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Mąż i żona od 70 lat
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Od kilku miesięcy zainteresowanie wśród
mieszkańców osiedla Podlesie wzbudza nowy paczkomat
firmy InPost, który
znajduje się przy ulicy Spółdzielczej w
Łazach. Lokalizację
maszyny
wskazała
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach.

ROKITNO SZLACHECKIE/// 70 lat w
zdrowiu, chorobie, na dobre i na złe.
18 lipca 2018 roku Janina i Mieczysław Sadowscy z Rokitna Szlacheckiego obchodzili jubileusz 70-lecia
pożycia małżeńskiego. Choć w podeszłym wieku, nadal uśmiechnięci, z
poczuciem humoru, z dystansem do
przemijającego świata, wdzięczni za
każdy dzień i życzliwość ze strony
najbliższych.

„To były inne czasy. Nie było telefonów,
samochodów, internetu, supermarketów. Ludzie na wsi prowadzili gospodarstwa, siali
zboże i hodowali zwierzęta. W tamtych czasach każdy musiał posiadać kawałek ziemi,
aby uprawiać rolę, która dawała produkty do
spożycia. Nie chodziliśmy do sklepu po warzywa, owoce, mleko, chleb, gdyż to wszystko
sami wytwarzaliśmy. Byliśmy samowystarczalni i szczęśliwi” – wspomina swoje pierwsze kroki na wsi Pani Janina.
Pani Janina urodziła się w Wolbromiu,
jednak już rok później jej rodzice nabyli
posiadłość w Rokitnie Szlacheckim, gdzie
wybudowali dom. To tutaj wraz z rodzicami
i rodzeństwem dorastała, pomagając w gospodarstwie. W wieku młodzieńczym rodzina Pani Janiny wyprowadziła się na ziemie
zachodnie do Zdziechowic, gdzie wraz za
swoją ukochaną podążył Pan Mieczysław,
pochodzący z Mitręgi. To tam w Zdziechowicach 18 lipca 1948 roku państwo Sadowscy
wzięli ślub, a dwa lata później urodziła im się
córka Lidia. Po ślubie młode małżeństwo wróciło do Rokitna Szlacheckiego, bo tu był ich
dom. Państwo Sadowscy zadomowili się w
Gminie Łazy. Pan Mieczysław rozpoczął pracę
na kolei, natomiast Pani Janina zajmowała się
domem, gospodarstwem i wychowywaniem
córki. Z biegiem lat wieś zaczęła się zmieniać,
wprowadzono wiele udogodnień, a ludziom
zaczęło się wygodniej żyć. Państwo Sadowscy choć bardzo zżyci ze swoim miejscem
zamieszkania, zawsze byli otwarci na ludzi i
świat. Dlatego bez większych oporów wsiedli
do samolotu i wyruszyli na podbój Francji,
gdzie po ślubie zamieszkała ich córka.
„Bardzo miło wspominam pobyt w Paryżu. Wraz z córką i zięciem zwiedziliśmy dużą
część Francji. Byliśmy w Lourdes, zwiedziliśmy zamki nad Loarą, a także pływaliśmy po
Atlantyku. Jedynym utrudnieniem był nasz
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brak języka francuskiego, co wpływało na
komunikację, choć „je ne comprends pas”
potrafię powiedzieć” – śmieje się Pani Janina. „Dużym przeżyciem był dla nas lot samolotem, gdyż w tamtych czasach podróż tym
środkiem transportu nie była tak popularna.
My znaliśmy tylko rower, samochód i pociąg”przyznaje Pani Janina.
Pełni pogody ducha mimo uciążliwości
wieku senioralnego Państwo Sadowscy każdego dnia z uśmiechem patrzą w przyszłość.
Cieszą ich drobiazgi jakimi są wyjście do
ogrodu, spotkanie z rodziną i znajomymi. Cieszą się także obecnością córki i jej męża, którzy od roku przebywają w domu rodziców, aby
się nimi opiekować.
„Mając 13 lat wyprowadziłam się z Rokitna Szlacheckiego, najpierw do Katowic, a następnie, gdy nadarzyła się okazja wyjechałam
do rodziny do Francji. Nie zamknęłam za sobą
drogi powrotnej, gdyż podróżowałam z zamiarem powrotu. Stało się inaczej, gdyż pewnego dnia w Paryżu spotkałam obecnego męża.
W tym roku obchodzimy 45-lecie pożycia
małżeńskiego i na stałe mieszkamy w Boulogne-Billancourt niedaleko Paryża” – opowiada Lidia Pawlik, córka Państwa Sadowskich.
„Urodziłem się w Paryżu, jednak moi rodzice
są Polakami. Gdy spotkałem żonę potrafiłem
powiedzieć tylko kilka słów po polsku, jednak

udało nam się porozumieć. Po kilku latach
wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy we Francji.
Od roku jednak mieszkamy w Rokitnie Szlacheckim, gdzie spędzamy czas z rodzicami
mojej żony, którzy wymagają opieki” – przyznaje Henryk Pawlik.
Kamienne gody to wyjątkowe wydarzenie, które mało komu udaje się obchodzić.
Jaka jest recepta na długowieczne pożycie
małżeńskie? Małżonkowie Sadowscy to jedno z najstarszych małżeństw w Gminie Łazy.
Jak zgodnie twierdzą, przez całe życie kierowali się miłością, wzajemnym szacunkiem,
zrozumieniem i zaufaniem. Nie mają jednego
sposobu na długoletni, szczęśliwy związek,
jednak w ich przypadku pomogły optymizm i
pogoda ducha. I choć życie rzucało niejednokrotnie kłody pod nogi, dzielnie mierzyli się z
przeciwnościami losu i z podniesioną głową
szli do przodu. Dziś nigdzie się nie spieszą,
a na ich twarzach maluje się spokój i pogoda
ducha. Otoczeni kochającą rodziną wytrwali
razem, byli na dobre i złe wierni przysiędze
„dopóki śmierć nas nie rozłączy”.
Z okazji wyjątkowego jubileuszu Państwu
Janinie i Mieczysławowi Sadowskim gratulujemy i życzymy kolejnych lat przeżytych w
zdrowiu i wzajemnej miłości.

JEST PACZKOMAT, BĘDĄ STOJAKI ROWEROWE

WAKACJE W GMINIE ŁAZY TRWAJĄ
Za nami pierwszy
miesiąc
letniego
odpoczynku. Dzieci i młodzież Gminy
Łazy mogą korzystać
z szerokiej oferty,
którą specjalnie dla
nich
przygotował
Miejski
Ośrodek
Kultury, Biblioteka
Publiczna
Miasta
i Gminy Łazy oraz
OSiR. Jak najmłodsi
spędzali lipiec? Które ciekawe miejsca
odwiedzili?
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SOŁECTWA KUSZĄ LICZNYMI ATRAKCJAMI
W większości szkół
Gminy Łazy w ostatnich
tygodniach
odbyły się pikniki
rodzinne.
Nie zabrakło wielu atrakcji,
prelekcji, pokazów,
prezentacji
artystycznych dzieci i
młodzieży oraz zawodów sportowych.

Agnieszka Seweryn
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SUM 175 CM ZŁOWIONY W ŁAZACH
Michał Dobrek, 26-letni
mieszkaniec Łaz, który wędkuje od dziecka
złowił suma o długości
175 cm, o wadze 31 kg
na zbiorniku licencyjnym Herkules w Łazach.
Osiągnięcie minionych
dni jest dowodem na
to, że aby złowić wielką
rybę nie trzeba wyjeżdżać na odległe od Łaz
akweny. Wszystkich pasjonatów wędkowania
zapraszamy do Gminy
Łazy.
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WIADOMOŚCI Z GMINY

Wybrali fryzjerstwo, logistykę i medyka
GMINA/// Czerwiec to nie tylko czas podsumowań mijającego etapu
edukacji oraz przygotowań do letniego wypoczynku, ale również okres
podejmowania nowych decyzji związanych z wyborem kolejnych dróg
edukacji i rozwoju. Dla gimnazjalistów, maturzystów oraz wielu osób
dorosłych pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub podnieść kwalifikacje zawodowe pierwsza dekada lipca oznaczała przejście wielu etapów
rekrutacji do kolejnych szkół.
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Jest paczkomat, będą stojaki rowerowe
ŁAZY/// Od kilku miesięcy zainteresowanie wśród mieszkańców osiedla Podlesie wzbudza nowy paczkomat
firmy InPost, który znajduje się przy ulicy Spółdzielczej w Łazach. Lokalizację maszyny wskazała Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Łazach, z której inicjatywy w mieście stanął pierwszy paczkomat.
„Handel internetowy kwitnie, więc
pomysł cieszy się dużą popularnością.
Paczkomat został zamontowany już 4
miesiące temu, a następnie oddany do
użytku dla wszystkich mieszkańców
Łaz. Nowy paczkomat cały czas jest
pełny” - mówi Damian Ociepka, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach.
Paczkomat dostępny jest przez całą
dobę, co oznacza, że nawet w środku
nocy nie będzie problemu z odbiorem
przesyłki. Mieszkańcy z całego miasta
mają możliwość tanio i bez ograniczeń
czasowych korzystać z urządzenia. To
jednak nie jedyne udogodnienie, które
ma na celu polepszenie jakości życia
mieszkańców Łaz. Z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach w najbliższym czasie na osiedlu Podlesie zamontowane zostaną stojaki na rowery.
„Wśród społeczeństwa coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji stają się rowery. Tendencja ta dotyczy również mieszkańców Łaz, wśród
których nie brakuje pasjonatów aktywnego sposobu spędzania wolnego

czasu. Bardzo często też nasi lokatorzy
korzystają z tego środka transportu, aby
zrobić zakupy, odwiedzić znajomych
czy też załatwić różne sprawy. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych lo-

katorów, postanowiliśmy wiec zakupić
stojaki rowerowe, których w Łazach brakuje” – dodaje Damian Ociepka.
Kingda Radosz

Zaplanuj swoją starość w Łazach
ŁAZY/// W Łazach rusza pionierski w skali kraju projekt pozwalający przygotować się do starości – „Zaplanuj
swoją starość”. Jeśli pomysł powiedzie się, to w gminie Łazy powstanie pierwsze w Polsce aktywne laboratorium chodu przeznaczone dla seniorów.

