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W I D A W A

Spokojnych Świąt, smacznego jajka, 
pogodnego śmigusa-dyngusa

życzy mieszkańcom ziemi łaskiej 
Redakcja

Na zdjęciu: jedna z uczestniczek marcowych Targów Turystycznych „Na Styku Kultur”, które odbywały się w Łodzi
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
pragniemy złożyć Mieszkańcom gminy Łask 

oraz Czytelnikom „Panoramy” 
najszczersze życzenia. Niech Zmartwychwstanie 

Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem  

i wiarą, pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość.

 Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Bartosik

W styczniu br. Biblioteka Publiczna w Łasku wygrała konkurs  re-
alizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Fundację Roz-

woju  Społeczeństwa  Informacyjne-
go. Wyposażono  bibliotekę  w  sześć 
nowoczesnych  iPadów  firmy Apple. 
Sprzęt wykorzystany  będzie  do  pro-
wadzenia  działalności  kulturalnej, 
edukacyjnej  i  informacyjnej.  Nowo-
czesna  technologia  zostanie  również 
użyta podczas questów, by za pomocą 
mobilnej aplikacji można było zwie-
dzać Łask i okolice.<

MB

Z wizytą u sołtys WronoWic
Dzień Sołtysa to okazja do okazania szacunku i wyrażenia wdzięczności wszystkim tym, którzy pracują na rzecz swoich małych ojczyzn. 
Z tej okazji w dniu 11 marca br. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz zastępca burmistrza Łasku Janina Kosman 
odwiedzili z najlepszymi życzeniami panią sołtys Wronowic Wandę Kuberę, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od roku 2011. 

TableTy w bibliotece

Wronowice są idealnym przykładem przemian, jakie przechodzi 
obecnie polska wieś. W  tej chwili dzięki dofinansowaniu z PROW 
realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Powstaje wiele 
okazałych domów, a tuż pod oknami przemykają nowoczesne składy 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

 Warto przypomnieć, że dokładnie rok temu prezydent RP Bro-
nisław Komorowski spotkał się w Łasku z sołtysami i podpisał usta-

wę o funduszu sołeckim, która zwiększa wysokość zwrotu pieniędzy 
z  budżetu  państwa  na  działania  lokalne.  Dziś  sołtysi  muszą  spro-
stać  coraz  to większym wyzwaniom oraz  rosnącym oczekiwaniom 
lokalnej społeczności.  Jako osoby najbliższe wspólnocie  i cieszące 
się powszechnym zaufaniem dzielnie prowadzą polską wieś w przy-
szłość.<

Michał Janiszewski

Na zdjęciu z lewej: Janina Kosman, Wanda Kubera i Witold Stępień, na zdjęciu z prawej - marszałek województwa ogląda pociąg ŁKA
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Pani 

MaŁgorZacie 
KaŁuDZie

Pracownikowi Wydziału 
Geodezji i Kartografii 

Starostwa Powiatowego w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

T A T y
składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady 

z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego 
Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łasku

To stosunkowo młode święto obchodzone  jest od 2011 r.  i cieszy 
się  coraz większą popularnością. W wielu miastach organizowane  są 
inscenizacje  i  przedstawienia  przypominające  tragiczne  wydarzenia 
z najnowszej historii Polski, a o których z przyczyn politycznych nie 
można było długo głośno mówić. Po wyzwoleniu w roku 1945 wielu 
walczących  nie  złożyło  broni  i  w  imię marzeń  oraz  ideałów  stanęło 
do  dalszej walki  o  ostateczny  kształt  ojczyzny.  Liczni  z  nich  zostali 
zamordowani i pochowani w bezimiennych grobach, gdzie do dziś cze-
kają na odnalezienie. 

Słowa  uznania  i wdzięczności  należą  się  IPN  oraz  innym  instytu-
cjom, które konsekwentnie poszukują Żołnierzy Wyklętych. Niewątpli-
wym sukcesem jest odnalezienie grobu „Inki” - bohaterskiej sanitariusz-
ki oddziałów majora „Łupaszki”, zamordowanej przez UB latem 1946 r. 
w  Gdańsku.  Podczas  tegorocznych  uroczystości  w Warszawie  Broni-
sław Komorowski wyraził  nadzieję,  iż  uda  się  doprowadzić  do  końca 
proces identyfikacji ofiar czasów stalinowskich i upamiętnić miejsca ich 
pochówku.  Prezydent  zaapelował  do  posłów o  niezwłoczne  prace  nad 
specjalną ustawą, która ma pomóc w realizacji tego ważnego zadania.<

Michał Janiszewski

 

 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. również w Łasku oddano hołd wszystkim 
walczącym o prawdziwie wolną Polskę. o godz. 11.30 na Placu 11 Listopada kombatanci, delegacje z gminy i powiatu, służby 
mundurowe, Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych, harcerze oraz młodzież złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. 

 6 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Łasku 
podpisano umowę z wykonawcą zadania, któ-
rym zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINŻ-
BUD” Łukasz Stępień  z Piotrkowa Trybunal-
skiego  (lider),  „M-kop”  Maciej  Majczyna  ze 
Smardzewic  (partner)  oraz  „PROSPOL”  S.C. 
z siedzibą  w Woli Krzysztoporskiej, Majków 
Duży (partner). 

Wykonawca  wyłoniony  został  w  ramach 
przetargu nieograniczonego. O wyborze decy-
dowało  kryterium  ceny  oraz  termin  realizacji 
inwestycji. Koszt  robót budowlanych wyniósł 
728.933,67 zł brutto.  

W  ramach  zadnia  wybudowany  zostanie 
m.in.  kanał  grawitacyjny  sanitarny  o  łącznej 
długości  1802,3 m,  rurociąg  tłoczny  długości 
1725,0 m, przykanaliki i pompownia ścieków.

Z  uwagi  na  utrudnienia  w  korzystaniu 
z dróg gminnych  spowodowane  realizacją  in-
westycji przepraszamy mieszkańców i prosimy 

Z okazji Dnia Sołtysa 

składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Sołtysom z naszej gminy. 
Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności 

sołeckiej. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za Waszą 
ciężką pracę i zaangażowanie w rozwiązywanie spraw lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Wielkimi krokami zbliża się 19. edycja 
najpopularniejszej imprezy w naszym 
mieście. Już 6 czerwca br. deptak przy 
ul. Narutowicza zapełni się kolorowymi 
stoiskami. Zachęcamy do skorzystania 
z możliwości zaprezentowania swojej 
oferty poprzez wystawienie stoiska 
podczas jarmarku. 

Zainteresowanych  udziałem  prosimy 
o  wysłanie  formularza  zgłoszeniowego,  któ-
ry  dostępny  będzie  w  kwietniu  na  stronie  
www.lask.pl. Szczegółowych informacji udzie-
la Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych  Urzędu  Miejskiego  w  Łasku,  
nr tel. 43 676-83-58.<

Przed Jarmarkiem

Kanalizacja dla WronoWic
gmina Łask otrzymała pomoc finansową w ramach działania 321 „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego ProW na lata 2007-2013 na realizację 
inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach. Przyznana 
pomoc stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

o wyrozumiałość. Roboty budowlane dobiega-
ją końca, więc jeśli tylko aura będzie sprzyjać, 
drogi  zostaną  przywrócone  przez wykonawcę 
robót do stanu pierwotnego.<

Beata Kowalska
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W tym kontekście  ucieszyłem  się  bardzo 
z publikacji wspomnień znakomitego bramka-
rza Budowlanych Pana Andrzeja Lisieckiego 
o wspaniałych sukcesach łaskiej piłki nożnej. 
Na  mecze  przychodziły  wówczas  setki  kibi-
ców,  choć  za wejście  na  stadion  trzeba  było 
zapłacić. Najwięcej kibiców gromadziło się na 
meczach  Budowlanych  Łask  z Włókniarzem 
Zelów. Była  tu  jakaś  taka szczególna  rywali-
zacja, bowiem Włókniarz też dobrze grał. Na 
meczu tych drużyn chyba w 1971 r. było – jak 
twierdzili  niektórzy  –  około  tysiąca  kibiców. 
Zbierałem  wycinki  prasowe,  zwłaszcza  te, 
w których opisywano gole strzelone przez mo-
jego bliskiego kuzyna.

Panie Andrzeju, duże brawa i dziękujemy. 
Proszę  nie  żałować  miejsca  w  „Panoramie” 
i wszystko co Pan pamięta przelać na papier.

KoLeJNe iNWeStycJe

Na  najbliższej  sesji  Rada  Miejska  zaj-
mować  się  będzie  podziałem  nieco  powyżej  
3  mln  zł  na  kolejne  ważne  inwestycje.  Pie-
niądze  pójdą  głównie  na  drogi,  ale  także  na 
przebudowę  i  termomodernizację  budynku 
biurowo  –  warsztatowego  Zakładu  Komu-
nikacji Miejskiej w Łasku –  800  tys.  zł  oraz 

na  modernizację  zaplecza  szatniowo  –  sani-
tarnego  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  przy  ul. 
Armii Krajowej  - 286  tys. zł. Oba  te obiekty 
pamiętają  czasy  Edwarda  Gierka.  Chcemy 
przeprowadzić  ich modernizację przy udziale 
pieniędzy zewnętrznych. Jak zwykle nie zapo-
minamy o obiektach oświatowych. Zamierza-
my wyremontować ciągi komunikacyjne przy 
przedszkolach nr 5  (ul.  Jana Pawła  II)  i  nr 6 
(ul. Batorego).

WyJaśNieNie

Kolega  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
mówi mi:  „Rozmawiał  ze mną  pewien  czło-
wiek  i  twierdził  na  100  %,  że  w  związku 
z upływem minionej kadencji otrzymałeś dużą 
odprawę.  Wiem,  że  to  nieprawda,  ale  chcę 
się  upewnić,  bo  jego  rewelacyjne  informacje 
oczywiście zanegowałem”.

tak, proszę Państwa, to oczywiście nie-
prawda. Ów pan – nie wykluczam że ze złej 
woli,  może  z  nieświadomości  –  usłyszał,  że 
gdzieś dzwonią… i jako pewnik podaje swoje 
przypuszczenia  czy  też  niesprawdzone  infor-
macje. 

Prawdą  jest,  że  niektórzy  samorządowcy 
za nadpracowane godziny biorą wolne dni uni-

kając w ten sposób korzystania z urlopów wy-
poczynkowych, co z kolei daje  skutek w po-
staci  dużych  zaległości  urlopowych,  za  które 
na koniec kadencji odbierają ekwiwalenty pie-
niężne.  „Rzeczpospolita”  z  11  lutego 2015  r. 
na stronie C8 w artykule „Drogie zaległe urlo-
py wójtów” podała przykład członka zarządu 
woj.  świętokrzyskiego,  który  za  93  dni  zale-
głego  urlopu  zainkasował  48  tys.  zł,  a  jeden 
z wicestarostów, który obecnie w tym samym 
powiecie  został  starostą,  otrzymał  50  tys.  zł 
ekwiwalentu za zaległe urlopy.

Chcę jasno powiedzieć - zazwyczaj za pra-
cę  po  godzinach  wolnego  nie  odbierałem,  na 
koniec  kadencji  nie miałem  zaległego  urlopu, 
tym bardziej nie wyobrażam sobie, aby wziąć 
kilkanaście dni wolnego za nadpracowane go-
dziny. Ponieważ zostałem zaszczycony ponow-
nym wyborem na stanowisko burmistrza Łasku, 
uznałem, że urlop bieżący wykorzystam w na-
turze (choć prawo uznaje, że koniec kadencji to 
jednocześnie koniec  stosunku pracy z wyboru 
i należy się ekwiwalent za urlop). Dlatego, pro-
szę Państwa,  nie wziąłem  ani  jednej  złotówki 
z tytułu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 
ani też z żadnego innego tytułu.<
 14 marca 2015

gabriel Szkudlarek

„Panorama Łaska” wydawana przez gminę Łask we współpracy z gminami 
Buczek, Sędziejowice, Widawa oraz powiatem łaskim, ma spełniać kilka zadań: 
informować społeczności lokalne o istotnych sprawach, problemach i działaniach, 
dokumentować ważne wydarzenia ale również dzień dzisiejszy lokalnych 
społeczności, a także przypominać i przywracać pamięć wydarzeń z przeszłości.

W związku ze  zbliżającą  się wiosną Po-
wiatowy  Zarząd  Dróg  w  Łasku  uprzejmie 
przypomina mieszkańcom dzielnicy Kolum-
na w Łasku o zakazie wyrzucania zebranych 
w czasie wiosennych porządków śmieci i od-
padów organicznych (liście, runo itp.) ze swo-
ich działek na teren pasa drogowego dróg po-
wiatowych. W szczególności dotyczy to ulic 
Lubelskiej,  Piotrkowskiej,  Wileńskiej  oraz 
Wojska Polskiego. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami zarządca drogi ma obowiązek 
zebrania i utylizacji odpadów jedynie z terenu 
pasa drogowego, a umieszczanie na nim od-
padów  z  terenów  sąsiednich  jest  nielegalne. 
Aby zapobiec tego typu działaniom Powiato-
wy Zarząd Dróg  będzie  na  bieżąco monito-
rował  drogi  i  ulice  powiatowe, w  skrajnych 
przypadkach nagminnego wyrzucania śmieci 
na pas drogowy o pomoc zostanie poproszo-
na Policja. Mieszkańcy, którzy zostaną przy-
łapani  na wywożeniu  śmieci  na ulicę, mogą 
liczyć  się  z  tym,  że  zostaną obciążeni kosz-
tami związanymi ze sprzątaniem i utylizacją 
takich nielegalnych „wysypisk”.<

Powiatowy Zarząd Dróg

Komunikat

Światowy  Dzień  Świadomości  Autyzmu 
obchodzimy 2 kwietnia dzięki inicjatywie ONZ. 
Chcemy  pokazać  światu,  że  autyzm  to  wciąż 
ogromny  problem  społeczny  –  w  Polsce  jest 
nim dotknięte 1 na 100 dzieci. Dlatego Funda-
cja JiM kolejny raz organizuje akcję pod hasłem 
„Polska  na  niebiesko”.  Kilkaset  miejscowości 
w całej Polsce rozbłyśnie tego dnia niebieskim 
światłem! A w trzech spośród nich: w Warsza-
wie, Łodzi i na Śląsku (w Gliwicach) wybrali-
śmy ważne miejsca, w których o godz. 20 nasze 
działania przyjmą szczególną formę. Tam spo-
tkamy się, by wspólnie o jednej porze zaświe-
cić setki niebieskich lampek. A wcześniej razem 
zaśpiewamy piosenkę „Niebieski świat nam się 
śni”, którą specjalnie na tę okazję skomponował 
zespół Teatru Chorea. Jeszcze w południe JiM-
-owi rodzice zachęcą wszystkich do wspólnego 
udziału w wieczornym wydarzeniu. Wyjaśnią na 
czym polega autyzm, przekonają, że nie należy 

POLSKA NA NIEBIESKO
zamykać się na osoby nim dotknięte. Rozdawać 
będą wszystkim tekst naszej piosenki, namawia-
jąc do wspólnego, wieczornego śpiewania.

Chcemy  opowiedzieć,  czym  tak  naprawdę 
jest autyzm. Pamiętaj: autyzm nie jest chorobą! 
Jest  całościowym  zaburzeniem  rozwoju  dziec-
ka o podłożu neurologicznym. Maluchy z auty-
zmem często nie mówią, mają trudności w nawią-
zywaniu kontaktu z otoczeniem. Tylko wczesna 
diagnoza i konsekwentna terapia dają im szansę 
na  samodzielność. Dlatego  spotykamy  się wie-
czorem, by śpiewać – i świecić niebieskim świa-
tłem. Ale „Polska na niebiesko”  to akcja, która 
swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, proponując 
uczestnikom aż kilkaset różnych wydarzeń! Ich 
szczegóły znajdziesz na stronie internetowej: 
http://www.jim.org/PolskaNaNiebiesko

Bądź z nami - w Warszawie, Łodzi, Gliwicach. 
W całej Polsce. 2 kwietnia o 20, w Łasku o godz. 
17.30 na Placu 11 Listopada. Zapraszamy!<

tego dnia wszyscy świecimy pięknym, niebieskim światłem. Największe budynki świata oble-
wają się błękitną poświatą... także w Polsce dzieci z Fundacji JiM, ich rodzice, bliscy, przyja-
ciele świecą na niebiesko, śpiewają razem i pokazują, że autyzm to nie koniec świata. Swoim 
przykładem udowadniają, że żyjąc z autyzmem można być szczęśliwym człowiekiem. 
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SeSJe raD - Rada Miejska w Łasku obrado-
wała  25  marca  br.  Radni  zajmowali  się  m.in. 
zmianami w budżecie i przeznaczyli dodatkowe 
pieniądze  na  inwestycje. Na  26  bm.  (godz.10, 
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego) za-
planowano sesję Rady Powiatu, podczas której 
radni omawiać będą m.in. sprawy budżetowe.
ZMiaNy  organizacyjne w  łaskim magistra-
cie – jest ich sporo, ale najważniejsze dotyczą 
m.in. utworzenia wydziału rozwoju z naczel-
nik Beatą Kowalską i wyłonienia z Wydziału 
Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecz-
nych zespołu bezpieczeństwa obywateli.
StaroSta  łaski  Teresa  Wesołowska  spo-
tkała  się  z  prezesem  okręgu  łódzkiego  ZNP 
Markiem  Ćwiekiem.  Tematem  były  bieżące 
problemy oświaty w powiecie i usprawnienie 
form współpracy władz powiatu z ZNP. 
FeStiWaL rÓŻ - już po raz trzeci odbędzie się 
w grodzie nad Grabią w dniach 4-5 lipca br., wcze-
śniej, bo 6 czerwca, odbędzie się  Jarmark Łaski. 
WyBory SoŁtySÓW  i  rad  sołeckich  – 
odbywają się jeszcze w gm. Łask i Sędziejo-
wice. Wielu społeczników obdarzonych zosta-
je społecznym mandatem na kolejną kadencję.
ZJaZD  absolwentów  łaskiego „Ekonomika” 
(rocznik 1975) odbędzie się 30 maja br. Bliż-
sze informacje pod tel. 602-243-082.
KrZySZtoF StaSiaK – wystawę jego ob-
razów pt. „Moje ulubione malowanie” otwar-
to 17 bm. w łaskiej Bibliotece Pedagogicznej.
aKWareLe Mariusza Gosławskiego - na wy-
stawę prac malarskich „Opowieści Plenerowe” 
zaprasza Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskie-
go Młodszego w Łasku, 27 bm., godz. 18.
PoŻegNaNie z 32. BLT w Łasku – zakoń-
czył swoją służbę w armii szef logistyki ppłk 
Marek  Szymański.  Uroczystość  z  udziałem 
dowódcy bazy płk. pil. Ireneusza Nowaka od-
była się w sali tradycji. 
ZMarŁ KaZiMierZ BaNat - znakomity 
marynista ze Zduńskiej Woli, którego obrazy 
mogliśmy  niejednokrotnie  podziwiać  w  Ła-
sku.  Ten  pasjonat  sztuki  zajmował  się  także 
rzeźbą, był świetnym gawędziarzem.
ZŁoDZieJ  pod  osłoną  nocy włamał  się  do 
ciężarówki  zaparkowanej  w  Łasku  i  skradł 
laptopa. Policjanci szybko wytypowali poten-
cjalnego sprawcę włamania i niespodziewanie 
odwiedzili  go w  domu.  30-letni  złodziej  był 
zaskoczony.  Łupy  skradzione  w  warunkach 
recydywy  odzyskano,  włamywaczowi  grozi 
teraz surowa kara.
NieucZciWa  -  zamiast  oddać  właściciel-
ce  znalezioną  kartę  bankomatową,  32-letnia 
mieszkanka Łasku wykorzystała ją kilkakrot-
nie do  zrobienia  zakupów. Policjanci  szybko 
ustalili nieuczciwą łaskowiankę i teraz przyj-
dzie jej stanąć przed obliczem Temidy.
tragicZNy wypadek  na  ulicy  Objazdo-
wej - rankiem z podporządkowanej ulicy Że-
romskiego  wprost  pod  samochód  ciężarowy 
Renault Premium wyjechał VW Passat kiero-
wany  przez  65-letniego mieszkańca  powiatu 
radomszczańskiego.  Kierowca  samochodu 
osobowego zginął na miejscu.<

Przepisy,  mimo  że  tworzone  przez  parla-
ment przez niemal cały 2014 rok, są niespójne, 
czasem  niezrozumiałe. Mimo,  że wiele  rzeczy 
zostało uregulowanych, to co najmniej w kilku 
przypadkach  ustalenia  budzą  niezadowolenie. 
Zostały  zniesione  możliwości  różnicowania 
opłat zastosowane w dotychczasowych uchwa-
łach.  Przypomnę,  że  opłata  w  gospodarstwie 
1-osobowym wynosiła 8 zł (czasowo obniżona 
do 6 zł), ale w gospodarstwie liczącym 5 osób 
nie było to 40 zł tylko 36. Teraz trzeba było to 
zmienić. Pozostawiono metodę naliczania opłat 
od gospodarstwa, ale bez stosowania ulg. Przy-
jęto więc,  że  od  gospodarstwa  domowego  bę-
dziemy płacić 20 zł bez względu na to, ile będzie 
ono liczyć osób. 

