
Poszliśmy „…w nocy mrok” w Pierwszym Pie-

szym Łaskarzewskim Rajdzie Nocnym dla upa-

miętnienia rocznicy obrony i spalenia Miasta 

Łaskarzew. Trasa liczyła około 20 km i biegła 

przez Baranichę, Wolę Rowską, Rowy, Kobylą 

Wolę, Osadę Józefów, Kacprówek, Stary Pil-

czyn, Nowy Pilczyn, Łaskarzew. Pogodna noc 

Rajdu z 17 na 18 września 2011r. pozwoliła 

uczestnikom skoncentrować się na pieszej wę-

drówce i zadaniach do wypełnienia rozproszo-

nych po trasie. Pierwsi śmiałkowie zaczęli się 

zbierać w punkcie zbornym na ul. Alejowej 13 w 

Łaskarzewie około godziny 19.00. Godzinę póź-

niej było nas już około 50 pieszych rajdowiczów 

nocnych. Wyszliśmy 17 września 2011r. około 

21.00 podzieleni na 3 grupy z przewodnikami i 

opiekunami. Na półmetku w Rowach około 

23.00 organizatorzy przygotowali ognisko, cie-

płą herbatę i strawę w postaci grochówki dla 

wszystkich rajdowiczów. Trochę odpoczęliśmy i 

w granicach godziny 0.00 wyszliśmy na drugi 

odcinek. Po drodze minęliśmy lotnisko z 1944r. 

pod Kobyla Wolą oraz Pomnik dla upamiętnie-

nia żołnierzy Armii Krajowej w Osadzie Józe-

fów. Końcowy etap wiódł drogami na skraju 

lasów w Kacprówku i Pilczynie. Około godziny 

4.00 wszystkie trzy grupy dotarły do bazy w 

Łaskarzewie. Organizatorzy Rajdu, tj. Stowarzy-

szenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej oraz Stowarzyszenie Centrum Integracyjno 

Animacyjne już teraz zapraszają wszystkich chętnych do aktywnego udziału w II Łaska-

rzewskim Rajdzie Nocnym 2012r. Inicjatorzy tego niecodziennego wydarzenia kierują 

również podziękowania dla wszystkich tych, którzy osobiście  zaangażowali się w prace 

nad jego prawidłowym przeprowadzeniem.    
Zdjęcia z Rajdu na: www.partnerstwo-laskarzew.pl  
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MŁODZI TEŻ GŁOSUJĄ   

W ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi 

Głosują” 30 września w Gimnazjum nr 1 

w Łaskarzewie odbyły się wybory parla-

mentarne. Młodzież wybierała partię, 

która była najbardziej przekonywująca. 

Jednocześnie wybierano przewodniczące-

go Samorządu Szkolnego dla gimnazjum. 

Aby zachęcić nastolatków do wybrania 

danej partii uczniowie robili plakaty wy-

borcze. Najładniejsze prace zawisły na 

szkolnym korytarzu. Niektóre z nich na-

wet godziły ze sobą dwie wrogie partie 

(np. PiS i PO). 

10 października zostały ogłoszone wyni-

ki. W wyborach brało udział 120 z 135 

uprawnionych osób. Oddano 113 waż-

nych głosów. Wygrał Komitet Wyborczy Ruch Palikota z 

wynikiem 52 głosów (46,02%). Na drugim i trzecim miej-

scu uplasowały się: KW Prawo i Sprawiedliwość z 35 gło-

sami (30,97%) Ciąg dalszy na str. 2  

W tym numerze: 

Radio i Telewizja  
w Łaskarzewie 

2 

Młodzi dziennikarze w 
Radiu Podlasie 

4 

Lokalny Teatr             
Amatorski 

5 

Koło Miłośników Beski-
dów „ZAGROŃ” 

9 

Lokalna Turystyka     
Wędrowna 

10 

Młodzi dziennikarze  
pytają 

11 

Odpoczynek przy ognisku w Rowach na półmetku Rajdu Nocnego 2011.    

Ważne tematy:  

W tym numerze przedstawiamy relację z wydarzeń POZYTYWNEJ 
ENERGII skierowanych dla dzieci i  młodzieży Miasta i Gminy Łaskarzew.  

Szanowni  Państwo  
Niech Święta Bożego Narodzenia i  Wigi l i jny wieczór ,  tak jak 
ca ły nadchodzący Nowy Rok upłyną Wam w szczęściu i  radości .   
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i KW Platforma Obywatelska z 10 głosami 

(8,85%).  

Kolejne miejsca zajęły: 

 KW Nowa Prawica Janusza Korwin-

Mikke (8 głosów 7,8%) 

 KW Polska Jest Najważniejsza 
 (5 głosów 4,42%) 

 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej  
(1 głos 0,88%) 

 KW Polskie Stronnictwo Ludowe  
(1 głos 0,88%)  

 KW Polska Partia Pracy (1 głos 0,88%) 

 KW Prawica (0 głosów 0%) 
W wyborach samorządowych przewodniczącą została Paulina 

Rutkowska z klasy 3a, a jej zastępcami – Dawid Puchalski z 2a i 

Bartłomiej Kuźma z 2b. 

Efektem projektu „Młodzi głosują” było poszerzenie wiedzy 

uczniów na temat funkcjonowania polskiego parlamentu. Poza 

tym gimnazjaliści i licealiści zdali sobie sprawę z tego, że warto 

głosować, brać sprawy w swoje ręce. 

zasadach, którymi kieruje się przy doborze „ruchowych 

obrazków” do tematów materiałów. Spotkanie było oka-

zją do zadawania licznych pytań, na które Maciek chętnie 

opowiadał. Uczestnicy 

warsztatów spróbowali 

swoich sił w roli reporte-

rów telewizyjnych. 

„Setkowiczem” był hi-

storyk Piotr Żabczyński. 

Uczestnicy warsztatów „Dziennikarska Quź-

nia” mogli sprawdzić się w roli dziennikarzy 

telewizyjnych. Prowadzący warsztaty Łukasz 

Korycki zaprosił gościa specjalnego. Był nim 

Maciej Poczek, współtwórca TV Garwolin, 

która istnieje od dwóch miesięcy. Młody re-

porter mówił o specyfice pracy z kamerą i 

MŁODZI TEŻ GŁOSUJĄ   

TELEWIZ JA TV GARWOLIN W ŁASKARZEWIE 

RADIO PODLASIE W ŁASKARZEWIE 
W dniu 24 sierpnia do siedziby Centrum Integracyjno Animacyjnego przybył 

Waldemar Jaroń pracujący w Radiu Podlasie. Owy dziennikarz przyjechał na 

warsztaty Dziennikarska Quźnia aby pokazać młodym jak pracuje. Przedstawił 

młodzieży  min. co zrobić z dźwiękiem aby wyeliminować wszystkie szumy, 

zająknięcia czy przerwy. Nagrywał obecnych i na tej ścieżce dźwię-

kowej przedstawiał jak przerobić audio aby mogło być wyemitowa-

ne na antenie.  Pan Waldemar  przeprowadził również wywiad z 

uczestnikami warsztatów.  