STOPKA REDAKCYJNA

Rozpoczęły się wakacje. Nie dla
wszystkich jednak dzień 22 czerwca
łączył się z nadejściem letniego wypoczynku. Dla absolwentów gimnazjów
i szkół ponadpodstawowych nadeszła
chwila podejmowania życiowych decyzji, od których będzie zależeć ich
przyszłość zawodowa, a co za tym idzie
szczęście osobiste. Koniec czerwca
upłynął na wypełnianiu kwestionariuszy, składaniu wniosków i stosownych
dokumentów oraz oczekiwaniu na
wywieszenie list osób, które spełniły
wszystkie warunki i zostały zakwalifikowane do nowych szkół.
W nadchodzącym roku szkolnym
mniej więcej połowa gimnazjalistów
postawiła na kierunki techniczne, które
zagwarantują im aplikowanie na wymarzony etat. Szczególne nadzieje na
zdobycie pracy pokładają w zawodzie
fryzjera, mechanika samochodowego,
informatyka oraz logistyka. Kompletnie
zapełniły się także listy rekrutacyjne do
liceów ogólnokształcących, po ukończeniu których nadejdzie dopiero dla
młodzieży ten kulminacyjny moment
wyboru wymarzonego kierunku na
uczelniach wyższych.
Z roku na rok zmieniają się preferencje społeczeństwa w kwestii edukacji, a kształtują je nieustanne przemiany
zachodzące na polskim i zagranicznym
rynku pracy. Młodzież nie kieruje się już
modą w wyborze kierunku dalszej edukacji, ale stara się dostosować swoje
kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. W
związku ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na opiekę instytucjonalną oraz indywidualną
sprawowaną nad osobami starszymi.
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Dlatego zarówno w minionych latach,
jak i obecnie dużym zainteresowaniem
cieszą się medyczne szkoły policealne.
„Zakończył się etap modnych kierunków kształcenia. Dziś młodzież
szczególnie ukierunkowana jest na
zdobycie zawodu, który w przyszłości
pozwoli im zdobyć wymarzoną i dobrze
płatną pracę zarówno w kraju, jak i za
granicą. Wychodząc naprzeciw wymagającym absolwentom liceów i techników, proponujemy ofertę edukacyjną
w różnych zawodach medycznych i
paramedycznych w szkole młodzieżowej i w szkole dla dorosłych. Należy w
tym miejscu podkreślić, że nasza szkoła jest placówką publiczną i bezpłatną”
– podkreśla Renata Dusza, wicedyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Sosnowcu z oddziałami
w Zawierciu. „W kolejnym roku szkolnym postawiliśmy na zawody technika
elektroradiologa, sterylizacji medycznej, usług kosmetycznych, asystentkę
i higienistkę stomatologiczną, opiekuna medycznego, opiekuna w domu
pomocy społecznej, a także terapeutę
zajęciowego. Dużym zainteresowaniem
cieszą się także kwalifikacyjne kursy
zawodowe, które pozwalają osobom
dorosłym podnosić swoje kwalifikacje.
To m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun
medyczny oraz specjalista do wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy,
ciała, dłoni i stóp. Kwalifikacje te pozwalają naszym absolwentom znaleźć pracę
w pracowniach stomatologicznych, domach opieki dla seniorów czy też w hotelowych spa” – dodaje Renata Dusza.
Agnieszka Seweryn
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„Pierwszym etapem projektu jest
tzw. mapowanie potrzeb mieszkańców
gminy Łazy. Chodzi tutaj o przeprowadzenie badań ankietowych, które umożliwią ocenę sytuacji, zebranie opinii i
informacji o potrzebach mieszkańców.
Pomysł jest wyjątkowy, bo w naszym
kraju planujemy wszystko, z wyjątkiem
starości. W Łazach ma być inaczej. Chcemy promować wśród mieszkańców samodzielne i świadome planowanie własnej starości” – podkreśla Ilona Pelon,
sekretarz Łaz. „Gmina Łazy przystępuję
do projektu celem, którego jest wypracowanie modelu gminy promującej planowanie starości przez swoich mieszkańców” – podkreślają władze gminy.
W ramach przygotowań do badań
ankietowych odbyły się już spotkania z
radnymi gminy, sołtysami oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łazach dotyczące mapowania potrzeb
mieszkańców. Projekt ten ma na celu
pogłębienie rozwoju gminy oraz lepsze
dopasowanie jej działań do oczekiwań
mieszkańców. Na spotkaniu koordynatorzy projektu szczegółowo omówili pytania zawarte w anonimowej ankiecie,
która będzie przeprowadzana wśród
mieszkańców. Ankieta będzie narzędziem służącym do przeprowadzenia
właściwej diagnozy, dane z ankiety
wykorzystane zostaną do opracowania
projektu. Koordynatorami projektu są
Szymon Krupnik - Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Paweł Chuberski z AWF Kraków.
Projekt rozpocznie się od sołectwa
Ciągowice i obejmie docelowo wszyst-

kie sołectwa oraz miasto Łazy (łącznie
1000 ankiet, 500 dla miasta i 500 dla
sołectw). Pomiędzy 2-6 lipca 2018 roku
w sołectwie Ciągowice pojawili się bezpośredni koordynatorzy projektu oraz
wolontariusze, którzy odwiedzili mieszkańców i pomogli wypełnić anonimowy
kwestionariusz. Czas potrzebny na wykonanie kwestionariusza nie przekraczał 10-15 minut.
„Dzięki zebranym danym, ich analizie będzie można zaktywizować seniorów i przeznaczyć więcej środków
na profilaktykę, mniej zaś na leczenie
przypadłości wieku senioralnego. Bę-

dziemy również starać się o grant i składać wnioski o środki pomocowe. Jeśli
projekt się powiedzie, to w gminie Łazy
powstanie pierwsze w Polsce aktywne
laboratorium chodu przeznaczone dla
seniorów. Na razie jednak mówimy o
badaniach ankietowych i mapowaniu
gminy, czyli pierwszym etapie projektu „Zaplanuj swoją starość”. A chodzi
o zbadanie potrzeb osób, które wejdą
w wiek senioralny tuż np. przed przejściem na emeryturę” – dodaje Ilona Pelon, sekretarz Łaz.
mpp

JAK SKUTECZNIE POMAGAĆ POTRZEBUJĄCYM?
ŁAZY/// Doradztwo i pomoc, rozdzielenie obowiązków administracyjnych i skupienie się na pracy w terenie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach chce uruchomić projekt usprawniający pomoc społeczną potrzebującym. Jego finansowanie w 100 procentach pochodzić będzie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dokładnie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Do projektu przyłączyły się duże
miasta, takie jak np. Sosnowiec i Częstochowa. Uczestnictwo w tej inicjatywie
Łaz, niewielkiej gminy, jest wyjątkowe”
– podkreśla Bożena Strzelecka-Kłopot,
dyrektor OPS w Łazach.
Projekt realizowany jest w ramach
ministerialnego programu „Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. W swym zamyśle
ma ułatwić pracę w ośrodkach pomocy
społecznej, wypromować pracę socjalną
i budować tzw. partnerstwo lokalne na
rzecz skutecznego pomagania.
„Zmienia się grupa i zmniejsza licz-

ba osób, którym pomagamy. To daje
możliwość rozdzielenia pracy socjalnej i
administracyjnej. Zwiększy się zarazem
liczba pracowników socjalnych pracujących w terenie. Tylko kilka osób pozostanie w ośrodku i będzie prowadzić postępowania administracyjne. Dotychczas
było inaczej, pracownik administracyjny
zajmował się wszystkim i to zajmowało
mu 80 procent czasu, tylko 20 procent
pozostawało na samą pracę socjalną” –
dodaje dyrektor OPS w Łazach.
W ramach programu możemy liczyć
na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników socjalnych, zakup nowego

sprzętu, szkolenia pracowników oraz
zatrudnienie dodatkowych specjalistów
niezbędnych przy realizacji tego programu – np. prawnika czy psychologa.
„W gminie Łazy ma to być łącznie 9
osób. Chcemy również stworzyć punkt
konsultacyjny z prawdziwego zdarzenia
z zatrudnionymi mediatorami. Możemy
łącznie na ten cel otrzymać z Ministerstwa 450 000 złotych, a program potrwa
18 miesięcy i powinien ruszyć w Łazach
od przyszłego roku” – zaznacza Bożena
Strzelecka-Kłopot, dyrektor OPS w Łazach.
mpp

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

NIE SIEDZĄ! DZIAŁAJĄ!

> Zespół Dziecięcy DECYMA
W styczniu 2017 roku powstał
w Szkole Podstawowej w Niegowonicach zespół dziecięcy: Decyma.
W jego skład weszły dzieci z klas
III – V. Długo trwały debaty nad wyborem nazwy dla zespołu. Dlaczego Decyma? Z kilku powodów: po
pierwsze jest to nazwa zaczerpnięta z terminologii muzycznej i oznacza odległość kolejnych dziesięciu
dźwięków o różnej wysokości, tak
jak różnią się między sobą dzieciaki. Po drugie: liczba 10 wpisana w
nazwę zespołu jest niezwykle rozwojowa. Pozwala na poszerzenie
składu, bez ingerencji w nazwę.
Po trzecie: dzieciaki z zespołu lubią zaskakiwać. Nazwy interwałów
muzycznych nie są powszechnie
znane, a dzięki Decymie świat muzyki, przynajmniej po części, przestaje być tajemnicą. Obecnie w
skład zespołu wchodzi 6 (momentami 7) cudownych, pełnych pasji i
pomysłów młodych ludzi.
Dzieciaki przebojem zdobyły
sceny, na których zdecydowały się
występować. Tam, gdzie się pojawiły – zbierały wyrazy uznania, najczęściej poparte statuetkami i nagrodami. Na pewno do sukcesu zespołu
przyczynił się fakt grania i śpiewania „na żywo”. Współczesne sceny
dziecięce często wykorzystują gotowe nagrania, a Decyma zawsze
gra i śpiewa sama. Wszystkie dzieciaki znają przynajmniej w stopniu
podstawowym nuty, co niezwykle
ułatwia pracę z partyturą. Mali muzycy grają m.in. na: wiolonczeli, saksofonie, pianinie, flecie poprzecznym, keyboardzie oraz drobnych
instrumentach perkusyjnych. Muzykują na własnym sprzęcie. Niestety,
szkoła mimo najszczerszych chęci
nie jest w stanie zakupić instrumentów. Koszt każdego z nich to kilka
tysięcy złotych. Czasami próbują
sami kupić potrzebne instrumenty,
tak jak w przypadku bębna, który
był potrzebny do jednej kolędy.
Środki finansowe na instrument Decyma wygrała na jednym z konkursów. To naprawdę niewiarygodne,
jak trudno jest kupić dobrej jakości
instrument, odpowiedniej wielkości, a przede wszystkim o głębokim,
pięknym brzmieniu. Po wielu próbach szukania takiego instrumentu
w różnych miastach Polski, stanęło

w końcu na tym, że po nieudanych
próbach zakupu, grali na małych,
szkolnych bębenkach.
Na swoim koncie Decyma ma
już sporo sukcesów, jak na stosunkowo krótki czas wspólnej pracy
(1,5 roku). Są to m.in. nagrody:
II miejsce w XVI Konkursie Kolęd
i Pastorałek w Świętochłowicach;
I miejsce w Konkursie Kolęd i
Pastorałek w Olkuszu 2017;
GRAND PRIX Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej w
Łazach 2017;
GRAND PRIX XVII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łazach
2017;
II miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Pajęcznie;
I miejsce w Jurajskim Festiwalu
Kolęd I Pastorałek w Łazach 2018;
Nagroda Specjalna Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Kultury w
Częstochowie;
III miejsce w Konkursie Kolęd i
Pastorałek w Olkuszu 2018;
II miejsce w Gminnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Łazach 2018.
Kiedy ćwiczą? No cóż... często
wczesnym rankiem albo późnym
wieczorem. Spotkania odbywają
się przed lekcjami, np. o godzinie
7.00 rano albo po zakończonym
przez wszystkich dniu pracy, tj.
około 19.00. W sezonie wypełnionym koncertami często pracują do
naprawdę późnych godzin. Czasami na próbach jest ciężko: ktoś
zaczyna wątpić w swoje siły, ktoś
nie mógł przyjść, więc nie da się
złożyć repertuaru, kiedy indziej pojawiają się kłopoty sprzętowe albo
organizacyjne. Na szczęście każdy