Radni  długo  dyskutowali  zanim  dokonali 
wyboru. Żadna z metod wskazanych w ustawie 
nie jest idealna. Każda ma wady i zalety. Opłata 
za  śmieci  zależna  od  ilości  zużytej wody  jest 
krzywdząca  dla  tych,  którzy  nie  mają  podłą-
czenia  do  wodociągu,  gdyż  wówczas  opła-
ta  zależna byłaby od  średniego  zużycia wody 
w  kraju,  a  nie w  oparciu  o wskazania wodo-
mierza. Opłata oparta o powierzchnię mieszka-
nia preferuje właścicieli mieszkań o małej po-
wierzchni, a jest niekorzystna dla tych, którzy 
samotnie zamieszkują dom. Opłata zależna od 
ilości  zamieszkujących  osób  byłaby  sprawie-
dliwa wówczas, gdyby każdy z nas wytwarzał 
tę samą ilość śmieci, a tak nie jest. 

Dotychczasowe  nasze  doświadczenia 
wskazują,  że  zamieszkuje  gminę  Łask  około 
4 tys. osób więcej niż wnosi opłaty za śmieci. 
Licząc tylko według ostatnio obniżonej opłaty 
po 6 zł od osoby, co miesiąc jest mniej pienię-
dzy  o  24  tys.  zł. Uchylanie  się  od  opłaty  po-
woduje  konieczność  postępowania  admini-
stracyjnego, kontroli, a to z kolei rodzi koszty. 
Przy przyjęciu  jednej stawki od gospodarstwa 
domowego, liczba osób nie ma znaczenia. Me-
toda  jest czytelna,  jeden dom czy mieszkanie, 
jedna  opłata.  Sposób  prosty  i  przejrzysty,  ale 
czy wszyscy to zaakceptują? Z pewnością nie. 
Już  słychać  głosy,  że  to  jest  niesprawiedliwe 
dla  osób  samotnych.  Jest  tu  sporo  racji,  jeśli 
przyjmiemy,  że  każdy  mieszkaniec  wytwarza 
tyle  samo  odpadów.  Czy  jednak  dwie  osoby 
(lub  więcej)  mieszkające  w  domu  ogrzewa-
nym ekogroszkiem wytwarzają więcej popiołu 

ODPaDy RaZ JeSZCZe
Lutową sesję rady Miejskiej w Łasku zdominował temat 
gospodarki odpadami w naszej gminie. Pakiet uchwał 
dotyczących wyboru metody ustalania opłat, ich wysokości 
i rodzaju druku deklaracji został wymuszony poprzez nowe 
przepisy i wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 

niż  jedna  osoba mieszkająca w  takim  samym 
domu? A jeśli wieloosobowa rodzina ogrzewa 
dom przy użyciu gazu ziemnego i nie wytwa-
rza popiołu? Jedni z nas kosząc trawę na swojej 
nieruchomości wrzucają ją do kosza na odpady 
biodegradowalne,  drudzy  kompostują. Miesz-
kający w bloku nie wytwarzają odpadów w po-
staci popiołu, ale nie oddzielają odpadów bio-
degradowalnych,  a  ponadto  z  osiedli wywozi 
się śmieci dwa razy w tygodniu, a nie dwa razy 
w miesiącu jak na terenach wiejskich. Przykła-
dów  można  mnożyć  na  korzyść  jednych  lub 
drugich. Oczywistym jest, że najlepiej byłoby, 
aby  każdy  płacił  za  odbiór  i  zagospodarowa-
nie  swoich  odpadów. Taki  obowiązek  już  był 
i wówczas okazało się, że około 40 % właści-
cieli nieruchomości nie zawarło umów z firmą 
wywozową.  Co  działo  się  z  odpadami,  które 
wytwarzali?

Powyższe rozważania dają nam odpowiedź, 
jak należy traktować opłatę, którą wnosimy co 
miesiąc do kasy gminnej. Nie jest to pokrycie 
kosztów za wywóz i zagospodarowanie śmieci, 
które produkujemy indywidualnie, lecz jest to 
nasz udział w prowadzeniu gospodarki odpada-
mi w gminie jako całości. Nie jest to odosob-
niony  sposób  ponoszenia  kosztów we wspól-
nocie. Przykłady takiego działania widzimy we 
wspólnotach  mieszkaniowych.  Koszty  ogrze-
wania  i  oświetlenia  w  blokach  części  wspól-
nych  budynku  ponoszą  właściciele  mieszkań 
(bez względu na liczbę osób zamieszkujących) 
i  nie ma  tu  znaczenia  czy mieszkanie  jest  na 
parterze, czy piętrze. Proporcjonalnie wnoszo-
ne są opłaty bez brania pod uwagę, czy ogrze-
wanie klatki na czwartym piętrze jest potrzeb-
ne właścicielowi mieszkania na parterze. 

Przyjmijmy,  że  jesteśmy  wszyscy  razem 
odpowiedzialni za odpady komunalne i wszy-
scy razem musimy ponieść koszty ich wywozu 
i  recyklingu.  Jeśli my, osoby  starsze,  zapłaci-
my trochę więcej, to mniej zapłacą nasze dzieci 
i wnuki  tworzące młode wieloosobowe rodzi-
ny, które często mają niskie dochody, a potrze-
by duże. Dajmy im w ten sposób preferencje, 
aby wiedzieli  jak bardzo  są potrzebni. To oni 
kiedyś  będą  utrzymywać  starzejące  się  spo-
łeczeństwo,  to,  które  nie  było  uczone  dbania 
w dostateczny sposób o środowisko.<

Janina Kosman

informuję, że 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za i kwartał 2015 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki 
bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.< gabriel Szkudlarek
   burmistrz Łasku

Mija terMin WnOSZenia OPŁat
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Nowe  przepisy  ustawy  zobligowały Radę 
Miejską  do  podjęcia  w  trybie  pilnym  nowej 
uchwały w  sprawie wyboru metody  ustalenia 
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komu-
nalnymi  oraz,  uwzględniając  wzrost  kosztów 
odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komu-
nalnych,  do  podwyższenia  stawek  opłaty  za 
odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  w  gmi-
nie Łask. Uchwałę taką Rada Miejska podjęła 
na sesji w dniu 25 lutego br. Uchwała wejdzie 
w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Należy nad-
mienić, że dotychczas przy nieruchomościach 
zamieszkałych opłata była ustalona od gospo-
darstwa domowego, a jej wysokość była zróż-
nicowana w zależności od ilości osób przeby-
wających w gospodarstwie domowym.

Ze względu na zmiany przepisów, obecnie 
przy  wyborze  metody  ustalenia  opłaty  od  go-
spodarstwa  domowego  nie  można  różnicować 
stawek opłaty, należy określić jedną stawkę od 
gospodarstwa domowego bez względu na  jego 
wielkość.

Zmienione przepisy wprowadzają nowe za-
sady naliczania opłat od właścicieli nierucho-
mości, na których znajdują się domki letnisko-
we lub  inne nieruchomości użytkowane przez 
kilka miesięcy w roku na cele rekreacyjno-wy-

poczynkowe, wprowadzając roczną ryczałtową 
opłatę od domku letniskowego za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych.

Ustalone nowe stawki opłat za odbiór i za-
gospodarowanie  odpadów  komunalnych  obo-
wiązywać będą od 1 kwietnia br. i wynoszą;
1) Nieruchomości zamieszkałe
a)  20 zł miesięcznie przy segregacji od jednego 
gospodarstwa domowego zamieszkałego na 
danej nieruchomości  (bez względu na  ilość 
osób w tym gospodarstwie)

b)  40 zł miesięcznie przy braku segregacji od 
jednego gospodarstwa zamieszkałego na da-
nej nieruchomości

2)  ryczałtowa roczna opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od właści-
cieli nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nierucho-
mości wykorzystywane na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe 

a) przy segregacji - 144 zł
b) przy braku segregacji - 288 zł
3)  Nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
- opłata miesięczna za gospodarowanie od-
padami stanowi iloczyn zadeklarowanej licz-
by pojemników z odpadami komunalnymi 

Były  zatem marsze  (czyli  utwory  standardowo wykonywane  przez 
orkiestry  dęte),  ale  także  przeboje  muzyki  rozrywkowej  i  tanecznej. 
I oczywiście najbardziej oklaskiwane utwory wykonywane przez  tance-
rzy przy akompaniamencie orkiestry - gorąca rumba „La Paloma”, ener-

Zmiana stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych w gminie Łask

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. W grudniu 2014 r. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Łask na lata 2015 i 2016, w wyniku czego wzrosły 
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

powstającymi na danej nieruchomości oraz 
stawki opłaty za pojemnik o określonej po-
jemności. Stawki za pojemniki wynoszą:

a)  Za pojemniki na odpady komunalne zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny
- pojemnik o pojemności 120 l - 20 zł
- pojemnik o pojemności 240 l - 39 zł
- pojemnik o pojemności 1100 l - 89 zł
- pojemnik o pojemności 7000 l - 564 zł

b)  za pojemniki na odpady komunalne zbierane 
i odbierane w sposób nieselektywny
- pojemnik o pojemności 120 l - 40 zł
- pojemnik o pojemności 240 l - 78 zł
- pojemnik o pojemności 1100 l - 176 zł
- pojemnik o pojemności 7000 l - 1.128 zł
Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  ko-

munalnymi wnosi się kwartalnie, tj. z końcem 
każdego miesiąca kwartału zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Łasku.

Nowe przepisy zobowiązują burmistrza 
do zawiadomienia wszystkich właścicieli 
nieruchomości o wysokości nowych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
a właściciele tych nieruchomości nie muszą 
już składać nowych deklaracji, tak jak to 
było dotychczas.<

Krzysztof Nowakowski

Kobieco i koncertowo

Koncert z okazji Dnia Kobiet organizowany w Łaskim Domu 
Kultury to od kilku lat okazja do podziwiania miejscowej orkiestry 
Dętej oraz tancerzy z grupy Łaskie tango. Mogłoby się wydawać, 
że taki utarty schemat, stała formuła może się widzom znudzić, 
opatrzyć. Jednak tegoroczny koncert był zaprzeczeniem tej teorii. 
orkiestra Dęta pod batutą nowego dyrygenta - Wojciecha Wolniaka 
zaprezentowała widzom nowy, urozmaicony repertuar.

giczna cza-cza, zmysłowe tango „La Cumparsita”. Grupa Łaskie Tango 
w kompletnym składzie (Agnieszka Wójciak, Izabela Wdowicka, Irena 
i Paweł Świątkowscy, Cezary Smarzek i Marek Wróbel) wykonała tak-
że dla widzów układ taneczny „Latino Dance”, a Agnieszka i Marek za-
chwycili profesjonalnym wykonaniem przepięknego walca angielskiego. 
Tradycyjnie nie zabrakło kwiatów i serdecznych życzeń dla wszystkich 
pań, które w imieniu panów złożył Wojtek Wolniak (z właściwym sobie 
poczuciem humoru).< 

rafał Stasiak



Cezary Gabryjączyk 
wiceministrem w MSP
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Radni w pierwszej kolejności przyjęli  rezygnację z  funkcji starosty  ła-
skiego Cezarego Gabryjączyka,  który  od  środy  25  lutego  rozpoczął  pracę 
jako wiceminister skarbu państwa. Następnie w tajnym głosowaniu, przy 12 
głosach „za” i 4 wstrzymujących się, wybrali na stanowisko starosty, dotych-
czasową przewodniczącą Rady Teresę Wesołowską.

W kolejnych głosowaniach wybrano pozostały skład zarządu, który nie 
uległ  zmianie, w stosunku do poprzedniego. Wicestarostą ponownie został 
Marek Krawczyk, a członkami zarządu Marek Jan Krawczyk, Dariusz Polak 
oraz Stanisław Manias.

Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru nowego przewodniczącego Rady 
Powiatu Łaskiego, którym został Marek Aulak.

Wiktor Komorowski

Teresa WesołoWska 
nowym starostą łaskim
24 lutego br. odbyła się nadzwyczajna sesja rady Powiatu Łaskiego, na której radni powiatowi 
wybrali nowego starostę oraz przewodniczącego rady. 

Jak nigdy wcześniej w zarządzie powiatu i w sa-
mej  radzie  zasiada  duża  grupa  osób  związanych 
z edukacją, które znają i rozumieją sprawy oświaty. 
Sam  przez  ponad  trzydzieści  lat  pracowałem  jako 
nauczyciel,  byłem  w  zarządzie  łaskiego  ZNP,  je-
stem rodzicem absolwentów łaskiego Liceum. Dziś 
jako wicestarosta odpowiedzialny za sprawy oświa-
ty  chcę wypracować  plan  naprawy,  który  pomoże 
uzdrowić sytuację szkolnictwa w naszym powiecie. 
Obecnie  mamy  pięć  szkół  ponadgimnazjalnych, 
do których uczęszcza około 1200 uczniów (w roku 
2009/2010  ok.  1800  uczniów).  Na  finansowa-
nie  tych placówek składają się podatki wszystkich 

Z dniem 25 lutego 2015 r. prezes rady Ministrów powołała 
na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa cezarego gabryjączyka. 

Wiceminister będzie sprawował nadzór nad Departamentem Reprywatyza-
cji i Rekompensat oraz Departamentem Mienia Skarbu Państwa.

Ponadto będzie reprezentował ministra skarbu państwa w pracach Komite-
tu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz Komitetu ds. Europejskich. W nadzorze 
Cezarego Gabryjączyka znajdą się również m.in. spółki z sektora rolno-spo-
żywczego.

Cezary  Gabryjączyk  to  samorządowiec  z  ponad  dwudziestoletnim  do-
świadczeniem. Od 1994 roku radny Rady Miejskiej w Łasku, a od 2003 zastęp-
ca burmistrza Łasku. W 2006 został radnym powiatowym, a następnie starostą 
łaskim. Tę funkcję pełnił do 2015 roku.

Od 2010 roku aktywnie działał w Zarządzie Krajowym Związku Powiatów 
Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, będąc jej przewodniczą-
cym od 2013 roku. Dariusz cieślak

Edukacja z widokiem na przyszłość
Jest jak jest. tak krótko można opisać sytuację w powiatowej oświacie. czas na zmiany nigdy nie wydaje się 
właściwy. Wiadomo, że najłatwiej pozostawić sprawy własnemu biegowi, że zmiany budzą nieufność i obawy, że 
nie ma pewności czy nowe będzie lepsze. Jeśli jednak nie podejmiemy stanowczych kroków, sytuacja będzie się 
pogarszać. uważam, że trzeba zareagować na malejącą liczbę dzieci w szkołach, zmiany na rynku pracy, zmieniające 
się potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych. Jeśli nie zrobimy nic, to owszem, jakoś to będzie. Najwyższy jednak czas 
zadbać o to, aby wreszcie było tak jak powinno być.

mieszkańców powiatu łaskiego i subwencja rządo-
wa. Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów 
w szkołach. Pogłębiający się niż demograficzny jest 
zatem głównym czynnikiem kształtującym sytuację 
finansową  szkół  w  powiecie. Malejącą  subwencję 
rządową  radni  starają  się  uzupełniać,  uszczuplając 
środki z innych zadań budżetowych. Pora zastano-
wić się, jak przeorganizować szkoły, aby racjonalnie 
wydawać pieniądze, a system działał efektywnie. 

Pierwszym krokiem jest stopniowe wygaszenie 
„Elektryka”. Chcę podkreślić, że naszym celem nie 
jest zamykanie szkół, a ich przekształcenie i racjo-
nalizacja sytuacji lokalowej. Niż demograficzny nie 

będzie  trwał wiecznie. Tendencja powinna odwró-
cić się, gdy gimnazja skończą dzisiejsi 10-latkowie. 
Równolegle  planujemy  działania  promujące  nasze 
szkoły. Wspólnie z gminami naszego powiatu chce-
my rozmawiać z rodzicami i przekonać ich, by wy-
bierali dla swoich dzieci szkoły w powiecie łaskim. 

Obecnie w powiecie jest dużo energii  i dobrej 
woli, aby finansowanie oświaty nie ograniczało się 
jedynie do doraźnego łatania dziur, a racjonalnie wy-
dawane środki służyły podnoszeniu jakości eduka-
cji, na którą zasługują nasze dzieci.

Marek Krawczyk
wicestarosta łaski

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych radości, nadziei i miłości.

Spookjnego, wiosennego nastroju,

przepełnionego rodzinną atmosferą

oraz wesołego „Alleluja”

życzą
Przewodniczący 

Rady Powiatu Łaskiego
Marek Aulak

Rada Powiatu Łaskiego

Starosta Łaski
Teresa Wesołowska

Zarząd 
Powiatu Łaskiego

Wielkanoc 2015
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od 11 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, tak 
też będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Elektroniczny  system  naboru  jest  systemem kom-
pleksowym obsługującym rekrutację uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych  i  obejmuje  swym  zasięgiem  całe 
województwo łódzkie. Elektroniczna forma prowadzenia 
rekrutacji daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów 
i ich rodziców. Zaletą tego systemu jest to, że o przyjęciu 
kandydatów do klasy pierwszej  szkół  ponadgimnazjal-
nych decydują kryteria jednolite dla wszystkich. Ponadto 
wdrożenie  scentralizowanego  systemu o  zasięgu woje-
wódzkim  skutkuje  dodatkowymi  korzyściami  zarówno 
dla organu prowadzącego jak  i dla szkół, daje bowiem 
informację o ofercie  edukacyjnej,  a  zwłaszcza  rzetelne 
i  szybkie  informowanie  uczniów  o  aktualnie  wolnych 
miejscach  w  poszczególnych  szkołach.  W  bieżącym 
roku szkolnym elektronicznym systemem objęto gimna-
zja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatu łaskiego.

