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Strona 2
Kiedy koniec utrudnień?

Od początku września na DW 796 w 
Chruszczobrodzie trwa remont. W 
związku z tym, zarówno kierowcy, 
jak i mieszkańcy napotykają na spore 
utrudnienia. 

Strona 4
Ruszyły studia dla najmłodszych

15 października w ZS 1 w Łazach od-
była się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2016/2017 Uniwer-
sytetu Dziecięcego w Łazach. Dzieci 
odebrały swoje indeksy.

Strona 6
Dzień Edukacji Narodowej

W Miejskim Ośrodku Kultury w Ła-
zach odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W kierun-
ku grona pedagogicznego popłynęły 
życzenia.

Strona 9
Festiwal w bibliotece

W ramach 15. edycji Festiwalu Nor-
dalia w BPMiG Łazy odbył się cykl 
wydarzeń promująych kulturę nor-
dycką.

W dniach od 6 do 17 października 
trwały konsultacje społeczne z miesz-
kańcami Gminy Łazy dotyczące wydzie-
lonej części budżetu Gminy Łazy na 
2017 rok na tzw. „Budżet Obywatelski”. 
Przewidywana kwota środków finanso-
wych przeznaczona na ten cel wyniesie 
70.000 zł. Przedmiotem konsultacji są 
propozycje jednorocznych zadań wła-
snych gminy zgłoszone na piśmie do 
urzędu przez: grupę, co najmniej 15 
mieszkańców, zebranie wiejskie.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 
łącznie 13 propozycji zadań obejmu-
jących budowę placów zabaw, powsta-
nie siłowni zewnętrznych, renowację 
skwerków i kapliczek, remonty dróg 
gminnych. Wnioski mieszkańców zo-
stały upublicznione i w dniach 24.10-
07.11 trwa głosowanie.

Agnieszka Seweryn

Na co Budżet Obywatelski?
ŁAZY///   24 października rozpoczęło się  głosowanie mieszkańców Gminy Łazy, na jaki cel przeznaczony zostanie Budżet Oby-
watelski. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej i tradycyjnej i potrwa do 7 listopada, a pomysł który zdobędzie naj-
więcej głosów zostanie zrealizowany już w przyszłym roku.

Geriatria zajmuje się profi-
laktyką, diagnozowaniem i lecze-
niem chorób wieku podeszłego, 
integrując różne dziedziny medy-
cyny. Z roku na rok rośnie zapo-
trzebowanie na takie świadcze-
nia zdrowotne, a sytuacja osób 
starszych w Polsce niejednokrot-
nie jest dramatyczna. W każdym 
regionie kraju istnieją podobne 
problemy, a tylko rozwój usług  
zdrowotnych spowoduje popra-
wę jakości życia osób starszych.

Spółka Promed Łazy wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
seniorów rozpoczyna wstępny 
nabór do nowego projektu pn. 
„Poprawa stanu zdrowia senio-
rów w Gminie Łazy”. Warunkiem 
jego realizacji będzie uzyskanie 
dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego.

O szczegółach projektu opo-
wiedziała Ewa Bulwa - lekarz ro-
dzinny, geriatra, Prezes Zarządu 
Promed Łazy sp. z o. o.

Agnieszka Seweryn: Z jakimi 
problemami borykają się ludzie 
starsi?

Ewa Bulwa: Ludzi w pode-
szłym wieku cechuje wielocho-
robowość. Na co dzień spotykam 
się z pacjentami leczonymi z 
powodu wielu schorzeń, których 
nie sposób leczyć oddzielnie. 
Geriatryczne podejście do pa-
cjenta to podejście holistyczne, 
któremu służy całościowa ocena 
geriatryczna obejmująca badania 
i konsultacje wielospecjalistycz-
ne. Pacjenta oceniamy na wielu 
płaszczyznach, nie tylko zdrowia 

fizycznego i psychicznego, ale 
także jego życia w społeczeń-
stwie, jego relacji z opiekunami 
i warunków socjalno-bytowych. 
Całościowa ocena geriatryczna 
daje możliwość wykrycia pro-
blemów, które nie ujawniają się 
w tradycyjnym podejściu do pa-
cjenta. Mówimy tutaj o takich 
problemach geriatrycznych jak 
otępienie, depresja, zaburzenia 
chodu i równowagi, upadki, nie-
dożywienie, nietrzymanie moczu 
i stolca, odleżyny, zaburzenia 
układu krążenia. 

AS: Skąd pojawił się pomysł 
na projekt skierowany właśnie 
do osób starszych?

EB: Dostępność do parad-
ni geriatrycznych jest znacznie 
ograniczona. W związku z tym, że 
w naszej pracy lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej dostrze-
gamy potrzebę całościowego 
podejścia do pacjenta powstał 
pomysł, aby  stworzyć program 
w odpowiedzi na problemy pa-
cjentów i ich rodzin. Okazuje się 
bowiem, że problem opieki nad 
seniorem spada najczęściej na 
barki rodziny, która jest obciążo-
na fizycznie, psychicznie. Osoba-
mi opiekującymi się chorym są 
najczęściej ich małżonkowie, czy-
li osoby w podobnym wieku, któ-
re same niejednokrotnie potrze-
bują opieki. Celem tego projektu 
jest zdiagnozowanie pacjenta 
pod względem zdrowotnym, śro-
dowiskowym i zaproponowanie 
odpowiedniego postępowania, 
a także wsparcie jego rodziny i 
opiekunów. Pozwoli to przedłu-

żyć jego pobyt w domu i opóźnić 
opiekę instytucjonalną. 

AS: Na jakie konsultacje będą 
mogli liczyć uczestnicy projek-
tu?

EB: W ramach projektu będzie 
przeprowadzona diagnostyka w 
domu pacjenta, polegająca na 
badaniu przez lekarza geriatrę, 
pielęgniarkę, fizjoterapeutę i 
psychologa. Zasięgniemy również 
opinii pracownika socjalnego. 
Ocenimy w ten sposób pacjen-
ta w sposób całościowy. Wyniki 
całościowej oceny geriatrycznej 
będą podłożem do stworzenia 
indywidualnego planu opieki nad 
pacjentem. W trakcie całościowej 
oceny zaplanowane  jest bada-
nie przez fizjoterapeutę, którego 
diagnoza będzie kluczowa dla 
określenia rodzaju fizjoterapii, 
która również będzie realizowana 
w domu pacjenta. Każdy pacjent 
dodatkowo będzie miał wykona-
ne badania laboratoryjne.

AS: Kiedy rusza projekt „Po-
prawa stanu zdrowia seniorów 

w Gminie Łazy”?
EB: Warunkiem realizacji pro-

jektu jest uzyskanie dofinanso-
wania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Spodziewamy się, że pro-
jekt powinien ruszyć w połowie 
przyszłego roku i trwać około 12 
miesięcy.

AS: Kto może się zgłaszać do 
projektu?

EB: Projekt adresowany jest 
do osób  powyżej 65 roku życia z 
orzeczoną niepełnosprawnością. 
Jesteśmy na etapie wstępnej re-
krutacji, która pozwoli wyłonić 
nam osoby najbardziej potrze-
bujące pomocy geriatrycznej. Po 
rozpoczęciu realizacji projektu 
koordynatorzy będą kontaktować 
się z każdym wcześniej zgłoszo-
nym pacjentem i weryfikować 
możliwość udziału w programie.

AS: Dziękuję za rozmowę.
EB: Dziękuję.

Agnieszka Seweryn

Poprawa stanu zdrowia seniorów
ŁAZY///   W przyszłym roku planowany jest pilotażowy projekt pn. „Poprawa stanu zdrowia seniorów w Gminie Łazy”, który jest skierowany do 
osób 65+ z orzeczoną niepełnosprawnością. Rozpoczęła się wstępna rekrutacja zainteresowanych osób.

W związku z przygotowaniami PROMED ŁAZY spółki z o. o. do realizacji projektu 
POPRAWA STANU ZDROWIA SENIORÓW W GMINIE ŁAZY

zapraszamy mieszkańców, którzy ukończyli 65 rok życia
i posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności

(albo zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę przewlekłą)
lub ich rodziny (opiekunów) do zgłoszenia udziału w programie. 

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne oraz bliższe informacje w placówkach Spółki:
Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Łazach ul. Jesionowa 1 tel. 32 67 29 266,

882 151 146
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chruszczobrodzie ul. Bema 3 tel. 32 67 29 812

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach ul. Ogrodowa 7 tel. 32 67 29 233
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej ul. Fabryczna 5 tel. 32 67 29 552

Działania związane z konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.6 rozwój usług zdrowotnych

Planowany termin realizacji projektu: 2017 rok



Już od dawna DW 796 w 
Chruszczobrodzie pozostawiała 
wiele do życzenia ze względu na 
uszkodzoną nawierzchnię oraz ko-
leiny, które szczególnie po deszczu 
stwarzały duże zagrożenie zarów-
no dla kierowców, jak i pieszych. 
1 września na dwukilometrowym 
odcinku drogi od skrzyżowania z 
ul. Reja do skrzyżowania z ulicami 
Witosa i Piastów rozpoczęto prace 
remontowe. Pierwszym etapem re-
alizacji projektu był remont mostu 
prowadzony w ramach szerszego 
przedsięwzięcia mającego na celu 
remont większej ilości mostów 
i wiaduktów na drogach woje-
wódzkich. Termin remontu mostu 
skorelowany został z remontem 
drogi. Renowacji ulegną belki pod-
poręczowe, ustrój nośny, izolacja i 
przyczółki. Koszt remontu mostu to 
około 270 tys. zł.

Drugi etap prac polegał na ro-
zebraniu następujących warstwy 
drogi: ścieralna, wiążąca i podbu-

dowa. W ramach prac budowana 
jest także kanalizacja deszczowa, 
a na niektórych fragmentach sta-
bilizowane jest podłoże pod nowe 
warstwy konstrukcyjne drogi. Wy-
konawcą jest firma Drogomex Sp. z 
o. o. Zakładany koszt przebudowy 

drogi wynosi 5,48 mln zł, jednak 
ostateczna suma będzie znana po 
zakończeniu prac i ich rozliczeniu. 
Zakończenie prac planowane jest 
na 15 listopada br.

Agnieszka Seweryn

Utrudnienia w Chruszczobrodzie do połowy listopada
CHRUSZCZOBRÓD///   Od początku września na DW 796 w Chruszczobrodzie trwa remont. Na początku trwały 
prace remontowe przy mostku, jednak 12 października całkowicie dla ruchu zamknięty został dwukilometro-
wy odcinek drogi. Utrudnienia mają potrwać do połowy listopada. 

„Do Komisji Stypendialnej Sto-
warzyszenia wpłynęło 10 wniosków 
i postanowiliśmy po raz pierwszy 
rekomendować dziesięciu studen-
tów, chociaż możemy tylko siedmio-
ro. Poprosiliśmy o pomoc Fundację 
Dzieci Śląska im. Kai Mireckiej Ploos 
z Nakła Śląskiego. I udało się. Cała 
dziesiątka znalazła się na liście tego-
rocznych stypendystów. Wcześniej 
studenci usilnie prosili o udzielenie 
im rekomendacji przez  naszą orga-
nizację” - mówi prezes Stowarzysze-
nia Marta Grzesica.  

Tym razem siedmioro stypen-
dystów pochodzi z Gminy Łazy: z 
Chruszczobrodu: Patrycja Gajew-
ska, Gabriela Porębska, z Wysokiej: 
Agnieszka Kamińska, Maciej Kleszcz, 
z Wiesiółki Zuzanna Jawor, z Rokit-
na Szlacheckiego Adrian Staszałek, 
z Turzy Marcin Sadowski, jedna stu-

dentka z Gminy Mierzęcice Agniesz-
ka Rychter i dwie studentki z woje-
wództwa małopolskiego Daria Gajos 
– Gmina Gołcza i Dominika Kania – 
Gmina Słaboszów.

Stowarzyszenie z Chruszczobro-
du jest organizacją pozarządową, 
która od siedmiu lat uczestniczy w 
ogólnopolski Programie Stypendiów 
Pomostowych – DYPLOM z MARZEŃ 
(segment II)  i może udzielać reko-
mendacji studentom z terenu całej 
Polski. W tych siedmiu edycjach 
Stowarzyszenie wystarało się o 43 
stypendia na kwotę 215 000 zł. Po-
dobnie jak w poprzednich latach. na 
Stowarzyszeniu spoczywał również 
obowiązek pozyskania sponsora-
-darczyńcy do wkładu własnego w 
wysokości 9 % stypendium. Pewny-
mi darczyńcami, którzy będą współ-
finansować tegoroczne stypendia 
są: PPUH Dolomit Kopalnia Ząbko-
wice S.A  i  Rathdowney Polska Sp. 
z o.o. z Krakowa. Do tej pory 31 sty-
pendiów bardzo chętnie współtwo-
rzyło PPUH Dolomit Kopalnia Ząbko-
wice S.A.  8 stypendiów Rathdowney 

Polska Sp. z o. o. z 
Krakowa, po jed-
nym Kałużyński & 
Madeja Sp. z o.o. 
z Warszawy oraz 
Małgorzata i Da-
riusz Jancerowiczowie z Warszawy.                                                                                                                                        

W kolejnym roku z pewnością 
kolejna grupa przyszłorocznych ma-
turzystów z Gminy Łazy sięgnie po 
wymarzone dyplomy. Warunkiem 
jest jak najszybsze rozpoczęcie 
przygotowań do egzaminów matu-
ralnych. Warto podkreślić, że łatwiej 
otrzymać stypendium, kiedy zdaje 
się więcej przedmiotów na maturze, 
a nie tylko egzaminy podstawowe. 
Jeszcze łatwiej, jeżeli zdaje się ma-
turę rozszerzoną.  Więcej informacji 
na stronie www.stypendia-pomo-
stowe.pl  

W tym miejscu szczególny apel 
do rodziców przyszłorocznych ma-
turzystów o wspieranie i zachęcanie 
swoich dzieci do zdobywania wyż-
szego wykształcenia.

mpp

O tym, że senior to nie staruszek 
z laską, który czas najchętniej spę-
dza siedząc w fotelu i oglądając te-
lewizję przekonujemy się każdego 
dnia. Aktywne spędzanie wolnego 
czasu, codzienne ćwiczenia, space-
ry, udział w warsztatach i kursach 
rozwijających pasje i sprawność fi-
zyczną to zajęcia, które od kilku już 
lat wpisały się w kalendarz więk-
szości osób 50+. Nadmiar wolnego 
czasu oraz skuteczna profilaktyka 
sprawiły, że seniorzy kończąc etap 
pracy zawodowej nie zamykają się 
w domu, ale rozpoczynają kolej-
ną fazę swojego życia, polegającą 
szczególnie na aktywności sporto-
wej i rozwijaniu często odkładanych 
na później zainteresowań.

Właśnie kreatywność oraz po-
mysłowość seniorów powiatu za-
wierciańskiego doprowadziła do 
organizacji już trzeciego Kongresu 
Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciań-
skiej pn. „Starzejemy się w dobrym 
stylu”, na który złożyły się wykłady, 
występy, rozmowy oraz badania. 
Gości, seniorów oraz prelegentów 
powitali: Krystyna Męcik, prezes 
UTW w Łazach oraz Jan Gwizd, pre-
zes UTW w Zawierciu, a Kongres po-
prowadził Patryk Drabek, redaktor 
Dziennika Zachodniego. 