chce, aby efekt końcowy prób był
jak najlepszy, dlatego starają się
pokonać wszystkie trudności i zawsze walczą do końca. Sporym wyzwaniem jest „złożenie” materiału,
począwszy od wyboru repertuaru,
przez rozpisanie go na skład w którym grają, dopasowanie tonacji do
możliwości instrumentów i głosów
oraz umiejętności, aż do pracy nad
brzmieniem i ogólnym wyrazem
artystycznym. Praca w zespole jest
zdecydowanie trudniejsza niż praca
z solistą, który śpiewa na gotowym,
kupionym podkładzie. Taki solista
może sam w domu ćwiczyć ile tylko
chce, natomiast zespół może pracować tylko na próbach. Owszem,
instrumentaliści mogą przećwiczyć
repertuar w domu (nawet powinni),
słów piosenki też każdy uczy się indywidualnie, ale tak naprawdę cała
praca odbywa się w momencie, kiedy są w pełnym składzie, z instrumentami i zdrowymi głosami. Bo
wystarczy niedyspozycja głosowa
jednej, dwóch osób – i już nie można połączyć wokalu z instrumentami. Poza tym przecież dzieciaki nie
są zawodowymi muzykami. Ich pasja muzyczna rozwija się dopiero od
jakiegoś czasu, chociaż bez wątpienia każdy wkłada ogrom serca, czasu i pracy, aby umieć grać i śpiewać
coraz lepiej. Jednak praca zespołowa stawia zdecydowanie więcej
wymagań niż praca indywidualna.
Czasami tonacja dobra dla instrumentalisty jest zbyt wysoka albo niska dla wokalisty. Zmiana tonacji na
dobrą dla osób śpiewających spotyka się z trudnościami wykonawczo-technicznymi instrumentalistów. I
tak właśnie wygląda rzeczywistość
Decymy. Na szczęście jeszcze tak

nie było, żeby zespół nie pokonał
piętrzących się trudności.
Nieocenionym wsparciem służą
rodzicie dzieci z Decymy. Pomagają
oni przezwyciężać wszelkie trudności, wspierają dzieciaki w pracy i zawsze są gotowi pomóc w przewozie
dzieci i sprzętu. Bez pomocy rodziców wiele działań i wyjazdów nie
udałoby się. To naprawdę wspaniali
ludzie, którzy mimo wielu swoich
spraw chętnie angażują się w pracę
zespołu. Ich działania widać na różnych polach: czasami wyszukują potrzebne numery telefonów, szukają
miejsc docelowych dalszych wyjazdów, przywożą dzieciaki na próby
w ferie i święta, nawet jeśli dzieci
akurat odpoczywają poza Niegowonicami, reperują instrumenty,
pomagają w organizacji przejazdów
i wykonują wiele, wiele innych działań, które są ogromną pomocą.
Szkoła również wspiera zespół
jak tylko może. Szkolni muzycy
mają nieograniczony dostęp do sali
artystycznej stworzonej kilka lat
temu właśnie do takich celów. Są
tam doskonałe warunki do pracy. W
sali przechowują instrumenty, partytury, mają dostęp do komputera, projektora, drukarki i internetu.
Mogą tam pracować dniami i nocami, również w weekendy, co bardzo
często ma miejsce. Wielokrotnie
spotykają się też w święta, bo wtedy
mają więcej czasu i siły na tworzenie muzyki. Obok sali artystycznej
znajduje się studio filmowe, w którym mogą nagrywać próbki dźwiękowe i odsłuchiwać to, co wykonali.
Jest to niezwykle pomocne w pracy,
ponieważ zupełnie inny jest odbiór jako słuchacz, a zupełnie inny
jako wykonawca. Po odsłuchaniu

niektórych nagrań dzieciaki łapały
się za głowy! To zupełnie nie była
ta jakość, którą chciały uzyskać!
Cennym materiałem szkoleniowym
są również nagrania z koncertów.
Można popatrzeć na siebie oczami
widza i słuchacza, czego nie da się
zrobić ze sceny. Często takie nagrania zespół odsłuchiwał, wybuchając co chwilę salwami śmiechu. Na
szczęście nikt się nie obraża, tylko
wszyscy traktują to jako możliwość
podniesienia jakości wykonania. W
ten sposób zespół uczy się na własnych błędach. Często na próbach
dzieciaki dzielą się różnymi uwagami i propozycjami. Czasami tę
samą partię próbuje wykonać druga osoba i wtedy decydują, komu
udało się to najlepiej. Każdy z nich
jest inny, ma inny głos, inną skalę,
wrażliwość muzyczną. Każdy lubi
inny rodzaj muzyki i w innym czuje
się swobodnie. Starają się o tym pamiętać i zadania dzielą ze względu
na możliwości wykonawcze, a nie
własne aspiracje.
Wbrew pozorom sukcesy to nie
sama słodycz nagród, gratulacji i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. To również troska o to, jak to
zrobić, żeby kolejne występy były
równie dobre i aby jakość artystyczną nie tyle utrzymać na podobnym
poziomie, ale by ją wciąż podnosić.
To naprawdę trudne zadanie. Ogranicza czas, chwilami zwykłe, ludzkie
zmęczenie i zwątpienie, możliwości
sprzętowe (lub ich brak ;-) ). Mimo
wszystko Decyma podejmuje kolejne wyzwania, głęboko wierząc w
to, że w ten sposób nie tylko przyczynia się do rozwoju muzykalności
w szkole i gminie, ale także do osobistego rozwoju wrażliwości muzycznej każdej osoby wchodzącej
w skład zespołu. Ciągle pracują nad
zgraniem zespołu oraz doskonalą
technikę wokalną i instrumentalną.
Dzieciaki z Decymy uwielbiają
swój zespół, próby oraz występy.
Całym sercem cieszą się z sukcesów. Szukanie nowego repertuaru i
praca nad nim to wspaniała przygoda, którą przeżywają wciąż na nowo,
pozwalając, aby muzyka stała się
źródłem inspiracji, pasją i radością,
którą mogą dzielić się z innymi podczas występów.
Izabela Świtalska
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Kamery już pilnują
ŁAZY/// Informujemy o działającym już monitoringu na terenie Zalewu Mitręga w Łazach.
Monitoring obejmuje część rekreacyjną, co zapewnia stały nadzór nad obiektem.

Rozwija się infrastruktura na terenie przylegającym do Zalewu Mitręga w Łazach. Kilka lat
temu nad zalewem zostały wybudowane wiaty,
które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców szukających spokojnego i klimatycznego
miejsca w plenerze. Z końcem czerwca nad zalewem powstała alejka z ławeczkami, których pomysłodawcami byli uczniowie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim. Deptak
przy akwenie jest jednym z bardziej lubianych
przez mieszkańców Łaz miejsc, które sprzyja spacerom i weekendowemu relaksowi. Aby jednak
zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających
na tym terenie, część rekreacyjna została objęta

monitoringiem.
„Jednym z powodów, który zadecydował o
założeniu monitoringu była dewastacja ławek w
drewnianych wiatach przy zalewie. Mam nadzieję, że działający już monitoring uchroni obiekt
przed kolejnymi dewastacjami i uczyni go bezpieczniejszym dla mieszkańców, którzy tak chętnie korzystają ze wspólnych udogodnień” – mówi
Adrian Kała, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łazach, który jest administratorem Zalewu Miejskiego Mitręga.
Kinga Radosz

Cyfrowy świat w Gminie Łazy
ŁAZY/// Gmina Łazy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Chruszczobród i
Chruszczobród Piaski złożyła wniosek o dofinansowanie i otrzymała dotację na realizację
projektu „Obywatel IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” pt. „Cyfrowy świat w Gminie Łazy”.
Projekt przewiduje organizację i
przeprowadzenie
serii szkoleń komputerowych
dla
mieszkańców gminy
Łazy w wieku 25 -74
lata posiadających
podstawowe
lub
ponadpodstawowe
umiejętności cyfrowe. Celem projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych
mieszkańców gminy
Łazy poprzez doskonalenie umiejętności cyfrowych u 240
mieszkańców gminy.
W ramach projektu
zaplanowano także
zakup 12 komputerów, które zostaną
wykorzystane
do
przeprowadzenia
szkoleń, a następnie
przekazane
Szkole Podstawowej w
C h r u s zc zo b ro d z i e.
Gmina Łazy podpisała umowę o
dofinansowanie, a
realizacja
projektu rozpoczęła się w
lipcu br. Całkowity
koszt realizacji projektu i kwota pozyskanej dotacji wynosi 134 400 zł.
mpp

27 lipca 2018r.

Zakaz wstępu do kamieniołomów
GMINA/// W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Łazy oraz turyści i pasjonaci sportów ekstremalnych spotkali się większą ilością tablic zakazującymi wstępu na teren kamieniołomów zarówno w Niegowonicach, jak i Wysokiej.

W chwili obecnej na podstawie wydanego pozwolenia
przez OSiR w Łazach istnieje
możliwość korzystania tylko z
kamieniołomu w Niegowonicach.
Natomiast w kamieniołomie w Wysokiej już od kwietnia
obowiązuje kategoryczny zakaz
wjazdu pojazdom terenowym,
innym środkom transportu oraz
osobom nieuprawnionym do
przebywania na obiekcie. Decyzja ta podyktowana jest zarówno stanowiskiem mieszkańców, jak również zbliżającym
się procesem scalania gruntów
na terenie Sołectwa. Organizacja rajdów lub przejazdów w
kamieniołomie i jego okolicy
mogłaby utrudniać prace geo-

dezyjne. Będzie ona obowiązywać do momentu zakończenia
prac, które umożliwią równocześnie wytyczenie odpowiednich dróg dojazdowych do kamieniołomu, tak aby miłośnicy
offroadu jak najmniej przeszkadzali mieszkańcom sołectwa
Wysoka.
Niestety zakaz ten nie przeszkodził kierowcy, który spowodował nieszczęśliwy wypadek z udziałem 12-latka, który
miał miejsce 30 czerwca 2018
roku w Wysokiej.
„Walory
kamieniołomów,
którymi dysponujemy na terenie Gminy Łazy sprzyjają miłośnikom sportów ekstremalnych.
Przyjeżdżają do nas turyści z
całego kraju, którzy poszukują

miejsc do uprawiania legalnego
off roadu w trudnych warunkach terenowych. To nie znaczy,
że dostęp do kamieniołomu w
Niegowonicach będzie ograniczony, a korzystanie z jego
walorów utrudnione.
Na
początku lipca teren w Niegowonicach i Wysokiej został
ponownie oznakowany. Osoby
lub firmy, które będą chciały
wjechać na teren kamieniołomu w Niegowonicach muszą
zwrócić się do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łazach z prośbą o
wydanie pozwolenia oraz zapoznać się z obowiązującym regulaminem” – zapowiada Adrian
Kała, dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Łazach .
Kinga Radosz

Podsumowanie kursu komputerowego 50+

ŁAZY/// 13 lipca 2018 r. w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbyło się podsumowanie kursu komputerowego dla osób, które zaczynają swoją przygodę z cyfrowym światem.

Prowadzący zajęcia Latarnik Polski Cyfrowej Karol
Hadrych wręczył uczestniczkom
dyplomy potwierdzające ukończenie bezpłatnych szkoleń
komputerowych w ramach programu Polska Cyfrowa Równych

Szans. W trakcie cyklu spotkań
z kursantami Karol Hadrych z
wielkim zaangażowaniem i cierpliwością przekazywał im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i
praktyczną z obsługi komputera
i wykorzystania Internetu na

co dzień tak, by komputer stał
się pomocnym narzędziem, a
Internet kopalnią użytecznych
zasobów.
Bogusława Serzysko

27 lipca 2018r.
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Lubisz podejmować wyzwania? Chcesz przeżyć coś niesamowitego?
Weź udział w rajdzie przygodowym Silesia Race 2018, który odbędzie
się już we wrześniu w Łazach.

