
Bezpieczeństwo mieszkańców po-
wiatu zawierciańskiego jest prioryte-
tem wszystkich służb działających w 
poszczególnych gminach. Wiele wyda-
rzeń z przeszłości, które miały miejsce 
w regionie, udowodniło, że służby są 
bardzo dobrze przygotowane i w chwi-
li kryzysowej gotowe do natychmia-
stowej interwencji. Ostatni rok również 
obfitował w zdarzenia, które niejedno-
krotnie stawiały służby w pełnej goto-
wości, a podsumowania i oceny tych 
działań dokonano podczas XXI Spotka-
nia Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

Do  sali bankietowej „Adria” w Ła-
zach przybyli kierownicy, dyrektorzy i 
naczelnicy jednostek służb zespolo-
nych oraz włodarze samorządów tery-
torialnych. Gości powitał burmistrz Łaz 
Maciej Kaczyński, który podkreślił duże 
starania samorządu prowadzące do 
zapewnienia maksymalnego bezpie-
czeństwa mieszkańcom Gminy. W tym 
miejscu burmistrz podkreślił ogromne 
znaczenie Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które w sytuacjach kryzysowych 
zawsze są gotowe nieść pomoc dru-
giemu człowiekowi. Gmina Łazy dokła-

da wszelkich starań, aby wyposażenie 
i wyszkolenie służb ratowniczych było 
na wysokim poziomie. W tym celu w 
ostatnich latach zakupiono 7 samo-
chodów gaśniczych dla OSP oraz do-
finansowano zakup dwóch samocho-
dów policyjnych. W odpowiedzi na 
prośbę Szpitala Powiatowego Gmina 
Łazy dofinansowała także zakup karet-
ki pogotowia. Rada Miejska w Łazach 
stawiając sobie za priorytet zdrowie i 

bezpieczeństwo swoich mieszkańców 
nie waha się w miarę możliwości finan-
sowych wspierać policję, straż i służbę 
zdrowia. O tym, że bezpieczeństwo 
jest celem nadrzędnym polityki samo-
rządowej Gminy Łazy świadczy także 
publikacja pt. „Poradnik postępowania 
na wypadek zagrożeń” opracowana 
przez Wydział Spraw Obywatelskich 
oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Łazach, z którą mogli za-

poznać się uczestnicy obrad. 
Spotkanie miało na celu wskaza-

nie zagrożeń, które mogą wydarzyć się 
w okresie zimy oraz przedstawienie 
stanu przygotowania społeczności ca-
łego powiatu do ewentualnej sytuacji 
kryzysowej.  Podczas posiedzenia po-
kazano także osiągnięcia wypracowa-
ne przez minione lata oraz zaprezento-
wano dotychczasowe doświadczenia, 
które z pewnością pozwolą uniknąć 
niedogodności w przyszłości w zakre-
sie bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu zawierciańskiego. Analizę stanu 
ładu i porządku publicznego na tere-
nie powiatu zawierciańskiego w 2016 
roku przedstawili przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Policji w Zawierciu, 
podkreślając większą świadomość 
społeczeństwa dotyczącą zgłaszania 
zaobserwowanych nieprawidłowości 
oraz spadek przestępczości w sto-
sunku do ubiegłego roku. Aby zwięk-
szyć aktywność społeczeństwa Policja 
wprowadziła Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa oraz mobilną aplika-
cję „Moja Komenda”, które z pewno-
ścią ułatwiają komunikację między 
mieszkańcami powiatu, a Policją. 
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Strona 6
Premiera „23 Dywizji”

Owacjami na stojąco zakończyła 
się premiera  filmu „23 Dywizja”, 
będącego dziełem młodzieży z 
Gminy Łazy. 

Strona 6
Trzebyczka - kolebka tradycji

 W sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Łazach odbyła 
się uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie 26 
parom z Gminy Łazy. 

Strona 12
Puchar został w Łazach

Zawody odbyły się 19 listopada w 
Parku Wodnym „Jura”, a udział w 
nich wzięli zawodnicy z jedenastu 
sekcji pływackich z całego regionu.

To z pewnością dobra wiado-
mość dla mieszkańców Gminy 
Łazy oraz turystów, którzy do tej 
pory korzystali ze schodów lub 
przejścia na poziomie szyn. Naj-
prawdopodobniej już w grudniu 
zostaną oddane do użytku pasa-
żerów dwie windy, które z pew-
nością ułatwią wielu osobom 
przemieszczenie się na perony i z 
powrotem.

„Wykonano już roboty ziemne 
oraz zostały zabudowane funda-

menty. Obecnie prowadzone są 
prace polegające na zabudowie 
stalowych szybów windowych. 
Kolejnym etapem będzie montaż 
wind. Na stacji Łazy na peronach 
nr 1 i nr 2 zostaną zamontowane 
windy firmy INTERLIFT Kraków. 
Urządzenia obecnie montowane, 
będą obsługiwane analogicznie 
jak windy we wszystkich obiek-
tach użyteczności publicznej  (np. 
centra handlowe, szpitale, bloki 
mieszkalne) i są dostosowane do 

obsługi przez wszystkich, którzy 
będą z nich korzystać. Niestety 
nie ma urządzeń bezawaryjnych, 
dlatego windy zostaną objęte 
nadzorem serwisowym o szybkim 
czasie reakcji (serwis działający 
24 godziny na dobę). W przy-
padku  awarii wind do dyspozy-
cji podróżnych o ograniczonych 
możliwościach poruszania się po-
zostaje przejście w poziomie szyn, 
otwierane przez pracowników PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A” – 

powiedział Jacek Karniewski z 
Zespołu Prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.

Inwestorem są  PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., a wykonawcą 
robót firma KSIĄŻBUD Sp. z o. o. 
z siedzibą w miejscowości Łap-
czyca. Koszt inwestycji to 685 
tys. zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło 
13.09.2016 r., natomiast zakoń-
czenie wszystkich robót zaplano-
wane jest na grudzień 2016 r.
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Windy na 
peronach w Łazach

ŁAZY///   Od września na peronach w Łazach prowadzone są prace związane z montażem wind. Będą one ogólnodostępne, 
głównie przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ale również dla osób starszych, rodziców z wózka-
mi dziecięcymi oraz osób z dużym i ciężkim bagażem.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa w Łazach
ŁAZY///   Gmina Łazy była gospodarzem XXI Spotkania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku. Obrady odbyły się 18 listopada w sali bankietowej Adria, a w prezydium zasiedli: starosta powiatowy Krzysztof Wrona, 
członek zarządu powiatu Maria Milejska, komendant powiatowy Policji insp. Ryszard Skowroński,  komendant powiatowy PSP bryg. Marek 
Fiutak oraz gospodarz spotkania burmistrz Gminy Łazy Maciej Kaczyński. 
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Do Podprogramu 2016 zostało za-
kwalifikowanych 361 osób spośród 
mieszkańców Gminy Łazy, spełniających 
obowiązujące kryteria kwalifikowalno-
ści.

Grupę osób najbardziej potrzebują-
cych, do których skierowana jest pomoc 
żywnościowa stanowią: 
-bezdomni, 
- niepełnosprawni, 
- migranci, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości narodowe (w tym społecz-
ności marginalizowane), 
- pozostałe grupy odbiorców spełnia-
jące kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej i których dochód 
nie przekracza 150% kryterium docho-
dowego uprawniającego do skorzysta-
nia z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 771 zł 
dla osoby w rodzinie.

Przy dokonywaniu kwalifikacji Ośro-
dek bierze pod uwagę fakt korzystania z 
form pomocy finansowej w ramach wie-
loletniego programu wspierania finanso-
wego gmin w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020, tak aby zapewnić uzu-
pełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Zestaw artykułów spożywczych w 

Podprogramie 2016 obejmuje 48,59 kg 
i składa się z: 
- artykułów skrobiowych (makaron 
jajeczny, ryż biały, herbatniki), 
- artykułów mlecznych (mleko UHT, ser 
podpuszczkowy dojrzewający), 
- artykułów warzywnych i owocowych 
(groszek z marchewką, fasola biała, kon-
centrat pomidorowy, powidła śliwkowe), 
- artykuły mięsne (gulasz wieprzowy 
z warzywami, filet z makreli w oleju, 
szynka drobiowa), 
- cukier biały, 
- tłuszcze - olej rzepakowy.

W ramach środków towarzyszących, 
podobnie jak w poprzedniej edycji, będą 
prowadzone następujące działania:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup 
pokoleniowych, 
- warsztaty dietetyczne i dotyczące 
zdrowego żywienia, 
- programy edukacyjne mające na celu 
zapoznanie się z zasadami zdrowego 
odżywiania i przeciwdziałania marno-
trawieniu żywności, 
- warsztaty edukacji ekonomicznej 
(tworzenie, realizacja i kontrola budżetu 
domowego). 

mpp

„Budowa kreatywnego 
placu zabaw „na Młynku”” to 
jeden z czterech projektów, 
które w przyszłym roku zo-
staną zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w 
Łazach. Łazy, jako pierwsze 
w powiecie zawierciańskim 
zdecydowały się na zorgani-
zowanie głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. To z 
resztą pierwsza nasza próba” 
– podkreśla Ilona Pelon, se-
kretarz Łaz.

Plac zabaw otrzymał naj-
więcej głosów – 661. Jego 
powstanie to koszt około 50 
tysięcy złotych. Pozostałe pro-
jekty, które zostaną wsparte z 
samorządowych środków to: 
rewitalizacja źródełka w Skał-
bani, zagospodarowanie terenu wokół 
kapliczki przy ul. Wolności w Turzy oraz 
renowacja „Groty Matki Bożej” w Wie-
siółce. Na te projekty łącznie przezna-
czone zostanie pozostałe 20 tysięcy 
złotych w ramach budżetu obywatel-
skiego. Mieszkańcy gminy głosowali 
do 7 listopada, a do wyboru było 13 
projektów.

„Cieszy nas bardzo duża aktyw-
ność mieszkańców w trakcie składania 
samych projektów, jak i podczas głoso-
wania. Swój głos oddało aż 5 procent 

mieszkańców gminy, a to dużo” – doda-
je Ilona Pelon, sekretarz Łaz.

To pierwszy budżet obywatelski w 
historii Łaz, choć mieszkańcy od wielu 
już lat decydują o wydatkowaniu części 
samorządowych pieniędzy w ramach 
funduszy sołeckich. Łącznie na budżet 
obywatelski zarezerwowano 70 tysięcy 
złotych. Dodatkowo gmina finansuje 
wydatki sołtysów w postaci funduszy 
sołeckich. Łącznie w skali roku to po-
nad 200 tysięcy złotych, a dodając do 
tego budżet obywatelski tworzy kwotę 
ok. 300 tysięcy złotych.

mpp

Pierwsze uchwały zapisane w po-
rządku obrad dotyczyły zmian:  Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łazy na lata 2016-2031, Uchwały bu-
dżetowej Gminy Łazy na rok 2016 oraz 
Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w 
Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości oraz zwolnień 
od podatku od nieruchomości. 

Kolejna uchwała określała górne 
stawki opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Łazy oraz określono 
wymagania, jakie powinien posiadać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności związanej z odbiorem tych 
nieczystości. Podczas sesji uchwalono 
również tryb udzielania i rozliczania do-
tacji dla przedszkoli i szkół niepublicz-
nych prowadzonych na terenie Gminy 
przez podmioty należące do sektora fi-
nansów publicznych oraz zakresu i try-

bu kontroli pobrania i wykorzystania 
dotacji. Ostatnie decyzje radnych do-
tyczyły przystąpienia do sporządzenia 
zamian miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łazy dla sołectwa Chruszczobród Piaski 
i Osiedla Stara Cementownia. 