„Bardzo się cieszymy, że z nami 
dzisiaj jesteście. Celem tego kon-
gresu jest spotkanie, integrowanie, 
edukacja, jak również poznanie 
najnowocześniejszego sprzętu i 
skorzystanie z bezpłatnych badań” 
– powiedziała Krystyna Męcik.

Uczestnicy kongresu mogli sko-
rzystać z bezpłatnych badań oraz 
dowiedzieć się jakie ćwiczenia 
wykonywać, aby zminimalizować 
skutki starzenia się organizmu. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się wykłady specjalistów dotyczą-
ce profilaktyki zdrowotnej. Wy-
kład inauguracyjny wygłosił Marek 
Pilch, który opowiedział o tym, w 
jaki sposób można opóźnić proces 

starzenia się i jak ważny jest ruch 
oraz uprawianie sportu w każdym 
wieku. Dużo interesujących infor-
macji, refleksji i spostrzeżeń za-
wierał panel dyskusyjny, w którym 
zasiedli: Witold Grimm, prezydent 
Zawiercia, Agnieszka Wołczenko,  
przedstawicielka Jurajsko-Śląskiego 
Stowarzyszenia „Dom Europejski”, 
profesor Jan Ślężyński i Marzena 
Ślężyńska reprezentujący AWF Ka-
towice, Rafał Kita przedstawiciel 
Spółdzielni Socjalnej „Potrzebowo” 
oraz Maciej Szawel, właściciel biura 
podróży Szavel Travel. Goście pod-
powiedzieli wiele ciekawych roz-
wiązań, które usprawniają politykę 
senioralną, a tym samym ułatwiają 
życie starszej części społeczeństwa. 
Podkreślono ogromne znaczenie 
aktywności seniorów, która sprawia, 
że ich zdrowie i samopoczucie nie 
wymaga ciągłych wizyt u lekarzy. W 
panelu dyskusyjnym zwrócono tak-
że uwagę na kilka trudnych kwestii 
jak chociażby zamknięcie oddziału 
kardiologicznego Polsko–Amery-
kańskich Klinik Serca, który znajdo-
wał się w Szpitalu Powiatowym w 
Myszkowie. To tutaj niejednokrotnie 
specjaliści od chorób serca ratowali 
życie osób z całego regionu, ponie-
waż czas dojazdu był najkrótszy. 

Kongres uświetniły występy 
artystyczne seniorów, którzy poka-
zali, że dobry humor i dystans do 
otaczającego nas świata gwarantuje 
dobre zdrowie i długie życie. Orga-
nizatorami spotkania byli: UTW w 
Łazach i Zawierciu, CIL, Powiatowa 
Rada Seniorów, ARK. Patronat hono-
rowy nad przedsięwzięciem objął 
Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej, Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Marszałek Województwa Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 
UM w Łazach, UM w Zawierciu, Sto-
warzyszenie Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST, Ogólnopol-
ska Federacja Stowarzyszeń UTW. 

Agnieszka Seweryn

Starzejemy się w dobrym stylu
REGION///  W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawier-
ciu odbyła się III Konwencja Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej, 
podczas której poruszone zostało wiele aspektów zdrowotnych i żyw-
nościowych osób starszych. Seniorzy mieli możliwość spotkania osób, 
które z różnych przyczyn zmieniły swoje dotychczasowe nawyki oraz 
bezpłatnie wykonać podstawowe badania.

Dzień Nauczyciela to szczegól-
ny czas nie tylko dla czynnych pe-
dagogów codziennie realizujących 
misję edukacji kolejnego pokole-
nia, ale także dla emerytowanych 
nauczycieli. Z tej okazji w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury spotkali się pedagodzy, któ-
rzy ukończyli już pracę zawodową. 
Uznanie za długoletnie zaangażo-
wanie i ofiarne wypełnianie zadań 
wyrazili zaproszeni goście: Maciej 
Kaczyński, Anna Staniaszek, Grze-
gorz Piłka i Danuta Ludwikowska.

Uroczyste spotkanie było okazją 
do wyróżnienia osób najbardziej 
zasłużonych dla Sekcji Emerytów i 
Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Łazach. Wśród nich 
znaleźli się: Zenona Wacławczyk, 
Halina Białas, Elżbieta Kiełbasa, Ali-

na Rutczyk, Zdzisław Paliga, Irena 
Walczyk, Irena Dąbrowska, Graży-
na Tokarska, Czesława Dudek, Ma-
ria Płatek, Zbigniewa Biała, Danuta 
Wrońska.

Muzyczną niespodzianką przy-

gotowaną dla nauczycieli przez 
Miejski Ośrodek Kultury był krótki 
recital Karola Hadrycha, który za-
śpiewał m.in. piosenkę z repertuaru 
Ireny Santor „Profesorowie”. 

Agnieszka Seweryn

Dzień Nauczyciela Emerytów
ŁAZY///   Emerytowani nauczyciele szkół, przedszkoli, żłobka oraz pracownicy administracji Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łazach spotkali się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury, aby świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Pozyskano 10 stypendiów dla studentów I roku
CHRUSZCZOBRÓD/ CHRUSZCZOBRÓD PIASKI///   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczob-
ród Piaski pozyskało stypendia dla dziesięciu studentów I roku studiów w wysokości po 5 000 zł, wypłacanych 
w 10-ciu miesięcznych ratach. 



Klub Seniora W Chruszczobro-
dzie powstał w czerwcu 2006r. z 
inicjatywy Marty Grzesicy. Pierwszą 
przewodniczącą została śp. Urszu-
la Rogowicz, wiceprzewodniczącą 
–  Zenobia Pluta , a skarbnikiem 
Wanda Szlęk. Po śmierci Urszuli 
Rogowicz i chorobie Wandy Szlęk 
został wybrany nowy zarząd.  Prze-
wodniczącą została Zenobia Plu-
ta, zastępcą Krystyna Gajewska, a 
skarbnikiem Krystyna Woźniak.                

Klub w chwili obecnej liczy 30 
członków: Chała Henryka, Etmano-
wicz Zenona, Gajewska Krystyna, 
Gorzkowska Elżbieta, Gorzkowska 
Jadwiga, Grzesica Marta, Hangiel 
Danuta, Hejczyk Henryk, Jachow-
ska Alicja, Janas Krystyna, Kapu-
ścińska Ewa, Katarzyńska Czesła-
wa, Katarzyńska Jadwiga, Kijewska 
Teresa, Kisztelińska Teresa, Koczur 
Genowefa, Nabrdalik Lucyna, No-
wak Emilia, Nowak Halina, Pałęga 
Władysława, Pluta Zenobia, Szlęk 
Wanda, Trebisz Czesława, Warta 

Ewa, Woźniak Krystyna, Wrzesień 
Halina, Wrzesień Władysław, Za-
ciera Helena, Zaciera Teresa, Zięba 
Krystyna. Pomysł założenia Klubu 
Seniora zrodził się w Ogrodzieńcu 
podczas warsztatów liderów od-
nowy wsi, w których uczestniczyli 
mieszkańcy Chruszczobrodu i Gra-
bowej z Gminy Łazy oraz miesz-
kańcy Giebła z Gminy Ogrodzie-
niec. W trakcie trwania ćwiczeń 
warsztatowych uczestnikom prze-
kazano wiedzę, z której wynikało, 
że w odnowie wsi najważniejsi są 
jej mieszkańcy. To oni mają robić 
wszystko, aby dzieciom, młodzie-
ży i dorosłym żyło się jak najlepiej. 
Mają podejmować szereg oddol-
nych inicjatyw i działań na rzecz 
rozwoju własnej miejscowości. Po-
mysły wówczas przedstawione bar-
dzo spodobały się uczestniczkom z 
Chruszczobrodu, postanowiły prze-
nieść je na rodzimy grunt i zacząć 
działać. Tak powstał Klub Seniora, 
którego celem była i jest aktywiza-

cja mieszkańców w programie od-
nowy wsi. 

Członkowie Klubu Seniora swo-
im zaangażowaniem wnieśli dużo 
świeżości do życia wiejskiego. 
Spotkania klubowiczów odbywają 
się raz w miesiącu przy herbacie, 
kawie i słodkim poczęstunku, czę-
sto ma miejsce pieczenie prażo-
nek i grillowanie. Klubowicze sami 
pieką smaczne, domowe ciasta i 
przyrządzają poczęstunki. Miłym 
rozmowom towarzyszy śpiew i ta-
niec. Na spotkaniach dyskutuje się 
często o problemach społecznych 
i parafialnych wsi, zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców. Klubowicze 
dzielą się doświadczeniami kuli-
narnymi, uprawami w ogródkach i 
robótkami ręcznymi.  Chętnie i ak-
tywnie włączają się do wszystkich 
uroczystości  jakie mają miejsce 
w ich małej ojczyźnie, np. wspól-
ne spotkania opłatkowe, dożynki 
parafialne, dzień kobiet, obchody 
świąt państwowych i kościelnych. 

Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiej-
skich reprezentują Chruszczobród 
i Chruszczobród Piaski na uroczy-
stościach gminnych, diecezjalnych 
oraz spotkaniach państwowych. 
Tradycją Klubu są coroczne spotka-
nia andrzejkowe i ostatkowe. Klub 
Seniora współpracuje z: Kołem 
Gospodyń Wiejskich, OSP, Stowa-
rzyszeniem, Radą Sołecką, parafią 
i szkołą.

Klub Seniora opiekuje się fi-
gurą Matki Bożej Fatimskiej, któ-
rą przystraja w kwiaty i nosi na  
świątecznych procesjach oraz dba 
o porządek przy pomniku Ojca 
Św. Jana Pawła II.                                                                               
Tradycyjnie każdego roku Klub Se-
niora i Koło Gospodyń Wiejskich 
bierze udział w obchodach święta 
plonów w Gminie Łazy. Czasami re-
prezentuje Gminę Łazy na dożyn-
kach powiatowych. 

Klub Seniora  zorganizował 
13 wycieczek krajoznawczo-tury-
stycznych:  Jura Krakowsko-Często-
chowska 2007 , Licheń 2008, Za-
kopane i Wadowice 2008, Szczyrk 
i Wisła 2010,  Góry Świętokrzyskie 
2010,  Kazimierz Dolny nad Wisłą i 
Sandomierz 2011, Wrocław  i Góra 
św. Anny 2011,  Spływ Dunajcem 
2012,  Ustroń, Wisła i Tychy 2012,  
Kotlina Kłodzka 2013, Zakopane 
Morskie Oko 2015,  Wrocław 2015,  
Czorsztyn, Nidzica, Spływ Dunaj-
cem 2016. W wycieczkach chętnie 
uczestniczą również mieszkańcy 
Trzebyczki i Tucznawy.

Klubowicze chętnie biorą 
udział w projektach realizowanych 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Chruszczobród i Chruszczobród 
Piaski. Uczestniczą w warsztatach 
z edukacji finansowej w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Edu-
kacji Finansowej prowadzonego 
przez Fundację Wspomagania Wsi 
z Warszawy, który jest  finansowa-
ny przez Narodowy Bank Polski. 
Członkowie chętnie i aktywnie 
biorą także udział w ćwiczeniach 

warsztatowych projektów: „Zapla-
nuj Swoją Przyszłość”, „Zarządza-
nie długiem”, „Rodzina bezpieczna 
Finansowo”, „ABC przedsiębiorczo-
ści na wsi I i II”.

Klub Seniora wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 
Chruszczobród i Chruszczobród 
Piaski sięgał po środki finansowe z 
rządowego programu dla seniorów 
ASOS, ale do szczęścia zabrakło kil-
ku punktów. Jak zapowiada Marta 
Grzesica, Klub nadal będzie próbo-
wał swoich sił w kolejnych ogłasza-
nych konkursach. We współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury Klubu 
Seniora pozyskał dofinansowanie z 
konkursu ogłoszonego przez LGD 
„Perła Jury”. Ze środków funduszu 
europejskiego LEADER zostały za-
kupione spódnice i bluzki dla klu-
bowiczów.  

Organizacją spotkań kieruje Za-
rząd, ale pomagają wszyscy człon-
kowie. Od 10 lat najbardziej  za-
angażowaną osobą w działalność 
Klubu Seniora jest przewodnicząca 
Zenobia Pluta. To ona ustala daty i 
program spotkań, angażując do po-
mocy wszystkich klubowiczów. 

Działalność Klubu Seniora to 
same korzyści dla całej miejsco-
wości i gminy. Na ich pomoc i za-
angażowanie zawsze mogą liczyć 
inne organizacje pozarządowe 
Chruszczobrodu np. Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Stowarzyszenie, parafia, 
Rada Sołecka, szkoła, dzieci, mło-
dzież i dorośli mieszkańcy. Klub 
Seniora współpracuje z Gminą, 
m.in. Urzędem Miejskim i Miejskim 
Ośrodkiem Kultury.

Klub Seniora planuje nadal 
podtrzymywać tradycje 10-letnich 
spotkań i wycieczek. Seniorzy spró-
bują  częściej sięgać po zewnętrz-
ne środki finansowe. Klubowicze 
deklarują chęć pracy i współpracy, 
aby mieszkańcom Chruszczobrodu 
żyło się lepiej. 
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> Klub Seniora z Chruszczobrodu
NIE SIEDZĄ! DZIAŁAJĄ!

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.

GMINA WSPÓŁPRACUJE



Z GMINY

O G Ł O S Z E N I E     O G Ł O S Z E N I E      O G Ł O S Z E N I E    O G Ł O S Z E N I E   

    Załącznik do Zarządzenia Nr 116 Burmistrza Łaz z dnia 18.10.2016r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Burmistrz Łaz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce  nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późn.zm/  podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Łazy. 
 
 

 
Lp. 

 
Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 
 

 
Powierzchnia 

 
Opis nieruchomości  

 
Przeznaczenie nieruchomości  
 i sposób jej zagospodarowania 

 
Termin dzierżawy 

 
Czynsz dzierżawny   

 
1. 

 
1.Część działki  nr  1807/4  
2.Obręb Wysoka ul.Fabryczna 
3.KW CZ1Z/00032553/6 
 

 
15 m2 

 
15m2 nieruchomości zabudowanej 
budynkiem przychodni. 
W skład nieruchomości wchodzą użytki: 
Bi – inne tereny zabudowane. 

 
W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem             
L6MN/U  o przeznaczeniu 
podstawowym  1) zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna                 
w formie zabudowy wolnostojącej, 
szeregowej i bliźniaczej; 
2) zabudowa usługowa. 
 

 
do 3 lat 

 
30,00 zł +23%VAT w stosunku  

miesięcznym  

 
2. 

 
1.Działka  nr 7483 
2.Obręb Grabowa ul. 
Strażacka 
3.KW CZ1Z/00076781/3 

 
420 m2 

 
Nieruchomość zabudowana budynkiem, 
mieszkalnym  i gospodarczym. 
Budynek w złym stanie technicznym nie 
nadaje się do zamieszkania.  
 