22 września 2018 w Łazach odbędzie się najbardziej ekstremalny rajd
przygodowy. Rajdy przygodowe to zawody zespołowe będące połączeniem
kilku dyscyplin sportowych, np.: bieganie/marsz, rower, rolki, kajaki, do których
dochodzą zadania specjalne: wspinaczka, zadania linowe, jazda konna lub eksploracja podziemi. W rajdzie mogą brać
udział osoby indywidualne oraz całe
rodziny. Jeśli nie masz pomysłu jak spędzić aktywnie czas - zapisz się już dziś!

Zespoły biorące udział w rajdzie mogą
mieć dowolną liczbę osób, więc zabierz
ze sobą swoich znajomych! Trasa będzie
podzielona na dwie klasyfikacje: rodzinna i „dorosła”. Na uczestników czekają
trasa turystyczno-rekreacyjna, piesza,
rowerowa, Rajd Przygodowy OPEN oraz
Rajd Przygodowy PROFI. Nie bój się dotrzeć do granic swoich możliwości! Zapisz się już teraz! Więcej informacji na
stronie: http://silesiarace.pl/
mpp
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Bezpieczny przejazd ze
szlabanem na ryzyko
ŁAZY/// Do sprawy wakacyjnego bezpieczeństwa Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Łazach podeszła bardzo poważnie, dlatego nie tylko
pierwszy, ale i drugi tydzień letniego wypoczynku rozpoczęto zajęciami edukacyjnymi. Tym razem było to spotkanie „Bezpieczny przejazd”
współorganizowane ze Świetlicą Środowiskową „Stokrotka” w Łazach.

Łazy i kolej idą ze sobą w parze, dlatego po prostu nie mogło zabraknąć zajęć poświęconych tematyce kolejowej.
2 lipca do Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Łazach zawitali przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych z Częstochowy, aby porozmawiać z dziećmi
i młodzieżą o tym, jak zachowywać się
na przejazdach, uczulając przy tym, aby
nie korzystać z dzikich przejść przez

torowiska. Jednym słowem wprowadzili wakacyjny szlaban na ryzyko. Przygotowali prezentację, w trakcie której
uczestnicy zapoznali się ze znakami
spotykanymi przy przejazdach kolejowych. Krzyż świętego Andrzeja, rogatki,
przejazdy z zaporami i bez zapór oraz
słupki wskaźnikowe były tylko niektórymi z oznaczeń omawianych tego dnia.
Dzieci i młodzież dowiedzieli się na co
zwracać uwagę, dojeżdżając lub przechodząc przez przejazdy kolejowe, a
dzięki obrazkom sytuacyjnym omówili
nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Atrakcją okazały
się przywiezione przez prowadzących
tarczka kolejowa i czapka dyżurnego,
gdyż dzięki nim dzieci i młodzież nie tylko dowiedzieli się jak dawniej dyżurni
ruchu odprawiali pociągi, ale i na chwilę
sami zamienili się w dyżurnych :)
Uczestnicy spotkania dowiedzieli
się też, co to takiego żółta naklejka PLK,
gdzie jej szukać, i że właśnie dzięki niej
możemy bardzo szybko skontaktować
się z odpowiednimi służbami w razie
wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, dokładnie określając swoją lokalizację. Na zakończenie wspólnie rozwiązali krzyżówkę sprawdzającą ilość
zapamiętanych informacji i połączyli
pożyteczne z przyjemnym, bo jak wiadomo, wakacje, to nie tylko czas na naukę, ale i rozwijanie talentów, w związku
z czym przygotowali piękne prace plastyczne.
Bogusława Serzysko

27 lipca 2018r.

Dendrologia? A co to?
ŁAZY/// Grabowy Pinokio, czeremchowe trojaczki i kalinowy jednorożec, a obok nich ucho osiki, oczy orzecha
i brzozowa kora mózgowa… Nie, nie, to nie goście odwiedzający Bibliotekę ani lekcja anatomii, ale kilka elementów wystawy dendrologicznej, którą można oglądać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach do
31 lipca 2018 r. To tu 16 lipca wśród kalin, jarzębin, głogów i akacji zapanowała atmosfera spowita aromatem
świerku i to tu można było dowiedzieć się w czym tkwi magia lasu. Wszystko dzięki mieszkańcowi Poręby,
autorowi wystawy - Januszowi Bargiele, który spotkał się z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami
gminy, aby podzielić się swoimi zainteresowaniami.

Tropili przeszłość…
ŁAZY/// 9 lipca 2018 r. młodzi odkrywcy zebrali się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach by z panią Beatą Kuc wyruszyć do Izby
Tradycji, aby wspólnie tropić przeszłość – przeszłość nie byle jaką, bo
lokalną, taką, o której wiedzieć nie tylko wypada, ale i trzeba. Dzieci
i młodzież wysłuchali informacji o wszystkich wystawach, które do tej
pory były prezentowane w Izbie, przy okazji dowiadując się, że w tym
roku będzie ona obchodzić swoje piąte urodziny.

Beata Kuc opowiedziała o obecnie prezentowanej wystawie pt. „Tutaj
mieszkali i pracowali” poświęconej zakładom pracy, które działały i działają
na terenie gminy Łazy. Dzieci z zainteresowaniem oglądały kształtki i różnego rodzaju elementy wytwarzane w
łazowskich zakładach (wśród nich m.in.
cegły z łazowskiej cegielni oznaczone
napisem Łazy), słuchając przy okazji
tego, jak zakłady te powstawały. W pamięci utkwiła im Kamionka (pewnie nie
bez przyczyny, gdyż wakacje kojarzymy
z wodnymi harcami), w której najpierw
wydobywano kamień, a która później
stała się miejscem wypoczynku mieszkańców Łaz. Uczestnicy spotkania obejrzeli także fragment wystawy poświęcony Bibliotece w związku z jubileuszem
70-lecia jej działalności i eksponowane
dawne dokumenty wykorzystywane w
pracy bibliotekarskiej, publikacje z XIX

wieku oraz najstarszą biblioteczną kronikę. Dłuższą chwilę dzieci i młodzież
spędzili przy gablocie poświęconej
dwukrotnemu złotemu medaliście olimpijskiemu Józefowi Zapędzkiemu, która
co prawda nie jest częścią obecnej wystawy, ale na stałe zagościła w zbiorach
Izby. Następnie wszyscy ruszyli do Parowozu Ty45, który od listopada 2015
r. stoi w okolicy dworca kolejowego w
Łazach, czekając na turystów.
Dalsza część wakacyjnych zajęć
miała miejsce w Bibliotece, gdzie każdy młody odkrywca otrzymał miniaturę
fotografii przedstawiającej dawne Łazy,
mając za zadanie domalowanie reszty
perspektywy. Dzięki temu powstała
seria czarno-białych obrazów przedstawiające własne pomysły na to, jakie mogły być Łazy 70-80 lat temu.
Bogusława Serzysko

W Bibliotece miały miejsce zajęcia „Dendrologia? A co to?” dla dzieci i
młodzieży, podczas których uczestnicy
dowiedzieli się, że las jest pasją pana
Janusza i dosłownie spróbowali smaku
lasu. Autor mówił o nim w sposób, w
jaki być może nigdy nie przyszło nam
do głowy pomyśleć, o miejscu wyjątkowym, naturalnym, nieskażonym.
Uczestnicy zajęć słuchali o tym, jak zachować się w trudnych leśnych warunkach, np. podczas gdy zgubimy drogę.
Dowiedzieli się, że wartościowym pożywieniem mogą stać się nawet igiełki
świerka, że warto zwracać uwagę na
to, którą stronę drzewa pokrywa mech
(dzięki temu od razu dowiemy się gdzie
jest północ) oraz o tym, że idąc wzdłuż
strumienia zgodnie z jego nurtem, następuje spora szansa, że w końcu dotrzemy do zabudowań. Pan Janusz opowiadał o swoich leśnych przygodach
i spotkaniach z dzikimi zwierzętami.
Przyniósł różne rodzaje liści i gałązek,
omówił budowę liścia i zwrócił uwagę

na to jak należy zachowywać się w lesie. Mówił też o zwierzęcych instynktach, o tym, że potrafią one wyczuwać
niebezpieczeństwo czy burzę. Dzieci
dowiedziały się m.in. dlaczego jaskółki
obniżają loty, gdy nadciąga burzowa
chmura, czemu słoń nie podgryza korzeni baobabu i jak odstraszyć dzika.
Usłyszały też, że wiernym towarzyszem
wypraw do lasu jest dla Janusza Bargieły jego pies.
Po południu autor spotkał się z
dorosłymi mieszkańcami gminy i opowiedział o tym, jak zrodził się pomysł
tworzenia obrazów, jakie zaprezentował w Bibliotece w Łazach. Zainspirowany działaniami górali, którzy potrafią zrobić z drewna tyle zaskakujących
elementów, że trudno byłoby dodać
coś nowego, myślał, jak on sam może
wykorzystać bliskość lasu w swoim
miejscu zamieszkania. Od 10 lat tworzy
prace, podkreślając, że nie jest to szybki proces. Każdemu elementowi obrazu
trzeba poświęcić należytą ilość czasu,

gdyż muszą one przejść proces stopniowego suszenia, a potem odpowiedniej obróbki. Oprócz wykorzystywania
różnych gotowych leśnych form (korzeni, gałęzi, narośli), które składają się
na kompozycje, Janusz Bargieła tworzy
obrazy z maleńkich docinanych kawałków gałęzi różnych gatunków drzew.
Potrafi skomponować naturalne wielobarwne obrazy. Wśród tego typu prac
znajduje się serce, które zdobi ścianę
Galerii na piętrze Biblioteki w Łazach, a
w zbiorach autora jest także m.in. mapa
Polski utworzona w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez
nasz kraj. Do swoich prac autor dodaje
ciekawe opisy, przemyślenia, uwagi i
sentencje.
Spotkania były okazją do poznania
ciekawej osobowości i zaskakujących
prac oraz sposobnością do rozmów o
lesie – temacie na pozór błahym, ale
kryjącym w sobie wiele zielonych tajemnic.
Bogusława Serzysko
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Wycieczka do Fabryki Naukowców
ŁAZY/// 4 lipca odbyła się pierwsza wycieczka zorganizowana przez MOK w Łazach w ramach AKCJI LATO
2018. Uczestnicy pierwszego wyjazdu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Śląskim.
Każde dziecko zmierzyło się z budową i programowaniem prawdziwych
robotów ze specjalnych Klocków LEGO
i programowało swoją pierwszą grę.
Każdy uczestnik stworzył kolorowego
polimerowego robaka (korzystając ze
zdobytej wiedzy chemicznej dzieci
samodzielnie stworzyły. tzw. polimerowego robaka). Dzieci przekonały
się, że ze sztucznym śniegiem mogą
bawić się nawet latem. Każdy stworzył
pojemnik sztucznego śniegu, który w
zamkniętym pojemniku mógł zabrać
do domu, by móc przy upale trochę się
ochłodzić.
Agnieszka Seweryn

Animacje na wakacje
ŁAZY/// W lipcu w parku za Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łazach
odbyły się rodzinne popołudnia. Integracyjne spotkania w plenerze
spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Łazy,
którzy licznie korzystali z przygotowanych bezpłatnych atrakcji.

Na placu za Miejskim Ośrodkiem Kultury stanęły m.in. zamki dmuchane i
stoisko do malowania twarzy. Na dużych i małych czekały konkursy z nagrodami, wśród których było przeciąganie liny, zjazd z dmuchańca na czas czy też
ręcznikowe łapanie wodnych balonów. Był uśmiech radość i słodkie upominki.

