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Strona 2
50 lat minęło

W NSP w Ciągowicach odbył się pik-
nik integracyjny z okazji 50-lecia po-
wstania budynku szkoły.

Strona 4
Zwierząt szukaj w Bolesławiu

Gmina Łazy współpracuje ze Schro-
niskiem dla zwierząt „RAFIK” w Bole-
sławiu, z którym można się kontakto-
wać w sprawie zaginionych pupilów.

Strona 8
Ruszyły zajęcia artystyczne

W Miejskim Ośrodku Kultury trwają 
zapisy na zajęcia artystyczne m.in. 
taneczne, wokalne i plastyczne.

Strona 12
Tenisiści walczą o puchar

Zakończył się trzeci etap Grand Prix 
Gminy w Łazy w Tenisie Stołowym. 
Decydujące spotkanie i wręczenie 
nagród odbędzie się w grudniu.

14 września odbyła się pierwsza po wakacjach 
sesja Rady Miejskiej w Łazach, w której udział wzięło 
12 radnych. W sesji uczestniczyli również włodarze 
Gminy, kierownicy wydziałów UM oraz podległych 
mu instytucji i sołtysi.

Znaczna część sesji poświęcona została pod-
jęciu uchwał dotyczących sołectw. Przedmiotowy 
projekt tych uchwał miał na celu uaktualnienie roz-
wiązań przyjętych w Statucie z lutego 2015 roku. 
Zmiany polegały na sprecyzowaniu zakresu i form 
działania sołectw, zasady jawności obrad Zebrania 
Wiejskiego, określeniu praw wyborczych na Zebra-
niu Wiejskim w sposób uwzględniający aktualne 
rozstrzygnięcia sądów. Poza tym zaktualizowane 
uchwały określają kompetencje Zebrania Wiejskie-
go w zakresie funduszu sołeckiego, rozdzielenia 
funkcji sołtysa i przewodniczącego Rady Sołeckiej 
oraz precyzują zasady korzystania z mienia komu-
nalnego przez sołectwa. Pozostałe kwestie uchwał 
pozostają bez zmian, jednak ze względu na ilość 
aktualizacji Rada Miejska przyjęła nowe uchwały za-
miast nowelizacji aktualnie obowiązujących.

Kolejną uchwałą, którą przyjęli radni było udzie-
lenie dotacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Za-
wierciu na przebudowę chodnika w Wiesiółce. Pod-
czas sesji przegłosowano również zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Łazy na rok 2016. Radni przyjęli 
także uchwałę w sprawie podziału Gminy Łazy na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wy-
borczym. Rada Miejska w grudniu 2013 roku utwo-
rzyła 15 stałych okręgów wyborczych i ustaliła ich 
granice. Proponowane w uchwale korekty mają na 
celu dostosowanie okręgów wyborczych do stanu 
faktycznego poprzez dopisanie nowo powstałych 
ulic. Granice okręgów nie uległy zmianie. Przegłoso-
wano też kolejną uchwałę związaną z Kodeksem Wy-
borczym dotyczącą podziału Gminy na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. W przypadku tej 

uchwały korekty także miały na celu dostosowanie 
opisu granic do stanu faktycznego poprzez dopisa-
nie nowo powstałych ulic. 

Ostatnie głosownie podczas XX sesji Rady Miej-
skiej dotyczyło uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łazy. Prognozy finansowe zakładają, iż realizacja 
ustaleń planu miejscowego przyniesie wpływy do 
budżetu gminy z tytułu podatków, opłaty plani-
stycznej itp. Zagospodarowanie terenów objętych 
planem miejscowym będzie skutkowało dla Gminy 
wieloma korzyściami niefinansowymi, m.in. upo-

rządkowaniem przestrzeni, stworzeniem ram praw-
nych określających zagospodarowanie terenów w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju i poszanowa-
nia ładu przestrzennego. 

Na zakończenie sesji burmistrz Maciej Kaczyń-
ski odpowiedział na zapytania i interpelacje radnych 
oraz podziękował sołtysowi Henrykowi Załodze i 
mieszkańcom sołectwa Hutki-Kanki za zaangażowa-
nie podczas organizacji tegorocznych dożynek.

Agnieszka Seweryn

Jubileuszowa  Sesja Rady Miejskiej
ŁAZY///   Pierwszą po wakacjach sesję Rady Miejskiej w Łazach zdominowały uchwały dotyczące sołectw, mające na celu uaktualnienie roz-
wiązań przyjętych w Statucie z lutego 2015 roku. Przegłosowano również uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Łazy oraz podjęto decyzje związane z podziałem gminy na okręgi wyborcze i na stałe obwody do głosowania.
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Jesienna zbiórka wielkogabarytów i zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego w Gminie Łazy

REGULAMIN 
- wystawienia odpadów wielkogabarytowych przed bramy posesji (tak jak 

w przypadku odpadów komunalnych) należy dokonać do godz. 6.00 w dzień 
planowanej zbiórki

- jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i wysta-
wione odpady wskazują na pochodzenie z działalności – odpad nie podlega 

odbiorowi (pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek poinformowania o 
tym fakcie pracowników Urzędu Miejskiego)

- w zabudowie wielolokalowej (bloki) odpady należy gromadzić przy kon-
tenerach na śmieci do godz. 6.00 w dzień planowanej zbiórki. 

ODPADY PODLEGAJĄCE ODBIOROWI:
- MEBLE, STOŁY, KRZESŁA

- DYWANY, MATERACE, WYKŁADZINY
- ZUŻYTY SPRZĘT SPORTOWY (ROWERY, ITP.)

- ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW
- WÓZKI DZIECIĘCE

- SPRZĘT AGD
- SPRZĘT RTV

- ELEKTRONIKA UŻYTKOWA

ODPADY NIEPODLEGAJĄCE ODBIOROWI:
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- GRUZ
- ODPADY REMONTOWO – BUDOWLANE

- PAPA
- ONDULINA

- OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
- ODPADY ZIELONE (W TYM GAŁĘZIE, KONARY)

- SANITARIATY
- ODPADY NIEBEZPIECZNE
- CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Terminy odbioru
03 październik 2016 poniedziałek - Łazy 1, Łazy 2 + zabudowa wieloloka-

lowa (budynki wielorodzinne-wszystkie miejscowości)
04 październik 2016 wtorek - Łazy 3, Łazy 4

05 październik 2016 środa- Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Trze-
byczka

06 październik 2016 czwartek -Wysoka, Wiesiółka, Ciągowice, Turza, 
Kuźnica Masłońska

07 październik 2016 piątek -Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Grabowa, 
Hutki-Kanki, Mitręga

08 październik 2016 sobota -Niegowonice, Niegowoniczki

Występy artystyczne dzieci, prezen-
tacje Kół Gospodyń Wiejskich, atrakcje 
przygotowane przez OSP z Turzy i Cią-
gowic, wystawa fotograficzno-doku-
mentalna „Wspomnień czar” złożyły się 
na niecodzienne wydarzenie, którym 
był Piknik Integracyjny w NSP w Cią-
gowicach. Uroczystość zainaugurowa-
ły dzieci, które zaprezentowały swoje 
umiejętności sceniczne. Historyczne 
wydarzenia kształtujące tradycję szko-
ły, miejscowości oraz mieszkańców 
przedstawiły na scenie Koła Gospodyń 
Wiejskich. Życzenia i gratulacje z okazji 
jubileuszu na ręce dyrektor Małgorzaty 
Janus złożył burmistrz Łaz Maciej Ka-
czyński, Anna Staniaszek, przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Bożena Miklas, 
kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i 

Zdrowia UM oraz radna Elżbieta Petryka, 
którzy uczestniczyli w wydarzeniu. Zło-
żono także podziękowania przedstawi-
cielom OSP, KGW i sołtysom za pomoc 
świadczoną na rzecz szkoły i nieustanne 
zaangażowanie w jej działalność.

Uczestnikom festynu dopisał dobry 
humor i choć pogoda nie zachęcała do 
spacerów, na placu szkolnym pojawiło 
się dużo osób, a uśmiechów na twarzach 
dzieci i rodziców nie brakowało. A warto 
było przyjść, gdyż na wszystkich gości 
czekał także smaczny poczęstunek. Na 
stołach pojawiły się specjały kuchni re-
gionalnej m.in. ogórki kiszone, pajdy ze 
smalcem, pyszne pierogi, pieczonki oraz 
domowe wypieki.  

Agnieszka Seweryn

W tym roku przypada 77. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. 1 września 1939 roku zapisał się na kartach hi-
storii Polski i świata jako jedna z najbardziej krwawych dat 
w dziejach ludzkości. Mimo że od tej pamiętnej daty minęło 
wiele lat, żyją jeszcze osoby, które są „żywą lekcją historii”. 
Pamiętają one obozy zagłady, okrucieństwo okupantów i 
ludzkie tragedie, jakie niosła wojna i nie pozwalają zapo-
mnieć o bohaterskich postawach Polaków. 

1 września każdego roku pozostawia ślad w historii 
szkół i Gmin jako dzień upamiętniający Polaków poległych 
w obronie Ojczyzny. Data ta staje się nie tylko chwilą odda-
nia hołdu tym, którzy zginęli również za naszą wolność, ale 
także chwilą refleksji nad pojęciem patriotyzmu i rosnącymi 
zagrożeniami.
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Termin realizacji: od września 2016 do grudnia 2016 roku. 

Działania:
1. Prelekcja i dyskusja na temat zdrowego trybu życia - spotka-

nie z przedstawicielem służby zdrowia - „Promed”. 
2. Przedstawienie możliwości skorzystania z usług opie-

kuńczych i zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łazach. 

3. Spotkanie z przedstawicielami Łazowskiej Rady Seniorów. 
4. Prowadzenie ewaluacji w trakcie trwania projektu 

Kolejność podanych działań może ulec zmianie 

 Cel: 
Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji osób w wieku 
sędziwym, zainteresowanie społeczności lokalnej osobami 

starszymi.

Harmonogram dyżurów: 
Pracowników Socjalnych w 2016r. 

PROMED ŁAZY Sp. z o.o. ul. Jesionowa 1 
- w każdy czwartek w godzinach 10:00 - 12:00 

Ośrodek Zdrowia w Chruszczobrodzie 
– każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 12:00 

Ośrodek Zdrowia w Wysokiej 
- w każdą środę w godzinach 10:00 - 12:00 

Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach 
- w każdy wtorek w godzinach 10:00 -12:00

Plac zabaw w Kuźnicy Masłońskiej to jedyne miejsce w 
sołectwie, w którym najmłodsi mogą spędzać czas aktywnie 
na świeżym powietrzu. Miejsce zabaw dla dzieci powstało 
kilka lat temu i ten czas użytkowania sprawił, że niektóre 
elementy wymagały drobnych napraw i renowacji. Miesz-
kańcy sołectwa: Alicja i Zbigniew Kurzyńscy, Jolanta Roch, 
Bożena i Zbigniew Radosz, Jadwiga Masłoń, Anna Połeć z 
rodziną i Wiesława Zimna na czele z sołtysem Mirosławem 
Masłoniem dokonali naprawy urządzeń i ogrodzenia oraz 
wymienili uszkodzone fragmenty. Nic już nie zagraża bez-
pieczeństwu dzieci, które mogą znów do woli korzystać z 
ulubionego wyposażenia.

Agnieszka Seweryn

Jego celem jest wspar-
cie osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
wspieranie tych, którzy nie są 
w stanie samodzielnie zaspo-
koić własnych podstawowych 
potrzeb życiowych, żyjących w 
ubóstwie oraz posiadających 
sytuację bytową ograniczającą 
możliwość uczestnictwa w ży-
ciu zawodowym, społecznym i 
rodzinnym.

Uczestnictwo w KIS roz-
wija i podtrzymuje umiejęt-
ności: do życia wśród lokalnej 
społeczności, prawidłowego 
wypełniania ról społecznych, 
przyczynia się do podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych. 
W ramach uczestnictwa osoby 
mogą dokonywać samoorga-
nizacji, podejmować wspólne 
działania i inicjatywy w kwestii 
aktywności zawodowej oraz 

wykonywać prace społecznie 
użyteczne.

W Klubie Integracji Spo-
łecznej będą mogły brać udział 
osoby uzależnione od alkoho-
lu (po leczeniu odwykowym), 
osoby uzależnione od narko-
tyków i środków odurzających 
(po zakończeniu terapii), osoby 
chore psychicznie, bezrobot-
ni, osoby zwolnione z zakładu 
karnego, niepełnosprawni oraz 
dłużnicy alimentacyjni.

Warunkiem uczestnictwa 
w Klubie Integracji Społecz-
nej  jest podpisanie i realiza-
cja kontraktu socjalnego (na 
zasadach Ustawy o pomocy 
społecznej), okres uczestnic-
twa jest ustalany indywidual-
nie. Na zakończenie uczestnik 
otrzymuje zaświadczenie.
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Pięćdziesiąt lat minęło 
CIĄGOWICE///   17 września na terenie NSP w Ciągowicach  prowadzonej 
przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” odbył się festyn integracyjny 
mieszkańców Turzy i  Ciągowic. Wydarzenie zostało zorganizowane z 
okazji 50-lecia istnienia budynku szkoły, który pół wieku temu miesz-
kańcy wybudowali w ramach pracy społecznej.