Szczegółowe  informacje  na  temat  elektronicznego 
naboru zostaną również zamieszczone na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Łasku www.lask.com.pl, 
ponadto każdy absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę na-
borową z informacją o tym jak dostać się do szkoły po-
nadgimnazjalnej. Starostwo Powiatowe w Łasku przeka-
że te ulotki do wszystkich gimnazjów powiatu łaskiego.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych powinni 
wejść  na  stronę  internetową www.lodzkie.edu.com.pl 
i  się  zalogować,  wskazać  szkołę  pierwszego  wyboru 
oraz profil klasy, do której kandydat planuje uczęszczać. 

Elektroniczny nabór będzie funkcjonował w okre-
sie 1-25 kwietnia br.

Kandydaci  mają  możliwość  dokonania  zmiany 
w  wyborze  szkoły  i  deklarowanej  kolejności  oddzia-
łów na liście preferencji w dniach 22-23 czerwca br. (do 
godz. 15). Ogłoszenie list wstępnych osób przyjętych do 
poszczególnych klas nastąpi w dniu 3 lipca br. do godz. 
13, a ostateczne listy osób przyjętych zostaną ogłoszone 
7 lipca br. o godz. 13.

Poniżej  przedstawiamy  ofertę  edukacyjną  szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których powiat łaski jest orga-
nem prowadzącym.

i LiceuM ogÓLNoKSZtaŁcące  
iM. taDeuSZa KościuSZKi W ŁaSKu

Szkoła  łącząca  dobre  tradycje  z  nowoczesnością, 
czego efektem jest utrzymywanie się w gronie 500 naj-
lepszych liceów w Polsce (wg rankingu „Perspektyw”). 
Absolwenci osiągają wysokie wyniki na egzaminie ma-
turalnym i studiują na wyższych uczelniach w całej Pol-
sce. Niebawem szkoła będzie świętować stulecie, wie-
kowa jubilatka zachowuje wigor – placówka jest dobrze 
wyposażona w nowoczesne pomoce (pracownia języko-
wa, 7 tablic interaktywnych, dygestorium, itp.)

Nieustannie dbając o rozwój, w nowym roku szkol-
nym placówka proponuje następujące profile kształcenia:
- profil humanistyczno-dziennikarski
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na pozio-
mie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o spo-
łeczeństwie. W ramach zajęć dodatkowych, bezpłatnych 
oferujemy profesjonalne koło dziennikarskie  -  ucznio-
wie są współredaktorami wielu publikacji o mieszkań-
cach Łasku. 
- profil językowy z geografią
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na pozio-
mie rozszerzonym: język polski, język angielski, język 
niemiecki, geografia.
- profil matematyczno-informatyczny z fizyką lub 
chemią
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na pozio-
mie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia, in-
formatyka.
- profil matematyczno-geograficzny z językiem an-
gielskim
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na pozio-
mie  rozszerzonym:  matematyka,  geografia,  język  an-
gielski.

- profil biologiczno-chemiczny z matematyką
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na pozio-
mie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

ZeSPÓŁ SZKÓŁ PoNaDgiMNaZJaLNych 
Nr 1 W ŁaSKu iM. geNeraŁa 

WŁaDySŁaWa aNDerSa

W szkole można  kształcić  się w  4-letnim  techni-
kum, w 3-letnim LO lub w 3-letniej ZSZ w dowolnym 
zawodzie. Nauka w technikum odbywa się w zakresie 
ogólnokształcącym,  kończącym  się  maturą  i  specjali-
stycznym,  po  którym  można  uzyskać  tytuł  technika. 
Absolwent może podjąć pracę  lub naukę na dowolnej 
uczelni.  Kształcenie  kierunkowe  odbywa  się  w  gru-
pach, w dobrze wyposażonych pracowniach. Uczniowie 
uczestniczą w praktykach. Możesz wybrać technikum: 
ekonomiczne,  organizacji  reklamy,  spedycyjne,  logi-
styczne, handlowe, informatyczne, cyfrowych procesów 
graficznych, teleinformatyczne, elektryczne.
-  ekonomiczne  -  wiodące  obszary:  rachunkowość, 
bankowość, obsługa programów. Absolwenci pracują 
w wielu instytucjach i firmach regionu. 

-  organizacja reklamy  -  wiodące  obszary:  reklama, 
marketing, grafika, fotografia.

-  spedycyjne  – wiodące obszary:  spedycja  i  transport, 
dok. celna, prawo, obsługa programów. Dla chętnych 
kursy na wózki widłowe. 

-  logistyczne  –  wiodące  obszary:  logistyka,  procesy 
transportowo-składowe,  język  obcy,  prawo,  obsługa 
programów. 

-  handlowe – wiodące obszary: marketing, ekonomika 
handlu, rachunkowość handlowa, obsługa programów 
sprzedażowych. Dla chętnych kursy hostess. 

-  informatyczne – wiodące obszary: sieci komputero-
we,  bazy  danych,  aplikacje  internetowe,  programo-
wanie. 

-  cyfrowych procesów graficznych – wiodące obszary: 
poligrafia, cyfrowe technologie graficzne, obsługa pro-
gramów, procesy drukowania.

-  teleinformatyczne – wiodące obszary: sieci teleinfor-
matyczne, specjalistyczne oprogramowanie. 

-  elektryczne – wiodące obszary z zakresu elektrycz-
ności.

-  klasa mundurowa  -  oprócz  dobrego  przygotowania 
do matury, klasa nabywa dodatkowe umiejętności z za-
kresu służb mundurowych. Zajęcia profilowe obejmu-
ją  elementy musztry,  ceremoniał wojskowy,  taktykę, 
sztuki  walki,  topografię,  sporty  obronne,  strzelectwo 
i inne. 

-  zasadnicza szkoła zawodowa  –  kształcenie:  3  dni 
nauki i 2 praktyki. Szkoła pokrywa koszty uczestnic-
twa w kursach. Po szkole można podjąć pracę, naukę 
w technikum lub założyć firmę.

ZeSPÓŁ SZKÓŁ roLNicZych iM.  
WŁaDySŁaWa graBSKiego  

W SęDZieJoWicach

W  sędziejowickiej  szkole  istnieją  atrakcyjne  kie-
runki  kształcenia  przyciągające  coraz  większą  uwagę 
młodzieży kończącej gimnazja:
- technikum żywienia i usług gastronomicznych
Gastronomia jest obecnie jedną z najszybciej rozwi-
jających się branż. Absolwenci znajdują pracę w re-
stauracjach,  zajazdach,  stołówkach,  cukierniach  lub 
prowadzą własną  działalność  ukierunkowaną  na  or-
ganizację przyjęć. 
- technikum architektury krajobrazu
Technicy  architektury  krajobrazu  znajdują  pracę 
w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, 
zakładaniem  i  pielęgnacją  terenów  zielonych,  a  tak-
że  prowadzą  działalność  na  własny  rachunek.  Należy 
podkreślić, że młodzież ucząca się tego zawodu odby-
wa praktyki w obiektach historycznych Rzymu. Szkoła 
bowiem od lat uczestniczy w programie „Leonardo da 
Vinci” i utrzymuje współpracę z wieloma krajami Unii 
Europejskiej.

- technikum agrobiznesu
Absolwenci tego kierunku zdobywają prace w urzędach, 
przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwór-
stwem  i  dystrybucją  produktów  żywnościowych  lub 
prowadzą własne firmy związane z tą sferą. Szkoła daje 
niezbędną wiedzę z zakresu przetwórstwa spożywczego, 
ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, prawa, marke-
tingu i zarządzania firmą.
- technikum rolnicze
Obecnie szkoła, kształcąc techników rolników, wycho-
dzi naprzeciw aktualnym potrzebom w rolnictwie. Mło-
dzież zdobywa wiedzę z zakresu organizacji rynku rol-
nego, marketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jazdy 
kat. T. Dodatkowo uczniowie poznają rolnictwo w kra-
jach Unii Europejskiej.

W szkole otwarto także kierunki kształcenia dla do-
rosłych (nauka trwa 2-3 semestry, zajęcia odbywają się 
w systemie zaocznym). Są to kierunki:
-  technik rolnik o kwalifikacji - organizacja i nadzorowa-
nie produkcji rolniczej
-  technik architektury krajobrazu o kwalifikacji  tj. pro-
jektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiek-
tów architektury krajobrazu
-  technik żywienia i usług gastronomicznych o kwali-
fikacji tj. organizacja żywienia i usług gastronomicz-
nych.

Szkoła ciągle poszukuje nowych kontaktów za gra-
nicą w celu zapewnienia swoim uczniom atrakcyjnych 
praktyk. W  roku  szkolnym  2014/2015  został  złożony 
wniosek młodzieży o wyjazd do Włoch.

Wizytówką szkoły jest również znany w kraju i za 
granicą Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”; two-
rzą go uczniowie szkoły. 

Uczniom zamiejscowym Zespół Szkół Rolniczych 
im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach oferuje zakwate-
rowanie  i wyżywienie w  internacie, który znajduję się 
w budynku przylegającym do szkoły.

ZeSPÓŁ SZKÓŁ ogroDNicZych 
W oStroWie

To szkoła, której największym atutem jest położe-
nie w cichej i spokojnej okolicy oraz atmosfera wzajem-
nej tolerancji, akceptacji  i pracy, pozwalającej na trak-
towanie każdego ucznia indywidualnie, ułatwiając jego 
harmonijny rozwój.
- liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym 

Klasa, która od siedmiu lat cieszy się dużym zainte-
resowaniem uczniów, również spoza powiatu łaskiego. 
Popularność  i  atrakcyjność ostrowskiej „mundurówki” 
wiąże się między innymi z tym, że ZSO jako pierwszy 
na  terenie działania Kuratorium Oświaty w Łodzi De-
legatura w Sieradzu wprowadził innowację pedagogicz-
ną  pn.  ,,Podstawy wiedzy  o  służbach mundurowych”. 
W roku szkolnym 2014/2015 ZSO jako najlepsza szkoła 
mundurowa w województwie łódzkim (wybór dokona-
ny  przez  kuratora  oświaty w  Łodzi  oraz Wojewódzki 
Sztab Wojskowy) reprezentowała województwo w Cen-
tralnym Zlocie Klas Mundurowych na poligonie Karliki 
pod Żaganiem.

W  klasie  mundurowej  proponujemy:  sekcję  woj-
skową, sekcję policyjną i sekcję pożarniczą.
zasadnicza szkoła zawodowa – zawód ogrodnik 

Jest  to  klasa  przeznaczona  dla  wszystkich 
tych,  którzy wiążą  swoją  przyszłość  z  pracą  na wsi, 
a  w  szczególności  są  zainteresowani  prowadzeniem 
indywidualnych  gospodarstw  lub  firm  ogrodniczych. 
Atrakcyjne  zajęcia  praktyczne  prowadzone  są  na  te-
renie szkoły z ponad 50–letnią tradycją i doświadcze-
niem  w  kształceniu  ogrodniczym  oraz  w  gospodar-
stwach zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadow-
niczych  i  ozdobnych,  ogrodnictwem  ekologicznym, 
uprawą roślin zielonych, szkółkarstwem i konserwacją 
terenów zieleni.<

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału edukacji, Zdrowia, 

Promocji i ochrony środowiska
Starostwa Powiatowego

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu łaskiego
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Lepszy start w przyszłość

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

wszystkim mieszkańcom gminy Buczek 
składamy najlepsze życzenia 

zdrowia, wzajemnej życzliwości, pogody ducha, 
rodzinnej atmosfery, radości, zgody i pojednania

a jednocześnie otwarcia na potrzeby innych.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

wraz z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Zieliński
 wraz z radnymi

  Dostrzegając  wagę  wczesnej  stymulacji 
rozwoju dzieci, we wrześniu 2013r. utworzo-
no tu piękne nowe przedszkole, w którym re-
alizowany jest projekt „Dobry start z przed-
szkolem” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej,  w  ramach  Europejskiego  Fun-
duszu Społecznego. Gmina Buczek pozyskała 
na jego realizację kwotę 1.132.412,62 zł przy 
wkładzie własnym 199.837,52 zł.

Dzięki  tym  funduszom  84  małych  bucz-
kowian  przez  2  lata  mogło  korzystać  zupeł-
nie za darmo z usług Gminnego Przedszkola 
w Buczku, które zapewniało nie tylko facho-
wą opiekę podczas  zajęć dydaktyczno – wy-
chowawczych, ale również szeroki pakiet za-
jęć  dodatkowych,  wyżywienie  (trzy  posiłki 
dziennie),  wyprawkę,  podręczniki  oraz  wy-
cieczki  edukacyjne w  ramach  ciekawej  akcji 
„Przedszkolaków  podróże  małe  i  duże”.  Na 
wsparcie mogli liczyć też rodzice, dla których 
zorganizowano cztery spotkania  szkoleniowe 

Szczęśliwie doczekaliśmy czasów, w których i w Polsce zaczynamy 
troszczyć się o swoich najmłodszych obywateli. Nie wiem, czy wszędzie, 
ale z pewnością tak się dzieje w gminie Buczek.

mające na celu uświadomienie dorosłym roli 
edukacji przedszkolnej w rozwoju emocjonal-
nym i społecznym dziecka. 

Unijne  fundusze  zagwarantowały  rów-
nież utworzenie nowoczesnej bazy lokalowej 
i dydaktycznej, która będzie służyć kolejnym 
rocznikom przedszkolaków. Estetycznie urzą-
dzone  i  przestronne  sale,  funkcjonalna  szat-
nia,  duży  hall,  gabinet  do  pracy  indywidual-
nej  oraz  plac  zabaw  niewątpliwie  sprzyjają 
wszechstronnemu rozwojowi maluchów.

Mimo iż czas realizacji projektu nieubła-
ganie dobiega końca i od września 2015 roku 
koniecznością jest wprowadzenie opłat za ko-
rzystanie z usług przedszkola, warunki dalszej 
działalności,  jakie  zapewniły  władze  gminy, 
z pewnością są ukłonem w stronę rodziców. 

Przedszkole nadal będzie czynne od po-
niedziałku do piątku w godz. 7-17. W każ-
dej  grupie  nauczaniem  i wychowaniem  zaj-
mie  się  wykwalifikowana  i  doświadczona 

kadra pedagogiczna (dwie wychowawczynie 
i  pomoc  nauczyciela  z  wykształceniem  pe-
dagogicznym). Pobyt dzieci w przedszkolu 
w zakresie realizacji podstawy programo-
wej będzie bezpłatny (5 godzin dziennie, 
od godz. 8 do 13).

Odpłatność  za  świadczenia  przedszkola 
w  zakresie  przekraczającym  podstawę  pro-
gramową, tj. w godz. 7-8 oraz 13-17, wyno-
sić będzie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
(zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  Buczek). 
Taka odpłatność jest niewielka, jeśli weźmie-
my pod uwagę  fakt,  iż wójt Bronisław Wę-
glewski, dbając o wszechstronny rozwój ma-
łych mieszkańców gminy, zapewnił kontynu-
ację szerokiego pakietu nieodpłatnych zajęć 
dodatkowych,  zarówno  tych  rozwijających 
zdolności  i  inwencję  twórczą  (język  angiel-
ski, rytmika z elementami tańca, zajęcia pla-
styczne  z  elementami  origami),  jak  i  kory-
gujących  i kompensujących deficyty  rozwo-
jowe dzieci  (zajęcia  logopedyczne  z  terapią 
pedagogiczną oraz gimnastyka korekcyjna).

Przedszkolaki  nadal  będą  korzystać  ze 
smacznych,  zdrowych  i  świeżych  posiłków 
stołówki  ZSPiGP w Buczku. Stawka dzien-
na wyżywienia,  jaką  ustalił  dyrektor  szkoły 
w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym, 
jest najniższa z oferowanych w okolicy, i wy-
nosić będzie 5 zł dziennie (1,20 śniadanie, 
2,60 obiad,1,20 podwieczorek).

Te wszystkie czynniki sprawiają, że rów-
nież w następnym roku szkolnym w pełni re-
alizowana będzie misja naszej placówki, któ-
rą jest „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJ-
NYCH dziecka oraz zapewnienie DOBREGO 
STARTU W PRZYSZŁOŚĆ(…).<

Monika Kochanek

Jak co roku Dzień Kobiet w Buczku obchodzony był uroczyście. 
Sala gminnego ośrodka Kultury i Sportu wypełniona była po 
brzegi przez blisko 200 pań.

Uroczystość rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej 
Zieliński, składając życzenia paniom. Do życzeń tych dołączyła sekretarz 
gminy Zenona Romankiewicz, która w imieniu wójta przekazała również 
serdeczne  życzenia wszystkim  paniom. W  ślad  za  życzeniami  panowie 
wręczyli piękne róże wszystkim kobietom obecnym na uroczystości.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta i zespoły działające przy pla-
cówce. Także grupa teatralna „Buczek Story” przygotowała spektakl te-
atralny „Łoj, jaki piękny świat”. Na wysokości zadania stanęły zespoły 
dziecięce – wokalne i taneczne. Na zakończenie wystąpił kabaret „Cudo-
ki” prezentując nowy program kabaretowy. Artyści dostali wielkie brawa 
za wysoki poziom artystyczny przygotowanych utworów.<

J.N.

Róże na 8 marca…
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Wybory sołeckie 
w gminie Buczek

Kadencja 2015-2019

e.K.

SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOLECKA

BRODNIA
DANUTA

CZUPRYNIAK

AGNIESZKA SKOWRONEK
MICHAŁ RATAJCZYK

STANIEK TERESA

SYCANÓW
BARBARA

MICHALAK

GRAŻYNA MILCZARES
MARIA MIELCZAREK
SŁAWOMIR SOBIERAJ

LUCIEJÓW
LUCJAN
MALEC

BARBARA WILK
HENRYK KONIECZNY

KRZYSZTOF BEDNAREK

MALENIA
STANISŁAW

MALINOWSKI

TOMASZ KACZMAREK
MARIAN JANOWSKI

ANDRZEJ LSTOŚ

WOLA
BACHORSKA

JANINA
CIEPLUCHA

KRYSTYNA SOWIAK
PAWEŁ POGOCKI

DARIUSZ GRZELAK

SOWIŃCE
TADEUSZ
SIKALSKI

ALICJA PAWLAK
TADEUSZ GRZELAK

ANDRZEJ DOBROSZEK

WOLA
BUCZKOWSKA

JACEK
KOWLACZYK

MONIKA KŁOS
STANISŁAW BOROWIECKI
KRYSTYNA GOŁĘBOWSKA

KOWALEW
JAGWIGA

GRABARCZYK

ZBIGNIEW KLUCZKOWSKI
ELŻBIETA KLATKOWSKA 

MAREK POGOCKI 

JÓZEFATÓW
TADEUSZ
URYSZEK

ŁUKASZ NIEDZIELSKI
KRYSTYNA LEŚKIEWICZ

JANINA ZATORSKA

BACHORZYN
MIECZYSŁAW

GRABARZ

SZCZEPAN PAWLICKI 
BŁŻEJ TABOROWSKI 
TADEUSZ WITUSIK 

CZESTKÓW A JAN JAKSA
ELŻBIETA BADZIAK

SŁAWOMIR SYGDZIAK
ADAM ŚWIĄTEK

CZESTKÓW B
MIROSAŁW

KRAKOWSKI

RYSZARD BIEGAŃSKI
MAREK SOBALA 
MARCIN KOPKA

CZESTKÓW F
 KAZIMIERZ
URBANIAK

PAWEŁ RĘNKIEWICZ
STANISŁAWA NIEMIEC

WŁODZIMIERZ OKLEJAK

GUCIN
AGNIESZKA

GEBEL

ZBIGNIEW TOSIK
GRZEGORZ GRĄCKI

DAMIAN LATAS

GRZESZYN
SYLWIA

BORDOWICZ

ELŻBIETA MALINOWSKA 
ANNA BORDOWICZ 

MACIEJ MARYNOWSKI

BUCZEK
KAZIMIERZ
RATAJCZYK

JAN JĘDRYSIAK
JAN KUBIK

PIOTR KUJAWIN
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W dniu 17 stycznia br. odbyło się zebranie 
sprawozdawcze w OSP Brodnia.  Jednostka  li-
czy 32 członków czynnych. W roku 2014 druho-
wie z OSP uczestniczyli w 1 akcji pożarniczej.