Wywiady  i obróbka dźwięku z uczestnikami warsztatów  
Dziennikarska Quźnia  

Str. 2 

Wybory parlamentarne w Gimnazjum Nr 1 
w Łaskarzewie. Uczniowie uczestniczyli w 

ogólnopolskiej akcji Młodzi Głosują ,  
której patronowało  

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Opracowała:  

Klaudia   

Błażejczyk  

Opracował:   

Patryk  

Woźniak  

Opracował:   

Patryk  Woźniak  
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Zapisz się na warsztaty chemii i fizyki na 

wesoło „Młody Odkrywca”. Przygotuj się do 

wizyty w Centrum Nauki Kopernik w War-

szawie. W ramach warsztatów ”Młody Od-

krywca” zaplanowany jest 1-dniowy bezpłat-

ny wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w 

Warszawie. Zwiedzicie wystawy stałe oraz 

będziecie uczestniczyć w zajęciach w labora-

torium chemicznym. Przewidujemy wyjazd 

w pierwszym półroczu 2012r. dla 16 osobowej grupy młodzieży w wieku od 13 -19 lat – 

uczestników warsztatów z chemii i fizyki na wesoło „Młody Odkrywca”. Ogłoszenie o zapi-

sach na warsztaty znajdziecie na stronie: www.partnerstwo-laskarzew.pl . 

dzący zajęcia, bez których realizacja projektu 

nie byłaby możliwa. Byli to: państwo Anna i 

Rajmund Kicman (ceramika), pani Barbara 

Rychlica. (malowanie na szkle), panie Ewa 

Szumilas, Ciąg dalszy na str. 12 

CENTRUM NAUKI „KOPIERNIK” DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW  

cyjne, które wspierało owe działania. Pan 

Henryk opowiedział nie tylko o tym, ale 

także o innych projektach organizowanych 

przez SCIA takich jak warsztaty fotogra-

ficzne, dziennikarskie, wycieczki piesze i 

autokarowe i zachęcił wszystkich do bra-

nia w nich udziału. Szczegółowiej o wy-

cieczkach pieszych opowiedział 

ich prowadzący, obecny na uro-

czystości p. Piotr Żabczyński ze 

Stowarzyszenia Historycznego 

Ziemi Łaskarzewskiej. 

Po wszystkich przemowach na-

stąpiło wyczekiwane przez dzieci 

i młodzież wręczanie dyplomów 

wszystkim uczestnikom.  

Zakończeniem imprezy było 

oglądanie prac wykonanych 

przez dzieci i młodzież na po-

szczególnych zajęciach oraz 

poczęstunek.  

Bardzo podobny przebieg miało 

następnego dnia zakończenie warsztatów 

w remizie na Izdebnie, które prowadziła p. 

Teresa Kondej. Tutaj jednak dodatkową 

atrakcją była wystawa starych fotografii. 

Cieszyła się ona największą popularnością, 

szczególnie wśród dorosłych, którzy na zdję-

ciach rozpoznawali swoich rodziców i dziad-

ków. Zbieraniem fotografii zajmowała się wła-

śnie p. Teresa, zaś ich porządkowaniem i segre-

gowaniem jej córka Kasia.  

Zebraliśmy około tysiąca zdjęć. Było przy nich 

bardzo dużo pracy. Wszystkie trzeba było ze-

skanować i poprawić, bo były zniszczone. Nie-

które niestety na tyle, że nie nadawały się do 

pokazania na wystawie- mówi Kasia. Jako 

ostatnie odbyło się zakończenie warsztatów na 

Sośnince. Tu, poza zajęciami plastycznymi i 

ceramicznymi, odbywały się zajęcia z haftu, 

robienia biżuterii oraz kulinarne. Warsztaty 

wszędzie cieszyły się bardzo dużą popularno-

ścią. W sumie udział w nich wzięło ok 130 

dzieci w wieku od 4 do 17 lat.  

Dzieciaki nie mogły się doczekać na kolejne 

zajęcia – mówi mama Kingi, Karola i Kamila- 

wreszcie spędziły czas jakoś inaczej niż zazwy-

czaj. Uczestników warsztatów chwalili prowa-

CZAS NA WSPÓŁPRACĘ - MALOWANE LATO NA WS I 

W sierpniu br. dobiegł końca niezwykły 

projekt pod nazwą „Lato na wsi”. 

Uroczyście sfinalizowano go na Dąbro-

wie, Izdebnie i na Sośnince, gdzie odby-

wały się zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

Zakończenie warsztatów na Dąbrowie 

odbyło się 6 sierpnia. Burzowa pogoda za 

oknem nie przełożyła się na pogodę ducha 

przybyłych gości. Wszyscy- uczestnicy 

warsztatów, ich rodzice oraz opiekunowie 

zajęć w dobrych nastrojach zebrali się w 

Domu Strażaka. 

Jako pierwsza głos zabrała p. Agnieszka 

Baran- dyrektor biblioteki w Pilczynie. Z 

uśmiechem na ustach opowiadała o pro-

jekcie, chwaliła jego uczestników i wyra-

żała radość z tego, że tak dobrze udało się 

go zrealizować. Z nadzieją wspomniała 

też o organizowaniu go w przyszłym ro-

ku. Następnie zaprosiła do mikrofonu p. 

Henryka Dąbrowskiego- prezesa Stowa-

rzyszenia Centrum Integracyjno Anima-

Str. 3 
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Witamy w Radiu Podlasie gości z Łaska-

rzewa w piękny słoneczny dzień 1 paź-

dziernika 2011r. – w tak sympatyczny 

sposób zostaliśmy przywitani w Siedlec-

kiej Redakcji Radio Podlasie przez nasze-

go przewodnika po Radiu Panią Symano-

wicz. Wyprawa grupy młodych dziennika-

rzy miasta i gminy Łaskarzew związana 

była z prowadzonymi w Łaskarzewie 

warsztatami dziennikarskimi „ Dziennikarska Quźnia”. Właśnie pod koniec września ruszyła 

II Edycja warsztatów, która potrwa do końca roku 2011. Przy okazji Stowarzyszenie CIA 

jeszcze raz zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach.  

Wyjazd zorganizował Zarząd Sto-

warzyszenia Centrum Integracyjno 

Animacyjnego we współpracy z 

Wójtem Gminy Łaskarzew i na-

uczycielami szkół Miasta i Gminy 

Łaskarzew. Wycieczkę przeprowa-

dzono dla zetknięcia 

się dzieci i młodzieży z 

pracą dziennikarzy w 

praktyce niejako „na 

żywo”.  

W trakcie wizyty w 

Radio Podlasie obser-

wowaliśmy pracę 

dziennikarzy radio-

wych i zwiedziliśmy 

redakcję Radia Podlasie. Pod okiem Pani Symanowicz sprawdziliśmy swoje pre-

dyspozycje głosowe do pracy w Radio. Poznaliśmy historię Radia Podlasie. Do-

wiedzieliśmy się wielu interesujących szczegółów związanych z dziennikarstwem 

radiowym. 

 

Następnym punktem programu wycieczki do Siedlec były odwiedziny Muzeum 

Diecezjalnego w Siedlcach. Znajdują się tam zbiory dzieł dawnej sztuki sakralnej 

w tym słynny i jedyny w Polsce obraz El Greco. 

Dodatkowo urządziliśmy sobie spacer po Siedlcach. Byliśmy min. w Siedleckim 

Centrum Kultury i Sztuki oraz Muzeum Ziemi. W drodze powrotnej wstąpiliśmy 

na małe „co nie co” do Siedleckiego MC Donalda. W drodze powrotnej zatrzyma-

liśmy się przy pomniku ku pamięci zwycięskiej bitwy powstania listopadowego 

pod Stoczkiem Łukowskim. 

Wyjechaliśmy z Łaskarzewa o 8.30 а wróciliśmy na 16.00. 

Dziękujemy młodzieży za aktywne uczestnictwo i zaprasza-

my do korzystania z bogatej oferty projektu POZYTYWNA 

ENERGIA.                                                                                                                            

Zdjęcia na stronie: www.partnerstwo-laskarzew.pl 

ceramiki ludowej, warsztaty 

wyrobu biżuterii i hafciarskie, 

warsztaty kulinarne oraz wyjaz-

dy na basen. Zainteresowanie 

ofertą było dość duże. Młodzi 

chętnie uczestniczyli w wakacyj-

nych zajęciach. Wiejski Dom 

Ludowy w Sośnince zamienił się 

w dom pracy twórczej dzieci i 

młodzieży miasta i gminy Łaska-

rzew. 

