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Strona 2
Modernizacja wodociągu

W najbliższych latach w Gminie 
Łazy zostanie zrealizowany plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyj-
nych.

Strona 6
Festiwal kolęd

W Miejskim Ośrodku Kultury od-
był się dwudniowy II Jurajski Fe-
stiwal Kolęd i Pastorałek. Prawie 
400 osób zaprezentowało się 
przed jury.

Strona 8
Co? Gdzie? Kiedy?

Przed nami ferie zimowe. Jakie 
atrakcje przygotował MOK, Park 
Wodny Jura oraz Biblioteka?

ŁAZY///   20 grudnia w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się ostatnia w 2016 roku sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad 
było uchwalenie budżetu Gminy Łazy na 2017 rok. 

Budżet na 2017 rok uchwalony

ŁA Z Y

Strona 10
Łazy na kartach historii

W związku z 50-leciem nada-
nia praw miejskich miastu Łazy 
proponujemy cykl wspomnień i 
informacji z przeszłości miejsco-
wości.

15 listopada radni otrzymali projekt budżetu, 
nad którym dyskutowali podczas poszczególnych 
komisji, sugerując swoje poprawki. Podczas XXII 
sesji Rady Miejskiej radni uchwalili Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Gminy Łazy na lata 2017-2031 i 
podjęli uchwałę budżetową 12 głosami za i jednym 
przeciwnym, który należał do Pani Marii Stempel. 

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2017 
oszacowano na kwotę 56.912.672 zł. W kwocie 
tej zawarte są m.in. dotacje celowe na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu 
wojewódzkiego, zadań naczelnych organów władzy 
państwowej, zadań w zakresie pomocy społecznej i 
wspomagania rodzin. W ramach dochodu do budże-
tu znajdują się także subwencje celowe z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i 
pomocy społecznej, własne dochody majątkowe i 
bieżące oraz dotacje ze środków unijnych.

„Najpoważniejszą inwestycją będzie kontynu-
acja budowy kanalizacji w mieście. To blisko 20 mi-
lionów złotych. Przypomnijmy, to jeden z najpoważ-
niejszych projektów w mieście zapoczątkowany 
budową nowej oczyszczalni i pierwszych odcinków 
sieci kanalizacyjnej w 2010 roku. Kolejna z inwe-
stycji to rewitalizacja zachodniej części miasta. To 
rejon Łaz, gdzie mieści się wyremontowane osiedle. 
Powstanie tutaj przestrzeni rekreacyjno-wypoczyn-
kowej było długo oczekiwane przez mieszkańców 
i szeroko konsultowane. Zakończenie tych prac 
planujmy w 2018 rok. Zaplanowane w tym roku in-
westycje częściowo będą finansowane ze środków 
unijnych – chodzi tutaj o Regionalny Program Ope-
racyjny dla województwa śląskiego. Mam nadzieję, 
że konkursy w ramach RPO ruszą w odpowiednim 
tempie i nasze inwestycje będą realizowane” – pod-
kreślił burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 
2017 to kwota 57.242.824. Z kwoty tej na wydat-
ki majątkowe zostanie przeznaczone 7.635.152 zł, 
a na wydatki bieżące pozostałe 49.607.672 zł. W 
ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wy-
datki w ramach funduszy sołeckich, budżet obywa-
telski, dokończenie przebudowy ulicy Kościuszki 
w Wysokiej, przebudowę ulicy Starorynkowej w 
Wiesiółce, projekt modernizacji kotłowni w SP 
Niegowonice, oczyszczanie budynków z 

odpadów zawierających azbest, montaż instalacji 
solarnej i pomp ciepła na krytej pływalni, dobudowę 
punktów oświetlenia. W 2017 r. rusza inwestycja, na 
którą mieszkańcy Osiedla Podlesie z niecierpliwo-
ścią oczekują od kilku lat. Rewitalizacja rozpocz-
nie się od zagospodarowania terenu po ogródkach 
działkowych i przebudowy ulicy Spółdzielczej na 
Osiedlu Podlesie. Zaplanowane jest również rozpo-
częcie prac modernizacyjnych budynku KTS celem 
zaadoptowania na Centrum Usług Społecznych, 
jednak termin jest uzależniony od terminu rozstrzy-
gnięcia konkursów na środki unijne. W roku 2017 
będzie realizowana również termomodernizacja 
ośrodka zdrowia w Niegowonicach. 

Oprócz budżetu radni podczas sesji podjęli 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Województwa Śląskiego na finansowa-
nie zadania własnego na rok 2017 i Wieloletniego 
programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-
2019. Ponadto Rada Miejska zatwierdziła Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 
Kanalizacyjnych eksploatowanych przez Promax Sp. 
z o.o. w Łazach na okres od 1 lutego 2017 do 31 
stycznia 2018 roku oraz uchwaliła taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na ten sam okres.

Na zakończenie grudniowej sesji odbyło się 
pożegnanie  podinsp. Krzysztofa Świderskiego, ko-
mendanta Komisariatu Policji w Łazach, który kilka 
tygodni temu złożył na ręce Komendanta Powiato-
wego Policji w Zawierciu insp. Ryszarda Skowroń-
skiego raport o zwolnienie ze służby. Na stanowisku 
zastąpiła go nadkom. Agnieszka Dudkiewicz. W uro-
czystym pożegnaniu uczestniczył również Komen-
dant Powiatowy Policji w Zawierciu. 

Agnieszka Seweryn

Projekt rewitalizacji Osiedla Podlesie



Lokalna Grupa Działania „Perła  Jury” jest stowarzysze-
niem powstałym w skutek działań przedstawicieli trzech sek-
torów: społecznego, gospodarczego i publicznego, mających 
na celu pozyskiwanie środków unijnych na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich należących do LGD oraz zmobilizowanie 
mieszkańców regionu do wzięcia aktywnego udziału w pro-
mocji i rozwoju tych obszarów.

W skład obszaru objętego działalnością LGD od 2006 r. 
wchodziło 8 gmin powiatu zawierciańskiego (Łazy, Ogrodzie-
niec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Irządze, Żarno-
wiec), a w roku 2014 do LGD przyłączyła się Gmina Poręba. 
Siedziba LGD znajduje się w Łazach, ul. Jesionowa 1.

Proces budowania partnerstwa miał charakter uspołecz-
niony, tzn. odbywał się z udziałem jednostek samorządu te-
rytorialnego, mieszkańców, organizacji i instytucji z obszaru 
LGD i zainicjowany został jesienią  2005 r. w gminie Łazy. 

Celem powstania LGD były działania na rzecz innowa-
cyjnego, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich gmin 
należących do LGD oraz rozwoju przedsiębiorczości i kulty-
wowania tradycji i zwyczajów lokalnych.

Kolejnym celem – zrealizowanym w ramach PROW 2007-
2013, było inwestowanie w infrastrukturę i kompetencje 
mieszkańców z terenu LGD. Dzięki takim działaniom jak re-
monty świetlic czy tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku 
społeczeństwo pogłębiało tożsamość lokalną oraz wzmacnia-
ło swoje kompetencje społeczne poprzez udział w warszta-
tach, spotkaniach czy wydarzeniach. 

Również projekty współpracy realizowane przez LGD 
miały bardzo pozytywny wydźwięk. Projekt Ekologiczny 
„EKOLC-kogo obchodzą losy cywilizacji” wzmacniał świado-
mość społeczną w zakresie ekologii i łączył pokolenie dzieci 
z pokoleniem dorosłych aktywizując ich i sprawiając, że przy-
kład bycia „eko” wychodził niejednokrotnie właśnie od dzieci. 
Ponadto drugi z projektów - infrastrukturalny pt. „Pilica- atrak-
cyjna turystycznie” promował rzekę Pilica na obszarze kilku 
województw, zarówno poprzez budowę infrastruktury pomo-
stowej, jak i promocję wydawniczą, a także promocję wśród 
społeczności i turystów wskutek organizowanych spływów 
kajakowych korytem rzeki Pilica. Oba projekty były bardzo 
ważnym elementem współpracy i aktywizacji społeczności 
nie tylko LGD, ale i mieszkańców. Wzmacniały one zadania re-
alizowane w ramach „Wdrażania LSR” oraz efekty pracy biura 
w zakresie aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. 

W nowym okresie programowania w ramach PROW 2014-
2020 zadaniem LGD będzie dalsze wspieranie społeczności 
lokalnej z uwzględnieniem działań infrastrukturalnych i dzia-
łań związanych z kultywowaniem tradycji i zwyczajów. 

Dotychczas realizowane działania wykształciły grupy 
społeczne kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje, jednak 
bez możliwości ich dalszego wspierania i aktywizowania gru-
py te nie będą miały szansy na usamodzielnienie się, gdyż 
niezbędne jest poprowadzenie ich tak, aby dotychczasowe 
działania mogły być kontynuowane. Ponadto osoby kulty-
wujące tradycje często są również beneficjentami działań 
rekreacyjno-wypoczynkowych i wraz ze swymi rodzinami 
uczestniczą w różnego typu wydarzeniach czy korzystają z 
powstałej infrastruktury, jednocześnie dając dobry przykład 
i ukierunkowując młodsze pokolenia na dbanie o swoje zdro-
wie psychofizyczne. 

Zadaniem - poniekąd nowym w swojej intensywności, 
będą działania skierowane stricte do przedsiębiorców (nowo 
powstających i istniejących na rynku pracy), gdyż dotychcza-
sowa realizacja tych działań nie miała znaczącego wpływu na 
poprawę bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Inwestowanie w nowe oraz już istniejące przedsiębiorstwa, 
może mieć realny wpływ na lokalny rynek pracy i sytuację 
społeczno-gospodarczą. Można powiedzieć, iż zrealizowane 
działania staną się początkiem dalszego procesu, który LGD 
zamierza kontynuować. Przedsiębiorcy zdali sobie sprawę jak 
wiele można osiągnąć poprzez aplikowanie o środki unijne za 
pośrednictwem LGD i to oni będą największą grupą docelową,  
za którą pójdą środki finansowe z budżetu LSR. Lokalna Grupa 
Działania organizuje bezpłatne spotkania i szkolenia dla osób, 
które chcą ubiegać się o środki unijne w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Od września 2016r LGD rozpoczęła ogłaszanie konkur-
sów m.in. na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na 
działania infrastrukturalne. W roku 2017 planuje się kolejne 
konkursy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospo-
darczej, jak również dalsze działania infrastrukturalne i zwią-
zane z kultywowaniem lokalnej tradycji.

