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Strona 2
Kto odśnieży drogi i chodniki?

Za oknem pojawił się pierwszy śnieg. 
Wkrótce pogorszą się warunki na 
drogach. Gdzie zadzwonić w przy-
padku trudności drogowych?

Strona 4
Trzebyczka - kolebka tradycji

Mieszkańcy Trzebyczki spotykają się 
w świetlicy, aby kreatywnie spędzać 
czas. Było szydełkowanie i darcie 
pierza, teraz przyszedł czas na ozdo-
by świąteczne.

Strona 6
Święto Niepodległości

11 listopada na Placu Dworcowym 
złożono hołd Polakom walczącym 
o wolność kraju. Odbył się też Bieg 
Niepodległości.

Strona 12
Mistrz z Ciągowic

Tegoroczny mistrz Polski i Słowenii 
oraz zawodnik Kadry Narodowej - to 
ostatnie tytuły Adama Ścibskiego

W ramach posiadanych 
środków inwestycyjnych prze-
budowano ulicę Ogrodową.                           
w Grabowej. Prace rozpoczęto 
od wymiany sieci wodociągowej 
przez spółkę PROMAX  i polega-
ły na kompleksowej wymianie 
podbudowy drogowej, wykona-
niu nowej nawierzchni asfalto-
wej wraz z częściowym odwod-
nieniem. 

W ramach modernizacji ist-
niejących nawierzchni  wyko-
nano odcinki dróg na ulicach:  
Chechelska w Skałbani, Źródla-
na w Grabowej, Małobądzka w 
Niegowonicach, Ogrodowa w 
Chruszczobrodzie, Kościuszki w 

Ciągowicach, Zacisze i Ogrodo-
wa w Ciągowicach, Laskowa w 
Rokitnie Szlacheckim oraz Sło-
neczna w Kuźnicy Masłońskiej. 
Modernizacje polegały na wyko-
naniu nowych nawierzchni asfal-
towych.

W ramach zadań remonto-
wych wykonano: modernizację 
mostku w ciągu ulicy Reja w 
Chruszczobrodzie oraz remon-
ty nawierzchni tłuczniowych na 
ulicach: Brzezina, Ogrodowa, Wi-
śniowa w Łazach, odcinek drogi 
przy ul. Dąbrowskiej w Niegowo-
nicach oraz drogę tzw. Jezioro-
wice. 

W trakcie realizacji jest prze-

budowa ulicy Kościuszki w Wy-
sokiej.  Zadanie finansowane 
jest  ze środków PROW na lata 
2014-2020. 

Ponadto w br. zostanie jesz-
cze wykonana nowa nakładka 
asfaltowa na ulicy Północnej w 
Łazach,  nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego na ulicy Szpakowej 
w Chruszczobrodzie oraz remont 
kładki nad ulicą Konstytucji 3-go 
Maja w Łazach i przebudowa  od-
cinka nawierzchni chodnika na 
ulicy Topolowej w Łazach.

Wszystkie wnioski składane 
przez mieszkańców są przyj-
mowane  do propozycji planu 
inwestycyjno - remontowego. 

Należy jednak zaznaczyć, że 
przyjęcie przedmiotowego za-
dania do wspomnianego planu 
nie jest gwarancją jego wyko-
nania. Na taki stan rzeczy mają 
wpływ środki finansowe, które 
niejednokrotnie nie wystarczają 
na realizację wszystkich zgła-
szanych wniosków dotyczących 
wszelkiego rodzaju modernizacji 
i remontów infrastruktury dro-
gowej na terenie Gminy. Gmina 
Łazy stara się corocznie reali-
zować sukcesywnie możliwie 
jak największą liczbę wniosków 
mieszkańców w miarę posiada-
nych środków finansowych.

Agnieszka Seweryn

Zakonczono kolejne 

modernizacje  

i remonty drog

GMINA///   W ostatnich tygodniach dobiegły końca kolejne inwestycje i remonty drogowe w Gminie Łazy. Wygląd 
zmieniły m. in. ulica Ogrodowa w Grabowej i Kościuszki w Ciągowicach.

Budżet Obywatelski w Łazach to pierwsza taka ini-
cjatywa samorządu nie tylko w Gminie, ale w powiecie 
zawierciańskim. Dotychczas żaden samorząd nie zde-
cydował się na podobną formę wydatkowania części 
budżetu. Pomysł spotkał się z dużym poparciem miesz-
kańców, którzy przedstawili 13 propozycji możliwych in-
westycji. Wśród zgłoszonych jednorocznych zadań wła-
snych gminy znalazły się budowa siłowni w Grabowej 
i Chruszczobrodzie, budowa placów zabaw w Łazach, 
modernizacja ulic w Niegowoniczkach i Rokitnie Szla-
checkim, rewitalizacja źródełka w Skałbani, moderniza-
cja zbiornika wodnego w Wysokiej, zagospodarowanie 
terenu wokół kapliczki w Turzy, renowacja Groty Matki 
Boskiej w Wiesiółce, remont skwerku na Osiedlu Podle-
sie w Łazach. 

Mieszkańcy Gminy od 24 października do 7 listopa-
da mogli głosować na wybrane przez siebie propozycje. 
Najwięcej głosów zdobył projekt budowy „Kreatywnego 
Placu Zabaw na Młynku” i to on zostanie zrealizowany w 
przyszłym roku. 

Agnieszka Seweryn

Budżet obywatelski na plac zabaw na Młynku
GMINA///   Plac zabaw na Młynku zwyciężył w głosowaniu mieszkańców Gminy Łazy. To jeden z trzynastu projektów nadesłanych w ramach 
tzw. Budżetu Obywatelskiego.  Kolejne miejsca należały do „Siłowni pod chmurką” w Chruszczobrodzie i Placu Zabaw przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Łazach.
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W październiku firma PROMAX sp. z 
o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona 
środowiska i efektywne wykorzystywa-
nie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka 
wodno-ściekowa, Poddziałanie: 5.1.1. 
Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. W 
ramach przedmiotowego konkursu zo-
stał złożony wniosek o dofinansowanie 
pt. „Uporządkowanie gospodarki wod-
nościekowej na terenie Gminy Łazy - II 
etap”.  Szacowany koszt inwestycji zgod-
nie z kosztorysem inwestorskim wynosi 
blisko 20 mln zł. 15% kosztów kwalifi-
kowanych zostanie pokryte ze środków 
własnych, natomiast 85% pochodzić 
będzie z dotacji z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.
Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetar-
gu zaplanowane jest na I kwartał 2017 
roku, natomiast rozpoczęcie prac ma na-
stąpić w kwietniu 2017 roku. W ramach 

II etapu wykonanych 
ma zostać 558 szt. no-
wych przykanalików. 
Inwestycja zakłada bu-
dowę ok. 19 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 4 
przydomowych pom-
powni. II etap kanaliza-
cji obejmie ulice: Sło-
neczną, Konopnickiej, 
Broniewskiego, Orzesz-
kową, Reymonta, Cmen-
tarną, Bolesława Prusa, 
Piotra Skargi, Topolową, 
Młynek, Podgórną, La-
skową, Kolewrot, Brzezi-
ny, Ks. Opalskiego, Kor-
czaka, Gałczyńskiego, 
Dąbrowskiej, Nałkow-
skiej, Baczyńskiego, Kruczkowskiego, 
Starą Cementownię, Wiejską, Brzozową, 
Łąkową, Racławicką, Rolniczą, Lipową, 
Zieloną, Miodową, Daszyńskiego, Pro-
jektowaną, Różaną, Tuwima, Kopernika, 

Zawierciańską, Poniatowskiego, Targo-
wą, Pocztową, Stawową, Grunwaldzką. 
Zakończenie budowy II etapu sieci ka-
nalizacyjnej zaplanowano na IV kwartał 
2018 rok. 

Agnieszka Seweryn

Czas jesieni to okres, kiedy wzrasta 
zanieczyszczenie przydrożnych rowów i 
terenów leśnych. Rośnie także problem 
podrzucania śmieci do pojemników 
innych osób. Śmieci komunalne, gruz i 
odpady poremontowe przywożone są 
samochodami o każdej porze dnia i po-
zostawiane pod boksem śmietnikowym 
lub porzucone na terenie zielonym. 
Podrzucanie śmieci do cudzych pojem-
ników to wykroczenie polegające na 
wyłudzeniu usługi, które w prawie okre-
śla się mianem szalbierstwa (art. 121 
§ 1 Kodeksu Wykroczeń). Kodeks Wy-
kroczeń przewiduje w takim przypadku 
karę od grzywny, poprzez ograniczenie 
wolności po areszt.

Z kolei wyrzucanie nieczystości na 

cudzy teren stanowi wykroczenie z art. 
154 § 2 Kodeksu Wykroczeń i zagro-
żone jest grzywną do 1000zł. Bardzo 
często do takiego procederu dochodzi 
w pobliżu cmentarzy, gdzie sprawca 
uważa, że może pozostać niezauważo-
ny. Często bywa tak, że sprawca wyrzu-
ca odpady wprost ze swojego pojazdu i 
zaraz odjeżdża, nie zwracając uwagi na 
tabliczkę informującą o zakazie wyrzu-
cania śmieci.

Mieszkańcy Gminy Łazy mogą przy-
łączyć się do walki z zaśmiecaniem 
okolicy ich domów i ogrodów. Policji 
zdecydowanie ułatwi ustalenie sprawcy 
wykroczenia natychmiastowy sygnał od 
osoby, która taki proceder zaobserwuje, 
jednak niezbędne jest zanotowanie nu-

meru rejestracyjnego pojazdu.
Z uwagi na powtarzalność zaśmie-

cania terenów poprzez podrzucanie 
nieczystości różnego pochodzenia, 
najbardziej newralgiczne miejsca obej-
mowane są monitoringiem. Tak jest w 
przypadku terenu przy cmentarzu w 
Chruszczobrodzie. Zabezpieczony ma-
teriał monitoringu pozwoli na identyfi-
kację sprawcy wykroczenia na podsta-
wie numeru rejestracyjnego pojazdu i 
wyciągnięcie wobec niego konsekwen-
cji.
  
 

Komisja Porządku Publicznego,  
Ochrony Przeciwpożarowej  

i Środowiska

Na terenie Gminy Łazy występują trzy kategorie dróg:
Drogi wojewódzkie:

- Nr 790 Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Pilica, przebiegająca  przez 
Niegowonice i  Mitręgę

- Nr 796 Dąbrowa Górnicza – Zawiercie, przebiegająca przez 
Chruszczobród, Wysokę, Ciągowice i Turzę.

Drogi powiatowe:
- Łazy- ul. Wiejska, Daszyńskiego i droga do Głazówki, Konstytucji 

3-Maja i droga do Ciągowic, Kościuszki, Młynek, Konopnickiej, Czę-
stochowska, Wysocka.

- Wysoka - ul. Powiatowa, Fabryczna, Mickiewicza  
i część ul. Kościuszki.

- Wiesiółka - ul. H.Pobożnego, droga do Głazówki, Starorynkowa.
- Chruszczobród - ul. Mickiewicza, Powiatowa.

- Ciągowice - ul. Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Wolności, 1 Maja.
- Turza- ul. Zawierciańska

- Kuźnica Masłońska - ul. Topolowa, Zwycięstwa.
- Rokitno Szlacheckie - ul. Szkolna, Kościuszki, Świerczewskiego,

1 Maja
- Hutki Kanki - ul. Jurajaska

- Niegowonice, Niegowoniczki - ul. Kościuszki, Dąbrowska, Pilicka 
Szkolna, Grabowska

- Grabowa - ul. Szkolna do ul. Topolowej, Topolowa do Błojca 
i Skałbanii

Za utrzymanie zimowe wymienionych powyżej dróg odpowiada 
Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, prowadzący całodobowy dyżur 

pod numerem telefonu 32 67 21 909.

Pozostałe drogi są drogami gminnymi i za ich utrzymanie 
odpowiedzialne są służby gminne. Zastrzeżenia i uwagi związane z 
zaśnieżeniem i brakiem przejezdności należy kierować pod numer 
telefonu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach  32 67 29 422 wew. 146. 
Wszystkie uwagi o występujących zagrożeniach można również 

kierować do sołtysów poszczególnych sołectw potwierdzających 
dzienne raporty dotyczące odśnieżania i likwidacji śliskości na 

jezdniach oraz patrolu policji dostępnego pod numerem telefonu 
604 191 063.