W skład nieruchomości wchodzą użytki: 
B –  tereny mieszkaniowe. 

 
W  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem:   
D 36 MN   o przeznaczeniu 
podstawowym    zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie zabudowy wolnostojącej, 
szeregowej i bliźniaczej.  

 
do 3 lat 

 
W ramach płatności za czynsz dzierżawny  
za cały okres dzierżawy należy wykonać: 
1.Zabezpieczenie dachu i ścian nośnych  
   budynku  mieszkalnego i gospodarczego,    
   stanowiących  zagrożenie dla   
   przechodniów  /położenie budynków  
   bezpośrednio przy ulicy/   
2.Usunięcie krzaków, zarośli oraz  kamieni,  
   a także śmieci.   
3.Budowa ogrodzenia ze względu na  
   potrzebę wykluczenia dostępu osób  
   postronnych. 
4.Bieżące utrzymanie posesji                                  
   w należytym  i estetycznym  stanie  .                                 

 
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łazach  ul. Traugutta 15, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój nr 308, III piętro poniedziałek od godz.730 do 1730 ,  
wtorek – czwartek od godz. 730 do 15 30, piątek od godz.730 - 1330  lub pod nr telefonu  32  67 29 422 wew. 116.  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach 
 i na stronie internetowej www.bip.lazy.pl .       
Okres wywieszenia wykazu: od 20.10.2016r. do 10.11.2016r. 
Łazy, dnia  18.10.2016r.  
 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców.

Burmistrz Łaz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r 
o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity (Dz. U. Z 2015 r  poz. 1774 ) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-

mości (Dz. U. z 2014 r  poz. 1490 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali 
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 10 położony na II piętrze w budynku przy ul. Jesio-
nowej 6 w Łazach zlokalizowanym na działce nr 377/26 o pow. 2030 m², i o nr 

księgi wieczystej: CZ1Z/00034414/4
powierzchnia użytkowa lokalu 37,09 m2

pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój
pomieszczenie przynależne/ piwnica/- pow. 2,56 m²

Udział  w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytko-
wania gruntu wynosi – 0,0237

Wartość lokalu – 48 581,00 zł.
Wartość ułamkowej części gruntu – 2 886,66 zł.  

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, c.o. ,wodno- kanalizacyjną,.

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu stanowi 1% wartości przy-
padającej na nabywcę części gruntu, która jest płatna do dnia 31 marca każdego 
roku. Zarówno do opłaty pierwszej, jak i rocznej doliczony będzie podatek VAT. 
Opłata roczna może być aktualizowana jeżeli wartość danej nieruchomości ule-

gnie zmianie, zgodnie z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 
z 2015r.  Poz. 1774 ) w okresach nie krótszych niż 1 rok.

Przy  sprzedaży  w/w  nieruchomości  na  rzecz głównego  najemcy, od  ceny  
nieruchomości  zostanie udzielona bonifikata 90%  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  

XXXVII/293/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 
29 marca 2010r. 

Bonifikata dotycząca lokalu 10 położonego przy ul. Jesionowej 6 w Łazach 
obejmuje cenę lokalu 

i pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 istnieje możliwość pierwszeństwa w 
nabyciu nieruchomości dla osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieru-
chomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych 
przepisów dla byłych właścicieli zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa 

własności przed dniem 5 grudnia 1990r. Ustala się dla tych osób termin
6 tygodni do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości licząc od dnia 

wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej

i Lokalowej tut. Urzędu przy ul. Pocztowej 14 w Łazach pokój nr 22A, I piętro 
w poniedziałek od godz. 730 do 1730, wtorek- czwartek od godz. 730 do 1530 , 
piątek od godz. 730 do 1330 lub pod nr telefonu (0-32) 67 29 422 wewn. 145.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony  na okres 21 dni w terminie od  
02.11.2016 r. do 23.11.2016r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Łazach oraz na stronie internetowej www.bip.lazy.pl

Poczucie bezpieczeństwa nale-
ży do podstawowych potrzeb każ-
dego człowieka i ma decydujący 
wpływ na funkcjonowanie każdej 
społeczności. Dlatego ważne jest 
tworzenie narzędzi, które pozwolą 
na rzetelne i czytelne zidentyfi-
kowanie i przedstawienie, w tym 
społecznościom lokalnym - skali 
i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 
współodpowiedzialnych za zapew-
nienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Identyfikacja ta nie 
może przebiegać bez uwzględnie-
nia oczekiwań społecznych. Takim 
narzędziem powinny być mapy 
zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy 
zagrożeń należy traktować jako 
istotny element procesu zarządza-
nia bezpieczeństwem publicznym, 
realizowanym w partnerstwie mię-
dzyinstytucjonalnym i społecznym. 

Powinny one służyć również opty-
malnej alokacji zasobów sprzęto-
wo-kadrowych służb, w szczególno-
ści do podejmowania decyzji co do 
tworzenia komisariatów i posterun-
ków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpie-
czeństwa opiera się o informacje 
skatalogowane w trzech płaszczy-
znach:

1. informacje gromadzone w 
policyjnych systemach informa-
tycznych,

2. informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie:

- bezpośrednich kontaktów z 
obywatelami, z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, organi-
zacji pozarządowych itp.;

- w trakcie realizowanych debat 
społecznych poświęconych bezpie-
czeństwu  publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wykorzy-
staniem platformy wymiany infor-
macji.

Informacje prezentowane na 
mapach będą uwzględniały zarów-
no wybrane kategorie przestępstw i 
wykroczeń jak i zagrożenia, które w 
subiektywnym odczuciu mieszkań-
ców negatywnie wpływają na ich 
poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania 
potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach na-
leży korzystać z numerów alarmo-
wych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne ko-
rzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę za-
grożenie wywoła odpowiednią re-
akcję Policji.
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Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
POLICJA///   Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomię-
dzy Policją a społeczeństwem. Każdy człowiek może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa wokół siebie, 
wystarczy wskazać miejsca zagrożenia. Policja sprawdzi każdy sygnał.

To kolejny rok nauki dla naj-
młodszych mieszkańców Gminy 
Łazy. Dzieci wezmą udział w 10 
wykładach z różnych dziedzin. Aby 
zaspokoić rosnącą ciekawość, or-
ganizatorzy zapewnili dodatkowe 
zajęcia w postaci warsztatów, żeby 
każdy student mógł zbadać to, co 
działo się na wykładach i jednocze-
śnie pogłębić swoją wiedzę. 

Innowacyjnym pomysłem w 
roku akademickim 2016/2017 jest 
Galaktyka Talentów, czyli spotka-
nia ze znanymi osobami np. Zbi-
gniewem Zamachowskim, Pasca-
lem Brodnickim i gen. Mirosławem 
Hermaszewskim. Spotkania będą 
odbywały się w Wyższej Szkole 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Na zajęcia będzie uczęszczało 
prawie 60 osób z Łaz, z których 
niemal połowa kontynuuje naukę. 
Druga grupa dzieci po raz pierwszy 

weźmie udział w 
wykładach. Lista 
rekrutacyjna nie 
została  zamknię-
ta, więc zaintere-
sowane maluchy 
mogą jeszcze do-
łączyć do grupy 
pasjonatów nauki. 
Wszystkie wykła-
dy będą odbywać 
się w ZS 1 w Ła-
zach, natomiast 
warsztaty tematyczne w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej. Organizatorzy zapewniają, że 
przez pięć lat działalności Uniwer-
sytetu Dziecięcego  żaden wykład 
się nie powtórzył a w tym roku bę-
dzie podobnie. 

Uroczystość inauguracyjną po-
prowadzili: Katarzyna Łopacińska-
-Kornat, koordynator Uniwersyte-

tów Dziecięcych i Paweł Sobczak, 
wykładowca Uniwersytetów Dzie-
cięcych i adiunkt Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Indeksy Uniwersytetu Dziecięcego 
wręczyli: burmistrz Łaz Maciej Ka-
czyński i Bożena Miklas, kierownik 
Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego.

Agnieszka Seweryn

Ruszyły studia dla najmłodszych,  
czyli Uniwersytet Dziecięcy w Łazach
ŁAZY///    15 października w ZS 1 w Łazach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 
Uniwersytetu Dziecięcego w Łazach. Dzieci odebrały swoje indeksy i wzięły udział w pierwszym wykładzie 
pt. „Kuchenne rewolucje, czyli fizyk w kuchni”.  W planach są jeszcze m.in. wykłady z biologii i historii sta-
rożytnej.

O G Ł O S Z E N I E     O G Ł O S Z E N I E      O G Ł O S Z E N I E    O G Ł O S Z E N I E   O G Ł O S Z E N I E   O G Ł O S Z E N I E   
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 Trasa rajdu liczyła około 14km. Uczest-
nicy wystartowali w sobotę około godziny  
17:00.  Trasa wiodła od Podlesic do szko-
ły w Bzowie. Na starcie wszyscy otrzymali 
mapę, na której zaznaczono 7 punktów. Po 
obejrzeniu filmu, który wprowadził uczest-
ników w tematykę rajdu grupy wyruszyły w 
drogę. Fabuła opowiadała o tragedii, która 
wydarzyła na królewskim zamku. Zada-
niem uczestników było odgadnąć kto otruł 
królową na przyjęciu, lecz czynność ta nie 
podlegała ocenie.

 Dwa patrole z 1GDH „Amonit” o na-
zwach „Amonit” i „Tinoma” ruszyły jeden 
po drugim. Większość trasy harcerze po-
dążali razem i tylko zadania na punktach 

wykonywali oddzielnie. Każde zadanie 
wykonywane na trasie było punktowane. 
Ostatecznie około 1:00 cała ekipa 1 Grun-
waldzkiej Drużyny Harcerskiej licząca 21 
osób dotarła do szkoły w Bzowie. Kiedy 
wszystkie patrole rajdu pojawiły się na 
mecie został wyświetlony film wyjaśnia-
jący zagadkę tragedii. Okazało się, że kró-
lowa chcąc otruć inną osobę pomyliła się, 
napiła się zatrutego napoju i sama umarła 
na miejscu. Po projekcji nadszedł czas na 
ogłoszenie wyników. Patrol „Amonit” zajął 
3 miejsce. „Bardzo nam się podobała tego-
roczna edycja rajdu i na pewno weźmiemy 
udział w następnej” – przyznali harcerze.

mpp

W tym roku uczestnicy zajęć szachowych 
zostali podzieleni na grupy: początkującą i za-
awansowaną. Osoby rozpoczynające przygodę 
z szachami nauczą się, jak poruszać każdą fi-
gurą oraz w jaki sposób rozpocząć partię. Bar-
dziej doświadczeni gracze trenują planowanie 
określonej taktyki, która pozwoli doprowadzić 
do zwycięstwa. Tutaj żaden ruch nie jest już 
przypadkiem, ale ściśle zaplanowanym ele-
mentem szachowej układanki, której celem 
jest szach-mat.

„Podział na grupy pozwala na dopasowanie 
odpowiedniego treningu i zadań do poziomu 
umiejętności graczy. Początkowi uczestnicy za-
jęć uczą się gry od podstaw, poznają terminy tj. 
szach czy szach-mat. Grupa zaawansowana po-
znaje tajniki szachów, a ich gra staje się coraz 
bardziej zaplanowana i przemyślana. Staram 
się zapoznać osoby grające już dłużej w szachy 

z narzędziami, których zastosowanie umożli-
wia dokładne rozplanowanie gry” – mówi Ka-
mil Machura, instruktor nauki gry w szachy w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek: 
grupa początkująca godz. 16:00, grupa za-
awansowana godz. 17:30.

Agnieszka Seweryn

Kilka spotkań z muzyką i śpiewem ma za 
sobą młodzież, która czuła, że scena to miejsce 
odpowiednie dla realizacji ukrytych marzeń i 
pasji. W skład Młodzieżowego Zespołu Wokal-
nego, który powstał w Miejskim Ośrodku Kul-
tury wchodzą osoby w wieku powyżej 12 lat, 
które ze śpiewem na ustach podążają  przez ży-
cie. Podczas spotkań z muzyką młodzież ćwiczy 
głos, uczy się piosenek, aby w przyszłości móc 
występować na scenie podczas lokalnych uro-
czystości. Przed młodymi artystami stoją także 
otworem wyjazdy na przeglądy i festiwale, a ro-
snący repertuar będzie w przyszłości bodźcem 
do nagrania utworów w studio.

„Młodzież jest bardzo zmotywowana do 
działania, dlatego mam nadzieję, że już wkrót-
ce publiczność łazowska będzie mogła się 
przekonać o efektach naszej pracy. To nowy 
projekt Miejskiego Ośrodka Kultury, który za-
czynał z trzema osobami „na pokładzie”. Z bie-
giem czasu grupa nieustannie się rozrasta. Na 
chwilę obecną ćwiczymy m.in.: dykcję, pracuje-
my nad emisją głosu, aby śpiewać wyraźnie i 

poprawnie.  Liczę na to, iż w najbliższym czasie 
podzielimy partie śpiewane między wokalistki 
i wyjdzie z tego naprawdę interesujący efekt 
muzyczny” – mówi Karol Hadrych, instruktor i 
koordynator Młodzieżowego Zespołu Wokalne-
go w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach.

Agnieszka Seweryn

Organizatorem konkursu pt. „Przyroda Oj-
czysta” była Komisja Kultury i Promocji Ło-
wiectwa Okręgowej Rady Polskiego Związku 
Łowieckiego w Katowicach. Tematyka tego-
rocznej rywalizacji miała na celu promowanie 
polskiej przyrody, postrzeganej oczami młode-
go człowieka. Adresatami konkursu byli przede 
wszystkim wszyscy Ci , którzy swoją aktywność 
w środowisku, twórczo przekształcają w arty-
styczny entuzjazm i zacięcie. Każdy z uczest-
ników mógł zaprezentować 5 zdjęć w formie 

cyfrowej lub analogowej, w trzech 
kategoriach wiekowych. W każdej 
z nich organizatorzy przewidzieli 
atrakcyjne nagrody pieniężne.

Konkurs cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem o czym 
świadczył napływ aż 537 zdjęć , 
z których 400 to prace młodych, 
wrażliwych ludzi. Wśród laureatów 
konkursu znalazła się uczennica 
klasy Ib ZS im. Prof. Romana Patry-
cja Machura zajęła 3 miejsce w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych 
w województwie śląskim. 

 Prace nadesłali również: Pauli-
na Wędraszek z klasy 1b, Patrycja 
Fornalczyk i Kamil Ptasiński z klasy 
2b, Weronika Konina oraz Martyna 
Pietralik z klasy 3a. Wyróżnione 
i nagrodzone fotografie zostaną 

zaprezentowane w formie pokonkursowej wy-
stawy.