W ramach planowanych do ogłoszenia naborów wnio-
sków można ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację 
następujących zadań:

- Inwestycje w  infrastrukturę sportową/rekreacyjną/wy-
poczynkową;

- Inwestycje w infrastrukturę pełniącą funkcje społeczno-
-kulturalną; 

- Działalność promocyjno-informacyjna;
- Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych;
- Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w sferze usługo-

wej oraz usług dot. działalności około turystycznej;
- Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa 

kulturowego;
- Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej. 
Całkowita kwota środków przeznaczona na realizację za-

dań związanych z realizacją Lokalnej Strategii w zakresie po-
zyskiwania wsparcia wynosi 8 550 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w odpo-
wiedzi na konkurs do biura LGD, przy uwzględnieniu zapisów 
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ogłoszeń o konkursach. Zapra-
szamy wszystkie osoby i podmioty zainteresowane możliwo-
ścią pozyskania środków na realizację działań określonych w 
Lokalnej Strategii do odwiedzenia strony internetowej  www.
lgdperlajury.pl oraz biura LGD. Doradztwo świadczone jest 
bezpłatnie. 

Oprócz działań ściśle związanych z realizacją działań ze 
środków unijnych, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” od 
2012 roku corocznie ogłasza konkurs „Nasza aktywność - na-
szą szansą”. 

Celem konkursu jest aktywizowanie oraz integrowanie 
lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji, obrzę-
dów i zwyczajów, a także nawiązywanie współpracy między 
organizacjami pozarządowymi, kołami gospodyń wiejskich, 
ochotniczymi strażami pożarnymi, radami sołeckimi w celu 
podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. W kon-
kursie mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe, 
koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie z terenu LGD – zgod-
nie z regulaminem konkursu.

W 2016r w konkursie - z terenu Gminy Łazy, otrzymały 
dofinansowanie dwa podmioty: OSP Rokitno Szlacheckie 
na realizację projektu ”Od Przedszkola do Seniora - festyn 
rodzinny integrujący społeczność lokalną Rokitna Szlachec-
kiego” oraz OSP Turza na realizację projektu „Dzień Sąsiada 
– podtrzymanie tradycji w integrowaniu lokalnej społeczności 
w Turzy”. 

mpp

> Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” 
- historia i czas obecny

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

W Urzędzie Miasta i Gminy w Łazach 
odbyło się pożegnanie dotychczasowe-
go Komendanta Policji w Łazach. Podin-
spektor Krzysztof Świderski dowodził 
policjantami w Łazach od 2013 roku. 
Wcześniej również jako komendant 
komisariatu bezpośrednio nadzorował 
pracę policjantów w Szczekocinach. Kil-
ka tygodni temu złożył na ręce Komen-
danta Powiatowego Policji w Zawierciu 
insp. Ryszarda Skowrońskiego raport o 
zwolnienie ze służby. Podobne raporty 
złożyli również obaj naczelnicy Wydzia-
łu Ruchu Drogowego podinsp. Jarosław 

Żmuda i asp.szt. Robert Mikoda oraz  za-
stępca naczelnika Wydziału Prewencji 
asp.szt. Adam Jurczak. Wszystkie rapor-
ty zostały pozytywnie rozpatrzone. Poli-
cjanci, którzy zdecydowali się na odej-
ście do cywila nabyli prawa emerytalne. 
Komendant insp. Ryszard Skowroński 
podziękował im za profesjonalizm i 
dobrą służbę. Szef zawierciańskich po-
licjantów wyznaczył również do peł-
nienia obowiązków zastępy naczelnika 
drogówki podkom. Dariusza Smolenia.

mpp

Zmiana na stanowisku 
Komendanta w Łazach
ŁAZY///   Od kilku dni obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Ła-
zach pełni nadkom. Agnieszka Dudkiewicz. Nowa Pani Komendant zastę-
puje podinsp. Krzysztofa Świderskiego, który złożył raport o zwolnienie 
ze służby. Podobne zmiany wprowadzono także w dwóch wydziałach 
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Gmina Łazy to jedna z nielicznych 
gmin w powiecie zawierciańskim, w któ-
rej od 3 lat utrzymują się na tym samym 
poziomie stawki za dostarczenie wody i 
odprowadzenie ścieków. W związku ze 
zwiększeniem kosztów oraz inwestycja-
mi związanymi z modernizacją urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, aby 
utrzymać jakoścć usług na wysokim 
poziomie od lutego wzrostowi ulegną 
stawki za dostarczenie wody i odbiór 
ścieków. W nadchodzącym roku propo-
nowane stawki dla wody i ścieków wy-

noszą 1m3 wody:  
5,65 zł brutto dla gospodarstw 

domowych, przemysłu i innych 
odbiorców, stawka opłaty abona-
mentowej za dostarczaną wodę dla 
gospodarstw domowych -

8,08 zł/miesiąc, 1 m3 ścieków 
dla gospodarstw domowych, prze-
mysłu i pozostałych odbiorów  

6,62 zł brutto (opłata abonamen-
towa dotyczy tylko odbiorców wody, 
dla dostawców ścieków obowiązuje 
jedynie w przypadku gdy korzystają 
z innego źródła wody niż PROMAX). 

Zmianie uległy także stawki za przy-
łączenie do urządzeń wodociągowo-ka-

nalizacyjnych w ramach których ujęte 
są odbiory techniczne przyłączy wo-
dociągowych i przykanalików sanitar-
nych wybudowanych przez odbiorców. 
Wzrostowi o 0,37 złotych uległa stawka 
opłaty za przyłącze do urządzeń wodo-
ciągowych – 141,40 zł brutto/przyłą-
cze. Obniżone zostały natomiast stawki 
opłaty za przyłącze do urządzeń kanali-
zacyjnych – 108,76 zł brutto/przyłącze 
(obniżka o 32,27 zł) oraz stawka opłaty 
za przyłącze do urządzeń kanalizacyj-
nych i wodociągowych  - 125,08 zł brut-
to/przyłącze (obniżka o 86,47 zł).

Zarówno stawki opłat za wodę, jak 
i za ścieki są wynikiem podziału pla-
nowanych kosztów przez planowaną 
sprzedaż w okresie od 1 lutego 2017 r. 
do 31 stycznia 2018 r.

Agnieszka Seweryn

Nowe taryfy opłat
GMINA///   Z dniem 1 lutego 2017 r. w Gminie Łazy obowiązywać będą 
nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 lu-
tego 2014 roku o funduszu sołeckim 
Gmina Łazy wyodrębniła z budżetu 
środki na realizację przedsięwzięć słu-
żących poprawie życia mieszkańców. 
Mieszkańcy poszczególnych sołectw 
podczas zebrań wiejskich sprecyzowali 
swoje potrzeby i ustalili zadania, które 
chcieliby, aby zostały zrealizowane. 

W ramach funduszu sołeckiego w 
poszczególnych sołectwach zajdą zmia-
ny i zostaną wykonane inicjatywy, które 
ułatwią życie mieszkańców.

Chruszczobród dysponując kwotą 
24.752 zł wykona nawierzchnię dro-
gową na ul. 3 Maja i zrealizuje inicja-
tywy zgłaszane przez mieszkańców. W 
Chruszczobrodzie-Piaskach za kwotę 
10.445 zł zostanie wybudowany chod-
nik. Mieszkańcy Ciągowic zdecydowali, 
że fundusz sołecki w kwocie 21.410 zł 
zostanie przeznaczony na budowę si-
łowni „pod chmurką”, betonowego stołu 
do ping-ponga, konserwację placu za-
baw, kapliczki i wiaty oraz doposażenie 
miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. 
W Grabowej kwota 21.460 zł dofinansu-
je remont  ulic Słonecznej i Wierzbowej 
oraz chodnika przy ulicy Szkolnej. W 
ramach funduszu sołeckiego zostanie 
także wyremontowany przystanek au-
tobusowy oraz wymienione ogrodzenie 
obok kapliczki przy ulicy Ogrodowej. 
Kwota 6.683 zł, którą dysponują Hutki-
-Kanki pozwoli dokończyć ogrodzenie 
placu zabaw, a suma 8.416 zł w Kuźnicy 
Masłońskiej przeznaczona zostanie na 
remont dróg. 

Fundusz sołecki Niegowonic to kwo-
ta 24.752 zł i zostanie w całości prze-
znaczony na budowę parkingu przy uli-
cy Bystrzynowskiej. W Niegowonicach 
powstaną także miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych przy cmenta-
rzu parafialnym, a inwestycja zostanie 
sfinansowana z funduszu sołeckiego 
Niegowoniczek, który wynosi 18.712 zł. 
Mieszkańcy Rokitna Szlacheckiego zde-
cydowali, że najbardziej pilne potrzeby 
sołectwa to: doposażenie placu zabaw 
przy przedszkolu, dalsza modernizacja 
budynku OSP oraz zakup ławek na Mi-
tręgę. Właśnie na te cele zostanie prze-
znaczona kwota 24.752 zł. W Skałbani 
za sumę 6.757 zł zostaną zakupione i 
zamontowane urządzenia siłowni „pod 
chmurką” oraz wykonane bieżące re-

monty sprzętów i obiektów infrastruk-
tury. Trzebyczka swój fundusz sołecki w 
kwocie 6.831 zł przeznaczy na projekt 
rewitalizacji świetlicy wiejskiej. W Turzy 
kwota 12.301 zł zostanie przeznaczona 
na drobne remonty, zakup wyposażenia 
i bieżące inicjatywy mieszkańców. Dla 
mieszkańców Wiesiółki kwota 11.509 zł 
to szansa na modernizację nawierzchni 
ulicy H. Pobożnego od ulicy Studziennej 
do końca Wiesiółki w kierunku Łaz. W 
Wysokiej dzięki funduszowi sołeckiemu 
w kwocie 24.752 zł zostanie zmoderni-
zowana ulica Leśna.

Łącznie środki jakie zabezpieczono 
w budżecie na realizację zadań w po-
szczególnych sołectwach w ramach fun-
duszów sołeckich to kwota 223.532 zł. 

Agnieszka Seweryn

Na co przeznaczone zostaną fundusze sołeckie?
GMINA///   W budżecie na 2017 rok wyodrębnione zostały środki na fundusze sołeckie. Co zmieni się w sołec-
twach Gminy Łazy i na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Zadania modernizacyjne sieci wodo-
ciągowej w pierwszej kolejności zostaną 
wykonane w Wiesiółce, Niegowonicach, 
Łazach, Wysokiej, Chruszczobrodzie, 
Grabowej i Hutkach-Kankach. Na wy-
mianę sieci wodociągowej mogą liczyć 
mieszkańcy ulic Żabiej i Wierzbowej w 
Niegowonicach, ulicy Młynek w Łazach, 
ulicy Mickiewicza w Wysokiej, ulicy 
Ogrodowej w Grabowej i ulicy Jurajskiej 
w Hutkach–Kankach. Rozbudowa sieci 
przeprowadzona zostanie w Niegowoni-
cach poprzez połączenie ulicy Szerokiej 
z ulicą Kolejową oraz w Chruszczobro-
dzie na ulicy Ogrodowej. W Wiesiół-
ce zaplanowano wykonanie przejścia 
wodociągu przez rzekę Mitręgę, a w 
Łazach przeprowadzone zostaną prace 
rozbiórkowe na terenie zamkniętej sta-
rej oczyszczalni ścieków. Wybudowane 

zostaną także dwie studnie redukcyjno-
-pomiarowe w Łazach i studnia pomiaro-
wo-rozdzielcza „Młynek-Korczak”.