Szczegółowy zakres usługi wraz z wykazem dróg objętych zimo-
wym utrzymaniem jest dostępny na stronie bip.lazy.pl w zakładce 
przetargi i zamówienia publiczne - przetargi zakończone - zimowe 

utrzymanie dróg gminnych, jako załącznik nr 1 do Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Funkcjonariusze z Komisariatu Po-
licji w Łazach zdobyli informację, że 22 
i 23-letni mieszkańcy Chruszczobro-
du mogą uprawiać w pobliskim lesie 
marihuanę. Śledczy wkroczyli do akcji, 
gdy „plantatorzy” wyjeżdżali  z lasu. W 
bagażniku osobówki znaleźli torbę wy-
pełnioną zielonymi liśćmi. Było w niej 
prawie 3,5 kilograma konopi indyjskich. 
Podczas przeszukania garażu jednego z 
mężczyzn, stróże prawa znaleźli jeszcze 
prawie 4 kilogramy suszącej się mari-
huany. Mężczyźni zostali zatrzymani w 
policyjnym areszcie, usłyszeli  zarzuty 
uprawy i posiadania znacznej ilości mari-

huany. Za takie przestępstwa grozi do 10 
lat więzienia. Sąd zdecydował o ich tym-

czasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
Drugim zdarzeniem była kolizja, do 

której doszło w poniedziałek 24 paź-
dziernika około godz. 12:00 w Niego-
wonicach na ul. Dąbrowskiej. Kierujący 
Peugeotem 206 najechał na Chevroleta. 
Trzeci pojazd wpadł do rowu. Po zde-
rzeniu kierowca Peugeota odjechał z 
miejsca zdarzenia. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Policjanci z Łaz szybko ustalili 
uciekiniera. 52-letni mieszkaniec Niego-
wonic miał w organizmie ponad 2,8 pro-
mila alkoholu. Zatrzymany mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu.
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Kto odśnieży chodniki, 
a kto drogi?
GMINA///   Mimo że za oknem jeszcze jesienny widok, już wkrótce z 
pewnością sypnie śniegiem. Gdy zimowa aura zagości na dobre w na-
szym kraju, śnieg, błoto i lód staną się dużym utrudnieniem w codzien-
nej egzystencji. Gdzie zadzwonić w razie drogowych niedogodności? 
Kto jest odpowiedzialny za czystość chodnika – gmina czy właściciel 
posesji?

Kto powinien odśnieżać chodniki?
Zima to nie tylko zaśnieżone drogi i 

ulice, ale również chodniki. Gdy miasta 
i wsie pokryje śnieżna powłoka, miesz-
kańcy gminy po raz kolejny zadadzą so-
bie pytanie: kto jest odpowiedzialny za 
odśnieżanie chodnika przed prywatny-
mi posesjami? Czy Policja może wypisać 
mandat, gdy na chodniku zalega śnieg? 
Kto poniesie odpowiedzialność, gdy 
przechodzień poślizgnie się i złamie 
rękę na oblodzonej powierzchni? Odpo-
wiedź na wszystkie te pytania jest pro-
sta i zawarta w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Łazy wynikającego z ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach.

Przepisy te jasno mówią, że „właści-
ciele nieruchomości zobowiązani są do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek 
oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu 
należy realizować poprzez niezwłoczne 

uprzątnięcie zanieczyszczeń w miej-
sce niepowodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów oraz podjęcie 
działań mających na celu likwidację śli-
skości chodnika. Materiał użyty do tych 
celów należy usunąć z chodnika po za-
kończeniu okresu zimowego. 

Płacenie podatków nie zwalnia 
mieszkańców gminy ze sprzątania chod-
ników przyległych do posesji, jest to je-
den z obowiązków każdego właściciela 
nieruchomości. Przypominamy zatem 
wszystkim  właścicielom nieruchomo-
ści, wzdłuż których są wybudowane 
chodniki, że zgodnie z zapisami art.5 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, zobowiązani są do ich 
odśnieżania, likwidacji śliskości i uprzą-
tania zanieczyszczeń w ciągu całego 
roku. Brak wykonania tego obowiązku 
jest zagrożony karą grzywny.

Agnieszka Seweryn

Zima, choć w ostatnich latach nie-
co łagodniejsza, każdego roku mniej 
lub bardziej daje się we znaki zarówno 
kierowcom, jak i pieszym. Minusowe 
temperatury sprzyjają powstawaniu ob-
lodzeń na drogach i chodnikach. Każda 

strefa drogowa powinna być jak najbar-
dziej bezpieczna dla jej użytkowników. 
Kto jest odpowiedzialny za zimowy stan 
dróg i chodników w Gminie Łazy?

Kolejny etap kanalizacji już wiosną 2017 roku
GMINA///   Strategiczną inwestycją zaplanowaną na lata 2017-2018 jest budowa II etapu sieci kanalizacyjnej 
na terenie Miasta Łazy, która jest kontynuacją największej inwestycji gminnej, jaką była budowa nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków wraz z budową I etapu sieci.

Zaśmiecają Gminę
GMINA///   W ostatnim czasie w zatrważającym tempie rośnie liczba zdarzeń dotyczących podrzucania śmieci. 
Nieczystości podrzucane są nie tylko do kontenerów na śmieci należących do spółdzielni mieszkaniowych, ale 
także zaśmiecane nimi są tereny zielone należące do innych właścicieli.

Policjanci z Łaz zatrzymali sprawców
ŁAZY///   Koniec października w Gminie Łazy był okresem wzmożonej pracy Policji. Funkcjonariusze zatrzy-
mali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o uprawę konopi indyjskich. Ponadto stróże prawa zatrzymali 
pijanego kierowcę, który odjechał z miejsca kolizji.

CZY WIESZ, ŻE... ?



Wieś Turza jest małą wsią liczącą 
około 280 mieszkańców, lecz od za-
wsze wyróżniającą się aktywnością 
społeczną. Jedną z organizacji działają-
cych na terenie wspomnianej miejsco-
wości jest KGW w Turzy, które istnieje 
już 50 lat. Na przestrzeni półwiecza pa-
nie z należytą pieczołowitością dbały 
o zachowanie lokalnej kultury i obrzę-
dów. Można powiedzieć, że od począt-
ku istnienia Koło prowadziło szeroko 
pojętą edukację realizowaną w formie 
szkoleń, kursów np. kroju i szycia oraz 
gotowania.                                                  

Należy zaznaczyć, że nie tylko zdo-
bywanie praktycznych umiejętności 
było i w zasadzie jest do dzisiaj celem 
aktywności turzańskiego koła. Misją 
i celem działań KGW jest dbałość o 
tradycję i kulturę szczególnie w obsza-
rach kultywowania dawnych obrzędów 
i obyczajów charakterystycznych dla 
wsi i regionu.

Dzieje koła, jak już wzostało wspo-
mniane, to okres 50 letni, który samo-
istnie ulegając znakom czasu podzielił 
się na dwie części, czyli „wczoraj” i  

„dzisiaj”.
„Wczoraj”
Koło Gospodyń Wiejskich powstało 

w 1965 r. prawdopodobnie w marcu i 
skupiło w swoich szeregach około 20 
pań.  Inicjatorką powstania koła była 
Henryka Świeżawska, nauczycielka                             
Szkoły Podstawowej w Ciągowicach. 
Była osobą o wielkiej charyzmie i sta-
ła się moderatorem życia społecznego 
wsi. Wkładała w nie całą swą energię i 
zarażała zapałem nie tylko dorosłych, 
ale także dzieci i młodzież. Właśnie 
to zaangażowanie i determinacja oraz  
nieograniczona kreatywność  Pani 

Henryki kształtowała wizerunek or-
ganizacji. Jeszcze dzisiaj zaskakują 
liczne formy przekazu stosowane w 
kultywowaniu tradycji i obyczajowości.                                                                                                                                 
Jedną z nich były przedstawienia te-
atralne oraz scenki obyczajowe, które 
prezentowano społeczności lokalnej 
podczas spotkań integracyjnych np. 
„Zrękowiny”, „Wyskubek”  „Andrzejko-
we wróżby z kogutem” i wiele innych.

Kolejną formą aktywności  były wy-
stępy artystyczne podczas uroczystości 
lokalnych i regionalnych połączone z 
prezentacją utworów ludowych i przy-
śpiewek z własnymi tekstami. Wspo-
mniane występy  utorowały im drogę 
do nagrania audycji w Radiu Katowice.                                                                                                                                        
     Przytoczone powyżej fakty znajdują 
odzwierciedlenie w archiwach koła  w 
postaci wycinków prasowych, zdjęć 
oraz zapisów w kronice. Atmosfera 
tamtych czasów nadal jest obecna w 
pamięci  starszej   części społeczności  
lokalnej.  Biorąc powyższe pod uwa-
gę można stwierdzić, że KGW w Turzy 
działało prężnie i zapisało na swoim 
koncie wiele sukcesów.

W tym miejscu należy wspomnieć  
osoby, które wpłynęły na wizerunek 
koła oraz zapewniły mu przetrwanie w 
trudnych czasach. Były to kolejne pa-
nie przewodniczące Janina Góralczyk, 
Janina Pantak, Leokadia Korczyńska, 
Halina Olcha oraz najdłużej pełniąca 
funkcję Zofia Pawlik, która podobnie 
jak jej poprzedniczki dbała o rozwój 
koła. Świadczą o tym liczne dyplomy 
za uczestnictwo w różnych konkursach 
i występach. Zofia Pawlik poczyniła sta-
rania o pozyskanie środków na jedna-
kowe stroje, piękne chusty oraz korale. 
Pisała także teksty do przyśpiewek na 

imprezy okolicznościowe odbywające 
się we wsi oraz w gminie. Przewodnic-
two Zofii Pawik zamyka tamten czas, 
który określany jest jako „Wczoraj”.

„Dzisiaj” rozpoczyna się pod prze-
wodnictwem Eulalii Zarzyckiej. Eulalia 
Zarzycka swoją osobą połączyła prze-
szłość z teraźniejszością, gdyż jest 
członkinią koła od 1978 roku i pomimo 
rezygnacji z funkcji przewodniczącej w 
2015 r., nadal aktywnie uczestniczy w 
jego pracach i dzieli się swoją wiedzą 

z młodszymi koleżankami.
W 2015 r. przewodniczącą została 

wybrana Dorota Janus, która jest osobą 
energiczną  i we wspólnie wypracowa-
nych ze swoimi koleżankami planach 
postawiła sobie za cel dorównać pre-
kursorkom koła.

„Dzisiaj”
Pojęcie „dzisiaj” oznacza krótki 

czas, a mimo to udało się zrealizować 
wiele z podjętych zadań prowadzących 
do realizacji zamierzonych celów.  Nie 
zmienił się obszar działań i nie zmieni-
ła się   misja koła. 

KGW „dzisiaj” działa w podobny 
sposób jak „wczoraj” w służbie dbało-
ści o tradycję i kulturę naszej „małej 
Ojczyzny”.

Jedną z wielu płaszczyzn działal-
ności KGW w Turzy jest szeroko poję-
ta edukacja, która na obecnym etapie 
realizowana jest pod hasłem „Ocalić 
od zapomnienia”. Zmaterializowała się 
ona podczas realizacji projektu „Turza 
wioska nieduża” , zwieńczeniem któ-
rego było zorganizowanie wystawy 
„Dawna Turza”. Zainteresowanie wy-
stawą przeszło wszelkie oczekiwania, 
gdyż zwiedzili ją mieszkańcy wielu 
miejscowości gminy, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele organizacji 
społecznych, dzieci i młodzież szkolna. 
Starsi wspominali jak to było w „bab-
cinej izbie”, natomiast młodsi mieli 
okazję zapoznania się z urządzeniami 
oraz przedmiotami codziennego użyt-
ku. Największy sentyment wzbudziła 
galeria zdjęć wydobytych z rodzinnych 
archiwów. Na wielu fotografiach miesz-
kańcy Turzy odnajdowali swoich przod-
ków, niejednokrotnie nie wiedząc, że 
takie fotografie istnieją. Spotkania 
podczas wystawy stały się okazją do 
wspomnień, wzbogacenia wiedzy o ży-
ciu mieszkańców oraz ich codziennych 
zajęciach.  Realizacja projektu „Turza 
wioska nieduża” trwała kilka miesię-
cy, przeprowadzono szereg wywiadów 
z mieszkańcami wsi. Zdobyta wiedza 
posłużyła do budowy makiety „Starej 
Turzy”, która stała się niekwestionowa-
ną atrakcją. To zadanie z wielką pasją 
realizowała Anna Czyżewska, pozysku-
jąc do współpracy starsze i młode po-
kolenie.

Podsumowanie projektu i zamknię-
cie wystawy było okazją do spotkania 
integracyjnego mieszkańców wsi zor-
ganizowanego wspólnie z OSP w Turzy. 
Dzięki realizacji projektu rozbudzono 
zainteresowanie historią wsi, co prze-
łożyło się na podniesienie poziomu 
wiedzy o sposobie życia przeszłych 
pokoleń. 

Chcąc popularyzować lokalną kul-
turę KGW w Turzy bierze udział w kier-
maszach świątecznych, prezentując  
własne wyroby rękodzielnicze np.kwia-
ty z bibuły, ozdoby choinkowe i wielka-
nocne  oraz wypieki.

Snując nić tradycji KGW w Turzy w 

minionym roku zorganizowało warsz-
taty dla uczniów ZSS im. M. Grzego-
rzewskiej w Zawierciu w ramach pro-
jektu „Papierowe cuda mojej babci.”            
Prym w tworzeniu tychże papierowych 
cudów wiedzie najstarsza członkini 
koła Anna Korczyńska .

Największym sukcesem jaki koło 
zapisało w bieżącym roku na swoim 

koncie było wyróżnienie Dziennika Za-
chodniego w plebiscycie na najpopu-
larniejsze KGW w woj. śląskim i zapro-
szenie do udziału  w „Pożegnaniu Lata” 
z Radiem Katowice, które odbyło się w 
Cieszynie. KGW w Turzy miało okazję 
zaprezentować tam swoje artystyczne 
umiejętności oraz zaszczyt promowa-
nia Gminy Łazy.