Oko obiektywu najwyraźniej sprzyja „Go-
skowskiemu”. Warto bowiem przypomnieć , że 
Piotr Pająk uczeń klasy 2b wygrał w czerwcu 
współzawodnictwo w Dąbrowie Górniczej w 
konkursie Sztygarki pt. „Homo Faber”, a kon-
kursowe zdjęcie Patrycji Fornalczyk z pięknym , 
jesiennym liściem „wita” uczniów szkoły.

mpp

Trzecie miejsce dla Amonitu 
w Rajdzie Nocnym
ŁAZY///   Harcerze z 1 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Amonit”  wzięli udział w 
Rajdzie Nocnym 2016, który odbył się w dniach 15-16 października na terenie Jury.

Szachiści trenują nowe strategie
ŁAZY///   W Miejskim Ośrodku Kultury ruszyły zajęcia nauki gry w szachy. To już trzeci rok 
dzieci i młodzież uczą się tej królewskiej gry, poznając zasady od podstaw lub ucząc się umie-
jętności planowania rozegrania partii.

Uczennica z Gostka trzecia w konkursie wojewódzkim
ŁAZY///  Młodzież Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego ma wiele talentów, reali-
zuje swoje pasje i zainteresowania. Jedną z nich jest pasja fotografowania. Efekty zaangażo-
wania uczniów doceniło jury podczas Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Przyroda 
ojczysta”, w którym uczennica klasy pierwszej Patrycja Machura zajęła 3 miejsce.

Rozpoczęli przygodę ze śpiewem
ŁAZY///   W Miejskim Ośrodku Kultury powstał Młodzieżowy Zespół Wokalny, który jest odpo-
wiedzią na dużą aktywnością artystyczną młodzieży. Nabór do nowego projektu wokalnego 
rozpoczął się we wrześniu, jednak osoby lubiące śpiewać mogą jeszcze dołączyć do grupy, 
która w każdy czwartek ćwiczy głos i przygotowuje się do występów scenicznych.

Z GMINY
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Gminny Dzień Edukacji Narodowej
      W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 
kierunku grona pedagogicznego popłynęły życzenia. Nauczyciele odebrali także Nagrody Burmistrza oraz nagrody przy-
znawane przez dyrektorów szkół. Artystyczne życzenia dla nauczycieli w imieniu wszystkich uczniów złożył Dziecięcy 
Zespoł Tańca Ludowego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.

ŁAZY///

Każdego roku 14 październik to szcze-
gólny dzień dla nauczycieli, pracowników 
szkół, uczniów oraz włodarzy Gminy Łazy. 
Edukacja stanowi bowiem priorytet władz, 
które przywiązują dużą uwagę do efektywnej 
i atrakcyjnej polityki oświatowej. Inwesto-
wanie w edukację oznacza inwestowanie w 
przyszłość, gdyż od jej poziomu zależy roz-
wój Gminy. Każdego dnia gminny samorząd 
dokłada wszelkich starań, aby szanse edu-
kacyjne dla wszystkich uczniów były wyrów-
nane, a oferta oświatowa z roku na rok stała 
się coraz bardziej atrakcyjna. Dzięki temu 
szkoły nie tylko kształcą, ale rozwijają zainte-
resowania uczniów, odkrywają talenty i dają 
możliwości rozwoju. Ogromne znaczenie w 
polityce oświatowej  odgrywają nauczyciele, 
których bardzo duże zaangażowanie w pracę 
nie ogranicza się tylko do nauczania. Współ-
czesny nauczyciel to doskonały pedagog, or-
ganizator i wychowawca kolejnego pokolenia 
Polaków. Praca nauczyciela to również nie-
ustanna współpraca z gronem pedagogicz-
nym, rodzicami i społeczeństwem jak rów-
nież ciągłe doskonalenie i samokształcenie 
zawodowe. 

Dzień Edukacji Narodowej każdego roku 
zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu 
gminnych wydarzeń. 14 październik to okazja 
na podkreślenie niezastąpionej roli nauczy-
ciela w życiu dzieci i młodzieży, docenienie 
ich dbałości o godność zawodu nauczyciela, 
dokładanie wszelkich starań w rozwój pla-
cówek edukacyjnych i reprezentowaniu ich 
osiągnięć na zewnątrz. Uroczysta akademia 
z okazji święta nauczycieli rozpoczęła się 

występem Dziecięcego Zespołu Tańca Ludo-
wego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. 
Artystyczne życzenia obecni na sali widowi-
skowej goście przejęli głośnymi brawami, 
podobnie jak życzenia wyrażone słowami  
przez: burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, 
przewodniczącą Rady Miejskiej Annę Stania-
szek, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i 
Zdrowia Urzędu Miejskiego Bożenę Miklas, 
przedstawiciela Delegatury KO w Sosnowcu 
Krystynę Wiącek, prezes ZO ZNP w Łazach 
Teresę Nowak, dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Łazach Elżbietę Gradzik i 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Grze-
gorza Piłkę.

W dalszej części akademii nadszedł czas 
na wręczenie nagród dla pracowników oświa-
ty.

Podczas uroczystości powitano także no-
wego nauczyciela: Katarzynę Sobieraj oraz 
przedstawiono informację o wynikach po-
stępowania na stopień nauczyciela kontrak-
towego. Na liście znalazło się 12 nauczycieli: 
Joanna Jachna z PP1 Łazy, Irena Podlasin z 
ZS3 w Chruszczobrodzie, Małgorzata Gibas, 
Monika Omielska, Jagoda Krzyścik i Paweł 

Piątek z ZS1 w Łazach oraz w szkołach nie-
publicznych: Klaudia Grzebieluch, Katarzyna 
Michniewska i Paulina Szkleniarz z NSP Ro-
kitno Szl., a także Sylwia Szwej-Wojnarow-
ska, Sylwia Pałka i Martyna Zamora z NSP w 
Grabowej. Awans na stopień nauczyciela dy-
plomowanego otrzymało 5 nauczycieli: Anna 
Staniaszek i Marek Pieczka z ZS1 Łazy, Alek-
sandra Sadowska – ZS3 w Chruszczobrodzie 
oraz Beata Potasińska i Monika Wydmuch z 
PP1 w Łazach.

Awans zawodowy na stopień nauczycie-
la mianowanego otrzymały trzy nauczycielki 
ze szkół publicznych: Bożena Blicharz - ZS2, 
Ewelina Gocyla-Dusza – SP Wysoka, Karolina 
Gawlikowska - ZZS3 Chruszczobród  oraz je-
den nauczyciel z NSP w Ciągowicach – Paweł 
Miklas, dla którego organem prowadzącym 
jest Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w 
Ciągowicach) oraz Ewa Kocyba – ZS1 Łazy, 
która egzamin na stopień nauczyciela miano-
wanego zdała w sesji zimowej poprzedniego 
roku szkolnego. Nauczyciele mianowani zło-
żyli uroczyste ślubowanie do sztandaru oraz 
otrzymali akty mianowania. Na zakończenie 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej dyrek-
torzy wszystkich placówek edukacyjnych 
Gminy Łazy wręczyli nagrody i wyróżnienia 
swoim pracownikom. 

Nauczycielską galę poprowadzili: Bożena 
Miklas, kierownik Wydziału Edukacji, Kultu-
ry i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łazach i 
Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

Agnieszka Seweryn

Nagrody Burmistrza 2016 otrzymali:
Teresa Kubasik, dyrektor ZS nr 2 w Niegowonicach 

Katarzyna Bryk-Wróbel, wicedyrektor ZS nr 1 w Łazach
Justyna Kożar – Rozpara, nauczyciel SP w Wysokiej

Anna Białas, nauczyciel SP w Wysokiej 
Andrzej Miśkowiec, nauczyciel ZS nr 2 w Niegowonicach

Wyróżnienia Burmistrza 2016 otrzymali:
Krzysztof Jędryszczak, opiekun Młodzieży i Czołowych Zawodników 

Koła nr 34 Polskiego Związku Wędkarskiego w Łazach
Joanna Kmita, nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Łazach

Anna Leszczyńska, nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Łazach
Jolanta Pater, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach

Mariola Piekara, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach
Wioletta Dratwa, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach

Karolina Gawlikowska, nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczo-
brodzie

Paulina Flasza, nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie
Aneta Łągiewka, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach

Rafał Janus, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach
Joanna Jaworska, pracownik obsługi w Szkole Podstawowej im. 

Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej
Bożena Trzewicarz, nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Ciągowicach
Krystyna Szlachta, pracownik administracji Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Ciągowicach
Katarzyna Sobieraj, nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 1 im. 

Jana Brzechwy w Łazach
Małgorzata Biechońska-Szeląg, nauczyciel Publicznego Przedszkola 

nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
Katarzyna Wizgacz-Wilk, nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim
Małgorzata Kudła, nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim
Agnieszka Gajda, nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Będkowskiego
w Grabowej

Teresa Supernak, nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Będkowskiego

w Grabowej

Podziękowania dla „Przyjaciół Szkoły i Przedszkola” otrzymali:
Janusz Kmiecik, dyrektor i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowego „Dolomit”, Kopalnia „Ząbkowice” S.A. 

w Dąbrowie Górniczej
Iwona i Dariusz Ludwikowscy, właściciele Firmy „Mega” s.c. Market 

w Niegowonicach
Tomasz Bazgier, właściciel Firmy „TOMBUD” w Dąbrowie Górniczej

Urszula Łaciak, Prezes Stowarzyszenia Wsi Niegowonice  
i Niegowoniczki

Beata i Sebastian Mrozińscy, właściciele Firmy „Car-Bis” w Łazach
Sylwester Ligienza, właściciel Firmy PHU „Bearpol

Marcin Kubik, właściciel Firmy „MAGLOGIS” w Łazach
Eugeniusz Klimek, właściciel Firmy „BUD-MAL”w Łazach

Andrzej Kleszcz
Sylwia Włodarczyk

Podziękowania dla przedstawicieli Rad Rodziców otrzymali:
Anna Gała-Jach, Zespół Szkół nr 1 w Łazach Łazy
Iwona Gajos, Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach

Katarzyna Katarzyńskia, Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie
Adrian Szczepańczyk, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Anna Skrzypek, Szkoła Podstawowa w Wysokiej 
Lucyna Szkliniarz, Przedszkole Publiczne nr 1 w Łazach

Nagrodę Zarządu Stowarzyszenia „Mała Szkoła” w Rokitnie Szla-
checkim otrzymała:
Małgorzata Czernek

Listy Gratulacyjne dla stypendystów sportowych otrzymali:
Zuzanna Wilk, (lat 17), zam. w Niegowonicach, 

zawodniczka Klubu Sportowego „GÓRNIK” Bytom
Michelle Marie Maier (lat 13), zam. w Łazach, 

zawodniczka Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja 
Łazy

Julia Armatyńska (lat 15), zam. w Wysokiej, 
zawodniczka Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja 

Łazy
Milena Tokarska (lat 9), zam. w Łazach, 

zawodniczka Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 
„Błękitni” w Koziegłowach

Mariusz Nowak (lat 15), zam. w Rokitnie Szlacheckim, 
zawodnik Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja Łazy

Szymon Włosek (lat 8), zam. w Łazach, 
zawodnik Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja Łazy

Natalia Zawalska (lat 10), zam. w Łazach, 
zawodniczka Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja 

Łazy
Weronika Zawalska (lat 8), zam. w Łazach, 

zawodniczka Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja 
Łazy

Tymoteusz Kopa (lat 12), zam. w Rokitnie Szlacheckim, 
zawodnik Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja Łazy

Emilia Kozioł (lat 10), zam. w Łazach, 
zawodniczka Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja 

Łazy
Bartosz Kozioł (lat 10), zam. w Łazach, 

zawodnik Klubu Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja Łazy
Andrzej Janoska (lat 17), zam. w Wiesiółce, 

zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „FAIR PLAY” w Jaworz-
nie

Adam Ścibski, (lat 26), zam. w Ciągowicach, 
zawodnik Łuczniczego Ludowego Klubu Sportowego „Karima” w 

Prząsławiu
Oskar Rydzowski (lat 15), zam. w Chruszczobrodzie, 

zawodnik i reprezentant Śląskiego Okręgu Kyokushin IBK Budo-Kai 
w Siewierzu

Kacper Rydzowski (lat 14), zam. w Chruszczobrodzie, 
zawodnik i reprezentant Śląskiego Okręgu Kyokushin IBK Budo-Kai 

w Siewierzu



Dzień Edukacji Narodowej 
obchodzony 14 października to 
wyjątkowy dzień dla wszystkich 
pracowników oświaty. Przedszko-
laki chciały podziękować swoim 
nauczycielkom i pracownikom 
przedszkola za trud włożony w ich 
wychowanie. W tym uroczystym 
dniu 6-latki z grupy integracyjnej 
zaprezentowały program artystycz-
ny skierowany do dyrektor Beaty 
Potasińskiej, nauczycieli oraz pra-
cowników. Dla wszystkich za zaan-

gażowanie i trud włożony w wychowanie dzieci przygotowane zostały  „Ordery” odzwiercie-
dlające zasługi dokonane na polu przedszkolnej edukacji. Odznaczenia przeznaczone były 
dla pracowników przedszkola, dzięki którym funkcjonuje ono bez zarzutu. Zgodnie z tradycją 
poproszono panie o wypicie soku z cytryny i… oczywiście o duży uśmiech.  Dzień Edukacji 
Narodowej świętowały również dzieci  z  grup przedszkolnych znajdujących się w Zespole 
Szkół Nr 1 w Łazach i Szkole Podstawowej nr 3 uczestnicząc w akademiach przygotowanych 
zarówno przez dzieci szkolne jak i przedszkolne.  Dyrektor Beata Potasińska wraz z Radą Ro-
dziców podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom przedszkola za ogromne 
poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie charakterów najmłodszych wychowanków.

                                                                                                                
       Izabela Furgał
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14 październik w przedszko-
lu to nie tylko Dzień Nauczycie-
la, ale to święto wszystkich tych, 
którzy oddają całe swoje serce, 
aby dzieciom w było naprawdę 
dobrze i bezpiecznie.

W przedszkolu w Niegowoni-
cach dzieci uczciły święto swoich 
pań. Były życzenia i podarunki - 
ręcznie wykonane laurki z jesien-
nych liści. Dzieci w ten sposób 
podziękowały za opiekę, troskli-
we ramiona, dobre rady, czyste 
sale, wszelkie naprawy i smaczne 
posiłki. W tym dniu wychowaw-
czynie otrzymały życzenia, kwiaty 
i korony wykonane przez przed-
szkolaki, a panie w podzięce przy-
gotowały dla dzieci wiele atrakcji.

 Elżbieta Kieszkiewicz 
/Olga Ziarko

W Szkole Podstawowej w Wyso-
kiej obchodzono dwie uroczystości: 
Dzień Edukacji Narodowej oraz Paso-
wanie na Ucznia. Spotkaniu towarzy-
szyło wzruszenie rodziców i radość 
dzieci, a nauczycielom uczucie dumy 
i poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku.

Społeczność szkolną, grono pe-
dagogiczne i zaproszonych gości 
przybyłych na uroczystość powita-
ła dyrektor placówki Anna Makuch, 
składając jednocześnie życzenia 
swoim współpracownikom oraz 
emerytowanym nauczycielom. Z ust 
uczniów w kierunku grona pedago-
gicznego również popłynęły słowa 
uznania za trud wkładany każdego 
dnia w ich kształcenie oraz rozwijanie 

zdolności i umiejętno-
ści. Do życzeń dołączyli 
się rodzice i goście. 
Uczniowie specjalnie 
dla swoich nauczycieli 
przygotowali krótki wy-
stęp wokalno-taneczny. 