Uczcili rocznicę 
ŁAZY///   Z okazji rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej samorządowcy, harcerze i uczniowie z ZS im. 
prof. Romana Gostkowskiego złożyli kwiaty przy 
tablicy na budynku dworca kolejowego upamięt-
niającej mieszkańców poległych za ojczyznę.

Projekt Socjalny „Senior jesienią”
ŁAZY///  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach w part-
nerstwie z „Promed” Łazy Sp. z o.o. przystępuje do reali-
zacji projektu socjalnego pn. „Senior jesienią”, koordy-
natorami projektu są pracownicy socjalni OPS Łazy oraz 
pielęgniarki z „Promed”.

Osoby zainte-
resowane udzia-
łem w projekcie 
proszone są o kon-
takt z pracownika-

mi socjalnymi, którzy pełnią 
swoje dyżury w placówkach 
służby zdrowia na terenie Gmi-
ny Łazy zgodnie z załączonym 
harmonogramem.

 Projekt skierowany jest 
do osób starszych w wieku 
poprodukcyjnym, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

z terenu mia-
sta i gminy Łazy. 
Realizacja pro-
jektu ma pokazać 
ludziom starszym, 
że wiek poprodukcyjny nie 
oznacza: siedzieć w domu, nie 
spotykać się z innymi, nie po-
dejmować żadnych działań w 
celu samorealizacji, ale rów-
nież znać swoje prawa, kiedy 
stan zdrowia wymaga wsparcia 
drugiego człowieka.
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Klub Integracji Społecznej
ŁAZY///  Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym 
Klub Integracji Społecznej jest powoływany przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego. W Łazach został po-
wołany od 1 kwietnia 2016 r. 

Naprawili urządzenia
KUŹNICA MASŁOŃSKA///  Plac zabaw w  Kuźnicy Ma-
słońskiej został posprzątany przez mieszkańców. 
Dokonali oni również drobnych napraw urządzeń, 
które tego wymagały. Dzieci znów mogą bezpiecz-
nie korzystać z huśtawek, zjeżdżalni i bujaków.

Tematyka, która zostanie poruszona na spo-
tkaniu, będzie głównie obejmować sprawy do-
tyczące m.in.: profilaktyki zdrowotnej, aktyw-
nego starzenia się oraz współpracy organizacji 
senioralnych działających na terenie powiatu 
zawierciańskiego. Przygotowano szereg wykła-
dów, prelekcji oraz spotkań warsztatowych po-
łączonych z prezentacją produktów związanych 
bezpośrednio z tematyką konferencji. 

Uczestnikami konferencji będą mieszkańcy 
powiatu zawierciańskiego w wieku 50+ dla któ-
rych przygotowano:

- wykonanie podstawowych badań
- spotkania warsztatowe 
- prezentacje sprzętu medycznego
Organizatorzy przygotowali również konkur-

sy z nagrodami oraz inne niespodzianki
Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne



W wyniku starań o włączenie ludzi 
starszych do systemu kształcenia  w 
2007 roku z inicjatywy Krystyny Mę-
cik i Macieja Kaczyńskiego  powołano 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ła-
zach, który zrzesza ponad 150 człon-
ków. Stowarzyszenie jest miejscem 
spotkań osób, które muszą stawiać 
czoła wielu problemom, w tym jedne-
mu z najważniejszych – problemowi 
braku akceptacji ze strony młodych. 
Wielu seniorów jest nadal sprawnych 
psychofizyczne, nie chcą siedzieć 
bezczynnie, potrzebują pretekstu do 
wyjścia z domu. Jednym z takich pre-
tekstów jest właśnie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, który sprzyja ciągłemu 
poszerzaniu wiedzy, ułatwia nawiązy-
wanie przyjaźni, zapewnia możliwość 
dbania o kondycję fizyczną. 

Od 2008 r. łazowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku jest członkiem Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW. Już blisko 10 lat studenci tego 
uniwersytetu poszerzają horyzonty 
myślowe i odkrywają tajemnice świa-
ta. Dzięki pomysłom i zaangażowa-
niu wielu ludzi poświęcających swój 
czas w ramach wykładów, warsztatów, 
szkoleń i sekcji tematycznych powo-
łanych przez studentów, społeczność 
akademicka ma zagwarantowany wy-
soki poziom przekazywanej wiedzy i 
informacji. Wykłady z dziedzin takich, 
jak: medycyna, prawo, psychologia, 
religioznawstwo, historia sztuki, inte-
gracja europejska, socjologia i wiele 
innych stworzyły warunki do posze-
rzenia wiedzy i poprawienia świado-
mości społecznej w zakresie aktywne-
go trybu życia, profilaktyki społecznej 
i edukacji zdrowotnej. Nie było chyba 
żadnego znaczącego konkursu, w któ-
rym łazowski UTW nie znalazłby się w 
czołówce. W kalendarz imprez ogólno-
polskich wpisała się Olimpiada Spor-
towa Seniorów „Trzeci Wiek na Start”. 
Od 2009 roku jest ona promocją zdro-
wia, aktywnego wypoczynku wśród 
pokolenia 50+, a także doskonałą dro-
gą do integracji międzypokoleniowej i 
wzmocnienia więzi pomiędzy słucha-
czami UTW z całego kraju i zagranicy. 

Od 2014 roku UTW organizuje 
Kongres Zdrowia Seniorów Ziemi Za-
wierciańskiej – „Starzejemy się w do-
brym stylu”. Kongres ma na celu poka-
zanie, iż „aktywna starość to szczęśliwa 
starość”. Podczas kongresu poruszone 
są sprawy dotyczące m.in. profilaktyki 
zdrowotnej, aktywnego starzenia się 
oraz współpracy organizacji senioral-
nych działających na terenie powia-
tu zawierciańskiego. Uczestnictwo w 
kongresie jest bezpłatne. Członkowie 
uniwersytetu zachęcają do udziału w 

projekcie seniorów z całego powiatu. 
Zapraszają również osoby w średnim 

wieku i młode, które kiedy również 
będą seniorami, a o zdrowie należy 
dbać przez cale życie. 

Z inicjatywy UTW powołano Po-
wiatową Radę Seniorów w Zawierciu 
oraz Gminną Radę Seniorów w Łazach. 
Efektem otwartości we współdziałaniu 
jest udział słuchaczy w imprezach i 
uroczystościach na rzecz środowiska 
(wolontariat). W ramach aktywności 
społecznej studenci UTW biorą udział 
w różnego rodzaju konferencjach, fo-
rach, szkoleniach i spotkaniach. Słu-
chacze UTW Łazy są dowodem na to, 
że rozwijać się, realizować swoje pasje 
i marzenia, zdobywać wiedzę, utrzy-
mywać sprawność fizyczną oraz po-
znawać nowinki technologiczne moż-
na w każdym wieku.

Dodatkowe zajęcia w ramach po-
szczególnych sekcji dają słuchaczom 
możliwość rozwijania swoich pasji, 
dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, 
korzystania z dóbr dziedzictwa naro-
dowego. Do form aktywności należą 
m. in.:  

gimnastyka w wodzie - efektem 
tych zajęć jest poprawa kondycji, sa-
mopoczucia fizycznego i psychicz-
nego, zmniejszenie dolegliwości 
bólowych, zwiększenie odporności 
organizmu na przeziębienia;

Kabaret 50+ – działa przy Uniwer-
sytecie od początku jego istnienia. 
Występy poruszają kwestie społecz-
ne, z którymi ludzie borykają się na co 
dzień, kwestie wieku emerytalnego i 
ekologii. Członkowie sekcji sami piszą 
teksty, scenariusz, sami przygotowują 
stroje. Dostarczają słuchaczom wiele 
radości, aby choć na chwilę mogli za-

pomnieć o swoich kłopotach i proble-
mach dnia codziennego. Przedstawie-

nia są realizowane w wolontariacie, 
również dla przedszkoli, domów opie-
ki. Słuchacze należący do sekcji biorą 
udział w ogólnopolskich przeglądach 
kabaretów i Warszawskich Juwena-
liach Trzeciego Wieku;    

sekcja kulturalna - umożliwia stu-
dentom uczestnictwo w spektaklach 
teatralnych, operowych, musicalo-
wych oraz korzystanie z dóbr dziedzic-
twa narodowego. Wyjazdy kulturalne 
to wydarzenia, które są bardzo cenio-
ne w grupie seniorów UTW w Łazach. 
Koncerty, musicale, operetki, kabarety, 
niczego nie może zabraknąć w ofercie 
kulturalnej dla słuchaczy. Udział w 
kulturalnych wojażach dla wielu jest 
okazją do poznania nowych rodzajów 
muzyki. Miejsca, w których odbywają 
się koncerty to jedne z najpiękniej-
szych sal koncertowych w Europie. 
Okazałe gmachy, piękne wnętrza, do-
skonała akustyka zachwycają miłośni-
ków kultury i sztuki i dodają atrakcyj-
nej oprawy wizualnej wydarzeniom; 

sekcja kulinarna - uświetnia im-
prezy i spotkania okolicznościowe 
przygotowanymi przez siebie sma-
kołykami. Ich potrawy to tradycyjna 
kuchnia polska, zdrowe żywienie, a 
także regionalne specjały; 

sekcja plastyczna - zajęcia od po-
czątku w wolontariacie prowadzi Piotr 
Olbrychowski, nauczyciel, absolwent 
WSP w Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Częstochowie. Członkowie sekcji 
zaczynali od rysowania węglem, kre-
dą, cieniowania ołówkiem, wykony-
wali ryty ze starych gumolitów, grafi-
ki z użyciem tuszu i farby malarskiej 
oraz kartki świąteczne plakatówkami 
i akwarelami. Dopiero próby z uży-
ciem farb olejnych pokazały, czym tak 
naprawdę jest prawdziwe malarstwo. 
W ciągu 7-letniej działalności pracy 
w UTW w Łazach grupa plastyczna 
otrzymała 14 nagród na Juwenaliach 
w Warszawie. Od lat sekcja przekazu-
je na licytację swoje obrazy, zasilając 
konto fundacji WOŚP; 

sekcja literacka - to nie tylko po-
ezja i proza, pisanie bajek dla dzieci, 
przedstawień teatralnych dla doro-
słych oraz angażowanie młodzieży w 
poznawanie świata literatury polskiej. 
Wspólnie z biblioteką realizowana jest 
Kawiarenka Literacka, która posiada 
dwie odsłony. Pierwszorzędnym ce-
lem jest zapraszanie ciekawych ludzi, 
drugą odsłoną Kawiarenki Literackiej 
są widowiska i wykłady, mające na 
celu promowanie poezji;   

Modelki 50+ - celem sekcji jest 

edukacja dotycząca roli ubiorów, ich 
tradycji, historii i rysu ekologicznego. 
Pierwszy pokaz to „Ubiory świata” a 
„Rola dodatków i akcentów w ubiorze” 
zdobył uznanie publiczności i został 
zaprezentowany w „Dzień dobry TVN”. 
Występy w imprezach okolicznościo-
wych i przeglądach dają naszym stu-
dentom satysfakcję oraz poczucie 
spełnienia, a odbiorcom wzruszenie, 
radość i mile spędzony czas; 

sekcja turystyczna i Nordic Wal-
king – zwiedzanie interesujących 
miejsc i zabytków, poznawanie cie-
kawych zakątków w regionie, kraju i 
zagranicą oraz zabawa połączona z 
zabiegami zdrowotnymi wchodzą w 
skład oferty tych sekcji. To one zdo-
były i przywiozły płomień z Olimpii, 
który corocznie jest odpalany podczas 
Olimpiady Sportowej Seniorów nad 
zalewem Mitręga, a także został udo-
stępniony na zimową Senioriadę w 
Rabce Zdrój; 

sekcja sportów wodnych - człon-
kowie tej sekcji wypłynęli w swój 
pierwszy rejs po Zalewie Pogoria IV 
jachtem „Oleńka - Bodzio” w sierpniu 
2015 roku. Ponadto sekcja  dysponu-
je dwoma kajakami (własność UTW w 
Łazach). Już w następnym miesiącu 
odbyły się pierwsze w Gminie NEPTU-
NALIA - chrzest neofitów – seniorów i 
uczniów ze SP nr3 w Łazach, wszyscy 

otrzymali morskie imiona i certyfikaty.
O tym, że  uniwersytet wciąż się 

rozwija może świadczyć fakt powsta-
nia nowych sekcji: łuczniczej  i  strze-
leckiej, które bardzo prężnie działają 
i próbują swą pasją zarazić młodsze 
pokolenie. W ostatnim czasie wysu-
nięta została propozycja utworzenia 
kolejnej sekcji - kroju i szycia. UTW 
Łazy jest realizatorem wielu innych 
ciekawych inicjatyw, m.in. edukacyj-
no–integracyjno-ekologiczna akcja 
sadzenia drzewek „Od przedszkola po 
trzeci wiek”. UTW współpracuje rów-
nież z miejscowymi szkołami i przed-
szkolami. Uczniowie w wolontariacie 
pomagają m. in. w sprawnym przebie-
gu Olimpiady. 