Już wiosną rozpocznie się realizacja 
II etapu „Uporządkowania gospodarki 
ściekowej w mieście Łazy” poprzez bu-
dowę sieci kanalizacyjnej. W ramach 
II etapu zamierza się wykonać 558 szt. 
nowych przykanalików, budowę ok 19 
km sieci kanalizacyjnej oraz 4 przydo-
mowych pompowni. II etap kanalizacji 
obejmie ulice: Słoneczną, Konopnickiej, 
Broniewskiego, Orzeszkową, Reymon-
ta, Cmentarną, Bolesława Prusa, Piotra 
Skargi, Topolową, Młynek, Podgórną, 
Laskową, Kolewrot, Brzeziny, Ks. Opal-
skiego, Korczaka, Gałczyńskiego, Dą-
browskiej, Nałkowskiej, Baczyńskiego, 
Kruczkowskiego, Starą Cementownię, 
Wiejską, Brzozową, Łąkową, Racławic-

ką, Rolniczą, Lipową, Zieloną, Miodową, 
Daszyńskiego, Projektowaną, Różaną, 
Tuwima, Kopernika, Kwiatową, Ponia-
towskiego, Targową, Pocztową, Stawową, 
Grunwaldzką.

Kolejne etapy modernizacji sieci 
wodociągowej zostaną zrealizowane 
do 2019 roku, natomiast zakończenie II 
etapu sieci kanalizacyjnej zaplanowano 
na IV kwartał 2018 roku.

Agnieszka Seweryn

Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji
GMINA///   W najbliższych latach w Gminie Łazy zostanie zrealizowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, który obejmie wszystkie sołectwa. Plan ma charakter otwarty i będzie raz 
do roku weryfikowany i ewentualnie korygowany, w zależności od sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa.

Boże Narodzenie to święto domo-
wego ogniska, której nieodłącznym ele-
mentem jest śpiew ku czci narodzone-
go Jezusa. Dlatego słowami kolędy „W 
żłobie leży” Joanna Janus, wokalistka 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach 
rozpoczęła spotkanie opłatkowe, któ-
re odbyło się 20 grudnia. W imieniu 
burmistrza Macieja Kaczyńskiego oraz 
przewodniczącej Rady Miejskiej Anny 
Staniaszek zaproszonych gości powitał 
prowadzący uroczystość Grzegorz Piłka. 
Życzenia świąteczne oraz podziękowa-
nia za owocną współpracę złożyli obec-
nym na sali: burmistrz Łaz Maciej Ka-
czyński, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Staniaszek wraz z wiceprzewodni-
czącymi Dariuszem Tabasem i Stefanem 
Kubasikiem, przedstawiciele powiatu 
zawierciańskiego i ksiądz proboszcz 
Stanisław Wyka. Oprócz życzeń w kie-
runku publiczności popłynęły słowa 
uznania za dokładanie wszelkich starań, 
aby mieszkańcom Gminy Łazy żyło się z 
roku na rok lepiej. Wśród wielu ciepłych 
słów znalazła się chwila refleksji i za-

stanowienia nad otaczającym światem 
i niebezpieczeństwami, które niesie ze 
sobą postęp cywilizacyjny. 

Tradycją każdego spotkania bożo-
narodzeniowego w Gminie Łazy jest ła-
manie się opłatkiem, którego nie mogło 
zabraknąć także i tym razem. 

Muzyczną niespodzianką dla za-
proszonych gości była premiera kolędy, 
która powstała dzięki integracji łazow-

skiej społeczności. Udział w niej wzięli 
pracownicy Urzędu Miejskiego, miesz-
kańcy Łaz i przedstawiciele wszystkich 
instytucji funkcjonujących w Łazach. 
Uroczystość uświetnił również występ 
Patrycji Gotfryd, która z gitarowym 
akompaniamentem wykonała kolędę 
„Gdy śliczna Panna”.  

Agnieszka Seweryn

Spotkanie bożonarodzeniowe
ŁAZY///   Jak co roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się bożonarodzeniowe spotka-
nie opłatkowe, które uświetniło wspólne kolędowanie. Muzyczną niespodzianką przygotowaną z okazji świąt 
była prezentacja kolędy „Wśród nocnej ciszy”, projektu koordynowanego przez MOK, która była wspólną ini-
cjatywą łazowskiej społeczności.

L.p. Taryfowa grup odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto

0 1 2 3

1. Gospodarstwa domowe, prze-
mysł  i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3  dostarczo-
nej wody

5,23 zł/m3

2. Gospodarstwa domowe, prze-
mysł  i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowa-
dzonych ścieków

6,13 zł/m3

3. Gospodarstwa domowe, prze-
mysł  i pozostali odbiorcy usług  
( dostawcy ścieków)

Stawka opłaty abona-
mentowej

7,48 zł/m-c

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT (8%)

PROMAX Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia  01 lutego 2017r.
do dnia 31 stycznia 2018r.obowiązywać będzie kolejny okres taryfowy dla

  zbiorowego  zaopatrzenia   w wodę  i  zbiorowego odprowadzania ścieków.
W okresie tym cena za dostawę wody ulegnie zmianie. Stawka abonamentu 

oraz cena za odbiór ścieków nie ulegają zmianie.
    

W tabeli przedstawiono obowiązujące stawki na okres od 01.02.2017 r do 31.01.2018 r :

O G Ł O S Z E N I E     O G Ł O S Z E N I E      O G Ł O S Z E N I E    O G Ł O S Z E N I E   
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Największym zaangażowaniem 
ponownie wykazali się uczniowie i 
rodzice klas I – III SP oraz ich wycho-
wawczynie. Do akcji włączyły się tak-
że przedszkolaki. W tym roku akcję 
wsparli również pracownicy Biblioteki 
Publicznej w Łazach, Filii nr 6 w Ciągo-
wicach oraz Filii nr 3 w Chruszczobro-
dzie. Po raz kolejny udało się zebrać 
okrągły 1000 najpiękniejszych na 
świecie kartek świątecznych. Dochód 

z ich sprzedaży przeznaczony został 
na potrzeby podopiecznych hospi-
cjum. 

Kartka dla hospicjum
W grudniu w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach zakończyła się 
szkolna akcja charytatywna „Kartka bożonarodzeniowa na rzecz 
Hospicjum Cordis w Katowicach”. 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Łazach nawią-
zał współpracę z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Owocem tej współpracy były kartki świąteczne wykonane 
przez uczniów wraz z uczestnikami WTZ oraz upominki, 
które zaadresowane zostały do ludzi starszych, samotnych, 
w trudnej sytuacji życiowej. W okresie przedświątecznym 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Łazach odwiedzili seniorów 
w ich domach oraz wręczyli prezenty. Starsi mieszkańcy 
Łaz byli pozytywnie zaskoczeni, na ich twarzach pojawił się 
uśmiech. Nie zabrakło również wzruszeń. Niektórzy seniorzy 
chętnie opowiadali młodym ludziom o swoim życiu i proble-
mach dnia codziennego. Byli bardzo wdzięczni za wizytę, a 
wspólna akcja uczniów oraz uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej powiodła się i będzie kontynuowana w przy-
szłym roku.      

Anna Leszczyńska

Bądźmy bliżej
ŁAZY///   Większość osób Święta Bożego Narodzenia 
spędziło w gronie najbliższych, rodziny, przyjaciół, 
nie zawsze myśląc o tych, którzy ten jedyny i wyjąt-
kowy wieczór w roku niestety spędzają samotnie. A 
przecież „nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz 
innym i jak się z nimi dzielisz”.

Dźwięki kolęd i pastorałek roz-
brzmiewały w murach szkoły, a zapach 
świerkowych gałązek, lukrowanych 
pierników, pysznych domowych ciast 
wprowadzał w świąteczny klimat. Trwały 
jeszcze ostatnie przygotowania, deko-
rowano salę gimnastyczną, ustawiano 
krzesła i stoły. Wreszcie wyeksponowa-
ne zostały stroiki i ozdoby świąteczne 
wykonane przez uczniów i rodziców. 
Zapalono świece… I nadszedł wieczór 
magiczny, nastrojowy i niezapomniany 
Koncert Bożonarodzeniowy. 

Podniosłą uroczystość otworzy-
li harcerze I Grunwaldzkiej Drużyny 
„Amonit” z Łaz i Niegowonic, którzy 
pod kierunkiem nauczycieli przekaza-
li Betlejemskie Światło Pokoju z Groty 
Narodzenia Pańskiego. W niezwykłym i 
wyjątkowym nastroju zaproszeni goście 
i mieszkańcy Niegowonic zostali obda-
rowani światłem z samego Betlejem. 
Płomień ten jest symbolem nadziei i 
pokoju między narodami. Tegoroczne 
hasło brzmi ”Odważnie Twórzmy Po-
kój”. W świecie targanym konfliktami 
zbrojnymi, pełnym napięć politycz-

nych i ataków terrorystycznych trzeba 
świadectwa wzajemnego zrozumienia i 
pojednania między ludźmi różnych ras 
i nacji. Związek Harcerstwa Polskiego 
organizuje Betlejemskie Światło Po-
koju od 1991 r. Tradycją stało się, że 
ZHP otrzymuje Światło od austriackich 
skautów. Przekazanie Światła odbywa 
się naprzemiennie raz na Słowacji, raz 
w Polsce. Polska jest jednym z ogniw 
betlejemskiej sztafety. Harcerki i harce-
rze przekazują Światło dalej na wschód: 
do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na 
zachód do Niemiec, a także na północ – 
do Danii. W sobotni wieczór trafiło ono 
do domów, gospodarstw i rodzin. W ten 
sposób Betlejemskie Światło Pokoju 
rozpoczęło swoją drogę, by znaleźć się 
na stołach podczas Wigilii i Świąt Boże-
go Narodzenia. W trakcie przekazywania 
światełka towarzyszyły piękne dźwięki 
świątecznych melodii w wykonaniu ab-
solwentki szkoły, która gościnie akom-
paniowała na gitarze. 

Po uroczystej ceremonii przeka-
zania symbolu braterstwa i miłości 
nadszedł czas na Jasełka Bożonarodze-

niowe. Przedszkolaki wraz ze swoimi 
wychowawczyniami przedstawiły insce-
nizację pt. „Maleńka Przyszła Miłość”. 
Wśród małych aktorów najliczniejszą 
grupę stanowiły dzieci 6,5,4,3 i 2,5 let-
nie. Przedszkolaki od wielu tygodni z 
wielkim przejęciem, zaangażowaniem 
i starannością przygotowywały się do 
Jasełek, pamiętając o powadze wyda-
rzenia, jakim było przyjście na świat 
Zbawiciela. Ich wrażliwość i umiejętno-
ści aktorskie ujawniły się w tym wzru-
szającym przedstawieniu. Tegoroczne 
widowisko wypełnione było ważnymi 
treściami oraz ujmowało ciekawą formą 
przekazu. Poza tym symboliczna, ale za-
razem wymowna scenografia przeniosła 
widza wprost do stajenki w Betlejem. 
Natomiast śpiewanie kolęd i pastorałek 
w wykonaniu klas I – III SP wprowadzi-
ło wszystkich w świąteczny i magiczny 
nastrój. 

