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Tego typu sprawy zawsze bulwersują społeczeństwo. 
Tak było i w tym przypadku. 8 lutego około godz. 15.30 
w miejscowości  Kolonia Kwiatkowice nieustalony 
początkowo pojazd potrącił 86-letniego rowerzystę i nie 
zatrzymując się przy rannym odjechał z miejsca 
wypadku. Na skutek rozległych obrażeń rowerzysta 
zmarł na miejscu zdarzenia. 

Policjanci dokonali szczegółowych oględzin miejsca 
wypadku, zabezpieczyli pozostawione ślady i rozpoczęli 
żmudne poszukiwania sprawcy śmierci rowerzysty. 
W takich przypadkach robi się wszystko, by kierowca, 
który nie udzielił pomocy ofierze wypadku, trafił za kratki. 
Każdy zachowany ślad może naprowadzić na trop 
i umożliwić wykrycie sprawcy wypadku. Tak było i w tym 
przypadku. Ponadto do śledztwa włączono policjantów 
z Łodzi i innych okolicznych miejscowości. 

Szeroko zakrojone poszukiwania musiały wreszcie 
przynieść efekt. Ponad dwa tygodnie od wypadku stróżom 
prawa udało się zatrzymać 49-letniego kierowcę z powiatu 
poddębickiego, który okazał się uciekinierem z miejsca 
tragedii na drodze. Gdy trafił za kratki, przyznał się do 
winy. Za ucieczkę z miejsca wypadku grozi 12 lat 
więzienia.

(er) 

Policjanci zatrzymali 
sprawcę śmierci rowerzysty

 Jarosława 
Wawrzyniak 
mistrzynią Polski

W Mistrzostwa Polski Juniorów w Kick-Boxingu 
w Radzyminie k. Warszawy wystartowało 140 
najlepszych zawodników z 42 klubów. W zawodach tych  
zawodniczka Łaskiego Klubu Sztuk Walki, Jarosława 
Wawrzyniak zdobyła tytuł mistrzyni Polski!

W trzydniowych zawodach przedstawicielka łaskiego 
klubu wykazała się dużą wytrwałością, siłą i wolą walki, 
pokonując zawodniczki z większym doświadczeniem. 
Wszystkie pojedynki wygrała jednogłośnym werdyktem 
sędziów. Zawody rozgrywane były w pełnokontaktowej 
formule low-kick i walki toczyły się na ringu. Mistrzostwo 
osiągnęła dzięki ciężkim i profesjonalnym przygotowa-
niom podczas trzyletnich treningów. Jest zdolną i ambitną 
zawodniczką, przed którą stoi jeszcze wiele wyzwań. Jarka 
została zauważona przez trenerów kadry narodowej, którzy 
komplementowali jej walki. 

We wspomnianych zawodach Łaski Klub Sztuk Walki 
reprezentował również Dominik Błoch, który miał do poko-
nania wielu przeciwników. Po dobrych walkach elimina-
cyjnych przegrał dopiero bój o miejsca medalowe. 

DK

 Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy 
i nadziei, czas odradzania wiary  w siłę 

Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy, aby 
Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój 

oraz wzajemną życzliwość. By stały się 
źródłem wzmacniania ducha.

Robert Bartosik 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łasku 

 

Gabriel Szkudlarek
Burmistrz Łasku

Zapraszamy na
VIII Bieg Papieski

7 kwietnia br.

Co roku od pamiętnej rocznicy śmierci papieża 
Polaka organizowany jest w Łasku Bieg Papieski. 
Przypomina on postać Jana Pawła II i stanowi hołd 
oddawany temu wielkiemu rodakowi.

W tym roku już po raz ósmy odbędzie się ta wielka 
impreza ku czci Jana Pawła II. I znów zapewne pobity 
zostanie rekord liczbowy uczestników, bo impreza cieszy 
się niesłabnącą popularnością…

Zapraszamy do udziału w VIII Biegu Papieskim. 
Szczegóły – na str. 7.