W tym czasie uczestnicy warsz-

tatów poznali różne techniki 

rysunku i malarstwa, zapoznali 

się z tajnikami sztuki garncar-

stwa i ceramiki ludowej. Two-

rzyli własną biżuterię i stawiali 

pierwsze kroki w sztuce haftu. 

Na zajęciach kulinarnych wypie-

kano ciasta według starych 

sprawdzonych przepisów. 

Koło Gospodyń w Sośnince przeprowadziło w okresie waka-

cyjnym 2011 roku szereg ciekawych działań skierowanych 

dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Łaskarzew. W ofercie 

znalazły się warsztaty plastyczne, warsztaty garncarskie i 

Wykonano wiele ciekawych prac, 

które zaprezentowane zostały w dniu 

13 sierpnia 2011 na podsumowanie 

Lata z Kołem Gospodyń w Sośnince. 

Zostały również zorganizowane wy-

jazdy na basen w Mszczonowie i Gó-

rze Kalwarii. Dzieci i młodzież pobie-

rała lekcje nauki pływania pod okiem 

wykwalifikowanego instruktora. 

Koło Gospodyń w Sośnince zaprasza 

dzieci i młodzież miasta i gminy Ła-

skarzew do korzystania z zajęć waka-

cyjnych również podczas wakacji w 

2012 roku. Zdjęcia na stronie: 

www.partnerstwo-laskarzew.pl  

MŁODZI DZIENNIKARZE Z WIZYTĄ W SIEDLECKIM RADIU PODLASIE  

WAKACJE MŁODYCH W SOŚNINCE 
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Stowarzyszenie Koło Gospodyń Serbianki razem 

z pedagogami Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 w Ła-

skarzewie prowadzi z młodzieżą Lokalny Teatr 

Amatorski. Zgłasza-

jący chęć udziału w 

tym lokalnym przed-

sięwzięciu mają 

możliwość uczestnic-

twa w warsztatach 

teatralnych przygoto-

wujących do aktor-

skich występów. 

Nasza inicjatywa 
skierowana jest 
głównie dla dzieci i 
młodzieży miasta i 
gminy Łaskarzew 
oraz wszystkich 
chętnych. Liczą się 
właśnie chęci. Na pewno 
nikogo chętnego do podjęcia 
wyzwania nie wykluczamy z 
udziału w tworzeniu naszego 
łaskarzewskiego teatru. - 

mówi P. Janina Dąbrówka z Koła Gospodyń Ser-

bianki. Na bazie prowadzonych zajęć chcemy 
reaktywować Lokalny Teatr Amatorski w Łaska-

rzewie, którego początki działalno-
ści sięgają lat 50 XX wieku – doda-

je. 

Plan na teatralną reaktywację jest 

dość bogaty i złożony. W 2011 roku 
musimy się przygotować do wysta-
wienia w 2012 roku trzech przedsta-
wień teatralnych z udziałem i przy-
gotowaniem przez młodzież szkolną 

– stwierdzają pedagodzy. Prace 

teatralne przebiegały będą pod 

okiem aktora Teatru Hybrydy oraz 

pedagogów Zespołów Szkół w Łaska-

rzewie mających doświadczenie w 

pracach nad amatorskimi przedstawie-

niami teatralnymi. Pani Nel Leszczyna, 

Pani Bożena Niewczas. Dodatkowym 

wsparciem w teatralnych pracach 

warsztatowych jest udział przedstawi-

ciela młodego 

pokolenia Pana 

Piotra Wróbla 

animatora kul-

tury, pedagoga, 

aktora Teatru 

Hybrydy Uni-

wersytetu War-

szawskiego.  

Lokalny Teatr 

Amatorski w 

Łaskarzewie 

będzie sięgał po 

klasykę literatu-

ry polskiej w 

adaptacji do 

dzisiejszych realiów. 

Teatr wystawi również 

autorską sztukę nawią-

zującą do życia i zwy-

czajów mieszkańców Łaskarzewa w 

okresie międzywojennym i wczesnych 

lat 50 XX wieku. W ramach warszta-

tów teatralnych dzieci i młodzież będą 

zwiedzały Teatr Narodowy w Warszawie 

oraz obejrzą profesjonalną sztukę teatralną 

w jednym z Warszawskich Teatrów. 

Całe przedsięwzięcie ma na celu stymulo-

wanie postaw twórczych wśród dzieci i 

młodzieży, rozwijanie umiejętności komu-

nikacyjnych, rozwijanie talentów aktor-

skich, integrację w grupie, wzrost poczucia 

własnej wartości.  

Grupa dzieci i młodzieży zaangażowana w 

projekt teatralny liczyła będzie min. 45 

uczestników. Warsztaty prowadzone będą 

od października do grudnia 2011 roku w 

wymiarze łącznym 75 godzin oraz od mar-

ca do czerwca 2012 roku w wymiarze 50 

godzin. Zajęcia prowadzone są w piątki od 

godziny 17.00 w DPT Bajka w Łaskarze-

wie.  

W 2012 roku wystawione zostaną 3 przed-

stawienia Amatorskiego Teatru przygoto-

wane na warsztatach. Wystawione zostaną 

min. w sali widowiskowej OSP Łaskarzew 

oraz w plenerze podczas lokalnych imprez 

kulturalnych. Scenografię wykona P. Han-

na Trzaskowska, prace krawieckie P. Bar-

bara Sękulska. Zostaną zakupione niezbęd-

ne materiały do przeprowadzenia warszta-

tów.  

Zgłoszenia od chętnych do udziału w pra-

cach teatru przyjmuje: 

P. Janina Dąbrówka oraz zaangażowani 

pedagodzy Łaskarzewskich szkół, tj. P. Nel 

Leszczyna oraz P. Bożena Niewczas 

Tak jednym zdaniem można 

podsumować część rekreacyj-

no- sportową Dni Łaskarzewa 

2011, na którą składał się 

również Otwarty Turniej Piłki 

Nożnej.  

Oto relacja z tego wydarzenia. 

W dniu 28 sierpnia 2011r. z 

okazji uroczystych obchodów 

Dnia Miasta Łaskarzew, Pił-

karskie Stowarzyszenie Spor-

towe „KS Sporting Łaskarzew” 

zorganizowało Otwarty Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Miasta Łaskarzew. 

Turniej ten był częścią zadań pu-

Wielkie emocje, pięknie strzelane 

bramki, walka do ostatniego 

gwizdka sędziego, nagrody dla 

uczestników a przede wszystkim 

dobra zabawa.  

blicznych jakie „KS Sporting Łaskarzew” zobowiązał się zre-

alizować w ramach: 

- Partnerstwa w programie „POZYTYWNA ENERGIA” fi-

nansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

oraz 

- Zadania Publicznego o nazwie „Sport kwalifikowany w za-

kresie piłki nożnej” finansowanym z budżetu Miasta Łaska-

rzew. Ciąg dalszy na str. 6 

WARSZTATY TEATRALNE - LOKALNY TEATR AMATORSKI 

LETNICH SPORTOWYCH W SPOMNIEŃ CZAR 
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Warsztaty teatralne prowadzone 
w OSP Łaskarzew z udziałem        

P. Piotra Wróbla 

Warsztaty teatralne prowadzone 
w OSP Łaskarzew z udziałem        

P. Piotra Wróbla 

Opracował: 

Marek Kusak  



Do turnieju zgłosiło się 9 zespołów. 

Każdy miał równe szanse na zwycię-

stwo, bowiem Organizator postanowił, 

iż mecze rozgrywane będą w systemie 

„każdy z każdym”. Specjalnie na po-

trzeby Turnieju został opracowany re-

gulamin określający zasady gry. Orga-

nizator zadbał również o napoje dla 

każdej zgłoszonej drużyny. Ponadto 

ufundowane zostały puchary, medale, 

dyplomy, piłki i inne upominki dla naj-

lepszych (zarówno 

drużyn, jak i indywidu-

alnych osób). 