Spotkanie dopełniły występy za-
proszonych gości: grupa uczniów pod 
kierunkiem instruktorów z MOK Łazy 
wykonała tradycyjne - polskie kolędy 
na instrumentach dętych. Zespół fleci-

stów pod bacznym okiem nauczycielki 
muzyki zagrał kolędy: „Lulajże Jezuniu”, 
„Jezusa Narodzonego”. Zwieńczeniem 
programu artystycznego był występ ze-
społu tańca ludowego prowadzonego 
przez instruktorów MOK Łazy. To ucznio-
wie szkoły i gminy przepięknie zapre-
zentowali swoje umiejętności wokalne 
i taneczne. Do tego wymowne dźwięki 

akordeonu dyrektora MOK podkreśliły 
kunszt wspaniałych wykonawców. 

Uroczystość zakończona została 
wierszem poety Cypriana Kamila Norwi-
da „Jest w moim kraju zwyczaj…”. Zgod-
nie z polską tradycją wszyscy podzielili 
się opłatkiem. 

Jolanta Pater

Wieczór Bożonarodzeniowy w ZS nr 2 w Niegowonicach
NIEGOWONICE///   17 grudnia na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej i lokalnej. Już od godzin popołudniowych wyczuwało się, że ten dzień będzie się różnił od innych.

Uczniowie otrzymali test oparty 
na treści Ewangelii według Świętego 
Mateusza. Po dokładnym sprawdzeniu 
okazało się, że do finału diecezjalne-
go dostali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łazach. Laure-
aci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe -  albumy o Ziemi Świętej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. 

mpp

Wybrano  biblistów dekanatu
Jak co roku w Zespole Szkół w Niegowonicach odbył się XXI Konkurs 
Wiedzy Biblijnej. W szkole gościło 24 uczniów  z klas IV-VI ze wszystkich 
szkół z dekanatu świętego Franciszka z Asyżu.

Najpiękniejsze kalendarze adwentowe wykonali:
I miejsce – Maja Konieczko z klasy 2b

II miejsce – Karolina Kwoczała z klasy 2b
III miejsce – Karol Poskrobko z klasy 2b

Niemieckie tradycje adwentowe
W okresie adwentu gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Łazach poznawali niemieckie tradycje, 
przygotowując kalendarze adwentowe. 19 grudnia 2016 został rozstrzygnięty „Konkurs na naj-
piękniejszy kalendarz adwentowy”. 

Wybór był trudny, gdyż wszyscy 
uczniowie postarali się, aby ich choin-
ki były wyjątkowe. 
Ostatecznie jednak zwycięzcy zosta-

li wyłonieni.  
I miejsce - klasa IIIb, wychowawca 

Mariola Piekara
II miejsce - klasa IIIa, wychowawca 

Ewa Kaczyńska
III miejsce - klasa IIa, wychowawca 

Wioletta Dratwa  
Wyróżnienie przypadło klasie VI, 

wychowawca Teresa Wróblik

Najpiękniejsza choinka
W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski Zespołu 
nr 2 w Niegowonicach zorganizował konkurs na najpiękniejszą choinkę. 

W niedzielę 18 grudnia w szkole gościli mieszkańcy 
Chruszczobrodu i nie tylko. Uczniowie i ich rodzice przygo-
towali piękne ozdoby świąteczne i ciasta. Stoły były pełne 
błyszczących bombek, kolorowych, ręcznie robionych mi-
kołajów i stroików, a zapach piernika i choinki zachęcał do 
zakupów. I Kiermasz Świąteczny zakończył się sukcesem, 
a wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na po-
trzeby szkoły. Serdeczne podziękowania skierowane są do 
wszystkich, którzy chętnie i z zaangażowaniem przyłączyli 
się do akcji.

mpp

Kiermasz świąteczny
CHRUSZCZOBRÓD///  Przy dźwiękach kolęd i w 
świątecznej atmosferze odbył się w Zespole Szkół 
nr 3 w Chruszczobrodzie I Kiermasz Świąteczny. 
Inicjatywa Rady Rodziców i Samorządu Uczniow-
skiego spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów 
niezbędnych do wykonania ozdób bożonarodzeniowych. 
Program warsztatów obejmował tworzenie choinek ze 
stożków styropianowych i kartonowych, które były ozda-
biane według indywidualnej inwencji twórczej dzieci. 
Uczniowie mieli okazję samodzielnie lub pod czujnym 
okiem prowadzących przygotować swoje ozdoby – choinki. 

Warsztaty upłynęły w niezwykle przyjaznej, świą-
tecznej atmosferze. Podczas warsztatów dzieci z wielkim 
zainteresowaniem słuchały opowieści prowadzących o 
zwyczajach i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia ,,jak to 
kiedyś bywało…”, a ich entuzjazm i pomysłowość pozwoli-
ły wykonać oryginalne dekoracje świąteczne.

mpp

WYSOKA///  Tradycją Szkoły Podstawowej w Wy-
sokiej  są warsztaty bożonarodzeniowe. Udział w 
nich wzięli uczniowie klas I – III. Zajęcia prowadzi-
ły Anna Słuja – Kropiewnicka, bibliotekarka szkol-
na oraz Beata Luraniec z Biblioteki Publicznej w 
Łazach, Filia w Wysokiej.

Warsztaty bożonarodzeniowe

O dobrą zabawę i wra-
żenia słuchowe zadbali 
zdolni, mali aktorzy i wo-
kaliści, którzy pod czujnym 
okiem swoich wychowaw-
czyń dostarczyli publicz-
ności wielu emocji i wzru-
szeń.

Wystawili jasełka
W grudniu w szkole w Niegowonicach odbyły się uroczyste spotkania 
wigilijne z wychowawcami. W atmosferze pełnej miłości, życzliwości 
uczniowie i nauczyciele dzielili się opłatkiem i składali sobie najlepsze 
życzenia.

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudnio-
wy...”. W okresie przedświątecznym w szkole 
odbywały się  wigilie klasowe. 
Uczniowie oraz nauczyciele spotkali się przy wspólnym 
stole, aby w podniosłej atmosferze złożyć sobie nawza-
jem świąteczne życzenia i podzielić się opłatkiem. Po 
ciepłych życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego 
stołu i śpiewali kolędy. Dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców stół był pełen pyszności. Każdy na pewno znalazł 
na nim coś, co lubi najbardziej. Ta wigilia to były chwile 
pełne niezwykłej magii, uroku i radości. Wszyscy za-
pewne będą ją długo pamiętać.

Człowiek. Nie kosmita
Zespół Szkół nr 1 w Łazach nawiązał współpracę z fundacją Człowiek. Nie kosmita. Jest to funda-
cja zajmująca się wsparciem dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. 
W ramach współpracy szkołę odwiedzili przedstawiciele fundacji, którzy chcieli podziękować uczniom i dyrekcji 
za zaangażowanie w pomoc na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Uczniowie zarówno klas młodszych, jak i 
gimnazjalnych angażują się całym sercem w zbiórkę plastikowych nakrętek. 

W grudniu 2016 nauczycielki języka niemieckiego z Zespołu 
Szkół nr 1 w Łazach zorganizowały dla gimnazjalistów „Kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy”. 

Najpiękniejsze prace wykonali:
I miejsce – Bartosz Cupiał z klasy 1b

II miejsce – Dagmara Pilarska z klasy 2b
III miejsce – Mateusz Urbański z klasy 1b

Przy wigilijnym stole

Najpiękniejsze wieńce adwentowe

Wycieczka pełna wrażeń

Kolejnym punktem wycieczki 
była wizyta w Dąbrowskich 
Wodociągach, gdzie  ucznio-
wie przeszli kurs na Strażni-
ka Czystej Wody.  Na koniec 
czekała na dzieci jeszcze jed-
na niespodzianka. Reporter-
ka Radia Katowice Gabriela 
Kaczyńska przeprowadziła z 
nimi wywiad na temat zwie-
dzanego obiektu. Wycieczka 
dostarczyła wszystkim wiele 
radości, nowych doświad-
czeń i wrażeń.

Uczniowie Zespołu Szkól nr 1 w Łazach pojechali do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl pt. 
„Królewna Śnieżka”. Piękne przedstawienie, cudowne stroje, wszechobecna muzyka, a przede 
wszystkim wspaniała gra aktorów pozwoliły dzieciom przenieść się w magiczny świat baśni. 

Zespół Szkół w Niegowonicach Zespół Szkół nr 1 w Łazach
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- Mariola Ewa Dobrzańska 

Absolwentka Wydziału Artystycz-

nego Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. Pedagog z wieloletnim 

doświadczeniem, pracuje w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia im.F.Chopina w Będzinie, gdzie 

prowadzi klasę fletu oraz zespołów kameralnych. Od 

2011 roku Juror Międzynarodowego Festiwalu Ko-

lęd i Pastorałek w Będzinie - zasiadała w komisjach 

kwalifikacyjnych do udziału w finałach festiwalu m. 

in. w Katowicach, Wrocławiu, Olkuszu, Będzinie. Jest 

również członkiem Silesian Art Trio - zespołu kame-

ralnego wykonującego polską muzykę XX wieku oraz 

występuje w zespole „Partners” Mariusza Kalagi.

- Jacek Dobrzański 

Absolwent Wydziału Instrumentalnego 

Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego - spe-

cjalność klarnet. Pracuje jako nauczyciel klasy klar-

netu w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego 

w Tychach oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I 

stopnia im. F. Chopina w Będzinie. Prowadzi również 

szkolne zespoły kameralne oraz szkolne Big Bandy. 

Jest czynnym muzykiem - występuje m. in. z zało-

żonym przez siebie Big Belfer Band, Silesian Art Trio 

oraz w zespole „Partners” Mariusza Kalagi.

- Henryk Czich

Polski wokalista, gitarzysta, klawiszowiec, kompo-

zytor i autor tekstów. Współzałożyciel zespołu mu-

zycznego Universe. Utworzył go w 1981 r. razem z 

Mirosławem Bregułą. Obecnie tworzy nowy mate-

riał muzyczny, koncertuje, zasiada w komisjach jury 

wielu przeglądów i festiwali, prowadzi warsztaty dla 

młodych artystów.

7 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się przesłuchania wykonawców, którzy zgłosili chęć udziału w II Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W tym roku w 

muzycznym wydarzeniu udział wzięło prawie 60 podmiotów wykonawczych z 9 powiatów. Spośród 400 osób, które wystąpiły na łazowskiej scenie jury wybrało ponad 20 wykonawców, 

którzy wystąpili  podczas niedzielnego koncertu laureatów.

II Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach
Pierwsza edycja festiwalu, która odbyła się w styczniu 2016 roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. W tym roku udział w festiwalu kolęd i pa-storałek uświetnili soliści i zespoły m.in. z Będzina, Kwa-śniowa, Myszkowa, Koziegłów, Żarek, Strzegowy, Ożaro-wic, Kroczyc, Mierzęcic, Zawiercia, Przegini, Miechowa, Dąbrowy Górniczej, Siewierza, Wojkowic Kościelnych, Pilicy, Częstochowy, Poręby. Gminę Łazy reprezento-wali: Julia Sibielak-Wnuk z Rokitna Szlacheckiego, Ze-spół „Jedynka” z Łaz, Dziecięcy Zespół Ludowy, Joanna Janus, Chór Michael, Zespół Wokalny i „Śpiewoludki” z Łaz, Wiktoria Pyrdoł, Klaudia Bargieł, Patrycja Gotfryd i Zespół Wokalno-Instrumentalny, Zespół Folklorystyczny „Jura” z Niegowonic. 

Soliści zaprezentowali jeden wybrany przez siebie utwór, natomiast zespoły i chóry zaśpiewały dwie kolę-dy i pastorałki. W Miejskim Ośrodku Kultury zapanowała ponownie świąteczna atmosfera. Wykonawcy przenieśli jury oraz publiczność w bożonarodzeniowy klimat, śpie-wając m.in. „Gdy się Chrystus rodzi”, „Nie było miejsca dla ciebie”, „Złota Jerozolima”, „Gdy śliczna Panna”, „Mizerna cicha”, „Północ już była”, „Jezusa Narodzone-go”, „Gore gwiazda Jezusowi”, „Witaj nasz Królu”, „Zaśnij Dziecino”, „Przybieżeli do Betlejem”.Poziom wykonania prezentowany przez uczestników festiwalu był wysoki, a repertuar bardzo urozmaicony. Soliści i zespoły nie poprzestawali na odśpiewaniu ko-lęd i pastorałek. Wiele występów ubarwiły dopracowane stroje, a prezentacje często uatrakcyjniała gra na instru-mentach. 

Koncertem laureatów zakończył się dwu-
dniowy II Jurajski Festiwal Kolęd i Pastora-
łek w Łazach. Zanim jednak laureaci roz-
poczęli występy, Miejski Ośrodek Kultury 
przygotował dla wszystkich muzyczną nie-
spodziankę w postaci kolędy „Wśród noc-
nej ciszy”, którą wykonali przedstawiciele 
samorządu, różnych organizacji, instytu-
cji oraz dzieci. 8 stycznia przed publicznością licz-
nie zgromadzoną na sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w  Łazach 
zaśpiewali: Joanna Janus, Zespół Sweet 

Voices, Zespół folklorystyczny „Jura”, Wik-

toria Pyrdoł, Aleksandra Płóciennik, Julia Machura, Zespół 

„Śpiewoludki”, Emila Widera, Chór Bazyliki Mniejszej - Za-

wiercie, Patrycja Wojciechowska, Męska Grupa Śpiewacza 

„Żelisławice”, Zespół „Jedynka”, Chór „Michael”- Łazy, Gru-

pa Śpiewacza „Leśniaki”, Patrycja Gotfryd, Zespół Siewie-

rzanie, Zespół „Kropka.pl”, Gabriela Pantak, Dziecięcy Ze-

spół Ludowy - Łazy, Klaudia Ujma, Zespół Schola Dziecięca 

– Strzegowa, Klaudia Bargieł, Natalia Krzykawska. 
Laureaci festiwalu zaprezentowali nie tylko tradycyjne 

polskie kolędy, zarówno te znane, jak i zapomniane, ale tak-

że własne aranżacje utworów utrzymane w świątecznym kli-

macie. Wokaliści oraz zespoły, którzy zaprezentowali się na 

scenie kultywują polską tradycję bożonarodzeniową 

oraz kształtują wrażliwość na piękno polskich kolęd i 

pastorałek. Na łazowskiej scenie muzycy i wokaliści 

mieli także możliwość konfrontacji swoich umiejętno-

ści oraz wymiany doświadczeń muzycznych z innymi 

artystami. 

GRAND PRIX II JURAJSKIEGO FESTIWALU  

KOLĘD I PASTORAŁEK ŁAZY 2017

EMILIA WIDERA

Soliści młodsi:

1 miejsce – Aleksandra Płóciennik

2 miejsce – Patrycja Wojciechowska

3 miejsce – Klaudia Ujma

Wyróżnienie – Gabriela Pantak i Natalia Krzykawska

Soliści młodzieżowi:

1 miejsce – Patrycja Gotfryd

2 miejsce – Wiktoria Pyrdoł

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Julia Machura

Soliści dorośli:
1 miejsce – Joanna Janus

2 miejsce – Klaudia Bargieł

3 miejsce – nie przyznano

Zespoły młodsze:

1 miejsce – Zespół Schola Dziecięca Strzegowa

2 miejsce – Dziecięcy Zespół Ludowy Łazy

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – „Śpiewoludki” Łazy

Zespoły młodzieżowe:

1 miejsce – Sweet Voices - Poręba

2 miejsce – Zespół „Kropka.pl” - Bolesław

3 miejsce – Zespół „Jedynka” – Łazy

Zespoły dorosłe:

1 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Jura” - Niego-

wonice

2 miejsce – Zespół Grupa Śpiewacza – Żelisławice

3 miejsce – Zespół Grupa Śpiewacza – Leśniaki – 

Siewierz

Wyróżnienie – Zespół Siewierzanie – Siewierz

Chóry:

1 miejsce – Chór Bazyliki Mniejszej – Zawiercie

2 miejsce – Chór Michael – Łazy

3 miejsce – nie przyznano
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Dyrektor Elżbieta Gradzik i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy mając świadomość 
właściwego wykorzystania książek i czasopism, podarowali je Bibliotece, wzbogacając nasze zbiory.

W roku 2016 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne:
Iwona Bednarska, Andrzej Bednarz, Klaudia Brewka, Monika Brzeska, Renata Centkowska, Anna Dolińska, AdamDomińczyk, Mirosław Dziworski, Bogusław Gębski, Marcin Gradzik, Szymon Gratkiewicz, Joanna Jawor-
ska, Janusz Jaworski, Andrzej Kawczyński, Zdzisława Kleczko, Aneta Klimas, WiolettaKobiec-Bednarska, Zbigniew Kocik, Gabriela i Karolina Koczur, Barbara Kosiń, Krzysztof Kowalski, Emilia i Bartosz Kozioł, Małgorza-
ta Kubera, Magdalena Kubiak, Filip Kuder, Dorota Kula, Katarzyna Kurek, Agata Lach, Edward Ludwikowski, Artur Łącki, Teresa Machelska, Wanda Madejska-Suchobokow, Katarzyna Maroń, Aleksandra Michalak, Alicja 

Miklaszewska, Anna Miklaszewska, Katarzyna Miszczyk, Sabina Mogłowska, Dorota Mortas, Maria Motyka, Łucja Niedbał, Urszula Nowak, Agnieszka Orman, Konrad Orman, Jakub Pacan, Maria Pawłowska, Wioletta 
Pawłowska, Elżbieta Petryka, Wioletta Piątek, Małgorzata Pieniążek, Małgorzata Plutecka, Barbara Powichrowska-Mollet, Jadwiga Rak, Jadwiga Ruda, Henryka Soja, Ewa Supernak, Karolina Surowiecka, Filip Szafruga, 

MarianŚciślicki, Janusz Świtalski, EwaUpława, Anna Wacławczyk, Elżbieta Wdowik, Ewa Wieczorek-Anani, Katarzyna Wiesner, Lidia Wójcik, Adam Wrześniak, Elżbieta Wspaniała, Michał Zieleniec, Aleksandra Zub i 
Rozalia Żmuda.

Dziękujemy grupie historycznej za gromadzenie materiałów dotyczących historii miasta i gminy: Janowi Bugajowi, Stanisławowi Kwiatkowskiemu i Lesławowi Milejskiemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z przeszłości Łaz i okolic: Lucynie Bajon, Romanowi Bąbskiemu, Antoniemu Janus, Elżbiecie Kępa, Janinie Kozera, Tadeuszowi Kozickiemu, 
Lidii Kubiczek, Longinie Mogieła, Janinie Sadowskiej, Janowi Sokół i Danucie Wrońskiej.

Dziękujemy osobom, które udostępniły zdjęcia do archiwum Biblioteki:
Henryce Bar, Janowi Bugajowi, Witoldowi Czerwińskiemu, Wiesławie Iwińskiej, Antoniemu Janus, Krzysztofowi Kowalskiemu, Stanisławowi Kozik,Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Lesławowi Milejskiemu,Henrykowi 

Odyjas, Aleksandrze Pałucha, Teresie Pawlik, Janinie Sadowskiej, Henryce Soja, Danucie Tokarskiej, Eugeniuszowi Tokarskiemu, Annie Wilczok, Teresie Zygmunt i Janinie Zyma.

Dziękujemy także osobom, które przekazały eksponaty do Izby Tradycji:
Andrzejowi Śliwińskiemu, Przemysławowi Bialik oraz Mirosławowi Karoń.

Kierownik Filiinr 1 w Niegowonicach Grażyna Bugaj składa podziękowania czytelnikom,  którzy w 2016  roku przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma:
Joannie Adamczyk,  Lidii Sadowskiej, Dagmarze Franczak, Teresie Wróblik,   Karinie Starczynowskiej, , Halinie Tomasik,  Jadwidze Sadowskiej, Wiolecie Wątor,  Kacprowi Wąs, Urszuli Łaciak, Wiesławie Kaczmarzyk 

oraz  Beacie Kuźniak.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej składa podziękowania za dary książkowe pani Natalii Nowickiej, za dary w postaci czasopism, dla państwa Joanny i Janusza Jaworskich oraz pani Moniki Kunikowskiej za poprowa-
dzenie warsztatów świątecznych.

Kierownik Filii Bibliotecznej nr 3 w Chruszczobrodzie składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2016 r. Bibliotekę o dary książkowe i czasopisma: Ewie Chała, Małgorzacie Dymarz, Izabeli Dziedzic, 
Agnieszce Koczur-Wiśniewskiej, Danucie Lorens, Przemysławowi Lorek, Annie Marek,  Andrzejowi Turlej i Ewie Wnuk.

Kierownik Filii nr 4 w Grabowej składa podziękowania za dary książkowe: Teresie Białas, Adrianie Łaszek i Jolancie Pater.

Kierownik Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2016 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: BeacieŁonak, Dariuszowi Kita, KaroliniePietrzkiewicz, Mariano-
wiŚciślickiemu, Władysławie Wilk i Dominice Żarskiej.