  24  stycznia  br.  odbyło  się  zebranie  spra-
wozdawcze w OSP Luciejów. Jednostka liczy 
36 członków czynnych. W roku 2014 druhowie 
z OSP uczestniczyli w 4 akcjach pożarniczych.

W roku sprawozdawczym druhowie w ra-
mach  prac  społecznych  wykonali  więźbę  da-
chową na budynku garażu, pomagali w pracach 
przy  pokryciu  dachu  blachą  warstwową  jak 
i ociepleniu budynku i jego tynkowaniu. 

 31 styczniu br. obradowali druhowie z OSP 
Malenia. Jednostka znajduje się w KSRG i li-
czy 59 członków czynnych. W jej strukturach 
działa  również  17-osobowa Kobieca Drużyna 
Pożarnicza,  która  w  roku  2014wzięła  udział 
w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych w Moszczenicy i zajęła VI miejsce.

W roku 2014 druhowie z OSP uczestniczyli 
w 23 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu 
pożarów - 12 razy, w  likwidacji miejscowych 
zagrożeń  -  11  razy. Druhowie  z OSP czynnie 
uczestniczyli  we  wszystkich  działaniach  ra-
towniczo-gaśniczych.

7  lutego  2015  roku  odbyło  się  zebra-
nie  sprawozdawcze  w  OSP Wola Buczkow-
ska.  Jednostka  liczy  25  członków  czynnych. 
W  roku  2014  druhowie  z  OSP  uczestniczyli 
w 1 akcjach pożarniczej.

W roku 2014  jednostka zakupiła grunt na 
potrzeby  rozbudowy  strażnicy OSP. W bieżą-
cym roku planowane  jest wykonanie projektu 

wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami.  Inwesty-
cja będzie realizowania przy wsparciu środków 
Unii  Europejskiej.  Budynek  oprócz  swoich 
tradycyjnych  funkcji  (zebrania  druhów  oraz 
organizowanie  imprez  lokalnych) będzie miał 
charakter  centrum  konferencyjno-szkolenio-
wego. W budynku  znajdą  się  również  pokoje 
dla gości.

W roku 2015 planowane są również obcho-
dy Jubileuszu 70-lecia OSP.

  14  lutego  br.  odbyło  się  zebranie  spra-
wozdawcze w OSP gucin. Jednostka liczy 25 
członków czynnych. W roku 2014 OSP uczest-
niczyła w jednej akcji pożarniczej - likwidacji 
miejscowego zagrożenia. 

W  2014  roku  jednostka  wyremontowała 
bramę wjazdową  i maszt  oraz  założyła  nowy 
dach na budynku OSP. Na zebraniu druhowie 
podjęli uchwałę w sprawie zorganizowania wi-
gilii dla samotnych w 2015 roku. 

Również 14 lutego br. odbyło się zebranie 
sprawozdawczew OSP grzeszyn. Jednostka li-
czy 19 członków czynnych. W roku 2014 OSP 
nie uczestniczyła w żadnej akcji ratowniczej.

Druhowie czynnie uczestniczyli w pracach 
porządkowych przy strażnicy OSP i wokół niej. 

21  lutego br. obradowali druhowie z OSP 
czestków. Jednostka liczy 34 członków czyn-
nych. W 2014 r. druhowie uczestniczyli w 10 
akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu po-
żarów - 3 razy, w likwidacji miejscowych za-
grożeń - 7 razy.

W roku sprawozdawczym w jednostce za-
kończono  rozbudowę  i  przebudowę  strażnicy 

StRażacy POdSumOwALI 2014 rOK
Zakończyły się zebrania sprawozdawcze w 8 jednostkach oSP gminy Buczek. Zebrania odbyły się w miesiącach 
styczniu i lutym. Na zebraniach tych druhowie ochotnicy dokonali podsumowania działalności oSP za 2014 rok.

OSP, w której w grudniu 2014 roku zorganizo-
wano wigilię  dla  samotnych  oraz  dla  druhów 
OSP z całej gminy. 

Jednostka przygotowuje  się  do obchodów 
w 2016 roku jubileuszu 100-lecia.

Druhowie  z  OSP  biorą  czynny  udział 
w pracach remontowych, porządkowych i kul-
turalnych przy obiekcie.

 28 lutego br. obradowali druhowie z OSP 
Buczek. Jednostka znajduje się w KSRG i liczy 
49 członków czynnych oraz 4 drużyny (męska, 
kobieca i 2 MDP dziewcząt i chłopców). 

Drużyna  dziewcząt  działająca  przy  OSP 
zajęła  IV miejsce w zawodach wojewódzkich 
w Koluszkach. W roku 2014 OSP uczestniczy-
ła w 55 akcjach ratowniczych, w tym: w gasze-
niu  pożarów  -  20  razy, w  likwidacji miejsco-
wych zagrożeń - 35 razy. Jednostka posiada 3 
samochody pożarnicze, w tym: 1 lekki, 1 śred-
ni i 1 ciężki. Strażacy współpracowali z Zarzą-
dem Wojewódzkim OSP w zakresie organizacji 
obozu.

W  zebraniach  sprawozdawczych  udział 
brali  przedstawiciele  Urzędu  Gminy  w  oso-
bach: Bronisław Węglewski - wójt gminy Bu-
czek, Andrzej Zieliński - przewodniczący Rady 
Gminy  i  Zenona  Romankiewicz  -  sekretarz 
gminy, którzy dziękowali strażakom za bardzo 
dobrą  współpracę  w  zakresie  zabezpieczenia 
i  ochrony  mienia  jak  również  przy  organiza-
cji  „Święta  Truskawki”.  Gratulowali  również 
wszystkim  zarządom  otrzymanego  absoluto-
rium za 2014 rok.<

J. Sz.

Strażacy z OSP w Czestkowie
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Dzieci  świetnie  poradziły  sobie  z  porozumiewaniem  się w  obcym 
języku  -  nawet maluchy,  zainspirowane  prezentacjami,  próbowały  na-
wiązać kontakt werbalny i uzyskać odpowiedzi na dręczące ich pytania, 

Sejmik zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wie-
wiórczynie przy współpracy z Nadleśnictwem Kolumna. Wśród gości były: 
sekretarz gminy Łask Beata Mielczarek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Jadwiga Kurkowska 
i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Wioletta Rabenda.

Egzotyczni goście w „Piątce”
W lutym łaska Szkoła Podstawowa nr 5 gościła dwie przemiłe 
studentki z azji, które, pracując jako wolontariuszki, prowadziły 
zajęcia z dziećmi. Językiem obowiązującym podczas zajęć był 
angielski. Lin z indonezji i Paula z Wietnamu zamieszkały (na 
czas pracy w szkole) u rodzin naszych uczniów i spotkały się 
w czasie tygodniowego pobytu ze wszystkimi klasami SP nr 5. 
Bardzo barwnie opowiadały o swoich ojczyznach, posiłkując się 
prezentacjami multimedialnymi, strojami ludowymi i własnym 
talentem. Niezbędnej pomocy udzielały im anglistki: Krystyna 
Kozłowska i aleksandra Wudarczyk. 

a  najwięcej  zainteresowania  wzbudziły  fotografie  przedziwnych  dań. 
Lektorki z zagranicy prowadziły zajęcia z lekkością, dowcipem i prze-
miłym uśmiechem. Zyskały powszechną sympatię uczniów, co znalazło 
wyraz w pożegnaniach pełnych wzruszeń, a nawet łez. 

Obie  panie  należą  do  największej  na  świecie międzynarodowej  or-
ganizacji studenckiej AIESEC, która działa w 110 krajach świata i zrze-
sza ponad 60000 członków. Ma ona sześćdziesięcioletnie doświadczenie 
i uczestniczy w niej 1600 uniwersytetów. Wizyta w naszej szkole to reali-
zacja jednego z projektów Komitetu Lokalnego AIESEC Łódź, „Inspira-
tor”, skierowanego do młodej grupy odbiorców - dzieci w wieku 4-13 lat. 
Cel prowadzonych zajęć to pobudzanie wyobraźni, kontakt z innymi kul-
turami, szerzenie tolerancji, motywowanie do nauki języka angielskiego.

Łaska szkoła już po raz drugi współpracowała z AIESEC. Nietypowe 
zajęcia dały dzieciom wiele radości, a kontakt ze studentami z zagranicy 
okazał się silnym impulsem oraz motywacją do dalszej nauki  języków 
obcych, a zwłaszcza języka angielskiego.<

Kamila Prawicka

sejmik samorządóW UcznioWskich
Już po raz ósmy uczniowie z samorządów uczniowskich szkół 
podstawowych gminy Łask wraz z opiekunami brali udział 
w Viii Sejmiku Samorządów uczniowskich.

Temat  przewodni  to  pytanie:  „Dlaczego  polskie  lasy  chorują?” 
Uczestnicy Sejmiku wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną 
przygotowaną  przez  Bartosza  Perza  -  sekretarza  Nadleśnictwa  Ko-
lumna. Wobec postępującej degradacji przyrody ważne jest budzenie 
świadomości  ekologicznej,  kształtowanie  zachowań  ukierunkowa-
nych na ochronę środowiska przyrodniczego przede wszystkim wśród 
dzieci i młodzieży. Zrozumienie globalnych problemów to podstawa 
do ich rozwiązania. Pozwala dostrzec negatywne zmiany zachodzące 
w najbliższym środowisku, wyzwala postawy aktywne wobec zagro-
żeń  środowiska  przyrodniczego występujących w miejscu  zamiesz-
kania. 

Kolejnym punktem w harmonogramie Sejmiku była prezentacja szkół. 
Wszyscy  uczniowie  byli wspaniale  przygotowani.  Został  rozstrzygnięty 
konkurs, w którym: 1 miejsce zajęli uczniowie reprezentujący Szkołę Pod-
stawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, na drugim miejscu upla-
sowali się reprezentanci SP w Wiewiórczynie, trzecie miejsce przypadło 
wspólnie uczniom pozostałych szkół: SP nr 1 i nr 4 w Łasku, SP w Okupie 
i SP w Bałuczu. Uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania, dyplomy 
oraz nagrody przygotowane przez organizatorów Sejmiku.

Uczniowie wraz z opiekunami wybrali temat na kolejny Sejmik, który 
odbędzie się w przyszłym roku szkolnym: „Bezpieczni w sieci, czyli wiesz 
z kim gadasz”.<

opiekun Samorządu uczniowskiego: 
anna Bartos
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Warto wybrać Pg nr 1 w Łasku, bo:
�		uczniowie osiągają wysokie wyniki egzami-
nu gimnazjalnego
�		uczniowie  odnoszą  sukcesy  w  konkursach 
przedmiotowych, sportowych

dNI OtwArtE w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Łasku
uczniowie i nauczyciele Publicznego gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Łasku zaprosili (4 marca br.) uczniów klas szóstych i ich rodziców do obejrzenia szkoły 
i zapoznania się z ofertą edukacyjną. Szóstoklasiści mogli zwiedzić szkołę, poznać nauczycieli 
i starszych kolegów. Dyrektor Violetta Wiktorska przybliżyła młodzieży tegoroczne warunki 
rekrutacji, zapoznała z tradycjami szkoły, zachęcała do wstąpienia w progi jedynki. 

gimnazjalistów cieszyły się krótkie prezentacje 
przygotowane w salach lekcyjnych. W fizycznej 
i  chemicznej  dzieci  mogły  zobaczyć  ciekawe 
doświadczenia  przygotowane przez  nauczycie-
li  i  uczniów,  prezentacje multimedialne w  sali 
komputerowej.  W  gabinecie  biologii  można 
było  obejrzeć  ciekawe  preparaty  pod  mikro-
skopem.  Do  nauki  języków  obcych  zachęcała 
nowoczesna sala multimedialna. Projekt eduka-
cyjny z historii zaprezentowali uczniowie klasy  
II B. Po zwiedzaniu szkoły można było obejrzeć 
wystawę prac plastycznych galerii szkolnej, zre-
generować siły w szkolnej kawiarence, w której 
uczennice klasy III C częstowały kawą, herbatą, 
smacznym ciastem.

Publiczne gimnazjum nr 1 w Łasku za-
prosiło szóstoklasistów również w dniach 
16-17 marca br. Tym razem uczniowie wzię-
li  udział  w  zabawach  sportowych,  quizach, 
warsztatach artystycznych. 

W  roku  szkolnym  2015/2016  PG  nr  1 
w Łasku oferuje:
�		klasę  matematyczno-fizyczną  z  językiem 
hiszpańskim
�		klasę matematyczno-fizyczną z językiem nie-

mieckim 
�	klasę biologiczno-chemiczną
�	klasę informatyczną.<

 V. Wiktorska
dyrektor Pg nr 1 

Klasa humanistyczno-językowa z rozszerzonym programem z języka 
polskiego, angielskiego lub niemieckiego, historii, biologii lub geografii
W celu rozwijania zainteresowań uczniom tej klasy proponujemy:
�		patronat Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
�	współpracę z uczelniami wyższymi (wyjazdy, wykłady)
� zajęcia warsztatowe w Muzeum Sztuki i Szkole Filmowej w Łodzi
�	wyjazd do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy
�	wieczory poetyckie
Klasa matematyczno-przyrodnicza z rozszerzoną ofertą godzin wy-
chowania fizycznego, z  rozszerzonym programem z matematyki, che-
mii, języka angielskiego, biologii lub geografii
W celu rozwijania zainteresowań uczniom tej klasy proponujemy:
�  współpracę z Politechniką Łódzką (IFE Centrum Kształcenia Między-
narodowego, Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej, Infor-
matyki i Matematyki Stosowanej)
�	współpracę  z  Uniwersytetem  Łódzkim  (Wydział  Biologii  i  Ochrony 
Środowiska)
�	udział w zajęciach laboratoryjnych (mechatronika, informatyka), reali-
zacja projektów
�	maratony przedmiotowe
Zainteresowanym modułem sportowym proponujemy:
� cykl zajęć przygotowujących do egzaminów sprawności fizycznej prze-
prowadzanych w procesie rekrutacji na akademiach wychowania fizycz-
nego, uczelniach wojskowych, w szkołach policyjnych, strażackich
�	kurs  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  z  certyfikatem  ważnym  we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej
�	naukę pływania zakończoną egzaminem na kartę pływacką oraz możli-
wością zdawania egzaminu na stopień ratownika wodnego
� obozy sportowe (m.in. możliwość nauki jazdy na nartach)
Szkoła umożliwia:
�	zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej - 99% naszych uczniów z powodze-
niem zdaje egzaminy maturalne

�	kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów
�	współpracę z uczelniami wyższymi
�	projekt „Znam swoje prawa” przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ
�			uczestnictwo w wykładach z zakresu historii, historii sztuki, archeolo-
gii i pokrewnych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
�	przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Nasze ostatnie sukcesy:
Olimpiada Historyczna - finalista etapu centralnego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista etapu centralnego
Olimpiada Biologiczna - finalista etapu wojewódzkiego
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista etapu wojewódzkiego
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - finalista etapu wojewódzkiego
Olimpiada Chemiczna - udział w etapie wojewódzkim
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - laureat
�	wyjazdy do Niemiec i na Węgry w ramach wymiany młodzieży
�	korzystanie z nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej

Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły 
lub na naszej stronie internetowej www.kolumnazso.pl 

e-mail: kolumnazso@poczta.onet.pl
98-100 Łask, ul. Toruńska 1
Serdecznie zapraszamy!<

Liceum Ogólnokształcące w Kolumnie

SZKOŁA Z CHARAKTEREM

�		posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
�	uczniowie rozwijają talenty
�	ma nowoczesne zaplecze dydaktyczne
�		jest  szkołą  bezpieczną  (monitoring wizyjny, 
dziennik  elektroniczny,  programy  profilak-
tyczne)
�		posiada wiele certyfikatów (CENTRES, BEZ-
PIECZNA SZKOŁA, SZKOŁA Z KLASĄ)
�	prężnie działa w środowisku lokalnym
�		uczniowie  biorą  udział w projektach  eduka-
cyjnych, hapenningach,  akcjach  charytatyw-
nych
�		organizowane są liczne wyjazdy edukacyjne
�	jest szkołą wspierającą (pedagog, psycholog)
�	otwartą na świat.

Młodzież  obejrzała  popisy wokalne  szkol-
nego chóru ABC, etiudę teatralną przygotowaną 
przez uczniów klasy II D, pokaz tańca towarzy-
skiego.  Dużym  zainteresowaniem  przyszłych 
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Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 
wprowadziła  elektroniczny  sposób  prowadze-
nia  rejestracji  stanu cywilnego w Polsce, któ-
ry  zastępuje  dotychczasowe  prowadzenie  pa-
pierowych ksiąg stanu cywilnego. Od 1 marca 
2015  roku Rejestr  Stanu Cywilnego  jest  suk-
cesywnie  napełniany  aktami  stanu  cywilnego 
w wyniku:
-  bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgo-
nów,

-  przenoszenia aktów stanu cywilnego sporzą-
dzonych  dotychczas  w  księgach  stanu  cy-
wilnego  w  przypadku  wydawania  odpisów 
aktów stanu cywilnego, dokonywania zmian 
w  aktach  lub  dokonywania  czynności,  dla 
których niezbędny jest wgląd do aktu.
Obowiązują również nowe wzory odpisów 

zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego 
(w tym także w postaci dokumentu elektronicz-
nego) i zaświadczeń. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
zmiany, które nastąpiły po dniu 1 marca 
2015 r.

reJeStracJa NoWoroDKa

Zameldowanie  dziecka  następuje  podczas 
zgłoszenia  urodzenia  w  USC,  właściwym  ze 
względu na miejsce urodzenia. Jednocześnie ro-
dzic otrzymuje wygenerowane z nowego syste-
mu powiadomienie o nadaniu nr PESEL dziec-
ku. A zatem nie będzie konieczności, tak jak do-
tychczas,  zgłoszenia  się  do  ewidencji  ludności 
po odbiór nr PESEL. Bardzo ważną zmianą jest 
wydłużenie terminu zgłoszenia urodzenia dziec-
ka z 14 dni do 21 dni od dnia sporządzenia karty 
urodzenia.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że nie-
zgłoszenie urodzenia dziecka w ustawowym 
terminie będzie skutkować sporządzeniem 
aktu urodzenia z urzędu. Aby uniknąć proble-
mów, jakie mogą wyniknąć z tego faktu, bardzo 
ważne jest dotrzymanie  tego terminu przez ro-
dziców dziecka.

oDPiSy aKtÓW StaNu cyWiLNego

Nowa  ustawa  przewiduje  odmiejscowienie 
wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. 
Znaczy  to,  że  odpisy  aktów  stanu  cywilnego 
można  pobrać  w  każdym  urzędzie  stanu  cy-
wilnego na  terenie Polski, niezależnie od  tego, 
gdzie  nastąpiło  zdarzenie  urodzenia,  małżeń-
stwa  lub  zgonu.  Należy  jednak mieć  na  uwa-
dze, że od dnia 1 marca br. rejestr BUSC (Baza 
Usług  Stanu Cywilnego)  jest  sukcesywnie  na-
pełniany, a więc dopóki akt stanu cywilnego nie 
zostanie wprowadzony do centralnego systemu, 
otrzymanie odpisu aktu sporządzonego w innym 
USC niż został złożony wniosek nastąpi w ciągu 
10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

ZaWarcie ZWiąZKu MaŁŻeńSKiego 
PoZa urZęDeM StaNu cyWiLNego

Ustawodawca rozszerzył możliwość zawar-
cia związku małżeńskiego poza urzędem stanu 
cywilnego. Dotyczy to nie tylko osób w stanie 
zagrożenia  życia  lub  zdrowia,  ale  także narze-
czonych, którzy wskażą miejsce zawarcia mał-
żeństwa  zapewniające  zachowanie  uroczystej 
formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób 
obecnych na uroczystości. Wiązać się to będzie 
jednak  z  poniesieniem  dodatkowych  kosztów 
z  tego  tytułu.  Opłata  za  przyjęcie  oświadczeń 
o wstąpieniu w  związek małżeński  poza  urzę-
dem stanu cywilnego wyniesie 1 000 zł.

