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
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WIADOMOŚCI Z GMINY

X OLIMPIADA UTW W ŁAZACH
ŁAZY/// Ponad tysiąc zawodników, osoby towarzyszące oraz kibice z
kraju i zagranicy 19 maja wezmą udział w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci
Wiek na Start”. W Łazach już po raz dziesiąty zapłonie ogień olimpijski.

16 maja 2018r.

Gimnazjalistki z Łaz laureatkami
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
ŁAZY/// 6 kwietnia 2018 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa
śląskiego w roku szkolnym 2017/2018. Wśród wyróżnionych uczniów znalazły się cztery gimnazjalistki z
klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach: Michelle Blicharz, Lena Rozpara, Joanna Wróblewska i Celina
Łukomska.
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe należą do jednych z najbardziej prestiżowych, w jakich mogą uczestniczyć
uczniowie. W roku szkolnym 2017/2018
Śląski Kurator Oświaty zorganizował 17
konkursów przedmiotowych dla uczniów
szkół podstawowych i dotychczasowych
gimnazjów. Gimnazjalistki z Łaz uzyskały
tytuły laureata z następujących przedmiotów: Michelle Blicharz – język niemiecki,
Lena Rozpara – wiedza o
społeczeństwie,
Joanna
Wróblewska oraz Celina Łukomska – język polski.
Podczas uroczystości,
w której uczestniczył m.in.
wicekurator
Kuratorium
Oświaty w Katowicach Jacek Szczotka, zostały wręczone zaświadczenia dla
laureatów, listy gratulacyjne dla dyrektorów i opiekunów oraz wyróżnienia dla szkół.
Droga do uzyskania tytułu laureata
jest niezwykle trudna i wymaga wielu
godzin nauki. Konkurs podzielony jest
na trzy etapy: szkolny, rejonowy oraz
wojewódzki. Aby przejść do kolejnego
etapu należy uzyskać minimum 85%
poprawnych odpowiedzi. Laureatem
zostaje uczeń, który zdobył co najmniej
90% punktów możliwych do zdobycia w
trzecim, wojewódzkim etapie konkursu.
Warto podkreślić, że w etapie szkolnym
brało udział ponad sześćdziesiąt tysięcy uczniów, natomiast laureaci stanowią
tylko 1,3% wszystkich uczestników konkursu.
„Na każdy z trzech etapów musiałyśmy przeczytać dodatkowe lektury.
Uczyłyśmy się z różnych materiałów przy-

gotowanych
dla nas przez
nauczycieli.
Czytałyśmy i interpretowałyśmy wiersze i teksty. Utrwalałyśmy naszą wiedzę, zostawałyśmy po
lekcjach w szkole. Nie obeszło się także
bez samodzielnej nauki w domu. Włożyłyśmy w przygotowania wiele wysiłku i
pracy, ale uważamy, że było warto” – mówią laureatki z języka polskiego i wiedzy
o społeczeństwie. „Język niemiecki jest
moją pasją od kiedy tylko pamiętam.
Czytanie książek w oryginale i oglądanie
niemieckich kanałów telewizyjnych są dla
mnie wielką przyjemnością. Jest to również jeden ze sposobów na wzbogacenie
słownictwa. Przygotowując się do konkursu, rozwiązałam wiele zadań i testów
z zakresu niemieckiej gramatyki i leksyki”
- dodaje laureatka konkursu z języka niemieckiego.
Podczas uroczystej gali laureatkom

towarzyszyli dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach Urszula Grzywa
oraz nauczycielki, które sprawowały nad
uczennicami opiekę dydaktyczną z przedmiotów konkursowych.
Uzyskanie tytułu laureata jest ważnym osiągnięciem zarówno dla uczniów,
szkoły, jak również dla nauczycieli. Opiekunowie tegorocznych laureatów to: mgr
Joanna Błoch, mgr Joanna Wróbel – Kasperska oraz mgr Katarzyna Nowak. Są
to pedagodzy, którzy potrafią sprawić,
iż nauka staje się pasją i wyzwaniem dla
młodzieży.
Laureaci konkursów przedmiotowych
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą ocenę roczną, a także są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego
obejmującej przedmiot, w której uzyskali
tytuł, a do wybranego liceum lub technikum zostają przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji.
mpp

OSP z Niegowonic na Florianach w Warszawie
NIEGOWONICE/// W 2017 roku wygrali nagrodę główną Floriany 2017 w kategorii: Edukacja działaniami pod
tytułem: „Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek”. W tym roku po raz kolejny zostali nominowani do nagrody i również pojawili się na gali w Warszawie. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niegowonicach, która jest dowodem na to, że OSP to miejsce, gdzie wszystko jest możliwe.

„Pomagam naturalnie – nauka dróg i
sposobów bezpiecznej ewakuacji ludzi
i zwierząt łączy pokolenia” to projekt,
który Ochotnicza Straż Pożarna w Niegowonicach zgłosiła do Ogólnopolskiego
Konkursu Floriany 2018. Tegoroczne Floriany to już druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla
Społeczności Lokalnych z udziałem OSP
i Samorządów. W ubiegłym roku Floriana 2017 w kategorii: Edukacja kapituła
konkursowa przyznała Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niegowonicach. Nagroda stała
się motywacją do dalszej pracy społecznej i podejmowania działań mających na
celu poprawę bezpieczeństwa na rzecz
lokalnej społeczności.
„Kolejna nominacja do nagrody to dla
nas ogromne wyróżnienie, które pokazuje, że warto podejmować innowacyjne
działania na rzecz lokalnej społeczności.
Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się
bowiem nie tylko gaszeniem pożarów i
usuwaniem skutków zdarzeń losowych,
ale także, a może przede wszystkim edukacją i prewencją. Jako doświadczeni ra-

townicy jesteśmy w stanie dużo zrobić w ramach
poprawy bezpieczeństwa.
Wystarczy spotkać się z
ludźmi, pokazać zagrożenia, nauczyć zapobiegania wypadkom, przestrzec
przed
ewentualnymi
następstwami
różnego
rodzaju działań. Bardzo
często wypadki są skutkiem niewiedzy i braku
świadomości zagrożenia.
Im więcej będziemy o tym
mówić, tym mniej będzie
wypadków. To co robimy,
to mała kropelka, ale czy
morze nie składa się samych kropelek?”
– mówi dr. n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg, dowódca Sekcji Wspomagającej
Działania Poszukiwawcze z Psem OSP w
Niegowonicach.
W tym roku OSP w Niegowonicach
zgłosiło do konkursu samodzielnie realizowany projekt pt. „Pomagam naturalnie
– nauka dróg i sposobów bezpiecznej
ewakuacji ludzi i zwierząt łączy pokolenia”, który został nominowany do nagrody w kategorii: Bezpieczeństwo. Projekt z
Niegowonic zdobył jedną z 52 nominacji
wyłonionych przez kapitułę konkursową
spośród 256 zgłoszeń, które napłynęły z
całej Polski w XI kategoriach oraz jedną z
102 prospołecznych inicjatyw realizowanych samodzielnie. W ramach projektu
odbyło się szereg spotkań z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych oraz
ich rodzinami. Podczas prelekcji szczególną uwagę zwracano przede wszystkim nie
na skalę sytuacji kryzysowej, ale emocje
ludzi, którzy w chwili zagrożenia często
wpadają w panikę, która staje się dużym

utrudnieniem sprawnego przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej. Znając zasady
bezpiecznej ewakuacji można łatwiej i
bez narażenia zdrowia i życia zagrożonych
osób i zwierząt wyprowadzić ich z niebezpiecznego obszaru.
W kategorii: Bezpieczeństwo OSP
Niegowonice rywalizowało z trzema innymi jednostkami: OSP w Karsinie „Wieś
bezpieczna, wieś wesoła, bezpieczeństwo
od przedszkola” – zdobywca nagrody w
tej kategorii, OSP Stołpno Międzyrzec
Podlaski „Pływający Strażacy” oraz OSP
Chrzanów „Powiatowe Manewry Ratownicze”. 11 maja w Warszawie w hali widowiskowo-sportowej Centralnego Ośrodka
Sportu „Torwar” odbyła się Gala Finałowa
Konkursu Floriany 2018, podczas której
wręczono 19 strażackich Oskarów. I choć
w tym roku OSP w Niegowonicach nie
zdobyła statuetki, jednostka Gminy Łazy
czuje się wyróżniona i wygrana.
„Biorąc pod uwagę nowe pomysły na
przyszłość związane z działaniami non
profit w temacie ratownictwa to na pewno
wygraliśmy. Dla nas kolejna nominacja do
nagrody jest już wielkim wyróżnieniem,
za które serdecznie dziękujemy kapitule konkursowej Florianów 2018. Przede
wszystkim jednak dziękujemy wszystkim
dzieciom, ich rodzicom i dziadkom, którzy
brali udział w tegorocznym projekcie. Z
punktu widzenia lekarza, którym jestem,
receptą na sukces jest dobry humor,
zgrany zespół i dobra zabawa. Oprócz
innowacyjności, której od lat OSP w Niegowonicach nie brakuje, pielęgnujemy
dwa podstawowe elementy scalające nas
jako wspólnotę pożarniczą. Są to jedność i
współpraca” – dodaje Tomasz Męcik-Kronenberg.
Agnieszka Seweryn

GMINA WSPÓŁPRACUJE

16 maja 2018r.
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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!

> Zespół Folklorystyczny JURA
Zaczął działać 38 lat temu. Mówiąc JURA, jego członkowie nie myślą: próba, trud, nauka, a nasze życie. Są jak wielka rozśpiewana włoska wielopokoleniowa rodzina, która nigdy nie
ma dosyć muzykowania. Dlaczego włoska? Bo głośna (szczególnie z początkiem każdej próby), pełna pasji i energii, która przekłada się na folkowe występy. Zespół Folklorystyczny
JURA to nie tylko nazwa, to budujące się rodziny i wieloletnie przyjaźnie z ludową nutą w tle.

Powstanie zespołu nierozerwalnie łączy się
z przynależnością jego członków do koła Związku Młodzieży Wiejskiej, które istniało w latach 80.
XX w. w Niegowonicach. Członkami zespołu byli
uczniowie szkoły podstawowej, szkół średnich oraz
młodzież pracująca w okolicznych zakładach pracy.
Od początku patronat nad zespołem przejął Związek Młodzieży Wiejskiej, który dotował, wspierał, a
także promował zespół. Pierwsze próby JURY przez
okres 5 lat odbywały się w prywatnym domu kierownika zespołu Stanisława Kwiatkowskiego. Na
początku były to formy teatralno-folklorystyczne i
montaże patriotyczne. Po raz pierwszy zespół zaprezentował się, przedstawiając Jasełka w kościele
parafialnym w Niegowonicach w noc wigilijną w
1980 roku. Ponadto przedstawił społeczności lokalnej montaż słowno-muzyczny wierszy polskiego
noblisty Czesława Miłosza.
Programy artystyczne przygotowywano głównie w oparciu o piosenki ludowe, które w przeszłości śpiewano podczas różnych uroczystości
rodzinnych. W ten sposób ocalono od zapomnienia
wiele dawnych piosenek ludowych, które stały się
kanwą pierwszych programów folklorystycznych
JURY. Wówczas powstała kapela zespołu: akordeon, trąbka, kontrabas, dwóch skrzypków i dwóch
klarnecistów. Muzycznie opiekował się nimi Marian