„KS Sporting Łaska-

rzew” zapewnił rów-

nież niezbędny sprzęt 

sportowy, komplekso-

wą obsadę personalną 

oraz oprawę muzyczną 

tego widowiska. Przy-

pomnę tylko, iż oprawę 

muzyczną i niezbędny 

do tego celu sprzęt 

nagłaśniający, zapew-

nił nasz kolega i członek Piłkarskiego 

Stowarzyszenia Sportowego „KS Spor-

ting Łaskarzew” – Krzysztof Sionek, 

znany jako dj Refersh, któremu z tego 

miejsca serdecznie dziękujemy!!! 

Wracając jednak do stricte tematu – 

rozgrywki zostały podzielone na dwie 

grupy wiekowe, a mianowicie: 

- kategoria do lat 16 

- kategoria powyżej 16 lat 

Rozgrywki prowadzone były równolegle 

na dwóch, specjalnie do tego przygotowa-

nych boiskach – na jednym – jedna grupa 

wiekowa, a na drugim – druga. 

W kategorii do lat 16 udział wzięły nastę-

pujące ekipy: 

- Promnik 96’ 

- Sporting 96’ 

- Dream Team 95’ 

- Sporting 97’ 

Jeśli chodzi o kategorię powyżej 16 lat – 

swoją chęć zgłosiły następujące teamy: 

- Dream Team Łaskarzew 

- Promnik 93’ 

- Sporting Łaskarzew 

- Alchemicy 

- Sparta Celejów  

W sumie w obu kategoriach rozegrano 16 

spotkań, strzelono łącznie 35 bramek (32 w 

kategorii wiekowej powyżej 16 lat i 13 w 

kategorii do 16 lat). 

Ostatecznie w kategorii powyżej 16 

lat wygrała drużyna Promnika 93’, 

która zdobyła 9 pkt., drugie miejsce 

zajęła ekipa Sportingu Łaskarzew, 

która zdobyła 7 pkt., a trzecie miej-

sce zapewnili sobie piłkarze Sparty 

Celejów inkasując 6 pkt. Kolejne 

miejsca zajęły: Dream Team Łaska-

rzew oraz Alchemicy. 

Jeśli natomiast chodzi o kategorię 

do lat 16 to końcowa tabela wyglą-

dała następująco: 

1. Dream Team 96’ 

2. Promnik 96’ 

3. Sporting 96’ 

4. Sporting 97’ 

Dodam tylko, że oprócz samego Turnieju 

Organizator zapewnił również inne atrak-

cje, a mianowicie: 

Konkurs strzałów do celu – trzeba było 

trafić do tzw. „dziury” w odpowiednio 

przygotowaną do tego celu bramkę, posia-

dającą dwie „dziury”. Główną nagrodą w 

tym konkursie była piłka nożna firmy Pu-

ma, którą ostatecznie wygrał Bartek Po-

świata, drugie miejsce zajął Albert Kondej, 

natomiast trzecie – Bartek Błażejczyk.W 

ramach uzupełnienia dodam, iż do tego 

konkursu zgłosiło się niemalże 50 osób, z 

których każdy miał jedną szansę oddania 

celnego strzału – kto strzelił, ten przecho-

dził do następnej fazy niniejszej zabawy – i 

w ten sposób został wyłoniony zwycięzca. 

Wybór najlepszego bramkarza Turnieju – 

wybór ten polegał na prostym z punktu 

widzenia matematyki działaniu, a mianowi-

cie: wygrywał bramkarz który „puścił” 

najmniej piłek do własnej bramki. Na pozór 

wydawałoby się zadanie proste – a jed-

nak… najlepszego bramkarza wyłonił do-

piero konkurs rzutów karnych, gdzie po 5 

zawodników z przeciwnej drużyny strzelało na 

przemian rzuty karne. Najlepszym bramkarzem 

okazał się Oskar Guzewicz z drużyny Dream Te-

am 95’. 

Królem strzelców w kategorii do lat 16 został 

Jacek Mariański (Dream Team 95’), który zdobył 

łącznie 6 goli. 

W kategorii powyżej 16 lat królem strzelców zo-

stał Mateusz Reweda (Promnik 96’) strzelając 

łącznie 5 bramek. 

Nagrody dla najmłodszych zostały rozdane przez 

Członków Zarządu „KS Sporting Łaskarzew”, 

natomiast w kategorii powyżej 16 lat puchary i 

wyróżnienia wręczyła osobiście Pani Burmistrz 

Miasta Łaskarzew, warz z Członkami Zarządu. 

Reasumując, stwierdzam iż Turniej uznać można 

za udany.  

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim 

za tak liczne przybycie i pomoc w realizacji ni-

niejszego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, iż w 

przyszłości podobne inicjatywy przyciągną jesz-

cze większą rzeszę uczestników, a czas spędzony 

na zabawie urozmaici życie naszym mieszkańcom 

(zarówno tym małym jak i tym większym). Tego 

sobie i Państwu z tego miejsca życzymy… 

Zdjęcia na stronie:  KS Sporting Łaskarzew 

LETNICH SPORTOWYCH W SPOMNIEŃ CZAR 

Turniej piłki 
nożnej 

zorganizowany 
przez KS Sporting 

Łaskarzew z 
okazji obchodów 

Dnia Miasta 
Łaskarzew 
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Relację opracował: 

Piotr Grzonkowski KS 

Sporting Łaskarzew 



Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne we 

współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Łaskarzewie pro-

wadzi wyjazdowe warsztaty po Mazowszu, które mają na 

celu zapoznanie dzieci i młodzieży z dziedzictwem histo-

rycznym i kulturowym naszego regionu. W tych działa-

niach wspiera nas Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z 

którego realizujemy projekt POZYTYWNA ENERGIA. 

Zamierzeniem również jest rozbudzenie zainteresowań 

historią, kulturą i turystyką lokalną. 

Na bazie organizowanych jednodnio-

wych warsztatów wyjazdowych po 

regionie Mazowsza zostanie powołane 

do życia Lokalne Koło Turystyczne 

skupiające dzieci i młodzież zaintere-

sowane turystyką i świadomym po-

znawaniem swojej małej ojczyzny, 

regionu i kraju. Już została związana 

współpraca ze Stowarzyszeniem Hi-

storycznym Ziemi Łaskarzewskiej 

szczególnie w zakresie poznawania i 

odkrywania ciekawych miejsc w gmi-

nie i powiecie, głównie w czasie wy-

cieczek pieszych. Główną inicjatorką 

działań turystycznych jest P. Renata 

Bednarczyk pedagog Zespołu Szkół 

Nr 1 w Łaskarzewie oraz aktywni 

członkowie wspomnianych Łaska-

rzewskich Stowarzyszeń. W 

2011 roku przeprowadzono 

trzy wyjazdowe warsztaty 

historyczno krajoznawcze po Mazow-

szu. Trasy naszych warsztatów to: 1. 

Niepokalanów-Żelazowa Wola – So-

chaczew – Kampinos - Palmiry. 2. 

Łowicz i okolice, 3. Warszawa, Za-

mek Królewski, Stare Miasto. Relacja 

zdjęciowa z wydarzeń na: 

www.partnerstwo-laskarzew.pl  

Wkrótce zostanie wydany szczegóło-

wy informator na temat przeprowa-

dzonych w 2011r. Warsztatów histo-

ryczno - krajoznawczych . 

wano program profilaktyczny 

Turystyka bez alkoholu i papiero-
sów. 