Tego dnia z wielką 
radością powitano w 
szkole ośmiu pierw-
szoklasistów, którzy 
1 września rozpoczęli 
swoją podróż w cudow-
ny świat nauki. Ucznio-
wie zadebiutowali na scenie, prezen-
tując swoją wiedzę i umiejętności 
artystyczne. Dzieci w krótkim czasie 
poznały prawa i obowiązki ucznia 
oraz zasady poruszania się na drodze. 

W śpiewający sposób najmłodsi po-
dziękowali za życzliwe przyjęcie na 
„pokład statku SP WYSOKA” oraz za-
deklarowały chęć zdobywania nauki i 
poszerzania swoich zdolności.   

Dzień Edukacji Narodowej to 
zwieńczenie całorocznej pracy i 
osiągnięć nauczycieli. Z tej okazji 
w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Łazach odby-
ła się uroczysta akademia, którą 
uświetniły występy licealistów. 

Uroczystość 
rozpoczęła dy-
rektor szkoły Ma-
rzena Orzoł, która 
p o d z i ę k o w a ł a 
nauczycielom za 
zaangażowanie w 
pracę dydaktycz-
no - wychowaw-
czą i opiekuńczą. 
Życzyła dużo sił, 
energii i twórczej 
pasji oraz licz-
nych sukcesów i 
zadowolenia pod-

czas wykonywania codziennych 
obowiązków zawodowych, a także 
wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym i rodzinnym. W czasie uro-
czystości dyrektor Marzena Orzoł 
wręczyła nauczycielom Nagrody 

Dyrektora Szkoły i pogratulowała 
wszystkim nagrodzonym, a ucznio-
wie swoją wdzięczność za trud na-
uczania wyrazili kwiatami. 

Do życzeń dołączyła się także 
Rada Rodziców. Przewodniczący 
Tomasz Rok złożył na ręce dyrek-
tor szkoły serdeczne życzenia oraz 
wręczył bukiet kwiatów. Kwiatami 
od Rady Rodziców zostali obdaro-
wani wszyscy nauczyciele. Życze-
nia oraz kwiaty przekazała także 
Teresa Nowak przewodnicząca ZNP 
w Łazach oraz Grzegorz Piłka, dy-
rektor MOK w Łazach.

Niespodzianką dla grona pe-
dagogicznego była pełna humoru 
część artystyczna, którą przygo-
towała młodzież. Zostanie ona na 
długo w pamięci uczestników spo-
tkania.

W świątecznym nastroju 
upłynął piątek 14 października 
w Zespole Szkół nr 1 w Łazach. 
Wszyscy nauczyciele, wychowaw-
cy i pracownicy szkoły obchodzili 
Dzień Edukacji Narodowej.

Od rana w szkole odbywały 
się zajęcia z wychowawcami. Były 
życzenia, kwiaty, a głównym ele-
mentem tego święta była akade-
mia poświęcona nauczycielom i 
szkolnemu życiu. Uczniowie szko-
ły podstawowej zaprezentowali 
piosenki i wierszyki. Bardzo miłym 
elementem programu był występ 
przedszkolaków, które goszczą w 
tym roku w Zespole Szkół nr 1.

Najmłodsi również wyróżnili 
swoich nauczycieli piosenkami i 
wierszykami. Gimnazjaliści przygotowali montaż o szkolnej rzeczywistości. Z humorem opisali marzenia 
uczniów starszych klas.

Po występach przemówili zaproszeni gości, a dyrektor szkoły Urszula Grzywa pogratulowała pracowni-
kom osiągnąć w pracy i życzyła wytrwałości, zadowolenia i sukcesów zawodowych.

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej 14  października 
uczniowie klasy II a ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łazach  
pod kierunkiem wychowaw-
czyni  Danuty Gotfryd przygo-
towali dla wszystkich nauczy-
cieli  i pracowników  naszej 
szkoły uroczystą akademię. 
Filip Wojtasik rozpoczął ten 
uroczysty dzień życzeniami: 
Drodzy nauczyciele, wycho-
wawcy, pracownicy szkoły! Z 
okazji Święta Edukacji Naro-
dowej pragniemy złożyć  ży-
czenia szczere, prawdziwe, z 
uczniowskich serc płynące, ży-
czenia pełne szacunku i uzna-
nia za trud wkładany w naszą 
edukację i wychowanie.

Życzymy zdrowia i szczę-
ścia w życiu osobistym, a w 
pracy zawodowej pomyślności 
i samych sukcesów.

Uczniowie dostojnie i 
pięknie recytowali wiersze. 
Radośnie śpiewali piosenki, 

by uczcić ten wyjątkowy,  nie-
powtarzalny dzień w roku. Dla 
wszystkich nauczycieli nie-
spodzianką był wesoły  wiersz 
„O naszej trójce” wymyślony 
przez uczniów klasy II a oraz 
ich rodziców specjalnie na tą 
okazję.

Na koniec wszyscy obecni  
wysłuchali koncertu wokalno 
-  gitarowego w wykonaniu 

Patrycji, która   sprawiła wyjąt-
kową  radość zgromadzonym  
na akademii. W podzięce za 
edukację i wychowanie wszy-
scy nauczyciele i pracownicy 
szkoły  otrzymali od uczniów 
kl.  II a  własnoręcznie wyko-
nane laurki  z pięknymi życze-
niami.

Danuta Gotfryd

Dnia 7.10.2016 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Będ-
kowskiego  w Grabowej o godzinie 10:00 odbyła się uroczysta Akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły. 

Uczniowie  szkoły przygotowali humory-
styczne przedstawienie oraz wiele ciekawych 
wierszy i piosenek obrazujących pracę szkoły 
i nauczycieli.Młodzi artyści pieśnią i słowem 
uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkol-
nym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło 
w kierunku  nauczycieli. Uczniowie docenili 
i podkreślili swoją  wdzięczność za codzien-
ny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, 
czujność i  troskę o dobro wychowanków.

Po przedstawieniu dyrektor szkoły Mał-
gorzata Czernekmówiła o trudnej, ale jakże  
pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za 
dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzy-
ła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym 
zawodzie.  

 Zaproszeni goście również złożyli życze-
nia i podziękowania nauczycielomi przekaza-
li najlepsze życzenia dla wszystkich uczniów 
oraz pracowników naszej szkoły.  

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie zrobiono 
pamiątkowe zdjęcie. 

Uczniowie ZS nr 3 w Chruszczobrodzie złożyli życzenia swoim nauczycielom z okazji tegoroczne-
go Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości towarzyszyło ślubowanie pierwszej klasy.

Dzień Nauczyciela to bardzo ważny moment w życiu każdego 
pracownika oświaty. I choć uczniowie każdego dnia starają się do-
ceniać pracę i zaangażowanie swoich nauczycieli, 14 października 
ich wdzięczność przybiera na sile. W ZS nr 3 w Chruszczobrodzie 
uczniowie uroczystą akademią podkreślili wysiłek grona pedago-
gicznego w dążeniu do wychowania dobrze wykształconego po-
kolenia Polaków. 

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko 
wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi, ale także ważny 
dzień dla najmłodszych uczniów. 18 pierwszoklasistów z ZS nr 3 
14 października ślubowało do sztandaru szkoły być wzorowym 
uczniem i dobrym Polakiem. Dzieci ubrane w galowe stroje zapre-
zentowały także krótki montaż wokalno-słowny, którym dowiodły, 
że zasługują na przyjęcie ich w szeregi uczniów chruszczobrodz-
kiej placówki. Pierwszoklasiści ślubowali uroczyście: „Będę sta-
rał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł  honoru i dobrego 
imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych, 
rodziców. Będę uczył się tego co piękne. Będę kochał swoją ojczy-
znę”. Przypieczętowaniem tak ważnego w życiu każdego dziec-
ka dniu był odbiór legitymacji szkolnej. Gratulacje najmłodszym 
uczniom złożyli także goście, a wśród nich burmistrz Maciej Ka-
czyński.  Rodzice sprawili swoim pociechom niebywałą niespodziankę w postaci rogów obfitości.  

Na zakończenie uroczystego spotkania ogłoszono wyniki konkursu na najbardziej lubianego na-
uczyciela. Uczniowie w tajnym głosowaniu wybrali:  Annę Kijewską-Kuzia, Katarzynę Kulis i Anetę 
Sadowską.

Agnieszka Seweryn

Za trud, za serce, za uśmiech, dziękujemy!



Zgodnie z tematyką zajęć o bezpieczeń-
stwie w trzecim tygodniu września przedszko-
laki wybrały się na pobliskie  skrzyżowanie w 
celu praktycznej nauki  przechodzenia przez 
jezdnię. Najpierw dzieci założyły odblaskowe 
kamizelki i odblaski, żeby być dobrze widocz-
nymi na drodze, następnie udały się na skrzy-
żowanie.  Najmłodsi zapoznali się z wyglądem 
i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych, 
tj. przejście dla pieszych, uwaga  dzieci. Obser-
wowali też zachowanie pieszych i pojazdów. 
Dzieci przechodziły na drugą stronę ulicy z 
zastosowaniem zasad bezpieczeństwa. Kie-
rowcy wykazywali dużą cierpliwość, spokojnie 
i z uśmiechem czekali, aż przedszkolaki wraz z 
paniami przejdą przez przejście dla pieszych. 
Podczas przedszkolnych   wycieczek dzieci 
utrwaliły zasady poruszania się po chodniku - 
prawą stroną. Wszyscy zadowoleni wrócili do 
przedszkola.

            Katarzyna Pawluś

Poza zajęciami obowiązkowymi dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które 
polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainte-
resowań wśród maluchów. Ponadto pozwalają na wzmacnianie wiary malców we własne 
możliwości oraz pomagają rozwijać ukryte talenty, a także  kreatywność i elastyczność, 
tak bardzo dziś potrzebne.

Oferta zajęć dodatkowych proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola 
jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posia-
dają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z 
pracy z dziećmi.

Wśród zajęć dodatkowych, oferowanych w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w 
Łazach przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, wyróżnić można:

• JĘZYK ANGIELSKI – głównym celem nauczania języka jest umożliwienie dziecku 
dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. 
Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu pod-
stawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowa-
cyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas 
zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają, że dzieci zaczynają przyswajać język angielski 
w sposób dla siebie naturalny, tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego. Zajęcia 
odbywają się w każdej grupie codziennie.

• TERAPIA LOGOPEDYCZNA – celem zajęć logopedycznych jest korekcja wad wymowy 
i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które decydować będą o 
powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wy-
kwalifikowanego logopedę w formie zabawy mają za zadanie: usprawnić pracę narządów 
mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, 
zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku 
przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza. 
Zajęcia odbywają się w każdej grupie  raz w tygodniu.

• GIMNASTYKA – zajęcia te mają na celu wdrożyć dziecko do rekreacji ruchowej, któ-
ra uwzględnia: profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki małego 
dziecka, wzmacnianie dużych grup mięśniowych, rozwijanie ogólnej sprawności i koor-
dynacji ruchowej. Zachęcają też dziecko do aktywności fizycznej, której celem jest wy-
robienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia 
codziennego. Prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego sprawiają dzieciom 
wiele przyjemności i radości. Zajęcia odbywają się w każdej grupie raz w tygodniu.

• RYTMIKA – zajęcia rytmiczne wpływają na rozwój aktywności twórczej dziecka w za-
kresie działania inspirowanego muzyką. Rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umie-
jętność właściwego odbioru muzyki, wartościowania oraz odczuwania jej piękna. Zajęcia 
te zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Rozwijają jego zdolności muzyczne 
poprzez naturalny, spontaniczny kontakt z muzyką. Kształtują poczucie rytmu i koordyna-
cję ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budzą pozytywne emocje i uczucia. 
Zajęcia odbywają się w każdej grupie raz w tygodniu.

• SZACHY - rozpoczęcie nauki gry w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie 
na rozwój dzieci.Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim 
rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i dosko-
nalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i 
reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Zaję-
cia odbywają się raz w tygodniu w grupie 4 i 5 – latków oraz w zerówce.

• JĘZYK NIEMIECKI - zajęcia pozwalają poznać mowę naszych zachodnich sąsiadów. 
Prowadzone są w najstarszej naszej grupie i odbywają się raz w tygodniu.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go 
wszystkimi zmysłami; poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, 
które zawsze jest pewną formą zabawy. Stąd tak bogata i różnorodna oferta zajęć dodat-
kowych w naszej placówce, która stale rozwija się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego świata.

mpp

Nauczyciele z niemieckiej szkoły wybrali 
polską placówkę ze względu na innowacyjne 
metody nauczania języka angielskiego w od-
dziale przedszkolnym oraz I etapie edukacyj-
nym (klasy 0 – III). Głównym celem tzw. ,,job 
shadowing”, tj. obserwacji codziennej pracy 
szkoły partnerskiej było poznanie założeń i 
sposobów organizacji zajęć dwujęzycznych 
prowadzonych w przedszkolu, oddziale ,,0” 
oraz w klasie II i III. Niemieccy nauczyciele nie 
byli jedynie obserwatorami, ale też  uczestni-
kami zaangażowanymi w zadania przygotowa-
ne dla dzieci i uczniów. Chętnie brali udział w 

zabawach i grach oraz na bieżąco konsultowa-
li się z nauczycielami prowadzącymi i uzyski-
wali od nich potrzebne informacje.

Niemcy byli pod ogromnym wrażeniem 
umiejętności językowych dzieci (uczących się 
od drugiego roku życia); podkreślali brak za-
hamowań przed mówieniem u uczniów oraz 
bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność rozu-
mienia ze słuchu. W drugim semestrze plano-
wana jest rewizyta w niemieckiej placówce w 
celu poznania alternatywnych metod naucza-
nia.

mpp

Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Łazach 
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej 

w Rokitnie Szlacheckim

 Piotr Szydło opowiedział dzieciom o swo-
jej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwie-
rzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w 
lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, 
czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas 
spotkania przedszkolaki miały okazję poznać 
zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika,-
niedźwiedzia) zamieszkujących lasy w naszej 

okolicy.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się tak-

że, w jaki sposób pomóc zwierzętom prze-
trwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gro-
madzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. 
Sygnalista  Mateusz Zimny zapewnił w tym 
spotkaniu oprawę muzyczną.

Elżbieta Kieszkiewicz /Olga Ziarko

Goście z Niemiec w Rokitnie Szlacheckim
ROKITNO SZLACHECKIE///    W październiku do Niepublicznej Szkole Podstawowej im. M. 
Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim zawitali niecodzienni goście: niemieccy nauczyciele 
z placówki Schkola w Hartau. Wizyta miała miejsce w ramach programu Erasmus + akcja 1 
,,Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Przedszkolak bezpieczny na drodze!
ŁAZY///   Spacery z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola nr  im. Jana Brzechwy w Ła-
zach są na stałe wpisane w całoroczny kalendarz wydarzeń. Dlaczego więc nie wykorzystać 
ich pożytecznie? Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Leśniczy w przedszkolu
NIEGOWONICE///  „Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się  
nim, podziwiać je i przestrzegajmy dzieci by tego piękna nie nieszczyły” - z takim właśnie prze-
słaniem  do przedszkola w Niegowonicach przybyli panowie: Piotr Szydło i Mateusz Zimny. 