Kierownik Filii nr 6 w Ciągowicach składa podziękowania za dary książkowe Halinie Kotarba, Ilonie Masłowskiej oraz Annie Widera.
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Otyłość staje się coraz poważ-
niejszym problem XXI wieku. Obecnie 
możemy mówić o  epidemii tego scho-
rzenia. Pomimo szerokiego spektrum 
przyczyn, za najważniejszą uważa 
się zmianę stylu życia, w tym przede 
wszystkim zmniejszenie aktywności fi-
zycznej i zwiększenie spożycia wysoko 
przetworzonych produktów wysokoka-
lorycznych. Jest chorobą przewlekłą, 
której towarzyszą liczne powikłania ze 
strony układu krążenia i innych   narzą-
dów.   Ilość nadmiernej tkanki tłuszczo-
wej można określić dzięki Indeksowi 
Masy Ciała  (BMI). Osoby z BMI powyżej 
25 mają nadwagę, natomiast osoby z 
BMI powyżej 30 są oceniane jako osoby  
otyłe. 

Czym grozi otyłość? Nadmiar ki-
logramów nie jest problemem tylko 
estetycznym. Nadmiar tkanki tłuszczo-
wej to choroba grożąca w dodatku roz-
wojem innych chorób. Wyodrębniono 
dużą liczbę schorzeń, co do których nie 
ma wątpliwości, że są w dużej mierze 
konsekwencją otyłości. Należą do nich: 
choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle 
krzyża, cukrzyca typu 2, hiperlipidemia 
(podwyższony poziom cholesterolu i   
trójglicerydów), choroba wieńcowa, 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia mie-
siączkowania, żylaki i zakrzepica żylna, 
obrzęki i cellulit, zespół bezdechu sen-
nego. Widzimy, że zdrowie ludzi otyłych 
jest mocno zagrożone. Niektóre skutki 
otyłości nie są groźne, inne — jak np. 

choroba wieńcowa, zaburzenia oddy-
chania w czasie snu czy nadciśnienie 
wpływają nie tylko na jakość, ale i na 
długość życia. Nie można pominąć jesz-
cze jednej grupy groźnych chorób, które 
— jak wykazały badania ostatnich lat — 
też znacznie częściej występują u ludzi 
otyłych. Są to nowotwory. 

    U otyłych kobiet stwierdzono 
większe ryzyko zachorowania na raka 
piersi i trzonu macicy, u mężczyzn — na 
raka okrężnicy i gruczołu krokowego. 
Szczególnie niebezpieczną postacią 
otyłości jest tzw. otyłość brzuszna. Ten 
sposób odkładania się tkanki tłusz-
czowej stwarza szczególne zagrożenie 
powikłaniami kardiologicznymi. Mniej 
szkodliwe jest odkładanie tkanki tłusz-
czowej  na pośladkach i biodrach.

Nie zjadaj tego, co pozostawią inni. 
Powszechne jest zjadanie po dzieciach 
lub po innych bliskich członkach rodzi-
ny. Nakładajmy dwie łyżki mniej na tale-
rze, a nie będziemy musieli pożywienia 
wyrzucać. Jeśli musisz coś jeść w towa-
rzystwie albo podjadać między posiłka-
mi, niech będzie to chrupka marchew 
albo nać selera, a nie słodycze. Zaleca 
się spożywanie śniadań z dużą zawarto-
ścią białka. Białka powoli przekształca-
ne są w energię i uczucie sytości trwa 
dłużej. Niech śniadanie będzie twoim 
najobfitszym posiłkiem w ciągu dnia, 
obiad średnim, a kolacja najmniejszym. 
Nie najadaj się aż do chwili, kiedy po-
czujesz się pełny. Przerwij jedzenie, gdy 

głód ustąpi miejsca względnie dobre-
mu samopoczuciu. Jeżeli przyzwyczaisz 
się do jedzenia w ten sposób, po kilku 
dniach objętość żołądka zmniejszy się i 
stwierdzisz, że potrzebujesz mniejszych 
ilości pokarmu niż poprzednio. Najlep-
sze są częste, niewielkie posiłki. Jeśli 
masz skłonność do objadania się wie-
czorami, idź spać, zanim pojawi się chęć 
na jedzenie — rano obudzisz się z ape-
tytem na śniadanie. Jeśli jesteś głodny, 
a bardzo się spieszysz, wystrzegaj się 
fast foodów. Unikaj pustych kalorii z ła-
two dostępnych przekąsek, złożonych z 
białego cukru czy białej mąki, a nie bę-
dziesz musiał liczyć kalorii. Reakcja or-
ganizmu na pokarm jest tak naprawdę 
uzależniona nie od ilości kalorii, ale od 
jakości białka, tłuszczów i węglowoda-
nów. Kalorie zawarte w każdym z tych 
rodzajów żywności są metabolizowane 
przez organizm w inny sposób. W przy-
padku odchudzających się, większe 
znaczenie będzie miał podział pokar-
mów według potencjału wytwarzania 
tłuszczu albo skłonności do otłuszcza-
nia. Chociaż batonik czekoladowy za-
wiera 150 kalorii, tyle samo co 3 pla-
sterki sera szwajcarskiego, to czekolada 
sprzyja tyciu o 70 proc. bardziej niż ser. 
Nie wszystkie kalorie są sobie równe. 
Nie unikaj wszystkich tłuszczów i nie 
przerażaj się ich wartością kaloryczną. 
Sięgaj po tłuszcze roślinne, czyli zdro-
we oleje: lniany, z pestek dyni, z awoka-
do i inne. Unikaj natomiast smalcu, ma-
sła, margaryn i smażenia na głębokim 
tłuszczu. Starannie przeżuwaj pokarm, 
a lepiej go wykorzystasz. Trawienie 
przebiega wtedy skuteczniej, jedzenie 
nie powoduje tycia, a ty będziesz mniej 
zjadać. Bardzo ważną rolą w diecie peł-
ni duża ilość naturalnych pokarmów 
bogatych w błonnik, zwłaszcza suro-
wych warzyw. Zacznij uprawiać jakąś 
formę aktywności fizycznej. Jedną z 
korzyści jaką przynosi regularna aktyw-
ność fizyczna, jest zmniejszenie apety-
tu. Na początek niech będą to spacery 
lub basen, aby odciążyć stawy, a kiedy 
waga będzie coraz mniejsza, aktywność 
fizyczna można zwiększać. 

Ewa Skrzypek
Dietetyk Kliniczny

Studio Odnowy Biologicznej 
ul. Tadeusza Kościuszki 15, Łazy

tel. 603 711 481

STREFA CZYTELNIKA

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. osłania piastę koła w samochodzie. 6. sąsiad Litwina. 9. droga w parku. 
10. fagas. 11. epidemia. 12. miłostki. 15. rama drzwi. 18. jazda w kuligu. 21. jest nią 
manekin. 22. mafia sycylijska. 23. Mitręga w Łazach. 24. słodka sztabka. 25. maure-
tański zamek obronny. 29. tango Marka Grechuty. 32. helowiec szlachetny. 35. Ze-
spół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. 36. kocha piękno. 37. znajomy 
Wolta. 38. odpoczynek. 39. wieś z nieczynnym kamieniołomem wapieni i margli w 
naszej gminie. 

Pionowo: 2. kompres. 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chruszczobrodzie. 
4. Noriaki, japoński skoczek narciarski. 5. sprzeciw. 6. nasze miasto i gmina. 7. wieś 
pomiędzy Ciągowicami a Zawierciem. 8. dogodny okres. 13. horror. 14. Szlacheckie 
w naszej gminie. 15. wersja. 16. dorodny koń. 17. część zdania. 18. ssak leśny. 19. 
używa języka migowego. 20. manila. 26. model Subaru. 27. dychawica. 28. protopla-
sta Arkadyjczyków. 30. tyci zeszycik. 31. nitka przeplatana w tkaninie. 33. parowo-
zownia z której słynęły Łazy. 34. żyłka do czegoś.  

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

KKyżówkk „Echk ŁŁ” nr 296

Affinity Konar „Mischling, czyli kundel”
Jest rok 1944, bliźniaczki Perła i Stusia 

Zamorskie wraz z matką i dziadkiem trafiają 
do Auschwitz. Siostry szukają siły i uciecz-
ki od ponurego obozowego świata w swojej 
bliskości i grach wyuczonych we wczesnym 
dzieciństwie. Jako część eksperymentu po-
pulacyjnego, mającego na celu badanie dzie-
ci urodzonych z ciąż mnogich, znanego jako 
Zoo Mengelego, dziewczynki doświadczają 
„przywilejów” nieznanych innym więźniom, 
zostają okaleczone psychicznie i fizycznie, 
odarte ze wspólnej osobowości…

 
Witold Szabłowski „Sprawiedliwi zdraj-

cy. Sąsiedzi z Wołynia”
Co spotkało panią Hermaszewską, gdy 

z półtorarocznym Mirkiem w ramionach 
uciekała przed banderowcami? Jakim cu-
dem dziesięć tysięcy Polaków przetrwało w 
pospiesznie zbudowanej warowni, z której 
nie było żadnej ucieczki? Witold Szabłow-
ski rusza na Ukrainę, by odnaleźć ostatnich 
żyjących świadków tamtych wydarzeń. Jako 
pierwszy szuka odpowiedzi na pytanie: kim 
byli Ukraińcy, którzy pomogli wówczas Pola-
kom? Czy żeby ratować innych, trzeba zdra-
dzić swoich? Dlaczego w trudnych czasach 

największym bohaterstwem bywa zachowanie się po ludzku?
 
Karol Lewandowski „Busem przez świat. 

Australia za 8 dolarów”
Cztery miesiące i 25 tysięcy kilometrów 

starym busem przez Australię. Członkowie 
ekipy „Busem przez świat” przeżyli 50-stop-
niowe upały, stanęli oko w oko z krokodylami, 
psami dingo i dziesiątkami jadowitych węży. 
Nauczyli się rzucać bumerangiem i grać na 
didgeridoo, mieszkali w aborygeńskiej wio-
sce, przeżyli burzę piaskową. Dzięki załodze 
busa pokochacie Australię taką, jaka jest na-
prawdę – dziką, nieujarzmioną i bardzo zaska-
kującą.

Bibliotekk poleckCuuzz chwaliciz, swegg niz znaciz

STREFA CZYTELNIKA

Poradd dietetykk

OTYŁOŚĆ – problem XXI wieku

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „RAFIK”
Bolesław ul. Parkowa 60

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

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

www.schroniskoboleslaw.pl

Szukają domu!

AKUS to fajny 2-latek ze Szczekocin. Przygoto-
wany do adopcji szuka nowego domu. Akus jest 
spokojny, mało szczeka i boi się gwałtownych ru-
chów. To taki miziak, który potrzebuje stonowane-
go człowieka. Może mieszkać jako drugi psiak, bo 
z innymi się koleguje.

BAZYLEK to 
8 - m i e s i ę c z n y 
psiak z Miecho-
wa. Jest bardzo 
przyjazny i przy-
tulaśny. Aż dziw, 
że nikt o niego 
nie pyta. Szukamy 
mu nowego domu, 
najlepiej z dzieć-
mi. Bazylek może 
też być kolejnym 

zwierzakiem w domu, bo koleguje się z innymi 
czworonogami.