12 kwietnia – 72. rocznica 
zbrodni katyńskiej

Burmistrz Łasku, przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz dowódca 32 BLT serdecznie zapraszają do udziału 
w uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę zbrodni 
katyńskiej, która odbędzie się 12 kwietnia br.
Program obchodów: 
godz. 13 - cmentarz w Łasku – tablica upamiętniająca 
Ofiary Zbrodni Katyńskiej
- przemówienia okolicznościowe
- apel pamięci
- złożenie kwiatów



Panie z Koła Kobiet Wiejskich  w Orchowie odwiedziły 
mieszkającą w tej wsi Mariannę Strzelczyk, która 
ukończyła 103 lata.

Wizyta przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze. Pani Marianna 
ugościła kobiety słodkościami oraz opowiadała różne zdarzenia  ze 
swojego długiego życia. Kobiety szczególnie pytały o sprawy kulinarne 
oraz obyczaje wiejskie z okresu jej młodości. Na zakończenie mieszkanki 
Orchowa wspólnie z panią Marianną śpiewały jej ulubione piosenki. 

Zofia Tomala

- Po oddaniu do użytku w tym miesiącu wyremontowanego 
Wiejskiego Ośrodka zdrowia we Wrzeszczewicach, zakończył się 
ważny etap w dziejach służby zdrowia w gminie Łask…
- To prawda, w ten sposób mamy wyremontowane i zmodernizowane 
wszystkie placówki lecznicze podległe GPZOZ. A przecież jeszcze kilka 
lat temu fatalnie prezentowały się ośrodki zdrowia w Kolumnie czy 
Bałuczu, nie mówiąc o Wrzeszczewicach, gdzie rozważano koncepcję 
likwidacji tamtejszej placówki. Zmodernizowanie ośrodka zdrowia 
w Bałuczu było bardzo dobrym rozwiązaniem, podobnie zresztą jak 
i przychodni przy ulicy Polnej w Łasku. Termomodernizacja placówki 
we Wrzeszczewicach była pierwszym tak dużym remontem tego obiektu 
od momentu wybudowania go w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia.
- Ale służba zdrowia wymaga reformy i bezustannej… kuracji, także 
w Łasku…
- Od modernizacji naszego obiektu przy ulicy Polnej minęło sześć lat, ale 
już trzeba myśleć o niewielkim remoncie. Na szczęście przed laty 
wymieniliśmy okna, ociepliliśmy cały budynek, więc teraz wydatki na 
roboty remontowe będą znacznie niższe. Jeśli zaś idzie o reformę służby 
zdrowia – no cóż, wszyscy wiemy doskonale jaka jest sytuacja. Szefowa 
NFZ zapowiada w połowie roku duże zmiany. Liczę na to, że wreszcie 
lekarz rodzinny będzie miał większe uprawnienia i możliwości działania, 
łącznie z wykonywaniem drobnych zabiegów. Jeśli w tym kierunku pójdą 
zmiany, będziemy musieli się do nich dostosować, np. dokupując trochę 
sprzętu. Jesteśmy przygotowani do takich działań. 
- W ostatnich latach pacjenci z naszej gminy pozytywnie oceniają to, 
co się dzieje w GPZOZ. Czego dobrego mogą jeszcze spodziewać się 
w najbliższym czasie?
- Staramy się reagować na potrzeby 22 tysięcy mieszkańców 
obsługiwanych przez GPZOZ i jego 13 lekarzy. Stąd wspomniane 
remonty i modernizacje placówek, dlatego  bezustannie pojawiają się 
nowe usługi, jak choćby bezpłatne wykonywanie USG serca i badań 
kardiologicznych. Być może od czerwca bieżącego roku będziemy także 
wykonywać badania holterowskie. Dodam jeszcze, że i do GPZOZ 
wkroczyła komputeryzacja, która usprawnia pracę nie tylko w rejestracji, 
ale i gabinecie lekarskim. (P)

Z  wizytą u 103-latki

Panu

WIESŁAWOWI OWCZARKOWI

 pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

 O J C A

składają
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku

oraz
Przewodniczący i  Radni
Rady Miejskiej w Łasku

Przypominamy…
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku  
przypomina,  że w dniu 31 marca 2013 r.  mija termin wnoszenia opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za bieżący rok.