EDUKACJA
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15. FESTIWAL NORDALIA
Zawitali w „Bajkowej Skandynawii”

Dnia 13 października w Bibliotece w Łazach odbyły się zajęcia 

plastyczne „Bajkowa Skandynawia”. Uczniowie klasy III a z Zespołu 

Szkół nr 1 w Łazach wraz z wychowawczynią Joanną Bątorek obej-

rzeli krótką prezentację przybliżającą im skandynawską literaturę 

dla dzieci. Dowiedzieli się, że w skandynawskich książkach wystę-

pują trolle i skrzaty, np. Muminki i Karlsson z dachu. Po obejrzeniu 

prezentacji rozpoczęły się zajęcia plastyczne. Każde dziecko kolo-

rowało rysunek, który miał być stroną wspólnej książki obrazkowej 

„Bajkowa Skandynawia”. Nagrodą, po ciężkiej pracy okazało się 

robienie zdjęć z wcześniej przygotowanymi makietami Pippi i jej 

konia. Było naprawdę bajkowo.

Miniturniej wiedzy o państwach skandynawskich

18 października w Bibliotece w Łazach odbyły się zmagania 

turniejowe z zakresu wiedzy o państwach skandynawskich, w 

których udział wzięli wychowankowie Świetlicy Środowisko-

wej „Stokrotka”.

W pierwszym etapie drużyny „czerwonych” i „niebieskich” 

zmierzyły się z testem – krzyżówką imitującą flagę państwa 

skandynawskiego. W przypadku trudnych zagadnień można 

było skorzystać z koła ratunkowego – tabletu z dostępem do 

sieci. Ostatecznie umysłowe zmagania z krzyżówką zakoń-

czyły się sukcesem. Hasło główne „Festiwal Nordalia” zostało 

zdefiniowane.

Kolejną konkurencją było „Memory” – gra pamięciowa pole-

gająca na odnajdywaniu par takich samych kart. Zgodnie z za-

łożeniem tematyka kart nawiązywała do Skandynawii. Obrazki 

przedstawiały postacie zbudowane z klocków Lego.

Na zakończenie turniejowych zmagań, w ruch poszły kredki do 

malowania twarzy. Skandynawskie barwy ozdobiły ręce oraz 

uśmiechnięte buzie. Uczestnicy przez dobrą zabawę pokazali, 

że rywalizacja nie jest najważniejsza.

Kopenhaga – najlepsze rowerowe 

miasto
W ramach 15. edycji Festiwalu Nordalia – święta 

kultury nordyckiej w Bibliotece Publicznej Miasta 

i Gminy w Łazach dnia 20 października odbyło się 

spotkanie z pasjonatem turystyki rowerowej Andrze-

jem Wójcikiem. Podczas prezentacji  „Kopenhaga 

– najlepsze rowerowe miasto” miłośnik Skandynawii 

zachęcał młodzież do odwiedzenia stolicy Danii.

Andrzej Wójcik zaprezentował Kopenhagę z 

perspektywy dwóch kółek. Wrześniowy wypad do 

stolicy Danii zaowocował kilkunastoma zdjęcia-

mi przedstawiającymi wszystko „co rowerowe”. 

Książkową wiedzę o tym mieście skonfrontował z 

rzeczywistością. To, co zaskoczyło widzów, to z pew-

nością ilość zaparkowanych rowerów pod domami, 

sklepami, restauracjami, instytucjami…

Według Andrzeja Wójcika Kopenhaga to ide-

alne miasto do poruszania się na dwóch kółkach. 

Najłatwiej zwiedzić ją jeżdżąc właśnie na rowerze. 

Gęsta sieć ścieżek rowerowych, liczne wypożyczal-

nie jednośladów, bezpieczeństwo i bezproblemo-

we funkcjonowanie infrastruktury rowerowej – to 

wszystko sprawia, że stolica Danii zasługuje na 

miano rowerowej stolicy Europy. Dla Skandyna-

wów „rower jest nie tylko narzędziem rekreacji, ale 

również narzędziem pracy” – podkreślał gość. Swoje 

wystąpienie Andrzej Wójcik zakończył przesłaniem 

do młodzieży „Realizujcie swoje marzenia!”. Słucha-

czami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w 

Łazach – klasa II a z wychowawczynią Joanną Błoch. 

Jak się okazało droga, którą musi 
przebyć książka od pisarza do czy-
telnika wcale nie jest prosta. Nie wy-
starczy sam utalentowany pisarz, ale 
potrzebny jest również wydawca, 
redaktor, korektor, ilustrator, grafik, 
drukarz. Uczniowie klasy II podczas 
lekcji bibliotecznej zapoznali się ze 
specyfiką i warsztatem pracy ww. pro-
fesjonalistów, a następnie wspólnie 
rozwiązali „branżową” krzyżówkę. Na 
zakończenie, w ramach promocji czy-
telnictwa drugoklasiści mogli obejrzeć 
najciekawsze książki dla dzieci i mło-
dzieży, a także samodzielnie „pobu-
szować” wśród regałów. 

Lekcja biblioteczna stała się 
przede wszystkim ciekawym spotka-
niem z książkami.  Zajęcia miały na 
celu pobudzenie zainteresowań czy-

telniczych oraz zachęcenie dzieci do 
odwiedzania biblioteki. 

mpp

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? 
…czyli lekcja w bibibliotece

ROKITNO SZLACHECKIE///  To już po raz drugi uczniowie klasy II Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim odwiedzili Filię Biblioteczna nr 
5. W ubiegłym roku, jako pierwszoklasiści, dzieci zwiedziły wszystkie zaka-
marki biblioteki oraz zapoznały się z zasadami korzystania ze zbiorów. 11 
października tego roku zastanawiały się nad procesem powstawania książki.

Zajęcia prowadzi Latarnik Pol-
ski Cyfrowej Równych Szans Ka-
rol Hadrych. Celem szkoleń jest 
wspieranie działań na rzecz pod-
noszenia kompetencji cyfrowych 
dorosłych Polaków w ich lokal-
nych środowiskach.

W trakcie zajęć uczestnicy 
poznają podstawową obsługę 

komputera i zasady działania In-
ternetu. Pozyskują też wiedzę na 
temat podstawowych programów 
do tworzenia tekstu, odtwarzania 
filmów  i plików muzycznych.

Zajęcia odbywają się także w 
Filii nr 1 w Niegowonicach.

mpp

Jesienne wzory i kolory w bibliotece
CIĄGOWICE///   W Filii nr 6 w Ciągowicach w dniach 7 – 17 października odbył się cykl zajęć artystycz-
nych pod hasłem „Jesienne wzory i kolory”. 

Dzieci odwiedzające w 
tych dniach Bibliotekę two-
rzyły pod czujnym okiem 
Anny Wilczok jesienne de-
koracje. Pierwsze spotkanie 
poświęciły na wylepienie z 
masy solnej różnego kształ-
tu wazoników, które podczas 
kolejnych zajęć pomalowały 
i ozdobiły. Zwieńczeniem 
prac było układanie liścia-
stych jesiennych kompozy-
cji, które zachwyciły wielu 
odwiedzających Bibliotekę 
czytelników.

mpp

Urodziny Kubusia w Wysokiej
WYSOKA///    14 października Kubuś Puchatek ukończył 90 lat. Tego dnia 1926 roku wydano książkę opi-
sującą przygody pewnego sympatycznego, aczkolwiek niezbyt mądrego misia i jego przyjaciół, m.in.: 
Krzysia, Prosiaczka, Królika, Kłapouchego. 

Z okazji urodzin Kubusia w Szkole 
Podstawowej w Wysokiej w klasie III od-
była się uroczystość przygotowana przez 
Filię Biblioteczną w Wysokiej i Bibliotekę 
Szkolną.Uczniowie klas starszych przed-
stawili krótki scenariusz związany z boha-
terami Stumilowego Lasu. Dzieci dowie-
działy się jak doszło do napisania książki 
oraz wysłuchały krótkiego fragmentu 
„Kubusia Puchatka”.Podsumowaniem im-
prezy był słodki poczęstunek czyli „małe 
conieco”.

mpp

KURS KOMPUTEROWY DLA OSÓB 50+
ŁAZY///   19 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach rozpoczęła się kolejna 
edycja bezpłatnych szkoleń komputerowych dla osób 50+ w ramach programu Polska Cyfrowa Równych 
Szans. 



ŁŁowianii literackk

STREFA CZYTELNIKA

Cuuzz chwaliciz, swegg niz znaciz

Nowy rok szkolny się zaczyna, 
wracają wspomnienia

Oj, Szkoło! Moja Szkoło!
Szara lecz niewzruszona jak granitowa skała

Wśród licznych domostw nasza szkoła powstała.
Oj, Szkoło! Moja Ty Szkoło! 
Wszak zmieniają się czasy, 

a u Ciebie wciąż gwarno, wesoło
 Jak przed dawnymi laty.

Tu stawiasz drobne kroczki, 
poznajesz pierwsze literki

Malujesz kolorowe domki, cichutko liczysz cyferki.
Uczysz się polskiej mowy, 

z nauką rozwijasz się jak kwiat

By z czasem pójść przez życie, móc poznać ludzi, 
ojczyznę, świat.

Cóż w tobie jest takiego? 
Na próżno komuś szukać tezy

Skoro we wnętrzu twoim, 
jest klucz do wszelkiej wiedzy.

Z głębi czasów odległych świecisz blaskiem 
młodości

Wyrastasz w sercu jak pomnik ludziom z twojej 
przeszłości. 

Choć dziś nowe sale zdobią ci oblicze
Godnie i dumnie patrzysz w świat

Wciąż pozostajesz nam kochaną szkołą
Do której uczęszczał mój i twój dziad

Ireneusz Małecki

Gotuu z namm

ŁŁowianii nn  lakk 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „RAFIK”
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)

www.schroniskoboleslaw.pl

Szukają domu!
AKUS to fajny 2-latek 
ze Szczekocin. Przy-
gotowany do adopcji 
szuka nowego domu. 
Akus jest spokojny, 
mało szczeka i boi się 
gwałtownych ruchów. 
To taki miziak, który 
potrzebuje stonowa-
nego człowieka. Może 
mieszkać jako drugi 
psiak, bo z innymi się 
koleguje)

BIRKA to wspaniała roczna dziewczyna z gminy 
Przyrów. Przygotowana do adopcji szuka nowego 
domu. Birka powinna być raczej jedynym zwie-
rzakiem w domu, ale za to nadaje się dla dzieci. 
Lubi aportować piłki, nie ma problemu z zabra-
niem jej zabawki, nawet z pyszczka, no i najważ-
niejsze - uwielbia się głaskać i rozdawać buziaki. 
Komu to Cudeńko?

MIKI to mały fajny 
psiak z Borzęcina. 
Jest niezwykłej uro-
dy mixem pekińczy-
ka. Przygotowany do 
adopcji szuka nowe-
go domu. Komu to 
słodziutkie cudo?

TERI to 2-letnia babeczka z Zawiercia. Jest 
zaszczepiona i wysterylizowana. Aktualnie 
szuka nowego domu. Teri jest średnią su-
nią - waży 12 kg. Może mieszkać jako drugi 
zwierz. Teri nie ciągnie na smyczy, umiar-
kowanie szczeka, więc będzie się nadawała 
do zamieszkania w bloku. Nie będzie spra-
wiać sąsiadom kłopotu.

Składniki:
ok. 70 dkg obranej dyni
6 jajek
6 łyżek cukru pudru
6 łyżek likieru Amaretto
4 łyżki kawy
2 paczki biszkoptów
0,5 kg serka Mascarpone

Wykonanie:
Krok I
Miąższ z dyni pokroić w kostkę. Kawę wsy-
pać do dzbanka, zalać około 3/4 l wrzątku 

i zaparzyć. Po zaparzeniu pozostawić kawę do wystygnięcia. Po ostudzeniu kawy przelać przez 
sito do płaskiego naczynia i dodać Amaretto.
Krok II
Rozbić jajka i oddzielić białka od żółtek.
Do wykonania tiramisu używa się tylko żółtek.
Krok III 
Żółtka razem z cukrem pudrem ucierać mikserem około 8 do 10 minut na puszystą masę.
Dodać serek Mascarpone i całość wymieszać mikserem do momentu powstania jednolitej masy.
Krok IV
Namoczyć biszkopty w kawie i ułożyć w szklanej brytfannie. Gdy biszkopty pokryją dno bryt-
fanny, wyłożyć na nie 1/2 przygotowanej masy, rozprowadzając ją równomiernie na całej po-
wierzchni.
Następnie ułożyć drugą warstwę: namoczone biszkopty i resztę masy tak jak w poprzedniej 
warstwie, rozprowadzić wszystko, aby masa szczelnie pokryła biszkopty.
Brytfannę  włożyć do lodówki i chłodzić około 6 godzin.
Przed podaniem deseru oprószyć wierzchnią warstwę kakao.

Jolanta Kopaczewska z KGW Turza

Szkoło, moja szkoło

Tiramisu

16 października 2016r. 
rozpoczęło się 100- lecie 
działalności Stowarzysze-
nia Rycerstwa Niepokalanej                 
oraz 15–lecie  założenia tego 
Stowarzyszania w parafii 
N.S.P.J. w Łazach, w parafii Mi-
łosierdzia Bożego w Rokitnie 
Szlacheckim oraz w parafii 
św. Maksymiliana w Łazach 
przez zmarłego 02.06.2014r.  
ks. Kan. Krzysztofa Jeziorow-
skiego Z tej okazji z wyrazami 
wdzięczności ufundowane zo-
stało zasłużonemu kapłanowi 
epitafium ,,Na  Wieczną Chwa-
łę i Cześć”.

Uroczystość w Łazach 
rozpoczęła się Mszą Świętą 
w parafialnym kościele, którą 
koncelebrował da. Proboszcz 
Stanisław Wyka. Homilię wy-
głosił ks. Kan. Jan  Niziołek,  
proboszcz  katedry  w Często-
chowie.

Rycerstwo Niepokalanej 
w łazowskiej parafii istnieje 
już piętnaście lat. 10 grudnia 
2002r. podczas Rekolekcji 
Adwentowych ks. Krzysztof 
Jeziorowski w homilii  powie-
dział: „Byśmy  osiągnęli wy-
bitną świętość powinniśmy 
się zbliżyć do Niepokalanej, 
oddać się Jej całkowicie i 
ściśle się z Nią zjednoczyć”. 
W czasie tych rekolekcji ks. 
Krzysztof założył Rycerstwo 
Niepokalanej, do którego 
wstąpiło 118 osób. Kapłan był 
opiekunem stowarzyszenia, 
odprawiał comiesięczne  Msze 
Święte oraz pielgrzymował 
wspólnie z wiernymi do pięk-
nych polskich sanktuariów.  
Obecnie do Rycerstwa należy 
160 osób. 