DoWoDy oSoBiSte

-  zmianie uległ wzór dowodu osobistego, w któ-
rym nie ma już adresu zameldowania, podpisu 
posiadacza ani jego rysopisu
-  obecnie posiadane dowody osobiste zachowają 
ważność zgodnie z terminem ważności, na jaki 
zostały wydane, a zatem nie ma ustawowego 
obowiązku wymiany dowodu na nowy wzór
-  zmiana  adresu  zameldowania  nie  powoduje 

wymogu wymiany  dowodu  osobistego,  nato-
miast po zmianie danych zawartych w dowo-
dzie wydanym  na  podstawie  nowych  przepi-
sów, dowód osobisty będzie ważny przez okres 
4 miesięcy
-  ulega  zmianie  fotografia  dołączana  do wnio-
sku o wydanie dowodu osobistego; dotychczas 
wymagany był lewy półprofil, natomiast nowe 
wymogi co do fotografii zostały ujednolicone 
z przepisami ustawy o paszportach
-  złożenia wniosku o dowód osobisty można do-
konać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce
-  umożliwiono złożenie wniosku o dowód oso-
bisty  drogą  elektroniczną,  jednak w  urzędzie 
nadal będzie konieczna osobista wizyta w celu 
jego odebrania
-  w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do 
czynności  prawnych  lub  posiadającej  ogra-
niczoną  zdolność  do  czynności  prawnych 
ubiegającej  się  o wydanie dowodu osobiste-
go, wniosek składa jeden rodzic lub opiekun 
prawny. Do  tej pory, przy złożeniu wniosku 
o dowód dla dziecka do 13 roku życia, wyma-
gana była obecność obojga rodziców

-  umożliwiono dokonanie zgłoszenia utraty lub 
uszkodzenia  dowodu  osobistego  drogą  elek-
troniczną
-  obowiązek dostarczania przez wnioskodaw-
cę dodatkowych dokumentów w formie ak-
tów stanu cywilnego został ograniczony wy-
łącznie  do  przypadku niezgodności  danych 
wskazanych  we  wniosku  z  informacjami 
istniejącymi w posiadanych przez organ re-
jestrach.

eWiDeNcJa LuDNości

Nowa  ustawa  o  ewidencji  ludności  wpro-
wadziła  możliwość  dokonania  wymeldowania 
lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elek-
troniczną  oraz  możliwość  uzyskania  numeru 
PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po do-
konaniu zameldowania.

informujemy Państwa, że obowiązek 
meldunkowy nadal istnieje.

Prosimy  mieszkańców  o  wyrozumiałość 
w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjono-
wania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że pra-
cownicy  urzędu  dołożą  wszelkich  starań,  aby 
jak najlepiej realizować nowe zadania leżące po 
stronie Urzędu Miejskiego.<

Lilia ślusarczyk-grącka
kierownik uSc w Łasku

Zmiany w uSC
Z początkiem marca br. weszły w życie trzy nowe ustawy: Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. 
Zmiany, jakie wymienione ustawy niosą ze sobą, w swoim założeniu mają ułatwić 
interesantom załatwienie sprawy w urzędzie oraz usprawnić pracę urzędnikom.

Pozycja siedząca, którą przyjmujemy pod-
czas pracy biurowej lub za kierownicą, sprzyja 
powstawaniu przeciążeń w strukturach kręgo-
słupa. Szczególnie źle znoszą one długie utrzy-
mywane  niedbałej  postawy  ciała  z  zaokrą-
glonymi  plecami.  Takie  wymuszone  pozycje 
razem  z  niedostateczną  aktywnością  ruchową 

i  otyłością  odpowiedzialne  są  m.in.  za  dege-
nerację mięśni naszego kręgosłupa. Poza tym, 
wywołują one ogromne siły kompresyjne nad-
miernie obciążające dyski znajdujące się mię-
dzy  kręgami  kręgosłupa. Aby  skompensować 
zwiększoną ruchomość pomiędzy kręgami krę-
gosłupa jego mięśnie napinają się nadmiernie, 

kręgosłup nie musi boleć!
co zrobić, kiedy od dłuższego czasu bolą nas plecy? czy są metody, które potrafią 
ukoić ból i przynoszą długotrwałą ulgę? gdzie szukać pomocy? – na te pytania 
odpowiadają specjaliści z columna Medica. 

co  doprowadza  do  ich  przeciążania. Właśnie 
tak powstające przeciążenia w mięśniach, wię-
zadłach, stawach i dyskach kręgosłupa stają się 
źródłem dolegliwości bólowych w 85% przy-
padków bólu pleców.

Aby  skutecznie  leczyć  tego  typu  dolegli-
wości bólowe kręgosłupa, często nie wystarczy 
tylko  rozluźnienie  podrażnionych  mięśni  po-
przez wykonanie masażu  leczniczego.  Istotne 
znaczenie  ma  również  przeprowadzenie  wła-
ściwej  terapii  przeciążonych  stawów między-
kręgowych czy dysków.

Czas fizjoterapii tego rodzaju dolegliwości 
uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od 
stopnia  uszkodzenia  wspomnianych  struktur 26
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Jednocześnie  rozstrzygnięto  konkursu 
na  najlepszy  szkolny  projekt  edukacyjny 
z zakresu zagadnień edukacji globalnej „Od 
edukacji globalnej do odpowiedzialności za 
świat”, w którym łaskie gimnazjum, również 
jako jedyna szkoła z województwa łódzkie-
go, wyróżniono za projekt realizowany przez 
uczniów  klasy  III,  Samorząd  Uczniowski 
i  zespół  nauczycieli:  Agatę  Subczyńską, 
Monikę Durys i Joannę Krawniak-Mielcza-
rek. Projekt nosił nazwę „Czy wiesz co zjesz 
jutro? Nie wszyscy na świecie są pewni ju-
trzejszego posiłku”. Uczniowie zapoznali się 
z problemem bezpieczeństwa żywności - za-
równo w skali globalnej, jak i lokalnej. Dla 
niektórych  temat  ten  był  prawdziwym  od-
kryciem, bo nie zdawali sobie sprawy z tego, 
co rzeczywiście znajduje się w żywności.

Sukces  szkoły  pomoże  w  propagowa-
niu edukacji globalnej, której zadaniem jest 
wyjaśnianie  globalnych  współzależności, 
przyczyn problemów współczesnego świata 
i wyzwań z tym związanych, również w in-
nych  placówkach  oświatowych.  Edukacja 
globalna  idealnie  wpisuje  się  w  podstawę 
programową  wielu  przedmiotów  i  pomaga 
kształtować,  wychowywać  młodego  czło-

SukCeS łaskiego gimnazjum nr 1
W ośrodku rozwoju edukacji (ore) w Warszawie wręczono certyfikaty „SZKoŁa gLoBaLNa 2014” dla szkół, które 
mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie włączania edukacji globalnej do programów nauczania i planu pracy placówki. 
W ramach tego konkursu, organizowanego przy współpracy ore i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po udokumentowaniu 
swoich kilkuletnich działań, Publiczne gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku otrzymało wyróżnienie 
i nagrodę. Jest to dla społeczności całej szkoły osiągnięcie dużej rangi, potwierdzające jakość i nowatorstwo nauczania w szkole, 
gdyż znalazła się wśród 9 najlepszych placówek w Polsce i jako jedyna reprezentowała województwo łódzkie. 

wieka  do  życia we współczesnym  świecie, 
pomaga przybliżać społeczeństwu zagadnie-
nia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak 
również  pokazywać  wzajemne  zależności 
między  Polakami  a  mieszkańcami  krajów 
rozwijających się. 

Szkoła  zaprasza  do  zapoznania  się  z  jej 
działaniami  w  zakresie  edukacji  globalnej  na 

stronie internetowej: www.wikom.pl/gim1lask 
oraz na blogu gimnazjalnym 
www.gimnazjalnyblog.blogspot.com. 

Wszelkie  informacje  na  temat  edukacji 
globalnej i wspomnianych konkursów moż-
na znaleźć na: 
www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl<

a. Subczyńska

Kandydaci  do  klas  pierwszych  i  oddzia-
łów  przedszkolnych  zostali  ciepło  przyjęci 
przez  uczniów  „Piątki”.  Przygotowali  oni  pod 
kierunkiem  swoich  nauczycieli  zajęcia  warsz-
tatowe  dla  maluchów. W  klasach  goście  pra-
cowali w grupach, bawiąc się  i ucząc - w tym 
celu  udostępniono  pomoce  dydaktyczne  pozy-
skane z  funduszy unijnych, a służące do reali-
zacji projektu edukacyjnego opartego na  teorii 
inteligencji  wielorakich  Gardnera  (pracownie 
zabaw edukacyjnych powstały pod kierunkiem 
pań: Joanny Majcherczyk, Emilii Stępień, Lidii 
Stempień    i  Doroty  Miksy).  Przedszkolakom 
podobał  się  pokaz  umiejętności  pływackich 
uczniów klas  sportowych  przygotowany  przez 
nauczycielki  wychowania  fizycznego:  Joannę 
Młynarczyk  i  Emilię Bartczak. Może  niektóre 
maluchy  zapragną  rozwijać  się w  tym kierun-

Dni otwarte w „Piątce”
W ostatnim tygodniu lutego Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika 
w Łasku odwiedziły dzieci z gminnych przedszkoli. Pod opieką swoich wychowawców 
gościli tu w porannych godzinach wychowankowie publicznych przedszkoli (nr 1,  
nr 3 i nr 6) w Łasku. W piątek, 27 lutego od godziny 17 do 20 szkoła była otwarta 
dla wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy zostali zaproszeni wraz ze swoimi 
dziećmi. autorką i koordynatorką projektu dni otwartych jest Magdalena Zwolińska.

ku? W naszej szkole powstają klasy pływackie 
–  na  etapie wczesnoszkolnym uczniowie mają 
dodatkowo  siedem godzin w  tygodniu wycho-
wania fizycznego (w tym pięć na pływalni), a od 
klasy czwartej jest to o sześć godzin wf więcej 
(są to zajęcia przeznaczone na naukę pływania). 

Pani  Justyna  Plisiecka  zaprosiła  dzieci  do 
pracowni  komputerowej,  gdzie mogły  „grać”. 
To  magiczne  słowo  otwiera  przed  nauczycie-
lem wiele drzwi – nie mając pojęcia, że „gra-
nie” wiąże się z nauką, maluszki rozwiązywały 
zadania matematyczne, dzielnie pomagając so-
bie  w  liczeniu  wszystkimi  paluszkami. W  bi-
bliotece szkolnej dla przedszkolaków nasi akto-
rzy zagrali sztukę  wg baśni „Piękna i Bestia”. 
Przedstawienie miało charakter interaktywny – 
przedszkolaki w jego trakcie wykonywały roz-
maite zadania, wykazując się wiedzą i odwagą, 

a  w  nagrodę  otrzymały  medale  dla  znawców 
baśni.  Ten  projekt  został  zrealizowany  przez: 
Jolantę  Kuliberdę,  Monikę  Sagan,  Urszulę 
Przybylską, Joannę Szymczak oraz Magdalenę 
Woźniak. Swoje pierwsze kroki w świecie nauki 
goście poczynili w stworzonym przez Magda-
lenę Zwolińską i Sylwię Groblewską laborato-
rium przyrodniczo-matematycznym, gdzie mo-
gli obserwować przez mikroskopy prymitywne 
formy życia, strukturę minerałów. Tu przepro-
wadzali też doświadczenia, obserwując reakcje  
chemiczne i zjawiska fizyczne – ponieważ ma-
luchy osobiście przeprowadzały wszystkie eks-
perymenty, na pewno na temat  lekcji przyrody 
będą miały pozytywne wyobrażenia. 

Na sali gimnastycznej gości przyjęli ucznio-
wie klasy 3B sportowej. Pod kierunkiem Ilony 
Kachaniak i Agaty Pierzchalskiej przygotowali 
kilka zabaw ruchowych, w tym sztafety. Przed-
szkolaki  bardzo  chętnie  rywalizowały w  kon-
kurencjach  sportowych,  z  zapałem  kibicując 
swoim kolegom – na pewno znajdują się w ich 
gronie przyszli mistrzowie. 

Przyjazne  zapoznanie  ze  szkołą  jest  istot-
nym elementem przygotowania dzieci do roz-
poczęcia nauki, a dzięki tej wizycie łaskie ma-
luchy  będą  wyobrażać  sobie  pierwszą  klasę  
jako czas zorganizowanych zabaw i atrakcji.<

anetta Szulc



Zabiegi pielęgnacyjne w parku
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Łączna  ilość  wiązań  wyniosła  76,  w  tym  73  wiązania  ela-
styczne  i  3  wiązania  sztywne.  Zabiegom  poddanych  zostało  476 
drzew  rosnących w parku,  zgodnie  z wykonaną w  czerwcu ubie-
głego  roku  inwentaryzacją  drzew  wymagających  wykonania 
zabiegów  pielęgnacyjnych,  zatwierdzoną  przez  wojewódzkie-
go  konserwatora  zabytków.  Po  zatwierdzeniu  inwentaryzacji 

W lutym tego roku zakończyły się prace pielęgnacyjne w Parku Miejskim w Łasku. realizowano je w ramach zadania 
pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Parku Miejskiego w Łasku”. W zakres projektu weszły prace polegające 
na usunięciu suchych oraz uszkodzonych gałęzi i konarów, a także założeniu wiązań elastycznych i sztywnych. 

(15.09.2014  r.)  Urząd Miejski  wystąpił  o  dofinansowanie  wspo-
mnianego  zadania,  którego  koszt  całkowity  wyniósł  117646  zł, 
do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. WFOŚiGW przyznał  dofinansowanie w  formie 
dotacji w kwocie 116146 zł. Wyłoniono wykonawcę prac, którym 
została firma DREWZEL Gabriel Skrzypczyński  sp.  j. Natomiast 
w styczniu bieżącego roku wydana została decyzja wojewódzkiego 
konserwatora zabytków zezwalająca gminie Łask jako właścicielo-
wi  zabytkowego parku na wykonanie  zabiegów pielęgnacyjnych. 
Przeprowadzenie  prac  w  postaci  cięć  sanitarnych,  formujących 
i korekcyjnych oraz zastosowanie wiązań było niezbędne, aby za-
chować  odpowiedni  stan  zdrowotny  drzewostanu,  funkcje  parku 
oraz  jego  wartości  estetyczne,  a  także  zapewnić  bezpieczeństwo 
jego użytkownikom. 

Wspomniane prace pielęgnacyjne pozwolą na zachowanie war-
tości  zabytkowego  parku. W  ostatnim  czasie  sporo  drzew  zostało 
usuniętych z parku z powodu  ich obumarcia, dlatego  też zamierza 
się w sposób planowy uzupełnić nasadzenia. Gmina w miarę możli-
wości finansowych stara się inwestować w rewaloryzację parku, cze-
go przykładem były prace przeprowadzone w 2011 roku. Wykonano 
wtedy część alejek,  ścieżkę dydaktyczną oraz ustawiono elementy 
małej  architektury,  a  także  dokonano  nasadzeń  drzew  i  krzewów. 
Chodzi bowiem o to, aby Park Miejski stanowiący swoistą enklawę 
zieleni na terenie miasta, spełniał swoje funkcje i stanowił miejsce, 
w którym mieszkańcy będą mogli wypoczywać.<

anna Kmieć
Wydział ośr uM
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia

Wójt Gminy 
Jerzy Kotarski 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Cieślak

26 lutego br. w sali konferencyjnej  
gminnego ośrodka Kultury w Sędziejo-
wicach odbyło się zebranie założycielskie 
gminnego Klubu Sportowego. 

Uczestnicy na przewodniczącego zebrania 
wybrali  Dariusza  Cieślaka,  natomiast  funkcję 
sekretarza  powierzono  Sławomirowi  Sobali. 
Wybrano komitet założycielski, zarząd oraz ko-
misję rewizyjną. Przyjęto również statut klubu. 
Zarząd klubu funkcjonować będzie w składzie 
pięcioosobowym: Paweł Buczkowki – prezes, 

1 marca br. w Skierniewicach odbyły się Mi-
strzostwa Województwa Łódzkiego Straża-
ków oSP w halowej Piłce Nożnej. W turnie-
ju wzięła udział drużyna z oSP Pruszków, 
która reprezentowała gminę Sędziejowice. Po 
bardzo ciężkich i widowiskowych meczach 
strażacy z Pruszkowa ostatecznie zajęli piąte 
miejsce, co jest znakomitym wynikiem.

Nasi zawodnicy trafili do najsilniejszej gru-
py „B” z OSP Opoczno, Karsznice Duże, Lu-

Seniorzy w Sieci
 Z początkiem tego roku Klub Seniora, Kapela Podwórkowa „Sędziej”, Zespół śpiewaczy „Sędziejowianki” 
oraz Zespół Pieśni i tańca „Ziemia Sędziejowicka” zostały zgłoszone i zakwalifikowały się do projektu 
„Sieć Współpracy Seniorskich organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego”. Pierwsze 
spotkanie z przedstawicielami poszczególnych klubów, kapel i zespołów odbyło się 16 lutego br. w sali 
konferencyjnej gminnego ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

  W  dniach  24-26  lutego  br.  w  świetlicy 
GOK odbyła się część szkoleniowo-warsztato-
wa z zakresu „Liderzy lokalni i animacja w śro-
dowisku lokalnym”. W tych trzydniowych spo-
tkaniach wzięło  udział  12  osób  z  naszego  te-
renu, które reprezentowały wymienione grupy.

Głównym  celem  projektu  jest  wzmocnie-
nie  potencjału  III  sektora,  jako  silnego  part-
nera  administracji  publicznej  i  samorządowej 
województwa  łódzkiego  poprzez  utworzenie 
sieci współpracujących  instytucji partnerskich 
i ekspertów z krajów członkowskich Unii Eu-

bowidza, Dobroń  i Chajczyny. Do ostatniego 
meczu nasi chłopcy podeszli bardzo zdetermi-
nowani tym bardziej, że ich rywalem byli aktu-
alni wicemistrzowie Polski – OSP Chajczyny. 
Po dramatycznym i zaciętym meczu druhowie 
z  Pruszkowa  nie  ustąpili  pola  przeciwnikom. 
Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem, 
ale niestety nie wystarczyło  to, żeby awanso-
wać do półfinału.<

S. Sobala

Piąta drużyna w województwie

wództwa  łódzkiego”,  w  której  uczestniczyli: 
Kazimiera  Saleta  z  Klubu  Seniora  i  Zespo-
łu  Śpiewaczego  „Sędziejowianki”,  Jan  Krata 
z Kapeli Podwórkowej  „Sędziej”, Anna Pota-
siak z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejo-
wicka” oraz dyrektor GOK Grzegorz Brożyń-
ski wraz z instruktorem Katarzyną Matusiak.