Neptunalia: 19 września 2015r 
w Klubie Żeglarskim Pogoria IV miały 
miejsce Neptunalia zorganizowane 
dla słuchaczy UTW w Łazach i senio-
rów z Zawiercia. Impreza miała wyraź-
nie sportowy charakter. Uczestnicy 
pływali po zalewie jachtem „Oleńka” 
oraz kajakami. W ramach popularyza-
cji nowych form aktywności ruchowej, 
uczyli gości gry w boule,  strzelania  z 
łuku sportowego i jazdy na rolkach. 
Nauka i zawody łucznicze odbywały 
się pod nadzorem instruktora Adama 

Ścibskiego – wielokrotnego mistrza w 
łucznictwie sportowym.

Co roku opracowywany jest pro-
gram edukacyjny oraz plan aktywiza-
cji fizycznej. Podjęte zostały działania 
w kierunku realizacji pomysłu na uru-
chomienie Dziennego Domu pobytu 
dla starszych, niesprawnych fizycznie 
osób, wymagających stałego dozoru. 
Przejęty przez miasto budynek jest 
pierwszym krokiem w realizacji tej 
idei.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma 
na celu przede wszystkim poprawę 
jakości życia osób starszych poprzez 
umożliwienie im korzystania z oferty: 
opiekuńczej, edukacyjnej, kulturowej 
i rekreacyjnej. Nic tak nie służy roz-
wojowi seniorów, jak dbanie przede 
wszystkim o kondycję fizyczną. Do 
poprawy jakości życia seniorów przy-
czyniają się zachowanie i zwiększanie 
intelektualnej, psychicznej i fizycz-
nej sprawności członków organiza-
cji, prowadzenie edukacji w różnych 
dziedzinach nauki w formie wykła-
dów, seminariów, warsztatów, rozwój 
indywidualnych zainteresowań, pro-
pagowanie turystyki, krajoznawstwa i 
ochrony zabytków, integracja pokoleń. 
Biuro UTW znajduje się w Łazach przy 
ulicy Jesionowej 1. To mały pokoik, w 
którym codziennie słuchacze pracu-
ją w wolontariacie, planują, realizują 
założenia UTW, wdrażają w życie po-
mysły. Szafy wypełnione są po brzegi 
dokumentami. Ciągle jest coś do zro-
bienia, do załatwienia, nieustannie 
poszukiwane są nowe konkursy i po-
zyskiwani sponsorzy. To bardzo waż-

ne aspekty działalności UTW, dzięki 
którym słuchacze mogą się rozwijać 
i działać na szerszym polu niż tylko 
Gmina Łazy. Największym wyzwaniem 
dla Zarządu UTW jest pozyskiwanie 
funduszy na realizację zaplanowanych 
działań. Poszukiwani są sponsorzy, 
wolontariusze. UTW Łazy startuje w 
konkursach ogłaszanych przez różne 
instytucje (częściej z niezadowalają-
cym skutkiem), które nie zawsze po-
zwalają na realizację programu edu-
kacyjnego. Działalność UTW pokazuje, 
że seniorzy to bardzo aktywna część 
społeczeństwa. Potrafią się realizować 
na bardzo wielu płaszczyznach, muszą 
tylko mieć możliwość działania. A daje 
ją doskonała współpraca z licznymi 
instytucjami. m.in. MOK, OSIR, Park 
Wodny, Biblioteka, szkoły i przedszko-
la - otwartymi na pomysły i chętnymi 
do pomocy. Na czele tych instytucji 
są władze miasta. Trud pracy Zarządu, 
Liderów sekcji i wolontariuszy UTW w 
Łazach przekłada się na promocje mia-
sta, powiatu i uniwersytetu na forum 
ogólnopolskim. UTW w Łazach stał się 
marką rozpoznawalną wśród seniorów 
całego kraju, polityków, władz samo-
rządowych.

> Uniwersytet Trzeciego Wieku 
NIE SIEDZĄ! DZIAŁAJĄ!

Gmina Łazy współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, których działalność jest wszechstronna i które 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 kultu-

ralne, rekreacyjne, zdrowotne, sportowe i edukacyjne.

GMINA WSPÓŁPRACUJE



Z GMINY

Lokalna Grupa Działania „Perła 
Jury” z siedzibą w Łazach przy ulicy 
Jesionowej 1 przypomina mieszkań-
com oraz podmiotom działającym na 
terenie LGD, iż w dniu 10.05.2016r 
podpisana została umowa, w oparciu o 
którą będzie możliwa realizacja zadań 
określonych na etapie tworzenia Stra-
tegii Rozwoju.

Celem Strategii jest zrównoważo-
ny rozwój obszarów wiejskich powia-
tu zawierciańskiego. 

O dofinansowanie będą mogły 
ubiegać się podmioty sektora finan-
sów publicznych oraz organizacje 
pozarządowe, osoby fizyczne chcące 
rozpocząć działalność gospodarczą 
i podmioty (mikro i małe przedsię-
biorstwa) chcące rozwijać działalność 
(wyłącznie w zakresie działalności 
okołoturystycznej oraz usługowej). 

Jednym z warunków uzyskania do-
finansowania przy działalności gospo-
darczej jest utworzenie i utrzymanie 
zadeklarowanych miejsc pracy oraz 
utrzymanie działalności przez 2-3 lat 
od zakończenia operacji. Wysokość 
środków na podejmowanie działal-
ności wynosi 70 tys. zł dla działalno-
ści okołoturystycznej i 80 tys. zł dla 
działalności usługowej, natomiast na 
rozwijanie działalności gospodarczej 
można pozyskać do 300 tys. zł.

Podmioty z sektora finansów pu-
blicznych oraz organizacje pozarządo-
we będą mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie na:

budowę, przebudowę, remont, 
doposażenie miejsc sportowych/ re-
kreacyjnych/wypoczynkowych/ tury-
stycznych;

przebudowę, remont, doposaże-
nie, adaptację obiektów/ pomiesz-
czeń pełniących funkcje społeczno-
-kulturalną;

wydawanie materiałów promocyj-
no-informacyjnych;

powstawanie inicjatyw społecz-
nych, pogłębiających wiedzę i umie-
jętności mieszkańców, bądź powodu-
jących nabycie nowych umiejętności;

wsparcie grup społecznych zarów-
no w zakresie ich ogólnej działalności, 
jak i związanej z kultywowaniem dzie-
dzictwa lokalnego;

realizację wydarzeń promocyjno-
-informacyjnych oraz kultywujących 
lokalne dziedzictwo, w tym aktywizu-
jących i integrujących mieszkańców i 
turystów;

wykonywanie prac konserwator-
skich w zabytkach znajdujących się na 
terenie LGD.

Warunki uzyskania dofinanso-
wania określa Rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24.09.2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 
2014-2020 wraz z Rozporządzeniem 
zmieniającym z dnia 25.08.2016r.

Wniosek należy złożyć w drodze 
otwartego konkursu, który zostanie 
ogłoszony na stronie internetowej 
www.perlajury.pl. Operacja musi być 
zgodna z Celami Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020 oraz speł-
niać przynajmniej minimum punkto-
we w zakresie oceny pod względem 
kryteriów. Dokumenty związane z 
konkursem znajdują się na ww. stro-
nie internetowej LGD. Oceny projek-
tu dokonuje organ oceniający – Rada 
Programowa. Strategia, kryteria oce-
ny, procedury i regulaminy znajdują 
się na stronie internetowej LGD.

LGD zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do zapoznania się z 
dokumentami oraz do odwiedzenia 
biura LGD w celu uzyskania szczegó-
łowych informacji (m.in. nt.: zgodno-
ści planowanego projektu z celami 
Strategii, kryteriami wyboru, pro-
cedur naboru i oceny operacji przez 
organ oceniający, harmonogramu 
ogłaszanych konkursów), w dniach 
od poniedziałku do piątku od 7.00-
15.00. 

LGD PERŁA JURY INFORMUJE

Imprezie towarzyszyła promocja 
współczesnej twórczości ludowej i 
działalności regionalnej prezentowana 
przez KGW biorące udział w Plebiscycie 
Dziennika Zachodniego.

Rękodzieło artystyczne, domowe 
specjały kulinarne oraz elementy pro-
mocyjne Gminy Łazy zaprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Turzy, które 
w sobotę 10 września udało się na ple-
nerowe Pożegnanie Lata z Radiem Ka-
towice do Cieszyna. W Radiu Katowice 
mogliśmy usłyszeć wywida z KGW w Tu-
rzy, podczas którego panie opowiedzia-
ły o swojej działalności, dbaniu o trady-
cję i uroku mieszkania w Gminie Łazy. 

W Cieszynie KGW kontynuowało 
promocję folklorystycznej twórczości 
oraz swojej małej ojczyzny. Bardzo sta-
rannie przygotowane stoisko było ko-
lorowe i pachnące. Kusiło doskonałymi 
wypiekami, z których gospodynie słyną 
w całej gminie. Elementy dekoracyjne 
stanowiły kwiaty wykonane z bibuły i 
krepiny oraz ozdoby okolicznościowe, 
w których specjalizuje się KGW z Turzy. 
Koloru i regionalnego charakteru doda-
ły serwety szydełkowane przez najstar-
sze mieszkanki Turzy. Stoisko cieszyło 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
uczestników imprezy. Szczególnym go-

ściem okazał się burmistrz Cieszyna Ry-
szard Macura, który nie tylko podziwiał 
regionalne cudeńka, ale również wpisał 
się do księgi pamiątkowej KGW z Turzy. 

Przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich z Turzy nie tylko promowały 
własną działalność i piękny zakątek wo-
jewództwa śląskiego, jakim niewątpli-

wie są Łazy, ale także zaznaczyły swoją 
obecność występem scenicznym. Panie 
zaprezentowały swoją twórczość wo-
kalno-instrumentalną, która stanowiła 
nieodłączny element artystycznego 
bloku twórczości ludowej województwa 
śląskiego. 

Agnieszka Seweryn

KGW z Turzy reprezentowało Gminę
TURZA///   Koło Gospodyń Wiejskich z Turzy w towarzystwie strażaków z OSP reprezentowało Gminę Łazy podczas Poże-
gnania Lata z Radiem Katowice, które 10 września odbyło się na rynku w Cieszynie.

Podczas działań szczególną uwagę 
zwrócono na zachowania kierujących i 
pieszych w rejonie przejść dla pieszych, 
a małoletnim pozostającym bez opieki 
udzielono wsparcia w bezpiecznym ich 
przekraczaniu. Zwracano również uwa-
gę na kierujących pojazdami - czy w 
sposób zgodny z przepisami przewożo-
ne są dzieci do placówek w fotelikach i 
pasach bezpieczeństwa.

Wspólne działania szkoły z Policją 
miały na celu przybliżenie uczniom 
klasy mundurowej policyjnej służby 
policjantów Zespołu Patrolowo - Inter-

wencyjnego oraz Dzielnicowych Komi-
sariatu Policji w Łazach. W akcji wzięło 
udział 30 uczniów z Zespołu Szkół im. 
prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. 
Działania zostały wykonane w ramach 
programu profilaktycznego „Bezpieczna 
droga do szkoły”, który jest realizowany 
przez  Komendę Wojewódzką Policji w 
Katowicach. Udział młodzieży „Gostka” 
w akcji z Policją wynika z umowy zawar-
tej pomiędzy dyrektor szkoły Marzeną 
Orzoł a Komendą Powiatową Policji w 
Zawierciu.

mpp

Patrolowali ulice
ŁAZY///   Mając na uwadze początek roku szkolnego funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Łazach wspólnie z uczniami klasy policyjnej Zespołu 
szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach podjęli wspólne patro-
le w rejonie szkół na terenie Gminy Łazy w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży.

Kontakt ze schroniskiem:
Bolesław ul. Parkowa 60

Tel. 501 614 495 (przez całą dobę)
502 573 387 (przez całą dobę)

(32) 307 23 60 (pon-pt 9:00 – 17:00, sob 9:00-15:00)

Zaginione zwierzęta trafiają do Bolesławia
ŁAZY///   Niejednokrotnie zdarza się, że zwierzęta nie wracają do domu, a właściciele niepokoją się o los swoich czworonoż-
nych przyjaciół. Gmina Łazy współpracuje ze Schroniskiem dla zwierząt „Rafik” w Bolesławiu, z którym można się kontak-
tować w sprawie zaginionych pupilów. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt „Rafik” jest w trakcie rozbudowy, 
aby zwiększyć ilość miejsc dla porzuco-
nych czworonogów. Zwierzęta w bardzo 
dobrych warunkach oczekują na właści-
cieli lub są przygotowywane do adopcji. 
Szukanie nowych domów dla zwierząt 
to priorytetowe zadanie właścicieli.

„Obecnie w naszym schronisku 
znajduje się 110 psów i 10 kotów. Ta 
sytuacja ulega ciągłej zmianie, w związ-
ku z pojawianiem się nowych czworo-
nogów. Cieszymy się, że coraz więcej 

zwierząt znajduje nowe domy, gdyż lu-
dzie decydują się na adopcję” – mówi 
Krzysztof Otręba.