Kierownikiem kolonii była Joan-

na Janicka, doświadczony peda-

gog a zarazem szefowa mińskiego 

Oddziału PTTK. Wspierała ją 

Małgorzata Laskowska ze Stowa-

rzyszenia Koniczynka z Mińska 

Mazowieckiego, znakomity peda-

gog i specjalista w zakresie pracy 

z dziećmi. Ponadto w skład kadry 

wchodzili młodzi wychowawcy – 

Artur Płatek i Przemysław Sobko-

wicz. Dla większości dzieci był to 

pierwszy dłuższy wyjazd na wa-

Grupa 45 uczniów z terenu Łaskarze-

wa i okolic w dn. 10.07–19.07.2011 r. 

przebywała na koloniach turystyczno - 

krajoznawczych w Wapnicy koło Mię-

dzyzdrojów w woj. zachodniopomor-

skim. 

Wyjazd dla dzieci został sfinansowany 

ze środków Urzędu Gminy oraz Urzę-

du Miasta. Organizatorem wakacyjne-

go wypoczynku było Polskie Towarzy-

stwo Turystyczno–Krajoznawcze Od-

dział w Mińsku Mazowieckim. Pro-

gram pobytu miał na celu zapoznać 

uczniów z walorami Wolińskiego Par-

ku Narodowego i osobliwościami kra-

joznawczymi terenu. Ponadto realizo-

kacyjny wypoczynek, więc taki pobyt dostarczył wielu wra-

żeń i nowych życiowych doświadczeń.   

Ciąg dalszy na str. 8 

WARSZTATY HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZE NA TERENIE MAZOWSZA  

warzyszenie Centrum Integracyjno Anima-

cyjne. Byliśmy wspólnie ze Klubem Spor-

towym Sporting Łaskarzew organizatora-

mi części rekreacyjno sportowej całej im-

prezy. Członkowie Stowarzyszenia C.I.A. 

przeprowadzili z tej okazji Turniej piłki 

siatkowej dwójek siatkarskich. Dwójki 

stoczyły zaciętą walkę o Puchar Burmi-

strza Miasta Łaskarzew co można zaobser-

wować na zdjęciach dostępnych na stronie: 

www.partnerstwo-laskarzew.pl . 

Zabawa była przednia. Turniej co rocznie 

cieszy się coraz większym zainteresowa-

niem chociaż tym roku to piłka nożna zdo-

minowała imprezę. 

Końcowa klasyfikacja Turnieju przedsta-

wia się nst. 

Pierwsze Miejsce zajęli: 

Krzysztof Mucha i Przemek 

Mucha 

Drugie Miejsce zajęli: Bartosz Kwiatkowski i 

Piotr Walenda 

Trzecie Miejsce zajęli: Patryk Dudkowski i 

Marcin Przybysz 

Czwarte Miejsce zajęli: Ryszard Leszczyna i 

Marek Kusak 

Piąte Miejsce (wyróżnienie za udział) zajęły: 

Dominika Kaczyńska i Karolina Mucha 

Uczestnicy w nagrodę otrzymali pamiątkowe 

Puchary i dyplomy oraz drobne upominki rze-

czowe. 

Dziękujemy wszystkim za udane zawody i za-

praszamy do udziału w przyszłym roku. 

TURNIE J PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJ I DNIA MIASTA ŁASKARZEW  

Alejki Łaskarzewskie i boisko rycerska 

stały się w dniu 28 sierpnia 2011 roku 

areną hucznie obchodzonej 593 rocznicy 

nadania praw miejskich Miastu Łaska-

rzew. W obchody święta włączyło się Sto-
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Uczestnicy odbywali wędrówki znakowanymi szlakami, 

zwiedzali rezerwaty przyrody, brali udział w konkur-

sach plastycznych, warsztatach ekologicznych. Całość 

uzupełniały zajęcia sportowe 

oraz rekreacja nad morzem. 

Uczestnicy kolonii plażowali w 

Międzyzdrojach oraz w niemiec-

kim kurorcie Alhbeck, odbywając 

spacery brzegiem morza. Zwiedzi-

li Muzeum Bunkier Broni V-3, 

poznając ciekawą historię z czasu 

II Wojny Światowej. Odwiedzili 

pokazowy rezerwat żubrów i zo-

baczyli wybrzeże klifowe. Uczest-

nicy poznawali historię i miejsco-

we legendy, przedstawiając tę 

wiedzę w formie plastycznej, two-

rząc herby Wapnicy, pocztówkę z 

wyspy Wolin czy też ilustracje do 

poznawanych legend. Swoje dzia-

łania i przeżycia dokumentowali w 

kolonijnej kronice, która teraz jest 

świetną pamiątką. Wspólne wyj-

ścia w teren i zabawy sprawiły, że uczest-

nicy szybko stali się zgraną i dobrze 

współpracującą grupą, zaangażowaną w 

realizację programu. Uczyli się samodziel-

ności i odpowiedzialności za przydzielone 

do wykonania działania, poznali zasady 

bezpiecznego uprawiania turystyki i bez-

piecznej kąpieli. I chociaż pierwsze dłuż-

sze wyjście w teren Wolińskiego Parku 

Narodowego dla jednych było zaskocze-

niem, to dla większości kapitalną przygo-

dą, której oczekiwali każdego następnego 

dnia. 

Smak przygody na wyspie Wolin poznał 

każdy uczestnik kolonii turystyczno–

krajoznawczych w Wapnicy. 

 

Opracowanie: Joanna Janicka 

Przy okazji uczestnicy odwiedzą ciekawe 

miejsca miasta i gminy Łaskarzew, które 

warto uwiecznić na zdjęciach.  

Oto krótka relacja uczestnika pierwszej 

edycji. Na pierwszy ogień wzięliśmy 

alejki Łaskarzewskie, cmentarz parafial-

ny oraz cmentarz żydowski. Oczywiście 

po drodze zajmowaliśmy się również 

fotografią makro, np. zdjęcia przyrody, 

itp. Korzystamy z różnych aparatów fo-

tograficznych od podstawowych cyfró-

wek do profesjonalnych lustrzanek. Pro-

wadzący Andrzej Żółkoś udziela wielu 

przydatnych wskazówek i przepisów na 

wykonanie dobrej fotografii. Po powro-

Zapraszamy dzieci i młodzież miasta i gminy 

Łaskarzew do udziału w trzeciej edycji warszta-

tów fotograficznych Fotolokalni.  

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania 

z fotografią do Stowarzyszenia CIA ul. Alejowa 

13 w Łaskarzewie (nad Bajką II piętro).   

 

Zajęcia prowadzone będą w czasie ferii zimo-

wych 2012 r. przez P. Andrzeja Żółkosia, który 

zdradzi wam tajniki dobrej fotografii. 

cie do bazy na Alejową 13 (II piętro nad 

Bajką) zrzuciliśmy zdjęcia do programu 

Picasa i wstępnie obrabialiśmy oceniając 

okiem młodego fotografa.  Spotkanie orga-

nizacyjne w  Stow. C.I.A. w Łaskarzewie w 

dniu 16 stycznia 2012r. o godzinie 19.00   

Zdjęcia na www.partnerstwo-laskarzew.pl  

SMAK PRZYGODY NA WYSPIE WOLIN 

FOTOLOKALNI - TRZECIA ODSŁONA NA CZAS FERI I 2012  

Inicjatyw Obywatelskich:  

1. Projekt Porozumienie Organiza-

cji Pozarządowych POSTĘP – 

zrealizowany w 2010r. w ramach 

Priorytetu II mający na celu wspar-

cie organizacji pozarządowych 

powiatu garwolińskiego w formie 

informacyjno – szkoleniowej i 

konsultacyjno – doradczej. 