Podczas zajęć zrodził się pomysł utworze-
nia stowarzyszenia skupiającego seniorów za-
angażowanych w działalność społeczno-kultu-
ralną na terenie gminy Sędziejowice.<

Katarzyna Matusiak

Mariusz  Buczkowki  i  Krzysztof  Hadrysiak  – 
wiceprezesi, Dariusz Cieślak  –  sekretarz  oraz 
Sławomir Sobala – skarbnik.

- Pierwszymi działaniami wybranego zarzą-
du będzie rejestracja klubu w ewidencji starosty 
łaskiego, przeprowadzenie konkursu na logo oraz 
opracowanie planu działania klubu na najbliższy 
rok – tłumaczy Dariusz Cieślak, przewodniczący 
Rady Gminy Sędziejowice i jeden z założycieli.

Klub będzie stawiał na kilka sekcji sporto-
wych. Zacznie przede wszystkim od reaktywa-

cji drużyny seniorskiej piłki nożnej, ale w dal-
szej  perspektywie  będzie  chciał  uruchamiać 
kolejne grupy.

-  Chcemy  organizować  zajęcia  również 
z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, 
ale i tych, którzy są wielbicielami innych dys-
cyplin, np. siatkówki, koszykówki czy szachów 
– tłumaczy Paweł Buczkowski, prezes zarządu.

O rozwoju klubu i jego poszczególnych ini-
cjatywach informować będziemy na bieżąco.<

Zarząd gKS Sędziejowice

POwSTAŁ GMinny Klub SPORTOwy SędZiEjOwiCE

ropejskiej. Zrzeszone organizacje, będą stano-
wiły  silniejszy podmiot dbający o  interesy  jej 
członków poprzez rozwój sektora i wpływanie 
na  proces  decyzyjny  władz  centralnych  i  sa-
morządowych.  Ponadto  członkostwo  w  Sieci 
umożliwi wspólną realizację nowych inicjatyw 
oraz ułatwi pozyskiwanie środków na realiza-
cję działań, w tym środków unijnych.

W  dniach  27  i  28  lutego  br. w  Instytucie 
Europejskim  w  Łodzi  odbyła  się  konferencja 
pt. „Inauguracja Sieci Współpracy Seniorskich 
Organizacji  Pozarządowych  z  terenu  woje-
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Czytelnik, którego najczęściej można było spotkać przy ladzie biblio-
tecznej ze stosami wypożyczanych książek,  to pan Stanisław Witkowski 
(220 wol.), zdobywca pierwszego miejsca. Drugim miejscem poszczycić się 
może pani cezara Wasilewska, której zsumowane wyniki wyniosły łącznie 
209 książek (Marzenin i Sędziejowice). Równorzędne drugie miejsce przy-
padło pani Beacie Magdziak, dyrektorowi biblioteki (209). Trzecie miejsce, 
co nie jest zaskoczeniem, przypadło Małgorzacie czwartek (139). Kolejne 
miejsce w konkursie zajął pan Mirosław Potasiak (130), a tuż za nim ewe-
lina Markowska (112). Po 100 książek przeczytały wieloletnie miłośniczki 
sag i literatury kobiecej: ewa Nowacka i Dorota rulko. 

W Marzeninie  tytuł  czytelnika  roku  zdobyła cezara Wasilewska, 
jak już była mowa, oraz Barbara Zielińska, która przeczytała 140 ksią-
żek. Mąż pani Basi, czesław Zieliński uplasował się na trzecim miejscu, 
gdyż przeczytał 70 książek. W Pruszkowie niezmiennie prym wiodą te 
same, wieloletnie czytelniczki: halina Pięta (97), teresa Marek (91), 
Małgorzata hoft  (81)  oraz Wiesława Dukalska  (79). W FB  Siedlce 
najlepszym  czytelnikiem  jest Zbigniew Dobrosz  (114)  oraz Mariola 
Zalewska (98).

GBP uhonorowała swoich najlepszych czytelników. Piękne albumy 
dla zwycięzców ufundował wójt gminy Jerzy Kotarski oraz aleksan-
dra Balcerowiak  (biżuteria,  torebki damskie, perfumy - dla dorosłych 
oraz sanki, zabawki, mini-sztalugi - dla najmłodszych), co niesłychanie 
wzbogaciło zasoby biblioteki! 

Tym razem niespodziankę w uroczystości stanowił fakt, że podczas 
wręczania nagród towarzyszyli nam nowi Przyjaciele Biblioteki: przed-
stawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna, a  jednocześnie 

CzytELNIK rOKu 2014
Już po raz piąty w gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach rozstrzygnięto konkurs na największą liczbę 
przeczytanych książek w roku ubiegłym. W erze kultury obrazkowej to właśnie biblioteki stoją na straży czytelnictwa 
i ksiąg, aby miłość do słowa pisanego nie zaginęła. Dlatego w  książnicy wielką wagę przykłada się do czytelnictwa 
- zakupu zbiorów dokonuje się na podstawie zamówień użytkowników oraz codziennych rozmów z miłośnikami 
literatury. W tym roku za cel postawiono podniesienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W zeznaniu podatkowym Pit składa-
nym za 2014 r. podatnik ma prawo przeka-
zać 1 % swojego podatku wybranej przez 
siebie organizacji pożytku publicznego. aby 
przekazać ten 1% podatku należy:
1. Wybrać organizację pożytku publicznego
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocz-
nym zeznaniu podatkowym (Pit-36, Pit-
-36L, Pit-37, Pit-28, Pit-38) Deklaracja 

łowczy w Kole Łowieckim Leśnik Sędziejowice – grzegorz Skrzyp-
czyński, a także prezes Koła Łowieckiego „Rolnik” w Pruszkowie Lech 
Pietrzak. Myśliwi złożyli na ręce dyrektor wspaniały album „Łowiec-
two” - jako wyraz wdzięczności za pomoc w przygotowaniu pamiątko-
wej publikacji z okazji jubileuszu Koła Łowieckiego „Leśnik” Sędziejo-
wice (50-lecie istnienia). Album „Łowiectwo” („Hunting”) jest już go-
towy do udostępniania czytelnikom. Ponadto myśliwi zaprenumerowali 
dla biblioteki czasopismo „Łowiec Polski”.

Po raz pierwszy w tym roku doceniono czytelników ze Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Sędziejowicach. Najwięcej książek prze-
czytała Krystyna czechowska, a także elżbieta ciołek. Z kolei Piotr 
Domagała uczestniczył we wszystkich akcjach biblioteki.

Zastępca wójta Mirosław Potasiak wyraził uznanie dla całej załogi 
biblioteki za efektowne wyniki działalności w 2014 roku oraz podzięko-
wał sponsorom i darczyńcom, szczególnie pani aleksandrze Balcero-
wiak, dzięki której dzień rozstrzygnięcia konkursu był wyjątkowo miły 
i radosny. Pani Zielińska i pani Wasilewska dodatkowo przygotowały 
przepyszne domowe ciasta. 

Prezentujemy również wyniki czytelnictwa wśród dzieci i młodzie-
ży. Są one nieco niższe z uwagi na to, że najmłodsi wypożyczają wiele 
pozycji w bibliotekach szkolnych. Pierwsze miejsce zdobyła anna No-
wacka (89), po niej Natalia głowinkowska (69), Malwina Sobala (62), 
Klaudia rulko (61), Daria Kowalczyk (40) oraz Julia Dymińska (32) 
i gabrysia głowinkowska.<

Beata Magdziak

1% dla potrzebujących
podatkowa zawiera dwa pola, które są nie-
zbędne by przekazać 1% rocznego podatku. 
W pola te wpisać należy:
• numer KRS organizacji
•  przekazywaną  kwotę,  która  nie  może  prze-
kroczyć 1% należnego podatku
Zachęcamy do przekazywania 1% na OPP, 

których działalność związana jest z gminą Sę-
dziejowice:

1.  towarzystwo Społeczno-Kulturalne gmi-
ny Sędziejowice, Wieluńska 6, 98-160 Sę-
dziejowice, numer KRS 0000237995

2.  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, numer 
KRS 0000037904, z dopiskiem 25063 Ma-
rek Aleksander

3.  Fundacja Pomocy osobom Niepełno-
sprawnym aMi, numer KRS 0000246136, 
z dopiskiem Julka Gabrysiak

DZięKuJeMy!<
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

- Świąt nadziei i zadumy, w imieniu własnym i samorządu gminnego, 
życzymy Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy zdrowych, pogodnych, 

pełnych wiary i miłości Świąt, obfitości smaków na stole 
oraz dużo wiosennego optymizmu. Niechaj świąteczne dni upłyną 

w ciepłej atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych 
i w duchu staropolskiej tradycji, a nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością 

utrwali się w Waszych sercach na długi czas i pozostanie z Wami 
także w poświątecznej codzienności.

Wójt Gminy – Michał Włodarczyk
Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Bruzda

Według gminnych statystyk, z kadencji na 
kadencję rośnie liczba kobiet pełniących funk-
cję sołtysa. Osiem lat temu było ich 14, w po-
przedniej kadencji 18, a od tego roku ich liczba 
wzrosła o 1, czyli obecnie pań na stanowisku 
sołtysa jest 19. Reasumując, tegoroczne wyniki 
wyborów sołtysów przedstawiają  się następu-
jąco:

1. Majczyk Mariola - Brzyków
2. Janecki Jan - Chociw
3. Kościelniak Agnieszka - Chrusty
4. Pilecka Aneta - Chrząstawa
5. Piechowicz Władysław - Dąbrowa Widawska
6. Chojnacki Piotr - Dębina
7. Piątek Zdzisława - Goryń
8. Smarzych Katarzyna - Górki Grabińskie

  9. Olejniczak Urszula - Grabówie
10. Kędzierski Zbigniew - Izydorów
11. Gawlik Agnieszka - Józefów
12. Gacki Eugeniusz - Józefów Widawski
13. Janus Urszula - Kąty
14. Pawlak Joanna - Klęcz
15. Pacholik Tadeusz - Kocina
16. Ciapciński Kacper - Korzeń
17. Szczęsny Franciszek - Las Zawadzki
18. Pietrzak Zbigniew - Ligota
19. Stasiak Sławomir - Łazów
20. Uciński Rafał - Ochle
21. Drabent Dorota - Osieczno
22. Kmieć Ryszard - Patoki
23. Owczarek Grzegorz - Podgórze
24. Olczak Zdzisław - Restarzew Cmentarny
25. Drygowska Anna - Restarzew Środkowy

26. Kaczmarek Ewa - Rogóźno
27. Majczak Mirosława - Ruda
28. Kępińska Elżbieta - Sarnów
29. Skrzypczyński Mieczysław - Sewerynów
30. Sztangret Sylena - Siemiechów
31. Brocka Jolanta - Świerczów
32. Płóciennik Ireneusz - Widawa
33. Pokorski Eugeniusz - Wielka Wieś A
34. Cygan Jan - Wielka Wieś B
35. Mendowski Grzegorz - Wincentów
36. Jasiak Andrzej - Wola Kleszczowa
37. Bujanowski Henryk - Witoldów
38. Krysiak Danuta - Zabłocie
39. Kozieł Joanna - Zawady
40. Namirowski Bogusław- Kol. Zawady
41. Stępień Elżbieta - Zborów<
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W sobotę 7 marca odbyło się ostatnie z 41 zebrań wyborczych w sołectwach naszej gminy. W ciągu kilku minionych tygodni 
mieszkańcy wsi mieli okazję wypowiedzieć się w sprawie wyboru sołtysów oraz członków rad sołeckich. W większości sołectw 
mieszkańcy mandatem zaufania ponownie obdarzyli osoby pełniące dotychczas funkcję sołtysa. Nowi zaś zostali wybrani 
w 17 sołectwach, tj.: Brzyków, chociw, chrusty, Józefów, Kąty, Klęcz, Kocina, Korzeń, Łazów, ochle, świerczów, Widawa, 
Wielka Wieś a, Wincentów, Wola Kleszczowa, Zawady i Zborów.

Już  na  długo  przed  oficjalnym  rozpoczę-
ciem  sala  po  brzegi  zapełniła  się  ponad  300 
przedstawicielkami  płci  pięknej.  Do  udziału 
w imprezie zachęcał nie  tylko bogaty i przy-
gotowany  jak  zwykle  z  dużym  rozmachem 
program artystyczny,  ale  także wiele niespo-
dzianek.

Uroczystość  rozpoczęła  się  od  życzeń 
złożonych  paniom  przez wójta Michała Wło-
darczyka,  przewodniczącego  Rady  Gminy 
Ryszarda  Bruzdę  oraz  wiceprezesa  Lokalnej 
Grupy  Działania  „Dolina  rzeki  Grabi”  Irene-
usza Omyłę. Panowie podkreślali wartości, ja-

ŚWięTo widawskich pań
Dzień Kobiet to jedno z najpopularniejszych świeckich świąt w roku, i choć niektórym wciąż kojarzy się z PrL-
owskim zwyczajem wręczania goździków i rajstop, to jednak nadal stanowi formę podziękowania dla kobiet za ich 
wkład w czynienie świata lepszym i piękniejszym. Z tej też okazji organizatorzy podobnych wydarzeń prześcigają 
się w przygotowaniu najatrakcyjniejszego programu dedykowanego paniom. Przed tym zadaniem stanęła także 
gmina Widawa. Z tej pięknej okazji do sali widowiskowej gminnego ośrodka Kultury na niedzielne popołudnie 
8 marca zaproszono panie z całej gminy, dla których przygotowano niezwykłą i barwną imprezę.

kie mają w sobie kobiety, oraz ważną rolę, jaką 
pełnią w  życiu  każdego mężczyzny,  po  czym 
wszystkie z obecnych na sali pań obdarowane 
zostały różami.

Całość  programu w  profesjonalny  sposób 
i z dużym wdziękiem poprowadził duet: Kata-
rzyna Raszewska i Piotr Chojnacki. 

Po części oficjalnej przyszła pora na część 
artystyczną, w której na wstępie wystąpili wy-
jątkowi goście, dwaj przystojni panowie  i  za-
razem wyjątkowo  utalentowani  artyści  -  Zbi-
gniew  Sobieraj  i  Kazimierz  Barasiński,  czyli 
Łódzki Duet Akordeonowy „Duo Atre”. Pod-

czas koncertu artyści bezustannie zaskakiwali 
wspaniałym,  a  nawet,  rzec  można,  brawuro-
wym  wykonaniem  pozycji  repertuarowych, 
takich  m.in.  jak  „Prząśniczka”  St.  Moniusz-
ki,  „Taniec z  szablami” A. Chaczaturiana czy 
uwertury do opery „Wilhelm Tell” G. Rossinie-
go. Na  zakończenie  koncertu  brawom  i  owa-
cjom nie było końca. 

Następnie  przyszedł  czas  na  prezentacje 
lokalnych artystów, z których jako pierwsi wy-
stąpili uczniowie gimnazjum w Widawie, czyli 
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Pierwszy z nich to konkurs na najpiękniej-
szą pisankę, którego celem jest m.in. propago-
wanie  lokalnego  i  narodowego  folkloru,  po-
przez popularyzację  twórczości własnej zwią-
zanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, ocale-
nie od zapomnienia typowych form twórczości 
ludowej związanych z okresem Wielkanocnym 
oraz aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy Widawa w kierunku kul-
tywowania tradycji oraz uprawiania sztuki lu-
dowej.  Konkurs  organizowany  jest  w  IV  ka-
tegoriach:  I  kat.  -  dzieci  szkolne  klasy  I-III, 
II  kat.  -  dzieci  szkolne  klasy  IV-VI,  III  kat. 
–  gimnazjum  i  IV kat.  –  dorośli.  Przy  ocenie 
prac  pod  uwagę  będzie  brana  głównie  pomy-
słowość, inwencja twórcza wykonawców, tech-

nika i estetyka wykonania oraz nawiązanie do 
tradycji. Uroczyste wręczenie nagród połączo-
ne z otwarciem wystawy odbędzie się we wto-
rek 31 marca br. o godz. 10 w GOK.

Drugi,  to  konkurs  na  najpiękniejszy,  tra-
dycyjny stół wielkanocny. Udział w nim mogą 
wziąć  reprezentacje  sołectw,  kół  gospodyń 
wiejskich, parafii,  instytucji, placówek oświa-
towych i kulturalnych, stowarzyszeń, oraz gru-
py nieformalne z gminy Widawa. Celem kon-
kursu  jest  kultywowanie  i  podtrzymywanie 
tradycji, edukacja w zakresie obyczajów i zwy-
czajów  regionalnych,  pokazanie  możliwości 
twórczego aranżowania stołu wielkanocnego.

Uczestnicy  konkursu  mają  za  zadanie 
przygotowanie  nakrycia  stołu  o  wymiarach 

podanych w  formularzu  zgłoszeniowym,  na 
którym  znajdą  się  obowiązkowo:  symbole 
świąteczne, tj. koszyczek ze święconką, tra-
dycyjne potrawy, w tym wyroby lub wypieki 
wielkanocne,  dekoracje,  np.  stroiki,  pisan-
ki.  Dodatkowo  -  inne  produkty  i  prace  rę-
kodzielnicze  nawiązujące  do  tradycji  Świąt 
Wielkiej  Nocy,  według  pomysłu  i  uznania 
uczestników konkursu, oraz dokonanie krót-
kiej  prezentacji  ustnej  swojego  stołu  przed 
Komisją konkursową podczas imprezy. Oce-
na prezentacji zostanie dokonana we wtorek 
31 marca  br.  w  godzinach  13-14,  po  której 
nastąpi ogłoszenie wyników oraz przyznanie 
nagród.<
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święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi czas wielkich porządków, przygotowania odświętnego wystroju 
i planowania świątecznych dań. te święta kojarzą się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem-
dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami. Z tej też okazji wójt gminy Widawa, przewodniczący rady gminy, 
proboszcz parafii Widawa oraz gminny ośrodek Kultury zapraszają do udziału w tegorocznych konkursach świątecznych.

konkUrsy wielkanocne

Patrycja Krysiak i Kacper Krześniak w scence 
muzycznej do piosenki „Ja dla pana czasu nie 
mam”, a tuż po nich zaprezentował się zespół 
śpiewaczy „Widawianie”.

Po  tych  muzycznych  prezentacjach  nad-
szedł czas na humor i zabawę, czyli na turniej 
z  nagrodami  pn.  „PARA  DAJE  RADĘ”,  do 
którego poproszono cztery odważne pary mał-
żeńskie. Znaleźli się wśród nich: Jolanta i Da-
mian  Chrobot,  Renata  i  Zdzisław  Wapińscy, 
Magdalena  i  Marian  Cynarscy  oraz  Elżbieta 
i Bogumił Czapińscy. Zmierzyli się oni w czte-
rech  konkurencjach:  „Jej  portret”,  „Kalambu-
ry”, „Kotka w worku” i „Śniadanie do łóżka”. 
Konkurencje  oceniało  jury  w  składzie:  wójt 
Michał  Włodarczyk,  przewodniczący  Rady 
Gminy  Ryszard  Bruzda,  wiceprezes  Lokalnej 
Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” Ireneusz 

Wszystko co dobre, szybko się kończy, 
niestety, ferie zimowe również. od 
6 do 15 lutego br. 45 dzieci z gminy 
Widawa spędziło ten piękny czas 
w górach, w miejscowości Murzasichle  
k. Zakopanego. Wyjazd współfinansowany 
był przez gminę Widawa oraz Kasę 
rolniczego ubezpieczenia Społecznego. 
Dzieciom oprócz śniegu i pięknej zimowej 
scenerii zapewniono wiele rozrywek, 
m.in. jazdę na nartach, łyżwach, przejazd 
wyciągiem krzesełkowym, zjeżdżanie 
z górki, jak również zwiedzanie, w tym 
zakopiańskich Krupówek. 