Agnieszka Seweryn

INFORMACJA

Informuję, że z dniem 08.10.2016 
r. wszedł w życie nowy Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Łazy, a 
tym samym przestał obowiązywać 

dotychczasowy plan miejscowy 
uchwalony w 2006 r. (za wyjątkiem 

obrębu Chruszczobród Piaski). 
Zgodnie z art. 36 ust. 4. ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778  
z późn. zm.), jeżeli w związku z 

uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą, wartość nieru-

chomości wzrosła, a właściciel lub 
użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość, burmistrz pobiera 
jednorazową opłatę w wysokości 
10 % od wzrostu wartości nieru-

chomości w terminie 5 lat od dnia, 
w którym plan miejscowy albo 

jego zmiana stały się obowiązu-
jące. Stawka procentowa została 
ustalona Uchwałą Nr XX/179/16 

Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 
września 2016 r. 

Nowy Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Łazy uchwalony przez 

Radę Miejską w Łazach Uchwałą 
Nr XX/179/16 z dnia 14 września 
2016 r., został opublikowany na 

Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.bip.lazy.pl/

KOMUNIKAT
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu poinformował 

Urząd Miejski w Łazach, że z dniem 25 października 2016r. nastąpiło zniesienie 
Biura Terenowego w Zawierciu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem 

w Mikołowie. Od tego dnia wszelkie sprawy związane z nieruchomościami 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi w powiecie zawierciań-
skim są obsługiwane przez Sekcję Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w 

Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18.
Podjęcie decyzji o zniesieniu Biura Terenowego w Zawierciu, według Dyrektora 

Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, podyktowa-
ne było przede wszystkim wysokimi kosztami jego utrzymania, jak również 

bardzo złym stanem technicznym wynajmowanych na w/w Biuro pomieszczeń. 
Wysokość koniecznych nakładów, jakie musiałaby ponieść Agencja na remont 
pomieszczeń, wobec ograniczonych możliwości finansowych spowodowała, że 

dalsze funkcjonowanie Biura jest niemożliwe.
Zgodnie z właściwością terytorialną sprawy związane z gospodarowaniem 

nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Skarbu Państwa z terenu powiatu 
zawierciańskiego były i są realizowane przez Sekcję Zamiejscową Gospodaro-

wania Zasobem w Mikołowie.
Mając na względzie ułatwienie rolnikom z terenu powiatu zawierciańskiego 

kontaktu z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy Agencji Nieru-
chomości Rolnych w Opolu rozważa podjęcie działań, mających na celu usta-

nowienie dyżurów pracowników Agencji w określone dni tygodnia w Zawierciu. 
Lokalizacja dyżurów oraz dni, w których by się one odbywały, zostanie podana 

po zakończeniu podjętych przez Agencję działań w tym zakresie.
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Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 Podprogram 2016

Projekty obywatelskie wybrane
GMINA///   W ramach Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku zosta-
nie wykonany plac zabaw na Młynku oraz trzy inne projekty, na które 
zostanie przeznaczona pozostała kwota pieniędzy. Są to: rewitalizacja 
źródełka w Skałbani, zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w Turzy 
oraz renowacja Groty Matki Bożej w Wiesiółce. 

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (MRPiPS) celem ogól-
nym Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom 
pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środ-
ków towarzyszących w okresie sierpień 2016 roku - czerwiec 2017 roku. 

Sesja Rady Miejskiej
ŁAZY///   17 listopada w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła 
się sesja Rady Miejskiej. Trzynastu radnych obecnych na obradach pod-
jęło osiem uchwał.



Z inicjatywy osób, które pasjonują 
się turystyką i chcą zachęcić miesz-
kańców Gminy do czynnego uprawia-
nia sportu oraz zwiedzania niezna-
nych im zakątków Jury, w marcu 2015 
roku nastąpiła reaktywacja Koła PTTK 
w Łazach. Obecnie jego prezesem jest 
Monika Staniaszek-Walachnia.

Koło organizuje przede wszystkim 
wycieczki rowerowe, a dzięki temu, że 
w Gminie rozwinęła się infrastruktura 
szlaków rowerowych, wycieczki są te-
raz przyjemniejsze. Jest to zachęta do 
przejażdżek po Gminie Łazy nie tylko 
dla mieszkańców, ale również dla osób 
z okolicy. 

Działalność Koła skupia się przede 
wszystkim wokół zachęcenia miesz-
kańców Gminy Łazy do brania udziału 
w imprezach sportowych oraz pro-
pagowania zdrowego trybu życia. W 
pierwszych wycieczkach brali udział 
najbardziej aktywni mieszkańcy Łaz i 
okolic, a  do każdej kolejnej dołącza-
li uczestnicy, którzy nie zawsze byli 
szczególnymi pasjonatami roweru, ale 
grupowa wyprawa jawiła im się jako 
atrakcyjny sposób na aktywne spę-
dzenie wolnego od pracy czasu. Tak 
grono fanów dwóch kółek i zdrowego 
stylu życia z każdym miesiącem było 
wzmacniane o kolejne osoby: dzieci, 
młodzież, seniorów oraz osoby czynne 
zawodowo. Warto podkreślić, że wy-
jazdy są organizowane w weekendy, 
właśnie z uwagi na tę grupę. Każda 
wyprawa startowała pod hasłem: „Nie-
dziela to nasz dzień… ze zdrowymi ki-
lometrami”.

Koło skupia się także na rozwija-
niu współpracy z obiektami sportowy-
mi i kulturalnymi. Wymiana doświad-
czeń zaowocowała współorganizacją 
imprezy „KolorLOVE Łazy” - zawodów 
sportowych połączonych z kolorowym 
szaleństwem. Za grupę rowerzystów i 
wytyczenie trasy odpowiedzialny był 
Zarząd Koła PTTK w Łazach.

Działanie Koła PTTK to także pro-
mowanie zdobywania odznaki „Mi-
łośnik Gminy Łazy”. Jest to odznaka 
turystyczno – krajoznawcza ustano-
wiona przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy w Łazach i Koło PTTK 
w Łazach. Celem odznaki jest zachęce-
nie mieszkańców regionu do aktywnej 
turystyki, poznawanie walorów krajo-
znawczych i turystycznych Gminy 
Łazy, zabytków architektury, za-
bytków przyrody i techniki oraz 
historii ziemi łazowskiej. Zada-
niem odznaki jest również popu-
laryzacja  i promocja Gminy Łazy 
na terenie woj. śląskiego oraz 
poza jego granicami, a także 
szerzenie i umacnianie regiona-
lizmu wśród społeczeństwa nie 
tylko województwa śląskiego. 
Odznaka jest jednostopniowa – 
złota. Przyznaje ją Komisja we-
ryfikacyjna. Odznaka może stać 
się własnością nie tylko osób 
dorosłych. Może ją zdobyć na-
wet sześciolatek. Ważne, aby 
posiadał książeczkę „Miłośnik 
Gminy Łazy” (dostępna m.in. 
w Punkcie Informacji Tury-
stycznej), w której znajdzie 
się potwierdzenie, że poznał 
obiekty znajdujące się na te-
renie Miasta i Gminy.

Jednym z zasadniczych 
kierunków działań Koła 
PTTK w Łazach  jest rozwija-

nie współpracy z innymi kołami przy 
macierzystym oddziale PTTK oraz za-
cieśnianie współpracy z Oddziałem 
PTTK im. Aleksandra Janowskiego w 
Zawierciu. Członkowie Koła aktyw-
nie uczestniczą w życiu i działalności 
statutowej Zawierciańskiego Oddzia-
łu PTTK, biorąc udział w imprezach i 
wydarzeniach corocznie przez niego 
organizowanych. 

Dzięki idealnemu położeniu Łaz, 
walorom turystycznym oraz atrak-
cjom, które czekają w każdej mniejszej 
miejscowości położonej w Gminie, 
mamy dużo do zaoferowania. Można 
zwiedzić i dotknąć tego, co daje nam 
natura. Nie oznacza to jednak, że Koło 
nie wybiera się w dalsze podróże. 
Jego członkowie w ramach integracji 
z Kołem Turystycznym PTTK TRAMP 18 
czerwca 2016 r. byli na Babiej Górze. 
Uczestnicy wyprawy przebyli trasę 
czerwonym szlakiem prowadzącą od 
Przełęczy Krowiarki przez Sokolicę, 
aż do szczytu Babiej Góry (1725 m 
n.p.m.). Członkowie Kola PTTK w Ła-
zach wzięli także udział w jesiennej 
wycieczce w Bieszczady, zorganizowa-
nej przez Oddział PTTK w Zawierciu. 
Po raz kolejny okazało się, że w sze-
regach Koła są osoby żądne wrażeń, 
gotowe pokonywać swoje słabości, by 
zdobywać szczyty. Łazowianie będą-
cy entuzjastami pieszych wędrówek 
mieli okazję sprawdzić wygląd barw 
jesieni w górach. Tym razem zdobyli 
Smerek (1222 m n.p.m.), Tarnicę (1346 
m) i Halicz (1333 m). 

Działalność Koła to również współ-
organizacja Rajdu „Przebiśniegom na 
spotkanie”. Jest to jedna z najdłużej 
organizowanych cyklicznych imprez 
sportowych odbywających się w po-
wiecie zawierciańskim. Jego historia 
sięga lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy 
to grupa pasjonatów Jury Krakowsko - 
Częstochowskiej postanowiła bardziej 
poznać bogaty przyrodniczo teren. W 
2016 r. meta rajdu, w którym wzięło 
udział ponad 800 osób usytuowana 
była w Łazach. 

Zasadniczą formą działalności 
Koła PTTK w Łazach jest organiza-
cja wycieczek rowerowych. Pierwsza 
odbyła się w maju 2015 r., w dwa 
miesiące po reaktywacji Koła. Liczba 
uczestników wypraw jest oczywiście 

zależna od długości i stopnia 

trudności trasy. Zdarzało się, że w wy-
cieczkach brało udział nawet ponad 
25 cyklistów. W czasie półtorarocznej 
działalności Koła, poza wyprawami 
indywidualnie organizowanymi przez 
cjego członków, odbyło się wiele nie-
dzielnych wycieczek organizowanych 
przez Zarząd. Miejscami docelowy-
mi wyjazdów były m.in.: Góra Chełm, 
Ogrodzieniec – Krępa, Żarnowiec, Sie-
wierz, Rabsztyn, Pustynia Błędowska, 
(Punkt widokowy Czubatka), Źródełko 
Miłości w Rodakach i Złoty Potok. 

