
Sołectwo 
Łazy 

 

Historia Łaz 

Łazy są najprawdopodobniej jedną z 

najstarszych wsi w Dolinie Baryczy. 

Od 1212r. Łazy należały do klasztoru 

trzebnickiego. Córka Henryka I 

Brodatego za wiano wstępując do 

zakonu w Trzebnicy otrzymała wieś 

Łazy. Mieszkańcy Łaz w tym okresie 

zajmowali się bartnictwem (to rodzaj 

pszczelarstwa leśnego) 

Ciekawostki 

Sołectwo Łazy składa się z 
miejscowości: Łazy Wielkie, Łazy 

Małe i Łazy Poręba
 

Sołectwo to zamieszkuje około 550 
mieszkańców. Dawniej było tu 
kąpielisko, które przyciągało 

wielu gości. Obecnie prywatny 
przedsiębiorca próbuje 

     przywrócić temu miejscu dawny  
     blask. 

 
Wieś Łazy jest bardzo aktywna. 

Dzięki poświęceniu pani sołtys 
Izabeli Chaszczewicz i osób z nią 
współpracujących w 2014r. wieś 

została najaktywniejszym 
sołectwem w Dolinie Baryczy 

Ziołowa Wioska  
w  

Dolinie Baryczy 

Jeśli chcesz zobaczyć  
najpiękniejsze krajobrazy  

odwiedź wioskę Łazy! 



Położenie sołectwa 

Łazy słyną ze specyficznego 
klimatu, a to dzięki ich położeniu. 
Leżą one w samym sercu Doliny 
Baryczy.  Otoczone są lasami, 
dzięki czemu mieszkańcy Łaz mogą 
na co dzień cieszyć się bogactwem 
natury, jej pięknem oraz 
różnorodnością dzikiej zwierzyny.  
 
Tuż za Łazami znajduje się wydma 
paraboliczna Babia Góra, również 
niedaleko wioski leży najwyższy 
punkt krajobrazowy w Dolinie 
Baryczy - Gęślica. Sąsiedztwo 
Stawów Milickich sprawia, że 
możemy podziwiać wiele 
gatunków ptaków. 

W Łazach Małych znajduje się 
Kościół Katolicki. Był on 
budowany w latach 80. Kolejnym 
miejscem spotkań mieszkańców 
jest świetlica wiejska. Odbywają 
się w niej rożne warsztaty, są one 
przeznaczone zarówno dla osób 
starszych jak i dzieci. Posiadamy 
też boisko do piłki nożnej. Dla 
najmłodszych mieszkańców 
został wybudowany plac zabaw.  
 
W Łazach funkcjonuje również 
jednostka Ochotniczej  Straży 
Pożarnej. Posiadamy również 
małe rodzinne firmy takie jak 
sklepy, tartak oraz agroturystyka 
połączona ze stadniną koni, która 
należy do p. Mai Stryjskiej. 

Ciekawe miejsca 
Łaz 

Zioła w Łazach  

 
 Nawłoć pospolita jest 

wykorzystywana w celach  
leczniczych. Wspomaga ona                                                                                       
krążenie krwi. Roślina wykazuje   
także m.in. właściwości  
odtruwające, moczopędne i 
przeciwzapalne.  

 Babka lekarska posiada 
właściwości wykrztuśne. Okłady 
z liści babki lekarskiej 
przyspieszają regenerację skóry. 

 Pokrzywę stosuje się w 
chorobach wątroby i przewodu 
pokarmowego,  a także przy 
biegunce . 

 Mniszek lekarski to skarbnica 
witamin które mają szereg zalet 
dla naszego organizmu m.in. 
oczyszcza organizm z toksyn, 
wzmacnia układ odpornościowy  
   