Schronisko dla zwierząt „Rafik” w 
Bolesławiu współpracuje z wieloma 
gminami województwa śląskiego i ma-
łopolskiego, w tym również z Gminą 
Łazy. Zwierzęta trafiają do schroniska 
po zgłoszeniu ich zaginięcia w Urzędzie 
Miejskim w Łazach w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony  
Środowiska w godzinach pracy urzędu. 
W pozostałych godzinach informacje 

o wałęsających się zwierzętach można 
zgłaszać patrolowi Komisariatu Policji w 
Łazach, tel. 604 191 063.

„Nie przyjmujemy zgłoszeń od pry-
watnych osób, gdyż umowa obliguje 
nas tylko do reagowania w przypadku, 
gdy informacja o bezdomnym czworo-
nogu napływa z określonych instytucji. 
Udzielamy natomiast informacji każdej 
osobie, która się do nas zgłosi w spra-
wie zaginionego czworonoga” – dodaje 
Krzysztof Otręba.

Agnieszka Seweryn

Szukają domu!
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Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji (wiedzy, umiejętności i 
postaw) 40 uczniów Zespołu Szkół im. 
prof. Romana Gostkowskiego w Łazach 
w celu poszerzenia ich możliwości roz-
woju osobistego i zwiększenia szansy 
na zatrudnienie na europejskim ryn-
ku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie 
zwiększą nie tylko swoje kompetencje 
zawodowe i interpersonalne, ale rów-
nież poszerzą świadomość międzykul-
turową. Zagraniczne praktyki umożli-
wią im zapoznanie się z europejskimi 
standardami pracy oraz nowymi osią-
gnięciami technologicznymi. Dodatko-
wo realizacja projektu umożliwi szkole 
zwiększenie jakości kształcenia oraz 
podniesienie kompetencji organizacyj-
nych, językowych i kulturowych wśród 
pracowników placówki.

W stażach zagranicznych weźmie 
udział 40 uczniów Zespołu Szkół im. 
prof. Romana Gostkowskiego, kształ-
cących się w II lub III klasie technikum 
w zawodach: technik elektromonter 
transportu szynowego oraz technik eks-
ploatacji portów i terminali. Mobilność 
odbędzie się w Niemczech w terminie 
05.03 – 01.04.2017. Organizacją po-
bytu zajmie się partner szkoły – firma 
Vitalis GmbH ze Schkeuditz. Przed wy-
jazdem na mobilność z każdym uczniem 
zostanie podpisana umowa oraz po-
rozumienie o programie zajęć. Nabyte 
podczas zagranicznych staży kompe-
tencje zostaną potwierdzone przez 
uznawane w Europie dokumenty ECVET, 

Europass Mobilność oraz certyfikaty wy-
stawione przez organizację przyjmującą 
oraz szkołę.

Przed wyjazdem uczniowie będą 
uczestniczyć w obowiązkowych zaję-
ciach językowo-pedagogiczno-kultu-
rowych, które pomogą im w przygoto-
waniu się do wyjazdu. Podczas zajęć 
z języka niemieckiego uczestnicy na-
uczą się przede wszystkim słownictwa 
branżowego związanego z zawodem, 
w którym będą odbywać staż. Zajęcia 
kulturowe umożliwią poznanie obycza-
jów, tradycji i norm panujących w Niem-
czech. Uczniowie wezmą również udział 
w zajęciach z pedagogiem szkolnym, 
które będą miały na celu podniesienie 
ich motywacji, zintegrowanie w grupie 
oraz przygotowanie psychiczne do kil-
kutygodniowego rozstania z bliskimi.

Udział w projekcie jest bezpłat-
ny. Każdemu z uczestników zostanie 
zapewnione zakwaterowanie w Niem-
czech wraz z wyżywieniem, podróż, 
ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, 
dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy 
lokalne, które będą pokryte z budżetu 
projektu.

Rekrutacja do projektu odbędzie się 
w okresie od września do października 
2016, termin i zasady zostaną ogłoszo-
ne na stronie internetowej oraz tablicy 
ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat 
projektu udziela Izabela Kotuła – koor-
dynator.

mpp

Nowy projekt w Gostku
ŁAZY///   Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 
01.06.2016 – 31.05.2017 realizuje projekt pn. „Technika łączy ludzi”, finansowa-
ny z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność 
edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała szkoła na realizację projektu wy-
nosi 95 671,00 EUR.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 
w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach
NIEGOWONICE///  1 września w Niegowonicach rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. Romana 
Bąbskiego, wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się na salę 
gimnastyczną.

W tym wyjątkowym dniu towarzy-
szyli im goście: wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Łaz i radny Niegowo-
nic Stefan Kubasik, sołtys Niegowonic 
Wiesław Ludwikowski, sołtys Niegowo-
niczek Edward Mędrek, przewodniczą-
ca Rady Rodziców - Iwona Gajos oraz 
przedstawicielka Biblioteki Publicznej 
w Łazach - Grażyna Bugaj. 

Dyrektor Teresa Kubasik i wicedy-
rektor Dorota Sobiegraj powitały ze-
branych. Szczególnie ciepło zostali po-
witani uczniowie pierwszej klasy szkoły 
podstawowej oraz nowi uczniowie, któ-
rzy w tym roku rozpoczynają naukę w 
szkole. 

W swoim wystąpieniu dyrektor 
szkoły odniosła się do ważnych wyda-
rzeń historycznych związanych z datą 

pierwszego września i podkreśliła, że 
w dzisiejszych czasach słowo „pokój” 
nabiera szczególnego znaczenia. Na-
stępnie Teresa Kubasik podziękowa-
ła sponsorom oraz rodzicom uczniów 
klasy pierwszej szkoły podstawowej i 
pracownikom obsługi za pracę na rzecz 
szkoły w czasie wakacji.

Na zakończenie spotkania dyrek-
tor Teresa Kubasik życzyła wszystkim 
uczniom wielu sukcesów w nauce, wzo-
rowego zachowania, cierpliwości i wy-
trwałości w dążeniu do celu, wiary we 
własne możliwości oraz bezpiecznego 
pobytu w szkole. Po zebraniu ogólnym 
uczniowie udali się do klas na spotkania 
organizacyjne z wychowawcami.                                     

Edyta Gądek

Zajęcia miały na celu przezwyciężenie strachu przed 
nowym otoczeniem, pokonywanie niepewności, nieśmia-
łości u dzieci i ułatwienie aklimatyzacji do warunków 
przedszkolnych.  Zajęcia prowadzone były w dwóch gru-
pach,  do których uczęszczają dzieci 3 - letnie: grupie IV 
„Zielone Żabki”, której  wychowawczynią  jest Katarzyna 
Sobieraj oraz w grupie V „Sprytne Myszki”, której  wycho-
wawczynią jest Katarzyna Pawluś. Dzieci wspólnie z ro-
dzicami zwiedzały przedszkole, oglądały pomieszczenia, 
w których będą spędzać czas, poznawały swoje znaczki i 
sale przedszkolne.  Nauczycielki przeprowadziły  zabawy 
integracyjne, zabawy ze śpiewem i muzyką. Zajęcia ada-
ptacyjne miały na celu  pokonać lęk i nieśmiałość, ale tak-
że strach przed rozstaniem i pozostawieniem dziecka w 
przedszkolu, u rodziców. Dni adaptacyjne w przedszkolu 
przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze, a ich efektem 
jest bardzo łagodne, spokojne rozpoczęcie nowego etapu 
życia u najmłodszych – wychowania przedszkolnego.

                  
       mpp

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
ŁAZY///   W Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana 
Brzechwy w Łazach, w oddziałach przedszkolnych zlo-
kalizowanych w budynku przedszkola na ul. Kolejowej 
8, odbyły się zajęcia adaptacyjne  dla dzieci trzyletnich, 
które po raz pierwszy przekroczyły  próg przedszkola.

Celem projektu było pobu-
dzenie i promowanie tolerancji 
wobec osób pochodzących z 
innego kraju i reprezentujących 
inną kulturę, poszerzenie wie-
dzy z zakresu  geografii, histo-
rii i kultury Grecji, rozwijanie 
zdolności aktywnego uczenia 
się oraz praktyczna nauka ję-
zyka angielskiego. Stefania w 
formie prezentacji, gier, zabaw i 
zajęć interaktywnych zapozna-
wała uczniów między innymi z 
greckim alfabetem i zapisem 
ich imion, podstawowymi wy-
rażeniami, popularnymi za-
bawami grupowymi, tańcem i 
dziecięcymi rymowankami. Wo-
lontariuszka odwiedziła rów-
nież oddział przedszkolny przy 
szkole, w którym przeprowadzi-
ła zajęcia oparte na zabawach 

integrujących grupę.
Udział szkoły w projekcie 

miał również na celu wsparcie 
nauczania i wychowania dwu-
języcznego, realizowanego od 
czterech lat w placówce na te-
renie przedszkola i szkoły. Ste-
fania była pod dużym wraże-
niem umiejętności językowych 
uczniów oraz przedszkolaków, 
które potrafiły zrozumieć i od-
powiadać na jej pytania. War-
to dodać, że była to już druga 
wizyta wolontariuszy AIESEC 
w NSP w Rokitnie Szlacheckim 
w tym roku kalendarzowym. W 
styczniu oddział przedszkolny 
i szkołę odwiedziły trzy wolon-
tariuszki z Kolumbii, Chin i Sri 
Lanki.

Katarzyna Wizgacz – Wilk

Promują tolerancję
ROKITNO SZLACHECKIE///  W dniach 12.09.2016 – 
16.09.2016 zajęcia dla uczniów Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej im. M. Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim pro-
wadziła pochodząca z Grecji Stefania - wolontariuszka z 
projektu ,,Kid Speak”, realizowanego przez AIESEC Polska 
Oddział Lokalny w Katowicach na Uniwersytecie Ekono-
micznym. 

Tego dnia wszystkie dzieci 
spotkały się w jednej sali. Dy-
rektor Teresa Kubasik życzyła 
przedszkolakom wiele radości i 
uśmiechu każdego dnia. Nie za-
brakło wspólnego odśpiewania 
hymnu naszego przedszkola.

Nauczycielki przygotowały kon-
kursy, tańce pośród balonów 
oraz słodki poczęstunek. Dba-
my, aby w naszym przedszkolu 
było ciekawie i wesoło każdego 
dnia, nie tylko od święta.

mpp

NIEGOWONICE///   Przedszkolaki  z Zespołu Szkół nr 2 w 
Niegowonicach uroczyście obchodziły Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka.

Dzień Przedszkolaka
Organizatorkami były bibliotekarka Anna Słuja-Kro-

piewnicka oraz nauczycielka języka polskiego Justyna 
Kożar-Rozpara.  Podstawowym celem tego przedsię-
wzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, potrzeba dba-
łości o polszczyznę oraz zwrócenie uwagi uczniom na 
dzieła wybitnych pisarzy.

Tegoroczna lektura nawiązuje do obchodzonego 
właśnie roku Henryka Sienkiewicza. 

W związku ze 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą 
śmierci pisarza, w szkole można było wysłuchać frag-
mentów powieści ,,Qvo vadis” oraz ,,W pustyni i w pusz-
czy” w interpretacji Dyrektor Anny Makuch, księdza Mar-
ka Cuda,  Iwony Okraski, Krystyny Skowron oraz Anny 
Słuja-Kropiewnickiej.

Tego dnia podczas zajęć lekcyjnych uczniowie klas 
IV–VI poznali życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 
oraz wysłuchali fragmentów powieści czytanych przez 
nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie z ogromną 
uwagą wysłuchali przeczytane utwory oraz wzięli udział 
w dyskusji o wartościach literatury pięknej.  

Narodowe Czytanie było okazją do tego, aby popu-
laryzować twórczość wielkiego pisarza i noblisty – Hen-
ryka Sienkiewicza, wspólnie rozwijać zainteresowania 
historyczne  uczniów oraz uwrażliwić młodych Polaków 
na rodzimą kulturę i polską tradycję.

                       Anna Słuja - Kropiewnicka

Narodowe Czytanie 2016 
w Wysokiej
WYSOKA///  W Szkole  Podstawowej  im. Józefy  
Jabczyńskiej  w  Wysokiej po raz trzeci odbyła 
się ogólnopolska akcja ,,Narodowe  Czytanie”, 
przeprowadzana pod patronatem Prezydenta 
RP.

Worki na śmieci i rękawiczki były dodatko-
wym wyposażeniem uczniów ZS nr 1 w Łazach w 
dniach 15-16 września. To właśnie w tym terminie 
Gmina Łazy przyłączyła się do ogólnopolskiej ak-
cji Sprzątanie Świata, która w tym roku odbyła się 
pod hasłem: „Podaj dalej….Drugie życie odpadów”. 
Uczniowie z Łaz wzięli udział w lekcjach, których 
tematem była ochrona środowiska, problem se-
gregacji i recyklingu śmieci. Swoje wiadomości i 
wrażliwość na otaczający świat dzieci i młodzież 
wyrazili w postaci plakatów i transparentów, które 
zaprezentowali przed wyruszeniem w teren. Pod-
czas sprzątania obszaru Łaz uczniowie ze szczegól-
ną uwagą segregowali śmieci. Nauczyciele przez 
cały czas koordynowali działania dzieci i młodzieży.