HEKTOREK to piękny, postawny Rottweiler. Ma 
7 lat, bardzo głośno szczeka. Pięknie chodzi na 
smyczy, zna komendy. Innych psów się troszkę 
boi, choć z koleżanką z kojca dogaduje się bardzo 
ładnie. Cudowny chłopak czeka na cudowny dom.

KABI to młoda większa suczka z gminy Jerzma-
nowice-Przeginia. Waży 17 kg i ma długie nogi  :) 
Sunia jest troszkę nieśmiała, ale bardzo spokojna. 
Delikatnie podchodzi do opiekuna, uważnie bada 
teren i jest ostrożna. Nie ma problemu w kontak-
tach z innymi zwierzakami. Szukamy jej kochają-
cego domu.
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Tragedie ludzkie są często konse-
kwencją niewiedzy. Sposoby na unik-
nięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo 
proste. Wystarczy, że poznamy pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa i bę-
dziemy pamiętać o ich przestrzeganiu. 
Zróbmy wszystko, aby właściwie zabez-
pieczyć siebie i swoich bliskich przed 
tym cichym zabójcą.

Każdego roku z powodu zatrucia 
tlenkiem węgla umiera ponad sto osób, 
a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W 
okresie jesienno-zimowym w domach, w 
których urządzenia grzewcze oraz prze-
wody kominowe i wentylacyjne są wa-
dliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko 
śmiertelnego zatrucia czadem.

„Tlenek węgla zwany czadem jest 
tym groźniejszy, że nie posiada smaku, 
zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i 
nie „dusi” w gardle. Do zatruć tlenkiem 
węgla najczęściej dochodzi z powodu 
niesprawnej wentylacji, niedrożnych 
przewodów kominowych oraz przesadnego uszczelniania mieszkania. W wielu przypadkach do zatruć czadem dochodzi w 
łazienkach”.

Tlenek węgla w układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ 
tlenu do organizmu. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 
niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Straż pożarna i policjanci apelują o sprawdzanie stanu pieców i przewodów kominowych. Specjaliści zalecają też instalo-
wanie czujników czadu, które sygnalizują zagrożenie.

Czad cichy zabójca
W sierpniu 2015 roku odby-

ło się otwarcie Lądowiska Nie-
gowoniczki, które do ewidencji 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
zostało wpisane 2014 roku. Star-
tują i lądują tutaj paralotnie, he-
likoptery,  wiatrakowce, lotnie, 
szybowce i motoszybowce z na-
pędem. 

Z lądowiska mogą korzystać statki 
powietrzne o masie startowej 5700 kg, 
w tym również samoloty turystyczne i 
sportowe. W Niegowoniczkach można 
również spotkać skoczków spadochro-
nowych. Miejsce to jest czynne przez 
cały rok. Pas oznaczony jest białymi 
płytami, a powierzchnia trawiasta. 
Teren jest oddalony od aglomeracji 
wiejskiej, a prowadzi do niego polna 
droga. Na co dzień na Lądowisku Nie-
gowoniczki  nie ma osoby kierującej 
ruchem. Jak mówi instrukcja obsługi 

obiektu, lądowanie można tutaj wyko-
nać zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, a w razie niejasności należy 
zadzwonić do zarządzającego lądowi-
skiem, aby dopytać. Jest to lądowisko, 
na którym nie ma kontrolowanego 
ruchu. W przyszłości planowane  jest 
przedłużenie pasa oraz rozbudowanie 
infrastruktury. Mieszkańcy Niegowo-
niczek szczególnie podczas weekendu 
mogą tutaj zobaczyć różne maszyny 
latające. Pasjonaci lotnictwa chętnie 
korzystają z tego miejsca, gdyż jest to 
jedyne lądowisko we wschodniej czę-
ści aglomeracji śląskiej. Uroku lądo-
wisku dostarcza również lokalizacja. 
Sąsiedztwo Jury Krakowsko-Często-
chowskiej i Pustyni Błędowskiej spra-
wia, że lotnicy z rodzinami z całego 
kraju chętnie tutaj przyjeżdżają, aby 
zobaczyć piękne tereny Gminy Łazy.

.
Agnieszka Seweryn

Lądowisko w Niegowoniczkach

Rok 2017 jest dla Łazo-
wian rokiem szczególnym, bo 
jubileuszowym. W związku z 
50-leciem nadania praw miej-
skich miastu Łazy – niegdyś 
wsi, potem osiedlu, pragniemy 
zaprosić czytelników „Ech Ła-
z”do lektury cyklu wspomnień 
oraz informacji historycznych 
z przeszłości miejscowości. 
Materiał został zgromadzony 
przez Bibliotekę w Łazach w 
ramach projektu „Podziel się 
swoją historią”, aby uboga-
cić  i uzupełnić wiadomości o 
gminie i samych Łazach. Zło-
żyły się na niego wspomnienia 
spisane oraz nagrane relacje 
mieszkańców gminy Łazy. 

Łazy widziane oczami Łazo-
wian, opowieści składające się 
na obraz miejsca obserwowa-
nego obecnie, kryjącego w so-
bie historie sprzed kilkudzie-
sięciu lat, o których niejeden 
z nas nigdy nie słyszał. Łazy, 
których dzięki wspomnieniom 
możemy niemal dotknąć, po-
czuć ich przysłowiowy klimat – ot zamysł jubi-
leuszowych artykułów. W tym wydaniu pragnie-
my przenieść się w czasie do 20 stycznia 1945 
r. i przybliżyć Państwu dzień wyzwolenia Łaz 
spod okupacji niemieckiej.

W grudniu Niemcy ewakuowali z Łaz waż-
niejsze maszyny i urządzenia z lokalnych zakła-
dów pracy. Natomiast w okresie od 10  do 15 
stycznia 1945 r. w panice ewakuowano w głąb 
Rzeszy rodziny  oraz ważniejszych niemieckich 
urzędników z terenu Łaz. Pospiesznie likwido-
wano niemiecki urząd. Pozostały jednak w Ła-
zach akta w gminie, które zapewne zawierały in-
formacje o zbrodniczej działalności okupantów 
niemieckich oraz współpracującej z nim ludno-
ści, dlatego też 19 stycznia 1945 roku budynek 
ówczesnego urzędu gminy został podpalony. 
Następnego dnia,  tj. 20 stycznia rankiem  do 
Łaz wkroczyła mała grupa zwiadowcza żołnierzy 
radzieckich. Odwaga tych żołnierzy nas zasko-
czyła. Żołnierze mieli na ustach tylko jedno py-
tanie:  „Gdzie Niemcy?”.  

Tak wspomina ten czas mieszkaniec Łaz,  Jan 
Soja: Tuż przed wyzwoleniem w Łazach na ram-
pie kolejowej rozładowywane były z pociągów 
skrzynie z amunicją. Żandarmi łapali mężczyzn 
i zmuszali ich do pracy przy rozładowywaniu 
wagonów. Niemcy wraz z rodzinami opuszczali 
Łazy. Panował  duży chaos. Skrzynki z amunicją, 
pozostały na rampie ponieważ nie było środ-
ków transportowych by przywieźć je na front. 
Nie było żadnego oporu, wojsko niemieckie wy-
cofało się bez walki. Do Łaz wkroczyli Sowieci. 

Nie pa-
miętam dokładnej daty, było to około 20 
stycznia 1945 r. Działań wojennych nie było na 
terenie Łaz. Ale Sowieci dokonali spustoszenia. 
Rabowali co się da i co im  było potrzebne. W 
zakładzie, w szamotowni powyłamywali drzwi w 
magazynach, zabrali buty gumowe, koce i bar-
dziej precyzyjne narzędzia. Został jedyny koń, 
taka szkapa którą nie zabrali ani Niemcy ani So-
wieci. Zebrali również cały zapas karmy dla koni.

Ważny dla Łaz styczeń sprzed 62 lat zapisał 
się również we wspomnieniach Barbary Graca, 
która w następujący sposób opowiadała o wy-
darzeniach z początku 1945 roku: Niemcy opu-
ścili naszą miejscowość już w połowie stycz-
nia. Wynosząc się pośpiesznie zdążyli jeszcze 
zastrzelić rodzeństwo Kotwów-brata z siostrą, 
którzy przypadkowo weszli im w drogę. Potem 
wypadki potoczyły się szybko.  Połowa stycznia, 
panuje śnieżna zima, wszędzie biało. Wyszłam 
z domu po chleb, który sprzedawali na kartki 
wydawane jeszcze przez Niemców. Wracając z 
piekarni spostrzegłam nad naszą ulicą krążący 
samolot, zrzucający granaty czy może bomby. 
Po środku ulicy, w rozwalonym już domu, uj-
rzałam panią Domińczykową. Jedno jej dziecko 
zostało zabite, drugie poranione. Dalej krzyczy 
ranny chłopiec Lutek Guzik-wyszedł przed dom 
i rozrywający się granat urwał mu nogę. Z dru-
giej strony, za apteką, leży na śniegu zabity naj-
młodszy syn państwa Kurzejów-Zygmuś. Wielka 
rozpacz całej rodziny. Brat jego Tadziu, ze łzami 
oczach patrzy na zmarłego i mówi: „Trzeba mu 
zdjąć buty, przydadzą się jakiemuś dziecku”. Nikt 

się nie 
dziwi – wojna nauczyła nas racjonalne-
go patrzenia na życie. Z trudem zdobywało się 
każdy kawałek chleba, a dobra, wygodna odzież 
pozostawała tylko w sferze naszych marzeń. Za-
bita została także pani Kopciowa-wdowa, bar-
dzo biedna kobieta, trudniąca się roznoszeniem 
wody po domach. Szła wówczas z synem Jasiem, 
który ocalał. Poraniony też został pan Rożniecki, 
przechodzący w tym czasie ulicą. Wokół widać 
było porozrywane druty i przewody elektrycz-
ne, powybijane szyby okienne.

Tuż po wyzwoleniu Łaz, przystąpiono do 
uruchomienia węzła kolejowego. Tabor kole-
jowy praktycznie nie istniał, opustoszałe były 
warsztaty naprawcze, pozostały w nich jedynie 
uszkodzone parowozy. Niezwłocznie przystą-
piono do zabezpieczenia obiektów. Z cemen-
towni Wysoka doprowadzono światło na kolej. 
Sprowadzono kilka obrabiarek do warsztatów 
z Poręby, wyremontowano pozostałe uszko-
dzone parowozy. Kolejarze sprowadzili kilka 
krytych wagonów z sortowni i zainstalowali w 
nich piecyki żelazne, do wyczyszczonych wago-
nów przenoszono  rannych żołnierzy rosyjskich 
przywożonych sanitarkami wojskowymi do Łaz 
z okolicznych miejscowości Zagłębia, gdzie 
toczyły się jeszcze walki z Niemcami. Wagony 
te pełniły rolę szpitala polowego, w którym po 
udzieleniu pomocy  ranni żołnierze czekali na 
dalszy transport.