Jurczyk z Poręby. Na początku zespół nie posiadał swoich strojów ludowych, dlatego też podczas
pierwszych występów prezentował się w strojach
wypożyczonych z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Katowicach. Pierwsze stroje ludowe odtworzone
na podstawie relacji mieszkańców, dostępnej literatury i opracowań o Zagłębiu Dąbrowskim, uszyto
we własnym zakresie. Potem dzięki wsparciu różnych instytucji zakupiono stroje damskie i męskie
stosownie do regionu, którego program przygotowywała JURA.
Zespół prezentował się w środowisku lokalnym, brał udział w uroczystościach i wydarzeniach
gminnych, takich jak dożynki, uroczystościach kościelnych w parafii oraz występował podczas imprez ZMW województwa katowickiego. Sytuacja
zmieniła się, kiedy powołany został Dom Kultury
w Niegowonicach. W roku 1986 choreografem zespołu została Anna Szymańska, natomiast muzykę
dla kapeli pisał Wacław Wolny. Próby zespołu odbywały się w Domu Kultury w Niegowonicach w
każdy piątek. Zespół wyjeżdżał również na obozy
szkoleniowe, podczas których opracowywane były
układy choreograficzne różnych regionów Polski,
m.in. Zagłębia, Rzeszowa, Lublina, Krakowa. JURA
występowała na imprezach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych. W swojej historii ma wiele

zagranicznych wyjazdów (m.in.: do Danii, Francji,
Czech) i fantastycznych wspomnień. Żeby oddać
atmosferę wyjazdów wystarczy wspomnieć występ
w Legolandzie czy ogromnym domu towarowym w
Viborgu, towarzyszące podróżom i występom emocje oraz zawiązane poza granicami kraju przyjaźnie.
Spotykając się na próbach, członkowie zespołu nie
mogą oprzeć się pokusie, wystarczy jedno słowo,
aby odkopać lawinę przeżyć, zabawnych zdarzeń i
tych najbardziej emocjonalnych momentów, które
nie tylko u kobiet wywołują łezki kręcące się w oku.
JURA uroczyście obchodziła swój jubileusz
10-lecia w Domu Kultury w Łazach. Ostatecznie
działalność została zawieszona w 1993 roku. Po
wielu latach przerwy dawni członkowie postanowili
reaktywować zespół. Pierwsze spotkanie członków
zespołu JURA odbyło się w styczniu 2012 roku na
plebanii parafii św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach (tam do dnia dzisiejszego spotyka się w
każdy piątek wieczorem na próbach). Wówczas na
spotkanie przyszli nie tylko członkowie zespołu, ale
również osoby, które postanowiły rozpocząć naukę
śpiewu pieśni religijnych i ludowych. Do 2016 roku
kapelą i zespołem opiekował się muzycznie Dariusz
Ludwikowski teraz Marek Zimny. W chwili obecnej
do JURY należy 35 osób oraz kapela: Marek Zimny – akordeon, Mateusz Zimny – trąbka, Stanisław
Jachna – klarnet, Jacek Staroń – klarnet, Mariusz
Kołton – kontrabas. Po raz pierwszy reaktywowany zespół zaprezentował się podczas uroczystej
mszy świętej z okazji wizyty ks. Kazimierza Mrówki w parafii. Wkrótce JURA śpiewała także pieśni
wielkanocne podczas mszy św. rezurekcyjnej, a jej
członkowie w strojach ludowych uczestniczyli tradycyjnie w procesji rezurekcyjnej. Odtąd członkowie zespołu uczestniczą w życiu parafii, ubogacając
ważne uroczystości, takie jak msze święte podczas
świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, odpustów
parafialnych. Zespół kultywuje tradycje ludowe,
prezentując podczas występów piosenki ludowe z
terenu Zagłębia Dąbrowskiego. JURA uczestniczy w
życiu kulturalnym lokalnej społeczności, prezentuje
się podczas festynów organizowanych w miejscowości i w trakcie uroczystości gminnych, takich jak
Dożynki Gminne (np. występy w Grabowej, Wiesiółce, Hutkach Kankach). Zespół wykonywał również
pieśni patriotyczne podczas uroczystości państwowych na terenie gminy, np. z okazji 11 listopada czy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Bierze też udział w
przeglądach i festiwalach folkloru organizowanych
na terenie powiatu zawierciańskiego, gdzie reprezentuje Gminę Łazy.
Beata Kuc, Bogusława Serzysko

Osiągnięcia:
- 2015 ROK
Festiwal Folkloru i Rękodzieła w Szczekocinach - I miejsce w kategorii: Zespoły
II Gala Wolontariatu otrzymał Statuetkę w
kategorii SPOŁECZNIK ROKU
- 2016 ROK
I Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach 2016 r. - GRAND PRIX
- 2017 ROK
Festiwal Folkloru i Rękodzieła w Szczekocinach - VI miejsce w kategorii: Zespoły
II Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach 2017 - I miejsce w kategorii: Zespoły Dorosłe
Dożynki Diecezjalne w Siewierzu, udział w
konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy i zajęcie wspólnie z KGW Niegowonice VII
miejsca
- 2018 ROK
III Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach 2018- II miejsce w kategorii: Zespoły
Nagroda Burmistrza Łaz za całokształt twórczości
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Wycieczka do Muzeum Auschwitz
ŁAZY/// Żywa lekcja historii dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1
w Łazach. Po omówieniu literatury II wojny światowej i poznaniu historii
powstania obozów koncentracyjnych przyszedł czas na wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zwiedzanie rozpoczęło się od projekcji filmu na temat wyzwolenia obozu
przez armię radziecką. Uczniowie przeszli główną bramą i zwiedzali kolejne
bloki. Największe wrażenie wywarły na
nich blok 11, zwany blokiem śmierci,
gabloty z przedmiotami należącymi do
więźniów i komora gazowa. W salach
multimedialnych uczniowie obejrzeli
filmy z przedwojennego życia Żydów

oraz wysłuchali przemówień propagandowych, wygłaszanych przez władze
niemieckie. Obóz w Brzezince jest dowodem na ogrom zbrodni popełnionych
przez Niemców. To tu można zobaczyć
warunki, w jakich żyli więźniowie.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali przewodnika. Zdobyta
wiedza na długo zostanie w ich pamięci.
mpp

Powróćmy do 3 maja 1791 roku
GRABOWA/// 26 kwietnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.
Stanisława Będkowskiego w Grabowej odbyła się uroczysta akademia z
okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

16 maja 2018r.

Orzeł biały - nasza duma
CHRUSZCZOBRÓD/// W jubileuszowym roku obchodów 100-lecia niepodległości Polski uczniowie Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie aktywnie uczestniczą w wielu zadaniach i konkursach dotyczących tej
ważnej rocznicy.
Na zaproszenie senatora Arkadiusza
Grabowskiego uczniowie wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej pt. „Orzeł biały - nasza duma”.
Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do
czasów współczesnych. Najważniejszym
celem konkursu było zainteresowanie
uczniów znaczeniem naszych symboli
narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa.
Etap okręgowy konkursu obejmował powiaty: zawierciański, będziński
i miasto Dąbrowa Górnicza, wzięło w
nim udział 60 szkół i 180 uczestników,
dlatego tak bardzo jesteśmy dumni z
naszego ucznia klasy II gimnazjum Piotra Chały, który w kategorii szkół ponadpodstawowych uzyskał II miejsce.
25 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Będzinie odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród i dyplomów, w której
wzięli udział uczestnicy, dyrektorzy i
opiekunowie oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu. Oprócz Piotra, dyplomy i

medale za udział w konkursie otrzymali
także uczniowie naszej szkoły - Zofia
Zając i Hubert Marek. Serdecznie gratu-

lujemy i życzymy sukcesów.
Dorota Sobiegraj

Żyj z przyrodą w zgodzie
NIEGOWONICE/// 22 kwietnia każdego roku w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
obchodzony jest Dzień Ziemi. Ale nie tylko w tym dniu szkolna społeczność pamięta o ochronie środowiska.
Przez cały rok w szkole prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych: baterii, plastikowych nakrętek i makulatury. W kwietniu natomiast podejmowane są dodatkowe działania mające na celu pogłębienie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Patriotyczne apele rocznicowe są
w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Grabowej tradycją, dzięki której dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne
dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz
przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Jest to wspaniała okazja,
by uzmysłowić rolę takich słów jak ojczyzna i patriotyzm oraz przybliżyć fakty z historii Polski, często zapomniane i
nie do końca rozumiane przez dzieci i
młodzież.
Uczniowie biorący udział w akademii przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dla Polski

dzień. Nie zabrakło akcentów symbolicznych: biało-czerwonej flagi, godła,
„Mazurka Dąbrowskiego”, daty 3 maja
1791 oraz nazwisk Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Ignacego Potockiego,
Hugo Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego.
Na koniec nagrodzono młodych
aktorów gromkimi brawami, po czym
wszyscy rozeszli się na lekcje. To przedstawienie przybliżyło informacje z
historii naszego kraju oraz pozwoliło
poznać los ludzi z tamtego okresu. Ten
występ z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.
mpp

Odlotowe lekcje przyrody

ŁAZY/// 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach odbyła się
odlotowa lekcja przyrody z udziałem żywych ptaków.

W tym roku uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie na
plakat o ochronie przyrody zorganizowanym przez Ewę Bułę. Wszystkie
prace były ciekawe, barwne, wykonane
różnymi technikami. Najlepsze z nich
zostały wyeksponowane na szkolnej
gazetce. I miejsce ex aequo zajęła praca ucznia klasy VI Tymoteusza Bulińskiego i Bartosza Krępy z klasy IVb, II
miejsce Weroniki Skrzek z klasy VI, III
miejsce Weroniki Kozieł, również z klasy VI. Kolejnym punktem obchodów był
udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji
Ekologicznej ARKA „Listy dla Ziemi”.
Celem akcji było zwrócenie uwagi na
poważny problem dotyczący gospodarki odpadami oraz zanieczyszczenia
powietrza wynikającego z tzw. niskiej
emisji i podjęcia działań, które by temu
zapobiegały. W ramach tej akcji uczniowie wezmą też udział w konkursie na
„Najpiękniejszy list dla Ziemi”. Z kolei
młodzież gimnazjum mogła pochwalić
sie swoją wiedzą, biorąc udział w quizie
geograficzno-ekologicznym przygoto-

wanym przez Annę Leszczyńską. Rywalizowały ze sobą reprezentacje klasy III
a w składzie: Monika Delkowska, Marcin Kowalski i Katarzyna Mencfel i III b:
Szczepan Dziubakowski, Wiktor Kisielewski i Franciszek Małysa. Uczniowie
odpowiadali na wylosowane pytania i
rozpoznawali z przeźroczy różne krajobrazy świata. Po emocjonującym starciu

wygrała klasa III b. Zarówno wszystkim
uczestnikom quizu, jak i zwycięzcom
konkursu plastycznego dyrektor szkoły Teresa Kubasik wręczyła dyplomy i
słodkie upominki. Jak co roku szkolne
korytarze zostały przyozdobione pracami plastycznymi uczniów z różnych klas.
Ewa Buła

Dbajmy o naszą planetę
ROKITNO SZLACHECKIE/// Wiersz Wisławy Szymborskiej stał się mottem apelu, który odbył się 25 kwietnia w
Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim z okazji DNIA ZIEMI.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali
się z biologią życia sów oraz przedstawicieli rodzin jastrzębi i sokołów. W
trakcie warsztatów zademonstrowano
najmniejsze i największe sowy, sokoły
i jastrzębie. Młodzi przyrodnicy dowiedzieli się, czym różnią się poszczególne
gatunki ptaków oraz poznali ich zwyczaje. Ogromną radość sprawił dzieciom
bezpośredni kontakt z prezentowanymi ptakami, które wielokrotnie latały,

wzbudzając zachwyt obserwatorów.
W drugiej części spotkania uczniowie rozwiązywali zagadki dotyczące
warunków życia i zwyczajów sów, jastrzębi i sokołów. Uczestnicy spotkania
zdali test celująco i otrzymali nagrody.
Ostatnią atrakcją było robienie zdjęć z
ptakami. Polecamy takie odlotowe lekcje przyrody.
Elżbieta Kijewska