Akcja Sprzątania Świata zakończyła się pikni-
kiem integracyjnym nad Zalewem Mitręga. Worki 
na śmieci dostarczył Urząd Miejski w Łazach.

Agnieszka Seweryn

Młodzież posprzątała Łazy
ŁAZY///   Uczniowie ZS nr 1 w Łazach wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. To coroczna inicjatywa, która ma 
na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne i zanieczyszczenia środowiska.
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To już tradycja, że wraz z zakończe-
niem żniw rolnicy dziękują za zebrany 
plon i odpoczywają po ciężkiej pra-
cy w polu. Dożynki to wielkie święto 
polskiej wsi, które jest zwieńczeniem 
całorocznego trudu. I choć z roku na 
rok zmienia się polska wieś, tradycja 
dożynkowa przekazywana jest z po-
kolenia na pokolenie. 

Uroczystość w Hutkach-Kankach 
rozpoczęła msza święta, którą od-
prawił ks. Dziekan Bronisław Wak-
smundzki. Podczas homilii celebrans 
podkreślił znaczenie dożynek i wyja-
śnił, że są one po to, aby przypomnie-
li sobie, że ziemia miejska i wiejska 
żywi i pielęgnuje jak matka. Ziemia 
jest darem Boga dla człowieka, którą należy szanować. Po-
szanowanie ziemi i tradycji można było dostrzec w licznie 
zgromadzonych uczestnikach dożynek. Do Hutek-Kanek 

przybyli zarówno rolnicy, pszczelarze, leśni-
cy, jak i licznie zgromadzili się goście. Rangę 
uroczystości podniosła obecność pocztów 
sztandarowych, których ceremoniał kształtu-
je poszanowanie symboli narodowych i po-
staw patriotycznych. Wszystkich obecnych w 
imieniu burmistrza Gminy Łazy Macieja Ka-
czyńskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej 
Anny Staniaszek oraz Starostów: Doroty Del-
kowskiej i Krzysztofa Staśko powitał prowa-
dzący uroczystość Grzegorz Piłka. 

Wyrazem wdzięczności rolników za plony 
oraz szacunku do tradycji był orszak prezen-
tujący wieńce dożynkowe, który przemasze-
rował przez plac, na którym odbywały się 
uroczystości. Przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz gminnych organizacji spo-

łecznych zaprezentowały bogactwo tegorocznych plonów 
wplecione w wieńce dożynkowe, które są nieodłącznym 
elementem obchodów dożynkowych. Wśród efektow-

Plon niesiemy, plon w gospodarza dom
W tym roku dożynki Gminy Łazy odbyły się w Hutkach-Kankach na terenie wokół Biwaku Leśnego im. Grzegorza Załogi. Pięknie udekorowana miejscowość, uśmiechnięci mieszkańcy i organi-

zatorzy 11 września powitali gości przybyłych na święto plonów. 

DOŻYNKI GMINNE W OBIEKTYWIE
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przybyli zarówno rolnicy, pszczelarze, leśni-
cy, jak i licznie zgromadzili się goście. Rangę 
uroczystości podniosła obecność pocztów 
sztandarowych, których ceremoniał kształtu-
je poszanowanie symboli narodowych i po-
staw patriotycznych. Wszystkich obecnych w 
imieniu burmistrza Gminy Łazy Macieja Ka-
czyńskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej 
Anny Staniaszek oraz Starostów: Doroty Del-
kowskiej i Krzysztofa Staśko powitał prowa-
dzący uroczystość Grzegorz Piłka. 

Wyrazem wdzięczności rolników za plony 
oraz szacunku do tradycji był orszak prezen-
tujący wieńce dożynkowe, który przemasze-
rował przez plac, na którym odbywały się 
uroczystości. Przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz gminnych organizacji spo-

łecznych zaprezentowały bogactwo tegorocznych plonów 
wplecione w wieńce dożynkowe, które są nieodłącznym 
elementem obchodów dożynkowych. Wśród efektow-

nych zbożowych dzieł 
nie zabrakło plonów 
pochodzących z pól go-
spodarza tegorocznych 
dożynek, czyli sołectwa 
Hutki – Kanki, które zło-
żyli mieszkańcy wraz 
z sołtysem Henrykiem 
Załogą. Symbolem ob-
fitości plonów oraz go-
ścinności był bochen 
chleba, który został 
przekazany samorzą-
dowcom przez Staro-
stów. Chleb, którym po-
częstowano wszystkich 
uczestników dożynek 
zawierał obietnicę, że nikomu go w tym roku nie może za-
braknąć. 

Dożynki to święto rolników. Mając na uwadze pod-

kreślenie roli rolnictwa oraz promowanie rozwoju no-
woczesnego rolnictwa, aktywności społecznej i modelu 
społeczeństwa obywatelskiego, podczas uroczystości 
dożynkowej wyróżniono rolników, przedstawicieli kół ło-
wieckich oraz pszczelarzy.

Po zakończeniu części oficjalnej Gminnych Dożynek 
w Hutkach – Kankach przyszedł czas na biesiadę. Blok 
artystyczny rozpoczęły dzieci, które na co dzień kształcą 
swoje umiejętności muzyczne podczas zajęć wokalno-ta-
necznych, odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Łazach. Przed publicznością wystąpił Dziecięcy Zespół 
Tańca Ludowego. Folklorystyczny klimat kontynuowały 
gminne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Folklory-
styczny „Jura”, które zaprezentowały lokalną twórczość 
ludową. Wieczorem scenę opanował gość specjalny - Ka-
rol Hadrych, muzyk, artysta i twórca tanecznych rytmów. 
Publiczność nie usiedziała na miejscu i ruszyła do tańca. 
Występy sceniczne zakończył zespół Biały Miś.

Agnieszka Seweryn

ROLNICY:

Chruszczobród:
1. Iwona i Andrzej Pniak 

2. Ewelina i Marcin Ściśliccy 
3. Celina i Stanisław Kubańscy 

4. Janina i Jan Kajdas
5. Maria i Maciej Grabowscy

6. Agnieszka i Sławomir Rydzowscy
7. Elżbieta i Marian Banasiak 

8. Grażyna i Marian Ligęza
9. Dariusz Gajewski

10. Emilia i Marek Kozieł
11. Ewa i Andrzej Mazurkiewicz

12. Marian Ligenza
13. Elżbieta i Ireneusz Ściśliccy

14. Łukasz Kubański
15. Władysław Kleszcz

16. Jerzy Chuchro

Chruszczobród – Piaski:
1. Sławomir Lorek 

2. Wiesława i Witold Pawłowscy
3. Antonina i Tadeusz Przybyła

Ciągowice – Turza:
1. Ilona i Jarosław Janus 

2. Zdzisław Janus
3. Robert Skręt
4. ks. Jan Kierat

5. Jolanta i Adam Gąsior

Rokitno Szlacheckie:
1. Jadwiga i Kazimierz Janus
2. Maria i Stefan Jędryszczak
3. Jolanta i Andrzej Kokoszka

4. Grażyna i Jerzy Olech
5. Anna i Józef Sobusik 

6. Krystyna i Władysław Woźniczka

Niegowonice:
1. Leszek Klećko

2. Wiesław Skrzek
3. Grzegorz i Marta Szatan

4. Henryk Karbownik

Niegowoniczki:
1. Wiktor Koclęga
2. Adam Szatan 

3. Wiesława i Marian Parzniewski
4. Paweł Kulawik

Grabowa:
1. Iwona i Tadeusz Koziccy

2. Stanisława i Stanisław Szar
3. Andrzej Łupiński

Wiesiółka:
1. Lidia Szkleniarz

2. Emanuela i Marcin Szkleniarz
3. Izabela i Zbigniew Kisiel 

4. Jolanta i Edward Zadworny
5. Teresa i Jerzy Mysior

6. Mariola i Paweł Kalaga
 

Wysoka:
1. Paweł Bereda

2. Zdzisław Kleszcz

Łazy:
1.  Zbigniew Siewnik 

2.  Stanisława Kenig – Urbanowicz
3.  Iga Urbanowicz 

4.  Mieczysław Urbanowicz
5. Halina i Szczepan Mogiła 

6.  Anna i Leszek Gąsior 
7.  Elżbieta i Jerzy Gąsior

ŁOWCZY:
- Kazimierz Szydło 

Prezes Koła Łowieckiego „Ryś” w Siewierzu
- Zdzisław Lorek

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”
- Jerzy  Pietruszewski 

Prezes Koła Łowieckiego „Grzywacz” w Sosnowcu  
- Józef Poczęty 

Prezes Koła Łowieciego „Bór” w Dąbrowie Górniczej 
- Marian Grela 

Prezes Koła Łowieckiego „Diana” w Dąbrowie Górniczej 
- Ryszard Koselarz 

Prezes Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej 
- Zbigniew Grzegorczyk 

Prezes Koła Łowieckiego „Antylopa” w Chechle 

PSZCZELARZE:
- Zbigniew Gozdek
- Wiesław Kwinta
- Grzegorz Kleszcz 
- Andrzej Marciniak

LEŚNICZY:
- Olga  Oleksiak 

Leśniczy Leśnictwa Mitręga 
 - Piotr Szydło

Leśniczy Leśnictwa Łazy 
- Jarosław  Siekacz 

Leśniczy Leśnictwa Trzebyczka

Plon niesiemy, plon w gospodarza dom
W tym roku dożynki Gminy Łazy odbyły się w Hutkach-Kankach na terenie wokół Biwaku Leśnego im. Grzegorza Załogi. Pięknie udekorowana miejscowość, uśmiechnięci mieszkańcy i organi-

zatorzy 11 września powitali gości przybyłych na święto plonów. 
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Książka pt. „Passa” jest cyklem roz-
mów prowadzonych przez Jana Ordyń-
skiego z Danielem Passentem, człowie-
kiem uznanym najlepszym felietonistą 
w rankingu „Press”. Obszerna forma wy-
wiadu z głównym bohaterem posłużyła 
jako materiał do ukazania ważniejszych 
wydarzeń w życiu i karierze zawodowej.

Ukrywany w polskiej rodzinie Da-
niel Passent traci w podwarszawskiej 
Radości oboje rodziców, którzy prze-
nieśli się tu,  pragnąc być bliżej syna. 
Jedyną pamiątką po nich jest fotografia 
ojca, podarowana przez jego przyjacie-
la ze studiów. Po zakończeniu wojny, 
dzięki siostrze ojca - Annie i jej mężo-
wi gen. Prawinowi, Passent odzyskuje 
rodzinę, czerpiąc z niej wzorce w póź-
niejszych latach. Po rocznych studiach 
w Leningradzie i ukończeniu Princeton 
podejmuje pierwszą pracę  w „Sztanda-
rze Młodych”, pisząc pod pseudonimem 
Bywalec. Po dwóch latach przenosi się 
do „Polityki” i rozwija skrzydła pod czuj-
nym okiem Mieczysława Rakowskiego, z 
którym później się przyjaźni. Dzięki jego 
osobie i wpływom unika konsekwencji 
marca 1968 r., haniebnego czynu KC  
wobec wielu wartościowych Polaków 
pochodzenia żydowskiego, którzy ma-
sowo zwalniani z pracy i szykanowani, 
opuszczali kraj na zawsze. Utalentowa-
ny Passent otrzymuje stypendium do 
Harvardu, a po powrocie zostaje od-
delegowany do najbardziej zapalnych 
rejonów świata (Wietnam). Doskonała 
znajomość języków obcych, doświad-
czenie jakie posiadł oraz wysoka kultura 
osobista, umożliwiają mu przeprowa-
dzenie szeregu wywiadów ze sławnymi 
ludźmi oraz politykami. Zainteresowa-
nie sportem (amatorsko grywa w tenisa) 
spowodowało wyjazd na olimpiadę do 
Monachium i Meksyku, a także wydanie 
książki o Fibaku. Należy również wspo-
mnieć o znacznych sukcesach, jakie 
odnosi pisząc teksty satyryczne (Ka-
baret Egida). W STS-ie poznaje poetkę 

i autorkę tekstów Agnieszkę Osiecką. 
Dla niej rozstaje się z żoną, zmienia-
jąc poglądy na życie. Poprzez kontakty 
Osieckiej z wieloma sławnymi ludźmi 
kultury i sztuki poszerza grono znajo-
mych. Owocem nieformalnego związku 
staje się córka Agata, którą po rozstaniu 
wychowuje. W latach 80-tych popiera 
idee wprowadzenia stanu wojennego, 
przez co naraża się Solidarności, a póź-
niejsze władze III RP doszukują się jego 
związków z UB. Lata 90-te to wyjazd do 
USA i objęcie funkcji redaktora naczel-
nego „The World Paper” w Bostonie. 
Podczas pobytu w Stanach Passent żeni 
się powtórnie z Martą, a jego rodzina 
powiększa się o przybranego syna Łuka-
sza. Daniel Passent ponosi niebagatelne 
koszty wykształcenia obojga. Po dojściu 
do władzy SLD otrzymuje propozycję 
objęcia stanowiska ambasadora Chile, 
którą przyjmuje po śmierci Agnieszki 
Osieckiej. Dopełniwszy swoich obo-
wiązków, wraca do kraju i zderza się z 
nową rzeczywistością na rynku praso-
wym, gdzie walka o czytelnika spycha 
gazety do roli outsidera. Mniej istotnym 
w przekazywaniu informacji staje się 
warsztat pisarski, liczą się szybkie new-
sy, sensacje i grzebanie w przeszłości, 
aby dokopać myślącym inaczej. Jedyną 
szansą na kontynuację felietonów staje 
się dla Passenta Internet. Tam na blogu 
czytają go rzesze fanów.