Nie można pominąć faktu, że KGW 
w Turzy brało udział w trzech emisjach 
audycji Radia Katowice „Latający Ta-
lerz”, upowszechniając przepisy na  
tradycyjne napoje, potrawy i przetwory. 
Panie z KGW podczas cotygodniowych 
spotkań pod kierownictwem Janiny i 
Stefana Glandów szlifują  umiejętności 
wokalne, wzbogacając systematycznie 
swój repertuar. W działalności koła 
nowoczesność współistnieje z trady-
cją. KGW posiada profil na Facebooku, 
a jednocześnie prowadzi kronikę pa-
pierową i tworzy album tradycyjnych 
zdjęć.

Poszerzając misję koła do skali ma-
kro i mając na uwadze, że „mała ojczy-
zna” jest częścią tej dużej, panie z KGW 
oraz członkowie ich rodzin zawieszają 

flagi państwowe na swoich domach 
podczas świąt narodowych. W dzisiej-
szych czasach w taki sposób można 
wyrazić szacunek dla barw ojczystych, 
a tym samym oddać hołd tym, którzy 
poświęcili za nie swoje życie. W wielu 
przypadkach byli to nasi pradziadko-
wie i dziadkowie.

Wiadomym jest, że w KGW nastą-
piła przemiana pokoleń, czyli to co nie-
uniknione. Jak widać młodsze pokole-
nie z pełnym zaangażowaniem pragnie 
pracować na rzecz społeczności lokal-
nej i podejmować działania promujące 
walory gminy. Dzisiaj koło realizuje 
swoją misję  w zupełnie innych warun-
kach, aniżeli było to przed laty. Zmiany 
globalne wpłynęły na obraz współcze-

snej wsi. Pomimo to  panie starają się 
prowadzić tradycyjne gospodarstwa 
domowe, gdzie na stołach królują po-
trawy  wg  przepisów pozostawionych 
przez babcie i mamy. Nadal funkcjo-
nują  przydomowe ogródki, z których 
pozyskiwane są warzywa i owoce do 
zimowych przetworów. 

W przyszłym roku KGW w Turzy 
planuje przystąpić do następnych 
konkursów w celu pozyskania środ-
ków finansowych do realizacji kolej-
nych projektów. Panie systematycznie 
poszerzają swoją wiedzę na różnego 
rodzaju kursach, o czym świadczą dy-
plomy i certyfikaty wydane przez CIL w 
Zawierciu oraz Fundację Wspomagania 
Wsi.  Ważnymi elementami w działal-
ności koła jest współpraca z miesz-
kańcami wsi, gminnymi instytucjami 
oraz wsparcie lokalnych władz. Jest to 
niezwykle ważne i dodatkowo pobudza 
aktywność utwierdzając w przekona-
niu, że działamy wspólnie jako część 
tej wielkiej Całości.  
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> Koło Gospodyń Wiejskich 
w Turzy

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

Drużyny biorące udział w Nocy 
Agentów miały za zadanie rozwiązać 
wiele zagadek, aby ostatecznie odna-
leźć Sygnet Zawiszy Czarnego, który 
jest nagrodą przechodnią – zwycięska 
ekipa otrzymuje go na rok. W trakcie 
gry harcerze poznają historię Łaz, która 
okazuje się być bardzo bogatą i zaska-
kującą.

W tym roku udział w Nocy Agentów 
wzięło 130 harcerzy z województwa 
śląskiego. Fabuła opierała się głównie 
na życiorysie hrabiego Michała Pole-
skiego oraz na jego powiązaniu z histo-
rią Łaz. W trakcie gry uczestnicy mieli 
okazję odwiedzić wiele ciekawych, ale 
także zapomnianych miejsc w mieście. 
Pomimo niesprzyjających warunków 
pogodowych Sygnet został odnaleziony 
i w tym roku trafił w ręce 69 Harcerskiej 
Drużyny Turystycznej z Zawiercia.

Noc Agentów była poprzedzona 
kilkoma miesiącami pracy nad wiado-
mościami historycznymi oraz fabułą 
gry. Dzięki temu sami organizatorzy – 

harcerze z Łaz – mogli poszerzyć wie-
dzę na temat swojej małej ojczyzny. W 
tym roku ich pracę śledzić można było 
na fanpage’u 1 Grunwaldzkiej Drużyny 

Harcerskiej „Amonit” na Facebook’u, 
gdzie zamieszczane są m.in. ciekawost-
ki na temat Łaz.
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Poznali historię Łaz
ŁAZY///   W dniach 29-30 października w Łazach odbyła się „VIII Noc Agentów”.  Jest to harcerska gra miej-
ska organizowana  każdego roku w ostatni weekend października przez 1 Grunwaldzką Drużynę Harcerską  
„Amonit”. 

Swoje zadanie młodzi filmowcy 
wykonali bardzo rzetelnie. Na każdych 
warsztatach zaprezentowany był zwia-
stun filmu oraz nagrania, na których 
różni aktorzy prezentowali bohaterów, 
w których się wcielili. Adrian Pater opo-
wiadał o tym skąd wziął się pomysł na 
film, kto pisał scenariusz, ile osób bie-
rze udział w powstawaniu produkcji. 
Patrycja Gotfryd „na żywo” zagrała i za-
śpiewała utwór do słów Haliny Poświa-
towskiej „Kiedy umrę...”, a następnie 
został on pokazany na ekranie w wersji 
studyjnej, jako teledysk ze zdjęciami 
z filmu. Uczniowie mogli porównać ja-
kość brzmienia oraz działanie kamer 
pogłosowych. Patryk Leks opowiadał o 
efektach specjalnych, takich jak techni-
ki spalenia stodoły, współpraca ze Stra-
żą Pożarną, montaż klatek filmowych. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ły się opowieści o różnych wpadkach 
na planie. Słuchacze mieli możliwość 
zobaczenia jak wygląda sztuczna krew 

oraz clapboard. Patrycja ucharakteryzo-
wała Adriana na oczach uczniów. Wy-
glądał na mocno pobitego, co wzbudzi-
ło wyjątkowe uznanie wśród młodzieży. 
Głównym przesłaniem warsztatów była 
myśl, że kiedy znajdzie się grupa ludzi, 
którzy ze sobą współpracują, to po-
wstają wtedy naprawdę wielkie rzeczy. 

I nie trzeba być znaną gwiazdą, ani mieć 
dużo pieniędzy. Wystarczy pasja, chęć 
i oczywiście ogrom pracy. I z tą myślą 
zostali uczniowie. Może oni też kiedyś 
nagrają jakiś ciekawy film, o którym 
później opowiedzą?

                      Izabela Świtalska

Warsztaty filmowe dla uczniów małopolskich szkół
ŁAZY///      Twórcy „23 Dywizji” stają się coraz bardziej popularni. Dawni i obecni uczniowie za swoją pra-
cę i pasję zdobywają uznanie różnych środowisk. 27 i 28 października zostali poproszeni o poprowadzenie 
warsztatów filmowych dla uczniów małopolskich szkół: dla Szkoły Podstawowej w Chechle oraz dla gimna-
zjalistów w Kluczach i Bydlinie. 

Kreatywne spędzanie wieczorów, 
wzajemne dzielenie się pasjami, po-
łączenie przyjemnego z pożytecznym 
oraz integracja miejscowego społe-
czeństwa to główne cele przyświeca-
jące organizacji warsztatów rękodzieła 
artystycznego w świetlicy w Trzebyczce. 
Mieszkańcy sołectwa z wielkim entu-
zjazmem przyjęli wiadomość o tym, że 
jesienne popołudnia i wieczory można 
spędzić inaczej niż tylko w domu. Z dnia 
na dzień pojawiały się pomysły na ko-
lejne warsztaty. 

„Bardzo chcieliśmy, aby świetlica 
w Trzebyczce nie świeciła pustkami. Od 
początku roku podejmowaliśmy różne 
inicjatywy, aby ożywić to miejsce, i aby 
stało się ono kolebką kultury wsi Trze-
byczka. Najpierw pojawił się pomysł 
spotkania kolędowego, a w marcu zor-
ganizowaliśmy Dzień Kobiet. Wydarze-
nia te pokazały, że mieszkańcy oczekują 
tego rodzaju atrakcji, więc postanowili-
śmy iść za ciosem. Od września w świe-

tlicy trwają zajęcia artystyczne, które 
cieszą się dużą popularnością szcze-
gólnie wśród pań. Padł także pomysł 
powrotu do tradycji darcia pierza. Mamy 
jeszcze wiele pomysłów, a przed nami 
zima, więc można kreatywnie spędzać 
wolny czas” – mówi Zofia Migas, jedna z 
inicjatorek przedsięwzięcia.

Kreatywność uczestniczek warsz-
tatów jest imponująca, co owocuje 
kolejnymi ozdobami. Świetlicę w Trze-
byczce zdobią już lampiony wykonane 
ze słoików, sznurka jutowego i koronki 
oraz szydełkowe robótki. W ostatnich 
dniach zaczęły powstawać ozdoby bo-
żonarodzeniowe. Niecodziennym wyda-
rzeniem było darcie pierza, które okaza-
ło się swoistym powrotem do tradycji. 
Szczególnie atrakcyjny dla wszystkich 
uczestników był wyszkubek, podczas 
którego uczestniczki przyjęły gości w 
myśl powiedzenia: „Czym chata bogata”. 

Agnieszka Seweryn

Trzebyczka 
– kolebka tradycji i rękodzieła
TRZEBYCZKA///   Wraz z nadejściem jesieni w świetlicy w Trzebyczce 
rozpoczęły się cykliczne warsztaty rękodzieła i pielęgnowania tradycji. 
Mieszkańcy sołectwa spotykają w każdy czwartek, aby szydełkować, 
wykonywać ozdoby świąteczne oraz drzeć pierze.

26 października w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach 
odbyła się uroczystość Klubu Seniora 
„Semafor”. Spotkanie swoją obecno-
ścią uświetnili zaproszeni goście: Ilona 
Pelon, sekretarz Gminy Łazy, Anna Sta-
niaszek, przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Podczas uroczystości 
pogratulowano obecnym seniorom ak-
tywności, hartu ducha i młodzieńczego 
usposobienia. Z ust gości popłynęły w 

kierunku członków klubu serdeczności 
i życzenia. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym biesiadowaniem, które było 
okazją do rozmów i wspomnień. Nie za-
brakło śpiewu i tańca, którym seniorzy 
pokazali swój wigor i chęć do działania. 
Dla wszystkich obecnych artystyczną 
niespodziankę przygotował Chór Klubu 
Seniora „Semafor”, który przy akompa-
niamencie Karola Hadrycha zaśpiewał 
kilka utworów. 
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Seniorzy pełni energii i wigoru
ŁAZY///   Członkowie Klubu Seniora „Semafor” spotkali się w Miejskim 
Ośrodku Kultury z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Uczestnicy uro-
czystości uczcili 28 rocznicę powstania senioralnej organizacji.

Świętych można było zobaczyć na 
własne oczy na balu, który zorganizowa-
li członkowie kółka misyjnego „ISKRA”, 
działającego przy parafii Miłosierdzia 
Bożego w Rokitnie Szlacheckim. Młodzi 
misjonarze zaprosili swoich rówieśni-
ków do wspólnego świętowania wigi-

lii Uroczystości Wszystkich Świętych. 
Spotkanie rozpoczęto Mszą świętą, po 
której udano się do remizy na wspólną 
zabawę i poczęstunek. Nie brakło także 
ciekawych konkursów, m. in. na najbar-
dziej oryginalne przebranie. Uczest-
nicy balu zaskoczyli bowiem nie tylko 

energią na parkiecie, ale także piękny-
mi strojami, którymi upodobnili się do 
wybranych przez siebie Świętych. Przy-
pomnieli w ten sposób, że świętość nie 
jest zarezerwowana dla wybranych, ale 
jest powołaniem każdego z nas. 

Małgorzata Gibas

Uśmiechnięty Święty
ROKITNO SZLACHECKIE///  31 października remiza strażacka w Rokitnie Szlacheckim zapełniła się Świętymi, 
którzy udowodnili, że prawdziwy Święty to Święty uśmiechnięty i roztańczony.  