W trakcie wyjazdów rowerzyści 
mieli okazję zobaczyć między innymi: 
Jaskinię Januszkową, zamki w: Boboli-
cach, Mirowie, Ogrodzieńcu, Rabszty-
nie, Siewierzu, ruiny zamku w Bydlinie, 
Pałac w Pilicy, opuszczony XVII-wiecz-
ny Pałac zbudowany przez Stanisława 
Warszyckiego, Pałac Raczyńskich oraz 
Dworek Zygmunta Krasińskiego, Ko-
ściół p.w. Macierzyństwa Najświętszej 
Maryi Panny i św. Michała Archanio-
ła w Bolesławiu, Sanktuarium Matki 
Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, 
palmiarnię w Siewierzu, barć w Cią-
gowicach, źródło Jana Nepomucena 
w Skałbanii, Zielony i Czerwony Staw 
w Kluczach  i zbiornik wodny w Go-
łuchowicach. Cały czas towarzyszyły 
im piękne widoki, a bogactwo fauny i 
flory sprawiało, że nawet najbardziej 
wymagające trasy mijały w mgnieniu 
oka. Zmęczenie nie przeszkadzało za-
chwycać się otoczeniem i pokonywać 
kilometry z uśmiechem na twarzy. Ro-
werowe voyage w niedzielne poranki 
potrafiły ściągnąć z łóżek nawet naj-
większych miłośników snu :-)

Wybieramy trasy lekkie i przy-
jemne, oczywiście ze zwiedzaniem 
zabytków oraz pomnikami przyrody, 
ponieważ ważne jest, aby każda wy-
prawa była relaksem, a także nauczyła 
nas czegoś nowego o zamieszkiwa-
nym regionie. Dzięki temu, że każdy z 
rowerzystów zna inne ciekawe trasy, 
może się dzielić doświadczeniami i za 
każdym razem zobaczyć coś odmien-
nego, wyjątkowego, można nawet po-
wiedzieć, że inspirującego. 

Jesteś aktywny? Lubisz czynnie 
spędzać czas? Uwielbiasz wycieczki 
piesze i rowerowe? Chcesz dołączyć do 
uczestników wycieczek narciarskich? 
Chcesz otrzymywać zniżki na odzież 
sportową? ZOSTAŃ CZŁONKIEM PTTK! 
Potrzebujesz dwóch zdjęć i 5 minut 
wolnego czasu. Do Koła PTTK w Łazach 
można zapisać się w Punkcie Informa-
cji Turystycznej w Łazach (ul. Dworco-
wa 3).
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> Koło PTTK w Łazach
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
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Dzięki obecności Policji i prze-
kazanym przez gości informacjom 
przedszkolaki bliżej poznały  ich 
zawód. Bardzo ważnym elemen-
tem prelekcji było zapoznanie naj-
młodszych z zasadami bezpieczeń-
stwa jakie obowiązują nie tylko na 
drodze, ale także w przedszkolu, 
w domu oraz w sytuacjach zagro-
żenia. Dzieci z dużym zaintereso-
waniem słuchały rad i wskazówek 
zaproszonych gości.

mpp

„Księga dżungli” zachwyciła mło-
dych widzów interesującą scenogra-
fią i wesołą muzyką. Świetna gra ak-
torów, piękna kolorowa scenografia, 
muzyka i stroje zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Dzieci bawiły się 
świetnie. Głośnego śmiechu i rado-
ści nie było końca. Po zakończeniu 
spektaklu na przedszkolaki czekała 
niespodzianka - spotkanie z aktorami 
i krótka lekcja teatralna.

 Elżbieta Kieszkiewicz i Olga Ziarko

Uczniowie oglądali 
niemiecki film pt. „Dzien-
nik Anne Frank“, wyprodu-
kowany w bieżącym roku, 
wyświetlany na pokazach 
festiwalowych Berlinale 
2016 r. Obrazuje on trudną 
tematykę Holocaustu. 

Joanna Wróbel  
- Kasperska

Celem konkursu była populary-
zacja i pogłębianie wiedzy z zakresu 
pojęć związanych z funkcjonowaniem 
biblioteki, budowy książki i historii pi-
sma oraz rozbudzanie wśród młodzie-
ży potrzeb czytelniczych.

W konkursie rywalizowało 15 
uczniów z Chruszczobrodu, Niegowo-
nic i Łaz.

 Joanna Juśko/  
Elżbieta Skałbania-Kubica

Dzieci zwiedziły Stary Młyn, który 
okazał się niezwykle multimedialnym 
muzeum. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się pracownia EtnoJura, gdzie  
z siana i wikliny uczniowie wyczaro-
wali różne zwierzątka. Z kolei w Ma-
nufakturze Słodyczy powstały smacz-
ne lizaki. 

     Joanna Bątorek

Aura wprawdzie wymusiła na or-
ganizatorach przeniesienie imprezy do 
budynku szkoły, ale nie miała wpływu 
na bardzo udany przebieg festynu. Na 
parterze szkoły zagościły stoiska z przy-
gotowanymi przez rodziców domowymi 
ciastami, sałatkami i „swojskim jadłem”. 
Na pierwszym piętrze zgromadziło się 
natomiast wielu widzów oklaskujących 
występy szkolnych artystów. Jak zwykle 
nie zabrakło porywających pokazów ta-
necznych, prezentacji talentów wokal-
nych, aktorskich czy akrobatycznych. 

Renata Jakóbczyk Bardzo ważne jest zapoznanie najmłodszych ze spo-
sobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagraża-
jących zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzanie u dzieci 
czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń. 
W związku z powyższym, w przedszkolu zorganizowano 
lekcję pokazową z funkcjonariuszami policji. 15 listopa-
da  w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w 
Łazach odbyło się spotkanie z Martą Wnuk z Komendy Po-
wiatowej Policji w Zawierciu oraz z Grzegorzem Czechem, 
dzielnicowym z Komisariatu Policji w Łazach. 

Izabela Furgał

Nie było stra-
szenia ani psi-
kusów, ale za to 
było zabawnie i 
ciekawie. Przed-
szkolaki poprzez 
krótkie animo-
wane filmiki w 
języku angielskim 
poznały zwyczaje 
h a l l owe e n owe 
oraz charaktery-
styczne słownic-
two związane z tym świętem. Wiedzą już co to znaczy „trick-or-
-treating”, „pumpkin” czy „monster”. Aby odstraszyć złe potwory 
dzieci zaśpiewały wspólnie piosenkę „Go away, scary Monster!” 
(„Idź sobie, straszny Potworze!”) i wiedzą już, że nie należy się bać. 
Potwory, wampiry czy duchy tak naprawdę nie istnieją, a dla dzieci 
Halloween to jedynie okazja do dobrej zabawy.

Megi Jachymiak

W s z y s t k i e 
dzieci przebrały 
się za przerażają-
ce postacie takie 
jak: czarownice, 
potwory i wam-
piry lub ukryły 
twarz za maska-
mi. Gdy wszyst-
kie stanęły w jed-
nej gromadzie,  
nie można było 
oprzeć się wrażeniu, że to prawdziwe bestie.  Przedszkolaki 
miały przepiękne stroje, często wykonane własnoręcznie i 
umalowane twarze.

Marlena Kleszcz

Maluchy kreatywnie spędziły czas, ucząc się wyko-
nywać m.in. zwierzęta z siana. Pierwszym punktem wy-
cieczki była Manufaktura Lizaków Hokus Pokuss, w któ-
rej półki uginały się od masy kolorowych, różnorodnych 
cukierków oraz żelek. Następnie przedszkolaki przeszły 
do znajdującej się w pobliżu Pracowni Etno Jura, gdzie 
uczyły się - pod okiem pani instruktorki -  „motać” zwie-
rzęta z siana. Na koniec grupa z Łaz wyruszyła w dalszą 
drogę do Starego Młyna, w którym mieści się Muzeum 
Rzemiosł Dawnych. 

Marlena Kleszcz

Każdy maluch już wie, 
jak ważne są dla człowieka 
owoce i warzywa. Nie tylko 
dlatego, że są smaczne, ale 
przede wszystkim z powodu 
zawartości witamin,  które 
chronią i wzmacniają or-
ganizm. Dlatego też dzieci 
postanowiły zrobić pyszną 
i zdrową sałatkę warzywną 
oraz kanapki.

Marlena Kleszcz

 Tradycją ‚’Trójki’’ stało się orga-
nizowanie Nocy Duchów Hal-
loween. Późnym popołudniem 
28 października szkolnymi za-
kamarkami zawładnęły przera-
żające postaci w oryginalnych 
przebraniach. Na tego rodzaju 
imprezy nigdy nie wkrada się 
nuda. Zabawa zaczęła się od poszukiwania ducha Krwawej 
Mary - pomagały w tym wskazówki pozostawione przez nią 
samą.  

Katarzyna Pietrakowska

Miał na celu spraw-
dzenie wiedzy uczniów 
klas IV – VI na temat 
znajomości Ewangelii 
według św. Mateusza. 
Hasłem przewodnim był 
cytat z Ewangelii „Ty je-
steś Mesjasz, Syn Boga 
żywego”(Mt 16, 16). Do 
etapu dekanalnego, który odbędzie się w Zespole Szkół w 
Niegowonicach 1 grudnia 2016 roku, zakwalifikowały się 3 
osoby – Bartosz Cegła z klasy IV a, Weronika Czerwińska z 
klasy VI i Magdalena Czerwińska z klasy VI.
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Jedną z nich jest poznanie zna-
czenia warzyw i owoców w diecie 
każdego człowieka. Uczniowie klasy 
II b już wiedzą, że owoce i warzywa 
są zdrowe i mają dużo witamin. Z ja-
błek i marchwi dzieci zrobiły pyszny 
i zdrowy sok. Uczniowie wykazali się 
dużą wiedzą i zaangażowaniem w 
pracę. Na koniec  zajęć odbyła się 
degustacja soków.

Jagoda Binek

Uczniowie po-
znali zasady dobrego 
zachowania nie tylko 
podczas spożywania 
posiłków, ale także 
w codziennych sy-
tuacjach życiowych. 
Dzieci uczyły się na-
krywania do stołu, 
składania serwetek, 
prawidłowego posługiwania się sztućcami, a chłopcy odsta-
wiania koleżankom krzeseł. Jedzenie obiadu nożem i widelcem 
przy samodzielnie i pięknie nakrytym stole sprawiło uczniom 
wiele frajdy. Chyba jeszcze nigdy kartacze, pierogi, surówka i 
kotlety z piersi kurczaka nie smakowały tak wyśmienicie.

Marzena Bargieł

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
NIEGOWONICE///   Na początku każdego roku szkolnego w przedszkolu 
w Niegowonicach odbywa się spotkanie z policjantami, którzy przypo-
minają dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. 

„Księga Dżungli” - magia teatru
NIEGOWONICE///   Przedszkolaki  Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach 
uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym  zorganizowanym w zawier-
ciańskim MOK-u. 

Dzień Pieczonego Ziemniaka
ŁAZY///   Tradycyjnie „Dzień Pieczonego Ziemniaka” przyciągnął do ZS 
nr 1 w Łazach smakoszy pieczonek (prażonek, duszonek).

Poznali niemieckie kino
ŁAZY///   18 listopada gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Łazach uczest-
niczyli w seansie filmowym w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego  w 
kinie Światowid w Katowicach. 

Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece
ŁAZY///   4 listopada 2016r. w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Łazach 
odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Książce i Biblio-
tece dla uczniów gimnazjów.

Stary Młyn i zwierzaki z siana
ŁAZY///   W listopadzie uczniowie klas trzecich z Zespołu Szkół nr 1 w Ła-
zach wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Żarek. Nie zabrakło wielu 
atrakcji i dobrej zabawy.

Halloweenowy zawrót głowy
ŁAZY///   Halloween było świetną okazją do zaba-
wy w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w 
Łazach. 

Jak zmienić Tadka Niejadka 
w Smoka Żarłoka?
ŁAZY///   Sezon na witaminki trwa. Nie zapominają 
o tym także dzieci i nauczyciele w Zamiejscowym 
Oddziale Przedszkolnym w Łazach, prowadząc prak-
tyczne zajęcia, podczas których dzieci poznają do-
brodziejstwa warzyw i owoców.

Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę!
ŁAZY///   Dzieci z Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Łazach pojechały na wycieczkę autokarową do 
Żarek, gdzie czekało na nie wiele atrakcji.