Jego celem było skłonienie do refleksji nad naszym postępowaniem w
stosunku do Ziemi, które może być dla
przyszłych pokoleń, a może już i dla
nas, katastrofalne w skutkach. Uczniowie klasy 5 przekazali swoim kolegom
i koleżankom krótkie wskazówki do
tego, jak zmienić nasze postępowanie
wobec powietrza, wody, lasów, jak postępować z odpadami.
Uczniowie klasy 3, w imieniu społeczności szkolnej, złożyli uroczyste
ślubowanie, że będą postępować tak,
by nie szkodzić naszej Ziemi. Najmłodsi przyswoili sobie słowo EKOLOGIA,
śpiewając z uczniami kl.5 piosenkę pod
tym właśnie tytułem. Rozdane zostały
nagrody za szkolny konkurs ekologiczny ,,MOJA ZIEMIA-MÓJ DOM”. I miejsce
zdobyła uczennica kl. VII - Milena Łabuś, a wyróżnienie otrzymał uczeń kl.
VI - Hubert Dudkiewicz. Nagrody po-

cieszenia otrzymali: Kamil Gibas kl. V,
Marcel Zagdan kl. VI, Mikołaj Pawlak kl.
IV, Weronika Putowska kl. IV.
Przy okazji święta Ziemi wręczone
zostały dyplomy uczniom klasy 5 za
projekt „Młodzi w Akcji”. Największą
atrakcją apelu był kiermasz kwiatów
doniczkowych. Do zorganizowania

kiermaszu w dużej mierze przyczyniła
się klasa 4. Uczeń kl. 5 - Miłosz Kotwa
zakończył apel słowami poety rzymskiego Owidiusza: ,,COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PRZEWIDUJ
SKUTKI”.
mpp
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Tolerancja w przedszkolu
ŁAZY/// Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach od wielu lat propaguje tolerancję w różnych
jej aspektach. Przedszkolaki znakomicie rozumieją idee tolerancji. Tolerancja to przede wszystkim szacunek
dla drugiego człowieka, szacunek dla jego odmienności.

„Tolerancja nie polega na odwracaniu oczu od odmienności. Poza tym nikt
nie potrzebuje przyzwolenia od innych
na bycie sobą”. W placówce w Łazach od
lat funkcjonuje grupa integracyjna, gdzie
dzieci zdrowe
i niepełnosprawne współdziałają ze sobą podczas
zajęć, zabaw, uroczystości, wyjść, spacerów
i wycieczek. Jeśli dziecko od najwcześniejszych lat ma kontakt z dziećmi
z różnymi niepełnosprawnościami, czy

z dziećmi z różnych kultur, obcowanie
z osobami różniącymi się jest czymś
naturalnym. 14 maja 2018r. w ramach
udziału w „Kampanii Razem Raźniej”,
której inicjatorem jest przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach, został zorganizowany przemarsz przedszkolaków ulicami
miasta. Rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami przygotowali transparenty i
plakaty, które dotyczyły tolerancji, integracji, pomocy, współpracy, szacunku dla

odmienności. Integracja ma dla nas wiele
różnych znaczeń, to nie tylko tolerancja,
ale też szacunek dla cudzej pracy, zainteresowań, emocji. Ważne jest, aby pokazywać przedszkolakom, jak różnorodna i
bogata jest otaczająca nas rzeczywistość,
a społeczności lokalnej przybliżamy tą
tematykę bezpośrednio uczestnicząc w
życiu społecznym.
Izabela Furgał/
Justyna Koclęga-Sętkowska

Całe życie jest szkołą
ŁAZY/// Wszystko ma swój początek i swój koniec... 27 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po trzech i czterech latach pracy oraz zmagań szkolnych nadszedł
czas podsumowania etapu nauki w Gostku czyli pożegnanie maturzystów z Zespole Szkół im. prof. Romana
Gostkowskiego w Łazach.
Po przemówieniach dyrektor szkoły Marzeny Orzoł, zaproszonych gości
oraz młodzieży, nastąpiło wręczenie
świadectw, nagród, wyróżnień, dyplomów i dwóch „złotych indeksów”
uczniom, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w nauce. Część oficjalna zakończyła się miłym akcentem wręczenia
kwiatów dyrektorom szkoły, wychowawcom i nauczycielom.
Druga odsłona akademii miała
charakter refleksyjno-wspomnieniowy. Pojawiły się wystąpienia utalentowanej muzycznie młodzieży Zespołu
Szkół im. prof.Romana Gostkowskiego
– Patrycji Machury, Wiktorii Szeremety,
Dawida Burzyńskiego, Daniela Latuska,
Mateusza Dorobisza. Poczucie humoru i zmysł kabaretowy zaprezentowali
uczniowie klasy 2a LO - Szymon Jagielak, Szymon Puto, Jakub Olczyk , Miko-

łaj Aleksandrowicz , Kacper Jaworski ,
Szymon Dratwa oraz uczennice z klasy
2b Natalia Kłysińska i Natalia Ciesek. W
rolę prowadzących uroczystość wcielili
się: Patryk Dworak, Laura Białas, Patrycja Kaczmarzyk. Prezentację przygotowała i opracowała Natalia Bereza. Za
oprawę muzyczną odpowiedzialni byli
Patryk Kubiczek i Mieszko Fijałkowski.
Opiekę
manualno-logistyczno-techniczną pełnili uczniowie z klasy 3d TE
(best of the best), klasy 2b i 3 ckTE.
Uroczystość dobiegła końca ...opadło konfetti, rozproszył się dym na scenie... Wszystkim absolwentom życzymy
100% na maturze. Mamy nadzieję, że
„magiczne długopisy” , które otrzymali
w prezencie od swoich młodszych kolegów przyniosą szczęście.
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Gminny Konkurs ,,Rozumiem, co czytam”
ŁAZY/// Czytanie ze zrozumieniem jest jedną z kluczowych umiejętności, którą kształtuje się w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć
edukacyjnych.
W celu doskonalenia tej umiejętności Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach
już po raz kolejny zorganizowała Gminny Konkurs ,,Rozumiem, co czytam”. Do
udziału w nim zaproszono reprezentantów klas piątych ze wszystkich placówek z terenu Gminy Łazy. Przybyłych
uczestników oraz ich opiekunów bardzo
serdecznie powitała Dyrektor Szkoły –
Pani Alfreda Wojtala.
24 kwietnia 2018 roku o godzinie
9.30 piątoklasiści przystąpili do rozwiązywania testu, który zawierał instrukcję,
teksty, pytania oraz kartę odpowiedzi.
60 minut minęło błyskawicznie. Powołana Komisja Konkursowa sprawdziła
prace oraz wyłoniła laureatów. Pani Dyrektor Alfreda Wojtala wręczyła nagrody
szczęśliwym zwycięzcom. Zostali nimi:
-I miejsce:
Piotr Kubasik – Szkoła Podstawowa
w Niegowonicach oraz Krzysztof Parzoch – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ła-

zach
-II miejsce:
Julia Pietraszek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach
-III miejsce:
Miłosz Kotwa – Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim.
Konkurs, jak co roku, przygotowały
nauczycielki: Aneta Łągiewka oraz Elżbieta Kijewska.
Aneta Łągiewka

Święto Konstytucji 3 Maja w Wysokiej
WYSOKA/// 30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej
w Wysokiej, legitymującej się certyfikatem „Szkoły Młodych Patriotów”
odbyła się uroczysta akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego zainicjowało podniosły charakter akademii,
podczas której uczniowie przedstawili
program słowno-muzyczny, recytowali
wiersze sławiące piękno Polski – naszej
Ojczyzny i śpiewali piosenki patriotyczne. W tym dniu cała społeczność szkolna ubrana była w stroje galowe. W ten
sposób wyraziliśmy szacunek swojej
Ojczyźnie i tym, którzy walczyli o to,
byśmy teraz w spokoju mogli świętować
w wolnym i niepodległym państwie.
Majowe święta to wspaniała okazja, by
uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów
jak: Ojczyzna iPatriotyzm.
Justyna Kożar-Rozpara

Z ekologią za pan brat!
ŁAZY// Dzień Ziemi, najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, a jednocześnie zbyt często poświęcone jednorazowym akcjom. Dlatego Przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola „Biedroneczki” świętowały cały tydzień, który rozpoczęły
Panie z Biblioteki Publicznej w Łazach czytając bajki o przyrodzie.

mpp

Do Hiszpanii w ramach Erasmusa+
CIĄGOWICE/// W ramach realizacji projektu Erasmus+ „ Eurosymbols towards 2020” nauczyciele wraz z
uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach uczestniczyli w pierwszym z trzech spotkań nauczycieli i uczniów z siedmiu krajów.
W ramach projektu do Hiszpanii
wyjechali uczniowie klasy piątej: Oliwia Doniec i Jakub Muszak oraz klasy
szóstej: Wiktoria Kieczeń i Bartłomiej
Stępień. Opiekę nad nimi sprawowały: dyrektor szkoły Małgorzata Janus i
nauczyciel języka angielskiego Dorota
Jankiewicz.
Reprezentanci polskiej grupy mieli okazję spotkać się z uczniami i nauczycielami z Włoch, Turcji, Rumunii,
Węgier, Chorwacji no i oczywiście Hiszpanii. Doświadczenie przebywania prawie tydzień w hiszpańskich rodzinach
było dla uczniów niezwykłe i bardzo
ubogacające. Sprawdzili umiejętność
porozumiewania się w języku angielskim – rezultaty świetne. Uczniowie i
nauczyciele przebywający w Hiszpanii
zwiedzili wspólnie Madryt, średniowieczne miasteczko Siguenza, miasto i
prowincję Guadalajara i naturalnie miasteczko Castillo del Pioz, gdzie mieści
się zaprzyjaźniona szkoła. Uczniowie
uczestniczyli w zajęciach szkolnych
wraz ze swoimi gospodarzami i poznali
życie jednaj ze szkół hiszpańskich. Dla

nas wszystkich był to wspaniały, pełen
nowych doświadczeń tydzień. I chociaż
pogoda nie była typowo hiszpańska,

przyjęto nas gorąco z wielką gościnnością.
mpp

Następnie dzieci sprawdziły swoją
wiedzę w konkursie ekologicznym. Nie
obyło się także bez popisów kulinarnych
- ciasteczek przypominających Ziemię!
Zachęciliśmy naszych Przedszkolaków
do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Do tego, żeby wyszli na
zewnątrz i poszli do Przyrody, do lasu.
Żeby poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na reﬂeksję, jak ona jest dla nas
ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa. Szczególnie zasiedziałym w
betonie osobom chcemy przypomnieć
(a młodszym pokazać), że czas spędzo-