Ogólnopolski Festiwal Ja-
nusza Gniatkowskiego w Poraju, 
Regionalny Konkurs Poezji Śpie-
wanej „Żyje się tylko chwilę…” w 
Częstochowie, Ogólnopolski Festi-
wal Artystów Wrażliwych w Cho-
rzowie, Przegląd Pieśni Religijnych 
w Myszkowie - Będusz, Jurajski Fe-
stiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach 
oraz udział w wielu gminnych kon-
kursach, Maratonie Charytatyw-
nym dla Gabrysi Szczepary oraz 
koncerty to tylko niektóre z mu-
zycznych inicjatyw podejmowa-
nych przez Patrycję Gotfryd. Miłość 
do muzyki i chęć nieustannego 
rozwoju artystycznego wielokrot-
nie postawiły młodą wokalistkę w 
gronie najlepszych muzyków. W 
sercu Patrycji Gotfryd szczególne 
miejsce zajmują wyróżnienia na 
rodzimej scenie:  Gminne Grand 
Prix, nagroda w kategorii kultura i 
sztuka w Gali Najlepszy z Najlep-
szych w Łazach oraz  Nagroda Bur-
mistrza Łaz za muzykę filmową do 
filmu pt. „Nie trać wiary”. Solist-
ka wielokrotnie 
miała także 
wpływ na 
podwyższa-
nie poziomu 
ko n k u rs ów 
muzycznych 
poza regio-
nem, a udział 
w nich prze-
ważnie owoco-
wał nagrodami. 
Były to: trzecie 
miejsce w Juraj-
skim Festiwalu 
Kolęd i Pastora-
łek (z zespołem ZMORA),  
trzecie miejsce w Częstochowie 
w RKPŚ „ Żyje się tylko chwilę…”, 
drugie miejsce w Ogólnopolskim 
Festiwalu Janusza Gniatkowskie-
go w Poraju, drugie miejsce w 
Przeglądzie Pieśni Religijnych w 
Myszkowie.

„Pasja do tworzenia muzy-
ki zrodziła się dosyć dawno, ale 
nie miałam na tyle odwagi, żeby 
publikować swoje utwory. Już od 
przedszkola podobały mi się gita-
ry. Zaczęło się od zwykłych zaba-

wek, a skończyło na prawdziwym 
instrumencie. Z czasem zaczęłam 
pisać muzykę i teksty, którymi 
staram się wyrazić własne emo-
cje i przekazać publiczności waż-
ne dla mnie wartości.  W każdym 
projekcie muzycznym pomaga mi 
pani Izabela Świtalska, która czu-
wa nad poprawnością muzyczną i 
językową. Staram się dużo czytać 
tekstów o różnej tematyce, ale 
inspirację czerpię również z co-
dziennego życia” – mówi Patrycja 
Gotfryd, uczennica II LO im. Hele-
ny Malczewskiej w Zawierciu.

Efekty działalności muzycznej 
Patrycji z lat szkoły podstawowej i 
gimnazjum znalazły się na pierw-
szej płycie, która została nagrana w 
2015 roku, i która zawiera głównie 
covery znanych polskich piosenek 
i jedną autorską kompozycję in-
strumentalną. Płyta jest utrzyma-
na w spokojnym klimacie, który 
kształtuje gitara i wokal. Obecnie 
z a k o ń - czyły się nagrania 

do drugiej płyty, 
na której będzie 
można usłyszeć 
autorskie utwo-
ry artystki oraz 
muzykę napisa-
ną przez nią do 
wierszy. Jeden 
z głównych 
utworów pro-
mujący film 
„23 Dywizja” 
pt. „Kiedy 
umrę ko-
c h a n i e ” 

można usłyszeć 
już na YouTube.

 Muzyczną pasją Patrycja 
Gotfryd zaraża otoczenie, czego 
efektem jest stworzenie zespołu 
ZMORA.

„Pomysł pojawił się na począt-
ku gimnazjum, brakowało nazwy 
zespołu, którą wymyśliliśmy póź-
niej. Chęć nieustannego tworzenia 
doprowadziła mnie także przed 
kamery. Udział w filmie „23 Dy-
wizja” miał się skończyć na opra-
wie muzycznej, podobnie jak w 
przypadku filmu „Nie trać wiary”. 
Podczas castingów okazało się, 

że przypadła mi jedna z ról. Mam 
nadzieję, że „23 Dywizja” to nie 
jednorazowy występ przed kame-
rą, ale na pewno nie zrezygnuje z 
muzyki” - deklaruje Patrycja.

W działaniach muzycznych Pa-
trycję Gotfryd wspiera MOK Łazy, 
szczególnie: dyrektor Grzegorz Pił-
ka, Paweł Kleszcz, Karol Hadrych, 
Izabela Świtalska (prowadzenie 
zespołu ZMORA, nauczyciel mu-
zyki w szkole, pracownik MOK-u)  
oraz rodzina i przyjaciele.

„Oni zawsze mi kibicują, za-
wsze dopingują do działania 
i wierzą, że się uda. Rodzina i 
przyjaciele są moimi pierwszymi 
recenzentami i bardzo liczę się z 
ich zdaniem. Cieszę się, że otacza 
mnie tak wiele osób, dzięki którym 
mogę realizować swoją pasję” – 
wyznaje Patrycja Gotfryd.

Agnieszka Seweryn
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Rozdanie kart, licytacja, 
rozgrywka, podliczenie lew 
i dokonanie zapisu to fazy, z 
których składa się każde roz-
danie. Oczywiście mowa o 
brydżu - jednej z najstarszych 
karcianych gier logicznych, 
która jest odmianą wista – gry 
sięgającej korzeniami do szes-
nastowiecznej Anglii. Również 
w Łazach nie brakuje pasjo-
natów tej prestiżowej gry kar-
cianej. Gracze spotykają się w 
Miejskim Ośrodku Kultury w 
każdy wtorek i czwartek, aby 
prowadzić towarzyskie roz-
grywki. Miła atmosfera oraz 
możliwość spędzenia wolne-
go czasu w grupie osób o po-
dobnych zainteresowaniach 

sprawiła, że do stołu zasiadają 
kolejne osoby. Panowie, gdyż 
to oni zdominowali sekcję bry-
dżową zachęcają osoby grają-
ce ze znajomymi w domowym 
zaciszu do przyłączenia się do 
grupy graczy. Większa liczba 
uczestników pozwoli na udział 
sekcji w rozgrywkach ligowych, 
które są organizowane przez 
Polski Związek Brydża Spor-
towego. Przymiarką do nowe-
go wyzwania był tegoroczny 
udział łazowskich brydżystów 
w majowej Olimpiadzie UTW, 
podczas której zmierzyli się 
z rywalami z innych klubów z 
całego kraju, kończąc karciane 
zawody w pierwszej dziesiątce. 

Agnieszka Seweryn

Plastelina, farby, pastele, 
węgiel, ołówek, kredki, papier 
kolorowy, bibuła, krepina i wiele 
innych materiałów wykorzysty-
wana jest podczas warsztatów 
plastycznych, aby zaprezento-
wać dzieciom różne możliwości 
i techniki plastyczne. Obecnie 
dzieci uczą się malarstwa i rysun-
ku, jednak już wkrótce nadejdzie 
czas na poznanie rzeźby, papiero-
plastyki, kolażu czy też wiązania 
sznurków. Ta różnorodność zajęć 
oraz ciekawe formy warsztatów 
sprawiają, że zainteresowanie 
kreatywnym spędzaniem wolne-
go czas przez dzieci jest bardzo 
duże. 

Do Miejskiego Ośrodka Kul-

tury uczęszcza liczna grupa naj-
młodszych mieszkańców Gminy 
Łazy, która poznaje nowe tech-
niki plastyczne i dekoracyjne. 
Prezentująca różnorodność kolo-
rystyczną jesień motywuje dzie-
ci do tworzenia różnobarwnych 
prac plastycznych. Uczestnicy 
zajęć wykonują także okolicz-
nościowe prace np. wyklejanki z 
okazji Halloween. Już wkrótce na 
zajęcia plastyczne wkroczy świą-
teczny klimat, który zaowocuje 
pięknymi choinkami i ozdobami 
bożonarodzeniowymi. Wystawę 
prac uczestników warsztatów 
plastycznych można oglądać w 
Miejskim Ośrodku Kultury.

Agnieszka Seweryn

Wychowuje i bawi, uczy kreatywności i twór-
czej ekspresji, rozwija wyobraźnię i  umiejętność 
kreowania innych postaci. Zajęcia teatralne, które 
odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury uczą 
wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki oraz 
posługiwania się ojczystym językiem. Zabawa w 
teatr uwrażliwia dzieci i młodzież na sztukę oraz 
kształtuje twórczą osobowość poprzez recytację, 
taniec i śpiew. Początkowe zajęcia to możliwość 
pokazania przez uczestników warsztatów swo-
ich umiejętności i „mocnych stron”. Pozytywnym 
zaskoczeniem jest duża otwartość młodzieży 
na działania teatralne i świadomość możliwości 
własnego ciała. W dalszej kolejności przyjdzie 
czas na emisję głosu i pracę z tekstem. Ćwiczenia 
teatralne oparte na muzyce pokazują ogromny 

potencjał uczestników warsztatów, a intensyw-
na praca i kreatywność młodzieży zaowocowała 
pierwszymi etiudami, które w przyszłości stworzą 
interesujące przedstawienie teatralne.

Agnieszka Seweryn

Wykładają karty na stół
ŁAZY///   W Miejskim Ośrodku Kultury spotykają się pa-
sjonaci brydża, którzy trenują tą  jedną z bardziej wy-
magających gier karcianych. Przy stole są jeszcze wolne 
miejsca, więc każdy może dołączyć do sekcji.

Poznają techniki plastyczne
ŁAZY///  Dzieci w różnym wieku biorą udział w zajęciach pla-
stycznych, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Łazach. Osoby rozpoczynające przygodę z plastyką poznają 
różne techniki wyrazu artystycznego, natomiast bardziej za-
awansowani uczestnicy zajęć szlifują swój warsztat malarski. 

Etiudy stworzą przedstawienie
ŁAZY///   Umiejętność kreowania innych postaci oraz wyrażanie emocji za pomocą ge-
stów i mimiki to tylko niektóre elementy zajęć teatralnych, które odbywają się w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Dzieci i młodzież mają możliwość poszerzenia zainteresowań i 
zaprezentowania swoich umiejętności.

Druga płyta Patrycji Gotfryd
NIEGOWONICE///   Patrycja Gotfryd to absolwentka ZS nr 2 w 
Niegowonicach, która przez okres uczęszczania do szko-
ły podstawowej i gimnazjalnej podnosiła swoje muzyczne 
umiejętności. Owocem jej ciężkiej pracy jest nagranie dwóch 
płyt, a możliwości sceniczne artystki można obserwować 
podczas większości gminnych uroczystości, które uświetnia 
swoimi recitalami.
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Święto Niepodległości w Łazach
ŁAZY///   11 listopada przedstawiciele samorządu, gminnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, sołtysi, 
księża, radni i mieszkańcy Gminy Łazy spotkali się na Placu Dworcowym, aby wspólnie złożyć hołd wszystkim tym, którzy z największym 
oddaniem i z narażeniem życia służyli ojczyźnie walcząc o jej wolność.

Narodowe Święto Niepodległości to wspomnienie jednego z największych wydarzeń 
w historii Polski jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Data 
ta przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność, a młodzi legioniści i strzelcy 
spełnili marzenia kilku pokoleń Polaków. Kiedy szli na bój towarzyszyły im pieśni i pio-
senki, które powstawały w okopach,  na froncie i w marszu. Melodie pozwalały przetrwać 
trudy walki, dodawały otuchy i rozweselały. Podczas uroczystości pieśni z tamtego okre-
su przypomniała łazowska młodzież, która poprzez śpiew o wojence, żołnierzach i szarej 
piechocie świętowała rocznicę niepodległości. 

Wspólne śpiewanie uczestników patriotycznych uroczystości stało się hołdem złożo-
nym tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli przed laty upragnioną wol-
ność. Świat nie może zapomnieć bezcennych kartek kalendarza, które napisane zostały 
myślą i sercem Polaka. To kartki stare, ale żywe, gdyż znajdują się w sercach każdego Po-
laka. To one stworzyły uroczystość 11 listopada, której ślad w Łazach pozostał w postaci 
kwiatów złożonych pod tablicą w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.

Agnieszka Seweryn

Bieg Niepodległości w Łazach
ŁAZY///  Tradycją obchodów Święta Niepodległości w Gminie Łazy jest bieg, w którym zawodnicy walczą o szablę Regionu IPA Zawiercie. Główna nagrodę wygrał w tym roku Łukasz 
Gurtkiewicz. Najstarszym zawodnikiem był Józef Leski. Bieg Niepodległości to druga część patriotycznych ob-

chodów, które odbyły się na Placu Dworcowym. Na starcie 
stanęło prawie 100 zawodników, którzy na sportowo uczcili 
narodowe święto. Sportowcy rywalizowali w czterech kate-
goriach wiekowych: 6-9 lat pokonywali dystans 500 m, 10-
13 lat biegli na dystansie 500 m, 14-18 lat ścigali się na 
dystansie 1000 m i dorośli powyżej 19 lat rywalizowali na 
dystansie 5000 m. Sygnałem do rozpoczęcia każdego biegu 
był strzał, który wykonywał Stefan Słopiecki, emerytowany 
pułkownik Wojska Polskiego. Najlepsi zawodnicy z każdej 

kategorii stanęli na podium, otrzymując medale, dyplomy i 
upominki. Szablę Regionu IPA Zawiercie wygrał po raz czwar-
ty Łukasz Gurtkiewicz.

Trasę zabezpieczali strażacy OSP oraz uczniowie ZS im. 
prof. R. Gostkowskiego w Łazach.