10 października 2010r. 
został uroczyście przekazany 
ufundowany  przez  rycerzy 
sztandar Rycerstwa Niepoka-
lanej. 30 lipca 2011r. Klasztor 
Ojców Franciszkanów w Nie-
pokalanowie przekazał sto-
warzyszeniu relikwia św. Mak-
symiliana Kolbe.  Tym samym 
spełniło się marzenie wspól-
noty, by w Roku Kolbiańskim 
odebrać relikwie Świętego 
oraz być w miejscu gdzie żył 
i pracował. W pielgrzymce do 
Niepokalanowa po relikwie 
uczestniczyło 50 pielgrzy-
mów.

W dniu zakończenia Roku 
Kolbiańskiego 14 sierpnia 
2011r.  wprowadzone zostały 
relikwie Świętego do para-
fii pw. N.S.P.J. Na uroczystej 

Mszy Św. ówczesny proboszcz 
Leonard Zagórski  odczytał 
dekret przyznania relikwii 
św.Maksymiliana do kultu w 
miejscowym kościele. 

Nie tylko wspólnota ry-
cerzy, ale cała parafia brała 
czynny udział w tej niezwy-
kłej uroczystości, której to-
warzyszył sztandar MI oraz 
symboliczne biało –czerwone 
róże. Specjalnie dla relikwii 
zbudowany został ołtarzyk z 
obrazem Świętego, by patro-
nował i był blisko wiernych 
każdego dnia . Relikwie ojca 
Maksymiliana wprowadził do 
Łaz ks. Krzysztof Jeziorowski, 
który w homilii nawiązał do 
św. Maksymiliana i jego ciągle 
aktualnej  osobowości, odgry-
wającej ważną rolę w kształ-
towaniu człowieka naszych 
czasów. ,,Za jego przykładem 
powinniśmy odważnie stawiać 
czoło wezwaniom jakie niesie 
współczesny świat ” - przeko-
nywał wówczas kaznodzieja. 

23 października 2016r. 
podczas Mszy Św. parafianie 
wraz z rycerzami dziękowali  
Bogu i Niepokalanej za dar 
św. Maksymiliana oraz za ka-
płanów,  szczególnie za ks. 
Kan. Krzysztofa Jeziorowskie-
go. W liturgii aktywny udział 
brali członkowie rycerstwa, 
którzy swój udział zaznaczyli 
poprzez czytanie, śpiewanie 
psalmu i modlitwę.

Po wygłoszonej homilii 
przez ks. kan. Jana Niziołka 
nastąpiło poświęcenie epi-
tafium dla ks. Krzysztofa. Na 
uroczystości  obecni byli ro-
dzice ks. Krzysztofa z rodziną, 
przybyli też rycerze z parafii 
Miłosierdzia Bożego z Rokit-
na Szlacheckiego i z parafii 
św. Maksymiliana w Łazach. 
Szczególną radość łazowskim 
wiernym sprawili goście z 
Wąsosza Górnego, który re-
prezentowali: prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Henryk 
Wróż z rodziną, 
Anna Kijak, autorka 
wspomnień o ks. 
Krzysztofie Jezio-
rowskim. Obecni 
byli także przewod-
nicząca Rady Miej-
skiej w Łazach Anna 
Staniaszek. Uroczy-
stość uświetnił chór 
„Michaell” pod ba-
tutą Stefana Stróża.
/Barbara Staniaszek       

Gościnne progi pensjonatu Ga-
borek, rodzinna atmosfera i smako-
wite posiłki zrekompensowałydesz-
czową aurę pierwszego dnia pobytu. 
Wprawdzie Krynica Zdrój przywitała 
łazowian typowo jesienną deszczo-
wą pogodą, ale już w następnych 
dniach była możliwość podziwinia 
przecudnych barw jesieni i okolicy 
przy sprzyjającej słonecznej pogo-
dzie. Kolejarscy seniorzy nie usiedzą 
w jednym miejscu, to też już w dru-
gim dniu wyruszyli na zwiedzanie 
Starego i Nowego Sącza. Wśród wie-
lu ciekawych miejsc duże wrażenie 
zrobił na wszystkich ołtarz papieski 
przy Centrum Opoka, gdzie zgroma-
dzone są pamiątki po Papieżu Janie 
Pawle II, klasztor Sióstr Klarysek oraz 
pijalnia wód w Starym Sączu. Nowy 
Sącz zachwycił turystów z Jury ru-
inami zamkowymi, pięknym rynkiem 
z budynkiem Rady Miejskiej oraz 
kościołem św. Małgorzaty. W czasie 
podróży zachwycały pięknem je-
siennych kolorów lasy w dolinie Po-
pradu. Mimo wyczerpującego, peł-
nego emocji dnia, nie brakło sił, by w 
godzinach wieczornych pokazać się 
na parkiecie tanecznym, gdzie zaba-
wa trwała jeszcze do późnych godzin 
nocnych. Trzeci dzień wycieczki po-
święcony został na podziwianie uro-
ków Krynicy. Część osób miała swoją 

ucztę melomana podczas koncertu 
w Domu Zdrojowym, inni korzystali 
z wód zdrojowych. Piękna pogoda 
pozwoliła na podziwianie okolicy z 
Góry Parkowej, jednak nie zabrakło 
też czasu, by obejrzeć pomnik Jana 
Kiepury i Nikifora Krynickiego oraz 
zwiedzenie Muzeum Regionalnego. 
Miłym zakończeniem dnia była moż-
liwość kąpieli w jacuzzi, odpoczynku 
w saunie czy też poćwiczenie na si-
łowni dzięki gościnności właściciela 
krynickiego pensjonatu. W słonecz-
ną niedzielę po śniadaniu turyści 
udali się do Tylicza, w którym Tylic-
ka Golgota oraz dróżki różańcowe 
cieszą się wielką popularnością. To 
miejsce ma niezapomniany klimat. 

Wszystko co dobre szybko się 
kończy, dlatego też po trzech dniach 
pełnych wrażeń wesoła grupa mu-
siała wracać w rodzinne strony. Nie 
brakowało słów podziękowań dla 
organizatorów z ust przewodniczą-
cej Bożeny Pałuchy, która zadbała o 
to, by wyjazdudał się perfekcyjnie.O 
tym, że impreza była nader udana, 
można się było przekonać w auto-
karze, gdzie w drodze powrotnej 
trwały zapisy na kolejną wycieczkę, 
tym razem do Zakopanego, oraz na 
czerwcowe wczasy nad morzem. 

 Renata Wicha

Kolejowi seniorzy z Łaz w Krynicy
Nieprzychylna prognoza pogody nie stanowi dla nich żadnych przeszkód. 
Bo cóż znaczy trochę chłodu czy deszczu, gdy humory dopisują, a towa-
rzystwo jest doborowe. Mowa tu o zapalonych turystach zrzeszonych w 
Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Ko-
lejarzy Śląskich z Łaz, którzy 6 października br. wybrali się na czterodnio-
wy wypad do Krynicy Zdrój. 

Rycerski Jubileusz
Stowarzyszenie Rycerzy Niepokalanej zostało założone 
przez św. o. Maksymiliana Kolbe w 1917 r, aby przez życie 
pełne miłości  i  ofiary zdobyć  cały  świat dla Chrystusa 
przez  Niepokalaną.



Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. Kawał. 6. Perkal. 9. Siostra Balladyny. 10. Fajrant. 11. Liczykrupa. 
12. Czeski giermek Zbyszka z Bogdańca. 15. Realizowana w aptece. 18. Liść de-
koracyjny. 21. Antypoda nadiru. 22. Rzeka płynąca przez Wiesiółkę. 23. Darmo-
zjad. 24. Trzebyczka zasilająca Czarną Przemszę. 25. Zwierzęta z rodziny psów, 
aktywne nocą, żyjące w Afryce. 29. Termin buchalteryjny. 32. Lśniąca tkanina. 
35. Przysiółek Grabowej. 36. Atom tego samego pierwiastka chemicznego róż-
niący się od niego inną liczbą neutronów. 38. Nóż chirurgiczny. 39. Kolekcja 

Pionowo: 2. Łąka w zakolu rzeki. 3. Kraj w Andach. 4. Dzierżawa. 5. Zagórczań-
ska, przysiółek Niegowoniczek. 6. Placek dla Żyda. 7. Hobby. 8. Seminarzysta. 
13. Szpital wojenny. 14. Zdobi pierwszą stronę „Echa Łaz”. 15. Wynik nieroz-
strzygnięty. 16. Ma około 40 strun. 17. Część stopy. 18. Zbiór map. 19. Żagiel 
skośny. 20. Rybie gody. 26. Jędza. 27. Rodzaj klatki. 28. Tasiemka do haftowa-
nia. 30. Ogłoszenie w naszym dwutygodniku „Echa Łaz”. 31. Wojewódzka nr 
796 w Chruszczobrodzie, obecnie remontowana od podstaw. 33. Nasza gmina i 
miasto. 34. Dawniej Zaporoże. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie.

KKyżówkk „Echk ŁŁ” nr 292

Kim Holden „Promyczek”
Tajemnice – każdy je ma, czasem większe, 

czasem mniejsze. Kiedy zostaną ujawnione, 
mogą uzdrowić albo zniszczyć. Życie Kate Sed-
gwick, nazywanej „Promyczkiem”, nigdy nie było 
bezbarwne. Dziewczyna jest pełna życia, bystra 
i zabawna, ma wybitny talent muzyczny. Nigdy 
jednak nie wierzyła w miłość. Właśnie dlatego – 
gdy wyjeżdża z San Diego by studiować w Grant, 
małym miasteczku w Minnesocie – kompletnie 
nie spodziewa się, że przyjdzie jej pokochać Kel-
lera Banksa. Oboje to czują. Oboje mają powód, 
by z tym walczyć. Oboje skrywają tajemnice. 
Kiedy wyjdą one na jaw, mogą uzdrowić… mogą 
również zniszczyć.

Emma Donoghue „Muzyka żab”
Osią powieści jest dziwaczna zbrodnia, 

główną bohaterką wyjątkowa kobieta – Blanche 
Beunon, miejscem osadzenia fabuły San Franci-
sco z 1876 roku, nawiedzone falą upałów i epi-
demią ospy. To tu w sypialni pensjonatu Eight 
Mile House zostaje zastrzelona Jenny Bonnet. 
Jej śmierć widzi przyjaciółka, francuska tancerka 
burleskowa o imieniu Blanche, która do Kalifor-
nii przyjechała z kochankiem i jego przyjacielem. 
Strzelanina w Eight Mile House staje się punk-
tem wyjścia do podróży, w którą zabiera czy-
telników Blanche – podróży po świecie pełnym 
zdesperowanych nędzarzy, zazdrosnych męż-

czyzn i skrzywdzonych dzieci. Blanche zaryzykuje 
wszystko, by walczyć o sprawiedliwość w imie-
niu swojej zmarłej przyjaciółki – jeśli oczywiście 
wcześniej nie dopadnie jej morderca…

Tomasz Lis „A nie mówiłem?”
Tomasz Lis: „W tej książce publikuję teksty, 

które napisałem w czasie ostatnich prawie czte-
rech lat. W większości, przyznaję to z przykrością, 
celnie przewiduję to, co się teraz dzieje. Niestety, 
nie spełniły się głównie przewidywania optymi-
styczne. Teksty o tym, co może być, czyta się dziś 
w dużym stopniu jak teksty o tym, co jest. Warto 
je jednak, tak sądzę, czytać także z myślą o tym, 
jak być może i jak być powinno.”

Bibliotekk poleck

STREFA CZYTELNIKA

Poradd dietetykk

Ciąża jest naturalnym fizjo-
logicznym stanem, lecz często 
wiąże się z nieprzyjemnymi 
dolegliwościami. Odpowiednio 
skomponowana dieta może im 
zapobiec lub w znacznym stop-
niu załagodzić uciążliwe objawy. 

Wzdęcia, zgaga, nudności 
wymioty, skurcze jelit, mogą 
tymczasowo zmienić sposób 
odżywiania przyszłej mamy, pro-
wadząc do do eliminacji pew-
nych produktów codziennego 
jadłospisu. Niestety nie jest to 
korzystne ani dla matki, ani dla 
rozwijającego się dziecka, ponie-
waż może prowadzić do poważ-
nych braków składników odżyw-
czych. Na szczęście, wszystkim 
dolegliwością można z łatwością 
zaradzić, głównie przez dobrze 
zaplanowana dietę. 

Na nudności w czasie cią-
ży uskarża się 30 % kobiet, a 
50 % zarówno na nudności jak 
i wymioty trwające nawet do 
20-22 tygodnia ciąży. Badania 
dowodzą, że dolegliwości nasi-
lają się w przypadku , gdy dieta 
przyszłej matki jest nieregularna  
bądź uboga w witaminy i mine-
rały. W przypadku uporczywych 
mdłości i wymiotów zaleca się 
spożywanie 5-6 posiłków dzien-
nie o małej objętości. Pomiędzy 
posiłkami zalecane jest popi-
janie niewielkimi łyczkami, by 
duża ilość płynu nie wywołała 
odruchów wymiotnych (nie pi-
jemy w trakcie konsumpcji). Po-
lecane do picia jest woda, napar 
z rumianku, melisy lub woda z 
dodatkiem imbiru. Kłącza imbiru 
cechują się zdolnościami prze-

ciwwymiotnymi potwierdzonymi 
licznymi badaniami. 

Jeśli ciężarna kobieta bory-
ka się z mdłościami o poranku, 
wskazane jest spożywać pierw-
szy posiłek zanim wstanie z łóż-
ka. Może nim być zarówno ciepła 
woda jak i mleko, dojrzały banan, 
sucharki, chrupkie pieczywo lub 
wafle ryżowe. W ciągu dnia ob-
jawy załagodzi podgryzanie mi-
gdałów, woda z imbirem bądź 
suche przekąski. Unikać należy 
spożywania posiłków słodkich, 
zastąpić należy je cierpkimi i 
kwaśnymi. 

Kolację jemy minimum 2 
godziny przed położeniem się 
spać. Wskazane są produkty 
białkowe, takie jak twarożek, 
jogurty naturalne, jajka, chuda 
wędlina dobrej jakości. Przygo-
towując posiłki należy unikać 
wysokoprzetworzonych produk-
tów, o silnym aromacie i zde-
cydowanym smaku, gdyż mogą 
nasilać nudności. Należą do nich 
np. smażone mięso, owoce cy-
trusowe, kawa, mocna herbata, 
gazowane napoje. 

Nawracająca zgaga zwykle 
pojawia się po posiłku, przeważ-
nie obfitym lub szybko spoży-
tym, ulega nasileniu w pozycji 
leżącej lub pochylonej. Aby zni-
welować jej objawy , zaleca się 
spożywanie regularnych, nie-
wielkich objętościowo posiłków, 
spożywanych w odstępach trzy-
godzinnych. Niewskazane jest 
odpoczywanie zaraz po jedzeniu 
w pozycji leżącej, intensywne 
ćwiczenia. W codziennym menu 
należy unikać produktów wy-

sokoprzetworzonych, tłustych, 
nadmiernie gorących oraz sma-
żonych, słodyczy (szczególnie 
na bazie kakao), soków, napojów 
gazowanych, a także owoców 
spożywanych na śniadanie. Jeśli 
równolegle występują nudności 
lub wymioty, należy zrezygno-
wać z imbiru, ponieważ może on 
nasilić te objawy. W takiej sytu-
acji polecane jest: ciepłe mleko, 
migdały, kleiki na bazie siemie-
nia lnianego.