ny w lesie czy na łące nie jest czasem
zmarnowanym, szczególnie jeśli damy
sobie możliwość faktycznego bycia z
Przyrodą a nie tylko w jej otoczeniu. W
tym celu warto wyłączyć telefony, tablety, mp4, schować książki czy gazety,
a nawet przestać na chwilę rozmawiać.
Warto usiąść lub położyć w ustronnym
miejscu, dotknąć trawy, zasłuchać się i
zapatrzeć. Poobserwować mrówki, zbadać fakturę liści, zrobić to, czego zwykle
nie robimy nawet podczas niedzielnego
spaceru w parku.
Marlena Kleszcz
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Gminny Dzień Strażaka w Wiesiółce
WIESIÓŁKA/// Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka Gminy Łazy odbyły się w OSP w Wiesiółce – jednostce, która w tym roku
obchodzi 60-lecie powstania. Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego oraz wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom i członkom OSP za długoletnią, nienaganną służbę społeczną w szeregach OSP.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w
Wysokiej. Następnie kolumna strażacka udała się w kierunku placu obok remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiesiółce. Tam odbyła się podniosła uroczystość
związana z Gminnym Dniem Strażaka oraz jubileuszem 60-lecia powstania OSP
w Wiesiółce połączona z uroczystym przekazaniem samochodu pożarniczego obchodzącej jubileusz jednostce. Kluczyki do nowego samochodu dla OSP
w Wiesiółce przekazali: burmistrz Łaz Maciej Kaczyński i przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach Anna Staniaszek.
„Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim ludzie,
którzy je tworzą. W tym ważnym dla wszystkich strażaków dniu składam wszystkim strażakom podziękowania za ogromne zaangażowanie, bezinteresowność,
ofiarność oraz niesienie pomocy. Wasze działania to nie tylko gaszenie pożarów,
ale także likwidacja miejscowych zagrożeń, co wymaga od Was nieustannych
szkoleń i doskonalenia umiejętności, które sprawiają, że jesteście profesjonalistami w każdym działaniu. To od Was często zależy zdrowie i życie mieszkańców
Gminy” – zwrócił się do strażaków burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.
Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu narodowego przez Orkiestrę OSP w Niegowonicach pod przewodnictwem kapelmistrza
Marka Zimnego, prezes OSP w Wiesiółce Henryk Ziaja przedstawił rys historyczny
jednostki.
„Ochotnicza Straż Pożarna w Wiesiółce powstała w 1958 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej. To wówczas przed 60 laty grupa inicjatywna
mieszkańców Wiesiółki postanowiła powołać do ochrony i zabezpieczeń przed
pożarami Ochotniczą Straż Pożarną, w związku z czym podczas zebrania wiejskiego podjęto uchwałę o założeniu jednostki. Z biegiem lat zmieniają się ludzie.
Starszych druhów zastępują młodsi koledzy z nowymi pomysłami i inicjatywami. Kolejne pokolenie nie tylko próbuje swoich sił w działalności społecznej, ale
również także stara się kontynuować rozpoczęte przed laty cele i zamierzenia”
– powiedział Henryk Ziaja, prezentując historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiesiółce.
Podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w Wiesiółce zasłużeni działacze
i członkowie OSP otrzymali za swoją długoletnią, nienaganną służbę społeczną w
szeregach OSP zaszczytne odznaczenia.
Medale otrzymali:
Henryk Ziaja - Złoty Znak Związku
Mieczysław Czopiński – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Władysław Woźniczka - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Piotr Mazanek – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Edward Zadworny - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Michał Staroń – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Marcin Ziaja - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Mariusz Duma – Odznaka Strażak Wzorowy
Tomasz Kwoczała – Odznaka Strażak Wzorowy
Adrian Lange – Odznaka Strażak Wzorowy
Kamil Magier – Odznaka Strażak Wzorowy
Paweł Szeremeta – Odznaka Strażak Wzorowy
Sebastian Skrzypek – Odznaka Strażak Wzorowy
Jubileusz pracy społecznej w OSP obchodzili:
Henryk Ziaja – 50-lecie
Władysław Staroń, Bronisław Staroń, Marian Szkliniarz – 45-lecie
Krzysztof Mazanek, Paweł Kalaga, Edward Zadworny, Piotr Mazanek – 25-lecie
Wojciech Pluta, Marcin Ziaja, Michał Staroń – 20-lecie
Wojciech Cabala – 15-lecie
Jolanta Zadworna, Sebastian Skrzypek, Mariusz Duma, Kamil Magier, Tomasz Kwoczała, Maciej Kubiczek – 10-lecie
Adrian Lange, Paweł Szeremeta – 5-lecie
Odznaczenia wręczyli: Mieczysław Skręt, przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej, Tomasz Męcik-Kronenberg, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, mł. bryg. Artur Łągiewka, komendant PSP w Zawierciu, st. bryg. Bogdan Jędrocha, zastępca komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Uroczystość Gminnego Dnia Strażaka Gminy Łazy poprowadził Grzegorz Piłka, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.
Agnieszka Seweryn

7

SPACEREM PRZEZ GMINĘ

16 maja 2018r.

Święto Konstytucji 3 Maja
Gminne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w Niegowonicach.
Przybyłe
na
uroczystość
delegacje
złożyły kwiaty pod
tablicą upamiętniającą „700 - lecie Niegowonic i
Niegowoniczek”.
O godz. 11:00 odprawiona została
Msza Święta w
kościele p.w. św.
Franciszka z Asyżu.

Piosenką uczcili święto 3 M

aja

Po zakończeniu Mszy Świętej w kośc
iele odbył się koncert, który
rozpoczęła uczennica SP w Niegowo
nicach Hanna Zdrzalik. Piosenką święto 3 Maja podkreśliła takż
e Wiktoria Pyrdoł. Koncert
pieśni patriotycznych zaśpiewał takż
e
Zespół Folklorystyczny JURA, który
słowem i piosenką przybliżył historię nasz
ej
Ojczyzny.

Uroczystość uświetniły dwa ważne
akcenty. Parafianie złożyli
życzenia proboszczowi
ks. Arturowi
Przybyłko, który obchodzi 30-lecie święceń kapłańskich. Podczas koncertu burmistrz Łaz Maciej Kaczyński wręczył Zespołowi Folklorystycznemu JURA Nagrodę Burmistrza za całokształt twórczości. Nagroda
każdego roku zostaje przyznawana w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Uroczystości poprowadził Grzegorz Piłka,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.
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W Święto Flagi na sportowo

Łazach

2 maja mieszkańcy Łaz uczcili Święto Flagi na sportowo. Sprzed Parku
Wodnego JURA wystartowali rowerzyści, biegacze oraz pasjonaci nordic
walking. Tego dnia nie chodziło o sportowy wynik, liczyło się uczestnictwo
i wspólna zabawa w piknikowym nastroju. Pogoda nie zawiodła, dopisali
również uczestnicy.
2 maja w Łazach warto było pojawić
się z flagą i przyłączyć się do startujących na
trasie biegu (bieg główny na dystansie 3300
metrów), trasie nordic walking (dystans 1500
metrów) oraz rajdzie rowerowym (dystans
18 kilometrów). Dla wszystkich uczestników
przygotowano małe flagi, które powiewały w rękach, plecakach i na rowerach. Start
i metę biegu wyznaczono w sąsiedztwie
Parku Wodnego „Jura” w Łazach. Bieg oraz
zmagania na trasie nordic walking zaplanowano w mieście na trasie prowadzącej
na stadion i nad Zalew Mitręga. Rowerzyści wyjechali na trasę poza Łazy, a ich
celem był pomnik na Błojcu. Rowerzyści
po zapaleniu znicza ruszyli w drogę powrotną.
Na mecie na uczestników czekała
kolejna niespodzianka, którą przygotowało Centrum Promocji i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego
w
Łazach. Każdy z zawodników wylosował nagrodę
- niespodziankę, wśród
których nie zabrakło Monografii Gminy Łazy, plecaków, karnetów na basen
oraz ciekawych gadżetów. Podczas Biegu Flagi
zawodnikom
kibicował
burmistrz Łaz Maciej Kaczyński. Koordynatorem
zawodów był Konrad
Knop.

Harcerze złożyli kwiaty
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70 lat wędrówki z miłośnikami książek - dokończenie ze strony 1
Bibliotekarze starają się zaspokajać
potrzeby informacyjne, edukacyjne i
kulturalne mieszkańców miasta i gminy. Jako że życie człowieka w XXI wieku
nieodłącznie wiąże się z mediami, starają się kłaść nacisk na działania związane z edukacją medialną czytelników
biblioteki głównej i filii bibliotecznych.
Łazowska Biblioteka była jedną z pierwszych instytucji w gminie posiadających
stronę internetową. Przełomem związanym z działaniami w wirtualnym świecie
był rok 2006, w którym w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Ikonka” uruchomiono dla mieszkańców czytelnię internetową oraz rok
2008, w którym Biblioteka w Łazach
stała się jedną z bibliotek wiodących w
Programie Rozwoju Bibliotek, pozyskując 12 zestawów komputerowych udostępnianych czytelnikom oraz biorąc
udział w seriach szkoleń dla bibliotekarzy. Tak zaczęła się biblioteczna wirtualna przygoda trwająca do dnia dzisiejszego. Wydawać by się mogło, że temat
edukacji IT w przypadku najmłodszych
grup czytelników wyczerpuje szkoła,
jednak często okazuje się, że nietrudno
znaleźć obszary niezgłębione. Bibliotekarze Centrali oraz filii bibliotecznych
działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych prowadzą nie tylko
wśród uczniów, ale nawet w grupach
przedszkolnych. Dzięki projektowi „Tablety w Twojej bibliotece” z 2015 roku
Biblioteka wzbogaciła się o 6 iPadów,
wykorzystywanych podczas zajęć dla
dzieci i młodzieży (m.in. warsztatów
selfie, animacji poklatkowej, robienia
hologramów, serii warsztatów „RE-MIKS
w Bibliotece”, „Industrialnych spacerów
po Łazach). Rok 2018 to kolejny wygrany projekt, wzbogacający Bibliotekę o 3
tablety i roboty Photon, dający propozycję nowych zajęć dla najmłodszych.
Należy tu wspomnieć, że od kilku lat
w Centrali oraz filiach bibliotecznych
odbywają się bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach programu Polska
Cyfrowa Równych Szans, w trakcie których osoby nie korzystające dotychczas

z komputera i Internetu włączają się w
cyfrowy świat. Zajęcia prowadzą Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans.
Dodatkowo czytelnicy w ramach proponowanej oferty dostępu do różnego
rodzaju mediów mogą również bezpłatnie korzystać z około 2500 tytułów
e-booków z bazy czytelni internetowej
IBUK Libra.
Śledząc zmiany zachodzące w Bibliotece w Łazach, warto wymienić:
uruchomienie w 2007 roku Punktu
Jurajskiej Informacji Turystycznej oraz
rozpoczęcie działalności Gminnego
Centrum Informacji, rozpoczęcie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w
2008 roku, powstanie Kawiarenki Literackiej w 2011 roku oraz uruchomienie
Izby Tradycji przy ul. Dworcowej 3 w
2013 roku, a także Punktu Informacji
Turystycznej w roku 2014.
Wśród szczególnych obszarów
działalności Biblioteki wskazać trzeba
działania na rzecz ratowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Instytucja
staje się małym archiwum gromadzącym i udostępniającym materiał historyczny wiążący się z terenem gminy
Łazy: zdjęcia, dokumenty, wspomnienia, z których część trafia do Cyfrowego
Archiwum Tradycji Lokalnej (http://lazy.
archiwa.org) powstałego w 2011 roku.
Niemałą rolę w tej sferze działalności
pełni Izba Tradycji, w której odbywają
się Lekcje Żywej Historii, prezentowane
są wystawy i gromadzone eksponaty,
prowadzone są spotkania mające na
celu utrwalenie i upowszechnianie faktów związanych z historią Łaz i okolic.
Działalność historyczna to także prace
Społecznej Grupy Historycznej w składzie: Jan Bugaj, Elżbieta Gradzik, Beata
Kuc, Stanisław Kwiatkowski, Bożena Miklas i Lesław Milejski, której kilkuletnia
praca zaowocowała wydaniem w 2017
roku „Monografii Gminy Łazy do 1967
roku”.
Pisząc o działaniach Biblioteki, nie
sposób nie wspomnieć, że to także wiele wydawnictw promujących lokalną
historię i twórców, czyli „Naszą Małą