Agnieszka Seweryn

Kategoria 6-9 lat – Dziewczęta
Zofia Bocheńska

Weronika Zawalska
Kaja Kostańczyk

Kategoria 6-9 lat – Chłopcy
Szymon Włosek
Jan Mularczyk

Maksymilian Kielan
Kategoria 10-13 lat – Dziewczęta

Julia Jurkowska
Katarzyna Chmielewska

Martyna Kijak
Kategoria 10-13 lat – Chłopcy

Kamil Urbanowicz
Dawid Polechoński

Konrad Mirga
Kategoria 14-18 lat – Dziewczęta

Weronika Baranek
Julia Zagajska

Angelika Krysztoforska
Kategoria 14-18 lat – Chłopcy

Mateusz Szastak
Bartłomiej Wróbel

Karol Wojciechowski
Kategoria powyżej 19 lat – Kobiety

Angelika Krysztoforska
Paulina Wrzesień

Katarzyna Wróblewska
Kategoria powyżej 19 lat – Mężczyźni

Łukasz Gurtkiewicz
Wojciech Cieślik

Artur Chaba
Najstarszy zawodnik – Józef LeskiW
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Pasowanie w „Gostku”
Uroczystość rozpoczęła się na placu 

przy fontannie,  na którym zgromadzili 
się zaproszeni goście, rodzice, ucznio-
wie oraz mieszkańcy Łaz. Po pokazie 
musztry, którą przygotował kpt. Adam 
Białas uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego przystąpili do złożenia uroczy-
stej przysięgi. Tekst przysięgi został od-
czytany zgodnie z ceremoniałem szkoły 
przez dyrektor szkoły Marzenę Orzoł.

Druga część uroczystości odbyła 
się na sali widowiskowej w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Łazach, gdzie uroczy-
ste ślubowanie złożyli uczniowie klas 
technikum. Dyrektor szkoły uczniom i 
rodzicom podziękowała za wybór szkoły 
oraz podkreśliła, że jest to szkoła, gdzie 
zawsze podmiotem jest uczeń i rodzic. 
Uczniom życzyła samych sukcesów, re-
alizacji swoich pasji i zainteresowań 

oraz dobrych wyników na egzaminach 
zewnętrznych. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy gratulowali 
gronu pedagogicznemu ogromnego za-
angażowania w pracę na rzecz szkoły.

Uroczystość zakończyła część arty-
styczna, która była poświęcona Ojczyź-
nie.

mpp
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Był to wyjątkowy dzień dla dzieci, 
które po raz pierwszy wystąpiły w no-
wej roli – aktora, który tańczy, śpiewa 
i recytuje. Dzieci zaprezentowały się 
przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią, wśród której nie zabrakło: Bożeny 
Miklas, kierownika Wydziału Edukacji, 
Elżbiety Gradzik, dyrektora Biblioteki 
Publicznej w Łazach, radnego Alfreda 
Bachowskiego, przedstawicieli Rady Ro-
dziców, rodziców oraz dziadków przed-
szkolaków.

Całości dopełniła dyrektor przed-
szkola Beata Potasińska, która po ślu-
bowaniu przedszkolaków ogromnym 
ołówkiem pasowała każdego malucha 
na pełnoprawnego członka społecz-
ności przedszkolnej, gratulując mu i 
wręczając dyplom. Przedszkolaki dały 
z siebie wszystko, za co nagrodzone 
zostały gromkimi brawami. Nie zabrakło 
śmiechu ani łez wzruszenia. Po wystę-
pach artystycznych dzieci przedszkolne 
obdarowane zostały prezentami przy-
niesionymi przez gości, rogami obfito-
ści, dyplomami oraz słodkim poczęstun-
kiem przygotowanym przez rodziców.

mpp

Dzieci w odświętnych strojach 
zaprezentowały program artystyczny 
wszystkim zaproszonym gościom. Dy-
rektor placówki Teresa Kubasik za po-
mocą Magicznego Ołówka przyłożonego 
do ramienia każdego dziecka dokonała 
pasowania na przedszkolaka. Maluchy z 
przejęciem i dumą przyjęły wiadomość, 
że zostały przyjęte do grona przedszko-

laków. Na pamiątkę dzieci otrzymały 
dyplomy i upominki. W kierunku nowo 
pasowanych przedszkolaków popłynęły 
życzenia wielu sukcesów, nowych przy-
jaźni oraz samych radosnych chwil spę-
dzonych w przedszkolu.

Elżbieta Kieszkiewicz, 
Alicja Dorociak- Bryk, Olga Ziarko

Jest to prawdopodob-
nie ostatni rocznik uczniów 
uczęszczających do gim-
nazjum, gdyż w ramach 
proponowanej reformy w 
przyszłym roku już nie bę-
dzie pierwszoklasistów, lecz 
klasa VII Szkoły Podstawo-
wej. Uroczystość była bardzo 
pogodna i wesoła, gdyż klasy 
drugie, pod kierunkiem po-
lonisty Marzeny Ikrzyńskiej, 
przygotowały ciekawe kon-
kursy np. „ Jaka to melodia?” czy „Kim 
jest ten sportowiec lub aktor?”. Ucznio-
wie klasy pierwszej podzieleni na grupy 
dzielnie stawiali czoło kolejnym konku-
rencjom sprawdzającym ich gotowość 
do przyjęcia zaszczytnego miana Ucznia 
Gimnazjum w Niegowonicach. Część ar-
tystyczna pokazała, że uczniowie klasy 
pierwszej są godni złożenia uroczyste-
go ślubowania na ręce dyrektor szkoły, 

przy asyście Pocztu Sztandarowego i w 
obecności zaproszonych gości, rodzi-
ców, nauczycieli i uczniów. Po tym do-
niosłym akcie nastąpiły gratulacje gości, 
wręczanie upominków oraz podzięko-
wania ze strony przedstawicieli klasy 
pierwszej. Następnie po wykonaniu pa-
miątkowych zdjęć wszyscy udali się do 
klasy, gdzie rodzice przygotowali słodki 
poczęstunek. 

  Joanna Wacławczyk

Pierwszoklasiści niecierpliwie cze-
kali na uroczystość ślubowania, skru-
pulatnie przygotowując się do zapre-
zentowania swoich umiejętności. W tym 
ważnym dla nich dniu uczniowie klasy 
pierwszej wspierani przez drugoklasi-
stów recytowali wiersze oraz śpiewali 
piosenki o tematyce patriotycznej i 
szkolnej. Miłą niespodzianką był taniec 
„Hafanana” dedykowany pierwszakom 
przez klasę II b. Starania uczniów klas 
pierwszej i drugiej były nagradzane 
gromkimi brawami.

Po zakończeniu inscenizacji nastąpił 
podniosły i długo oczekiwany moment 
pasowania. Po złożeniu ślubowania dy-

rektor szkoły Teresa Kubasik tradycyjnie 
piórem pasowała każdego pierwszaka 
na pełnoprawnego ucznia szkoły. Dzieci 
otrzymały dyplomy i książki ufundowa-
ne przez Radę Rodziców. Nie zabrakło 
także rogów obfitości, które  rodzice po-
darowali swoim pociechom.

Na zakończenie goście pogratulo-
wali pierwszakom stania się pełnopraw-
nymi uczniami Szkoły Podstawowej 
w Niegowonicach i przekazali na ręce 
wychowawczyni prezenty dla klasy. Uro-
czystość zakończyły pamiątkowe zdję-
cia i poczęstunek.

Aneta Kajdańska

I choć pierwszoklasiści 
mieli na początku nieco prze-
rażone miny, bardzo dostojnie 
prezentowali się w odświęt-
nych strojach. Otuchy dodawali 
im wzruszeni rodzice, którzy 
odwiedzili w tym dniu szkołę w 
bardzo licznym gronie.

Na uroczystość przybyli 
także zaproszeni goście: prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Staniaszek, radni: Da-
nuta Ludwikowska i Justyna 
Kośmida, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Elż-
bieta Gradzik oraz Małgorzata 
Poskrobko, grono pedagogicz-
ne i uczniowie klas starszych. 
Wszystkich zebranych w pięk-
nie przystrojonej sali gimna-
stycznej powitała wicedyrektor 
Katarzyna Wróbel.

Uroczystość składała się z dwóch 
części: artystycznej i oficjalnej. W czę-
ści pierwszej uczniowie przystąpili do 
zaprezentowania swoich umiejętno-
ści. Ich zadaniem było między innymi 
zaśpiewanie piosenki „Witaj szkoło”, 
recytowanie wierszy oraz umiejętność 
odpowiedzi na szereg bardzo ważnych 
pytań. Po wykonaniu wszystkich zadań 

zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, 
iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „eg-
zamin pierwszoklasisty" i zostały przy-
jęte do grona społeczności szkolnej.

Wówczas nastąpiła część oficjalna: 
wprowadzenie pocztu sztandarowego, 
odśpiewanie hymnu państwowego oraz 
przystąpienie do uroczystego ślubo-
wania. Po złożonej przysiędze dyrektor 

szkoły przystąpiła do aktu pasowania 
uczniów. Na zakończenie najmłodsi 
otrzymali legitymacje i dyplomy od dy-
rekcji szkoły, prezenty od zaproszonych 
gości oraz rogi obfitości od rodziców.

Wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni do klasy na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.                           

        Iwona Czerwonka

My się szkoły nie boimy
ŁAZY///   27 października w ZS nr 1 w Łazach odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy Ia.  ,,My się 
szkoły nie boimy, choć i praca czeka nas. Śmiało do niej dziś wkroczymy, bo nauki nadszedł czas”. Tymi słowa-
mi rozpoczęła się wspaniała uroczystość, która wpisała się na stałe w kalendarz szkolnych imprez. To bardzo 
ważne i stresujące wydarzenie zarówno dla najmłodszych uczniów, jak i rodziców.

Pasowanie na Przedszkolaka już za nami
ŁAZY///    21 października  w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach odbyło się uroczyste 
„Pasowanie na Przedszkolaka”. Pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim życiu przeżyły maluszki 
z grupy „Sprytne Myszki” oraz „Zielone Żabki”, które przygotowały program artystyczny pod opieką nauczy-
cieli: Katarzyny Pawluś oraz Katarzyny Sobieraj.

Historyczne ślubowanie I klasy Gimnazjum
NIEGOWONICE///    20 października po uroczystości przyjęcia do grona 
uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej, ślubowali gimnazjaliści 
ZS nr 2 w Niegowonicach.

Przedszkolak to brzmi dumnie
NIEGOWONICE///   Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym etapem 
okresu adaptacji 3-letniego dziecka w przedszkolu. Najmłodsza grupa 
przedszkolaków w ZS nr 2 w Niegowonicach, czyli „Podróżnicy”, miała 
okazję się o tym przekonać.

Jesteśmy już uczniami
NIEGOWONICE///   20 października  odbyła się akademia z okazji ślu-
bowania klas pierwszych, na którą przybyli zaproszeni goście, rodzice, 
dziadkowie oraz społeczność szkolna.

ŁAZY///   10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się uroczysta przysięga i ślubowanie 
uczniów klas pierwszych ZS im. Prof. Romana Gostkowskiego. Honorowy patronat nad uroczystością objął 
starosta zawierciański Krzysztof Wrona oraz Rektor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.



OŚWIATA

Uczennice  Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczo-
brodzie: Emilia Chyt, Wiktoria Kotarska i Gabriela 
Stachlewska wzięły udział w konkursie fotogra-
ficznym pt. „Przyroda ojczysta” zorganizowanym 
przez Komisję Kultury i Promocji Łowiectwa Okrę-
gowej Rady Polskiego Związku Łowieckiego w Ka-
towicach. Konkurs adresowany był do miłośników 
przyrody i łowiectwa oraz wszystkich, którym foto-
grafia przyrodnicza sprawia ogromną przyjemność 
i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem - wpłynęło 537 zdjęć. Praca Emilii Chyt pt. 
„Szybujący ptak” zajęła 1 miejsce wśród uczniów 
gimnazjum. Zwycięstwo w konkursie dowodzi 
tego, że młodzież z Gminy Łazy jest wrażliwa na 
piękno ojczystej przyrody i chce z nią obcować. 
Z pewnością fotograficzne wydarzenie spotęguje 
wśród gimnazjalistek chęć rozwijania swoich za-
interesowań, a ich zdjęcia pobudzą pomysłowość 
oraz zachęcą do odkrywania i wyruszania na po-
szukiwanie przygód.

Edyta Jaguścik

Dzień Wszystkich Świętych to czas wyjąt-
kowy. W nastroju zadumy, wspomnień, zwraca-
nia się ku przeszłości mają swój udział przed-
szkolaki. 4 listopada dzieci zapaliły znicze na 
grobach nieżyjących uczniów szkoły, nauczy-
cieli oraz żołnierzy walczących o wolność i 
niepodległość Polski. Odwiedzili również grób 
Piotra Goraja - założyciela pierwszych ochro-
nek w Niegowonicach. Priorytetem wychowa-
nia przedszkolnego jest nauka dzieci okazy-
wania szacunku osobom, które odeszły, a także 
pokazanie,  jak ważne jest zachowanie o nich 
pamięci. 