Więcej na: 

 www.scia.free.ngo.pl  

2. Projekt Partnerstwo Organi-

zacji Pozarządowych POZY-

TYWNA ENERGIA – w trak-

cie realizacji w 2011r. oraz 

2012r. w ramach Priorytetu III 

mający na celu rozwiązywanie 

problemów dzieci i młodzieży 

poprzez realizację w szerokim 

partnerstwie programu wyrów-

nywania szans. Oferta edukacji pozafor-

malnej skierowana dla dzieci i młodzieży 

powiatu garwolińskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem młodych mieszkańców 

miasta i gminy Łaskarzew. Więcej na:  

www.partnerstwo-laskarzew.pl  

TARGI PO FIO 2011 

Stowarzyszenie Cen-

trum Integracyjno 

Animacyjne z przy-

jemnością informuje, 

że uczestniczyło w 

organizowanych  

Targach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 2011. Targi PO FIO 2011 odbyły się w 

dniu 21 listopada 2011r. w Warszawie w Centrum 

Szkoleniowym Jupiter ul. Towarowa 22, II piętro w 

godzinach od 10.00 do 15.00. Ze strony Stowarzyszenia 

C.I.A uczestniczyli w wydarzeniu: Henryk Dąbrowski 

oraz Marek Kusak. Byliśmy tam w charakterze wystaw-

cy jako jedna z 18 organizacji z całej Polski. Targi mają 

na celu promowanie społeczeństwa obywatelskiego a co 

za tym idzie promowanie podejmowanych inicjatyw 

obywatelskich przy wsparciu PO FIO. Podczas Targów 

Stowarzyszenie C.I.A. zaprezentowało dwa projekty 

zrealizowane i realizowane przy wsparciu Funduszu 
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Mało kto w Łaskarze-

wie wie, że istnieje 

tutaj koło 

„beskidolubów”. Po-

wstało ono już na po-

czątku 2010 roku i ma 

za sobą pasmo sukce-

sów, choć trzeba przy-

znać – miłość na odle-

głość jest trudna, także 

wtedy, kiedy obiektem 

westchnień są góry.  

W działalność na rzecz promocji Beskidów wciągnięci zostaliśmy 

przez przewodników pana Radosława Szczepanka i Adama Groń-

skiego, którzy są wydawcami Magazynu Turystyki Beskidzkiej 

„Beskidtrek” i zapoczątkowali Ogólnopolską Akcję „Poznaj Beski-

dy”. 

Byliśmy drugim kołem zaprezentowanym na łamach czasopisma – 

tradycyjnie na trzeciej stronie każdego numeru przedstawiane jest 

nowe koło. To zobowiązywało – wkrótce zorganizowaliśmy wy-

cieczkę. Trzynaścioro uczniów (w tym większość z 100 Drużyny 

Harcerskiej „Arbaro”) i dwie nauczycielki przejechało z plecakami 

pół Polski, zwiedziło Rajczę, miejscowość położoną w Beskidzie 

Żywieckim, a następnie wtoczyło się przez Dolinę Nickuliny do 

Chaty na Zagroniu. 

W numerze lipcowo-sierpniowym 2010 „Beskidtreka” pojawił się 

artykuł o naszej wycieczce (przedrukowany potem przez Magazyn 

Szkolny), kończący się takimi słowami: „można mieć nadzieję, że z 

tej grupy wyrosną prawdziwi beskidzcy turyści”. Mieliśmy więc 

wielkie nadzieje na przyszłość, ale bardzo trudno było zorganizo-

wać kolejne wyjazdy całej grupy. Odległość jest ogromna, koszty 

niemałe, ale na szczęście 

już pierwszą wycieczkę 

udało nam się zorganizo-

wać między innymi dzięki 

Bankowi Spółdzielczemu, 

który częściowo sponsoro-

wał nam bilety PKP. 

Od tego czasu nasza dzia-

łalność opierała się na 

uczestnictwie w konkursach 

– zdobyliśmy specjalną 

nagrodę w konkursie z wie-

dzy o Beskidach, w konkur-

sie fotograficznym (nasze 

zdjęcie ukazało się na okładce ostatniego numeru „Beskidtreka”), 

pierwsze miejsce w konkursie plastycznym Beskidzkiej Piątki oraz 

wyróżnienie za ilość prac nadesłanych na konkurs „Beskidy farbą 

malowane”. 

Wędrówki Koła Miłośników Beskidów „Zagroń” trwały nadal, ale 

prywatnie i w maleńkim, dwuosobowym składzie. W 2010 roku 

nasz ulubiony przewodnik, pan Radek, ułożył nam trasy wędrówek 

letnich wokół najdłuższej polskiej wsi – Zawoi, głównie w obrębie 

Babiogórskiego Parku Narodowego.  

Natomiast spotkanie z prawdziwymi beskidzkimi zbójnikami z 

Cięciny odbyło się już w ostatnią sobotę, 19 listopada, a świadkami 

było niemal pięćdziesiąt osób z miasta i gminy Łaskarzew.  

Jak to się stało? Najlepiej byłoby oddać głos panu Marianowi Jani-

siewiczowi, wójtowi gminy, dla którego telefon pana Adama Groń-

skiego był wielkim zaskoczeniem. Otóż pan Adam, nie znając na-

szych realiów (że szkoły, w których działało dotąd nasze koło nale-

żą do miasta), omyłkowo zadzwonił do Urzędu Gminy prosząc o 

wsparcie nas w zorganizowaniu wyjazdu na II Rajd Górski Szlaka-

mi Beskidzkiej 5. Pan Wójt usłyszał same superlatywy o Kole Mi-

łośników Beskidów „Zagroń” 

i obiecał, że jeśli na rajd po-

jadą również dzieciaki z gmi-

ny – da nam autobus, który 

nas zawiezie do samej Be-

skidzkiej Piątki, czyli stowa-

rzyszenia pięciu gmin: Wisły, 

Szczyrku, Istebnej, Brennej i 

Ustronia. Dzięki temu nasze 

koło dziś ma swoich człon-

ków również w Izdebnie i na 

Dąbrowie, a w piątek 18 li-

stopada o godzinie 6:30 mo-

gliśmy wyruszyć autobusem 

Gminy Łaskarzew na podbój 

Beskidu Śląskiego w nastę-

pującym składzie: Sylwia 

Larkiewicz (kierownik wy-

cieczki), pani Elżbieta 

Ostrowska i wraz z nimi 

szesnaścioro uczniów z ZS nr 

2, pani Alicja Sapryk z sze-

ścioosobową reprezentacją 

ZS nr 1, pani Justyna Bora-

tyńska i dwanaścioro dzieci 

ze Szkoły Podstawowej na 

Dąbrowie oraz pani Magdale-

na Bogucka z dziewięcior-

giem uczniów z ZS w Izdeb-

nie. Razem 48 osób. 

Podróż była długa. Dopiero 

po godzinie 15-ej 

dotarliśmy do Bren-

nej, gdzie mieliśmy 

spędzić noc. W so-

botę o godzinie 10-ej 

wszystkie grupy 

spotkały się na rynku 

w Ustroniu (my do-

jechaliśmy na miej-

sce autobusem). Tam 

przywitała nas pani 

Grażyna Winiarska z 

Urzędu Miasta 

Ustroń i pan Rado-

sław Szczepanek, organizator 

rajdu. Gdy tylko przydzielo-

no przewodników, ruszyli-

śmy za przewodniczką – 

panią Krysią w trasę przez 

góry z powrotem do Brennej. 

Góra Równica dała nam nie-

źle w kość… i rzeczywiście – 

samo podejście, według regu-

laminu Górskiej Odznaki 

Turystycznej PTTK, to 9 

punktów. Wieczorem wybra-

liśmy się do Gospody pod 

Sosnami, gdzie czekał nas 

ciepły posiłek oraz iście zbój-

nicki wieczór przy ognisku, 

kiełbaskach oraz wspaniałej 

muzyce – młodzi górale śpie-

wali i grali na „heligonkach”, 

małych harmoniach. 