Ojczyznę” oraz spotkania autorskie ze
znanymi i lubianymi twórcami literatury współczesnej, pasjonatami fotografii, sztuk plastycznych, mieszkańcami
gminy trudniącymi się ciekawymi zajęciami, rozwijającymi pasje. Instytucja
nie funkcjonowałaby tak sprawnie bez
współpracy. Współpracuje z koalicjantami w ramach podpisanego w 2010
roku Porozumienia Partnerskiego na
rzecz rozwoju społeczeństwa miasta
i gminy Łazy, organizując wydarzenia ze szkołami, instytucjami kultury i
opiekuńczymi oraz wieloma osobami
gotowymi dzielić się z innymi umiejętnościami i zainteresowaniami. Pozyskuje środki zewnętrzne, przygotowując
projekty i składając wnioski w różnych
programach.
Andre Mauoris powiedział, że „nowoczesna biblioteka publiczna jest
instytucją aktywną, dynamiczną; wychodzi naprzeciw czytelnikowi, pragnie poznać i zaspokoić jego potrzeby,
przyciągnąć go, udostępniając różne
środki zdobycia wiedzy, wykształcenia,
rozrywki”. W każdym dniu staramy się
realizować ten przekaz i wizję zawartą
w Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, by Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
była nowoczesna, by była miejscem
odpoczynku, samorealizacji i edukacji
przez całe życie, stanowiąc przestrzeń
spędzania czasu wolnego młodych i dorosłych mieszkańców gminy. Świętując
jubileusz 70 lat działalności, wypożyczamy książki, pracujemy nad nowymi
zajęciami dla najmłodszych, poszukujemy pomysłów warsztatów, które
zainteresują młodzież, planujemy spotkania dla dorosłych, tak, by wszyscy
mieli ochotę wrócić w progi Biblioteki.
Dzień dzisiejszy to przygotowania do
V Prezentacji Bibliotecznych, w trakcie
których odbędą się m.in. spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk, warsztaty
komiksu z Szymonem Telukiem oraz recital Hanny Śleszyńskiej.
Bogusława Serzysko

Klub Książki o „Córeczce”

„Ciesząca się popularnością wśród
czytelników Liliana Fabisińska jest
autorką powieści „Córeczka” zadedykowanej wszystkim Polakom, którzy
nigdy nie wykrywali testu na obecność
HIV. Według danych statystycznych ok.
50% rodaków może być nosicielem
tego wirusa, choć o tym nie wie. Dziś ta
nieuleczalna choroba z objawami przeziębienia może być zahamowana pod
warunkiem jej wczesnego wykrycia.
Poukładane, szczęśliwe życie Agaty
- psychoterapeutki, pedagoga uczelnia-

nego, eksperta od wychowania dzieci i
rozwiązywania problemów rodzinnych,
zostaje zburzone pojawieniem się Zuzy.
Dawna, burzliwa historia związku z
Grzegorzem odżywa na nowo, a niespodziewane wizyty Kropeczki z przetrząsaniem domu włącznie, destabilizują
harmonię rodzinną. Wyznanie nastolatki zmusza Agatę do wykonania testów
na wykrywalność wirusa HIV również w
trosce o zdrowie swoich najbliższych.
Od tej pory żyje w stresie i niepewności, nie potrafi cieszyć się prezentem

od Marcina, czyli wycieczką we dwoje
do Włoch. Za wszelką cenę unika kontaktów fizycznych, przez co wzbudza
w nim daleko idące podejrzenia. Niebywały strach paraliżuje Agatę, uniemożliwiając wyznanie prawdy. Robi to
po odebraniu testu potwierdzającego.
Jakim człowiekiem okaże się Marcin?
Poszukiwania rodzinnego naszyjnika
Zuzy pozwala dotrzeć do osoby i potencjalnej nosicielki wirusa. Kto i w jaki
sposób naprawdę zaraził Grzegorza?”.
mpp

STOPKA REDAKCYJNA

ŁAZY/// Kochanek sprzed lat, obietnica złożona małej dziewczynce, sekret, który może kosztować życie
wielu ludzi – takimi wątkami rozpoczęło się 26 kwietnia 2018 r. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach. O omawianej książce napisała Elżbieta Szafruga

Wydawca: Gmina Łazy
Adres redakcji:
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
Redaktor naczelny:
Agnieszka Seweryn
tel. 790 34 88 55
e-mail: redakcja@lazy.pl

Miejsce i data wydania:
Łazy, 16 maja 2018r.
Druk:
POLSKA PRESS Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia
Sosnowiec
Nakład:
6000 egzamplarzy

WIADOMOŚCI Z MOK

16 maja 2018r.

9

Seniorzy muzycznie o wolności W atmosferze radości
ŁAZY/// Wtorkowe popołudnie było wyjątkowym artystycznym spotkaniem, które upłynęło pod znakiem
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Publiczność miała przyjemność uczestniczyć w niepowtarzalnym wydarzeniu pod hasłem „Muzycznie o wolności…”, którym Chór Klubu Seniora „Semafor” piosenką
opowiedział historie sprzed lat.

Pieśni oraz piosenki patriotyczne i
żołnierskie z całego okresu niepodległej
Polski były bohaterkami wtorkowego popołudnia, na które do Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach zaprosił publiczność
Chór Klubu Seniora „Semafor” pod kierunkiem Karola Hadrycha. Piosenkami
patriotycznymi i żołnierskimi chór przybliżył piękną, polską historię. Znane i
lubiane melodie, które nieco pokrył kurz,

to wiecznie młody i aktualny przekaz,
który pokazuje miłość do ojczyzny oraz
oddanie w walce o jej niepodległość.
Chór poprzez klimatyczny recital podjął
temat wspierania wychowania patriotycznego społeczeństwa, szczególnie
młodzieży, pielęgnowania kulturowego
dziedzictwa narodowego oraz umacniania świadomości narodowej wśród
społeczeństwa. Publiczność, dla której

Miejski Ośrodek Kultury jest miejscem
duchowego przeżycia różnych historii,
nie tylko wysłuchała recitalu, ale wraz z
chórem nuciła swoje ulubione melodie.
W sali widowiskowej rozbrzmiały m.in.
„Hej, hej ułani, malowane dzieci” , „Piechota”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli
ułani” oraz „Rozkwitają pąki białych róż” i
wiele innych zakazanych kiedyś melodii.
Agnieszka Seweryn

Miraż w „Powrotach”
ŁAZY/// Łazy to miasto kolejarzy i jak podają źródła historyczne, rozwój miasteczka rozpoczął się wraz z budową kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Teatr „Miraż” przeniósł publiczność zgromadzoną w Miejskim Ośrodku
Kultury w tamte zamierzchłe czasy na dworzec kolejowy w Łazach. Aktorzy dali popis scenicznego kunsztu i
pokazali, że właśnie w takim miasteczku jak Łazy mogła wydarzyć się historia prawdziwej miłości.

i karaibskiego luzu

ŁAZY/// 12 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyły się kolejne warsztaty podróżnicze, które poprowadziła podróżniczka Beata
Łonak. Tym razem uczestnicy udali się na Karaiby, gdzie poznali historię stolicy Santo Domingo, dowiedzieli się ciekawostek na temat trzciny cukrowej, kawy i miasteczka zbudowanego w całości z koralowca.

Podróże kształcą, poszerzają horyzonty i pomagają poznać świat, który
przed każdym stoi otworem. Wraz z
nadejściem wiosny Miejski Ośrodek
Kultury rozpoczął realizację projektu
podróżniczego skierowanego do najmłodszych mieszkańców Gminy Łazy,
który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Celem pierwszej podróży,
w którą udali się uczestnicy była Hiszpania, która zachwyciła radością życia,
spontanicznością, tapas, paellą, tajemniczymi wioskami i urokliwymi miejskimi uliczkami.
Druga podróż, której przewodniczką
była Beata Łonak zaprowadziła uczestników aż do Dominikany, drugiego
po Kubie co do wielkości państwa na
Morzu Karaibskim leżącym na wyspie
Haiti. Kraj, który jest 6,5 razy mniejszy
od Polski znany jest m.in. z tego, że zamieszkuje go jeden z najszczęśliwszych

narodów. To tutaj można spotkań ludzi tańczących na ulicach, urzędników
nucących wesołe melodie i zawsze
pomocnych policjantów. Uczestnicy
warsztatów podróżniczych poznali zwyczaje dominikańskich dzieci, które do
szkoły idą w wieku 6 lat, a obowiązek
nauki na Dominikanie trwa 9 lat. Największą pasją młodych Dominikańczyków jest baseball, a tradycją pomaganie rodzicom i dziadkom w podeszłym
wieku.
Aby choć trochę dotknąć dominikańskiego klimatu, dzieci biorące udział
w warsztatach podróżniczych w Łazach
wykonały i zjadły pyszną owocową
palmę, a w ramach rozwijania talentu
plastycznego samodzielnie wykonały
fascynujące wieloryby – humbaki.
Agnieszka Seweryn/

Kolejny sukces młodych
aktorów z Łaz
ŁAZY/// Młodzieżowy Zespół Teatralny „Widzimisie” z MOK w Łazach
otrzymał wyróżnienie w XV Regionalnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Piekarach Śląskich. Młodzież z Łaz zaprezentowała przed jury spektakl pt. „Szelmostwa lisa Witalisa” w reżyserii
Doroty Zieleniec.

„Niepodległość zwykle kojarzy nam
się z wzniosłymi pieśniami, bitwami czy
też z marszałkiem Piłsudskim. Niepodległość to także sztuka, którą tworzymy
w naszym kraju, życie kulturalne, które
tworzymy poprzez śpiew i teatr. Dzisiaj
taką sztukę obejrzymy” – powiedział
Grzegorz Piłka słowem wprowadzenia.
Sztuka pt. „Powroty” w reżyserii Doroty Zieleniec rozgrywa się przed laty
w małym miasteczku, w którym jest
wszystko czego potrzeba ludziom do
codziennej egzystencji. Mieszkańcy żyją
tutaj własnym rytmem, borykają się z
prozaicznymi problemami, rano pracują,
popołudnia spędzają w domowym zaciszu, a wieczorami spotykają się z przyjaciółmi spędzając czas na ploteczkach
i wspomnieniach. Ich życie to podróż
przez życie, pośród pięknych widoków
i w poszukiwaniu szczęścia. W historię tej podróży wkrada się tęsknota za
niespełnioną miłością i za minionymi
latami, które upływały beztrosko i rado-

śnie. W małym miasteczku zdarzyła się
przed laty miłosna historia, która wraz z
przyjazdem mężczyzny powraca, a z nią
wracają uczucia, entuzjazm, sentyment i
emocje.
Publiczność podczas premiery spektaklu „Powroty” miała niepowtarzalną
okazję obejrzeć sztukę teatralną, która
po „9 odsłonach z życia kobiety”, „Sile
uczuć” i „Feministkach” zaprezentowała
po raz kolejny kunszt sceniczny aktorów
i ukazała zaangażowanie, rozkwit talentu
artystycznego i progres. Gdy ponad 10
lat temu Teatr Miraż rozpoczynał swoją
działalność sceniczną aktorzy grali bajki
dla dzieci i młodzieży. Bajkowe spektakle były wystawiane w szkołach, przedszkolach i domach kultury całego regionu. Przedstawienia cieszyły się dużym
uznaniem publiczności ze względu na
interesujące teksty uzupełnione wesołymi piosenkami i kolorowymi strojami.
Dziś aktorzy z sentymentem wspominają
tamten czas. Przez lata działalności sce-

na stała się dla nich miejscem kreowania
nowych postaci, przekazu myśli i uczuć
oraz tworzenia nowych historii. Grupa
teatralna od lat trzyma poziom i ciągle
zaskakuje, co po raz kolejny widzowie
mogli zobaczyć w „Powrotach”, w których
nie zabrakło śpiewu i humoru. Charakter
sztuki podkreśliła starannie przygotowana scenografia, w której nie zabrakło charakterystycznych dla Łaz detali. Elementy te stworzyły interesującą przestrzeń
i tło dla akcji sztuki, która spotkała się
z dużym uznaniem widzów i zaproszonych gości. Na scenie wystąpili: Krystyna
Knop, Edyta Jurkowska, Zdzisława Kurzawa, Krystyna Kisielewska, Ewa Jakubas, Beata Ligór i Andrzej Kaim. Obsługę
scenografii komputerowej poprowadziła
Maria Węgiel. Prezentację multimedialną
przygotowała Krystyna Knop. Reżyserem
sztuki jest Dorota Zieleniec.
Agnieszka Seweryn