Wycieczka pełna doświadczeń i słodkości
ŁAZY/// 11 lipca odbyła się kolejna wycieczka organizowana przez MOK w Łazach w ramach „AKCJI LATO
2018”. Kolejnym celem wakacyjnych podróży był Kraków - Ogród Doświadczeń oraz Manufaktura Cukierków.
Podczas zwiedzania interaktywnych urządzeń edukacyjnych eksponowanych w Ogrodzie uczestnicy mogli
doświadczać zjawisk fizycznych własnymi zmysłami. Sprawiło to wszystkim dużo frajdy i zrodziło mnóstwo
ciekawych pytań. Najwięcej emocji
dostarczyła zabawa na ruchomej platformie, pokazująca działanie siły bezwładności.
Fabryka Cukierków CiuCiu to prawdopodobnie najmniejsza na świecie
manufaktura słodyczy. Produkcja łakoci odbywa się tutaj w oparciu o bardzo
starą, XVII-wieczną technologię. Podczas zwiedzania uczestnicy dowiedzieli się jak od początku do końca tworzy
się kolorowe cukierki i lizaki, poczuli
unoszący się w powietrzu słodki aromat i spróbowali jeszcze cieplutkich
cukierków. Uczestnicy wzięli udział w
warsztatach karmelarskich, podczas
których własnoręcznie wykonali lizaka.

Wykonane słodycze, niespodziankę w
postaci paczuszki cukierków oraz Certyfikat Młodego Karmelarza wszyscy
uczestnicy zabrali do domu.

Zadanie dofinansowane z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Agnieszka Seweryn

Wycieczka do Żarek
ŁAZY/// Kolejną wycieczką organizowaną w ramach „Akcji Lato 2018” był wyjazd do Żarek. Pierwszym etapem w Etno Jurze były warsztaty „Motamy zwierzaki z siana”, które odbyły się w pracowni zabawek „Stodoła”.

Uczestnicy pod okiem instruktorów
zrobili zabawki z siana, mogli wykazać
się kreatywnością i dużą pomysłowością podczas np. motania sowy z siana.
Uczestnicy z dużym zainteresowaniem
słuchały instrukcji miłych pań, które po-
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mogły im w „udekorowaniu” sowy.
Następnie wszyscy udali się do
Kampusu „Eureka”. Była twórcza zabawa
fluorescencyjnymi glutkami i cieczą nienewtonowską. Uczestnicy samodzielnie
wykonali własne żelki o smaku coca-coli i

soków owocowych. Wycieczka zakończyła się poczęstunkiem na łonie natury.
Zadanie dofinansowane z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Agnieszka Seweryn
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Sołectwa Gminy Łazy kuszą licznymi atrakcjami
Zabytkowy kościół św. Bartłomieja z XIX wieku w
Ciągowicach
Kościół w Ciągowicach jest budowlą w stylu bazylikowo-romańskim wzniesioną w 1875 roku. Świątynia
jest kamienna, jednonawowa z wieżą, posiada trzy
ołtarze, które zasługują na uwagę. W prezbiterium
wykonane jest belkowanie żebrowane i malatura z
czterema ewangelistami, a na suficie w nawie znajdują się obrazy: Matki Bożej Niepokalanej, św. Piotra,
św. Pawła i św. Bartłomieja. Z pierwszej połowy XVI
wieku zachowały się dwie renesansowe rzeźby: św.
Floriana i św. Wacława z tarczą. Do innych cennych
elementów wyposażenia można zaliczyć: dwie barokowe figury św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, rzeźbę barokowo-ludową Chrystusa Zmartwychwstałego,
rzeźbę ludową Ecce Homo z XIX wieku, rzeźbę ludową
Chrystusa Frasobliwego oraz monstrancję barokową z
II połowy XVII wieku z figurkami aniołów.
Pomnik w Błojcu
Pomnik w przysiółku Błojec został wzniesiony po II wojnie światowej
ku czci poległych tam Polaków. Upamiętnia tragiczny dzień pacyfikacji
mieszkańców i partyzantów okolicznych oddziałów walczących z Niemcami w 1944 roku. 16 czerwca 1944 odbyły się tam potyczki z okupantem niemieckim kompanii oddziału partyzanckiego „Surowiec” Gerarda
Woźnicy ps. „Hardy”. Dzień ten tragicznie wpisał się w historię oddziału
Armii Krajowej. W walce poległo pięciu żołnierzy, a po zakończonej obławie Niemcy spalili wioskę i zabili jedenastu mieszkańców. Zamieszczona
na Błojcu tablica upamiętnia poległych powstańców. W lasach leżących
obok Grabowej znajdują się także dwa groby anonimowych, niemieckich
żołnierzy.

Góra Chełm w Hutkach-Kankach
Hutki-Kanki to jedno z najmniejszych sołectw Gminy
Łazy, które wyróżnia się niebagatelną przyrodą. To
tutaj znajduje się Góra Chełm (440 m n.p.m.), wokół
której 1957 roku powstał rezerwat przyrody. Teren
obejmuje ponad 12 ha, na którym dominują buki,
jodły, świerki, klony i jawory, a wokół wzgórza rośnie
bór sosnowy. Wśród bujnego drzewostanu kryją się
ostańce, których na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie brakuje. Tutaj jednak na Górze Chełm
stanowią one wapienny dodatek do bujnej zieleni.
Gwiazdami tego terenu jest ponad 220 gatunków
roślin, wśród których 20 podlega ścisłej ochronie, a
8 częściowej. Górę Chełm porastają: paprotka zwyczajna, śnieżyczka przebiśnieg, storczyki, widłak
goździsty, lilia złotogłów i wiele innych unikatowych
roślin. Niebagatelna flora idzie w parze z bogatą fauną. Można tu spotkać lisy, sarny czy jaszczurki oraz
bardzo dużo gatunków ptactwa. Górę Chełm można
przemierzyć pieszo zielnym Szlakiem Tysiąclecia lub
objechać trasą rowerową. Istnieje całkowity zakaz
poruszania się konno i motocyklami, nie wolno też
biwakować i wprowadzać psów.

Kromołowiec w Niegowonicach
Wzgórze Kromołowiec wraz ze szczytami Stodólsko i Lipowa
(435 m n.p.m) jest jedną z najbardziej wysuniętych na zachód częścią Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. W listopadzie minionego roku skałki zostały oczyszczone z napisów i
obrazków wykonanych przez graficiarzy, dzięki czemu oczy
turystów cieszą naturalne wapienne ostańce. Z jego szczytu
można podziwiać nie tylko Gminę Łazy, ale również Pustynię
Błędowską oraz zamki w Ogrodzieńcu i w Rabsztynie. Panorama przedstawia się nadzwyczaj uroczo, szczególnie, że co
jakiś czas spośród zieleni wyłania się jurajski ostaniec. To
charakterystyczne cechy Jury Krakowsko-Częstochowskiej i
to właśnie dla takich widoków wielu turystów pokonuje setki
kilometrów. Obok wapiennego ostańca przebiega droga Niegowonice-Ogrodzieniec, która wije się wokół wzgórza malowniczą serpentyną. Obok wzgórza znajduje się parking, który
umożliwia bezpieczne parkowanie i zwiedzanie okolicy. Nieopodal Kromołowca znajdują się dwie jaskinie: Zawaliskowa
(60m) i Gruzowa (40m), niestety niedostępne do zwiedzania.

Źródło Jana Nepomucena w Skałbani
To jedyne takie miejsce w Gminie Łazy. To tutaj do Źródła Jana
Nepomucena w Skałbani przyjeżdżają mieszkańcy całego regionu,
aby pozyskać krystalicznie czystą i naturalną wodę. Od lat wiadomo, że miejsce to jest nieskażone ekologicznie, a jego położenie
wśród łąk, lasów i z dala od gospodarstw wpływa na jakość wody.
Brak możliwości zanieczyszczenia sprawia, że woda jest tutaj czysta, pozbawiona bakterii i zdatna do picia. Ujęcie w Skałbani należy do źródeł wywierzyskowych. Teren wokół źródła zabezpieczony
jest ogrodzeniem, a do ujęcia prowadzą schody. Wypływające z
ziemi źródło jest dla każdego łatwo dostępne.

Lądowisko w Niegowoniczkach
Niegowoniczki to jedna z niewielu miejscowości w regionie, która może poszczycić
się lądowiskiem. Startują i lądują tutaj paralotnie, helikoptery, wiatrakowce, lotnie,
szybowce i motoszybowce z napędem. Z lądowiska mogą korzystać statki powietrzne
o masie startowej 5700 kg, w tym również
samoloty turystyczne i sportowe. W Niegowoniczkach można również spotkać skoczków spadochronowych. Miejsce to jest
czynne przez cały rok. Pas oznaczony jest
białymi płytami, a powierzchnia trawiasta.
Teren jest oddalony od aglomeracji wiejskiej, a prowadzi do niego polna droga. Na
co dzień na Lądowisku Niegowoniczki nie
ma osoby kierującej ruchem, czyli jest to lądowisko, na którym nie ma kontrolowanego
ruchu. Jak mówi instrukcja obsługi obiektu,
lądowanie można tutaj wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W przyszłości
planowane jest przedłużenie pasa oraz
rozbudowanie infrastruktury.

Historia Kuźnicy Masłońskiej wiecznie żywa
Jest ogrodzona niskim, drewnianym płotem, a nad płytą grobową postawiony jest krzyż z tabliczką na której widnieje napis: „Mogiła Powstańców
z 1863 r. Symboliczna mogiła powstańców poległych w bitwie 22 marca
1863 roku kapelana Bonawentury Mańkowskiego Henryka Wodzińskiego
i 7 nieznanych Bohaterów”. Mowa o mogile powstańczej w Kazimierówce grobie przy drodze kolejowej łączącej Łazy z Zawierciem, które od dawna
jest miejscem pamięci, obok którego nie można przejść obojętnie. Wczesną wiosną 1863 r. tereny obecnej gminy Łazy były miejscem wzmożonej
aktywności oddziałów powstańczych, co doprowadziło do kilku potyczek,
z których najbardziej znana rozegrała się 22 marca 1863 r. pod Kuźnicą
Masłońską. W dniu tym oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika
Teodora Cieszkowskiego zdołał zniszczyć trzy mosty kolejowe pomiędzy
Zawierciem i Łazami, po czym zatrzymał się na odpoczynek w pobliżu
Kuźnicy Masłońskiej. Około godziny 17:00 powstańców zaatakował blisko
dwustuosobowy oddział carski dowodzony przez majora Leo. Na placu
boju w Kuźnicy Masłońskiej poległo dziewięciu jego kompanów. Pierwotna Mogiła poległych w potyczce znajdowała się na terenie obecnych
torów kolejowych. Podczas rozbudowy torowisk w katach 70 XX wieku
wystąpiła konieczność jej przeniesienia w inne miejsce. Przeprowadzono
ekshumacje, a mogiłę symboliczną stworzono w Kazimierówce.
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Szukacie ciekawego miejsca na weekendowy wypad z rodziną? Jesteście amatorami wodnego szaleństwa, górskiej wspinaczki czy rajdów rowerowych? A może lubicie spacery po lesie połączone z
grzybobraniem czy pieczeniem kiełbasek? Jeżeli odpowiedź choć na jedno z tych pytań brzmi – „tak”, koniecznie musicie odwiedzić Gminę Łazy. Jej obszar liczący 132 km2, obejmuje swym zasięgiem
miasto Łazy oraz 14 sołectw: Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki Kanki, Kuźnica Masłońska, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Trzebyczka, Turza,
Wiesiółka oraz Wysoka. Położenie we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie niezwykle atrakcyjnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej sprawia, że Gmina Łazy stanowi doskonałe miejsce do
spędzenia wolnego czasu, a turystyka i sport są jedną z naszych najmocniejszych stron.
Izba Wiejska w Trzebyczce
Mobilizacja lokalnej społeczności do działania skupiła się w minionym
roku na odrestaurowaniu dwóch pomieszczeń świetlicy, które zostały
przekształcone w Izbę Wiejską. Wnętrze wyposażone zostało w przedmioty i przybory codziennego użytku, które dawniej wykorzystywane
były na wsi w domach i gospodarstwach. Nie brakuje tutaj wodniarki, kredensu, skrzyni, krzeseł, stołu i lustra. Dopełnieniem całości są
ściany ozdobione pięknymi, kwiecistymi malowidłami. Izba Wiejska w
Trzebyczce to przede wszystkim niesamowity klimat. Wnętrze utrzymane jest w stylu starej izby, w której centralnym miejscem jest piec
kaflowy. To przy nim gromadzili się niegdyś domownicy, aby wspólnie
spędzać czas. Nie brakuje też motywów drewnianych. W oczy rzucają
się odnowione krzesła, stół i kredens, którego fronty przywołują wspomnienia domów naszych prababć. Niekwestionowanym bohaterem
wnętrza jest wodniarka przypominająca mini komodę, na której stało wiadro i miska, i która służyła do porannej toalety. Izba Wiejska w
Trzebyczce jest otwarta dla zwiedzających w każdy czwartek w godz.
16:00 – 18:00. Mile widziane są grupy zorganizowane, które po wcześniejszym ustaleniu mogą zwiedzać wystawę w dogodnym dla nich
terminie.