Bezpieczny Przedszkolak Happy Halloween!
ŁAZY///   Bezpieczeństwo dzieci jest kwestią prio-
rytetową. Nauczycielki prowadzą zajęcia o tema-
tyce szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci: w 
domu, przedszkolu, na ulicy, podczas zabawy.

ŁAZY///   Dzieci z Publicznego Przedszkola im. Jana 
Brzechwy w Łazach w ramach zajęć z języka angielskie-
go obchodziły święto Halloween.

XXII Konkurs Biblijny
ŁAZY///   20 października w Szkole Podstawowej nr 
3 w Łazach odbył się XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej.

Smacznie, zdrowo, kolorowo
ŁAZY///   W Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach podej-
muje się różne inicjatywy mające na celu profilaktykę 
zdrowia. 

Gospodarstwo domowe w praktyce
ŁAZY///  Październik  upłynął w „Trójce” na zajęciach 
świetlicowych z gospodarstwa domowego w praktyce 
pod hasłem  „Savoir-vivre” przy stole. Halloween w „Trójce” 

ŁAZY///  Halloween jest jednym z najfajniejszych 
dni w roku. Można się wtedy przebierać, straszyć 
innych i robić psikusy albo urządzić odlotową szkol-
ną imprezę. 
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10 listopada, tuż przed obchodami Święta Niepodległości w całym kraju, także 
przedszkolaki w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Łazach poznały histo-

rię drogi do wolności naszego państwa. 
         Niełatwym zada-
niem jest przekazanie 

tematów historycznych 
i narodowych takim 

maluchom, ale nauczy-
ciele w przedszkolu 

starają się propagować 
miłość do Ojczyzny w 

przystępny i atrakcyjny 
sposób. Dzieci pozna-
wały symbole i barwy 
narodowe oraz wzięły 

udział w zajęciach 
dotyczących historii 
kraju. Dowiedziały 

się o czasach, gdy na 
naszej ziemi nie mogła 
rozbrzmiewać polska 

mowa i powiewać biało-czerwona flaga oraz o tym, jak trzy obce państwa dokonały rozbiorów 
kraju i Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy.

              Przedszkolaki w skupieniu i z powagą wysłuchały całej historii. Na zakończenie, pamię-
tając o zachowaniu należytej postawy, wspólnie odśpiewały hymn narodowy. 

 
                                                    Marlena Kleszcz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wysokiej uczcili Święto Niepodległości uroczystą akade-
mią, podczas której przypomnieli historię swojej Ojczyzny, deklamując wiersze i śpiewając 

piosenki. 
Polska - to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...

Kraina, która się w sercu zaczyna.
W podniosłym nastroju społeczność Szkoły Podstawowej w Wysokiej obchodziła święto 

narodowe. Uczniowie wrócili do poszarzałych kart historii, na których zapisał się tragiczny los 
ojczyzny i przypomnieli wyboistą drogą, jaką Polska kroczyła do niepodległości. 123 lata pod 

zaborami odcisnęły piętno na wielu pokoleniach Polaków. I choć dzisiaj początek XX wieku tra-
kowana jest jako odległa przeszłość, historia pozostała w wierszach i piosenkach, które ucznio-

wie szkoły w Wysokiej zaprezentowali, aby uczcić narodowe święto. 
Z okazji Święta Niepodległości w szkole zorganizowany został  konkurs recytatorski pod hasłem 
„Moja Ojczyzna”, który został utrzymany w patriotycznym klimacie. Najlepszymi wykonawcami 

zostali:

Szkolny Konkurs Recytatorski:
kategoria klas I-III

I miejsce  Mateusz Dubaj
II miejsce Malwina Kleszcz

III miejsce  Amelia Banasiak
kategoria  klas IV-VI

I miejsca  Dominika Markowicz
II miejsce  Daria Bryła

III miejsce Anna Wróblewska

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych:
I miejsce  Patrycja  Śleziak

II miejsce Szymon Skrzypek
III miejsce Nadia Lange

Nina Starek

9 listopada uczniowie klas I-III Zespołu Szkół nr 1 w Łazach 
odbyli podróż śladami polskiej historii. Przewodnikami 

w tej niezwykłej wyprawie byli uczniowie klas III a i III b, 
którzy pod kierunkiem nauczycielek: Joanny Bątorek i Ewy 
Kocyby, przygotowali akademię upamiętniającą  rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Podróż do przeszłości odbyła się symbolicznym pociągiem, który za-
trzymał się przy stacjach: Niewola, Powstania, I wojna światowa oraz 
Wolność. Na każdym postoju uczniowie opowiadali o losach Ojczy-
zny, przypominając najważniejsze fakty z historii Polski, zaczynając 

od rozbiorów, a kończąc na roku 1918. 

Zabory, niewola, niepodległość, patriotyzm to trudne do zrozumienia 
pojęcia, szczególnie dla dzieci z klas I-III. Zaprezentowane przed-
stawienie w obrazowy sposób przybliżyło to święto najmłodszym 

uczniom szkoły. 
       mpp

Dnia 10 listopada w 
Publicznym Przed-
szkolu nr 1 im. Jana 
Brzechwy w Łazach 

odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 

Święta Niepodległo-
ści. Wszystkie dzieci 
w strojach galowych 

pięknie śpiewały 
piosenki i recytowa-
ły wiersze o tematy-

ce patriotycznej. 

Wśród recytowanych 
utworów nie mogło 
również zabraknąć 
„Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Przedszkolaki wspólnie z pracownikami 

przedszkola odśpiewały hymn Polski - pamiętano przy tym o zachowaniu odpowiedniej postawy. 
Całość dopełniła prezentacja multimedialna, dzięki której dzieci mogły poznać historię Polski 

oraz historię symboli narodowych - godła, hymnu oraz flagi. Obchodzenie tak ważnych uroczy-
stości w przedszkolu jest istotne, ponieważ pozwala kształtować u dzieci uczucia miłości i przy-
wiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Omawianie z dziećmi treści patriotycznych 

to przede wszystkim realizacja celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
                                                                                                                             Katarzyna Wojtala

Dzięki współpracy ze szkolną biblioteką reprezentowaną przez Monikę Szubert, 
przedszkolaki z Niegowonic mogły uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas  

Polaków dzień. 
Zachwyt i zdziwienie dzieci wywołała wizyta gości specjalnych: ucznia szkoły w mundurze 

wojskowym oraz byłego żołnierza Bogumiła Skrzypczyńskiego, którzy powitali dzieci w szkolnej 
Sali Tradycji. Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy żołnierza i 

miały możliwość obejrzenia i przymierzenia 
garderoby, którą przyniósł gość. Dzień  upa-
miętniający Święto Niepodległości stał się 
bardzo radosnym dniem w przedszkolu i z 

pewnością zapadnie w pamięci przedszkola-
ków. Dzięki udziałowi w szkolnych uroczy-
stościach maluchy uczą się patriotyzmu, 
kształtują pozytywne postawy i uczucia 

patriotyczne.
 

Elżbieta Kieszkiewicz  i Olga Ziarko

Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości jest wydarze-
niem, które uczniowie ZS nr 
2 w Niegowonicach co roku 
świętują w wyjątkowym stylu. 
Nikt nie narzeka, że trzeba za-
łożyć galowe ubranie, nikt nie 
unika zaśpiewania hymnu. Jest 
uroczyście i podniośle.

W tym roku akademię przy-
gotowała klasa III gimnazjum we 
współpracy z uczniami z klasy II a 
gimnazjum, II b SP oraz z „Niego-
wiaczkami” - zespołem szkolnym. 
Wspaniali aktorzy, spokojna recyta-
cja, piękne pieśni i dekoracja przy-
czyniły się do możliwości przeżycia 
pogłębionej refleksji nad losami 
Polski, naszego narodu i przyszłości.

Akademię rozpoczęła dyrektor szkoły Teresa Kubasik. Następnie głos zabrali uczniowie, opowiadając słu-
chaczom o latach niewoli, jakie musieli przetrwać nasi przodkowie. Całość inscenizacji zakończona została 
odśpiewaniem przez wszystkich uczniów i nauczycieli „Roty”. Akademia została przedstawiona jeszcze raz na 
zebraniu rodziców w dniu 21 listopada.

Każdy ceni fakt, że może żyć w wolnym kraju, bez przemocy i obcego wojska na ulicy. Dlatego w ZS nr 2 
chętnie podejmowane są wszelkie działania zmierzające do szerzenia patriotyzmu i zwiększania świadomości 
narodowej.

mpp

Tak poznałem, zrozumiałem słowa najważniejsze.
Niepodległość znaczy wolność - słowa najpiękniejsze!
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„23 Dywizja” jest drugim filmem Patryka Leksa i Adriana Patera, dwóch przy-
jaciół, których połączyła wspólna pasja – miłość do filmu. Ich pierwszy projekt 
powstał dwa lata temu i był to film „Nie trać wiary”. Już wtedy młodzi reżyserzy 
wiedzieli, że to dopiero początek filmowej drogi. Szybko pojawił się pomysł na 
kolejny film, ale wraz z nim przyszły pierwsze trudności. Brak sprzętu i funduszy 
nieco opóźniły rozpoczęcie prac na planie filmowym. Młodzi ludzie potrafiący 
zarażać swą pasją pokazali jednak, że wiara przenosi góry, a chęć działania i 
optymizm otwierają wszystkie drzwi. Pomysłodawcy filmowej produkcji rozpo-
częli współpracę z samorządem, nauczycielami, przedsiębiorcami, historykami, 
którzy w różny sposób wsparli przedsięwzięcie. Młodzież zawsze mogła liczyć 
na pomoc Izabeli Świtalskiej i Teresy Kubasik, które przez cały czas czuwały nad 
realizacją projektu. 

„23 Dywizja” przeniosła widzów do 16 czerwca 1944 roku, kiedy odbyła się 
krwawa pacyfikacja Błojca. Film opowiada o młodych ludziach, dla których Oj-
czyzna jest sprawą najważniejszą. Wspólnie prowadzą akcje sabotażu i walczą 
z tyranią w rodzinnej miejscowości. Główny bohater Kazimierz, gdy do wioski 
zbliża się oddział partyzancki „Surowiec” 23 Dywizji, poczuwa się do obowiązku 
walki o niepodległość. Od tego patriotycznego postępowania stara się odwieść 
go ukochana, która w trosce o swojego narzeczonego woli, aby pozostał w domu 
i nie brał udziału w walce. Jednak miłość do Ojczyzny jest zbyt silna, a coraz 
większe okrucieństwo wroga utwierdza bohaterów w przekonaniu o słuszności 
wyboru.

Zdjęcia do filmu trwały kilka miesięcy. To czas ciężkiej pracy, nauka odpo-
wiedzialności i umiejętności współpracy oraz walka z czasem. To również łącze-
nie pasji z nauką w szkole oraz życiem rodzinnym. Rezultat działań młodzieży 
z Gminy Łazy zobaczyli znajomi, rodziny i zaproszeni goście podczas premiery, 
która odbyła się 16 listopada w sali widowiskowej  Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Zawierciu. Młodzi ludzie, którzy stanęli na scenie tuż po projekcji filmu ema-
nowali optymizmem i z wiarą patrzyli w przyszłość. Spontaniczne opowiadania 
młodzieży o twórczości oraz o pracy na planie przekonały widzów, że przed nimi 
stoją silne osobowości, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Ich starania do-
cenili łazowscy włodarze i radni, kierując w stronę producentów i aktorów ciepłe 
słowa i wręczając listy gratulacyjne i upominki. Wyrazy wdzięczności popłynęły 
również z ust Adriana Patera i Patryka Leksa, którzy podziękowali wszystkim za 
wsparcie.