Przy  tylu  atrakcjach  czas  wypoczynku 
szybko minął  i dzieci powróciły do domów 
bardzo zadowolone i pełne niezapomnianych 
wrażeń.<
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ŚWięTo widawskich pań

Omyła oraz kierownik GOK Anna Krześniak. 
Publiczność brawami gorąco dopingowała pary 
startujące w konkurencjach,  a wszystkie  kon-
kurencje wywoływały  na  sali  salwy  śmiechu. 
Najwięcej punktów zdobyli państwo Magdale-
na i Marian Cynarscy, którzy o I miejsce zmie-
rzyli  się  z  Renatą  i  Zdzisławem Wapińskimi. 
Wszystkie  pary  otrzymały  w  nagrodę  dyplo-
my  i  gadżety  od  LGD,  a  zwycięska  para  ob-
darowana została voucherami do kina „Ratusz” 
w Zduńskiej Woli ufundowanymi przez wójta  
Michała Włodarczyka oraz wiosennym koszem 
obfitości od kierownika GOK. 

Po krótkiej  zmianie  scenografii, na  scenie 
pojawili  się  panowie  znanej  i  niezmiernie  lu-
bianej  przez  widawską  publiczność  amator-
skiej grupy teatralnej „Tacy sami”, w widowi-
skowy sposób zaaranżowanych i wykonanych 

utworach muzycznych oczywiście o kobietach. 
Jak zawsze, ich występ bardzo przypadł do gu-
stu publiczności, w związku z czym nie obyło 
się bez bisów.

Taką samą burzą oklasków przyjęty został 
występ znanej już nie tylko na widawskiej sce-
nie grupy wokalnej „PracującyRazem”, wyko-
nującej wiązankę znanych i pięknych piosenek 
o kobietach. 

Na zakończenie wszyscy artyści występują-
cy tego dnia na scenie oraz pan wójt, przewodni-
czący Rady, wiceprezes LGD i  kierownik GOK 
odśpiewali  piosenkę  finałową  pt.  „Za  zdrowe 
pań”. Były podziękowania i wiele ciepłych słów 
od wójta dla wszystkich osób, które przyczyniły 
się do organizacji tego pięknego święta. Uwień-
czeniem całości był ogromny, podzielony wśród 
obecnej na sali widowni tort.<

aK

Ferie w tatrach
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Orlewski sporo już żyje na tym świecie, więc 
doskonale wie, że nie ma ludzi, którzy nie czynią 
błędów. Sam nie jest pozbawiony tej przypadło-
ści, dlatego spogląda na bliźnich  -  jak na poetę 
przystało – z  lirycznym ciepełkiem  i  zrozumie-
niem,  zagłębiając  się  często  w  meandry  ludz-
kiej  duszy,  tropiąc  ułomności  i  wady.  W  tych 
niewielkich utworach, których tworzenie wbrew 
pozorom nie jest sprawą prostą, stara się zawrzeć 
„kawał  ludzkiej  duszy”,  prawdy  o  nas  samych, 
łącznie z odwieczną tęsknotą na portretem malo-
wanym pięknymi jasnymi farbami. Orlewski nie 
szczędzi łatek, ale robi to bez złośliwości.

Oto  próbka  utworów  R.  Orlewskiego 
z jego ogródka.

eugeNiuSZ iWaNicKi
Nasz trakt wiedzie od młodości
przez przyjaźń, pióro i scenę – 
on w umysłach prozę mości, 
ja im ślę liryczną wenę. 

JaN JaNiSZeWSKi
Jotanie, Jotanie
z Lublina i Łasku –
kto ciebie wspomina, 
ten doznaje blasku.

FeLiKS raJcZaK
Działał na miarę epoki, 
pisał tak jak ziemia śpiewa, 
patrzył w „pieczyste obłoki” –
i hymn ten wciąż szumią drzewa.

rySZarD WaSiLeWSKi
Kiedyś razem w cieniu sosen
stawialiśmy modom veto,
dziś przyjaciel – z własnym głosem –
znakomitym jest poetą.

Do a.F. MoDrZeWSKiego
Szkoda, żeś, Prześwietny,
nie mógł był przewidzieć
I pisząc O szkole –
Napisać O wstydzie…

OGRÓDEK Bez ogrÓDek
to tytuł najnowszej książki rafała orlewskiego, w której poeta kpi z tego, 
co go otacza. a że na świat patrzy nie tylko krytycznie, ale i z wielką 
wyrozumiałością, mamy do czynienia z dziełkiem, które czyta się jednym 
tchem, a do tego smakuje jak najlepsze danie.

oBraŻaLSKi
Ze skóry wyłazi:
jak tu się obrazić!...

BaŁucZ
Miejsce tylko znane mi
Z drogi do rodzinnej wsi.

PoZycJa
Uczeń też człowiek,
Lecz kto widział, panie, 
że zamiast słuchać
śmie mieć własne zdanie?

PytaNie NaiWNe 
Nie wiem, dlaczego nas gorszy
modny kostiumik plażowy – 
pramatka Ewa nosiła
wyłącznie listek figowy!

NaroDoWa orKieStra
Naprawdę liczną orkiestrę
w Polsce się stworzyć udało:
jeden bęben Totolotka,
i – kilka milionów cymbałów.

o PiŁce
Był LZS Kolumna, 
potem LKS „Pogoń”…
Gdzieżeś, o piłko dumna,
chociaż wspomnieniem dogoń!

PeWNiK
Po odejściu w wieczną ciszę
Na pewno nic nie napiszę.

Ta pocztówka pochodzi z okresu okupacji hitlerowskiej. Pokazuje Łask z lotu ptaka, ale jakże różniący się od miasta AD 2015. 
Przede wszystkim rzuca się w oczy brak wielu domów w sąsiedztwie kolegiaty, zamiast których dominowała zieleń. Tak, tak – nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że Łask sprzed prawie 80 laty był miastem znacznie mniejszym niż dziś, jego zabudowa koncentrowała 
się w aktualnym centrum, a rejony dzisiejszego ŁDK, ulicy Polnej czy Południowej to były peryferia.< (Saw)

Na 
Mniej domów, więcej zieleni...

choroBa
Pijaństwo jest chorobą duszy:
gdy ją zapijesz – suszy.

KiBoL
Jeszcze nie wie,
 kto będzie kopał,
 a już za wynik
litra wyżłopał.



z  matematyki.  Uczy-
łam  między  innymi 
w Wiewiórczynie,  Ja-
nowie w Wieluńskiem 
i  w  Szczecińskiem, 
gdzie miałam być tyl-
ko  2,5  roku,  a  praco-
wałam aż 17 lat. Łącz-
nie  przepracowałam 
w zawodzie 50 lat.

Gdy  pani  Bo-
gusława  opowiada 
o  swojej  drodze  ży-
ciowej,  w  jej  oczach 
pojawiają  się  łzy.  Choć  od  tragicznej  śmierci 
ojca  minęło  już  ponad  siedemdziesiąt  lat,  pa-
mięć o okrucieństwach wojny i cierpieniach lu-
dzi, szczególnie takich dzieci jak ona, jest wciąż 
żywa. Gdy podczas rozmowy z reporterem po-
wraca pamięcią do tamtych zdarzeń, wzruszenie 
odbiera jej głos...

Dziś pani Bogusława korzysta z zasłużonej 
emerytury, podobnie zresztą jak jej małżonek, 
także pedagog. Do zdarzenia z 6 listopada 1941 
roku  wraca  od  czasu  do  czasu,  wspominając 
zarówno swoje  trudne dzieciństwo, naznaczo-
ne wojną, jak i niełatwe życie matki, która jak 
wiele kobiet dzieliła tragiczny los polskich ro-
dzin.

Już  na  zakończenie  mojej  wizyty,  pani 
Bogusława przypomina znamienny fakt: 6 li-
stopada ginie  jej ojciec, a  tego samego dnia 
dwadzieścia  dwa  lata  później  rodzi  się  jej 
syn...

(Po) 
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GdyBy nie Było WOjnY...

egZeKucJa JeDeNaStu

Pani Bogusława urodziła się kilka miesięcy 
po  śmierci  swojego ojca. Zatem nigdy go nie 
widziała,  nie  poznała  jego  głosu,  dotyku,  ale 
wie o nim niemal wszystko. Pochodził z wie-
lodzietnej rodziny, w której wychowywało się 
5 synów i 3 córki. Urodził się we wsi Sówki, 
w ówczesnym powiecie łaskim, niedaleko wsi 
Rusiec.  Jego  ojciec  Maciej  był  człowiekiem 
pracowitym i zaradnym, więc rodzina jakoś so-
bie radziła.

-  Gdy  przyszła  wojna,  zaczęły  się  prze-
śladowania  Polaków.  Mieli  nas  wysiedlić, 
więc  bezustannie  żyliśmy w  strachu.  Ponad-
to  Niemcy  co  jakiś  czas  wpadali  do  domu 
i  szukali  broni.  Przetrząsali  nawet  obornik. 
W obawie  przed  aresztowaniem  lub wywóz-
ką  na  roboty,  dwie  siostry  taty  ukrywały  się 
w  Grabnie.  Któregoś  dnia  hitlerowcy  znów 
wpadli do domu i zrobili rewizję. Chłopakom 
w porę udało się zbiec, ale dziadek pozostał. 
Gdy Niemcy  znaleźli  broń,  tak  dotkliwie  go 
pobili, że wkrótce zmarł.

Wreszcie  we  wrześniu  czy  październiku 
1941  roku  Niemcom  udało  się  aresztować 
ojca  Bogusławy.  Podejrzewali  go,  że  działa 
w  konspiracji.  Prawdopodobnie  doniósł  na 
niego jeden z granatowych policjantów, który 
miał z Leonem jakieś zadawnione porachun-
ki. Zabrali Sierszyńskiego do Wielunia  i  tam 
trzymali w więzieniu. Żona Leona - Stanisła-
wa była przekonana, że wywiozą go na robo-
ty do Niemiec  i któregoś dnia wraz z siostrą 
Marysią udały się pieszo do Wielunia. Prawie 
czterdzieści kilometrów. Przekazały Leonowi 
trochę  jedzenia,  skórzane  buty.  Zbliżała  się 
zima,  chciały  by  nie  marzł.  Na  drugi  dzień 
powróciły do domu i przez wiele tygodni nie 
miały żadnych informacji o Leonie. 

- Tymczasem 6  listopada  do Stróży  hitle-
rowcy przywieźli 100 mężczyzn aresztowanych 
rzekomo za zamordowanie w Wieluńskiem ja-
kiegoś  małżeństwa  niemieckiego  -  opowiada 
pani Bogusława. - Spędzili ludzi z okolicznych 
wsi, by przyglądali się tej zbiorowej egzekucji. 
Co  dziesiątego  skazali  na  śmierć.  Na  oczach 
ludzi  rozstrzelali  Polaków.  Niektórzy  jeszcze 
żyli, gdy wrzucano ich do samochodu.

Rozstrzelanych zawieziono do  lasu w po-
bliżu Lubca. Wozy zjechały z drogi i zatrzyma-
ły się kilkadziesiąt metrów dalej. Ciała wrzuco-
no do dołu. - Ponieważ niektórzy dawali oznaki 
życia, na wierzchu hitlerowcy rozpalili ognisko 
- wspomina pani Bogusława. - To makabrycz-
ne zdarzenie obserwował z ukrycia miejscowy 
gajowy, więc po wojnie można było zlokalizo-
wać mogiłę  i  dokonać  ekshumacji  szczątków 
11 ofiar.

Spędzeni  do  Stróży  mieszkańcy  okolicz-

często zastanawiam się, jak wyglądałoby moje życie, gdyby nie było wojny. Wychowywała mnie sama mama, 
borykając się z ogromnymi trudnościami - napisała w liście do redakcji Bogusława Prygiel. gdy pojawiłem się w jej 
mieszkaniu znajdującym się na jednym z łaskich osiedli, zaczęła opowiadać o zamordowaniu przez hitlerowców taty 
Leona Sierszyńskiego i niełatwym swoim życiu, na które wielki wpływ miała wspomniana tragedia.

Leon 
Sierszyński

nych  wiosek,  m.in.  Zielęcin,  nie  wiedzieli, 
gdzie  wywieziono  ciała  rozstrzelanych  Pola-
ków. Wśród przymusowych świadków egzeku-
cji była  jednak krewna Sierszyńskiego miesz-
kająca  właśnie  w  Zielęcinie  i  wkrótce  dzięki 
niej  żona  27-letniego  Leona  poznała  okrutną 
prawdę. 

Zaraz  po wyzwoleniu  odbyła  się  ekshu-
macja  rozstrzelanych.  Stanisława  Sierszyń-
ska pojechała do Lubca z bratem. Rozpozna-
ła męża po owych butach, które zaniosła do 
wieluńskiego  więzienia.  Rodziny  rozstrze-
lanych  zastanawiały  się,  czy  zabrać  szcząt-
ki  i  pochować  w  rodzinnych  grobach,  ale 
ostatecznie  zadecydowano  o  pozostawieniu 
w  tym  miejscu  ofiar  hitlerowskiego  ludo-
bójstwa.  Z  czasem  pojawiły  się  płyty  z  na-
zwiskami  zamordowanych  Polaków,  od  lat 
mogiłą  opiekują  się  strażacy  z  pobliskiego 
Szczercowa. Pani Bogusława wraz z rodziną 
co jakiś czas odwiedza mogiłę, w której spo-
czywa jej ojciec.

choĆ MiNęŁo PoNaD 
SieDeMDZieSiąt Lat

-  Śmierć  ojca  odbiła  się  mocno  na moich 
losach  -  opowiada  Bogusława  Prygiel.  -  Wy-
chowywałam  się  bez  niego.  Brakowało mi  go 
na  każdym  kroku.  Na  szczęście  mama  była 
osobą  zaradną  i  udało  się  jej  nawet  odbudo-
wać dom. Od dziecka nieźle się uczyłam, więc 
ukończyłam  Liceum  Pedagogiczne  w  Wielu-
niu, a potem Studium Nauczycielskie w Łodzi 
przy  ulicy Wólczańskiej  i  studia  magisterskie 

Mogiła w lesie, Lubiec
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Zapewne  na  tej  fali  zapotrzebowania  zrodził  się  pomysł  umieszczenia 
na cokole samolotu. Miał on być symbolem współpracy miasta z wojskiem, 
a  jednocześnie  znakiem  rozpoznawczym grodu nad Grabią,  od połowy  lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku goszczących pilotów i ich stalowe maszyny. 
Mieszkańcy miasta, szczególnie ci starsi, wiedzą doskonale, że na cokołach 
stanęły  łącznie  aż  trzy maszyny:  dwie  przy wjeździe  do miasta  od  strony 
Łodzi,  a  jedna  –  na  zapleczu  jednostki wojskowej. W  artykule  chciałbym 
przypomnieć dzieje Lim-2, który stał właśnie w rejonie ulicy Warszawskiej.

W naszym mieście nigdy nie było zbyt wielu pomników, ale istniało zapotrzebowanie na tego typu symboliczne obiekty. 
Zapewne dlatego od czasu do czasu pojawiały się monumenty zastępcze, jak choćby ten w rynku w kształcie rakiety, od 
samego początku wzbudzający kontrowersje i humorystyczne skojarzenia.

Maszyna pojawiła się na cokole w 1980 roku. Na burcie miała wyma-
lowany numer 1980, zapewne nawiązujący do wspomnianej daty. Przekaza-
nie maszyny miało charakter uroczysty. Mieszkańcy przez lata byli dumni ze 
swojego samolotu.

Lim-2  to  polska wersja  jednego  z  najlepszych w  tamtych  czasach  ra-
dzieckiego myśliwca MIG-15.  Pierwsza  licencyjna maszyna  opuściła  hale 
fabryczne PZL we wrześniu 1954 roku, niecałe trzy tygodnie po zakończeniu 
produkcji Lim-1. Łącznie w Polsce wyprodukowano pół tysiąca Lim-2. Eg-
zemplarz stojący na cokole w Łasku powstał w lipcu 1955 roku. Kiedy trafił 
na nasze lotnisko? – trudno to dziś precyzyjnie ustalić, ale przypuszcza się, 
że mogło to nastąpić w 1958 roku. Gdy zaczęły pojawiać się nowocześniejsze 
maszyny bojowe, Lim-2 wycofano ze służby. Wiele z tych maszyn zamiast na 
złomowisko trafiło na cokoły, co było wyrazem m.in. wielkiej sympatii, jaką 
społeczeństwo  polskie  obdarzało  naszych  lotników. Łask  nie  był  jedynym 
miastem, które ustawiło srebrzystą maszynę na cokole.

Przez wiele  lat wojsko  troszczyło  się o  ten pomnik. Co  jakiś  czas był 
myty i konserwowany, pojawiał się też nowy lakier i nowe numery burtowe, 
m.in. 2000, 2004. Nadszedł wreszcie czas tworzenia na naszym lotnisku swo-
istego muzeum maszyn wzbijających się niegdyś pod łaskie niebo. Okazało 

się wówczas, że Lim-2 jest jak na lekarstwo, że maszyny tego typu zniknęły 
z wielu cokołów, bo najzwyczajniej upływający czas nie był dla nich zbyt 
łaskawy. Wtedy właśnie zrodził  się pomysł, by maszynę z naszego cokołu 
zastąpiła nowsza „Iskra” – samolot szkoleniowy polskiej produkcji (twórca 
Tadeusz Sołtyk). Lim-2 postanowiono wyremontować i ustawić na lotnisku 
wśród zabytkowych maszyn. 

W lipcu 2008 roku doszło do niecodziennej operacji. Specjalny lotnisko-
wy dźwig zdemontował odrzutowca z postumentu i ustawił go na jezdni, po 
przygotowaniu maszyny do transportu dostarczono ją do łaskiej jednostki woj-
skowej, a następnie na lotnisko. Remont maszyny to oddzielna skomplikowana 
operacja, którą kiedyś postaram się opisać, przypominając przy okazji zasługi 
pasjonatów lotnictwa ze słynnej już Grupy Archeo. Na bok maszyny powrócił 
taktyczny numer 708. Dziś odnowioną maszynę bojową można podziwiać na 
lotnisku 32. BLT. A na łaskim cokole od kilku lat „służbę pełni” wspomniana 
„Iskra”. Być może w przyszłości i ta maszyna podzieli los Lim-2.