Trasą rowerową z Turzy
Gmina Łazy położona jest na skraju otuliny parku krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. To umiejscowienie obszaru stwarza
doskonałe warunki do aktywnego spędzania wolnego
czasu. Gmina jest przyjazna nie tylko pieszym turystom, ale także rowerzystom. Liczne ścieżki rowerowe
przebiegają przez wszystkie sołectwa Gminy, ukazując
cyklistom piękno okolicy. Do najbardziej popularnych
tras należą: ścieżka Ciągowice-Turza-Kuźnica Masłońska 5km, Zawiercie-Kazimierówka-Łazy-Ciągowice-Poręba 12 km, Łazy-Niegowonice-Niegowoniczki-Jeziorowice-Błojec-Skałbania-Hutki Kanki-Centuria-Krępa 20
km. Malownicze tereny, przez które przebiegają trasy
zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu. Na
ścieżkach można spotkać nie tylko rowerzystów, ale
także biegaczy i osoby uprawiające Nordic Walking.

Zabytkowa studnia w Wiesiółce
Pierwsza wzmianka o Wiesiółce pochodzi z 1386
roku z dokumentu króla Władysława Jagiełły, w
którym nadaje on wieś prawem dziedzicznym
Włodkowicowi z Charbiniwicze, cześnikowi krakowskiemu. Tą królewską decyzją miejscowość
weszła w skład dóbr ogrodzienieckich. Wiesiółka była zaliczana do pasa fortyfikacji obronnych
nadgranicznych zbudowanych za czasów Kazimierza Wielkiego, między Królestwem Polskim,
a Śląskiem. Na jej terenie istniała m.in. wieża
obronna. Od utworzenia Księstwa Siewierskiego
była miejscowością, za którą przebiegała granica między Księstwem a Królestwem Polskim. Na
przełomie XV i XVI wieku na terenie Wiesiółki
wydobywano rudę żelaza, którą przetapiano w
znajdującej się na terenie wioski kuźnicy. Atrakcją miejscowości jest niewątpliwie odnowiona
zabytkowa studnia oraz nowy plac zabaw, który
kusi szczególnie najmłodszych turystów.

Na grzyby do Chruszczobrodu-Piaski
Tereny leśne w Chruszczobrodzie-Piaskach należą
na najbardziej urodzajnych pod względem dobrodziejstw runa leśnego. Grzybiarze wyposażeni
w nożyki, koszyki i kalosze chętnie przyjeżdżają
do malutkiej miejscowości Gminy Łazy, aby przemierzać leśne trakty w poszukiwaniu maślaków,
rydzów, podgrzybków i prawdziwków. Tegoroczny sezon grzybowy przed nami, więc już za kilka
tygodni można spodziewać się w Chruszczobrodzie-Piaskach poszukiwaczy leśnych darów. Każdy
doświadczony grzybiarz wie, że na wyjście do lasu
najlepszy jest wczesny ranek, gdyż wtedy grzyby
są świeże. Grzyby najlepiej zbierać, wycinając je
nożykiem tuż przy ziemi i nie niszcząc grzybni.
Przed wyruszeniem na grzybobranie warto także
przypomnieć sobie, jak wyglądają grzyby trujące,
gdyż ostrożność może uratować nam życie.
Barokowy kościół w Chruszczobrodzie
Kościół barokowy p.w. Nawiedzenia N.M.P. i św. Stanisława Biskupa,
którego budowa rozpoczęła się około 1734 roku od wzniesienia murowanego prezbiterium i zakrystii. Obiekt trójnawowy, bazylikowy z transeptem oraz prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą, od zewnątrz
zamkniętą trójbocznie. W kościele wiszą barokowe obrazy z XVIII wieku i zabytkowe rzeźby. Na uwagę zasługują również ludowo-barokowy
krucyfiks. Na plebani znajduje się rękopis Iura Ecclesiae Parochialis
Chroscobrodensis 1664, z dekoracją ornamentalną, herbem Radwan,
literami IP CSSO PCH odnoszącymi się do Jana Puszyńskiego, miejscowego proboszcza oraz z dwoma orłami na kartach tytułowych.

ZOO w Rokitnie Szlacheckim
Turyści przebywający w Gminie
Łazy mają niepowtarzalną możliwość zwiedzenia ZOO „Ranczo
Natii” w Rokitnie Szlacheckim.
Ranczo zaprasza również grupy
zorganizowane na Ścieżkę Edukacyjną „Zwierzęta Świata” z
przewodnikiem. Z pewnością na
najmłodszych duże wrażenie zrobi spotkanie z takimi zwierzętami
jak: świnka maskowa, koza syryjska, struś, szop pracz, koza burska,
kangurek, owca śruboroga, jeżozwierz indyjski, osiołki, różne gatunki króliczków, fretka, szynszyl,
świnka morska, owca Św. Jakuba,
świniodziki, lis rudy, lamy, mundżak chiński, surykatka, świnka
getyńska, skunks, owce Quessant,
miniaturka kózka afrykańska, kuc
szetlandzki, owca bezwełniasta kameruńska oraz, oraz drób. A gdy
już zwiedzanie mini zoo dobiegnie
końca, czas na relaks. Wszystkim
maluchom z pewnością spodoba
się propozycja spędzenia wolnego czasu na dmuchańcach, w
basenie z kuleczkami, na torze
gokartowym i podczas przejażdżki
samochodami akumulatorowym.

Kamieniołom w Wysokiej
Nieczynny kamieniołom wapieni i margli w Wysokiej
kusi obecnie miłośników off roadu i pasjonatów sportów ekstremalnych. Kamieniołom posiadał dwa poziomy eksploatacyjne, z których lepiej zachował się wyżej
położony. W górnej części terenu można zaobserwować
wapienie gruzłowo-gąbkowe, dolna partia kamieniołomu jest porośnięta zaroślami i drzewami. Pomiędzy
poziomami przemieszczanie się jest utrudnione, ponieważ ściany są osłabione i niebezpieczne. Wyrobisko
jest pełne osypisk kamiennych, a jego atrakcją są licznie
występujące skamieniałości – amonity. Kamieniołom w
Wysokiej przeznaczony jest dla tych, którzy lubią jazdę przeprawową. Długie trawersy i strome podjazdy z
pewnością dają się we znaki zarówno ludziom, jak ich
maszynom.
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Gimnastyka i zabiegi,
kondycję nam poprawiło,
dobre jadło na stołówce,
tu i ówdzie nam przybyło.

A

3

2

Spacerują emeryci,
co niektórzy moczą nogi
lub wędrują brzegiem morza,
Gąski, Chłopy – gdzie kto woli.

8

A

2

5

Ośrodek jest blisko morza,
piękne plaże, promenada,
i ławeczki co kawałek,
lody, piwo – co tu gadać.

1

I

8

I w plenerze rożno było,
i muzyka przy nim grała,
jedli, pili, grillowali,
bawiła się grupa cała.

Kolejnoœæ okreœleñ wyrazów jest przypadkowa. Litery z pól
ponumerowanych od 1 do 8 dadz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki.
Znaczenie wyrazów:
< plecie trzy po trzy < kiedyœ sta³ w du¿ym ogrodzie w Wysokiej ko³o £az < bia³a gor¹czka < jedna z cyfr < ojciec Odyseusza < elewator < strefa g³êbinowa < kasza pszenna do
gotowania b³yskawicznego < wyparta przez sonatê < czcionka komputerowa < lepsza droga < si³acz < krzy¿ówkowy
kwadracik < kiwi w tubce < pula < noblista z 2007 roku
< w staro¿ytnoœci kolonia fenicka w pn. Afryce < sk³adnik
benzyny.

"Echa £az"
KRZYŻÓWKA
Krzy¿ówka
do nr 328
zanie jolki

Na wczasy do Sarbinowa
grupa z Łaz tam pojechała,
miesiąc czerwiec, wiosna, ciepło,
będzie tam odpoczywała.
Prawie wszyscy emeryci,
pani Jadzia im przewodzi,
głównie to nauczyciele,
mąż Sylwester z nią prym wodzi.

4

K

6

Wczasy nad Bałtykiem

Innym razem dyskoteka,
tańce wino i śpiewanie,
bawili się emeryci,
dobrze było w Sarbinowie.
Na wycieczkę autokarem
grupa także pojechała,
bliskie Mielno i Koszalin
okolice podziwiała.
Wszyscy zgodnie potwierdzili,
że na wczasach dobrze było,
pogoda też dopisała,
szkoda, że już się skończyło.

========================================================================
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Do wykorzystania niemal 1,7 mln zł
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10
o rzêdami:
pa³ac, trzy,8 silos, kuskus, arial,11atleta, pasta, Ertl,
oktan.
7
12

13

Janina Kozera

14

REGION/// Bezrobotni mieszkańcy gminy Łazy mogą skorzystać ze środków unijnych w ramach projektu
„Wiecznie młodzi – kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Olkusz Kreatywnie. Na aktywizację
osób bezrobotnych przeznaczono 1 694 630,88zł. Działania w ramach projektu są skierowane do osób,
które ukończyły 30 rok życia, także tych z orzeczoną niepełnosprawnością.