Uroczystość poprowadziła Izabela Świtalska, a muzyka filmowa w wykona-
niu Patrycji Gotfryd uświetniła premierę.

Agnieszka Seweryn

Owacje na stojąco na premierze „23 Dywizji”
GMINA///   Owacjami na stojąco zakończyła się premiera  filmu „23 Dywizja”, będącego dziełem młodzieży z Gminy Łazy. Owoc półtorarocznej pracy obejrzał kom-
plet widzów, którzy  zasiedli w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.

ŁAZY///   W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 26 parom z Gminy 
Łazy. Uroczystość uświetniły występy artystyczne.

Jubileusz par małżeńskich
Początek drogi życiowej każdego małżeń-

stwa to plany, marzenia, nadzieje, ale i wielka 
niewiadoma. W miarę upływu lat pojawia się 
trud wkładany w wychowanie dzieci oraz reali-
zacja planów zawodowych. Małżonkom na ich 
wspólnej drodze towarzyszy miłość i szczęście, 
ale niejednokrotnie życie zaskakuje trudnymi 
chwilami, które trzeba pokonać. 50 lat to ogrom-
ny dorobek życia, któremu towarzyszy duma z 
osiągnięć nie tylko swoich, ale również dzieci i 
wnuków. Małżeństwo to bowiem nie tylko zwią-
zek dwojga bliskich sobie ludzi, ale również ro-
dzina, w której wszystko się zaczyna. 

26 par z Gminy Łazy otrzymało medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane 
przez Prezydenta RP. Odznaczenie nadawane 
jest tym osobom, które przeżyły w jednym 
trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 
lat. Małżonkowie stając przed laty na ślubnym 
kobiercu przysięgali, że uczynią wszystko, 
aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe. Jubilaci dotrzymali przyrzeczenia i 
podczas uroczystości złożyli wzajemne po-
dziękowania za wspólnie spędzone lata i 
trud włożony w trwałość swojego związku. 
Podniosłym momentem spotkania, w któ-
rym jubilatom towarzyszyli najbliżsi, było 
wręczenie parom medali. W imieniu Prezy-
denta RP dokonał tego burmistrz Łaz Ma-
ciej Kaczyński w towarzystwie Anny Sta-
niaszek, przewodniczącej Rady Miejskiej 
oraz Stefana Kubasika, wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej.

Uroczystość poprowadził Krzysztof Tokar-
ski z USC w Łazach, a uświetniły ją występy ar-
tystyczne. Dla jubilatów i ich rodzin na scenie 
zaśpiewali Joanna Janus i Karol Hadrych, woka-
liści z Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach oraz 
zatańczył Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, 
któremu na akordeonie akompaniował Grzegorz 
Piłka.

Agnieszka Seweryn

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Wanda i Zygmunt Bachowscy - Grabowa
Krystyna i Tadeusz Czaja - NiegowoniceDanuta i Władysław Ćwięk - Łazy

Maria i Stanisław Dziedzic - Chruszczobród
Barbara i Janusz Dziedzic - ŁazyZdzisława i Stanisław Koczur - ŁazyRegina i Piotr Kubik - ŁazyZofia i Zdzisław Kleszcz - WysokaJanina i Jan Kończyk - ŁazyLeokadia i Stanisław Kańtoch - Niegowonice

Lidia i Eugeniusz Kolankowscy - Niegowonice
Krystyna i Franciszek Lis - Rokitno Szlacheckie

Aleksandra i Jan Laskowscy - Niegowonice
Halina i Stanisław Michalik - Łazy

Irena i Włodzimierz Przybyła - Chruszczobród
Natalia i Włodzimierz Podsiadło - Kuźnica Masłońska

Alicja i Stanisław Staniaszek - ŁazyMaria i Władysław Skrzek - Ciągowice
Krystyna i Tadeusz Siewnik - Rokitno Szlacheckie

Mirosława i Stefan Szatan - Niegowonice
Anna i Józef Świstak - Kuźnica MasłońskaBarbara i Jan Upława - ŁazyAnna i Remigiusz Więcławek - Łazy

Kazimiera i Ryszard Wrzyszcz - Niegowonice70-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Janina i Stanisław Zaciera - Chruszczobród

Janina i Mieczysław Przybyła - Chruszczobród
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Zadrżała podłoga, huknęły kolumny, a poziom decybeli 
raczej przekroczył dopuszczalny. Duża dawka dobrej mu-
zyki i moc pozytywnej energii popłynęły ze sceny łazow-
skiego Miejskiego Ośrodka Kultury, na której zagrał zespół 
Rootzmans. Nie zabrakło piosenki „Ofiary zatrutego źró-
dła”, który był singlem zapowiadającym debiutancką pły-
tę zespołu. Licznie zgromadzona przed sceną publiczność 
usłyszała również „Głosy”, „Złe istoty”, „Różni nas wiele”, 
„Daj, daj, daj”, „Prawdę” i „Przebudzenie”. Dobre teksty i 
klimatyczna muzyka reggae połączona z innymi gatunka-
mi stworzyła niepowtarzalne muzyczne wydarzenie, które 
zostało nagrodzone głośnym aplauzem publiczności i za-
służonym bisem. Dla łazowskiej publiczności zagrali: Piotr 
Świderski (wokal), Paweł Świderski (perkusja), Mariusz Świ-
derski (perkusjonalia), Bartłomiej Zieliński (klawisze), Da-
mian Wilk (bas), Adrian Rał (gitara). Z zespołem gościnnie 
wystąpili: Street Band i Mechtal Calling z Krakowa. 

Zespół Rootzmans powstał w 2012 roku, a dwa lata póź-
niej szturmem zdobył telewizyjną scenę muzyczną biorąc 
udział w Must Be The Music, w którym grupa pochodząca 
z Włodowic dotarła do finału. Pozytywne opinie i przychyl-
ność publiczności stały się motywacją do działania. Na 
początku 2016 roku pojawił się singiel „Różni nas wiele”, 
który był zapowiedzią debiutanckiej płyty. 

Agnieszka Seweryn

ŁAZY///   W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbył się koncert zespołu Rootzmans promujący album „Wizje”, który ukazał się na 
muzycznym rynku 25 listopada. Było głośno i klimatycznie, a licznie zgromadzona publiczność doskonale bawiła się w rytm „Nie-
dopowiedzianych słów” i „Strażników Nieba”.

Dzieci uczęszczające na zajęcia 
rytmiki krok po kroku poznają muzy-
kę oraz jej rodzaje. Najmłodsi mają 
szansę poznania wysokości dźwię-
ków oraz skal. Ich reakcja na dźwięk i 
poruszanie się w rytm muzyki pozwa-
la na określenie potencjału i wrażli-
wości artystycznej. 

Podczas zajęć dzieci słuchają 
muzyki klasycznej, której jest tak nie-
wiele w środkach masowego prze-
kazu. Do tej muzyki powstają różne 
układy taneczne, które dzieci chętnie 
wykonują. Taki rodzaj zabawy pozwa-
la najmłodszym poznać i zrozumieć 
muzykę klasyczną.

Dzieci bawią się muzyką, śpiewa-
ją piosenki, aby od najmłodszych lat 
zaszczepić w sobie wrażliwość arty-
styczną. Rytmika jest wstępem do bardziej zaawansowanych zajęć muzycznych, które w przyszłości ukierun-
kują i ukształtują muzyczną osobowość młodego artysty.

Agnieszka Seweryn

„Śpiewam i tańczę, mój teatr jest wielki. A skrzypek gra pięknie 
i kocha mnie tak. Śpiewam i tańczę, jak dobrze i lekko. Zza sce-
ny ktoś mruga i daje mi znak”. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Łazy, 
którym każdego dnia towarzyszy śpiew uczęszczają na zajęcia 
wokalne w Miejskim Ośrodku Kultury, a swoje umiejętności mogą 
prezentować w zespole dziecięcym „Śpiewoludki”. Dzieci uczą się 
piosenek o różnej tematyce, aby móc później zaprezentować re-
pertuar podczas różnych uroczystości. Występy są bar-
dzo ważne, gdyż to właśnie dzięki 
nim najmłodsi mogą 
pokazać się najbliż-
szym i pochwalić 
swoim wokalnym 
warsztatem. Prezen-
tacja sceniczna jest 
dużą motywacją do 
dalszej pracy. Scena 
jest także miejscem, 
gdzie trzeba przezwy-
ciężyć stres związany z 
publicznym wystąpie-
niem. 

Agnieszka Seweryn

Uczestnicy zajęć tanecznych uczą się podstaw hip-hopu, 
disco dance i house dance. Taniec nowoczesny, który nie ma 
sztywnych ram i posiada elementy baletu pokazuje jak wyra-
żać swoje emocje. Na zajęciach dzieci uczą się panowania nad 
własnym ciałem i za jego pomocą wyrażania własnych emocji. 
Uczą się również rytmicznego wykonywania ruchów i pracy ze-
społowej. Poznają także elementy akrobatyki, które zwiększają 
atrakcyjność tańca. Najmłodsi tancerze uczą się nie tylko solo-
wych kwestii, ale także pracy w grupie, poznają proste choreo-
grafie i układy taneczne. Taniec nowoczesny wychodzi także 
poza parkiet, a dzieci mogą go tańczyć wszędzie np. na ulicy czy 
na szkolnym korytarzu. Podczas występów choreografia tańca 
nowoczesnego łamie stereotypy.

Agnieszka Seweryn

Bawią się muzyką
ŁAZY///   Rozwój muzyczny dzieci oraz zabawa muzyką to tylko nieliczne cele rytmiki, która 
odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. Dzieci od najmłodszych lat poznają dźwięki 
oraz rodzaje muzyki, aby później rozwijać swoje wokalne i muzyczne umiejętności.

Wyrażają emocje na parkiecie
ŁAZY///   Dzieci z Gminy Łazy dzięki wszechstronności Miejskiego Ośrodka Kultury mają możliwości nie tylko rozwoju wokal-
nego, ale także mogą nauczyć się tańca. W tym roku wystartowały zajęcia z tańca nowoczesnego, na których dzieci uczą się 
wyrażania swoich emocji na parkiecie.

Muzycznie na każdy temat
ŁAZY///   W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach działa dziecięcy zespół wokalny „Śpie-
woludki”. Na zajęcia uczęszczają dzieci uzdolnione muzycznie, które chcą podnosić 
swoje wokalne umiejętności. 
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Gotowość do działania oraz analizę 
stanu zabezpieczenia w dalszej czę-
ści spotkania przedstawił bryg. Marek 
Fiutak, komendant PSP w Zawierciu. 
Komendant poinformował obecnych na 
sali, że na terenie powiatu działa 100 
jednostek OSP, a obecnie 27 jednostek 
realizuje działania ratownicze w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Analizując statystykę interwen-
cji zaznaczył, że widocznie spadła ilość 
pożarów, jednak znacznie wzrosła licz-
ba miejscowych zagrożeń tj. wypadki, 
powalone drzewa. Bryg. Marek Fiutak 
wspomniał także o szczególnych inter-
wencjach, jakimi w minionym roku były: 
pożar hali magazynowej oraz samocho-
dów dostawczych oraz rozszczelnienie 
gazociągu. Na zakończenie komendant 
podkreślił liczne działania prewencyjne 
mające na celu wyeliminowanie zagro-
żeń pożarowych w obiektach użytecz-
ności publicznej, obiektach mieszkal-
nych i produkcyjnych. 

Ocenę stanu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego przedstawili także 
przedstawiciele Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej, Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Za-
wierciu. 