Nikola Kazimierczak, Julia Kołodziejczyk, Kinga Miłoch, Ola Cyran, Dominika
Pluta, Mateusz Duda, Konrad Kowal, Natalia Rudy wystąpili na deskach Miejskiego
Domu Kultury w Piekarach Śląskich, gdzie
wystawili sztukę „Szelmostwa lisa Witalisa” powstałą na podstawie twórczości
Jana Brzechwy. Pierwsze konfrontacje
Grupy Teatralnej „Widzimisie” miały miejsce 22 marca w Siemianowickim Centrum
Kultury, gdzie młodzież wystawiła sztukę
w ramach IV Wojewódzkiego Festiwalu
Teatralnych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Proscenium. Sztuka została
bardzo wysoko oceniona przez jury i zdobyła drugą nagrodę.
25 kwietnia Grupa Teatralna „Widzimisie” wzięła udział w kolejnej konfrontacji teatrów szkolnych i zespołów działających przy ośrodkach kultury, które odbyły
się Miejskim Domu Kultury w Piekarach
Śląskich. Prezentacja sztuki w ramach XIII
Regionalnego Przeglądu Teatrów Dzieci i
Młodzieży spotkała się dużym uznaniem
jury i zdobyła wyróżnienie.
„Cieszymy się, że kolejne przeglądy
amatorskich teatrów przynoszą nagrody,
ponieważ to przekonuje nas, że idziemy
właściwą drogą i w odpowiednim kierun-

ku. Młodzież na scenie przeżywa prawdziwe emocje, potrafi grać spontanicznie i zaprezentować swoje atuty, które
wzbogacają spektakl. To bardzo ważne,
ponieważ teatr musi być żywy, w teatrze
musi coś się dziać. Gra aktorska nie może
być udawana, ponieważ tylko przez prawdziwe przeżywanie emocji i realistyczne
przedstawienie historii sztuka jest doceniona przez odbiorcę” – mówi Dorota Zieleniec, reżyser sztuki.
„Przez kilka miesięcy pracy nad sztuką nauczyliśmy się w jaki sposób pokazać
emocje bez żadnych zahamowań i stworzyć ciekawe postaci, które zachwycą
publiczność. Na scenie staramy się być
sobą, nie recytować bezmyślnie tekstu
i dokładać własną interpretację sztuki.
Granie na scenie daje nam bardzo dużą
satysfakcję, uczymy się bycia sobą, nie
obawiamy się głośno mówić o swoich
emocjach, wyrażać własne opinie oraz
bronić swojego zdania. Potrafimy także
przyjąć godnie krytykę, z której wyciągamy wnioski i weryfikujemy błędy” – dodają młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej
„Widzimisie”.
Agnieszka Seweryn
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ŁAMIGŁÓWKA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ ŁAZ

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2018r.
poz.121 / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste położonych na terenie miasta i gminy Łazy, powiat Zawiercie, woj.śląskie.

Lp.

1.

2.

3.
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Nieruchomość o numerach działek geodezyjnych nr 809, 812,
815, 818 obręb Turza
Księga
wieczysta
CZ1Z/00037697/2

Działka nr 7936
Obręb Niegowonice - Dębina,
CZ1Z/00036459/9

1.Działka nr 84 położona w
Hutkach Kankach
księga wieczysta CZ1Z/00036446/

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Cena wywoławcza /netto/

Forma zbycia
nieruchomości

247.680,00 zł

Oddanie
w
użytkowanie
wieczyste na
okres 99 lat
Pierwsza
wpłata 25%
ceny uzyskanej w drodze
przetargu
nieograniczonego

Opis nieruchomości

Łącznie
0,6450 ha

Działki niezabudowane tworzą kompleks w kształcie
prostokąta.
Teren
odłogowany
Położony przy drodze
wojewódzkiej relacji
ZawiercieDąbrowa Górnicza o nawierzchni asfaltowej

0,0850 ha

Działka niezabudowana położona przy
drodze o nawierzchni
asfaltowej.
Kształt
prostokąta. Dostęp
do energii elektrycznej i wody.

W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone jest
symbolem
planu A F 51 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

44.000,00 zł

0,0874 ha

Działka niezabudowana.
W
kształcie prostokąta.
Uzbrojenie terenu:
Dostęp do energii
elektrycznej , wody
i gazu

W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem planu C 4 MN – jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i częściowo C 2 KD-D
– jako teren drogi dojazdowej

49.000,00 zł

W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem planu Ł 1 U/P – jako teren
usługowo- przemysłowy

sprzedaż
w
drodze przetargu nieograniczonego

Sprzedaż
w
drodze przetargu nieograniczonego

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Wznowienie geodezyjne granic nabywanych nieruchomości ciąży na nabywcy na jego koszt.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości dla osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub z mocy odrębnych przepisów oraz dla byłych właścicieli zbywanej nieruchomości
pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. - Ustala się dla tych osób
termin 6 tygodni do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia
08.06.2018r.
Zgodnie z art.35 w/w ustawy wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu: www.bip.lazy.pl.
Termin sprzedaży wymienionych wyżej nieruchomości zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój nr 308, III piętro, poniedziałek od
godz. 730 do godz. 1730 , wtorek - piątek od godz. 730 do 1330 lub pod nr telefonu 32 67 29422 wew.116.
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Majowa parapetówka
CIĄGOWICE/// 1 maja 2018 roku w Ciągowicach odbyło się oficjalne otwarcie sklepu spożywczego prowadzonego przez FUH ,,Kwartex”. Sklep po prawie
trzydziestu latach został wyremontowany i otrzymał
nowy wizerunek. Właścicielami są państwo Lidia i
Leszek Kwarta, którzy swoją działalność prowadzą
od 1991 roku.
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39
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opracowa³: Józef Urbañczyk z Chruszczobrodu 60 lat z krzy¿ówkami
1

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Powierzchnia

Termin wywieszenia wykazu: od dnia 26.04.2018 – do 17.05.2018r.
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| NR 320

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. omyłka. 6. do zdjęć. 9. ptak z siewkowatych. 10. przeszkoda. 11. Klub
Sportowy z Łaz działający od 2010 roku o którym pisały „Echa Łaz”. 12. dział wiedzy żeglarskiej. 15. owsik wyniosły. 18. lanie. 21. kraj świętych krów. 22. owoce
do ciasta. 23. rower dla pań. 24. bania. 25. skrzat. 29. skowronek borowy. 32. bezbarwny gaz palny. 35. „Szelmostwa lisa Witalisa” wystawiana przez Grupę Teatralną „Widzimisie”. 36. dawno temu szukał miliona. 37. pracuje pod wodą. 38. kolos.
39. plazma krwi.
Pionowo: 2. kwitnie tylko raz. 3. gwara środowiskowa. 4. podziałka. 5. przy fontannie w Łazach. 6. bawół niski. 7. siostra Balladyny. 8. krewny po mieczu. 13. Podlesie w Łazach. 14. Uczniowski Klub Sportowy z Łaz. 15. młot o dwóch ostrzach. 16.
szpilecznica. 17. zwój papieru. 18. ma dwie strony. 19. ananas. 20. strach, lęk. 26.
witki. 27. kanalia. 28. adorator. 30. muza grecka. 31. na lampie. 33. faza jakiegoś
cyklu. 34. skóra na rękawiczki.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 25 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

W
pierwszomajowe
popołudnie przy udziale
Koła Gospodyń Wiejskich i
Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz mieszkańców Ciągowic
dokonano oficjalnego otwarcia. Wszystkich zebranych
powitała wiceprzewodnicząca KGW Eulalia Majewska. W
kilku zdaniach przypomniała
historię budynku sklepu.
Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez
właścicieli. Sołtys sołectwa
Ciągowice, a zarazem prezes
OSP Henryk Mogieła wręczył
państwu Kwarcie statuetkę

,,Floriana” za dotychczasową
działalność i angażowanie
się w życie lokalne sołectwa.
Po części oficjalnej właściciele zaprosili wszystkich
zebranych na majowy piknik.
Było coś dla ciała i dla ducha. Raczono się kiełbaską
z grilla i słodyczami. Przy
wspólnym śpiewie, dobrej
zabawie i biesiadowaniu
szybko i miło upływał czas.
Życzymy właścicielom dużych zysków i zadowolonych
klientów, a wszystkim kupującym samych promocji.
Petryka Elżbieta

Zapraszamy do udziału w konkursie
Dołączamy do inicjatywy Fundacji z Pomysłem
i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach. Fundacja
będzie realizować projekt „W dzień i w nocy
bez przemocy”. Pierwszym jego elementem
jest konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci
szkół podstawowych klas I-III i IV-VI z Gminy
Łazy. Finał akcji, w tym rozstrzygniecie konkursu, nastąpi 15.06.2018r. na placu przy fontannie
w centrum Łaz.
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Triple Play Ligi Okręgowej
ŁAZY/// Zwycięstwo w Miechowicach 28 kwietnia zaowocowało dalszym sukcesem. W XXII kolejce zespół Mateusza Mańdoka zmierzył się z
drużyną „Piasta” Ożarowice, która broni się przed spadkiem.
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI INFORMUJE

Policjanci pokazali zasady
W dniu 26.04.2018r w godzinach 10.00 do godziny 12.00 asp. szt. Michał Turlej wspólnie z sierż. Piotrem
Haczyk (posiadający przeszkolenie ratownika medycznego, długoletnia praca w służbach ratowniczych )
oraz sierż. szt. Łukaszem Gwoźdź udali się do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim
w celu przeprowadzenia prelekcji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza połowa przebiegła dla Łazowanki pomyślnie, dwie bramki zdobyli: w 31 minucie po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego Piotra Wolnego, piłkę do
siatki skierował Daniel Zieliński, otwierając wynik spotkania. W czasie niecałych 8 minut drugą bramkę strzelił Sebastian Szwaja, wykorzystując idealne
dogranie Kamila Pysno. Druga połowa
okazała się jednak trudniejsza, goście
starali się wykorzystać nieporadność
w ataku i obronie Łazowianki. Bramkę
„Piast” strzelił z rzutu wolnego podyktowanego po faulu na naszym przedpolu w
73 minucie. Utrata bramki zmotywowała
zawodników z Łaz do przeprowadzenia
kilku dobrych akcji, których jednak nie
wykorzystali. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 2:1.
Na wynik zapracowali: Marcin Drożdzik – Sebastian Szwaja, Michał Białek,
Dawid Rewers, Kamil Pysno (46’ Adrian
Piżuch) – Wojcech Gałęziok(75’ Adrian
Maciążek), Piotr Wolny, Leszek Płoszański(60’ Mateusz Kozłowski), Kamil Głośny – Daniel Zieliński, Teche Abanda(60’
Łukasz Piżuch). W rezerwie pozostali
Piotr Białek oraz Bartłomiej Wróbel.
Po kilku dniach przygotowań Łazowianka udała się na mecz XXIII kolejki
do Cyklonu Rogoźnik. W ligowej tabeli
drużyna gospodarzy zajmuje wyższe
miejsce niż drużyna z Łaz. Pierwsza połowa tego spotkania to przewaga Łazowianki uwieńczona golem strzelonym w
40 minucie przez Wojciecha Gałęzioka
z rzutu karnego wymierzonego za zagranie piłki ręką. W ostatnich minutach
pierwszej połowy gracze Cyklonu mie-