Środki przeznaczone
10
o kolumnami: Utyka, bank, szosa, kratka, suita, abisal,
Leart, amok, papla.
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opracowa³: Józef Urbañczyk z Chruszczobrodu 60 lat z krzy¿ówkami
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. na karabinie. 6. Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego. 9.
karteczka od listonosza. 10. „Bezpieczne Wakacje” w dniu 23-go czerwca nad
Zalewem Mitręga. 11. taras. 12. nogi zająca. 15. likier ze skórek pomarańczy.
18. obniżka cen. 21. kuzyn strusia. 22. pomoc. 23. renoma. 24. duży deszcz.
25. szkoli czeladników. 29. suche igliwie. 32. figiel. 35. znana marka kawy.
36. fedrunek. 37. fartuch lekarza. 38. granda. 39. z ławeczkami nad Zalewem
Mitręga.
Pionowo: 2. pa pa, żegnaj. 3. wojownicze żółwie. 4. co za ile. 5. kiedyś objazdowe w Chruszczobrodzie. 6. Sahara azjatycka. 7. oddawana na wiwat. 8.
narzutka futrzana. 13. „Najpiękniejsze ogrody Gminy Łazy”. 14. „Popołudniowy Koktajl Muzyczny” w Łazach. 15. metal na zderzaku. 16. dworski parobek.
17. Guillaume, aktor francuski. 18. rączy koń. 19. między litem i borem. 20.
nosze. 26. „Opływamy Gminę Łazy” w ramach obchodów Święta Gminy Łazy.
27. wyorane pasy ziemi. 28. etap dziejów. 30. łąka w zakolu rzeki. 31. papka
dietetyczna. 33. kłujące chwasty. 34. duża sala wykładowa.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

dania: pięciomiesięczne
staże, obsługa pośrednika pracy, doradcy
zawodowego i trenera
pracy, a także szkolenia
zawodowe.
Szkolenia
mogą obejmować również weryfikację posiadanych już uprawnień
(np. SEP, spawalnicze,
itp.). Uczestnikom przysługują stypendia szkoleniowe, stażowe oraz
stypendia za udział w
warsztatach z psychologiem.
Każda osoba faktycznie zainteresowana
podjęciem zatrudnienia
na pewno otrzyma pracę.
Wsparcie w ramach
projektu jest dla uczestników całkowicie bezpłatne.
Wszelkie informacje
odnośnie
możliwości
wzięcia udziału w można pozyskać w Biurze
Projektu, tj. w Zawierciu,
przy ul. Parkowej 5 oraz
pod numerami telefonów: 730 004 227 i 730
004 650.
mpp
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI INFORMUJE

Policja apeluje o ostrożność nad wodą
Za nami kolejne ciepłe dni. Upalna pogoda sprawia, że wiele osób wolny czas spędza nad wodą. Tylko w ciągu
ostatniego weekendu w Polsce utonęło aż 12 osób. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
Przyczyn większości wypadków nad
wodą należy upatrywać w nadmiernej
brawurze osób zażywających kąpieli,
często połączonej z alkoholem, słabym
rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu
się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również
w braku odpowiedniego nadzoru osób
dorosłych nad nieletnimi.
Aby wypoczynek nad wodą był
bezpieczny, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w
tych miejscach zależy w dużej mierze
od nas samych. Przestrzegajmy więc
podstawowych zasad, które powinny
obowiązywać podczas wypoczynku
nad wodą.
Pomimo, że zarówno w zakresie
wypadków tonięć jak i utonięć osób na
przełomie ostatnich lat widoczna jest
tendencja spadkowa, to niepodważalnie należy stwierdzić, że tego rodzaju

zdarzenia nadal stanowią wyzwanie dla
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji
wodnej, tak aby tego typu przypadki
dramatu, nie tylko dla ofiary takiego
zdarzenia, ale również dla jego rodziny
i najbliższych, udało się w jak największym stopniu wykluczyć.
Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w
wodzie i nad wodą, Biuro Prewencji
Komendy Głównej Policji zainicjowało drugą edycję ogólnopolskiej akcji
informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci
mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.
Jednym z głównych jej celów jest
zwrócenie szczególnej uwagi społecznej na zagrożenia jakie nieść może ze
sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw
osób przebywających w wodzie i nad
wodą, a w efekcie dalsze ograniczanie
wypadków. Akcja realizowana będzie

do września 2018 r. na terenie całego
kraju. Działania zintensyfikowane będą
w rejonach obszarów wodnych, a także
ośrodków rekreacji i wypoczynku. Tradycyjnie policjanci będą przypominać
dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczywającym nad wodą (również wędkarzom) o zasadach bezpieczeństwa. Policja zachęca do korzystania z Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie
można zgłaszać m. in. następujące zagrożenia: informacje o zaobserwowanych tzw. „dzikich kąpieliskach”, miejscach niebezpiecznych na terenach
wodnych oraz przypadki utonięć.
mpp

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza osoby, które potrzebują pomocy w związku z doświadczaniem różnego rodzaju przemocy.
Głównymi celami jakie przyświecają działalności placówki jest pomoc
osobom doznającym przemocy, jej
świadkom oraz osobom poszukującym
informacji na temat zjawiska przemocy
w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania.
Doświadczenie
Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pokazuje, że w
procesie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie bardzo ważne jest dotarcie do
jak najszerszego grona osób, które są
uwikłane w problem przemocy. Dlatego
trwa ogólnopolska akcja informacyjna,
mająca na celu dotrzeć do osób dotkniętych przemocą.
W ramach prowadzenia Ogólnopolskiego Pogotowia ”Niebieska Linia” uruchomiony został bezpłatny, całodobowy
telefon dla osób doznających przemocy
i jej świadków. Dyżury pełnią konsultan-

ci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - głównie psychologowie, pedagodzy oraz prawnicy na wydzielonych
dyżurach prawnych.
Czasem właśnie kontakt telefoniczny jest dla wielu osób pierwszym kro-
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kiem na drodze podejmowania decyzji
o wychodzeniu z relacji przemocy. Dotyczy to zwłaszcza środowisk wiejskich i
małych miast, gdzie dostęp do profesjonalnej pomocy bywa ograniczony.
mpp

Seler - właściwości

Lista właściwości selera jest imponująca – od odkwaszania organizmu, przez
łagodzenie objawów alergii, po działanie antynowotworowe. To warzywo jest
ciągle niedoceniane w polskiej kuchni. Jego charakterystyczny zapach i smak
niejednego wielbiciela sobie zjednał, lecz są i tacy smakosze, do których nie
przemawia. Jeśli należysz do drugiej grupy, poznaj jego właściwości, a może
one przekonają Cię do włączenia go na stałe do swojego menu.

Seler to roślina, która zawiera
substancje o silnym działaniu przeciwnowotworowym. Brakuje dokładnych badań, które by to potwierdziły.
Natomiast wiemy, że kwas fenolowy
zmniejsza działanie prostoglandyn
odpowiedzialnych za wzrost nowotworów. Kumaryny zapobiegają
wzrostowi komórek nowotworowych
i odkwaszają organizm. Dzięki temu
również seler wzmacnia układ odpornościowy. Zawiera dużo antyoksydantów i substancji, które niszczą
bakterie, drożdże i alkalizują tkanki.
Cechuje się podobnymi właściwościami jak imbir, mięta pieprzowa,
pietruszka, kurkuma, rumianek i
ogórek, czyli łagodzi katar sienny.
Korzystny wpływ ma również
na układ krwionośny. Regularne picie soku z tego warzywa znacząco
obniża poziom cholesterolu całkowitego i frakcję LDL („zły cholesterol”). Usuwa płytkę miażdżycową
(która ma charakter kwasowy), rozluźnia mięśnie wokół naczyń krwionośnych, dzięki czemu zmniejsza
ciśnienie krwi.
Jest pomocny w
chorobach związanych ze stanem
zapalnym, usuwa objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia kości i stawów, dny moczanowej,
astmy i zapalenia oskrzeli. Dzięki
dużej zawartości potasu i sodu stymuluje wydzielanie moczu. Dzięki
temu oczyszczamy organizm, pozbywamy się obrzęków. Przywraca
prawidłowe funkcjonowanie nerek,
ponieważ zmniejsza ilość zakwaszających toksyn we krwi. Dzięki ich
usunięciu zachodzi znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że w nerkach będą się tworzyły kamienie.
Posiada właściwości przeciwbólowe,
przeciwzapalne i odkwasza organizm, a także blokuje odkładanie się
wapnia. Szczególnie wartościowe są
nasiona selera, zmniejszające stany
zapalne i ból.
Dobroczynne właściwości selera powinny docenić osoby borykające się również z nerwicą czy proble-

mami z zasypianiem oraz kobiety w
wieku klimakterium. Minerały, które
zawiera sok z selera mają działanie
uspokajające i tonizujące. Dzięki
niemu można się wyciszyć i łatwiej
zasnąć. Podobnie jak koper i anyż
(jak i pozostałe rośliny z rodziny selerowatych) mają działanie zbliżone
do estrogenów. Wpływają na to takie substancje, jak kemferol, anetol
i kwercetyna. Mają one działanie odkwaszające organizm i zmniejszają
wszystkie objawy menopauzy, takie,
jak uderzenia gorąca, zwiększone
ryzyko chorób serca i osteoporozy.
Działanie hormonalne jest delikatne
i nie ma efektów ubocznych, które
towarzyszą terapii w tradycyjny sposób.
Seler zawiera luteolinę, która
ma korzystne działanie na zmniejszenie ilości płytki miażdżycowej
w organizmie. Dzięki niej można
zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera, miażdżycy, stanów zapalnych krwionośnych i zmniejszyć
szkodliwe działanie naczyń krwionośnych. Innym źródłem tej substancji jest len.
Zaskoczeniem może być jego
pomoc podczas zapalenia torebki
stawowej – dwa najlepsze, naturalne
źródła inhibitorów COX-2 to seler i
nasiona selera. Zawierają dużą ilość
apigeniny, która ma jednocześnie
działanie odkwaszające i przeciwbólowe. Dzięki niej można zmniejszyć
ilość kwasów, które prowadzą do
zapalenia torebki stawowej i innych
stanów zapalnych. Herbatka ze świeżo zgniecionych nasion selera będzie miała działanie wspomagające.
Sok lub wywar z selera należy
pić każdego dnia, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilości kwasów
w organizmie, a także zmniejsza
apetyt na potrawy o charakterze
kwasowym, pomaga w zaparciach.
Dzięki temu odchudzanie staje się
prostsze.
mpp

OKIEM LEKARZA

I jeszcze te kleszcze…
Wiosna i lato to czas sprzyjający korzystaniu z różnych form wypoczynku
na świeżym powietrzu. Niestety jest
to również czas zwiększonego ryzyka
pokąsania przez kleszcze, które mogą
przenosić różne groźne dla człowieka
drobnoustroje.
Kleszcze są stawonogami należącymi do pajęczaków. Są to bardzo małe
organizmy, ich wymiary wahają się od
1mm do 5mm. Największa aktywność
kleszczy dotyczy okresu od kwietnia
do października. Pajęczaki te w każdym
stadium rozwoju (larwa, poczwarka,
osobniki dorosłe) żywią się krwią kręgowcówa, ich ukąszenia nie poczujemy
ze względu na środek znieczulający występujący w ślinie. Zakażenie chorobami
odkleszczowymi może następować kilkoma drogami. Najczęściej drobnoustroje dostają się do naszego organizmu
przez ukąszenie zakażonego kleszcza,
rzadziej przez spożycie surowego mleka
lub mięsa. Należy jednak pamiętać, że
nie każdy kleszcz jest nosicielem chorobotwórczych drobnoustrojów i też nie
zawsze podczas ukąszenia musi dojść
do zakażenia. Istotny jest czas kontaktu
kleszcza ze skórą. Jeśli usuniemy go ze
skóry do 12 godzin od ukąszenia praw-

dopodobieństwo zachorowania na choroby odkleszczowe jest niewielkie.
Najczęstszymi schorzeniami przenoszonymi przez te pajęczaki jest borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu.
Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica
kleszczowa) jest wieloukładową chorobą wywołaną przez krętki z rodzaju Borrelia, przenoszoną na człowieka za pośrednictwem kleszczy z rodzaju Ixodes.
Pierwsze przypadki boreliozy opisano
w 1977r. w Stanach Zjednoczonych w
miejscowościach New Lyme i Old Lyme
(po raz pierwszy powiązano przypadki
zapalenia stawów u młodzieży z ukąszeniami przez kleszcze). W Europie występowanie tej choroby związane jest z
rozprzestrzenieniem kleszczy z rodzaju
Ixodesricinus i Ixodespersulcatus. Liczba zachorowań stale rośnie. W Polsce w
2008r. zgłoszone zostało 8 248 zachorowań , w 2014 - 13 875 a w 2017 było
ich już 21 516. Borelioza może dawać
objawy ze strony skóry, stawów, serca
oraz układu nerwowego. We wczesnej
fazie objawia się rumieniem wędrującym (rumień o średnicy kilku do kilkunastu centymetrów z przejaśnieniem w
środku) pojawiający się od 7 do 30 dni
po ukąszeniu przez kleszcza. Rumień