Przy okazji przypomnę Czytelnikom ciekawą historię  związaną z  inną 
maszyną typu Lim-2. Otóż mniej więcej w tym samym okresie, gdy piloci 
z Łasku decydowali się na demontaż odrzutowca stojącego na cokole, na zło-
mowisku w Kolumnie odkryłem prawie taką samą maszynę, choć w gorszym 
stanie i zdekompletowaną. Właściciel złomowiska umieścił ją w taki sposób, 
że górowała nad okolicą i była widoczna z drogi Łódź – Sieradz. Wypatrzył ją 
jakiś cudzoziemiec i prawdopodobnie kupił za niemałe pieniądze. Maszyna 
przypuszczalnie znajduje się teraz w jednym z europejskich krajów. Egzem-
plarze tych maszyn są bardzo cenione przez kolekcjonerów.<

Stanisław Barcz 

Uroczystość przekazania miastu samolotu, 1980 r.

Demontaż maszyny, lipiec 2008 r.

Samolot jeszcze na złomowisku...
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Przygotowania  do  sezonu  1971/1972 
odbywały  się  na  własnym  stadionie  oraz 
tradycyjnie  pojechaliśmy  do  Ostrowa  na 
obóz  przygotowawczy.  Kadra  zespołu  zo-
stała powiększona o Mariana Peredzyńskie-
go z Warty Sieradz, Zdzisława Michalskie-
go  z Arki  Gdynia,  Sławomira  Tokarczyka 
i Wiesława Studzińskiego z Włókniarza Pa-
bianice, Henryka Szczakiela ze Startu Łódź, 
Tadeusza Kopytowskiego z Widzewa Łódź 
oraz Włodzimierza  Lefika  z  ŁKS-u  Łódź. 
Treningi w czasie rozgrywek odbywały się 
cztery razy w tygodniu, od wtorku do piąt-
ku, w godzinach 12.30 - 14.30.

W  tym  czasie  dokonano  remontu  bo-
iska,  ogrodzenia,  trybun  oraz  pomiesz-
czeń  magazynowych,  szatni  i  natrysków. 
Zamontowano  zegar  wskazujący  czas  gry 
i wynik meczu. Wydawaniem sprzętu, jego 
konserwacją  oraz  przygotowaniem  napo-
jów zajmowała się niezapomniana Aleksan-
dra Sobczak. 

Przy ogromnym wsparciu naszych kibi-
ców, jesienną rundę rozgrywek rozpoczęli-

Wspomina Andrzej Lisiecki 

PÓŁ WIEKU Z PIŁKĄ NOŻNĄ (2)

Od góry od lewej stoją: Czesław Fudalej, Włodzimierz Oleszczak, Marian Peredzyński, 
Andrzej Grochulski, Zbigniew Bogdan, Mirosław Dziuda, Zdzisław Michalski, 

Jan Sobczak, Zbigniew Woszkowski, Ireneusz Sysio, Krzysztof Ludwisiak, Wincenty 
Kaźmierczak, Albin Wypych, Zenon Krakowski

W dolnym rzędzie: Waldemar Sobczak, Krzysztof Szewczyk, Antoni Kaźmierczak, Maciej 
Bukowiecki, Tadeusz Kozłowski, Andrzej Lisiecki, Antoni Strzelczyk, Lech Krysiak (1970)

Andrzej Lisiecki jako zawodnik (1969)

awans do ligi okręgowej był podziękowaniem dla ogromnej rzeszy 
kibiców. Na mecze wyjazdowe jeździły z nami autokary z miłośnikami 
sportu. Za osiągnięte wyniki otrzymaliśmy dyplomy, nagrody 
rzeczowe oraz bardzo modne koszule non-iron z Polo Kalisz. 

śmy w  dobrym  stylu.  Chociaż mecze wy-
magały coraz większych umiejętności i za-
angażowania, to nie pozwalaliśmy rywalom 
na zbyt wiele, zwłaszcza na naszym stadio-
nie.  Rozgrywki  ukończyliśmy  na  ósmym 
miejscu.

Po  zimowym  odpoczynku  rozpoczęto 
przygotowania do wiosennej rundy rozgry-
wek  sezonu  1971/1972.  Po  treningach  na 
miejscu,  wyjechaliśmy  na  obóz  do  Świe-
rardowa  Zdroju,  gdzie  oprócz  treningów 
rozgrywaliśmy mecze sparingowe z Hutni-
kiem Kraków, Lechią Dzierżoniów i Włók-
niarzem  Pabianice.  Po  powrocie  braliśmy 
udział  w  turnieju  zorganizowanym  przez 
łódzki  „Express”,  podczas  którego  rywa-
lizowaliśmy  z  ŁKS-em  Łódź.  Mieliśmy 
okazję  grać  przeciwko  znanym  zawodni-
kom  I  ligi:  Ryszard  Polak,  Jerzy  Szadek, 
Andrzej  Pyrdoł,  Tadeusz  Gapiński,  Miro-
sław Bulzacki, w obecności 6 tys. widzów. 
Runda  tych  rozgrywek  przebiegała  bez 
większych  niespodzianek,  poza  meczem 
z Orłem Łódź, podczas którego do przerwy 

przegrywaliśmy 5:0, by w rezultacie zremi-
sować  5:5.  Rozgrywki  zakończyliśmy  na 
dziewiątym miejscu.

Rozpoczęcie  następnego  sezonu 
1972/1973  również  odbywało  się  na  wła-
snym  stadionie,  a  następnie  przebywali-
śmy na obozie w Ostrowie. Rozgrywki były 
wtedy  jeszcze ciekawsze, ponieważ awans 
uzyskał rywal „zza miedzy” Włókniarz Ze-
lów. Wtedy odbywała się tzw. „święta woj-
na”. Istniało ogromne zainteresowanie kibi-
ców obu miast. Na naszym stadionie bywa-
ło nieraz około 1500-2000 osób. Na derby 
powiatu  łaskiego  przyjeżdżały  autokary 
kibiców, które były kierowane na parkingi 
bazy  PKS  i  Transbudu,  by  nie  blokowały 
ruchu ulicznego.

Trudno  żebym  nie  wspomniał  o  na-
szych najzagorzalszych kibicach, jak: Hen-
ryk  Pabiś  z  córką  Mirosławą,  Kazimierz 
Buczkowski,  Jerzy  Buss,  Janusz  Kępka, 
Józef  Stępień,  Stanisław Antczak,  Michał 
Fabiś, Jan Jawniuk, Bolesław Wróbel, Ka-
zimierz Witaszczyk, Janusz Klawe, Włady-
sław Tomczyk i Tadeusz Srebrniak, którzy 
z  całymi  rodzinami  przychodzili  na  nasze 
mecze.  Chcę  jeszcze  wymienić  trenerów, 
którzy pracowali w klubie Budowlani Łask, 
a mianowicie: Stefan Starczyński, Czesław 
Fudalej,  Jan  Matysik,  Andrzej  Włodarek, 
Sławomir Dytrych, Lech Krysiak, Zdzisław 
Michalski, Piotr Ślusarczyk, Szczepan Mi-
łosz, Andrzej Lisiecki, Krzysztof Czapiński 
i Bogdan Zieliński.<
ciąg dalszy w następnym numerze

andrzej Lisiecki
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Z reguły słyszymy o dużych organizacjach, które takowy status po-
siadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących 
działalność na  terenach poszczególnych gmin czy powiatów. Z  licznej 
grupy  organizacji  społecznych  gminy  Łask  tylko  kilka  posiada  status 
organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniający do pozyskiwania 
1% podatku, są to: 
1. Stowarzyszenie abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 
42, 98-100 Łask, numer KrS 0000178398 
2. Związek harcerstwa Polskiego chorągiew Łódzka - Komenda 
hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 - 100 Łask, 
numer KrS 0000283814 (w zeznania PIT za 2014 r. w rubryce „cel 
szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 
3. Polski czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łasku, ul. Słowac-
kiego 14, 98 - 100 Łask, numer KrS 0000225587 (w zeznania PIT za 
2014 r., w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy 
PCK w Łasku) 

4. Stowarzyszenie „akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98-100 
Łask, numer KrS 0000204657
5. towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, 
numer KrS 0000198329
6. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych 
„Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, 
numer KrS 0000321325
7. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, anielin 51, 
 98-100 Łask, numer KrS 0000344864 

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych or-
ganizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzo-
ną na terenie naszej gminy. 

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce skła-
danego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, 
której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 
1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy. 

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. od kilku już lat w tym 
właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej 
posiadającej status organizacji pożytku publicznego. 

Brązowym krążkiem może pochwalić się również Jarosława Waw-
rzyniak, która rywalizowała w kategorii juniorek do 60 kg. Z kolei Ka-
rolina Kubiak, mimo kontuzji,  której  nabawiła  się  podczas  eliminacji, 
zdobyła wicemistrzostwo Polski w kategorii seniorek do 50 kg. W naj-
liczniejszej kategorii juniorów (22 zawodników), w wadze do 69 kg do-
brą postawę wykazał Mateusz Ziętala. Dotarł aż do ćwierćfinału i upla-
sował się na miejscu 5-8. Łaski Klub Sztuk walki godnie reprezentowali 
również  seniorzy: Dominik Błoch oraz debiutant Wojciech Olszewski, 
którzy stoczyli zacięte  i wyrównane pojedynki w eliminacjach. Cieszy 
postawa zawodników oraz wyniki, jakie osiągnęli.<

Stanisław Kołodziejski

Medale dla sportowców
W dniach 13-15 lutego br. w Kartuzach odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w kickboxingu w formule kick light. Srebrny 
i dwa brązowe medale - to trofea, które po trzech dniach walk 
przywieźli do domu zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk Wal-
ki. Dobrą formą wykazał się Mateusz Nowak, który w jed-
nej z najliczniejszych kategorii do 74 kg (aż 18 zawodników!)  
wywalczył brąz. Swoim wynikiem podkreślił przynależność do 
krajowej czołówki seniorów w Polsce. Zdobycie medalu w tej 
grupie jest bardzo dużym sukcesem. 

Kolejne miejsca zajęli: 
IV m-ce Mateusz Błaszczyk - piłka nożna        
V m-ce Martyna Jasińska - pływanie                                  
VI m-ce Julia Wojtaszek - piłka siatkowa                         
VII m-ce Bartosz Polega - piłka nożna                              
VIII m-ce Mateusz Ziętala - kickboxing                                 
IX m-ce Paulina Przerywacz - piłka siatkowa                          
X m-ce Marika Grzesiak - piłka siatkowa                          
X m-ce Kamil Kurcbuch - piłka nożna 

Piątek 13 marca okazał się szczęśliwy dla sportowców z naszej gminy. W galerii 
z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury podsumowano wyniki XVii Plebiscytu na 
Najpopularniejszego Sportowca roku 2014, który tradycyjnie odbył się pod patronatem 
burmistrza Łasku gabriela Szkudlarka. Zaszczytne pierwsze miejsce zajęła wychowanka 
Łaskiego Ludowego Klubu Sztuk Walki Jarosława Wawrzyniak. Kolejne dwa miejsca 
należały do pływaków: Nikoli Błażejewskiej oraz adriana Piekarza. Podczas spotkania 
panowała niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera. Na sportowców i ich trenerów oprócz 
statuetek czekał również słodki poczęstunek.



W  roku  2012  w  województwie  łódzkim 
ruszyła  kampania  1%  dla  Łódzkiego  mająca 
na  celu  zachęcenie  mieszkańców  wojewódz-
twa do wsparcia swoim podatkiem organizacji 
działających  w  regionie  łódzkim.  Zaintereso-
wanych szczegółami kampanii zapraszamy na 
stronę 
www.lodzkie.pl/1procent<

WAŻNIEJSZE IMPREZY W KWIETNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy organizator

1. Obchody 75. rocznicy zbrodni 
katyńskiej kwiecień cmentarz parafialny 

w Łasku
gmina Łask, 

32. BLT w Łasku

2. „Przyroda w moim mieście”  
- wystawa prac z PP nr 4 kwiecień/maj BP w Sieradzu 

filia w Łasku
BP w Sieradzu 
filia w Łasku

3. Wystawa prac Kamili Michoń 2-30 ŁDK TPZŁ, ŁDK

4. „Spełnienie marzeń” - wystawa 
malarstwa Krystyny Szmigiel 10.04-10.05 BP w Łasku BP w Łasku

5.  Międzygimnazjalny 
konkurs fizyczny 10 I LO w Łasku OPRU „Asymptota”, 

I LO w Łasku

6.

„Wieczór z Cohenem”- 
koncert piosenek Leonarda 
Cohena w ramach cyklu 
Różne Barwy Muzyki

11 ŁDK ŁTK, ŁDK

7. Międzypowiatowy 
konkurs chemiczny 11 I LO w Łasku OPRU „Asymptota”, 

I LO w Łasku

8. Kino Tomi w Łasku 12 ŁDK ŁDK

9.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Z poczuciem spełnienia –  
ku szczęściu” wygłosi  
dr Leszek Putyński

14 ŁDK ŁDK

10. Kabaret pod Wyrwigroszem  16 ŁDK ŁDK

11. Koncert Szlagierów Śląskich 18 ŁDK ŁDK

12. Łaski Dzień Ekologiczny 24 Klub Garnizonowy
powiat łaski,
gmina łask,
WOK Łódź

12.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Pierwsza pomoc w stanach 
zagrożenia zdrowia” wygłosi  
Katarzyna Starosta-Głowińska

28 ŁDK ŁDK

13. Międzynarodowy Dzień Tańca 29 ŁDK ŁDK

Sportowe

1. Zawody strzeleckie o Puchar 
Wiosny kwiecień strzelnica  

w Ostrowie SAK „Merkury”

2. X Wojewódzki Bieg Pamięci  
Jana Pawła II 12

kolegiata łaska,
otwarcie biegu -  
ul. Warszawska 13

powiat łaski, 
gminy powiatu 

łaskiego, proboszcz 
parafii NP NMP  

w Łasku

3. VIII Pływacki puchar sprintu Łask 
- Sieradz - Wieluń - Pajęczno 18 CSiR – pływalnia 

kryta
 CSiR, MUKS  

„Wodnik”

4. Mistrzostwa województwa  
łódzkiego klas IV w pływaniu 23 CSiR – pływalnia 

kryta ŁOZP, CSiR

5. „Parszywa Wrak Race” 25 Łask - koniec
ul. Klińskiego

KS „Centrum
Świadomej Jazdy”

26 marzec 2015 r.

To  był  chyba  jeden  z  głupszych  pomy-
słów  mężczyzny.  Gdy  podczas  interwencji 
w  gm. Wodzierady  policjanci  usiłowali  wy-
legitymować  47-latka,  ten  twierdził,  że  nie 
ma  dokumentu  tożsamości.  W  czasie  rewi-
zji  okazało  się,  że mężczyzna miał w kurtce 
portfel.  Funkcjonariusze  poinformowali  go, 
że ukarany zostanie mandatem za wykrocze-
nie  i wprowadzenie  ich w błąd. Wtedy męż-
czyzna zaproponował policjantom 100-złoto-
wą  łapówkę,  by  sprawę  puścili w  niepamięć 
i zaniechali interwencji. Stróże prawa natych-
miast poinformowali o tym oficera dyżurnego 
i delikwent trafił za kratki. Jak się okazało, był 
pod wpływem alkoholu (2 promile). Za próbę 
korupcji grozi mu kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.<

(P)

ChCiaŁ 
PrZEkuPić 
POliCjantóW

14 kręgosłupa.  Opisywane  przeciążenia  i  po-
drażnienia  ustępują  często  w  ciągu  6  tygo-
dni. Wystarczające  jest  wówczas  wykonanie 
2-3  terapii  i  nauczenie pacjenta prawidłowe-
go  wykonywania  ćwiczeń  domowych,  aby 
złagodzić  objawy  bólowe. Właściwym  prze-
prowadzeniem  takiego  leczenia  zajmują  się 
m.in. fizjoterapeuci  specjalizujący się w  tzw. 
terapii manualnej. Terapia manualna to bezin-
wazyjna metoda  badania  i  leczenia  dysfunk-
cji narządu ruchu poprzez manualne działanie 
terapeuty  na  zmienioną  chorobowo  strukturę 
(np.  na  mięsień  lub  staw).  Badanie  pozwa-
la  zlokalizować źródło bólu, które może być 
np. wynikiem nadmiernie napiętego mięśnia, 
uciśniętego nerwu, przykurczu, uszkodzonego 
dysku  lub skutkiem chorobowo zmienionego 
stawu. Często wysokie  kwalifikacje  posiada-
ją  szczególnie  ci  terapeuci,  którzy ukończyli 
kursy  terapii manualnej przeprowadzane we-
dług  międzynarodowych  standardów.  Takie 
doświadczenie  zawodowe  mają  specjaliści, 
np.  z  Kliniki  Rehabilitacji  Columna Medica 
w Łasku.
www.columnamedica.pl<

kręgosłup...

1% podatku...
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Nie  zabrakło  też  innych  hitów  ziemi  łaskiej. Ci,  którzy  turystykę 
łączą z ekologią i smakami regionu, mogli skosztować kwasu chlebo-
wego rodem ze spółki „EKO-NATURA” Ryszarda Oleszczaka, było też 
tradycyjnie piwo z łaskiego browaru „Koreb” i wyroby z tutejszej mle-
czarni. Amatorzy słodyczy mieli na osłodę słodkości z sędziejowickiej 
„Almy” J. Krawczyka, w tym nowość – bezglutenowe cukierki w cze-
koladzie. Naprawdę smaczne - skosztowaliśmy! Dodajmy, że w targo-
wym konkursie „Polski producent żywności” wśród wyróżnionych zna-

NASI na Targach Turystycznych
Na łódzkich targach turystycznych „Na Styku Kultur”, 
tradycyjnie organizowanych od lat w marcu, nie zabrakło 
łaskich akcentów. Samo miasto promowało się m.in. 
znakomitymi wyrobami miejscowej mleczarni i browaru. 
Z kolei gmina Buczek tradycyjnie promowała swój „towar 
eksportowy”, czyli truskawkę. Szczególnym wzięciem 
cieszyła się oryginalna nalewka z tego smacznego owocu.

lazło się masło extra z łaskiej OSM, a oprócz niego wyroby znane także 
w naszym regionie, m.in. z szadkowskiej GS.

Amatorzy  turystyki  mieli  także  okazję  bliższego  poznania  wielu 
atrakcji, choćby Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widaw-
ki istniejącego już ponad ćwierć wieku, przybliżającego m.in. przyrod-
nicze atuty okolic Widawy.

Były  też  ważne  nowe  akcenty,  jak  choćby  te  związane  z  coraz 
modniejszą  turystyką  rowerową czy  turystyką skierowaną do starsze-
go pokolenia. Faktem jest przecież, że społeczeństwo polskie starzeje 
się i za kilkanaście lat znaczną część Polaków stanowić będą seniorzy, 
o których potrzebach, także tych związanych z rekreacją, trzeba myśleć 
już  dziś. W  ten  nurt  znakomicie wpisują  się  działania  Polskiego To-

warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które na targach promowało 
świetny poradnik turysty seniora „Wędrować każdy może” pod redak-
cją zduńskowolanki Jolanty Śledzińskiej i Andrzeja Wielochy. To dobry 
przykład przybliżania turystyki dla seniorów.

Odnotujmy jeszcze jeden fakt niezwykle ważny dla prawdziwych 
turystów. Urząd Marszałkowski w Łodzi (Departament Kultury Fizycz-
nej,  Sportu  i Turystyki)  od  kilku  lat wydaje  bardzo  potrzebne mapy 
tematyczne,  np.  obiekty  geoturystyczne w  regionie  łódzkim,  obiekty 
techniki, szlakiem obiektów militarnych, szlakiem I wojny światowej 
regionu czy łódzki szlak konny. Każda mapa to także potężna dawka 
wiedzy podanej w przystępny sposób.< 

(Po)

Duży tłok panował na targach Stoisko sędziejowickiej „Almy”
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