Beata Kuc/ Bogusława Serzysko

(Materiał opracowano na podstawie maszynopisu Okupacja hitlerowska w latach 1939-1945 na terenach byłego powiatu zawierciańskiego, Kroniki ZBOWiD w Łazach oraz 
wspomnień Barbary Graca i Jana Soja)

Jest takie miejsce na Jurze
Łazy na kartach historiiŁA Z Y
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W rozgrywkach juniorzy doznali tyl-
ko jednej porażki - z CKS Czeladź sto-
sunkiem 1:2, który był wynikiem ograni-
czonego składu  meczowego. Piłkarskie 
cele realizowane były pod kierunkiem 
Piotra Białka. Zdobytymi bramkami po-
dzielili się: Przemek Kuźnicki - 9, Bartosz 
Sawicki -7, Igor Jaworski - 6, Jakub Wą-
troba i Wojciech Chuchro po 4 bramki, 
Patryk Golba - 3, Michał Góral - 2, po 
jednej bramce do sukcesu dołożyli: 
Nikodem Kiełkowski, Oskar Mazanek, 
Mateusz Mysicki, Jakub Nicoś. Przeciw-
nicy do ogólnego bilansu podarowali 
trzy bramki. Świątyni Łazowianki bronił 
Mateusz Pilis, którego przeciwnicy po-
konali go tylko osiem razy. Kapitanem 
drużyny jest Bartek Sawicki.

mpp

Juniorzy pierwsi w tabeli
ŁAZY///   Dla kadry juniorów to był dobry sezon rozgrywkowy. Od lat nie osiągnęli tak dobrego rezultatu. Jest 
to zaplecze seniorskich drużyn, a dobrze rokujące wyniki stają się zaczątkiem dalszego rozwoju piłkarskiego 
talentu. 

Kadra obejmuje 19 zawodników, którzy wystąpili w rozgrywkach mistrzowskich.
10 występów zaliczyli: Michał Góral, Patryk Golba, Kacper Gut, Bartek Sawicki,

9 razy na boisku wystąpili: Bartek Chuchro, Wojciech Chuchro, Igor Jaworski, Jakub Wątroba, Mateusz Mysicki, 8 wyjść 
na boisko należało do Przemka Kuźnickiego, 5 razy zagrał Łukasz Fik, 3 razy wystąpił Patryk Celka, po 2 razy swój 

występ odnotowali: Kuba Stanisławek, Nikodem Kiełkowski, Oskar Mazanek, jeden raz przytrafił się występ Kubie Goli 
i Oskarowi Hajdukowi.  

M. Drużyna Mecze Pkt Zw Rem Po Bramki

1. KKS Łazowianka Lazy 10 27 9 0 1 41-8

2. KS Unia Ząbkowice 10 20 6 2 2 43-19

3. Akademia Sportu Wojkowice 10 18 6 0 4 33-33

4. CKS Czeladź 10 13 4 1 5 22-23

5. LKS Przemsza Siewierz 10 10 3 1 6 18-27

6. LKS Zgoda Byczyna 10 0 0 0 10 7-54

Sosnowiec: IV liga okręgowa A1 Junior (rocznik1998-2001)

Rodzinne mistrzostwa to przede 
wszystkim doskonała zabawa, inte-
gracja z klubem sportowym i wspólne 
spędzanie czasu dzieci z rodzicami. Na 
starcie stanęły rodziny: Łukasik, Mroncz, 
Tyburscy, Kciuk, Zawadzcy, Długokęccy, 
Kostańczyk, Błaszczyk. 

Udział w zawodach to również na-
uka wspólnego działania i współpracy, 
aby osiągnąć zamierzony cel. A celem 
w tych mistrzostwach było łowienie ryb, 
zjazd rurą, wyścigi na pontonie i wyła-
wianie obręczy w jak najkrótszym cza-

sie. UKS-owe zawody podsumowały mi-
niony rok sportowy UKS „Jedynki”, który 
był bardzo dobrym okresem pod wzglę-
dem zwycięstw w zawodach. Szczegól-
nie warto w tym miejscu wspomnieć o 
udanych startach w Mistrzostwach Ślą-
ska zawodników z łazowskiego klubu. 

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Ro-
dzinnych otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i medale. Na zawodników czekały 
także upominki. Rywalizację poprowa-
dzili Michał Sroka i Szymon Such.

Agnieszka Seweryn

Rodzinna wodna rywalizacja
ŁAZY///   W Parku Wodnym „Jura” odbyły się UKS-owe Mistrzostwa Ro-
dzinne. Udział w nich wzięli zawodnicy klubu wraz ze swoimi rodzina-
mi, które zmierzyły się w wodnych konkurencjach.

W grudniu „Gostek” był gospoda-
rzem eliminacyjnego turnieju piłki noż-
nej, czyli popularnej halówki. W grupie 
„Gostka” zgodnie z losowaniem znalazły 
się następujące drużyny: ZS w Porębie, 
ZS w Pilicy, ZS H. Kołłątaja, ZS w Łazach 
- gospodarz turnieju.

Po weryfikacji, losowaniu drużyn i 
niezbędnej rozgrzewce, które odbyło się 
zgodnie z planem o godz. 11.30 przystą-
piono do długo oczekiwanych zawodów. 
Nauczyciele - opiekunowie drużyn okre-
ślili system rozgrywanego turnieju na 
każdy z każdym. Po zaciętych, stojących 
na wysokim poziomie meczach został 
wyłoniony zwycięzca grupy. „Gostek” 
okazał się mało gościnny, wygrywając 
wszystkie turniejowe mecze i zajmując 
pierwsze miejsce w grupie. W skład dru-

żyny weszli: Mateusz Pilis (kapitan), Nor-
bert Cecugiewicz, Dawid Zasik, Mateusz 
Mysicki, Oskar Hajduk, Łukasz Wdowik, 
Adrian Olczyk, Bartosz Litwiniuk, Wiktor 
Krotla, Adam Drygierczyk, Maciek Czar-
necki, Damian Hejmanowski, Paweł Pra-
żuch i Łukasz Fik. Trener: Andrzej Czapla

Na podium stanęli:
 I miejsce - ZS Łazy

II miejsce - ZS H. Kołłątaja
III miejsce - ZS Poręba
IV miejsce - ZS Pilica.

Uczniowie „Gostka” gorąco dzięku-
ją dyrekcji Gimnazjum nr 1 w Łazach za 
udostępnienie hali sportowej i umożli-
wienie przeprowadzenia turnieju.
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Gostek zwycięzcą grupy
ŁAZY///   Nadszedł czas na najpopularniejszą dyscyplinę sportu. Nie za-
wsze udaje się wygrywać, ale jak mawia  nauczyciel Gostka, gramy do 
końca, wygrywamy uczciwie, przegrywamy z godnością. Tak, mowa o 
piłce nożnej, której zawsze towarzyszą emocję i sportowa rywalizacja.

Na Mistrzostwach Śląska w Pły-
waniu UKS „Jedynkę” reprezentowali: 
Wiktoria Pucek, Gabriela Przybyła i 
Oliwier Łukasik. Udział w zawodach był 
dla tych zawodników bardzo dobrym 
zakończeniem minionego sezonu. Pły-
wacy przywieźli z zawodów pięć brązo-
wych medali, na stałe zapisując swoje 
nazwiska na kartach łazowskiego klubu 
pływackiego.  

„To bardzo duże osiągnięcie na-
szych zawodników, ponieważ Zimowe 
Mistrzostwa Śląska to prestiżowe wy-
darzenie pływackie rangi wojewódz-
kiej. Wiktoria, Gabrysia i Oliwier ry-
walizowali z prawie 300 zawodnikami 
z całego województwa, a ich medale 
to znakomity wynik i doskonałe pod-
sumowanie dotychczasowej ciężkiej 
pracy. Zwycięstwa zawodników z Łaz 
to także duży sukces dla klubu, ponie-
waż są to pierwsze nasze medale na 
Mistrzostwach Śląska” – powiedział Mi-
chał Sroka, instruktor pływania.

Wiktoria Pucek i Oliwier Łuka-
sik wystartowali 16 grudnia 2016 r. 
na Mistrzostwach Śląska 10-latków 
w Tarnowskich Górach, zdobywając 

brązowe medale. „Co tydzień startu-
ję w zawodach na terenie całej Polski 
w moich koronnych dystansach 50 m 
stylem motylkowym i 100 m stylem 
zmiennym. Zdobycie dwóch brązowych 
medali właśnie w tych konkurencjach 
podczas mistrzostw było ukoronowa-
niem udanych startów w mijającym 
roku. Cały czas staram się wykorzystać 
swoją wysoką formę i możliwości, ja-
kie stwarzają mi rodzice, trener i wła-
dze klubu. Miejsce na podium zawsze 
daje ogromną satysfakcję i uświadcza 
w przekonaniu, że cel został osiągnię-
ty. Kolejne medale motywują mnie do 
jeszcze cięższej pracy” – mówi Oliwier 
Łukasik.  

„Każde zawody to duży wysiłek i 
stres, ale to również duża motywacja, 
aby poprawić swoje wyniki. Do tej pory 
pamiętam co przeżywałam, gdy stanę-
łam na podium po raz pierwszy. Obie-
całam sobie wtedy, że będę trenować 
jeszcze więcej. Rywalizacja z innymi 
zawodnikami przynosi efekty z czego 
jestem zadowolona” – opowiada Wik-
toria Pucek.

Gabriela Przybyła stanęła na star-

cie z grupą 11-latków 8 grudnia na 
Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, skąd 
przywiozła dwa brązowe medale, które 
dołączyła do swojej licznej kolekcji.

„Każde zawody są dla mnie ważne, 
ponieważ to sprawdzian moich umie-
jętności. Codziennie dużo trenuję, sta-
rając się doskonalić techniki pływania. 
Podsumowaniem tych wysiłków za-
wsze jest rywalizacja z innymi zawod-
nikami, która pokazuje efekty dotych-
czasowych treningów. To trochę tak jak 
w szkole, najpierw się uczymy, a potem 
piszemy sprawdzian lub zdajemy egza-
min” – podsumowuje udany start w Mi-
strzostwach Śląska Gabriela Przybyła.

Oprócz trójki medalistów należy 
wspomnieć o udanym występie Justy-
ny Długokęckiej, która otarła się o me-
dal. Na cztery starty tylko raz znalazła 
się poza pierwszą dziesiątką. To ogrom-
ny sukces, ponieważ o medalu decydu-
ją setne sekundy. Justyna zapowiada 
rewanż na Letnich Mistrzostwach Ślą-
ska i wraz z innymi zawodnikami ciężko 
trenuje od początku nowego roku.

Agnieszka Seweryn

Medale na Mistrzostwach Śląska
ŁAZY///   To był bardzo dobry rok dla pływaków UKS „Jedynki” w Łazach. Udział w wielu prestiżowych zawo-
dach sportowców z Łaz zwieńczony został kolejnymi medalami, wyłonił nowe talenty i zaowocował rekorda-
mi życiowymi. Wisienką na torcie okazał się start pływaków na Zimowych Mistrzostwach Śląska, który został 
ukoronowany 5 medalami.