może pojawić się w dowolnym miejscu na skórze, niekoniecznie w miejscu
ukąszenia. Zaczerwienienie w miejscu
kontaktu z kleszczem pojawiające się
do tygodnia od ukąszenia nie jest rumieniem wędrującym, lecz miejscowym
stanem zapalnym lub reakcją alergiczną. Rozpoznanie rumienia wędrującego
wiąże się z dalszą diagnostyką. Leczony
lub nieleczony rumień wędrujący znika
samoistnie, co nie oznacza wyleczenia.
Późna faza zakażenia obejmuje objawy
ze strony narządu ruchu (zapalenie stawów), zmiany w układzie krążenia lub
ośrodkowym układzie nerwowym. Rozpoznanie boreliozy ustala się na podstawie obrazu klinicznego oraz badań
laboratoryjnych (test ELISA, western
blot). Leczenie polega na stosowaniu
antybiotyków. Nie istnieje szczepionka
przeciw boreliozie.
Kleszcze Ixodes mogą również przenosić wirusową chorobę zwaną kleszczowym zapaleniem mózgu. Częstość
jej występowania jest zdecydowanie
mniejsza niż boreliozy. W Polsce w
2014r. zachorowaniu na kleszczowe zapalenie mózgu uległo około 200 osób.
Infekcja ma zwykle charakter łagodny, a
u 30-50% osób nie wywołuje żadnych
objawów. U tych chorych, u których
doszło do zakażenia, wywołuje objawy
grypopodobne (I faza), a po około 2 ty-

godniach pojawia się wysoka gorączka,
silne bóle głowy oraz wymioty (II faza).
U części chorych infekcja daje powikłania neurologiczne. Możemy tej chorobie
zapobiegać stosując szczepionkę, która
w naszym kraju nie jest obowiązkowa,
ale zalecana. Zaszczepić się powinny
osoby wyjeżdzające na tereny o wysokim ryzyku zarażenia (obszar północno-wschodniej i wschodniej Polski). Podając 3 dawki szczepionki uzyskujemy
odporność na 3 do 5 lat.
Profilaktyka chorób odkleszczowych
sprowadza się do zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze.
Ryzyko kontaktu z tym pajęczakiem
można ograniczyć przez właściwy ubiór
(np. długie spodnie) oraz stosowanie
preparatów odstraszających. Kleszcze
bytują w lasach, na obszarach trawiastych, w zaroślach. Przyciąga je biały
kolor, zapach potu (kwasu masłowego)
oraz ciepło.
Jeśli tylko zauważymy kleszcza na
skórze należy go czym prędzej usunąć.
Może nam do tego posłużyć pęseta lub
inne narzędzie (lasso, „anty-kleszcz”),
ewentualnie możemy go usunąć palcami zabezpieczonymi gazikiem. Należy
następnie zdezynfekować miejsce ukąszenia. Jeśli nie uda nam się usunąć
kleszcza w całości, możemy pozostawić
jego fragment, co nie zwiększa ryzyka

zakażenia. Nie należy smarować kleszcza tłuszczem ani alkoholem, nie ugniatać aninie wykręcać.
Pomimo, iż kleszcze stanowią pewne
zagrożenie dla naszego zdrowia, nie rezygnujmy jednak z odpoczynku w plenerze. Nic nie zastąpi kontaktu z przyrodą! Udanych wakacji.
lek. Ewa Bulwa

PLACÓWKA
Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ
PROMED ŁAZY spółka z o. o.
www.promed.lazy.pl
e-mail: biuro@promed.lazy.pl
tel./fax 32 67 29465698 661 025
Zapraszamy do naszych placówek:
Łazy, ul. Jesionowa 1
tel. 32 67 29266 882151146
793877071 (poradnia dla dzieci)
Niegowonice, ul. Ogrodowa 7
tel. 32 67 29233
Chruszczobród, ul. Bema 3
tel. 32 67 29812
Wysoka, ul. Fabryczna 5
tel. 32 67 29552
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Sum 175 cm złowiony Łazowianie na mistrzostwach świata
w Łazach na Herkulesie

ŁAZY/// W weekend 21-22.07.2018 roku, w Birmingham odbyły się Otwarte Mistrzostwa Świata Taekwon-do International. O najcenniejsze medale na 30 matach walczyło ponad 2000 zawodników. Wśród nich była
liczna reprezentacja sekcji Łazy.

ŁAZY/// Michał Dobrek, 26-letni mieszkaniec Łaz, który wędkuje od
dziecka złowił suma o długości 175 cm, o wadze 31 kg na zbiorniku licencyjnym Herkules w Łazach.

Michał Dobrek jest wychowankiem
Koła Wędkarskiego nr 34 w Łazach, a od
19 lat posiada kartę wędkarską. Swoją
przygodę z wędkarstwem rozpoczął już
w dziecięcym wieku, a pasję w młodym
łazowianinie zaszczepił jego ojciec, również wędkarz. Już wcześniej Michał Dobrek złowił niejednego suma, ale nigdy
tak dużych rozmiarów.
„Sum został złowiony na wędkę o
długości 3 m, o maksymalnym ciężarze
wyrzutu 150 g, żyłka główna była śred-

nicy 0,28 mm, a przypon tworzyła plecionka o średnicy 0,30 mm i haczyk 4/0.
Za przynętę posłużyła martwa płoć” –
mówi Michał Dobrek. „Branie nastąpiło
o 1:00, a ryba na brzegu wylądowała po
godz. 5:00” – dodaje łowca dużych ryb.
Osiągnięcie minionych dni jest dowodem na to, że aby złowić wielką rybę
nie trzeba wyjeżdżać na odległe od Łaz
akweny. Wszystkich pasjonatów wędkowania zapraszamy do Gminy Łazy.
Agnieszka Seweryn

Nasi zawodnicy spisali się doskonale i nie mieli sobie równych. Złotymi
medalistkami w konkurencji walk semi
contact zostały: Julia Bajek żółte pasy,
Natalia Zawalska niebieskie pasy, Michelle Maier czerwone pasy. Srebrni
medaliści Mistrzostw Świata Taekwon-do TI: Weronika Zawalska niebieskie
pasy, Emilia Kozioł niebieskie pasy,
Bartosz Kozioł niebieskie pasy. Dodatkowo w konkurencji walk drużynowych
Natalia Zawalska oraz Emilia Kozioł,
Bartosz Kozioł zajęli drugie miejsce.
Na zawodach teakwondocy mieli oka-

zję sprawdzić siłę oraz precyzję swojej
techniki rozbijając deski w testach siły.
W tej konkurencji Emilia Kozioł okazała się bezkonkurencyjna zdobywając
dwa złota i łamiąc najwięcej desek ręką
oraz nogą. Natomiast Bartosz Kozioł w
testach zajął drugie miejsce rozbijając
deski nogą oraz trzecie miejsce prezentując siłę rąk.
W niedzielę odbyły się walki czarnych pasów, w których wystąpili: Maja
Popczyk, Julia Armatyńska oraz Mariusz
Nowak. Maja po dwóch dogrywkach
musiała uznać wyższość Argentyn-

ce - finalistce całej kategorii, Julia po
dwóch wygranych walkach odpadła po
bardzo wyrównanej walce z obecną
wicemistrzynią świata, a Mariusz także
walczył dzielnie i choć do kraju wrócił
bez medalu to z cennym bagażem doświadczenia. Reprezentanci Łaz swoim
startem na najwyższej rangą imprezie
udowodnili swój najwyższy poziom wytrenowania. Jesteśmy dumni z małych/
dużych Mistrzów!
Agnieszka Horbatiuk

Zofia Wróbel i Nikola Krawczyk
w gronie najlepszych pływaków
ŁAZY/// Piętnastoletnie pływaczki Zofia Wróbel i Nikola Krawczyk to rodowite łazowianki, które od dwóch
lat podnoszą swoje umiejętności w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu. Drugi rok nauki w szkole
pływaczki zakończyły udziałem w Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu, które odbyły się na oświęcimskiej pływalni MOSiR.
Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu to prestiżowa sportowa rywalizacja, która cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i
klubów pływackich. Najlepsi z najlepszych spotykają się na hali basenowej,
aby zaprezentować swoje umiejętności
pływackie oraz bardzo dobre przygotowanie, sprawdzić swoją sprawność i
kondycję, ale przede wszystkim zmierzyć się w innymi zawodnikami na torach pływackich. To tutaj najlepsi pływacy z całej Polski biją nie tylko swoje
„życiówki”, ale także ustanawiają rekordy Polski w poszczególnych stylach.
Wśród 15-latnich pływaków, którzy do
Oświęcimia przyjechali z całego kraju
znalazły się dwie łazowianki: Zofia Wróbel i Nikola Krawczyk.
„Ucząc się w szkole sportowej od
początku byłyśmy przygotowywane do
zawodów. Każdy dzień rozpoczynamy i
kończymy treningami. Systematyczne
ćwiczenia oraz zaangażowanie nie tylko
nasze, ale także całego sztabu szkoleniowego pozwala nam z miesiąca na
miesiąc podnosić umiejętności pływackie. Za nami półmetek edukacji w szkole
w Oświęcimiu, który podsumowałyśmy
udanymi startami w lipcowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu. Cieszę się, że
sztafeta kraulowa 4x200, którą tworzy-

łam wraz z trzema innymi koleżankami
wywalczyła srebrny medal. To dla mnie
bardzo ważne. Miejsce na podium jest
zwieńczeniem codziennej walki z moimi
słabościami i nagrodą na liczne wyrzeczenia” – podsumowuje swoje osiągnięcia Zofia Wróbel, absolwentka ZS nr 1 w
Łazach i uczennica Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Oświęcimiu.
15-latki kontynuują swoją sportową
edukację w wielkim entuzjazmem, pasją
i energią. Każdego dnia podczas treningów dziewczęta starają się sumiennie
zrealizować plan szkoleniowy oraz w stu
procentach wypełnić taktykę opracowaną przez trenera. I choć konkurencja
wśród pływaków z całej Polski jest bardzo duża Zofia Wróbel i Nikola Krawczyk
nie odstają od najlepszych. Każdy udział
w kolejnych zawodach to dla zawodniczek z Łaz ogromne wyzwanie, które podejmują z wielką determinacją i walcząc
na torach pływackich w wielką klasą. To
powody do zadowolenia nie tylko dla
zawodniczek, szkoły i trenera, ale także
dla najbliższych, którzy zawsze wspierają sportsmenki.
Kibice zgromadzeni na pływalni
MOSiR w Oświęcimiu na brak wrażeń
nie mogli narzekać. Nie dały o sobie
zapomnieć także Zofia Wróbel i Nicola
Krawczyk, które na ogólnopolskich za-

wodach godnie reprezentowały Szkołę
Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu
oraz Gminę Łazy. Nikola Krawczyk
płynęła w sztafecie 4x100m stylem
zmiennym na pozycji grzbietowej zajmując 5 miejsce, a Zofia Wróbel w sztafecie 4x100m zdobyła srebrny medal i
w sztafecie 4x100m stylem dowolnym
uzyskała trzecią pozycję.
Agnieszka Seweryn