Mamy już dość udziwnionych obcych imion. Tak przynajmniej 
można wnioskować po tym, co dzieje się z nadawaniem imion i ich 
rejestracją w łaskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Szefowa USC Lilia 
Ślusarczyk-Grącka twierdzi, że nastaje moda na stare polskie imiona 
takie jak: Antoni, Bolesław, Jan, Jakub, Kajetan, Karol, Leon, 
Maciej, Michał, Stanisław, Stefan i Janina, Matylda, Anastazja 
i Zofia. Pojawiają się też dawno nie używane imiona, np. Miłosz czy 
Gniewko.  

Obecnie najpopularniejsze imiona to: Anna, Hanna, Mateusz 
i Zuzanna. Te imiona dominują w przypadku chrztu i rejestracji ich 
w USC. Jednak poza granicami kraju, gdzie rodzi się sporo dzieci 
rodaków, wciąż jeszcze ich rodzice korzystają z obcych wzorców, stąd 
w dokumentach pojawiają się: Alex, Blanka, Bruno i Tiago.

(ER)

Pani

JOLANCIE  WILCZYŃSKIEJ
Dyrektorowi

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

M Ę Ż A

składają
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego  w Łasku

oraz
Przewodniczący i  Radni 
Rady Miejskiej w Łasku 

Pani

JOLANCIE WILCZYŃSKIEJ

Radnej Rady Powiatu Łaskiego
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Przewodniczący i Radni

 Powiatu Łaskiego
oraz

Starosta Łaski i Zarząd 
Powiatu Łaskiego

Powracają stare imionaZmodernizowaliśmy 
wszystkie 
ośrodki 
zdrowia
Trzy pytania do 
dyr. GPZOZ 
w Łasku 
Marii Krawczyk



Zacznę od opowieści. Pracownik urzędu 
miejskiego sprawdzający czy właściciele 
nieruchomości mają zawarte umowy na 
wywóz odpadów stałych, usłyszał od jednej 
właścicielki: „To ja na burmistrza głosowałam, 
a on mi kontrolę nasyła? Nigdy więcej!

„To nie burmistrz wymyślił, taki jest 
ustawowy obowiązek” – wyjaśnił pracownik 
i kontynuował – przejeżdżałem tu koło lasu, 
pełno w nim śmieci. Pewnie Pani zamiast 
pozbywać się ich legalnie podrzuca do lasu. 
„Broń Panie Boże – żywo zaprzeczyła kobieta 
– ja wszystko spalam”.

I taka jest, proszę Państwa, wielu z nas 
świadomość. Nie tylko lekceważymy 
potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ale 
wręcz w wielu przypadkach niszczymy je, 
jakby nie zdając sobie sprawy ze skutków 
swego postępowania. A przecież chodzi nie 
tylko o względy estetyczne, ale przede 
wszystkim zapobieganie, aby toksyczne 
dymy, gazy powstające podczas spalania nie 
powodowały wielu groźnych, coraz bardziej 
nękających współczesne społeczeństwa 
chorób.

Od lipca br. nastąpi rewolucja w odbiorze 
odpadów komunalnych. Parlament uchwalił 
przepisy nakładające na polskie gminy 
(miasta) obowiązek odbioru śmieci od 
wszystkich mieszkańców. Wskazano kilka 
sposobów ustalania opłaty: od wielkości 
mieszkania, od ilości zużytej wody, od ilości 
mieszkańców w gospodarstwie domowym. 
Przyjęliśmy to ostatnie rozwiązanie 
(pisze o tym w odrębnym materiale 
K. Nowakowski) jako najbardziej 
sprawiedliwe, przy czym rodziny 
wielodzietne będą miały ulgę, 
bowiem od piątej osoby stawka 
spada o 50%.

Chcę podkreślić, że uchwalone 

przez Radę Miejską stawki są niższe od 
średniego poziomu przyjmowanych stawek. 
Na ogół widzi się stawki niższe, a nie zauważa, 
iż w niektórych samorządach uchwalono 
stawki 2 razy takie jak u nas, i to bez jakichkol-
wiek ulg.