Obecnie na emeryturze Passent 
cieszy się wnukami i publikuje wbrew 
nienawiści tym jedynie sprawiedliwym. 
Posiada wielu przyjaciół w kraju i zagra-
nicą  a jego żona i córka absolwentka 
Harvardu działają w Fundacji „Okular-
nicy”.

Zachęcam młode pokolenie do za-
poznania się ze szczegółami książki, 
aby lepiej poznało ciężkie lata cenzury 
i braku demokracji. Nie pozwólcie ode-
brać sobie najwyższej wartości, o jaką 
stoczyli bój wasi Rodzice.

Elżbieta Szafruga

SPOTKANIE DKK
ŁAZY///   Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki omawiały „Passę” Da-
niela Passenta – publicysty stanu wojennego i legendy polskiego dzien-
nikarstwa.

Narodowe czytanie

Czytanie rozpoczęło się o godzinie 
10:00 na placu przy fontannie, gdzie po 
przywitaniu wszystkich zgromadzonych 
Dyrektor Biblioteki Elżbieta Gradzik 
przedstawiła notę biograficzną autora 
oraz przybliżyła genezę i tematykę „Quo 
vadis”.

Zaproszeni goście odczytali wybra-
ne fragmenty powieści. W gronie lekto-
rów znaleźli się: Melania Gawor, Milena 
Girek, Janina Kozera, Lidia Kałuzińska, 
Beata Luraniec, Wiesława Matuszczyk, 
Iwona Orman, Marzena Orzoł, Elżbieta 
Petryka, Anna Staniaszek, Elżbieta Sza-
fruga, Lidia Szkleniarz, Grażyna Tokar-
ska, Grzegorz Piłka i Karol Poskrobko.

Dzięki nim zgromadzone osoby 
mogły posłuchać o Forum Romanum 

i mieszkańcach Rzymu, śledzić szereg 
rozważań o chrześcijanach, wykład o 
cnocie i przypomnieć sobie, jak wyglą-
dały przygotowania do igrzysk. Zgłębiły 
też wątek miłości Winicjusza do Ligii – 
jej rozwój skreślony na kartach powie-
ści, wzloty i upadki. Nie wstając z miejsc 
przenosiły się z uczt Nerona na drogę 
Appijską, by niemal poczuć zapach spa-
lenizny unoszący się nad Rzymem pod-
czas pożaru.

Klimat Starożytnego Rzymu stworzył 
jednak nie tylko tekst, ale i dekoracje z 
rzymskimi kolumnami oraz przenikająca 
do głębi muzyka, o której Sienkiewicz 
pisał w „Quo vadis”, że „odkrywa nowe 
królestwa (…) i jest jak morze; stoimy na 
jednym brzegu i widzimy dal, ale dru-

giego brzegu dojrzeć niepodobna”.
Osoby, które uczestniczyły w ak-

cji Narodowego Czytania wzięły tak-
że udział w quizie wiedzy o czytanej 
powieści i jej autorze oraz obejrzały 
okolicznościową wystawę „Życie i twór-
czość Henryka Sienkiewicza”.

Narodowe Czytanie – akcja spo-
łeczna propagująca znajomość litera-
tury narodowej, było w Łazach czasem  
zgłębiania  na nowo treści „Quo vadis” 
i wskazywania odpowiedzi na pytania 
nurtujące uczestników akcji.. Każda od-
powiedź była dobrą, bo oznaczała, że po 
raz kolejny można czerpać przyjemność 
z refleksji nad prawdziwie wielką litera-
turą.
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ŁAZY///   „Quo vadis” to powieść o miłości czy nienawiści? Historia o szlachetności czy okrucieństwie? A może 
przekaz o wierze albo pożądaniu? Dlaczego zmierzamy do doskonałości i jakie pobudki nakłaniają nas do 
walki o dobro? Na te i wiele innych pytań mógł odpowiedzieć sobie każdy, kto 3 września wziął udział w Na-
rodowym Czytaniu „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, zorganizowanym w Łazach przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy w Łazach.

Międzynarodowy Dzień Kropki ustanowiony w 2008 
roku obecnie obchodzony już w 108 krajach jest świętem 
kreatywności, odwagi i dobrej zabawy.Wszystko zaczęło się 
od pewnej kropki, która zmieniła życie małej dziewczynki, a 
innym dzieciom wciąż pomaga odkrywać siebie…

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cią-
gowicach już po raz drugi uczestniczyli 
w zajęciach zorganizowanych w Filii Bi-
bliotecznej nr 6 z okazji Dnia Kropki. Tym 
razem zaczęli od przypomnienia sobie hi-
storii małej Vashti, oglądając w tym celu 
krótki film, a następnie rozmawiali o swo-
ich talentach, również tych jeszcze nieod-
krytych. Dzieci opowiadały o swoich moc-
nych stronach, zwłaszcza o wyjątkowych 
uzdolnieniach plastycznych, muzycznych 
i oczywiście sportowych. Nie zabrakło 
również kolorowych dzieł sztuki, których 
motywem przewodnim była kropka.

mpp
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Święto Kropki
ŁAZY///   15 września to dzień, w którym wszyscy 
uświadamiają sobie, że każdy, bez względu na wiek, 
posiada jakiś talent. 



STREFA CZYTELNIKA

Komisja konkurso-
wa w składzie: Agnieszka 
Perkowska, Anna Bar-
czyk, Magdalena Kizlich i 
Agnieszka Seweryn, biorąc 
pod uwagę ogólne wra-
żenia artystyczne, pomy-
słowość i oryginalność w 
urządzeniu ogrodu, wyło-
niła zwycięzców. Autorem 
najpiękniejszych ogrodo-
wych aranżacji został An-
drzej Pałucha.

Komisja konkursowa 
wyróżniła właścicieli czte-
rech innych ogrodów. Są 
to: Alfreda Rudy, Wacław 
Czyżewski, Kazimiera Kru-
pa, Janusz Snopek.
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Komisja konkursowa w składzie: 
Agnieszka Perkowska, Anna Barczyk, Mag-
dalena Kizlich i Agnieszka Seweryn, biorąc 
pod uwagę walory estetyczne pracy, trud 
włożony w jej wykonanie oraz zgodność z 
tematyką konkursu postanowiła przyznać 
osiem równorzędnych nagród, które otrzy-
mali:

Julia Widomska, Julia Piwowarska, Ju-
lia Jarek,  Martyna Pałka, Magdalena Kło-
sowicz, Mikołaj Nowak, Szymon Kłosowicz, 

Filip Pudzianowski.
Wszystkie dzieci uczęszczają do 

Przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego 
w Łazach przy Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej im. Michała Poleskiego w Rokit-
nie Szlacheckim i na ręce przedstawiciela 
tej placówki zostały złożone specjalne po-
dziękowania za współpracę i wspieranie 
dzieci w ich indywidualnym rozwoju. 

mpp

Najpiękniejsze ogrody Gminy Łazy 
ŁAZY///   Lato to czas kolo-
rów i ciekawych aranżacji 
tworzonych z pasją. Miesz-
kańcy Gminy pochwalili 
się swoimi ogrodowymi 
dziełami, biorąc udział w 
wakacyjnym konkursie, w 
którym wybrano najpięk-
niejsze ogrody Gminy.

Pocztówka z wakacji 
ŁAZY///  Góry? Morze? Jezioro? Każde miejsce ma swój urok. Dzieci z Gmi-
ny Łazy w artystyczny sposób zaprezentowały swoje wspomnienia z waka-
cji i wzięły udział w wakacyjnym konkursie. 
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Walka ludzi białych z przyrodą do-
prowadziła do tego, że w zasadzie wygi-
nęły już niedźwiedzie, lwy, wilki, rysie, 
hieny, tygrysy, pumy, gepardy, tury, 
żubry, rekiny. W Polsce zaś: tury, żubry, 
zające, sarny, kuropatwy, wróble i wie-
le innych zwierząt. Wyłamaliśmy się 
z obowiązującej w przyrodzie zasady 
równowagi międzygatunkowej. Reali-
zujemy coraz gwałtowniej nieodwracal-
ny proces zagłady naturalnej przyrody. 
Obecnie corocznie ginie 20 000 gatun-
ków zwierząt i roślin. Odebranie faunie 
i florze prawa do bytowania realizuje-
my przez zagarnięcie miejsca do życia 
naturalnego i śmiertelne pogorszenie 
warunków bytowania roślin oraz zwie-
rząt, a także przez  skażenie powietrza, 
wody i ziemi. 

Natura na długo przed naszym 
przyjściem wypracowała sobie sposoby 
na życie. Jeden to rozkład obumarłych 
części roślin i innych organizmów wraz 
z ich odchodami na czynniki pierwsze. 
Drugi to odżywianie się organizmów, 
głównie roślin, tymi składnikami. Ina-
czej mówiąc, przyroda sprząta po so-
bie swoje odpady i zjada je. A co robi 
człowiek? Zanieczyszcza chemicznie 
ziemię, wody, lasy, powietrze, chociaż 
trzeba przyznać, że człowiek w pewnym 
stopniu naśladuje przyrodę, nieświa-
dom lub świadom tego, co robi. Pijemy 
wodę, do której przedtem spuszczali-
śmy swoje odchody, zmywane kosme-
tyki i brudy, czyszczące detergenty. 
Spożywamy płody roślinne, mięso, 
mleko, jaja i inne produkty, przy czym 
te rośliny i zwierzęta są przedtem pod-
truwane przez nas samych. Czy nam to 
wychodzi na zdrowie? 

Bardzo szybko dorobiliśmy się tzw. 
chorób cywilizacyjnych, które staramy 
się zwalczać również chemią, a jaki 
jest skutek, widzimy - nagły wzrost za-
chorowań na choroby, których przed 
wprowadzeniem „ulepszeń” mających 
pomóc przyrodzie, nie było lub było 
bardzo mało. Jednakże nagłe zaniecha-
nie ochrony chemicznej przy obecnych 
strukturach to masowa śmierć głodowa. 
Kontynuowanie ochrony to niekończą-
ce się wzmaganie zatrucia roślin, zwie-

rząt, ludzi, wody i ziemi. Chemiczna 
wojna ze szkodnikami przeobraziła się 
w chemiczną wojnę z przyrodą, a tak-
że z ludźmi. Pomimo stosowania wojny 
chemicznej nie dało się ukryć, że straty 
plonów nadal są niemałe, bo wynoszą-
ce ponad 50%.

Naukowcy wymyślili nowy spo-
sób walki z przyrodą, a mianowicie, by 
zmniejszyć rozrzut trucizn chemicz-
nych, powstał, niby genialny, pomysł, 
aby za pomocą modyfikacji genetycz-
nej wepchać część tych trucizn do DNA 
roślin, by rosły one jako trujące dla 
szkodników (a co z ludźmi?). Rośliny 
już nie muszą być opryskiwane środ-
kami chemicznymi, ponieważ zmody-
fikowane genetycznie same produkują 
substancje owadobójcze. Wprowadze-
nie GMO tłumaczy się tym, że rośliny 
są większe, a więc wyższe są plony z 
hektara, co prowadzi do zlikwidowania 
głodu na świecie. 

Przekształcono żywność w taki spo-
sób, że żaden robak tego nie tknie, bo 
pełno w nim trucizny, a my, konsumen-
ci, mamy to jeść? 

Modyfikowane rośliny zabijają nie 
tylko szkodniki, ale także inne organi-
zmy nieszkodliwe i pożyteczne. Ucze-
ni uważają, że zwiększenie rozmiarów 
owoców ziaren, bulw i innych płodów 
może wyżywić nie tylko 7, ale i 10 mi-
liardów ludzi. Nie obchodzi ich to, że 
wraz z tym nastąpi dalsza degradacja 
przyrody i rozwój chorób cywilizacyj-
nych. Nie pomyślą, że ziemia może 
wyżywić określoną ilość ludzi i zwie-
rząt dziko żyjących oraz masowo ho-
dowanych przez człowieka. Forsuje się 
jak największą ilość urodzin, zamiast 
je ograniczać. Ważne jest to, aby w ro-
dzinie było jak najwięcej dzieci, ale po 
urodzeniu ich nikogo już nie obchodzi 
jak wyżywić i wychować tak liczną ro-
dzinę. Odpowiedzialni za propagowa-
nie wielodzietności powinni zrozumieć, 
że już dotychczasowe przeludnienie 
wystarczająco upodliło warunki życia 
dużej ilości ludzi na świecie.