Ogromnym zaskoczeniem było 

rozdanie pucharów. Po nagrodę, za 

aktywność w promowaniu Beski-

dów i turystyki górskiej na Ma-

zowszu – poszliśmy my – otrzy-

maliśmy puchar Magazynu Tury-

styki Beskidzkiej „Beskidtrek”. 

Stoi on teraz na półce w gabinecie 

Pana Wójta – bo przecież nasze 

koło obejmuje teraz cztery szkoły, 

a bez życzliwości Urzędu Gminy 

nigdy nie udałoby się nam zdobyć 

tego wyróżnienia. 

Trzeba w tym miejscu wspomnieć 

o nagłym wkroczeniu prawdzi-

wych zbójników beskidzkich. 

Okrążyli oni tłum turystów zgro-

madzony wokół sceny, groźnie 

trzymając zabytkowe pistolce w 

dłoniach. Cóż to był za huk, gdy z 

nich wystrzelili – w powietrze, na 

szczęście. Rano dostaliśmy nowe-

go przewodnika, pana Mirka, który 

uspokoił nas, że niedzielny szlak 

będzie co prawda dłuższy, ale ła-

twiejszy. Wspaniała zimowa sce-

neria, bajkowe widoki, oszronione 

lasy, góry wyłaniające się z mgieł 

– to wszystko sprawiło, że warto 

było się zmęczyć. Tego dnia zdo-

byliśmy aż 27 punktów GOT 

PTTK!  

I to już był koniec wielkiej przygo-

dy – spotkania z prawdziwą górską 

turystyką. Pożegnaliśmy z żalem 

naszych ulubionych przewodni-

ków – pana Radka, pana Adama 

oraz pana Mirka i ruszyliśmy do 

autobusu – o godzinie 17:30 byli-

śmy już w drodze do Łaskarzewa, 

a o pierwszej w nocy każdy już był 

we własnym domu. 

I tu jeszcze raz, jako kierownik 

wycieczki, dziękuję panu Wójtowi 

za przychylność. Chciałabym też 

podziękować panu Maćkowi Ko-

ryckiemu za to, że zechciał z nami 

przebyć tę trasę, cierpliwość i 

życzliwość. Dziękuję wszystkim 

opiekunkom, które podjęły się 

tego trudu, których nie opuszczała 

wesołość i bez których nie odbyła-

by się ta wycieczka. I będziemy 

pilnować dalej wszelkich konkur-

sów Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj 

Beskidy” – bo warto! Opracowała: 
Sylwia Larkiewicz 
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W dniach 8 i 9 listopada w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Nowym Pilczynie oraz Filii Biblio-

tecznej w Dąbrowie i Filii Bibliotecznej w Izdeb-

nie odbyły się spotkania autorskie z autorką bajek 

i baśni dla dzieci Wiolettą Piasecką. 

Wioletta Piasecka urodziła się 4 czerwca 1970 

roku w Elblągu. Ukończyła Uniwersytet Gdański 

Wydział Historyczno - Filologiczny-Filologia 

Polska. Jest autorką ponad 

40 baśni i bajek dla dzieci, 

dwóch biografii m.in. Han-

sa Christiana Andersena i Fausty-

ny Morzyckiej, czterech sztuk 

teatralnych, wielu słuchowisk 

radiowych. Uczestniczy w spo-

tkaniach autorskich na terenie 

całego kraju oraz za granicą. Spo-

tkania te cieszą się ogromną po-

pularnością. 

W spotkaniach w bibliotekach 

wzięli udział uczniowie klas II i 

III z Gminny Łaskarzew. Spotka-

nia przebiegały w bardzo miłej 

atmosferze. Pisarka, w baśnio-

wym stroju wróżki, przybliżyła 

dzieciom swoją twórczość oraz 

przygotowała dla nich wiele za-

baw, w których chętnie brały 

udział. Uczestnicy mogli poznać 

swoją przyszłość z przygotowa-

nych przez wróżkę przepowiedni, 

a za pomocą czarodziejskiego pierścienia spełnić 

swoje marzenie. Autorka przedstawiła także frag-

ment jednej ze swoich książek z pomocą ochotni-

ków i kolorowych kukiełek. Zaprezentowała 

swoją najnowszą książkę „Krówka Modnisia”. 

Dzieci z wielką uwagą i zaciekawieniem uczest-

niczyły w spotkaniach, oraz zadawały dużo py-

tań. W każdej z bibliotek został rozstrzygnięty 

konkurs na ilustrację do bajki, wręczone zostały 

dyplomy oraz nagrody książkowe. Spotkania 

zakończyły się rozdawaniem autografów i wpisy-

waniem dedykacji przez panią Wiolettę Piasecką. 

Zdjęcia na:  

http://bibliotekapilczyn.wordpress.com/ 

zebraną grupę ul. Dąbrowską i Kuso-

cińskiego w Łaskarzewie w kierunku 

Aleksandrowa w stronę „Pagór”. Po 

kilku kilometrach skręciliśmy w pra-

wo na Leśniczówkę w Izdebnie i 

przeszliśmy na tzw. „Baranichę”. W 

trakcie robiliśmy krótkie postoje w 

celu wysłuchania ciekawostek histo-

rycznych dotyczących miejsc przy 

trasie naszego przemarszu. Na 

„Baranisze” rozpaliliśmy ognisko i 

zrobiliśmy pieczone kiełbaski. Na-

stępnie wyruszyliśmy w drogę po-

wrotną w kierunku działek Łaska-

rzewskich. Całą trasę przeszliśmy w 

spokojnym tempie i zajęło nam to 

Pierwsza wędrówka piesza odbyła się 20 sierpnia 2011 

roku. Razem wybraliśmy 8 km trasę. Słoneczna pogo-

da już na wstępie zapowiadała udaną lokalną pieszą 

wycieczkę. Piotr Żabczyński poprowadził naszą całą 

około 4 godzin. Po drodze zrobili-

śmy dużo ciekawych zdjęć, które 

znajdziecie na stronie internetowej : 

 www.partnerstwo-laskarzew.pl 

NIECODZIENNE SPOTKAN IE Z PISARZEM 

PIERWSZE LOKALNE WĘDRÓWKI PIESZE - KOŁO TURYSTYKI LOKALNEJ  

Sporting Łaskarzew. Z projektu POZYTYW-

NA ENERGIA zakupili niezbędny sprzęt do 

prowadzenia zajęć piłki nożnej z młodymi 

zawodnikami oraz sprzęt do przygotowania 

boiska. Rozmawialiśmy o przebiegu treningów 

i metodzie Coerver Coaching. 

Jak nam powiedzieli metoda stawia sobie za 

zadanie nauczenie nawet najmłodszych graczy 

ruchów, którymi charakteryzują się najlepsi. 

Pojmuje grę nie tylko jako pojedynek dwóch 

jedenastoosobowych zespołów, ale także jako 

ciągłą rozgrywkę małych gier dwójek, trójek 

czy też czwórek graczy. Metoda jest stworzona 

dla graczy w każdym wieku. Jest ona popiera-

na przez wiele 

czołowych fede-

racji, ekspertów, 

gwiazd futbolu oraz trenerów. Ponad-

to Coerver Coaching kładzie nacisk 

na rozwój indywidualnych umiejęt-

ności w sześciu sferach: panowanie 

nad piłką, przyjęcia i podania, ruchy 

w grze 1 na 1, szybkość, kończenie 

akcji, gra w małych zespołach. Spor-

ting korzystał z tej metody podczas 

treningów. 

PIŁKA NOŻNA ZE SPORT INGIEM ŁASKARZEW 

Tegoroczna edycja warsztatów piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży miasta i gminy Łaskarzew 

trwała przez okres wakacyjny do 30 września 

2011r. Następna edycja piłkarskiej szkółki 

dopiero w wakacje 2012 roku więc warto było 

skorzystać z okazji. Odwiedziliśmy młodzież 

w trakcie jednego z sierpniowych treningów. 