Samorząd województwa łódzkiego 
wydał „Eko – kalendarz” zawierający „mapę 
wybranych projektów unijnych dofinanso-
wanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007 – 2013”. ( mapa poniżej ). I choć, 
jak sama nazwa mówi, są to wybrane 
projekty z RPO (nie uwzględniono projektów 
dofinansowanych w ramach drugiego 
programu – PROW), to przecież podobne 
kryteria zastosowano wobec wszystkich 

samorządów gminnych. Mapa ta pokazuje 
naszą aktywność w pozyskiwaniu pieniędzy 
unijnych na bardzo ważne, potrzebne, 
czasami odkładane latami, kosztowne 
inwestycje.

Ze wspomnianego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich aktywnie korzystają 
niektóre gminy powiatu łaskiego (także 
Łask). Dla nas korzystniejszy jest jednak 
Regionalny Program Operacyjny, bowiem 
w tym programie beneficjent (gmina) płaci za 
poszczególne faktury tylko do wysokości 
własnego udziału (np. za rewitalizację rynku 
15 %) reszta pokrywana jest z pieniędzy 
unijnych, podczas gdy w PROW trzeba 
inwestycję wykonać, sfinansować, a następnie 
czekać kilka miesięcy na refundację części 
poniesionych kosztów.
11 marca 2013

Gabriel Szkudlarek

Świat pędzi do przodu. Ciągłe zmiany, wdrażanie nowych 
rozwiązań rodzi czasami westchnienie za tym co minione, 
za pewną stabilizacją, spokojem…

REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIA
 ŚMIECIOWE 

JESTEŚMY AKTYWNI

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

m. gm. Łask



ŁASK - inwestycje roku 2013
 

Na rok 2013 w Łasku nie przewidziano 
zbyt wielu inwestycji, ale te które będą 
realizowane, są znaczące z punktu widzenia 
funkcjonowania miasta. Najważniejsza z nich 
to oczywiście rewitalizacja Placu 11 Listopada. 
Większość prac związanych z infrastrukturą 
podziemną zostało zakończonych i teraz 
z tygodnia na tydzień będziemy obserwowali 
wyłaniający się zamierzony efekt architekto- 
niczny. Prace budowlane ruszyły po zimowej 
przerwie i już wykonano niecki fontanny 
i realizowane są prace przy budowie komory 
technologicznej do jej obsługi. 
Na południowej pierzei 
rozpoczęto budowę parkingów 
i podbudowę  pod nawierzchnię 
asfaltową. Wstrzymana jest 
budowa chodników ze względu 
na projektowany gazociąg, 
którego realizacja musi nastąpić 
przed ułożeniem kostki 
brukowej. 

Na radach technicznych, 
w których bierze udział 
kierownik budowy, inspektorzy 
nadzoru i burmistrz lub jego 
przedstawiciele, dokonano 
wyboru kamienia, z którego 
realizowana będzie nawierzchnia 
płyty rynku (jasny strzegomski 
granit) oraz oprawy oświetlenia 
umieszczonego w podłożu 
dojścia do pomnika. Uzgodniono 
także gatunki i odmiany roślin, które zostaną 
posadzone w nowej aranżacji. A propos zieleni, 
właściciele kamienic przy południowej pierzei 
wnioskowali o wycięcie kilkudziesięcioletnich 
drzew. Argumenty przeciwko drzewom nie 
zostały jednak poparte żadnymi dowodami. 
Trudno zająć stanowisko, gdy jedni mieszkańcy 
nawołują do protestów przeciwko niszczeniu 
zieleni, a drudzy pragną wycięcia starych drzew. 
Uważam, że powinniśmy zawierzyć projektan-
tom nowego zagospodarowania Placu 11 
Listopada. Mieli oni na celu wyeksponowanie 
pomnika przy zachowaniu zieleni wysokiej. 
Drzewa gwarantują bowiem cień na granitowej 
płaszczyźnie i stwarzają atmosferę parku. 
Nadmieniam jednocześnie, że stare drzewa lepiej 
znoszą warunki, jakie stwarza obecne natężenie 
ruchu drogowego. Nowe nasadzenia nawet 
w 70% zamierają w ciągu 10-15 lat. 