Bezpardonowe niszczenie przyrody 
zagraża istnieniu ludzi na kuli ziemskiej. 
W każdym ekosystemie obowiązuje za-

sada samoregulacji, która sprawia, że 
stan liczbowy, np. określonego gatunku 
rośliny czy zwierzęcia, zredukowany z 
jakiejś przyczyny powraca do pierwot-
nego stanu liczbowego. Dopiero czło-
wiek okazał się zdolny do trwałego za-
chwiania tej równowagi ekosystemów 
przez skażenie powietrza, zatrucie wód 
i ziemi oraz zaśmiecenia powierzch-
ni naszej planety. Jeżeli zniszczymy 
to środowisko, to nawet najbardziej 
zaawansowana technika okaże się 
bezsilna, a oparte  na niej systemy go-
spodarcze i polityczne będą musiały 
zginąć. Jest więc wielkim paradoksem, 
że to właśnie nowoczesna technologia 
stanowi największe niebezpieczeństwo 
zagrażające naszej biosferze.

Lekceważenie przyrody na skutek 
wadliwej pracy mózgu spowodowanej, 
według dr Jana Kwaśniewskiego, nie-
właściwym odżywianiem, odrzucenie 
naturalnej równowagi w uprawach i 
hodowli, przejście na rasizm biolo-
giczny, polegający na monouprawach 
i monohodowli; wyeliminowanie z 
gry owadów i ptaków, które zwalczają 
szkodniki, zwalczanie na wielką skalę 
szkodników przez stosowanie środków 
chemicznych czy duży nacisk zaintere-
sowanych finansowo wprowadzeniem 
do rolnictwa GMO, nie może dobrze 
się skończyć. Spożywanie tak uprawia-
nej żywności, w dodatku przerobionej 
przemysłowo, pozbawionej w dużej 
mierze witamin i minerałów oraz skażo-
nej środkami chemicznymi nie będzie 
służyło zdrowiu.

Wiele się mówi o zakłóceniu rów-
nowagi ekologicznej otaczającego nas 
środowiska, natomiast zupełnie nie 
zwraca się uwagi na stan endoekolo-
giczny środowiska wewnętrznego czło-
wieka, co jest pierwotną przyczyną każ-
dego schorzenia. Prawda jest taka, że w 
naszym kraju, jak i innych, nikt nie uczy 
jak być zdrowym, a przecież od wielu 
lat w Polsce i innych krajach znana jest 
wiedza dr Jana Kwaśniewskiego – ży-
wienie optymalne, która jasno określa 
jak się żywić, aby być zdrowym. 

 Doradca  żywieniowy 
Stanisław Muc

opracowa³: Józef Urbañczyk z Chruszczobrodu
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. 6000 egzemplarzy „Echa Łaz”. 6. Jest tam nieczynny kamieniołom wa-
pieni i margli. 9. Futrzana narzutka. 10. Jest nim Andrzej Pniak w Chruszczobrodzie. 
11. Zakład Marcina Sadowskiego w Ciągowicach. 12. Obejma, zacisk. 15. P.W. Mi-
łosierdzia Bożego w Rokitnie Szlacheckim. 18. Mały kamień. 21. Korek uliczny. 22. 
Wieczór z Folklorem zorganizowany w sierpniu w MOK-u Łazy. 23. Rywal „Ursusa”. 
24. Frędzelki powiek oka. 25. Celentano który wylansował piosenkę „Yuppi du”. 29. 
Suche igliwie. 32. Roczny zbiór pism. 35. Drogowskaz zabłąkanych. 36. Marcowy 
solenizant. 37. Elegancki pojazd konny. 38. Pokarm dzikich zwierząt. 39. Japoński 
motocykl. 

Pionowo: 2. Nie katoda. 3. Owad nadwodny. 4. Produkt z tartaku. 5. Golfowe z dołka-
mi. 6. Cukrowa na patyku. 7. Szereg kolejnych strzałów. 8. Symbol więzienia. 13. Włó-
częga z Neapolu. 14. Zalew w Łazach. 15. Fałda. 16. Rapuje. 17. Smoluch. 18. Głośne 
wołanie. 19. Bielinek. 20. Rosną w lasach Chruszczobrodu. 26. Bywa wyboista. 27. 
Siła rozpędu. 28. Nadrzeczna gleba. 30. Mnóstwo pracy. 31. Upadek firmy. 33. Łan 
pola. 34. Nasze miasto i gmina. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie.

Wpływ cywilizacji człowieka białego na przyrodę i zdrowie ludzi cz. 3

KKyżówkk „Echk ŁŁ” nr 290

Brittainy C. Cherry „Powietrze, którym od-
dycha”

„Łatwo skreślić człowieka na podstawie jego 
przeszłości. Właśnie dlatego łatwo dostrzec w Tri-
stanie potwora. Ale ja nie potrafiłam tego zrobić. 
Zaakceptowałam spustoszenie, które w nim pano-
wało” – tak o głównym bohaterze opowiada Eliza-
beth w powieści, która nie jest banalna, która nie 
jest prosta, która nie jest głupia, ma za to potężny 
ładunek emocjonalny. Autor przedstawia w niej 
dwoje ludzi wypełnionych pustką, szukających 
czegoś innego, czegoś więcej, pragnących poskła-
dać roztrzaskane fragmenty swoich przeszłości.

 
Dominika Van Eijkelenborg „Czuły punkt”
W upalny majowy wieczór Weronika szła uli-

cą, szczęśliwa i zakochana. Nie przestraszyła się, 
kiedy usłyszała, jak ktoś otwiera drzwi samocho-
du. Potem poczuła mocne szarpnięcie, czyjeś 
ręce wciągnęły ją do środka. Porwana i uwięzio-
na, próbuje walczyć z narastającą paniką. Pilnuje 
jej milczący mężczyzna. To on decyduje, kiedy jej 
wolno pić, jeść, korzystać z łazienki. Jest jednym z 
napastników, ale zamiast nienawiści, wzbudza w 
niej coraz cieplejsze uczucia. Czy tylko dlatego, 
że nigdy nie robi jej krzywdy? Relacja porywacz-
-ofiara staje się coraz bardziej niejednoznaczna…

 

      Lars Mytting „Płyń z tonącymi”
Edvard dorastał w domu swoich dziadków, po-

śród pól i pastwisk, w sielskim pejzażu Norwegii. 
Jego rodzice zginęli we Francji, kiedy był jeszcze 
dzieckiem. Dlaczego właśnie tam? Nie wiadomo. 
To jedna z wielu rodzinnych tajemnic ukrytych za 
zasłoną milczenia. W poszukiwaniu rozwiązania 
zagadki Edvard wybiera się na Szetlandy, gdzie 
krajobraz urzeka romantycznym pięknem, lecz 
nieustannie wróży katastrofę. Znajduje tam kolej-
ne ślady minionych zdarzeń i kobietę, której nie 
rozumie.

W końcu jedzie do Francji, nad Sommę, której 
brzegi pokryte są grobami poległych, gdzie musi 
rozstrzygać dylematy podobne tym, z jakimi się 
zmagali antyczni herosi.

Bibliotekk poleck

STREFA CZYTELNIKA

Poradd dietetykk

Jak często robiąc zakupy, czytamy 
etykiety? Co robimy, gdy wybrany przez 
nas produkt zawiera szkodliwe substan-
cje? Wkładamy do koszyka uznając, że 
minimalna ilość barwnika czy aromatu 
na pewno nam nie zaszkodzi? Niestety 
bardzo się mylimy!

W każdej zdrowej diecie powinny 
znaleźć się ryby. Zawierają dużo niena-
syconych kwasów tłuszczowych, a także 
potas, wapń i fosfor. Dzięki tym składni-
kom mają dobroczynny wpływ na pracę 
układu naczyniowego, wzmacniają ser-
ce, obniżają ciśnienie, można by długo 
wymieniać. Polacy najczęściej sięgają 
po łososia niestety hodowlanego. Onko-
lodzy jednak głośno protestują, ponie-
waż łosoś hodowlany jest najbardziej 
toksycznym artykułem spożywczym na 
świecie! 

Większość substancji toksycznych, 
które zawiera ta ryba jest utajona. Do-
datkowo w łososiu możemy znaleźć śla-
dowe ilości rtęci, antybiotyki, radioak-
tywne substancje, które dostały się do 
wód po wybuchu reaktora Fukushimie 
sprzed 4 lat. Skutki spożywania dioksyn, 
których nasz organizm nie rozkłada są 
bardzo poważne. Mogą spowodować 
trądzik chlorowy, obniżają odporność, 
wywołują cukrzycę, przyczyniają się do 
zwiększenia zachorowalności na no-
wotwory, na które w chwili obecnej w 
Polsce umiera koło 100 tysięcy osób 
rocznie. 

Co druga spożywana przez nas 
ryba pochodzi z farm wodnych. Średnia 
przestrzeń życiowa takiej ryby to jedna 

czwarta metra sześciennego. W takim 
środowisku choroby roznoszą się w 
bardzo szybkim tempie. Aby zapobiec 
masowemu wymieraniu ryb, hodowcy 
aplikują łososiom ogromne ilości anty-
biotyków. Dodatkowo podaje się im hor-
mony wzrostu, by ryba mogła znaleźć się 
jak najszybciej na talerzu konsumenta. 
W 2013 roku Unia Europejska zwiększy-
ła niemal stukrotnie dozwoloną dawkę 
endosulfanu dla paszy, którą karmione 
są łososie. Jest to toksyczna, owadobój-
cza substancja, która wywołuje skurcze, 
utratę przytomności i duszności, a tak-
że wymioty. Wybierajmy świeże ryby w 
miarę możliwości z dzikich połowów. 

Nie tylko ryby otrzymują szkodliwe 
dla naszego zdrowia antybiotyki. Dzie-
je się tak również z trzoda chlewną. 
Mimo iż prawo nakłada na wytwórców 
obowiązek informowania o tym, jakie 
leki zaaplikowano zwierzynie i w jakich 
dawkach, rolnicy nie zgłaszają tego. Naj-
bezpieczniej jest sięgać zatem po ekolo-
giczne mięso. Większość producentów 
ekologicznego mięsa sprowadza nie-
modyfikowane pasze z zagranicy i karmi 
nimi swoje zwierzęta. Nie otrzymują one 
także hormonów wzrostu czy antybio-
tyków, przez co wyroby ekologiczne są 
mniejsze, nieregularne w stosunku do 
tych, które możemy nabyć w marketach. 
Drób z ekologicznego chowu waży po 
90 dniach średnio 1,5 kg, natomiast z 
chowu masowego po 45 dniach waży aż 
2,7 kg. 

W 2013 roku zużycie antybiotyków 
w produkcji drobiu wzrosło o 57% w 

porównaniu do roku wcześniejszego. 
Mięso z uboju również „wzbogacane” 
jest solankami z konserwantami. Dzię-
ki temu producenci podwajają obję-
tość mięsa i w ten sposób ich zarobek 
jest dwukrotnie większy. Praktyki te 
zwiększyły się po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej, gdyż nie ma żadnych 
ograniczeń w tej kwestii. Zawsze należy 
kupować mięso od znanych i rekomen-
dowanych hodowców. Rozglądnijmy się 
również po okolicy, w której mieszkamy 
a na pewno znajdziemy rolnika, który 
hoduje zwierzęta w bardziej ekologicz-
ny sposób niż te masowe.  

Pamiętajmy również, że zwierzęta są 
zdolne do akumulacji pestycydów po-
chodzących z zanieczyszczonych pasz. 
Gromadzą się one, podobnie jak w wy-
padku ryb, głównie w tłuszczu oraz w 
wątrobie i w mięśniach. Pestycydy mogą 
występować także w jajkach na długo po 
ich wydaleniu z tkanek. W przypadku jaj, 
podobnie jak w mięsie, wytwórcy nie za-
wsze postępują uczciwie. Bardzo często 
gospodarz zarzeka się, że sprzedawane 
przez niego jaja są z chowu wolnego, 
podczas gdy częstą praktyką jest sprze-
daż jaj kur z chowu klatkowego, a farmy 
odsprzedają je zaprzyjaźnionym handla-
rzom. Wybierając jaja z wolnego wybie-
gu, zwracajmy uwagę czy są w jednoli-
tym kolorze i jednakowym rozmiarze. 
Takie cechy powinny nas zaniepokoić, 
ponieważ mogą świadczyć, iż mamy do 
czynienia z oszustem! 

EWA SKRZYPEK
DIETETYK KLINICZNY

Wybierajmy mądrze!

Opracowano na podstawie książek:
1. „Moje widzenie rzeczywistości” - autor Józef Wasilik.

2. „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska” - autor Stanisław K. Wiąckowski.
3. „Encyklopedia zdrowia” - autor Iwan Nieumywakin, Ludmiła Nieumywakina.

Pocztówka z wakacji 



SPORT12

Lipcowe Mistrzostwa Świata w Taekwondo, 
które odbyły się w Anglii były niezwykle udane.

Najlepiej zaprezentowała się Emilia Kozioł, 
która w kategorii młodzików zdobyła złoty medal.

Do kolekcji brązowe medale w walkach semi 
contact kadetek  dorzuciły Michelle Maier oraz Ju-
lia Armatyńska. Niestety tuż przed podium odpadł 
Bartosz Kozioł, wygrywając cztery pojedynki.

W konkurencji drużynowej taekwondocy wy-
walczyli dwa medale, pierwszy w składzie Michel-
le Maier, Maja Popczyk oraz Julia Armatyńska, dru-
gi Mariusz Nowak wraz z drużyną.