Zajęcia prowadzili członkowie i zawodnicy KS 
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Opracowała: 

Agnieszka Baran - 

Kierownik GBP w 

Nowym Pilczynie  

Opracował:    

Marek Kusak 

Opracował:    

Marek Kusak 
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Wywiad przeprowadzili: 

Klaudia Błażejczyk i              

Patryk Woźniak   

Czym Pan się zajmuje w part-

nerstwie ? 

Jestem odpowiedzialny  za 

projekt nazywany Lokalną Tu-

rystyką. Jest to program stwo-

rzony we współpracy z zrzesze-

niem „Pozytywna Energia” . W 

ramach projektu wędruję w raz 

z młodzieżą lub dorosłymi 

ludźmi po terenach gminy Ła-

skarzew. Wyszukujemy histo-

rycznych miejsc, budynków 

czy zabytków. Wiedza ta po-

służy nam do skatalogowania 

tych miejsc. Ważna jest także 

świadomość młodzieży, że 

można zrobić coś pożytecznego 

zamiast siedzieć przed kom-

puterem. 

Jakie jest zainteresowanie 

wędrówkami? 

Na ostatniej pieszej wy-

cieczce była tylko jedna 

osoba. Na poprzedniej było 

ośmioro młodzieży i kilka 

osób dorosłych. Za wszelką 

cenę chcę wzmocnić aktyw-

ność uczestników. 

Które z zabytkowych obiek-

tów należą do najstarszych? 

Najstarszy jest zabytkowy 

kościółek na lokalnym 

cmentarzy. Niestety jest on 

trudno dostępny. Kolejnym 

takim budynkiem jest niemłoda 

już organistówka, która dodat-

kowo jest bardzo zaniedbana. W 

okolicy Łaskarzewa zabytkiem 

historycznym jest także kopiec 

Kościuszki w okolicach Krępy. 

Nie wiele osób wie , że to wła-

śnie tam został schwytany Tade-

usz Kościuszko przez Rosyjskie 

wojska. 

Muzeum ma swoją siedzibę w Kościele Para-

fialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Łaskarzewie. Podczas żywych lekcji historii 

prowadzonych właśnie w muzeum dzieci i 

młodzież poznaje lokalną historię i kulturę 

ziemi łaskarzewskiej. Z zainteresowaniem 

ogląda się zgromadzone muzealne przedmio-

ty. Podstawą jest jednak przekaz P. Hanny 

Trzaskowskiej, który bardzo dobrze trafia do 

młodych. Spotkania  odbywają się po wcze-

śniejszym zgłoszeniu grupy uczestników oso-

biście lub na e-maila:  

historia.laskarzew@interia.pl .   

www.partnerstwo-laskarzew.pl 

WYWIAD Z PANEM PIOTERM ŻABCZYŃSKIM ZE SHZŁ  

ŻYWE LEKCJE HISTORI I W MUZEUM ŁASKARZEWS KIM 

Skąd pochodzą eksponaty które 

znajdują się w muzeum? 

Pochodzą one  z różnych źródeł, 

min. od ludzi z Łaskarzewa któ-

rzy przypadkiem lub w trakcie 

robienia porządków znaleźli 

przedmioty, nie z tak bardzo od-

ległych czasów , a już coraz rza-

dziej spotykane w domach. Nie-

którzy nie chcą oddawać rodzin-

nych pamiątek, lub po prostu 

takie rzeczy są wyrzucane. Na 

szczęście takich incydentów zda-

rza się coraz mniej, a coraz wię-

cej osób przynosi coraz to nowe 

obiekty na wystawy. Okazy z 

części sakralnej pochodzą w 

głównej mierze ze strychu ko-

ściółka na tutejszym cmentarzu. 

Jakie są, plany, oczekiwania na 

przyszłość? 

Najważniejszym zadaniem do 

spełnienia jest znalezienie dużego 

i przestronnego miejsca na mu-

zeum. Eksponatów napływa co-

raz więcej, a miejsca pozostaje 

tyle samo. Jest to bardzo potrzeb-

ne aby można było wystawiać 

coraz to nowe obiekty do ogląda-

nia. Były pisane wnioski o dofi-

nansowanie, ale niestety to praw-

dopodobnie jest za małe muzeum 

aby otrzymać pieniądze na jego 

dal sz y 

rozwój. 

WYWIAD Z PANIĄ HANNĄ TRZASKOWSKĄ ZE 

STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO ZIEMI ŁASKARZEWSKIEJ 

Kiedy i w jakich okoliczno-

ściach zostało założone Sto-

warzyszenie Historyczne 

Ziemi Łaskarzewskiej? 

Stowarzyszenie historyczne 

powstało z konieczności, 

ponieważ poprzednia orga-

nizacja zajmująca się histo-

rią Łaskarzewa zrezygnowa-

ła. Powstało ono w roku 

2007 jakiś czas po inicjaty-

wie na stworzenie muzeum 

przy Kościele w Łaskarze-

wie. Powołana została w 

głównej mierze przeze mnie. 

P. Hanna Trzaskowska - 
Prezes Stowarzyszenia 
Historycznego Ziemi  

Łaskarzewskiej 
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GAZETA MŁODYCH NASZE SPRAWY - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  

Obszarów Wiejskich, Lider Plus, Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, Urzędu Gminy Łaskarzew, Stowarzy-

szenia Centrum Integracyjno Animacyjne (projekt Po-

zytywna Energia), Gminnego Domu Kultury w Starym 

Helenowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym 

Pilczynie. Miejmy nadzieję, że warsztaty odbędą się 

również w przyszłym roku i będą cieszyły się takim 

samym a nawet większym zainteresowaniem. Zdjęcia 

na: www.partnerstwo-laskarzew.pl  

Sylwia Larkiewicz, Anna Opieka (zajęcia plastyczne), 

pani Agnieszka Baran (robienie biżuterii) oraz panie 

Krystyna Zając i Małgorzata Dębek (zajęcia kulinar-

ne). Wszyscy zgodnie podziwiali zaangażowanie mło-

dych artystów i zachwycali się odkrytymi talentami. 

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu: Mazowieckie-

go Centrum Kultury i Sztuki, Programu Rozwoju 

CZAS NA WSPÓŁPRACĘ - MALOWANE LATO NA WS I 

W tym roku to już drugi – tym razem 

grudniowy numer Gazety Młodych 

„Nasze Sprawy”. Będzie ona wydawa-

na w postaci drukowanej, jako kwartal-

nik, przez najbliższy rok 2012 – łącz-

nie wydamy jeszcze cztery numery. 

Pierwszy sierpniowy numer z 2011r. w 

postaci pliku PDF znajdziecie na 

www.partnerstwo-laskarzew.pl 

Gazeta Młodych jest gazetą adresowaną przede wszystkim do młodych 

mieszkańców miasta i gminy Łaskarzew. Wydawcą jest Stowarzyszenie 

Centrum Integracyjno Animacyjne, które zadbało o potrzebną infrastruk-

turę i odpowiednie warunki do pracy nad kwartalnikiem. CIA zapewnia 

też wsparcie dla młodych dziennikarzy Miasta i Gminy Łaskarzew w 

postaci warsztatów dziennikarskich. 

W imieniu redakcji Gazety Młodych zapraszam młodzież nie tylko do 

lektury ale i współtworzenia tej gazety. W ten sposób wypowiecie się o 

rzeczach dla Was ważnych i przedstawicie swoje zdanie na forum pu-

blicznym.  Marek Kusak -  Koordynator Projektu  

Opracowała:   

Marta     

Bednarczyk  

Projekt dofinansowany  
ze środków Programu 
Operacyjnego  
Fundusz Inicjatyw  
Obywatelskich 

http://www.partnerstwo-laskarzew.pl