Poruszając temat rewitalizacji Placu 
11 Listopada pragnę wrócić do sprawy zastoso-
wanego materiału do wykonania kolumn 
pomnika. Wobec wątpliwości,  jakie pojawiły 
się na ten temat w prasie lokalnej, zapewniam, 
że kolumny wykonane są z granitu, którego 
powierzchnię zaimpregnowano, aby chronić ją 

przed graffiti, ale także aby wydobyć ciemny 
kolor kamienia. Zamysłem rzeźbiarza było, 
aby pomnik nie przypominał nagrobków 
wykonanych z granitów szlifowanych. 
Kolorystycznie z kolumnami pomnika będzie 
komponowało się dojście do niego zaprojekto- 
wane   z kostki bazaltowej. Musimy wykazać 
jeszcze odrobinę cierpliwości i za kilka miesięcy 
będziemy oceniać efekt, jaki osiągniemy po 
zakończeniu inwestycji. Proszę o wsparcie, bo 
mam nadzieję, że wszyscy pragniemy, aby 
centrum naszego miasta spełniało warunki 

współczesnego zagospodarowywania przestrzeni 
publicznej.  

W dniu 11.03.13 r. został przekazany 
wykonawcy plac budowy i budynek przy Placu 
11 Listopada 7 przeznaczony do modernizacji 
i przebudowy dla potrzeb izby muzealnej. Ze 
względu na fakt, że nieruchomość ta jest 
wpisana do rejestru zabytków, wszystkie prace 
podlegają nadzorowi konserwatorskiemu. 
Dotychczas na obiekcie tym wykonywano już 
czynności zabezpieczające budynek. Między 
innymi podparto strop.

Drugą ważną inwestycją, chociaż po 
realizacji niewidoczną, jest magistrala 
wodociągowa z rur PEHD  o średnicy 400 mm 
w ul. Batorego do stacji wodociągowej 
w Ostrowie. Do wykonania pozostało jeszcze 
ok. 1,3 km. Zakończenie planowane jest na 
koniec września br. Po przepięciu wszystkich 
sieci do ww. magistrali, mam nadzieję, że przez 
długie lata nic nie zagrozi dostawie wody dla 
mieszkańców Łasku i okolicznych miejscowości. 

W maju zwolennicy ekstremalnych 
sportów będą mogli już korzystać z nowego 
skateparku, którego realizację rozpoczęliśmy 
jesienią ubiegłego roku. Niebawem 

wykonawca przedstawi nam do zatwierdzenia 
wykonane wszystkie urządzenia. Ich montaż 
nastąpi po realizacji betonowej nawierzchni. 
Prace rozpoczną się tak szybko, jak tylko 
pogoda na to pozwoli. Wraz z podłożem dla 
skateparku nastąpi realizacja ścieżek rowero- 
wych i placu zabaw. Mam nadzieję, że dzięki 
tej inwestycji będzie miała szansę na rozwój 
stara część miasta, a zwłaszcza nieruchomości 
przy ul. Kilińskiego.

Ponadto w roku bieżącym planujemy też 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej. 

Wybudowany zostanie kanał 
sanitarny o średnicy 200 mm 
o długości ok. 450 m, co umożliwi 
nie tylko podłączenie do kanali-
zacji sanitarnej istniejących, ale 
także budowanych na tym terenie 
budynków mieszkalnych. Zadanie 
to będzie realizowane w znacznej 
części ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
pochodzących z umorzenia 
pożyczki udzielonej na inne zadanie 
z zakresu ochrony środowiska.

Ostatnią z istotnych 
inwestycji, których termin 
realizacji przypada na bieżący rok, 
jest II etap modernizacji targow-
iska „Witaminka” przy ul. Jana 
Pawła II. Roboty budowlane 
rozpoczną się tuż po Świętach 

Wielkanocnych i zakończą do końca kwietnia. 
Powstanie  zadaszenie części handlowej 
i toaleta. Szczegóły tej inwestycji można 
znaleźć w poprzedniej „Panoramie”. Dzięki tej 
modernizacji nastąpi poprawa standardów 
funkcjonowania małego, ale obleganego placu 
targowego.

Mam świadomość, że największą bolączką 
naszych mieszkańców jest stan dróg. Chociaż 
nie będziemy budować nowych, to wraz 
z nastaniem wiosny ruszą szeroko zakrojone 
prace naprawcze w ramach bieżącego ich 
utrzymania. 