Niewątpliwie był to najlepszy sezon dla naszej 
sekcji: złoty, dwa brązowe, trzy srebrne medale na 
Mistrzostwach Świata Taekwondo oraz Kickboxin-
gu oraz 6 tytułów Mistrzów Polski w Taekwondo 
oraz Kickboxingu, sześć wyróżnień w klasyfika-
cji klubowej dla najlepszych zawodników, które 
otrzymali reprezentanci. Kategoria dzieci: Weroni-
ka Zawalska oraz Szymon Włosek, młodzicy: Emilia 
Kozioł oraz Bartosz Kozioł, kadeci Michelle Maier 
oraz Mariusz Nowak. 

mpp

Rozpoczynają nowy sezon
ŁAZY///   Zaczął się nowy sezon dla zawodników z sekcji taekowndo/kickboxing, dlatego 
warto podsumować poprzedni czas.

Młodzi zawodnicy mieli idealne warun-
ki w ośrodku do treningu i zabawy. Wyjazd 
zorganizowany został dla zawodników sek-
cji pływackiej oraz sekcji piłki nożnej  i był 
świetną okazją, aby poprzez zabawę i zaję-
cia ruchowe kształtować prawidłowe  nawy-
ki i doskonalić swoje umiejętności sporto-
we. Nie  zabrakło intensywnych treningów w 
wodzie i na boisku. Dzieci mogły doskonalić 
swoje umiejętności w dyscyplinach spor-
towych,  które do tej pory w systematycz-
ny sposób uprawiają na co dzień. Jednak 
czas wakacyjnej laby upływał uczestnikom 
nie tylko na sportowej rywalizacji. Dzieci 
zwiedzały okolicę, poznając kulturę i zwy-
czaje regionu, w którym przebywały. Wolny 
czas wypełniony był również animacjami w 
obozowym klimacie. Uczestnicy wraz z tre-
nerami: Radosławem Błochem, Jarosławem 
Dębińskim, Michałem Sroką integrowali się  
aktywnie, spędzając czas zarówno na tre-
ningach specjalistycznych, jak również na 
zajęciach rekreacyjnych, takich jak: zajęcia 
na basenie, gra w bilard,  kręgle  czy tenis 
stołowy. Podsumowaniem  pobytu  na obozie  
było wręczenie  dla wszystkich uczestników 
pamiątkowych  medali. Projekt dofinansowany 
został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Program „Klub” w kwocie 15. 000 zł, z czego 6.000 
zł zostało przeznaczone na obóz sportowy, a pozo-
stała kwota przeznaczona będzie na zajęcia trenin-

gowe w sekcjach Klubu UKS Jedynka.
Zapraszamy wszystkich chętnych na obóz nar-

ciarski w ferie zimowe.

Agnieszka Seweryn

Przed wakacjami gimnazjalistka została druży-
nową wicemistrzynią świata w Taekwondo w ka-
tegorii semi contact kadetek. Kilkuletnie treningi 
Michelle Maier zaowocowały pierwszymi sukcesa-
mi. Wicemistrzostwo świata podczas International 
World Championships w Birmingham stało się tram-
poliną do kolejnych osiągnięć. Łazowianka jako 
pierwsza Polka weszła do strefy medalowej wśród 
kadetów już pierwszego dnia, pokonując Brytyjkę. 
Kolejne walki przyniosły następne zwycięstwa. 

„Poziom był bardzo wysoki i walki nie należały 
do łatwych. Jednak dałam z siebie wszystko, choć 
mam pewien niedosyt” – powiedziała nastolatka.

 Michelle Maier w Dublinie wywalczyła srebrny 
medal i wróciła do kraju z tytułem wicemistrzyni 
świata w kickboxingu. To jednak dopiero począ-
tek sportowej kariery, gdyż w planach są kolejne 
zawody. W chwili obecnej nastolatka wróciła do 
zajęć szkolnych i systematycznych treningów i na 
razie skupia się na nauce. „Chcieliśmy podziękować 
sponsorom, bez wsparcia których Michelle nie wy-
startowałaby w mistrzostwach. To firmy: ZDT TOP z 
Poręby i Kolbrux s.c. Joanny Kołodziejczyk. Jeste-
śmy wdzięczni także trenerce Agnieszce Horbatiuk, 
której wytrwałość i upartość zaprowadziła Michel-
le tak daleko” – powiedziała Renata Maier-Hoppe, 
mama Michelle. 

Z Mistrzostw Świata w Dublinie reprezentanci 

Polski wrócili z 3 medalami w formule pointfighting 
(kadet): Michelle Maier zajęła 2 miejsce, Paulina 
Turulska 3 miejsce i Zuzanna Kalbarczyk również 3 
miejsce. Dziewczyny walczyły świetnie i zaprezen-
towały bardzo wysoki poziom.

Agnieszka Seweryn

Srebro Mistrzostw Świata dla Michelle Maier 
ŁAZY///   Nastoletnia łazowianka Michelle Maier weszła w skład Kadry Narodowej Kadetów 
Pointfighting PZKB i zdobyła drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w Dublinie. To już 
drugi duży sukces Michelle. 

Zawodnicy z całego regionu rywalizują w Łazach w tenisie sto-
łowym. Sportowcy reprezentują Zawiercie, Klucze, Olkusz, Mysz-
ków, Dąbrowę Górniczą i Łazy. Turniej rozpoczął się w kwietniu w 
Hali Sportowej Klaudiusz, a swój udział zgłosiło wówczas ponad 
40 zawodników. W związku z dużym zainteresowaniem imprezą 
sportową w drugim etapie została utworzona kategoria OPEN (pro-
wadzą: Zbigniew Nocoń 41 pkt, Waldemar Glanowski 32 pkt, Rado-
sław Tarapacz 32 pkt, Jacek Żelezik 21 pkt).  Bez zmian pozostały 
wcześniejsze kategorie: do 18 lat ( prowadzą: Marcin Biały 51 pkt, 
Kacper Szczodrowski 49 pkt i Adam Janecki 21 ptk) 19-45 lat (pro-
wadzą: Radosław Tarapacz 54 pkt, Jacek Żelezik 45 pkt, Sylwester 
Miśta 42 pkt) i powyżej 45 lat (prowadzą: Waldemar Glanowski 63 
pkt, Jerzy Pniak 51 pkt, Michał Machelski 51 pkt, Grzegorz Ptaszek 
36 pkt). 

Grand Prix Gminy Łazy w Tenisie Stołowym to pierwszy tego 
rodzaju turniej sportowy w Łazach. Cztery etapy już w grudniu 
wyłonią najlepszego tenisistę, który otrzyma Puchar Burmistrza. 
Organizatorem zawodów są: MKS ORKAN z Chruszczobrodu we 
współpracy z OSiR Łazy i ZS nr 1 w Łazach. Turniej prowadzi Leszek 
Tarapacz.

Agnieszka Seweryn

Tenisiści walczą o Puchar Burmistrza
ŁAZY///   Najlepsi tenisiści stołowi walczyli w niedzielę 18 września w Hali Sportowej Klaudiusz w trzecim 
etapie Grand Prix Gminy Łazy w Tenisie Stołowym. Zakończenie turnieju i wręczenie Pucharu Burmistrza na-
stąpi w grudniu. 

Jedynka na sportowo
ŁAZY///   Druga połowa sierpnia to dla grupy  dzieci z Gminy Łazy czas spędzony aktywnie, 
radośnie i integracyjnie. Reprezentacja UKS Jedynki Łazy - klubu działającego przy Zespo-
le Szkół nr 1 w Łazach w liczbie 25 osób w wieku 8- 12 lat wzięła udział w obozie sporto-
wym, który odbył się w  ośrodku Solpark Kleszczów koło Bełchatowa. 

Szalony weekend Łazowianki

29 seniorów i 8 
młodzieżowców do 18 
lat z Koła nr 34 w Ła-
zach wystartowało w 
Zawodach Wędkarskich 
o Puchar Burmistrza. Za-
wodnicy tuż przed 9:00 
rozpoczęli trwający trzy 
godziny połów dyscypli-
ną spławikową. W ciszy 
i skupieniu wędkarze 
próbowali wszystkich 
sposobów, aby siatka 
zapełniała się kolejnymi 
sztukami. W samo połu-

dnie nadszedł czas na ważenie zdobyczy. W kate-
gorii seniorów na czele znaleźli się: Mariusz Pałęga 
1860 g, Bartłomiej Kisiel 1655 g i Grzegorz Pole-
choński 1520 g. Wśród dzieci zwyciężyli: Mateusz 
Kuligowski 2155 g, Oskar Duda 1860 g i Wiktor 

Polechoński 1710 g. 
„Łazowskie Koło Wędkarskie skupia wielu 

doskonałych wędkarzy, szczególnie tych najmłod-
szych. Każdego roku wystawiamy drużyny w Mi-
strzostwach Rejonowych Kadetów i nie pamiętam, 
abyśmy się nie zakwalifikowali na finał okręgowy, 
na który jadą dwie zwycięskie drużyny z eliminacji 
rejonowych. Podobnie jest w drużynie juniorów. 
W ubiegłym roku kadeci i juniorzy wygrali zawody 
okręgowe, a w br. kadeci obronili tytuł drużynowe-
go mistrza okręgu sprzed roku. Jest to wielki suk-
ces nie tylko zawodników, ale przede wszystkim 
Krzysztofa Jędryszczaka, który jest ich opiekunem 
i trenerem. W tej pracy wspomagają go wędkarze 
z koła. Od wielu lat plasujemy się w czołówce 10 
najlepszych Młodzieżowych Szkółek Wędkarskich 
okręgu katowickiego, w którym działa 118 kół 
wędkarskich” – mówi Marek Osmólski, prezes za-
rządu Koła 34 w Łazach.

Agnieszka Seweryn

Puchary wręczone
ŁAZY///   25 września nad Zalewem Mitręga odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza. Niedzielna rywalizacja zamyka cykl tegorocznych zawodów wędkarskich zalicza-
nych do klasyfikacji Grand Prix Koła PZW nr 34 Łazy w kategorii młodzieży i seniorów, 
której wyniki będą ogłoszone podczas grudniowego zebrania członków koła. 

W sobotnie południe „szaleństwo” 
rozpoczęli juniorzy, pokonując piłkarzy 
z Akademii Sportu Wojkowice stosun-
kiem 5:1 (2:0). Do bramki przeciwników 
strzelali:  2 razy Wojtek Chuchro (15 
i 18’) oraz Oskar Mazanek (50’), Igor 
Jaworski (72’) i Mateusz Mysicki (87’). 
Jednak wszystkie oczy zwrócone były 
na seniorską drużynę, która podejmo-
wała sąsiada z tabeli ŚKS Naprzód Lipi-
ny. To była ostatnia szansa, aby opuścić 
ostatnie miejsce w tabeli. Po ostatnim 
ligowym meczu trener Radosław Orłow-
ski pożegnał zespół. Decyzją Prezesa 
Andrzeja Zielińskiego prowadzenie dru-
żyny powierzono Grzegorzowi Kulawia-
kowi.

Łazowniaka odnotowała zwycię-
stwo 4:2 (2:0). Bramki zdobyli Adrian 
Piżuch (17’), Kamil Głośny z karnego 
(38’) oraz Hubert Maciążek (76 i79’).  
Niedziela także przyniosła wiele emo-
cji. Do walki przystąpili najmłodsi pił-
karze. Trampkarze podejmowali ekipę 
Salosu z Dąbrowy Górniczej. Pod wodzą 
trenera Andrzeja Miśkowca zwyciężyli 

po bardzo emocjonującym spotkaniu 
stosunkiem 4:0 (2:0). W tym spotkaniu 
bramkami podzielili się Krzysiu Ściślicki, 
który zapisał na swoim koncie kolejne 
dwie bramki oraz Dawid Cieślak i Fran-
ciszek Małysa.

Na koniec szalonego weekendu 
pełnia szczęścia została osiągnię-
ta dzięki piłkarzom Patrick B klasy, 
którym przyszło rywalizować na bo-
isku w Niegowonicach z KS Giebło. 
Po zaciętym pojedynku zwycięstwo 
przypadło gospodarzom, pokona-
li piłkarzy z Giebła 2:1 po bramkach 
Michała Białka oraz Dariusza Biegaja. 
W tabeli Ligi Okręgowej Łazowianka 
opuściła ostatnią pozycję, mając na 
koncie 6 pkt. Po kolejne punkty udaje 
się do Nakła Śląskiego. Juniorzy znajdu-
ją się na pierwszym miejscu z 9 punk-
tami (bez straty punktu). Trampkarze ze 
zdobyczą 10 pkt zajmują piąte miejsce. 
Rezerwy występujące w Patrick B Klasie 
okupują 7 pozycję.
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ŁAZY///   Po niepowodzeniach obejmujących sześć kolejek rundy jesiennej w drużynie Łazowian-
ki nastąpiła oczekiwana zmiana. Impulsem była wygrana podczas meczu pucharowego z ekipą Unii   

Strzemieszyce (1:0). W końcówce pierwszej połowy meczu bramkę z rzutu karne-
go zdobył Kamil Głośny. 