Podczas spotkania przedstawiono 
stan przygotowania jednostek w sferze 
bezpośredniego zagrożenia, bezpo-
średniej pomocy oraz przygotowania 
służb współdziałających w obszarze 
infrastruktury m.in. Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Zawierciu, Tauron Dystrybucja S.A. Od-
dział w Będzinie, Tauron Ciepło sp. z o.o. 
w Katowicach, Polską Spółkę Gazownic-
twa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu – Rejon 
Dystrybucji Gazu w Zawierciu, Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Zawier-
ciu, Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w 
Zawierciu, Szpital Powiatowy w Zawier-
ciu oraz Stację Pogotowia Ratunkowego 
w Zawierciu. 

Koordynacja działań wszystkich 
służb w sytuacji zagrożenia z pewnością 
skutkować będzie usunięciem wszel-
kich nieprawidłowości oraz udzieleniem 
pomocy potrzebującym. Miłym prze-
rywnikiem XXI Spotkania Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku była prezentacja filmu promu-
jącego Gminę Łazy, który przedstawił 
obecnym kierunek rozwoju, osiągnięcia 
oraz inwestycje poczynione w ostatnich 
latach.
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Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa w Łazach
Dokończenie ze strony 1

Gospodarzem tegorocznej IX Biesiady Strażaków 
Gminy Łazy była OSP w Ciągowicach. To tutaj w piątek 
18 listopada przybyli strażacy z całej Gminy Łazy oraz 
reprezentacja OSP z Gminy Ogrodzieniec. Gości powi-
tał Henryk Mogieła, sołtys i prezes OSP w Ciągowicach, 
a uroczystego otwarcia spotkania dokonał burmistrz 
Łaz Maciej Kaczyński, który podziękował strażakom 
za udaną współpracę i nieustanną pomoc społeczeń-
stwu w różnych sytuacjach. Mieszkańcy Gminy w każ-
dej chwili mogą liczyć na pomoc strażaków, którzy są 
zawsze gotowi do akcji. Ich zaangażowanie można 
dostrzec nie tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy 
każda chwila jest ważna i kiedy w grę niejednokrotnie 
wchodzi ratowanie ludzkiego życia, ale także podczas 
organizacji gminnych uroczystości i wydarzeń. Poczty 
sztandarowe gminnych OSP zawsze godnie prezentują 
się m.in. w czasie dożynek i świąt narodowych. 

Tegoroczną Biesiadę Strażacką w Ciągowicach po-
prowadził Grzegorz Stasiak, znany śląski kabareciarz 
pochodzący z Rudy Śląskiej, a oprawę muzyczną za-
pewnili: Grzegorz Piłka i Karol Hadrych.
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Biesiada Strażacka w Ciągowicach
CIĄGOWICE///  Biesiada Strażacka na stałe wpisała się w kalendarz Gminy Łazy, gdyż jest rodzajem podsumo-
wania minionego roku oraz wyrazem wdzięczności najbardziej zasłużonym strażakom za ich zaangażowanie 
i pracę na rzecz społeczeństwa.

Kładka od wiosny była niedostępna ze względu na 
uszkodzenie powstałe w wyniku kolizji samochodo-
wej do której doszło 6 kwietnia. Tego dnia zbyt wysoki 
samochód ciężarowy naruszył metalową konstrukcję 
nadziemnego przejścia. Efektem niegroźnie wyglądają-
cego zdarzenia drogowego było zamknięcie dla ruchu 
pieszego kładki łączącej dwie części ulicy Dworcowej. 
Ze specjalistycznej ekspertyzy, którą Urząd Miejski zle-
cił natychmiast po zdarzeniu wynikało, że konstrukcja 
metalowa kładki była poważnie uszkodzona i stwarzała 
zagrożenie dla pieszych. 

W kolejnych latach planowane jest odnowienie 
konstrukcji stalowej kładki.
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Jesienna wizyta to już trzecie spo-
tkanie i jak każde poprzednie - udane. 
Czwórka uczniów węgierskich zamiesz-
kała na trzy dni w domu swoich polskich 
rówieśników i wraz z nimi poznawała 
szkołę oraz bliższe i dalsze okolice. 
Uczniowie i nauczyciele wspólnie zwie-
dzili zamek w Pieskowej Skale, obejrzeli 
Maczugę Herkulesa i muzeum multime-
dialne w Ojcowie. Zorganizowana zo-

stała również wycieczka do Wrocławia, 
gdzie uczniowie obejrzeli m.in. Afryka-
rium, Stare Miasto oraz pokaz fontann. 
Zawiązane nowe przyjaźnie z pewno-
ścią ułatwią kontynuację współpracy. 
Fotograficzna relacja z wizyty dostępna 
na Facebooku, nazwa grupy: Tarcal – 
Łazy partnership.
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Loty gołębi Starych

Mistrzostwo 8/z 50
1 miejsce Pluta Jan

2 miejsce Maćkowski Andrzej
3 miejsce Turlej Michał

Mistrzostwo 10/z całego gołębnika
1 miejsce Pluta Jan

2 miejsce Turlej Michał
3 miejsce Maćkowski Andrzej

Mistrzostwo Typowane 5/z 10
1 miejsce Pluta Jan

2 miejsce Maćkowski Andrzej
3 miejsce Turlej Michał

Mistrzostwo Gołębi rocznych
1 miejsce Kuźniak Krzysztof
2 miejsce Grzesiak Czesław

3 miejsce Turlej Michał

Loty gołębi Młodych

Mistrzostwo Typowane
1 miejsce Pawlik Rafał

2 miejsce Stachowicz Łukasz
3 miejsce Miśta Adam

Mistrzostwo 10z całego gołębnika
1 miejsce Stachowicz Łukasz 

2 miejsce Pawlik Rafał
3 miejsce Nowak Marcin

Kategoria Mistrzostwo Polski
1 miejsce Pawlik Rafał

2 miejsce Stachowicz Łukasz
3 miejsce Miśta Adam

Ministerstwo 
Spraw Wewnętrz-
nych i Admini-
stracji uruchomi-
ło nową wersję 
aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”, 
dzięki której od-
najdziemy dziel-
nicowego, który 
opiekuje się na-
szym rejonem za-
mieszkania.

A p l i k a c j a 
„Moja Komenda” umożliwia wyszukanie 
każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to 
zrobić wystarczy wpisać np. własny ad-
res zamieszkania, a aplikacja odnajdzie 
funkcjonariusza, który dba o nasz rejon 
zamieszkania oraz pokaże, w której jed-
nostce on pracuje. Dzielnicowych może-
my wyszukać także po ich imieniu lub 
nazwisku. Aby połączyć się z funkcjo-
nariuszem wystarczy jedno kliknięcie. 
Wyszukiwarka dzielnicowych działa w 

trybie offline. Użytkownik nie musi mieć 
dostępu do Internetu, aby odnaleźć 
swojego dzielnicowego.

 Aplikacja „Moja komenda” zawie-
ra także bazę teleadresową wszystkich 
komend i komisariatów w Polsce. Do-
daliśmy do niej dodatkowe jednostki, 
m.in. rewiry dzielnicowych oraz poste-
runki. Aplikacja została wyposażona w 
dwa tryby wyszukiwania informacji. Po 
włączeniu usług lokalizacyjnych w tele-
fonie sama odnajdzie najbliższe policyj-
ne obiekty. Po przejściu w tryb online 
wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała 
trasę do najbliższej komendy lub komi-
sariatu. Równie sprawnie połączy nas 
z dyżurnymi policjantami z wybranej 
jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” 
umożliwia wyszukanie po nazwie jed-
nostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

 „Moja Komenda” dostępna jest na 
telefony z Android. Wersja na iOS zosta-
nie opublikowana w ciągu kilku najbliż-
szych dni. Usługa jest bezpłatna.
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Aplikacja „Moja Komenda” – kontakt  
z policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki
POLICJA///   Ruszyła nowa wersja aplikacji „Moja Komenda”. Za jej po-
średnictwem można skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Aplika-
cja zawiera również dane teleadresowe wszystkich jednostek policji w 
Polsce. 

Wizyta gości z Węgier
ŁAZY///   Zespół Szkół nr 1 w Łazach po raz kolejny gościł nauczycie-
li i uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Tarcal na Węgrzech. Tarcal jest 
miastem partnerskim Gminy Łazy od lat, jednak w ubiegłym roku szkoła 
odnowiła kontakty. 

Kładka naprawiona
ŁAZY///   Zakończyła się naprawa przejścia nad ulicą Konstytucji 3 Maja i mieszkańcy Łaz mogą znów korzystać 
z kładki, która jest lubianym skrótem osób mieszkających m.in. przy ulicach: Tartacznej, Trójkąt, Generała 
Maczka i Dworcowej. 

Hodowcy gołębi pocztowych zakończyli sezon
ŁAZY///   Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Łazach zakończył tegoroczne loty i podsu-
mował miniony okres. W Zajeździe Euforia odbyło się spotkanie z udziałem burmistrza Macieja Kaczyńskiego, 
podczas którego wręczono dyplomy i puchary hodowcom z największymi osiągnięciami. 

Oddział w Łazach Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych liczy ponad 100 osób i dzieli 
się na 4 sekcje: Łazy, Ogrodzieniec, 
Ryczów i Tucznawa. Sekcja łazowska 
to 30 członków, którzy swoją pasję 
realizują od lat i przekazują ją z po-
kolenia na pokolenie. Każdego roku w 
maju nadchodzi czas rozpoczęcia se-
zonu lotowego, do którego hodowcy 
zgłaszają swoją drużynę gołębi. Loty 
gołębi dzielą się na dwa etapy: loty 
gołębi dorosłych - 14 lotów w każdy 
weekend na trasie od 100 km do 750 
km oraz loty gołębi młodych - 5-6 
lotów na trasie od 100 km do 400 
km. „Przed wylotem specjalna komi-
sja sprawdza numer i czip każdego 
gołębia, po czym ptaki wkładane są 
do koszy transportowych. Te z kolei 
umieszczane są w kabinach transpor-

towych, które są plombowane. Samo-
chód ze wszystkimi gołębiami z ca-
łego oddziału jedzie w zaplanowane 
miejsce. Jeżeli nie ma przeciwwska-
zań pogodowych wszystkie gołębie 
są jednocześnie wypuszczane. Gdy 
gołąb powróci do swojego gołębni-
ka jest konstatowany, czyli specjalny 
zegar wyświetla, który gołąb powró-
cił i o której godzinie z dokładnością 
do sekundy. Gdy wszystkie gołębie 
powrócą, hodowcy jadą na otwar-
cie zegarów i wydrukowanie listy 
ich przylotu. Listy zawożone zostają 
do rachmistrza, który wyłania zwy-
cięzców” – opowiada Rafał Pawlik, 
hodowca gołębi z Niegowonic, który 
wygrał kategorię w oddziale do Mi-
strzostw Polski gołębiami Młodymi.
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Z Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych Oddział w Łazach 

najlepsze osiągnięcia w tym roku 
uzyskali:



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!
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Przedszkolaki z Ciągowic wraz z 
nauczycielem odwiedziły filię biblio-
teczną, aby wysłuchać ciekawych ba-
jek. Dzieci przywitały panią radosnym 
wierszykiem o czarownicy, a następnie 
wspólnie wybrały książkę, której treści 
uważnie wysłuchały. Tym razem był to 
utwór Mai Strzebońskiej pt. „Czarowni-
ca i kot”. Pozostając w tej nieziemskiej 
tematyce, wykorzystując ziemskie 
przybory przedszkolaki wykonały ko-
lorowe różdżki, które podobno czynią 
cuda.
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Mali europejczycy w bibliotece
ŁAZY///   23 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w 
Łazach odbyły się zajęcia „Jestem Polakiem – Jestem Europejczykiem” 
poświęcone Unii Europejskiej. Wzięły w nich udział dwie grupy z Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach: „Śpiewające 
krasnale” i „Pracowite mróweczki”.