Olga Ziarko i Elżbieta Kieszkiewicz

Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w pracowni „EtnoJura”, 
gdzie z siana i nitki uczniowie wyczarowali wyjątkowe postaci. W ma-
nufakturze słodyczy „Hokus Pokuss” mogli na własne oczy zobaczyć, 
jak powstają cukierki oraz lizaki, a następnie samodzielnie przygoto-
wali własny słodki upominek. Czas spędzony w Żarkach minął twórczo 
i kreatywnie, a na twarzach wszystkich dzieci przez cały czas gościł 
uśmiech.

Jagoda Binek

Dzieci miały możliwość współtworzenia przedstawienia, a także 
kreowania bajkowego świata. Gorące oklaski świadczyły o tym, że 
przedstawienie bardzo się podobało.

Jagoda  Binek

Udało się zebrać kwotę 793 zł. Tegoroczny XVI Dzień Papieski ob-
chodzony był pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.Organi-
zatorzy akcji dziękują wszystkim osobom, które okazały swą ofiarność 
na rzecz potrzebujących młodych, uzdolnionych ludzi

Agata Cegła

Z tej okazji w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach odby-
ła się uroczysta akademia dedykowana wszystkim pracow-
nikom szkoły, w tym nauczycielom, ich nauczycielom i na-
uczycielom ich nauczycieli. Uczniowie klasy IIIa i IIIb SP pod 
kierunkiem Ewy Kaczyńskiej i Marioli Piekary zaprezentowa-
li zabawne przedstawienie pt. „Skąd wziął się nauczyciel na 
świecie”. Począwszy od Raju, w którym żyli Adam i Ewa wraz 
ze swoimi niesfornymi dziećmi, przez Piekło z gromadą dia-
bełków, aż po czasy współczesne, nauczyciel musiał prze-
chodzić bardzo trudną drogę kariery zawodowej, ale zawsze 
świetnie sobie radził. Przedstawienie zakończył taniec w 
wykonaniu uczniów klasy IIb SP pod kierunkiem J.Pater. Na-
stępnie na ręce dyrektor Teresy Kubasik przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego złożyli kwiaty wraz z serdecznymi 
życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły. Nauczyciele 
podziękowali uczniom, rodzicom oraz wszystkim przyjacio-
łom szkoły za wspaniałe życzenia, ciepłe słowa oraz  piękne 
kwiaty, jakie otrzymali w dniu swojego święta.

                                                                                          mpp

Pierwsze miejsce dla Emilii Chyt
CHRUSZCZOBRÓD////   Gimnazjalistka z ZS nr 3 w Chruszczobrodzie Emilia Chyt zajęła pierwsze miejsce w 
konkursie fotograficznym pt. „Przyroda ojczysta”.

Podziękowali nauczycielom
NIEGOWONICE////   Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 
27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. 
Od 1982 roku obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej, jednak potocznie dzień ten nadal zwany jest 
Dniem Nauczyciela. 

Przedszkolaki pamiętają
NIEGOWONICE///   Tradycją przedszkola Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach jest pamięć o grobach poległych 
w walce o wolność i człowieczeństwo. Jak powszechna i żywa jest ta pamięć, świadczą wędrówki dzieci i wy-
chowawców na miejscowy cmentarz. 

XVI Dzień Papieski
ŁAZY///    W październiku wolontariusze szkolnego koła „Przyjazna 
Dłoń” uczestniczyli w zbiórce pieniędzy przeznaczonych dla stypen-
dystów fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

Z teatrem na ty
ŁAZY////    W październiku  w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach 
gościli  aktorzy, którzy zaczarowali uczniów klas I-III baśnią pt. „Ru-
binowy książę”. 

Rozwijali kreatywność
ŁAZY///   18 października uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łazach odwiedzili nietypowe miejsca w Żar-
kach. 

Turniej Wiedzy o Polsce
ŁAZY///   W Zespole Szkół nr 1 w Łazach obchody rocznicy niepodległości Polski rozpoczęto już w środę 9 
listopada. Zamiast tradycyjnej akademii odbył się turniej wiedzy o Polsce.

Uczniowie zarówno ze szkoły pod-
stawowej jak i gimnazjum zmierzyli się w 
trzech konkurencjach: Polska moja Ojczy-
zna, historia Polski i znani Polacy. Odbyły 
się dwie konkurencje zręcznościowe. Za-
bawa była przednia,  wszyscy byli zaanga-
żowani w odpowiadanie na pytania i nawet 
widownia została porwana do wspólnej  
zabawy i śpiewania.  Imprezę uświetniły 
występy chóru szkolnego, który wprowa-
dził wszystkich w klimaty walk narodowo-
wyzwoleńczych. Uczniowie przypomnieli 
sobie dzieje narodu polskiego i fragmenty 
historii ojczyzny.

A. Iskierka-Szymusiak/
                                 J. Kmita
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BIBLIOTEKA

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ JUBILEUSZEM 50-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU ŁAZY, BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAZY I WSZYSTKICH OSÓB 

POSIADAJĄCYCH MATERIAŁY HISTORYCZNE DOTYCZĄCE ŁAZ I OKOLIC O UDOSTĘPNIENIE POSIADANYCH ZDJĘĆ  
I DOKUMENTÓW. PO ZESKANOWANIU ZOSTANĄ ONE ZWRÓCONE WŁAŚCICIELOM.

UWAGA!

Fani dwóch kółek opowiada-
li o swoich najciekawszych przy-
godach i wyprawach z rowerem 
w tle. Wykonali także prace pla-
styczne przedstawiające rowery 
w niecodziennych sceneriach i z 
niezwykłymi rowerzystami. Na 
siodełkach pojawiły się robo-
ty, skrzaty, misie i wielu innych 
bajkowych bohaterów. Wszyscy 
zgodzili się ze słowami kolarza 
Mario Cipolliniego, który stwier-
dził, iż „rower ma duszę i jeśli go 
pokochasz da ci emocje, których 
nigdy nie zapomnisz”.

mpp

Treść powieści zrecenzowała Elż-
bieta Szafruga: „Pomimo ostrzeżeń ro-
dziców Hubert wykonał powtórny skok 
do morza, nie zdając sobie sprawy, że 
w czasie sztormu zmieniło się jego dno. 
Dzięki błaganiom matki i znajomościom 
wuja został operowany, ponieważ jego 
życie wisiało na włosku. Powrót do 
domu korzystnie wpłynął na psychikę 
chłopaka, rozpoczął on rehabilitację, 
celem usprawnienia zastałych mięśni. 
Z powodu niewydolności układu od-
dechowego przeszedł tracheotomię i 
zaczął mówić oraz został poddany nie-
konwencjonalnej metodzie leczenia. 
Później dzięki swoim rehabilitantom, 
Krysi i Jurkowi, dostał się do specjali-
stycznego ośrodka, gdzie mógł ćwiczyć 
na odpowiednio skonstruowanych przy-
rządach. Tam spotkał ludzi takich jak on, 
po wypadkach i udarach, a także tych 
porzuconych przez rodziny, żyjących 
w strasznych warunkach. Tęsknota za 
utraconym życiem i wspomnienia z 
dzieciństwa uczyniły z Huberta praw-
dziwego walczaka zmagającego się ze 
słabościami na granicy wytrzymałości. 
Nie wszyscy w ośrodku mieli tyle sił co 
on, wielu wolałoby śmierć zamiast życia 
na łasce innych. Byli też tacy jak Edytka, 
której ultimatum rodziny nie wytrzyma-
ło próby czasu. Dziewczyna odebrała 

sobie życie, nie mogąc sprostać wymo-
gom rodziców. Hubert z determinacją 
trwał w swoim postanowieniu wspiera-
ny przez rodzinę i nową sympatię. Czy 
jego marzenia się spełniły? Co stało 
się z tymi, dla których jedyną szansą 
był rozwój nauki w dziedzinie komórek 
macierzystych. Czy w walce o zarodek 
zapomniano o żyjących ludziach, którzy 
na skutek wypadków i chorób nie radzą 

sobie. Oni nie mają już czasu na spory, a 
każda zwłoka kosztuje, nauka musi czy-
nić postępy dla dobra całej ludzkości. 
Szczerze wierzę, że Bóg w swej dobro-
ci nie żąda naszego cierpienia. Patrząc 
realnie może mniej osób trafiłoby do 
hospicjów i ośrodków opiekuńczych z 
dala od swoich bliskich, którzy nie mogą 
podołać opiece nad nimi”.

mpp

ŁAZY///   27 października w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbyło się kolej-
ne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowiczki rozmawiały o książce Zbigniewa M. No-
waka „Szczygieł” opartej o fakty autentyczne, opowiadające o zaistniałym wypadku i jego kon-
sekwencjach, które zmieniły dotychczasowe życie Huberta Kamińskiego i jego rodziny. 

Spotkanie z Dariuszem Wizorem
ŁAZY///   27 października 2016 r. w ramach „Kawiarenki Literackiej”, 
powstałej w toku współpracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ła-
zach z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach, w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Dariuszem Wizorem. Tematem 
wykładu była „Kultura polityczna szlachty polskiej w XVII wieku”.
Podczas wykładu autor przedsta-
wił wydarzenia polityczne XVII-
-wiecznej Polski na tle krajów Eu-
ropy Zachodniej. Dokonał analizy 
sytuacji politycznej naszego kraju 
i ukazał obraz elity ówczesnej Rze-
czypospolitej. Zwrócił także uwa-
gę na sposoby dochodzenia do 
władzy we Francji i Anglii, porów-
nując je do przebiegu istotnych 
wydarzeń politycznych w naszym 
kraju.

mpp

Przedszkolaki w bibliotece
GRABOWA I CIĄGOWICE////   Filie biblioteczne nr 4 w Grabowej i nr 6 w Ciągowicach w ostatnich tygodniach 
odwiedzili niezwykli goście. Przedszkolaki wraz z opiekunami z zainteresowaniem zapoznały się z bibliote-
ką. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w „domu, w którym mieszka książka”.

 Dzieci rozpoczęły wizytę od uważ-
nego wysłuchania ciekawych opowieści 
odczytywanych przez pracownika bi-
blioteki. Następnie dowiedziały się, jak 
można stać się czytelnikiem biblioteki 
oraz jak należy się w niej zachowywać. 
Na zakończenie przedszkolaki z wielkim 
zainteresowaniem samodzielnie prze-
glądały najciekawsze książki dla dzieci. 
Bezpośredni kontakt z książkami spra-
wił dzieciom wiele radości, wszystkim 
bez wyjątku spodobały się zwłaszcza 
te kolorowo i bogato ilustrowane. Jak to 
zwykle bywa, czas przyjemnie spędzony 
minął bardzo szybko. Ale wielka przygo-
da przedszkolaków z biblioteką dopiero 
się zaczyna…

mpp

Rowerowe święto
CHRUSZCZOBRÓD///   24 października w Filii bibliotecznej nr 3 w Chruszczobrodzie najmłodsi czytelnicy 
wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach Dnia Międzynarodowego Święta Roweru. 

Temat główny: książka



Składniki (ciasto):
1/2 kostki masła roślinnego
1 szklanka mąki
1 szklanka cukru
1 szklanka maku
1 szklanka białek
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 łyżeczka zapachu np. malibu
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Składniki (lukier):
1 szklanka cukru pudru
 sok z połowy cytryny

Wykonanie:
Masło rozpuścić w rondelku i odstawić, aby przestygło.
Białka ubić z cukrem na sztywną pianę, taką która nie wypada z miski.
Do ubitych białek dodać wszystkie składniki: mąka, mak, cukier waniliowy, proszek do piecze-
nia, zapach, masło. Polecamy pomysł autorki, która miesza wszystkie suche składniki w misce, 
następnie dodaje do ubitych białek, lekko miesza, a na koniec dodaje masło i zapach.
Po delikatnym wymieszaniu mikserem, przełożyć ciasto do blaszki i piec je przez 30 minut w 
piekarniku w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Jolanta Kopaczewska z KGW Turza

ŁŁowianii literackk

STREFA CZYTELNIKA

Cuuzz chwaliciz, swegg niz znaciz

WOLNOŚĆ I POKÓJ
Dwa piękne słowa
Niczym lilii kwiat

Dwa piękne słowa
Których oczekuje świat

Dwa piękne słowa
To nadzieja i radości czas

Dwa piękne słowa
Które potrzebuje każdy z nas

To bratnie słowa
Wolność i pokój 

Wolności – opromieniaj świat
Pokój – otul wszystkich nas

Z NAUKĄ PRZEZ ŻYCIE
Chcąc wygodniej w świecie żyć
Żebyś pragnieniu sprostać chciał 
zawsze z myślą o nauce być
a radość w sercu będziesz miał.
Nauka przez wieki jak nurt rzeki płynie
Przez książki do ludzi dociera
Każde jej osiągnięcie zawsze słynie
Bo cud techniki ideał zawiera.
Kto pozna jej biegu smak 
Podąża za nią jak ptak pod chmury
Żądny wiedzy bo mu jej brak
By poznać świat z kosmosu z góry

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!

LAKI to młodziutki fajny psiaczek ze Szczekocin. 
Jest średniej wielkości, waży 14 kg. Laki jest w 
typie sznaucerka, ma szorstkie futro i uwielbia 
się głaskać. Szukamy mu fajnego domu. Kto go 
przygarnie?