Wzdęcia i gazy również towa-
rzyszą niektórym kobietą pod-
czas ciąży. Z diety należy wyeli-
minować produkty wzdymające 
takie jak: nasiona roślin strącz-
kowych, warzywa kapustne, ce-
bula, czosnek, potrawy smażone, 
tłuste, słodycze, a w niektórych 
przypadkach nawet mleczne po 
konsultacji z lekarzem lub die-
tetykiem. Potrawy dokładnie 
przeżuwane, jedzone w spokoju. 
Nadmiar powietrza łykany w cza-
sie szybkiego jedzenia, a także 
stres zwiększa ryzyko wystąpie-
nia wzdęć. 

    Problem z zaparciami moż-
na zniwelować poprzez spoży-
wanie znacznej ilości błonnika 
znajdującego się w następują-
cych produktach: razowe pieczy-
wo, otręby, gruboziarniste kasze, 
płatki owsiane, musli, warzywa, 
owoce. Pomocne również jest 
jedzenie fermentowanych na-
pojów mlecznych, picie odpo-
wiedniej ilości wody oraz ak-
tywność fizyczna dostosowana 
do możliwości kobiety stopnia 
zaawansowania ciąży oraz stanu 
zdrowia. 

ŁAGODZENIE DIETĄ DOLEGLIWOŚCI CIĄŻOWYCH

EWA SKRZYPEK
DIETETYK KLINICZNY

Łazy 42-450, ul. Tadeusza Kościuszki 15

Lokalna Grupa Działania „Perła 
Jury” z siedzibą w Łazach, ul. Jesio-
nowa 1 ogłosiła nabór wniosków w 
zakresie podejmowania i rozwija-
nia działalności gospodarczej.

O pozyskanie pomocy na po-
dejmowanie działalności gospo-
darczej mogą ubiegać się pełno-
letnie osoby fizyczne, posiadające 
obywatelstwo UE oraz zamieszku-
jące obszar LGD (9 gmin powiatu 
– oprócz Zawiercia). Pomoc jest 
przyznawana:

-jeśli w okresie 2 lat poprze-
dzających dzień złożenie wniosku 
Wnioskodawca nie wykonywał 
działalności gospodarczej ( nie był 
wpisany do CEiDG); 

- utworzy co najmniej 1 miejsce 
pracy (zgodne z operacją) w prze-
liczeniu na pełne etaty średnio-
roczne, a osoba, dla której zostanie 
utworzone miejsce pracy, zostanie 
zatrudniona na umowę o pracę lub 
spółdzielczą umowę o pracę (w tym 
samozatrudnienie);

- jeśli Wnioskodawca utrzyma 
miejsce pracy i działalność co naj-
mniej przez 2 lata od zakończenia 
operacji. 

Wysokość środków na podej-
mowanie działalności wynosi 70 
tys. zł dla działalności okołotury-

stycznej i 80 tys. zł dla działalności 
usługowej. Kwalifikowalność kosz-
tów wynosi 100 %.

O pozyskanie pomocy na roz-
wijanie działalności gospodarczej 
mogą ubiegać się podmioty, które 
prowadzą działalność przez 365 
dni w przeciągu ostatnich 3 lat 
(nadal) oraz posiadają siedzibę lub 
oddział na terenie LGD „Perła Jury”.

Pomoc jest przyznawana:
- jeżeli podmiot utrzyma do-

tychczasowe miejsca pracy, w tym 
co najmniej 1 miejsce pracy, które 
zostanie utworzone w ramach re-
alizacji operacji, do dnia, w którym 
upłynie 3 lata od dnia wypłaty płat-
ności końcowej.

Wysokość przyznania pomocy 
wynosi 80 000,00 zł. Kwalifikowal-
ność ,kosztów wynosi do 70%, w 
oparciu o refundację kosztów.

Warunki uzyskania dofinan-
sowania określa Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 24.09.2015r w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020wraz z 

Rozporządzeniem zmieniającym z 
dnia 25.08.2016r.

Wniosek należy złożyć w dro-
dze otwartego konkursu, ogłoszo-
nego na stronie internetowej www.
lgdperlajury.pl, zakładka Ogłosze-
nia o naborach.

Operacja musi być zgodna z 
Celami Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020 oraz spełniać 
przynajmniej minimum punktowe 
w zakresie oceny pod względem 
kryteriów. Dokumenty związane 
z konkursem znajdują się na ww. 
stronie internetowej LGD. Oceny 
projektu dokonuje organ oceniają-
cy – Rada Programowa. Strategia, 
kryteria oceny, procedury i regula-
miny znajdują się na stronie inter-
netowej LGD.

LGD zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do zapoznania się z 
dokumentami oraz do odwiedzenia 
biura LGD, w celu uzyskania szcze-
gółowych informacji ( m.in. nt.: 
zgodności planowanego projektu z 
celami Strategii, kryteriami wyboru, 
procedur naboru i oceny operacji 
przez organ oceniający, harmono-
gramu ogłaszanych konkursów), w 
dniach od poniedziałku do piątku 
od 7.00-15.00. 

mpp

Nabór wniosków w LGD „Perła Jury”

Tiramisu



SPORT12

Wydawca: Gmina Łazy
Adres redakcji:

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
Redaktor naczelny:
Agnieszka Seweryn
tel. 790 34 88 55

e-mail: redakcja@lazy.pl

Miejsce i data wydania:
Łazy, 28 października 2016r.

Druk: 
POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział 
Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec

Nakład: 
6000 egzamplarzy

Członkowie łazowskiej grupy 
Biegaj z Bananem podjęli właśnie 
takie wyzwanie. Kraków zamykał 
ten cykl. Sportowcy biegali w róż-
nych miastach m.in. Sobótka,  War-
szawa, Wrocław, Wałbrzych, Piła, 
Gniezno. Każdy wybrany półma-
raton przybliżał dzień, w którym 
najliczniej stanęli na linii startu 
właśnie w Krakowie. Wszyscy ukoń-
czyli bieg. Jedni bardziej, inni mniej 
zadowoleni z osiągniętego wyniku, 
a niektórym udało się zrobić ży-
ciówki.  

Na trasie jedni wspierali i mo-
tywowali  innych, czasem wręcz  
podając pomocną rękę lub  wspie-

rając  słowem.  Wszystkie chwilo-
we słabości, niemoc, zmęczenie 
przestały być ważne w momencie 
przekroczenia mety.  KORONA PÓŁ-
MARATONÓW POLSKICH jest na-
sza – Magdalena Karasek, Grzegorz 
Karasek, Dawid Krawczyk, Dawid 
Majewski, Magdalena Szabla, Mar-
cin Szabla, Tomasz Kotwa,  Izabela 
Góral i oczywiście – Banan - Łukasz 
Supernak. Wszystkie głowy  koro-
nowane.  Zostało dopełnić formal-
ności i wysłać wnioski. Biegaj z 
Bananem! Brawo Wy! Jakie kolejne 
wyzwanie przed grupą?  O tym już 
wkrótce.

 Izabela Góral 

Młoda zawodniczka już od 
przedszkola bardzo chciała uczęsz-
czać na zajęcia sztuk walki. Jednak 
w pobliżu nie było takiej możliwo-
ści. Dopiero gdy skończyła dziewięć 
lat w Łazach powstała sekcja Ta-
ekwondo, prowadzona przez obec-
ną trenerkę Agnieszkę Horbatiuk. 

„Na początku treningów czułam 
ciekawość i chęć poznania czegoś 
nowego. Teraz chcę rozwijać się 
sportowo, zdobywać nowe umie-
jętności i poprawiać te, które już 
mam. Na treningach daję z siebie 
wszystko, gdyż wiem, że przyniesie 
to widoczne efekty na zawodach. 
Gdy sędzia podnosi moja rękę po 
skończonej walce jestem bardzo 
szczęśliwa, jednak zawsze odnoszę 
wrażenie nierealności danej chwili. 
Dopiero po jakimś czasie zdaję so-
bie sprawę z tego, co zrobiłam i jak 
ogromną wartość to ma” - mówi Ju-
lia Armatyńska.

Nastoletnia zawodniczka ma na 
swoim koncie wiele udanych zawo-
dów, z których zazwyczaj wraca z 
medalami. W tym roku Julia zdoby-
ła 3. miejsce w walce przerywanej 
na Mistrzostwa Świata TaeKwon-Do 
International w Birmingham. Kolej-
ne osiągnięcie to  1. miejsce w wal-
ce ciągłej na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski 2016 w Wie-

liczce. Nie można również pominąć  
Mistrzostw Polski w Tang Soo Do w 
Pionkach 2015, gdzie zawodniczka 
z Łaz wystartowała w dwóch kate-
goriach wiekowych: kadet oraz ju-
nior i w obu kategoriach w walce 
ciągłej sięgnęła po złoty medal.

„Motywuje mnie wiele rzeczy.  
Każda wygrana walka napędza 
mnie do dalszej ciężkiej pracy, gdyż 
bez niej nie osiągnęłabym sukcesu. 
Motywuje mnie rodzina i znajomi, 
którzy zawsze cieszą się z moich 
osiągnięć. Cieszę się również, że 
Gmina Łazy interesuje się tym co 
robię. Dzięki stypendium, które do-
staję mogę m.in. kupić nowy sprzęt 
sportowy, jeździć na zawody i nadal 
doskonalić swoje umiejętności” – 
wyznaje zawodniczka. 

„Julia jest tytanem pracy, po-
dziwiam tą małą istotę za charak-
ter, upór, determinację w dążeniu 
do celu. Jest niezwykle sumienna 
i pracowita, poza ogromnymi osią-
gnięciami jest wzorową uczennicą. 
Cieszę się że moi zawodnicy potra-
fią na każdym szczeblu sięgać po 
najwyższe trofea i mam nadzieję, 
że treningi się temu przysłużyły, 
ponieważ staram się zaszczepiać 
w swoich adeptach wiele potrzeb-
nych cech, które pomogą im w 
dalszym rozwoju życiowym. Patrzę  

z podziwem na osoby, które są ze 
mną od lat i dostrzegam w nich, nie 
tylko pasję do sportu, ale również 
pomysł na siebie. Wiedzą oni do-
brze, że poprzez ciężką pracę moż-
na wiele zyskać i to co nie możliwe 
może znaleźć się w ich zasięgu” 
– docenia pracę swoich podopiecz-
nych Agnieszka Horbatiuk, trenerka 
łazowskiej sekcji Taekwondo.

Agnieszka Seweryn

XI Puchar Burmistrza Dobro-
dzienia w Pływaniu to kolejne duże 
zawody pływackie tego sezonu, w 
których UKS Jedynkę reprezento-
wało dwóch zawodników Oliwier 
Łukasik i Dominik Wdowiak.

Łazowscy zawodnicy zostali naj-
lepszymi pływakami w kategoriach 
wiekowych 2006 i 2007. Dominik 
Wdowiak wystartował 100 m sty-
lem zmiennym oraz 50 m i 100 m 
stylem klasycznym. Zawodnik zdo-
był trzy razy pierwsze miejsce w 
kategorii wiekowej 2007 z czego w 
stylu zmiennym na dystansie 100 
m z super czasem 1.30.68. oraz w 
stylu klasycznym na dystansie 100 
m z nowym swoim rekordem życio-
wym 1.47.51. Dominik Wdowiak 
okazał się najlepszym zawodnikiem 
według punktacji FINA w kategorii 
wiekowej 2007. Osiągnięć młodego 
sportowca jest więcej. Udział w  III 
Otwartych Mistrzostwach w Pływa-
niu PRO-SWIM 2016, które odbyły 

się 6 marca w Piekarach zakończył 
się także sukcesem. Dominik Wdo-
wiak zdobył wówczas I miejsce w 
kategorii wiekowej 2007 w stylu 
dowolnym z kolejnym rekordem ży-
ciowym (16.66) na dystansie 25 m. 
W wiosennych XVII Zawodach Pły-
wackich o Puchar Burmistrza My-
ślenic Dominik Wdowiak zdobył I 
miejsce w kategorii wiekowej 2007 
w stylu klasycznym na dystansie 
50m z nowym rekordem życiowym 
(48.53).

Oliwier Łukasik wystartował 
stylem motylkowym na dystansie 
50 m i 100 m oraz 100 m stylem 
zmiennym. Po zażartej walce z za-
wodnikami z czołowych klubów z 
województw opolskiego i śląskiego 
zajął 1 miejsce w każdym ze swoich 
startów zdobywając 3 złote medale 
i Puchar Burmistrza za najlepszego 
zawodnika zawodów. Oliwier od po-
czątku bieżącego sezonu z każdych 
cotygodniowych swoich startów w 

zawodach na terenie całej Polski w 
swoim koronnym dystansie 50 m 
stylem motylkowym nie schodzi z 
podium. Obecnie w międzynarodo-
wym rankingu FINA zajmuje 4 miej-
sce w Polsce. Swoją wysoką formę 
potwierdził również w kolejnych 
zawodach rangi ogólnopolskiej 
„Od Młodzika Do Olimpijczyka” w 
Warszawie, gdzie obronił w bieżą-
cych eliminacjach tytuł jednego z 
trzech najlepszych zawodników w 
Polsce w stylu motylkowym na 50 
m z zeszłego sezonu. Oliwier swoją 
pasję życiową i codzienny trud na 
treningach opiera na motywatorze 
swojego idola i jednego z najlep-
szych pływaków na świecie Micha-
ela Phelpsa „Medale mają znacze-
nie tylko w powiązaniu z tym, co 
musiało wydarzyć się wcześniej, by 
można było je zdobyć.”

Zawody odbyły się  w Krytej Pły-
walni „Delfin” w Dobrodzieniu.

Agnieszka Seweryn

Julia Armatyńska z najwyższymi trofeami
ŁAZY///   Łazowska grupa Teakwondo skupia wielu utalentowanych zawodników, o czym świadczy liczba te-
gorocznych stypendystów Gminy Łazy. Jedną z takich osób jest piętnastoletnia Julia Armatyńska, z Łaz.

Wszystkie głowy ukoronowane
ŁAZY///   16 października 2016 r, Kraków - to ważna data i miejsce  dla 
bardzo wielu biegaczy.  Dlaczego? Właśnie w tym dniu odbył się ostatni 
z półmaratonów, który nosi nazwę  „Królewski”. Ten bieg kończy zma-
gania wszystkich pozytywnie zakręconych i uzależnionych od ganiania 
i  ubiegających się o zdobycie Korony Polskich  Półmaratonów 2016 . 

Podwójny hattrick
ŁAZY///   15 października zawodnicy UKS „Jedynka” wystartowali w XI Pucharze Burmistrza Dobrodzienia w 
Pływaniu, z których przywieźli sześć medali. Na podium stanęli Oliwier Łukasik i Dominik Wdowiak.