W ramach wprowadzenia dzieci obej-
rzały prezentację „Unia Europejska – 
zjednoczeni w różnorodności”, poznając 
najważniejsze symbole Unii i przypomi-
nając sobie najsłynniejszych bohaterów 
europejskich bajek. Po części edukacyj-
nej przedszkolaki zaprezentowały bi-
bliotekarzom wcześniej przygotowane 

piosenki. Następnie wzięły udział w za-
bawach: niemieckim „Slalomie nosków” 
i francuskich „Uciekających rybkach”. 
Odgadły także wiele zagadek i pokolo-
rowały Syriusza – maskotkę Unii Euro-
pejskiej.
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Kurs kroju i szycia w Niegowonicach
NIEGOWONICE///   9 listopada w Filii nr 1 w Niegowonicach odbyły się 
zajęcia kroju i szycia. 

Warsztaty zorganizowało Stowarzy-
szenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki 
w ramach projektu „Folklor Łączy Poko-
lenia”. Mamy wraz z dziećmi pod czuj-
nym okiem pani Reginy Baradziej uczest-
niczyły w kursie kroju i szycia spódnicy. 

Przewidziana jest seria kilku zajęć, któ-
rych efektem końcowym będzie uszycie 
spódnic dla dziecięcego zespołu folklo-
rystycznego.
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Kartki dla hospicjum
NIEGOWONICE i NIEGOWONICZKI///   Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki oraz Filia Biblioteczna 
nr 1 w Niegowonicach już po raz kolejny włączyły się do szkolnej akcji charytatywnej. Z tej okazji odbyły się w 
bibliotece warsztaty plastyczne „Kartka Bożonarodzeniowa na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach”. 
Kartki wykonywały dzieci z tutejszej 
Szkoły Podstawowej. Zaangażowani 
byli również rodzice. Udało się wy-
konać ponad 100 kartek, które jak co 
roku zawiezie do hospicjum koordyna-
torka akcji Wioletta Dratwa. Następnie 
kartki będą sprzedawane przy para-
fiach kościelnych, a zebrane pieniądze 
pozwolą spełnić chociaż niektóre 
marzenia podopiecznych hospicjum. 
Do akcji przyłączyły się także Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, Fi-
lia nr 6 w Ciągowicach oraz Filia nr 3 w 
Chruszczobrodzie. W Łazach kartki przy-
gotowywali wychowankowie Świetlicy 
„Stokrotka”, w Ciągowicach klasa II i III 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej, na-
tomiast w Chruszczobrodzie uczniowie 
klasy II tamtejszego Gimnazjum.
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Fabryka czarów w Ciągowicach
CIĄGOWICE///   Za sprawą wielu magicznych baśni i opowieści Filia Biblioteczna nr 6 w Ciągowicach zamieniła 
się w fabrykę czarodziejskich rekwizytów. 



Składniki:
½ średniego kalafiora (2 ½ szklanki startego kalafiora)
1 duża cebula
1 ząbek czosnku
¾ szklanki suchej kaszy jaglanej (1 ½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej)
½ szklanki ziaren słonecznika, podprażonych na suchej patelni i posiekanych
¼ szklanki mąki ziemniaczanej
¼ szklanki oleju
2 łyżki sosu sojowego
½ łyżeczki syropu z agawy
1 ½ - 2 łyżeczki pieprzu ziołowego
sól i czarny pieprz

Wykonanie:
1. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni, blachę do pieczenia wyłożyć papierem. Kalafiora wraz 

z łodygą zetrzeć na dużych oczkach tarki, cebulę zetrzeć na dużych oczkach tarki, a czosnek na 
małych oczkach. Wszystko przełożyć do bardzo dużej miski.

2. Do startych warzyw dodać pozostałe składniki i wszystko przy pomocy rąk porządnie za-
gnieść w zwartą masę, w razie potrzeby dolać łyżkę oleju więcej. Na koniec doprawić do smaku.

3. Umyć ręce i czystymi dłońmi formować równe zwarte kotlety. Gotowe układać na bla-
sze i piec przez 20-25 minut. Podawać jak u babci z ziemniaczkami i buraczkami albo tak jak 
mieszczuchy w bułce z musztardą i keczupem. Wspaniale smakują następnego dnia na zimno.

Teresa Zygmunt z KGW Turza
 

ŁŁowianii literackk

STREFA CZYTELNIKA

MIŁOŚĆ ŁĄCZY NAS
Hej tam z doliny, z jezior krainy

Przyjdź do mnie Stasiu, drogi mój miły
Uważaj, uważaj, nie odchodź z drożyny

Bo tam z poboczy czasem wilk wyskoczy
Wyskoczy, wyskoczy z drogi cię zawróci

A moje serduszko na długo zasmuci
Zasmuci, zasmuci, że ty już nie wrócisz
Nie bój się, nie bój się i wyjdź na łączkę

Już idę, już idę, prosić o rączkę
Nie zwlekaj, nie zwlekaj

Droga daleka, a czas ucieka
Nie się nie zmieni, nic się nie zmieni

My się kochamy, wesele czeka
Już jestem rada, nie będę się bała
Kwiatuszków urwę, będę czekała

Gotuu z namm

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!

MULA to nasz lisek z Niegowej. Mula waży 10 kg, 
jest średniej wielkości delikatną dziewczynką. 
Bardzo potrzebuje swojej rodziny. Od człowieka 
ciężko ją odkleić. Wchodzi na kolana i domaga się 
pieszczot. Bardzo grzeczna, cichutka i spokojna. 
Kto podaruje jej nowe życie?

MIFA to 1,5 roczna dziewczyna z Niegowej. Jest 
średnia, waży 13 kg. Mifa to latawiec, biega jak 
błyskawica, zaczepia, szczeka i mega radosna. 
Przygotowana do adopcji czeka na wspaniałą ro-
dzinę.

MALENA to 5-letnia dziewczyna z Zawiercia. Jest 
grzeczna, koleguje się z innymi psiakami, szczeka 
umiarkowanie. Na smyczy sobie radzi świetnie. 
Kto chce bardzo grzecznego psa?

PEDRO to 2-latek z gminy Strumień. Pedro jest 
mixem Siberiana Husky`ego. Bardzo kontakto-
wy psiak. Lubi mieć zajęcie, uwielbia pieszczoty. 
Domaga się uwagi i spacerów. Przygotowany do 
adopcji czeka na swoją nową, aktywną rodzinę. 
Polecany do domu ze starszymi dziećmi, które 
spożytkują jego energię.

JOHNY to duży 3-letni psiur z Borzęcina. Jest mie-
szanką Doga Niemieckiego. Lubi chyba wszystkie 
czworonogi i dwunogi :) Johny to bardzo kon-
taktowy chłopak, reaguje na przywołanie, ładnie 
zachowuje się na smyczy. W naszym schronisku 
czeka na swoją rodzinę.

Ireneusz Małecki

KOMUNIKAT

Starosta Powiatowy w Zawierciu wsz-
czął z urzędu przeprowadzenie gle-

boznawczej klasyfikacji gruntów przed 
scaleniem obrębu Wysoka w gminie 

Łazy w powiecie zawierciańskim.Projekt 
ustalenia gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów  zostanie wyłożony do pu-
blicznego wglądu w okresie od dnia 
28.11.2016r. do dnia 12.12.2016r. w 
Starostwie Powiatowym w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34, pokój nr 6. W 
okresie  wyłożenia mogą być zgłasza-
ne zastrzeżenia do projektu ustalenia 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Po 
tym terminie zostanie wydana decyzja 

w sprawie  ustalenia gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, zawierająca rów-
nież informacje o sposobie rozpatrze-

nia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu 
ustalenia klasyfikacji. Do czynności 

przeprowadzenia gleboznawczej kla-
syfikacji gruntów,został upoważniony 

klasyfikator Pan Andrzej Turek.

Mielone kalafiorowe



Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. zgrzyt lub roślina. 6. Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskie-
go. 9. japońska porcelana z początku XVIII wieku. 10. dzikie wino. 11. świadczy 
usługi medyczne w naszej gminie. 12. nadokiennik. 15. sielankowa kraina. 18. 
ciasto podobne do pizzy. 21. ma około 40 strun. 22. Ireneusz, którego wiersze 
publikujemy na łamach „Echa Łaz”. 23. odmiana jabłoni. 24. do kruszenia ziaren 
na kaszę. 25. hodowca koni. 29. zboże z tropików. 32. drobna rzecz. 35. rodzaj 
pierogów. 36. badacz UFO. 37. mały chłopiec. 38. perz. 39. w każdy czwartek 
można zagrać w nie w MOK-u. 

Pionowo: 2. pokarm dla kanarków. 3. zamiatała izbę u górali. 4. plamki na no-
sku. 5. nasza gmina.  6. materiał budowlany. 7. życiowa w bucie. 8. skutek. 13. 
pustkowie. 14. rzeka w Łazach. 15. województwo w Mongolii. 16. wydra morska. 
17. dziesięć złotych. 18. szeroki balkon. 19. czaple pióro zdobiące kapelusz. 20. 
autor „Kakao”. 26. tępa część siekiery. 27. cząstka żaru. 28. świńska trawa. 30. 
budynek dla krasuli. 31. roślina strączkowa. 33. czołg. 34. jednostka natężenia 
oświetlenia. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie.

Tomasz Bonek „Set Maat. Siedlisko praw-
dy”

Karty książki to wyprawa po świecie nie-
samowicie ciekawym, fascynującym, a jed-
nocześnie słabo widocznym zza szyb auto-
karów. Bo, jak przekonuje autor, prawdziwe 
podróżowanie to dostrzeganie tego, co apa-
ratem czy kamerą mało kto potrafi uchwycić: 
emocji, odmienności, zwyczajów i obyczajów. 
Bonek skręca w bok i zabiera czytelnika tam, 
gdzie ten z wykupioną wycieczką nie dotrze. 
Pokazuje to, czego spieszący za grupą czło-
wiek nie zauważy.

Marek A. Koprowski „Łemko-
wie. Losy zaginionego narodu” 
Książka przybliża historię Łemków-Rusinów: 
narodu żyjącego od wieków w Karpatach, któ-
ry po przesiedleniu do ZSRR i na polskie Zie-
mie Odzyskane, utracił swoją ojczyznę. Owe 
„góry” są dla nich tym, czym dla Polaków Kre-
sy − utraconą „Arkadią”, gdzie wszystko było 
lepsze, bo swoje. Choć nadal istnieje szansa 
na renesans tej narodowości, wciąż napotyka 
ona liczne przeszkody... 

Grzegorz Motyka „Wołyń ‘43”
Autor powraca do mrocznej karty w histo-

rii dwóch narodów. Czytelnik niezaznajomio-
ny z historią rzezi wołyńskiej znajdzie tutaj 
wszystkie najważniejsze fakty, a odbiorcy 
zorientowani w tematyce poznają najnowsze 
badania i ustalenia historyków. W tej książce 
Grzegorz Motyka nie ogranicza się jednak do 
samej historii - podsumowuje także, jak wy-
glądają dzisiaj pamięć historyczna i polityka 
historyczna w Polsce oraz na Ukrainie.