li doskonałą sytuacje na wyrównanie,
której jednak nie wykorzystali. Druga
połowa to znów przewaga drużyny gości
i dopiero w ostatnich 10 minutach Łazowianka musiałą się cofnąć do obrony, do
wyrównania jednak nie doszło i spotkanie zakończyło się wynikiem 0:1.
W barwach Łaz wystąpili: Droździk,
Szwaja, M. Białek, Rewers, Pysno(zszedł
w 73’), P. Białek (od 73’), Kozłowski
(zszedł w 82’), Kowalski (od 82’), Wolny,
Płoszański, Głośny (zszedł w 76’), Zieliński (od 76’), Gałęziok, Abanda. Pozostali
na ławce: Iwiński i Maciążek.
Mecz z Orłem Piekary Śląskie na stadionie w Łazach okazał się łatwym spotkaniem. Drużyna gości jest zagrożona
spadkiem. Mecz był całkowicie kontrolowany przez Łazowiankę w obu częściach
spotkania. Do przerwy padła jedna
bramka strzelona Orłowi przez Adriana
Piżucha w 32 minucie po indywidualnej
akcji. Mecz zakończył się wynikiem 3-0,
pozostałe bramki zdobyli Wojciech Gałęziok i Daniel Zieliński. W spotkaniu padło więcej bramek dla Łazowianki, które
jednak nie zostały uznane. W spotkaniu
udział brali: Kozłowski, Droździk, Pysno,
Płoszański, A. Piżuch (do 46’), Gałęziok
(do 87’), Wolny, Abanda, Szwaja, Rewers, Białek, Ł. Piżuch (od 87’), Zieliński
(od 46’). Rezerwowi: M. Białek, Głośny,
Rak.
W XXV kolejce czeka Łazowiankę
trudny mecz z Górnikem Wojkowice,
który aktualnie zajmuję 3 lokatę w tabeli.
Waldemar Pilarski

Na miejscu przeprowadzono spotkanie z uczniami klasy I w wieku 7-8
lat oraz uczniami klasy III b i wychowawczyniami.
Poruszone były kwestie bezpiecznego poruszania się po drodze i w
rejonie akwenów wodnych. Ponadto
poruszono temat z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, zasady postępowania na miejscu zdarzenia, jak dbać o
swoje bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, opatrywanie
w zakresie pierwszej pomocy (zranienia, krwotoki), jak postępować z nieprzytomną osobą, jak opiekować się
poszkodowanym do przybycia służb
medycznych. Następnie przy pomocy
„fantoma” zaprezentowano jak się zachowywać na miejscu wypadku lub w
przypadku odnalezienia osoby leżącej.
Policjanci Komisariatu Policji w Łazach
swoje wystąpienie wzbogacili scenkami związanymi z udzielaniem pierwszej
pomocy przez dzieci szkoły podstawowej w Łazach.
Uczniowie bardzo ochoczo ćwiczyli na fantomie oraz odpowiadali na
zadawane pytania, za co ich aktywność
nagrodzona została drobnymi upominkami przez organizatorów spotkania
(odblaski, kamizelki odblaskowe)
Przy pomocy fantoma Policjanci KP
Łazy pokazali :

1) cele udzielenia pierwszej pomocy,
2) zakres udzielania pierwszej pomocy,
3) jak postępować z osobą poszkodowaną,
4) ocenę czynności życiowych,
5) pomoc osobie nieprzytomnej,
6) jak się zachować w przypadku braku
oddechu u osoby poszkodowanej,
7) pomoc osobie przy zatrzymaniu krążenia
krwi.
Komisariat Policji w Łazach ma
pełną świadomość, że tego typu działania powinny być przeprowadzane na
szeroka skalę, aby uświadomić dzieci,

z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami
mogą mieć do czynienia w życiu codziennym, pod jakie numery telefonów
powinny zadzwonić, aby sprowadzić
pomoc oraz w jaki sposób powinny
zająć się poszkodowanym w zdarzeniu
losowym, zanim przyjedzie pogotowie
ratunkowe. Pamiętamy, że w sytuacjach
zagrożenia, o ludzkim zdrowiu i życiu
decydują minuty, a nawet sekundy,
dlatego też chcemy kształtować wrażliwość społeczną wśród dzieci i młodzieży, bo jak wiadomo „czym skorupka za
młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
mpp

PORADNY DIETETYCZNE

Len na zdrowie i urodę

Siemię lniane (zwane też lnem
zwyczajnym) poprawia trawienie, wygląd skóry, pomaga obniżyć poziom
cholesterolu, wspiera równowagę
hormonalną, zwalcza komórki rakowe
i pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Lista właściwości zdrowotnych siemienia, podobnie jak jego historia, jest
bardzo długa.
Len od lat ceniony jest za dobroczynny wpływ na zdrowie i urodę. Olej
lniany w medycynie naturalnej stosowany jest jako środek leczący wiele
schorzeń. Szczególnie popularny jest
w łagodzeniu dolegliwości układu trawiennego. Ponadto wspomaga odchudzanie i pozytywnie wpływa na serce.
Siemię lniane jest bogatym źródłem błonnika, czyli najlepszej broni
na problem z zaparciami. W 100 gramach produktu znajduje się ok. 27 g
błonnika (minimalna zalecana ilość to
25 g na dobę). Dbając o dobry pasaż
przewodu pokarmowego, usprawnione
zostaje oczyszczanie z produktów gnilnych, toksyn, czy soli żółciowych, które
w niezwiązanej formie mogą działać
uszkadzająco na błonę śluzową jelit.
Ponadto siemię lniane stanowi dobrą
pożywkę dla mikroflory jelitowej, która
jest niezbędnym elementem zdrowego
przewodu pokarmowego. Odwar z siemienia natomiast, jest wykorzystywany
w medycynie i dietetyce do łagodzenia objawów wrzodów żołądka oraz
owrzodzeń jelit. Gotowane nasiona w
wodzie wytwarzają substancję żelową, która działa osłonowo na uszkodzoną błonę przewodu pokarmowego.
Zmielone nasiona siemienia lnianego
to świetne źródło kwasu tłuszczowego ALA (alfa-linolenowego) z rodziny
omega-3. Jest to tłuszcz egzogenny,
co oznacza, że musi zostać przyjęty z
pożywieniem i nie jest wytwarzany w
organizmie. Do popularnych funkcji
kwasów omega-3 należy działanie przeciwzapalne ważne w prewencji chorób

sercowo-naczyniowych,
które stanowią 1. miejsce
wśród zgonów w Polsce.
Ponadto
zapobieganie
powstawaniu chorób nowotworowych,
stanów
zapalnych,
łagodzenie
trądziku, łuszczycy, przeciwdziałanie depresji i
demencji,
łagodzenie
objawów chorób autoimmunologicznych, w tym
chorób zapalnych jelit.
Oprócz
wysławianego
tłuszczu z rodziny omega-3 oraz błonnika, na
uwagę zasługuje zawartość białka w nasionach
lnu. Jest to składnik pożywienia, z którego powstają hormony, enzymy, białka
transportowe, substancje odpornościowe. Dzięki białku zachodzą procesy
naprawcze mięśni szkieletowych (np.
po wysiłku fizycznym), czy regeneracja
zniszczonych tkanek organizmu oraz ich
wzrost. Warto włączyć do diety więcej
białka roślinnego, np. z siemienia lnianego, zmniejszając tym samym udział
białka zwierzęcego, bogatego w nasycone kwasy tłuszczowe, których ilość
w diecie powinna być jak najmniejsza.
Z siemieniem lnianym powinny zaprzyjaźnić się osoby z nadprogramowymi
kilogramami. Duża zawartość błonnika
wpływa na szybkie i długotrwałe uczucie sytości, a kwasy tłuszczowe omega-3 zwiększają insulinowrażliwość tkanek, co w efekcie poprawia odpowiedzi
metaboliczne organizmu. Zatrzymanie
czasu siemieniem lnianym (a przynajmniej w aspekcie wizerunkowo-estetycznym) wiąże się z dobrej jakości
kwasami tłuszczowymi w składzie oraz
antyoksydantami walczącymi z wolnymi rodnikami. Są odpowiedzialne m.in.
za starzenie się organizmu oraz powstawanie zmian nowotworowych. Jako nieodłączny element życia każdego czło-

wieka nie ma możliwości uniknięcia ich
produkcji. Można je jednak „wymiatać”
antyoksydantami spożywanymi z dietą.
Ich bogatym źródłem jest siemię lniane!
Za właściwości przeciwutleniające w
siemieniu lnianym odpowiadają przede
wszystkim zawarte w nim lignany.
Nasiona lnu mają niski indeks glikemiczny (35), dzięki czemu spożywanie
ich stabilizuje poziom cukru we krwi
oraz wydzielanie insuliny przez trzustkę.
Ponadto duży udział włókna pokarmowego spowalnia opróżnianie żołądka,
tym samym łagodząc „wyrzut” glukozy
oraz insuliny. Należy zwrócić uwagę, że
tłuszcz zawarty w siemieniu lnianym zawiera głównie wielonienasycone kwasy
tłuszczowe, co czyni go bardzo podatnym na jełczenie, zwłaszcza jeśli jest
przechowywany w niewłaściwy sposób.
Najlepiej siemię lniane przechowywać
w jego naturalnej formie, czyli w postaci
niezmielonych nasion.
Ewa Skrzypek
Dietetyk Kliniczny
Studio Odnowy Biologicznej
ul. Tadeusza Kościuszki 15, Łazy
tel. 603 711 482
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Rowerowe zakończenie Majówki
ŁAZY/// Idealna majówka to słońce i odpoczynek, oczywiście aktywny. Tak właśnie rowerzyści zakończyli
długi weekend. W niedzielę 6 maja o godzinie 9.00 pod fontanną zebrała się grupa 22 osób chętnych na kolejną przygodę z Kołem PTTK w Łazach.
Wyruszyli w miejsca, których jeszcze nie odwiedzali podczas poprzednich rowerowych wycieczek. Pierwszy
przystanek był w Ogrodzieńcu, po czym
rowerzyści skierowali się w stronę Ryczowa, aby obejrzeć ruiny strażnicy.
Chętni próbowali zdobyć starą fortyfikację, wspinając się na szczyt. Dłuższy odpoczynek odbył się w przystani
leśnej przed Złożeńcem, gdzie można
było usiąść w cieniu, a także obejrzeć
obiekt historyczny, czyli pomnik Hardego. Wokół tego miejsca odpoczynku
rosły przepiękne stare drzewa będące
pomnikami przyrody. Mijając wspomniany Złożeniec, cykliści skierowali
się na ścieżkę rowerową po Dolinie
Wodącej. Dotarli do przystanku turystycznego B – pod Biśnikiem. Jaskinia
Biśnik, znajdująca się we wnętrzu skały
o tej samej nazwie, jest według krążących legend uważana za wrota piekieł
strzeżone przez samego czarta z jego
wiernym psem. Główne wejście do jaskini jest zamknięte, lecz po drugiej
stronie skały jest mała jaskinia, którą
rowerzyści zdobyli wchodząc do środka, aby sprawdzili co ona kryje. Kryła
jedynie szaleńczo straszne pająki, które zrobiły sobie z niej przyjemny dom.
Ze szczytu skały widok rozpościerał się
na Skały Zegarowe. Ruszając w kierunku wymienionych skał, cykliści stanęli

pod zamkiem Pilcza w Smoleniu, gdzie
tradycyjnie zrobili grupowe zdjęcie
uczestników. Po krótkim odpoczynku
wybrali kierunek na Bydlin. Po drodze
odbył się obowiązkowy przystanek na
lody, później przejechali przez Cieślin, Golczowice, Chechło, Skałbanię i
Łazy. Idealny dzień, słońce, lekki wiatr
i świetna grupa. Szczególne uznanie
należy się najmłodszemu uczestnikowi wyprawy! Gratulujemy, ponieważ
tym razem rowerowa trasa mierzyła aż
73km! Wielkie uznanie dla wytrwałych
i zapraszamy na kolejne aktywnie spędzone niedziele z rowerem.
mpp

Grand Prix w Parku Wodnym Jura
ŁAZY/// Około 220 pływaków w całego regionu wystartowało w kolejnym Grand Prix Parku Wodnego JURA
w Łazach, które odbyło się 12 maja. Zmagania zorganizował Park Wodny JURA, a relację można było obejrzeć
na żywo m.in. na kanale YouTube.