LAKI to niezwykle miły pies z gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. Laki ma ok 3 lata i jest większym 
chłopcem - waży 20 kg. Ma zawsze uśmiechnię-
tą mordkę, uwielbia się tulić, a za opiekunem 
chodzi krok w krok. Bardzo potrzebuje miłości 
i swojego kąta.

LUCEK to starszy psiak w typie Owczarka Szkoc-
kiego Colie. Jest bardzo grzeczny, praktycznie 
nie szczeka, na smyczy nie ciągnie, jest spokoj-
ny i lubi się przytulać  :) Szukamy mu fajnego 
domku!

SAWA to piękna duża dziewucha z Wolbromia. 
Ma 3 lata, koleguje się z innymi psiakami, uwiel-
bia się tulić i cały czas może być przyklejona do 
opiekuna. Sawa jest gotowa do pójścia do no-

wego domu. 
Szukamy jej 
rodziny z 
dziećmi, któ-
ra ją będzie 
kochała tak 
mocno, jak 
Sawa na to za-
sługuje.

Pogoda była łaskawa, gdyż po dwóch 
deszczowych tygodniach pierwszy biesz-
czadzki poranek powitał uczestników wyjaz-
du słoneczną pogodą i znakomitą widocz-
nością. Zdobyli oni szczyt Smerek (1222 m 
n.p.m.) i przy bezchmurnym niebie mogli po-
dziwiać Tatry - widok niezbyt częsty z tej czę-
ści Bieszczadów. W kolejnym dniu wędrowali 
do najwyższych bieszczadzkich szczytów, tj. 
Tarnicy (1346 m) i Halicza (1333 m). W cią-
gu kilkugodzinnej wyprawy witały ich deszcz, 
słońce, wiatr, błotniste i śnieżne zbocza, a 

pokonywanie kolejnych przełęczy doprowa-
dzało do podziwiania zachwycających połu-
dniowych panoram z ośnieżonymi szczytami 
Gorganów. Ostatni dzień pobytu w Bieszcza-
dach jego uczestnicy spędzili na zwiedzaniu 
kościółka w Smolniku i odpoczynku nad za-
porą solińską.

Wieczory upływały pod znakiem dźwię-
ków gitary i śpiewu rajdowych piosenek.

Wycieczkę prowadził p. Andrzej Gudyś – 
prezes Oddziału PTTK w Zawierciu.

mpp

Kościół w Ciągowicach jest bu-
dowlą w stylu bazylikowo-romańskim 
wzniesioną w 1875 roku. Świątynia 
jest kamienna, jednonawowa z wieżą, 
posiada trzy ołtarze, które zasługują 
na uwagę.  W prezbiterium wykonane 
jest belkowanie żebrowane i malatura 
z czterema ewangelistami, a na suficie 
w nawie znajdują się obrazy: Matki Bo-
żej Niepokalanej, św. Piotra, św. Pawła i 
św. Bartłomieja. Z pierwszej połowy XVI 
wieku zachowały się dwie renesanso-
we rzeźby: św. Floriana i św. Wacława z 
tarczą. Do innych cennych elementów 
wyposażenia można zaliczyć: dwie ba-
rokowe figury św. Jana Nepomucena z 
XVIII wieku, rzeźbę barokowo-ludową 
Chrystusa Zmartwychwstałego, rzeźbę 
ludową Ecce Homo z XIX wieku, rzeźbę 
ludową Chrystusa Frasobliwego oraz 
monstrancję barokową z II połowy XVII 
wieku z figurkami aniołów.

mpp

PIEGUSEK

Ireneusz Małecki

Zabytkowy kościół św. Bartłomieja z XIX wieku w Ciągowicach

Bieszczadzka jesień
ŁAZY///   W październiku członkowie Koła PTTK w Łazach, Łazowianie bę-
dący entuzjastami pieszych wędrówek oraz członkowie Klubu Turystycz-
nego „Ostańce” z Zawiercia wzięli udział w kilkudniowej wycieczce w 
Bieszczady, która była wyjątkową okazją do sprawdzenia, jak wyglądają 
wszystkie barwy jesieni w górach.



Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. przyprawa kuchenna. 6. grząski teren. 9. olej roślinny. 10. Maria, 
nauczycielka, poetka, i malarka z Łaz. 11. dawne ciężkie działo okrętowe. 12. 
krewny żyrafy. 15. nimfa lub gatunek śliwy. 18. żywią się mlekiem matki. 21. 
pędzel z pakuł. 22. gatunek trawy. 23. zagajnik. 24. obraz z cerkwi. 25. chustka 
noszona na szyi. 29. ptak lub grzyb. 32. kompres. 35. Tarapacz, prezes MKS „OR-
KAN” w Chruszczobrodzie. 36. klient ZUS-u. 37. ozdobny krzew parkowy. 38. 
między nonparelem a petitem w drukarstwie. 39. ziółko.

Pionowo: 2. goryl. 3. długi makaron. 4. orzech z mlekiem. 5. krzepa. 6. boko-
brody. 7. Joanna, solistka z Łaz. 8. plac miejski. 13. piec ustawiony zimą na bu-
dowie. 14. mechaniczne pianino. 15. pasza dla zwierząt. 16. luźna sukienka. 
17. drążek akrobaty cyrkowego. 18. rowerowy, czarny,  Łazy - Hutki Kanki. 19. 
trujący azotowiec. 20. czasem wyskoczy z paleniska. 26. plamki na nosie. 27. 
dogodny okres. 28. oprzęd z poczwarką. 30. pełzak. 31. żona Ozyrysa. 33. nasze 
miasto i gmina. 34. koc. 

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

KKyżówkk „Echk ŁŁ” nr 293

Rick Riordan „Ukryta wyrocznia”
Jak ukarać nieśmiertelnego?  Czyniąc go 

śmiertelnikiem.  Apollo rozgniewał ojca Ze-
usa i za karę został strącony z Olimpu. Słaby i 
zdezorientowany ląduje w Nowym Jorku jako 
zwykły nastolatek. Pozbawiony nadprzyro-
dzonych mocy, liczący cztery tysiące lat bóg 
musi nauczyć się, jak przeżyć we współcze-
snym świecie. Pomocna okazuje się enklawa 
współczesnych półbogów, znana jako Obóz 
Herosów…

Lincoln Peirce „Zapiski Luzaka: Odlot”
Natan nie ma nic przeciwko temu, że ka-

zano mu się zakolegować z nowym uczniem 
– dopóki go nie pozna. Czyżby został skazany 
na towarzystwo totalnego nudziarza? A może 
nowy kumpel jednak okaże się równym go-
ściem? Uwaga, fani „Dzienniczka cwaniacz-
ka”! Oto Natan, samozwańczy geniusz, który 
bez wątpienia NIE JEST ulubieńcem nauczy-
cieli! 

Kasie West „Chłopak na zastępstwo”
Przez całe liceum Gia była typem szkolnej 

gwiazdy. Teraz miała jeszcze fajnego, starsze-
go od siebie chłopaka i wszyscy wreszcie mie-
li go poznać, ale tuż przed balem maturalnym, 
już na parkingu, Bradley z nią zerwał. Co zro-
bić, żeby wyjść z twarzą? Nagle Gia wypatruje 
nieznajomego, a w jej głowie rodzi się spryt-
ny plan. Pomysł jest ryzykowny, ale może nikt 
nie domyśli się, że Bradley nie jest prawdzi-
wym Bradleyem… Zapraszamy do lektury!

Bibliotekk poleck

STREFA CZYTELNIKA

Poradd dietetykk

W poprzednim artykule poru-
szony został problem z nieprzy-
jemnymi dolegliwościami jakie 
mogą towarzyszyć kobietom pod-
czas ciąży, np. wzdęcia, zgaga, 
nudności, wymioty, wymioty oraz 
zaparcia. Przy zaparciach należy 
również pamiętać o wyeliminowa-
niu czekolady, potraw smażonych i 
pieczonych, napojów gazowanych, 
fasoli, grochu, grzybów, kapusty, 
cebuli, kalafiora i szparagów. Na-
wet w bardzo ciężkich zaparciach 
nie wolno stosować preparatów 
przeczyszczających, mogą one wy-
wołać skurcze macicy i przedwcze-
sny poród. 

Uwagę poświęcić należy rów-
nież skurczom - głównie łydek. 
Zazwyczaj pojawiają się nocą i 
uniemożliwiają spokojny sen. Aby 
skutecznie się przed nimi chronić, 
na talerzu przyszłej mamy powin-
ny się znaleźć produkty bogate w 
magnez. Wśród takich produktów 
znaleźć możemy: nasiona roślin 
strączkowych, kakao, orzechy, peł-

noziarniste pieczywo, kaszą grycza-
ną, zielonolistne warzywa. Należy 
je połączyć z produktami zbogaty-
mi w wapń: mleko i jego przetwory, 
potas: produkty zbożowe i ziemnia-
ki oraz w witaminę C: owoce i wa-
rzywa. Jeśli dolegliwości są bardzo 
uciążliwe, a niedobory wymienio-
nych składników są znaczne, lekarz 
może zalecić suplementację, aby 
uzupełnić niedobory. Wypijanie 
wystarczającej ilości płynów rów-
nież nie jest bez znaczenia.

Nie zawsze częste wizyty w 
toalecie są skutkiem ucisku dziec-
ka na pęcherz moczowy. W dużej 
części przypadków oznaczają one 
infekcje dróg moczowych. Zapo-
biegać tym dolegliwością można 
poprzez wzbogacenie swojej co-
dziennej diety w produkty bogate 
w  witaminę C, ponieważ zakwasza 
mocz i uniemożliwia rozwój nieko-
rzystnych bakterii. Szczególnie ob-
fitujące w tę witaminę są produkty 
pochodzenia roślinnego, takie jak: 
natka pietruszki, papryka czerwona, 

warzywa kapustne, owoce jagodo-
we i cytrusowe. Korzystne efekty 
w zapobieganiu infekcji wykazuje 
również świeży sok z żurawiny. Ha-
muje on przyczepianie się bakterii 
do nabłonka dróg moczowych. W 
ten sposób zakłóca bakterią ich 
namnażanie i wywoływanie stanów 
zapalnych. W przypadku gdy in-
fekcja się rozwinie, zaleca się picie 
dużych ilości płynów, które wspo-
mogą proces wypłukiwania bakterii 
z dróg moczowych. 

Można zauważyć, że zalece-
nia dietetyczne wzajemnie się 
wykluczają w zależności od dole-
gliwości jakie mogą towarzyszyć 
ciężarnej kobiecie. Należy zatem 
działać profilaktycznie i jak najbar-
dziej urozmaicać dietę w produk-
ty pełnowartościowe. Jeśli mimo 
urozmaiconego jedzenia dojdzie 
do wystąpienia kilku dolegliwości 
jednocześnie, najkorzystniej skon-
sultować się z lekarzem, bądź po-
łożną, która prowadzi nas przez ten 
wyjątkowy czas. 

ŁAGODZENIE DIETĄ DOLEGLIWOŚCI CIĄŻOWYCH - część 2

EWA SKRZYPEK
DIETETYK KLINICZNY

Łazy 42-450, ul. Tadeusza Kościuszki 15

LGD PERŁA JURY INFORMUJE

Lokalna Grupa Działania „Perła 
Jury” z siedzibą w Łazach, ul. Jesio-
nowa 1, informuje mieszkańców 
oraz podmioty działające na tere-
nie LGD, iż w ramach ogłaszanych 
konkursów można składać wnioski 
o przyznanie pomocy. 

Z dofinansowania mogą sko-
rzystać osoby chcące rozpocząć 
działalność gospodarczą lub pod-
mioty planujące rozwinąć dzia-
łalność gospodarczą - w zakresie 
działalności usługowej lub około-
turystycznej. Dla nowo powstają-
cych firm dofinansowanie wynosić 
będzie 100% (70 lub 80 tys. zł). 
Mikro i mali przedsiębiorcy rozwi-
jający działalność mogą pozyskać 
do 80 tys. zł. Nabór wniosków trwa 
do 30.11.2016r.

Ponadto Wnioskodawcami 
mogą być organizacje pozarządo-
we oraz podmioty sektora finan-
sów publicznych, a także podmioty 
nie posiadające osobowości praw-
nej. 

Warunki uzyskania dofi-
nansowania określa Rozpo-

rządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r 
w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-
2020 wraz z Rozporządzeniem 
zmieniającym z dnia 25.08.2016r. 

Wniosek należy złożyć w dro-
dze otwartego konkursu, który 
zostanie ogłoszony na stronie in-
ternetowej www.lgdperlajury.pl. 
Dokumenty związane z konkursem 
znajdują się na ww. stronie inter-
netowej LGD. 

Oceny projektu pod wzglę-
dem zgodności z Lokal-
ną Strategią Rozwoju, oceny  
w oparciu o lokalne kryteria wybo-
ru oraz weryfikacji kwoty wsparcia 
dokonuje organ oceniający – Rada 
Programowa. Strategia, kryteria 
oceny, procedury i regulaminy 
znajdują się na stronie interneto-
wej LGD.

Celem działania LGD jest zrów-
noważony rozwój obszarów wiej-
skich 9 gmin powiatu zawierciań-
skiego, w szczególności poprzez 
rozwój przedsiębiorczości i two-
rzenie nowych miejsc pracy oraz 
rozwój obszaru i społeczności LGD, 
a także kultywowanie dziedzictwa 
lokalnego. 