Bibliotekk poleck

STREFA CZYTELNIKA

LGD PERŁA JURY INFORMUJE

Lokalna Grupa Działania „Per-
ła Jury” z siedzibą w Łazach, ul. 
Jesionowa 1 informuje podmioty 
działające na terenie LGD, iż w 
ramach ogłaszanych konkursów 
można składać będzie wnioski o 
przyznanie pomocy na działania 
w następujących zakresach tema-
tycznych:

-Budowa, przebudowa, re-
mont, doposażenie miejsc spor-
towych/rekreacyjnych/wypo-
czynkowych/turystycznych – w 
ramach Celu Ogólnego 1.Rozwój 
obszaru i społeczności LGD „Perła 
Jury”,

- Wsparcie podmiotów działa-
jących w sferze kultury- w ramach 
Celu Ogólnego 3. Kultywowanie 
dziedzictwa lokalnego.

Planowany termin nabo-
ru wniosków na ww. konkursy: 
07.12.2016 - 28.12.2016r.

Wnioskodawcami, w ramach 
planowanych wkrótce do ogło-
szenia konkursów mogą być 
organizacje pozarządowe oraz 
podmioty sektora finansów pu-
blicznych, a także podmioty nie 

posiadające osobowości prawnej. 
Warunki uzyskania dofinan-

sowania określa Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24.09.2015r w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” ob-
jętego PROW na lata 2014-2020 
wraz z Rozporządzeniem zmienia-
jącym 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 konkur-
sem znajdują się na ww. stronie 
internetowej LGD. 

Oceny projektu pod wzglę-
dem zgodności z Lokalną Strate-
gią Rozwoju, oceny w oparciu o 
lokalne kryteria wyboru oraz we-
ryfikacji kwoty wsparcia dokonuje 
organ oceniający – Rada Progra-
mowa. Strategia, kryteria oceny, 
procedury i regulaminy znajdują 

się na stronie internetowej LGD.
Celem działania LGD jest 

zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich 9 gmin powiatu zawier-
ciańskiego, w szczególności po-
przez rozwój przedsiębiorczości 
i tworzenie nowych miejsc pracy 
oraz rozwój obszaru i społecz-
ności LGD, a także kultywowanie 
dziedzictwa lokalnego.

LGD realizuje swoje zadania 
od 2006r 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), w dniach od poniedział-
ku do piątku od 7.00-15.00. 

Nabór wniosków 
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Reprezentanci czterech gmin: Za-
wiercia, Poręby, Kroczyc i Łaz wzięli 
udział w Powiatowym Turnieju Szacho-
wym, który tym razem odbył się w Szko-
le Podstawowej w Wysokiej. Rozgrywki 
rozpoczęły się 10 listopada o godz. 9:30 
w sali gimnastycznej placówki. Przy sza-
chownicach zasiadło 6 drużyn z: SP 6 z 
Zawiercia, SP z Poręby, SP z Siamoszyc, 
ZS 1 z Łaz, SP z Wysokiej, NPS z Rokit-
na Szlacheckiego. Według regulaminu 
w składzie każdego zespołu musiała 
znajdować się co najmniej jedna dziew-
czynka. Zawodnicy biorący udział w za-
wodach doskonale opanowali taktykę 

poruszania się na szachownicy, co spra-
wiło, że partie szachowe zazwyczaj koń-
czyły się przed regulaminowym czasem. 
Rozgrywki systemem „każdy z każdym” 
wyłoniły zwycięzców. Zostali nimi:
1. NSP z Rokitna Szlacheckiego
2. SP 6 z Zawiercia i ZS nr 1 z Łaz
3. SP z Siamoszyc

Koordynatorem turnieju byli: Zbi-
gniew Grzegorczyk, rejonowy organiza-
tor sportu Śląskiego Szkolnego Związku 
w Katowicach i Paweł Mazur, nauczyciel 
SP w Wysokiej. 

Agnieszka Seweryn

Honorowy patronat nad mi-
strzostwami objął Komendant Wo-
jewódzki Policji w Katowicach insp. 
Krzysztof Justyński. Organizatorem 
zawodów był Wydział Doboru i Szko-
lenia KWP w Katowicach. W zawo-
dach uczestniczyło 5 zawodniczek 
i 70 zawodników reprezentujących 
Szkołę Policji w Katowicach oraz jed-
nostki organizacyjne policji z woj. 
śląskiego, wśród których największą 
grupę stanowią mundurowi dbający 
w okresie letnim o bezpieczeństwo 
na obszarach wodnych. Już po raz 
szósty rywalizacja zawodników odby-
ła się w Parku Wodnym „Jura” w Ła-
zach. Pomocy w organizacji zawodów 
udzielili uczniowie klasy policyjnej z 
Zespołu Szkół im. prof. Romana Gost-
kowskiego w Łazach.

Dyplomy i medale w imieniu Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w 
Katowicach wręczyła mł. insp. Joan-
na Świec-Rajca - Naczelnik Wydziału 
Doboru i Szkolenia KWP w Katowi-
cach wraz z Adrianem Kałą p.o. Dy-
rektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Łazach.

mpp

Do zwycięstwa w każdym meczu 
drużynę prowadził niezawodny kapitan 
Bartosz Sawicki, który występował naj-
częściej na pozycji pomocnika i zdobył 
7 bramek oraz został najlepszym asy-
stentem ligi. Trzeba również wspomnieć 
o znakomitej pracy trenerów Piotra Biał-
ka i Andrzeja Miśkowca, którzy świetnie 
przygotowali drużynę do sezonu. Na 
każdym treningu uczyli zawodników 
czegoś nowego, co zaowocowało zdo-
byciem mistrzostwa. Pomogło również 
to, że już od kilku lat drużyna gra w po-
dobnym składzie i znakomicie rozumie 
się na boisku, jak i poza nim. Juniorzy 
Łazowianki udowodnili, że w Łazach jest 
zdolna młodzież potrafiąca grać w piłkę 
i zasługująca na uwagę oraz wsparcie z 
każdej strony.

Najlepszy strzelec ligi: Kacper Zaro-
da (Unia Ząbkowice)

Najlepszy bramkarz ligi: Mateusz Pi-
lis (Łazowianka Łazy) 

Najlepszy asystent w lidze: Bartosz 
Sawicki (Łazowianka Łazy)

Zawodnicy, którzy wywalczyli tytuł 
mistrzowski: Mateusz Pilis, Patryk Golba, 
Bartosz Chuchro, Michał Góral, Kacper 
Gut, Igor Jaworski, Przemysław Kuźnicki, 
Mateusz Mysicki, Jakub Nicoś, Bartosz 
Sawicki(k), Jakub Stanisławek, Patryk 
Celka, Wojciech Chuchro, Nikodem Kieł-
kowski, Łukasz Fik, Jakub Wątroba, Oskar 
Mazanek, Jakub Gola, Oskar Hajduk.

Bramki dla drużyny zdobywali: Pa-
tryk Golba (3), Michał Góral (2), Igor 
Jaworski (6), Przemysław Kuźnicki (9, 
najlepszy strzelec drużyny), Mateusz 
Mysicki (1), Jakub Nicoś (1), Bartosz Sa-
wicki (7), Wojciech Chuchro (4), Nikodem 
Kiełkowski (1), Jakub Wątroba (4), Oskar 
Mazanek (1).

mpp

Popularyzacja sportu pływackiego 
wśród dzieci i młodzieży jako dyscy-
pliny wpływającej na wszechstronny 
rozwój zdolności ruchowych oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy 
ośrodkami pływackimi z Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej to główne 
cele organizacji Jurajskiej Ligi Pły-
wackiej.
Zawodnicy rywalizowali na to-

rach na dystansie 25 i 50 m stylem 
grzbietowym, klasycznym, motylko-
wym i dowolnym. Dodatkowo roze-
grana została sztafeta stylem dowol-
nym 4x50m w kategorii open. Każda 
drużyna mogła wystawić po jednej 
sztafecie dziewcząt i chłopców. Naj-
lepsi zawodnicy otrzymali dyplomy 
za udział w zawodach i medale.  Pu-
char przechodni, o który walczyły 
drużyny wygrał UKS „Jedynka”.
Imprezę sportową zorganizowali: 

Park Wodny „Jura”, OSiR w Łazach, 
UKS „Jedynka” oraz Gmina Łazy. 
Szczegółowe wyniki  znajdują się na 
stronie Parku Wodnego „Jura”. 

Agnieszka Seweryn

Turniej Szachowy w Wysokiej

W drużynie zagrali: Zając Mikołaj, 
Siewnik Mikołaj, Jurkiewicz Sebastian, 
Kurek Paweł, Włosek Szymon, Więcła-
wek Dariusz, Mroziński Bartosz, Sroka 
Jakub, Bereda Oskar, Dutka Wiktor, Tar-
nowski Daniel, Dobczyński Franciszek.

Wyniki:
UKS Jedynka Łazy- SP nr 6 Zawier-

cie 3:0
UKS Jedynka Łazy-UKS Football 

Academy Zawiercie 3:0
FINAŁ:
Uks Jedynka Łazy-SP nr 9 Zawier-

cie 5:1

W tym samym dniu młodsi koledzy 
UKS JEDYNKA ŁAZY z rocznika 2009 
rozegrali eliminacje Pucharu Tymbarku 
z UKS Football Academy Zawiercie, wy-
grywając 4:0 i również awansowali do 
finału wojewódzkiego Pucharu Tym-
barku.

Skład drużyny: Długokęcki Bartosz, 
Strzelecki Aleksander, Gałuszka Dawid, 
Gorzkowski Maksymilian, Ociepa Nor-
bert, Gauks Wiktor, Klimczyk Hubert, 
Kuszyk Karol, Niewielski Oliwier, Stę-
pień Marcel.
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WYSOKA///   W Szkole Podstawowej w Wysokiej odbył się Powiatowy 
Turniej Szachowy, w którym udział wzięły drużyny z czterech gmin 
powiatu zawierciańskiego. Mistrzem powiatu została drużyna z NSP z 
Rokitna Szlacheckiego. To właśnie ta drużyna reprezentowała powiat 
zawierciański na zawodach rejonowych i zmierzyła się z mistrzem po-
wiatu myszkowskiego.

Zawodnicy z Łaz w finale wojewódzkim
ŁAZY///   W dniu 27.10. 2016 w Zawierciu odbył się turniej o Puchar 
Tymbarku etap powiatowy rocznika 2007/2008. W rozgrywkach wzię-
ło udział 6 drużyn. Zawodnicy UKS JEDYNKA ŁAZY okazali się najlepszą 
drużyną turnieju i tym samym awansowali do finału wojewódzkiego Pu-
charu Tymbarku, który odbędzie się wiosną. 

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Pływaniu 
ŁAZY///   18 listopada w Parku Wodnym „Jura” odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Pływaniu. Do ry-
walizacji stanęło 75 zawodników z kilkunastu jednostek województwa śląskiego. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyła reprezentacja Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Mistrzowie są w Łazach
ŁAZY///   Juniorzy Miejskiego Klubu Sportowego Łazowianki Łazy wygrali IV ligę Juniorów. Na 10 rozegranych 
spotkań wygrali 9 i przegrali tylko jedno, zdobyli 41 bramek, stracili tylko 8, ligę wygrali z 7 punktami prze-
wagi nad drugą drużyną. 

Za nami Jurajska Liga Pływacka
ŁAZY///   Zawody odbyły się 19 listopada w Parku Wodnym „Jura”, a udział w nich wzięli zawodnicy z jede-
nastu sekcji pływackich z całego regionu. UKS „Jedynka” okazał się bezkonkurencyjny i nie oddał pucharu 
przechodniego, o który walczyli sportowcy. 