Na zawodach pojawili się dzieci,
młodzież i dorośli, którzy reprezentowali 22 kluby, stowarzyszenia i szkółki
pływackie z Częstochowy, Jaworzna, Zawiercia, Będzina, Przyszowic, Sosnowca,
Chorzowa, Chrzanowa, Pawłowic, Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej i Łaz.
„Zawody zorganizowane zostały w
kilku grupach wiekowych, na różnych
dystansach i oczywiście różnych stylach
pływackich. W rywalizacji wystartowało
około 220 pływaków w różnym wieku.
Każdego roku przybywa nam zawodników, poziom jest także bardzo wysoki
i nie brakuje sportowej rywalizacji na
najwyższym poziomie, o czym świadczą wyniki na naszej pływalni. Zawody
odbywają są w różnych grupach wiekowych: zawodnicy rocznik 2010 i młodsi
na dystansie 25 metrów, rocznik 2009

na dystansach 50 i 100 metrów, oczywiście także bardzo mocna kategoria
seniorów, grupa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łazach oraz oczywiście „open”
– przyznaje Michał Sroka, trener pływania z Parku Wodnego w Łazach. „Zawody pływackie w Łazach organizowane są
już od 8 lat, w formule Grand Prix od 2
lat. Pływamy zawsze dwa razy do roku
– Grand Prix jesienne i wiosenne. Nie
można oczywiście zapominać o Jurajskiej Lidze Pływackiej, która ma właśnie
tę dłuższą historię. Łazy po prostu pływaniem stoją” – zaznacza Michał Sroka.
Zawody zostały rozegrane według
przepisów PZP, FINA. Wyniki na żywo
dostępne były na stronie www.megatiming.pl. W poszczególnych kategoriach najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Łączna pula

nagród to około 5 tysięcy złotych co
sprawiło, że co czwarty zawodnik wyjechał z Łaz z nagrodą.
Gminę Łazy reprezentowała liczna
grupa dzieci, młodzieży i dorosłych. Z
medalami wrócili: Szymon Kotwa, Kaja
Kostańczyk, Aleksandra Tyburska, Wiktoria Pucek, Justyna Długokęcka, Urszula Marzec, Ewa Miklaszewska, Norbert
Ociepa, Olaf Błaszczyk, Filip Błaszczyk,
Dariusz Pawłowski, Milena Malicka, Zuzanna Łukasik, Hubert Cisoski, Grzegorz
Kaliś, Wiktoria Kieczeń, Michalina Góral,
Diana Wieczorek, Miłosz Zagdan, Dominik Wdowiak, Filip Kozłowski, Marcel
Pasich. W sztafecie najlepiej wypadli:
UKS ORKA Częstochowa, UKS DRAGON
Będzin i UKS JEDYNECZKA Łazy.
Agnieszka Seweryn
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Wyprawa na dach Islandii
ŁAZY/// Tym razem Łazowskie logo wylądowało na najwyższym szczycie Islandii o trudnej do wymówienia nazwie Hvannadalshnúkurna wysokości 2010m n.p.m., który zdobył łazowski podróżnik Wojciech Wojtala.
Na pierwszy rzut oka wysokość nie
powala, ale fakt, że wspinanie na ten
szczyt zaczyna się z prawie z poziomu
Oceanu Atlantyckiego (bo z ok. 100m)
znacznie zmienia postać rzeczy. Szczyt
znajduje się w południowo-wschodniej
Islandii i jest szczytem pochodzenia
wulkanicznego. Cały jest położony na
terenie Parku Narodowego Skaftafell w
paśmie Oræfajökull, która to nazwa jest
również nazwą wulkanu. Wulkan ten
spoczywa pod lodowcem Vatnajokull
(największy lodowiec na Islandii, największa pokrywa lodowa w Europie zajmuje 1/12 powierzchni Islandii, a jego
średnia grubość to 400 m) i kilka tygodni
temu dawał o sobie znać, jego ostatnia
erupcja miała miejsce w 1728r. a wybucha średnio ok 300 lat, więc wygląda,
że na niego pora. Na szczęście uspokoił się więc można było wejść na szczyt
bez dodatkowych atrakcji. Aby dostać
się na Hvani.,bo tak w skrócie brzmi jego
nazwa, należy pokonać przewyższenie
większe niż w naszych rodzimych Tatrach, ok. 2000m, średnio zajmuje to ok.
14 godz (w obie strony). Obowiązkowym
wyposażeniem jest uprząż, raki i czekan
oraz lina, którą należy się związać idąc
przez lodowiec. To tak w teorii, w praktyce- jak to bywa w górach i na Islandii,
rządzi pogoda. Jak już dotarliśmy na
camping, z którego mieliśmy wyruszyć w
góry, pogoda zmieniła się na zimową. W
nocy padał śnieg i nasypało jak się później okazało ok. 60 cm świeżego puchu.
Jeśli ktoś choć raz próbował wędrówki
w terenie górskim po świeżych opadach
śniegu wie, jak z prostego spaceru powstaje prawdziwa górska „wyrypa”. I tak
było w naszym przypadku. Pobudka o 5,
spotkanie z naszym umówionym przewodnikiem - na szczęście jak się później okazało Polakiem, który po 5 latach
wyjechał do Stanów, a po 13 zamieszkał
w Islandii i zakochał się w lodowcach.
Przed nami wyruszyła godzinę wcześniej
6-osobowa grupa z przewodnikiem z UK,
co oznaczało dla nas przetarcie szlaku. Na wysokości ok. 300 m minęliśmy
ostatnie źródło picia (woda jest pyszna
i nadaje się do picia bez żadnych uzdatniaczy) i zaczął się śnieg.
Na 700 m trzeba już było założyć rakiety śnieżne, i jak się później okazało,
polubić je na całą wyprawę, raki w tym
dniu okazały się bezużyteczne, za to rewelacyjne były kijki z szerokimi talerzykami do śniegu. Nawet mając taki sprzęt,
zapadało się w śnieg na 25-30 cm. Maszerując do góry, byliśmy pozbawieni
w zasadzie dobrej pogody, częsta mgła
i zachmurzenie powodowały wrażenie
marszu bez końca, potem, jak wracaliśmy było widać, że trochę szliśmy „jak
pijany zając po polu”, zbliżając się w
pewnym momencie nawet zbyt blisko
do popękanego lodowca. We mgle wyznaczanie trasy polegało na korzystaniu
z GPS-u, w zasadzie w pewnych momentach byliśmy prawie jak na bezkresnym
morzu, tylko zamiast wody była biała
śnieżna pierzyna, a że należało przejść 2
km po lodowcu pokrytym świeżym śniegiem, wrażenie było jakby niekończącej
się wędrówki. Gdy w okienku ukazał się
nam wreszcie nasz szczyt, wydawało się
to nawet bardzo blisko, ale zaraz dowiedzieliśmy się, dlaczego idzie się tak
długo i w zasadzie dookoła - oczywiście
ze względów bezpieczeństwa lodowca
nikt nie przechodzi w poprzek. Coś na
ten temat już wiedzieliśmy, gdyż dzień
wcześniej chodziliśmy po lodowcu kilka godzin wraz z wejściem do jaskini
lodowej, aby mieć wyobrażenie o tym,
co nas czeka. I tu muszę się przyznać, że
wydawało mi się, że mam jakąś orientację w terenie górskim, natomiast jak w
pewnym momencie przewodnik pokazał
nam inną grupę i cel, tzn. jaskinię lodową, do której idziemy, to po ok 1,5 godziny miałem wrażenie, że idziemy błędnie
w innym kierunku. Okazało się jednak,
że to ja się już tak zakręciłem, że mi się
kierunki pomyliły.

Jakby nie przewodnik, mam wrażenie, że jeszcze chodziłbym tam z 3
dni, zanim bym przeszedł ten lodowiec,
mimo że pogoda była bardzo dobra z
dobrą widocznością. Wracając do naszej wyprawy, okazało się, że na wysokości ok. 1000 m zawraca 2 członków
poprzedniej ekipy - Szwedka i Belg.
Niestety u nas też zaczęły się problemy
na środku lodowca, po ok. 1 km jeden
z naszych kolegów, emerytowany górnik, nagle dostał takiego skurczu, że w
zasadzie „odcięło mu nogi” i upadł na
kolana, po czym oświadczył, że ma taki
ból, że on już dalej nie idzie. Oznaczało
to dla nas już koniec wyprawy, co zresztą oświadczył nam przewodnik. Ale, że
w ekipie znalazło się 2 innych silnych
motywatorów, przekonaliśmy Irka , że
mało tego, że ma rozruszać skurcz i iść
dalej, to, że jeszcze wejdzie na szczyt.
Tak naprawdę to był on niekwestionowanym bohaterem, dzięki jego postawie
w zasadzie zdobyliśmy ten szczyt. Irek
przeszedł z nami lodowiec i pokonał
ostatnie „pół górki”o skosie ok. 45 stopni (nadal w rakietach), mając po drodze
jeszcze kilka razy skurcz. Dopiero na
stromym zboczu stwierdził, że jednak na
nas poczeka i żebyśmy sami weszli. Tak
naprawdę poświęcił się dla nas, bo w zasadzie z liną idą wszyscy albo zwracają
wszyscy po lodowcu. U podnóża szczytu
wypięty z liny czekał na nas, aż zdobędziemy szczyt i wrócimy, potem jednak
okazało się, że wcześniejsza ekipa nie
wiadomo z jakich powodów, wycofała
się ok. 200 m przed szczytem i w drodze powrotnej, uzgadniając to z naszym
przewodnikiem, zabrała Irka ze sobą. My,
widząc zawracającą ekipę angielskiego przewodnika, mając jeszcze większą
motywację, szybko zdobyliśmy szczyt i
po 10 minutach najpierw wypiwszy Red
Bulla i zrobieniu paru zdjęć, ruszyliśmy
w dół. Mieliśmy już spore opóźnienie, bo
planowaliśmy wejść ok. godz. 14, a byliśmy po 15.40 na szczycie. Nagrodą była
super pogoda na prawie całym zejściu.
Jakżeż inaczej szło się w słoneczku. Po
13,5 godzinach zeszliśmy na parking,
gdzie już czekał na nas umówiony transport. Szczyt w tych warunkach pogodowych okazał się naprawdę wymagającą
górą, mimo że większość ją lekceważy z
uwagi na brak jakichś większych trudności technicznych. Myślę, że wybierając
się na nią, należy się dobrze przygotować kondycyjnie. Nasz przewodnik Kamil podsumował swoją wyprawę (18 już
zresztą) jako wyjątkowo trudną, mówiąc,
że nigdy w o tej porze nie było tyle śniegu i w zasadzie prawie był pewny niepowodzenia wyprawy. W tym dniu byliśmy
jedynymi 3 osobami, które weszły na
szczyt. Jeszcze raz się okazało, że Polacy
nie odpuszczają tak łatwo. Fotorelacja z
wyprawy na mojej stronie:
https://www.facebook.com/wojciech.
wojtala.75
Wojciech Wojtala