LGD realizuje swoje zadania od 
2006 roku poprzez przyznawanie 
dofinansowania na składane pro-
jekty, jak również realizację zadań 
własnych, m.in. związanych z pro-
mocją obszaru i lokalnej twórczo-
ści. 

LGD zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do zapoznania się z 
dokumentami oraz do odwiedze-
nia biura LGD w celu uzyskania 
szczegółowych informacji (m.in. 
nt.: zgodności planowanego pro-
jektu z celami Strategii, kryteriami 
wyboru, procedur naboru i oceny 
operacji przez organ oceniający, 
harmonogramu ogłaszanych kon-
kursów), od poniedziałku do piątku 
od 7.00-15.00. 

Nabór wniosków 
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6000 egzamplarzy

Zawody polegają na przebiegnięciu 
wyznaczonej  trasy na czas. Łukasz Su-
pernak – „Banan” ma już za sobą nie je-
den taki bieg, np. Bieg Rzeźnika w Biesz-
czadach, Krwawą Pętle 250 km, BUT 
60 „Zamieć” – bieg 24h ultra maraton 
na Skrzyczne.  Przyszedł czas na resztę 
„Bananowej Rodziny”. 22 października 
pozostali członkowie grupy „Biegaj z 
Bananem” debiutowali, biorąc udział w 
trudnych  i wymagających zawodach. 
Dzięki licznym wskazówkom i radom 
„Banana” byli dobrze przygotowani psy-
chicznie i fizycznie na to, co czeka na 
trasie. 

„Piękniejsza” część grupy: Dawid 
Majewski, Dawid Krawczyk, Marcin Sza-
bla oraz Łukasz Supernak wystartowali 
w Łut 70 z miejscowości Chyrowa. Panie 
w składzie: Magdalena Szabla, Magdale-
na Karasek, Izabela Góral wraz z męskim 
opiekunem i podporą Grzegorzem Ka-
raskiem wzięli udział w Łemko Maraton 
48, którego start nastąpił w Iwoniczu-

-Zdroju. Meta dla wszystkich  biegów 
znajdowała się w Komańczy. Na trasie, 
gdzie przewyższenia sięgały nawet do 
2520 m, czekały błotne ścieżki, strome 
zbiegi, wezbrane strumyki. Biegowi to-
warzyszył też padający deszcz. Czy to 
odstraszyło uczestników z Jury? Nie! 
Zawodnicy pokonali  ponad 350 km, by 
wziąć udział w tej niezwykłej górskiej 
przygodzie. Na trasie spotkali wspania-
łych ludzi, gotowych przyjść z pomocą, 
dopingujących się wzajemnie biegaczy 
i wspierających krzepiącym słowem. Nie 
było łatwo. Debiutującym towarzyszy-
ło zmęczenie, trudne i niebezpieczne 
warunki, walka ze swoimi słabościami 
i kontuzjami. Nie odstraszyło to jednak 
nikogo, a nagrodą była niesamowita sa-
tysfakcja, iż udało się pokonać walkę z 
samym sobą i niejednokrotnie słabością 
ciała. Wymęczeni, mokrzy, umazani bło-
tem, ale szczęśliwi mogli  powiedzieć na 
zakończenie: Jesteśmy Ultrasami! 

mpp

Właśnie dobiega końca kolejny 
sportowy sezon pochodzącego z Ciągo-
wic Adam Ścibskiego, zawodnika Łucz-
niczego Ludowego Klubu Sportowego 
„Karima” w Prząsławiu. Jak podkreśla 
jeden z najlepszych łuczników świata, 
był to najbardziej udany, ale i okupiony 
ciężka pracą okres, który zaowocował 
wieloma osiągnięciami sportowymi na 
skalę światową. Mieszkańcy Gminy Łazy 
mogli poznać Adama Ścibskiego, gdyż 
zawodnik współpracuje z Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi 
zawody w strzelaniu z łuku podczas 
Olimpiady.

Agnieszka Seweryn: Dzieci i mło-
dzież grają w piłkę nożną, tenis, pły-
wają i jeżdżą konno. Skąd pomysł na 
łucznictwo?

Adam Ścibski: Łucznictwem pa-
sjonowałem się od dziecka, najpierw z 
dziadkiem strugaliśmy pierwsze „łuki i 
strzały“, gdy dorosłem pasja pozostała, 
postanowiłem sprawdzić czy możliwe 
jest strzelanie samych dziesiątek.

AS: Po ćwiczeniach i treningach 
przyszedł czas na pierwszy sukces. Czy 
pamięta Pan gdzie i kiedy udało się 
zdobyć pierwszy medal?

AŚ: Oczywiście. Mistrzostwa Polski 
w łucznictwie terenowym w Jaworzu (k. 
Bielska-Białej). Rok 2011, upalne lato, 
męcząca trasa, ale jak czas pokazał, war-
to było wystartować.

AS: Z biegiem czasu pojawiły się 
kolejne sukcesy. Które uważa Pan za 
najważniejsze?

AŚ: W minionym sezonie zdobyłem 
Puchar Polski w łucznictwie Field wygry-
wając wszystkie rundy. To dzieki temu 
osiągnięciu wraz z Mistrzostwem Polski 
zostałem powołany na Mistrzostwa Sło-
wenii i Świata. Przyznam nieskromnie, 
że wygrałem w Polsce wszystko co było 
możliwe. 

Wszystkie tytuły Mistrza Polski (jest 
ich pięć) są równie ważne, jednak w tym 
roku zdobycie tytułu Międzynarodowe-
go Mistrza Słowenii w łucznictwie tere-
nowym FIELD daje mi dużo satysfakcji, 
zwłaszcza, że w bezpośredniej rywali-
zacji pokonuje się Chorwata, przyszłe-
go -  jak się okazało - Mistrza Świata. 
Pamiętam również Grand Prix Europy w 
Bukareszcie, gdzie z reprezentacją wy-
walczyliśmy czwarte miejsce.

AS: Dużo ćwiczeń i wyjazdów z 
pewnością niełatwo pogodzić z życiem 
codziennym. Jak się to udaje?

AŚ: Właściwie w trakcie sezonu je-
stem w domu gościem. A jak już jestem, 
to trenuję. Co weekend wyjazdy oraz 
zgrupowania, jednak to jest to, co lubię 
robić i dążę do osiągnięcia mistrzostwa.

AS: Wchodzi Pan w skład grupy 

szkolenia olimpijskiego na lata 2016-
2020. Co to dla Pana znaczy?

AŚ: Start w Igrzyskach Olimpijskich 
jest dla mnie realnym celem, do którego 
dążę i z sezonu na sezon mój sportowy 
poziom wzrasta.

AS: Czy przyszłość wiąże Pan wła-
śnie z łucznictwem?

AŚ: Oczywiście. Jestem dyplomo-
wanym trenerem łucznictwa, dodatko-
wo bardzo dużo przyjemności czerpię 
z pomocy w organizacji Olimpiady III 
Wieku. Dodam jeszcze, że osobiście wy-
szkoliłem Pana Bogdana Męcika, który 
po paru miesiącach trenowania zdobył 
brązowy medal na tegorocznej olimpia-
dzie w Łazach.

AS: Dziękuję za rozmowę
AŚ: Dziękuję.

Agnieszka Seweryn

Najlepszy sezon Adama Ścibskiego
ŁAZY///   Tegoroczny mistrz Polski i Słowenii oraz zawodnik Kadry Narodowej - to ostatnie tytuły Adama Ścib-
skiego, które ulokowały dwudziestosześcioletniego zawodnika Łuczniczego Ludowego Klubu Sportowego 
„Karima” w Prząsławiu na liście Reprezentanta Polski. 

Wystartowali na Szlaku Beskidzkim
ŁAZY////   Zawody Łemkowyna Ultra Trail to biegi o charakterze górskim 
po trasie wyznaczonym szlakiem turystycznym, jakim jest główny Szlak 
Beskidzki. Gminę Łazy reprezentowała grupa Biegaj z Bananem.

Maja Popczyk przygodę ze sportem 
rozpoczęła jako ośmioletnia dziewczyn-
ka. Swoje sukcesy zawdzięcza ciężkiej 
pracy, sumienności, organizacji oraz mi-
łości do sportu. W tej trudnej, ale bar-
dzo fascynującej przygodzie pomaga 
jej trenerka Agnieszka Horbatiuk, która 
jest nie tylko trenerem, ale wspaniałym 
przyjacielem w czasie wygranych i po-
rażek. W trakcie tych kilku lat, oprócz 

wielu sukcesów, Maja zdobyła wspa-
niałych przyjaciół, którzy wspierają ją 
podczas walk i nie tylko.

„Moimi największymi osiągnięcia-
mi tego roku było zdobycie tytuł Vice 
Mistrza Świata w kategorii Tag Team 
Juniorzy dziewczęta - niebieskie - czer-
wone pasy podczas Mistrzostw Świa-
ta w Taekwondo odbywających się w 
Anglii, w Birmingham, tytułu Mistrza 

Polski Kadetów Starszych w Kickboxin-
gu Pointfighting w Lesznie, zdobycie 
Pucharu Polski Kadetów Starszych w 
Kickboxingu Pointfighting w Pułtusku  
oraz trzykrotne zdobycie Mistrza Polski 
w Drużynowych Mistrzostwach Polski w 
Taekwondo. Sport wyrobił we mnie sa-
modyscyplinę oraz wiarę, że postawio-
ne cele są osiągalne, gdy tylko włożymy 
w nie dużo pracy i serca. Treningi po-
zwalają mi zachować dużą sprawność 
fizyczną, kondycję i siłę do dalszej 
walki. Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że rozpoczęcie przygody z taekwondo 
przerodziło się w moją pasję. Po zwy-
ciężonej walce czuję radość oraz dumę, 
że mogę reprezentować swoją osobą 
tak wspaniały sport jakim jest Taekwon-
do” – opowiada Maja Popczyk, zawod-
niczka Sekcji Taekwondo w Łazach.     
„Maja dla mnie jako trenera to wielka 
niespodzianka, mimo iż ćwiczy długo, 
na jej drodze do sukcesu pojawiało 
się wiele przygód. Maja miała moment 
zwątpienia i chciała spróbować swoich 
sił  w innym sporcie. Pomimo ogrom-
nego smutku wspierałam ją w tym, ale 
w podświadomości liczyłam, że do nas 
wróci. Wiedziałam, że w tej osóbce tkwi 
ogromna wola walki i będzie świetną 
zawodniczką i wtedy… Jak to w życiu 
bywa, nic nie dzieje się z przypadku. 
Maja wróciła z podwójną siłą, dawała z 
siebie 100 razy więcej, jej progres udo-
wodnił mi, że własne chęci, ciężka pra-
ca, dobry trening tworzą wspaniałego 
zawodnika. Dla Mai to był najlepszy se-
zon życia zawodniczego, ja najbardziej 
jestem dumna z zdobycia przez nią 
Mistrzostwa Polski w kickboxingu w for-
mule pointfighting” – dodaje Agnieszka 
Horbatiuk, trener Sekcji Taekwondo w 
Łazach.

Agnieszka Seweryn

Nigdy nie mówi: nigdy
ŁAZY///  Miłość do sportu zaszczepił w Mai Popczyk dziadek, który do dnia dzisiejszego wspiera wnuczkę w 
trudnej pracy jaka wymagana jest w trakcie treningów Taekwondo. 

Halloween to odrobina strachu, ale 
głównie doskonała zabawa w wodzie i 
pod wodą. Wieczór pełen atrakcji roz-
począł się o 17:00. Dzieci, młodzież oraz 
dorośli bawili się z Wiedźmami z Doliny 
Upiorów, zjawami oraz Diabłem Borutą 
i Duchem Kapitana Barbarossy. Nie za-
brakło ciekawych gier i zabaw, konkursu 
upiornych okrzyków oraz wyciągania 
kotwicy i łowienia piranii. Jedną z atrak-
cji był także pokaz tańca z ogniem. Za-
bawę zakończył seans filmowy, którym 
oczywiście był straszny film. Film moż-
na było oglądać m.in. w jacuzzi (miejsca 
siedzące), na leżakach plażowych lub w 
brodziku.

„Co roku w ten wyjątkowy dzień 
przychodzi bardzo dużo osób, brakuje 
wręcz miejsc, opasek w szatni. Z pew-
nością zachęca wyjątkowa tego dnia 
atmosfera oraz możliwość pojawienia 
się na basenie w strasznym przebraniu, 
nie tylko w stroju kąpielowym” – mówi 
Bartłomiej Ziaja z Parku Wodnego.

Park Wodny „Jura” w Łazach znany 
jest z organizowania nietypowych im-
prez, często z przymrużeniem oka. Były 
to m.in. spotkania z wodnym Mikołajem, 
seanse filmowe dla zakochanych oraz 
kabareton na pływającej scenie.

mpp

Halloween 2016 w Parku Wodnym Jura
ŁAZY///    Diabeł Boruta, duch kapitana Barbarossy, zjawy i upiory cze-
kały na wszystkich odważnych 31 października w Parku Wodnym „Jura” 
w Łazach. 