Janina Kosman
zastępca burmistrza

Wraz z ustąpieniem zimy rozpoczyna się kolejny okres inwestycyjny. 
Pozwalają na to dodatnie temperatury  i związane z tym zniknięcie 
zmarzliny gruntu i osuszenie terenu.



21 lutego 2013 r. odszedł od nas na zawsze  
Marian Strzelczyk. W ostatnich latach 
pracował jako nauczyciel i dyrygent chóru 
„Echo Leśne” oraz instruktor w Studiu 
Piosenki w Filii ŁDK w Kolumnie. Dobrze 
znał swoich podopiecznych – wiedział 
czego może od nich wymagać i wymagał. 
To właśnie dzięki tak wysoko postawionej 
przez Pana Mariana poprzeczce młodzi 
wokaliści, tacy jak Paulina Jurecka, Marysia 
Maślanka czy Kuba Wolski, zdobyli wiele 
nagród w konkursach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. To dzięki jego 
bezkompromisowości „Echo Leśne” znane 
jest z wybornej dykcji i czystości śpiewu.
W Łaskim Domu Kultury będziemy go 
pamiętać przede wszystkim jako człowieka 
niezwykle utalentowanego, niepospolicie 
pracowitego i kreatywnego, niezależnie od 
okoliczności pogodnego i cierpliwego. 
Zostanie dla nas naszym ulubionym Maestro, 
który swoją charyzmą, profesjonalizmem 
i wyjątkowym poczuciem humoru zjednywał 

sobie ludzi – zarówno młodzież, dla której 
był drogowskazem na twórczej drodze, jak 
i seniorów, z którymi uwielbiał pracować. 
Pisał i komponował dla nich piosenki. 
Fragment jednej z nich zacytowały panie 
z „Echa Leśnego” towarzyszące swojemu 
nauczycielowi śpiewu w ostatniej drodze:

fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język 
obcy. Uczniowie poznają programy graficzne, 
programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, 
zaawansowane metody tworzenia stron interneto- 
wych. Dowiadują się również, jak przygotować 
materiały reklamowe oraz publikacje do druku 
cyfrowego i tradycyjnego. 
Technikum handlowe - oprócz zdobywania 
umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, 
uczniowie poznają tajniki wiedzy specjalistycznej 
z zakresu ekonomiki handlu, rachunkowości 
handlowej, towaroznawstwa, marketingu, reklamy 
oraz języka obcego. Uczniowie zdobywają 
umiejętność obsługi komputera, uczą się pisania 
metodą bezwzrokową dziesięciopalcową. 
Liceum Ogólnokształcące (klasa geograficzna) - 
uczniowie mają możliwość zdobycia wykształcenia 
ogólnokształcącego, przy czym prowadzone będą 
zajęcia rozszerzone z geografii oraz matematyki, 
dające dobre przygotowanie wszystkim chętnym do 
zdawania matury na poziomie rozszerzonym. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - uczniowie przygo-
towywani są do wybranego zawodu, zdobywając 
wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. 
Kładziony jest nacisk na praktyczną naukę zawodu. 
Uczniowie odbywają praktyki u miejscowych 
rzemieślników oraz przedsiębiorców, co daje 
gwarancję dobrego przygotowania do zawodu. Poza 
przedmiotami zawodowymi, uczniowie uczą się 
również przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła 
pokrywa koszty uczestnictwa ucznia w kursie specjal-
istycznym. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie 
internetowej www.ekono.alpha.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana 
Łaskiego w Łasku - szkoła posiada nowoczesną 
halę sportową z pełnym zapleczem sanitarnym, 
nowocześnie wyposażone pracownie ogólne i zawo-
dowe, ośrodki egzaminacyjne w zawodzie elektryk 
i technik elektryk, zaplecze socjalne z internatem 
i stołówką, z której mogą korzystać wszyscy ucznio-
wie szkoły (w internacie pokoje dwu- lub 
trzyosobowe. Każdy pokój wyposażony jest 
w odrębny węzeł sanitarny), bibliotekę i rozbudow-
ane centrum informacji multimedialnej. Przy szkole 
funkcjonuje klub sportowy UKS Elektryk.
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół będzie 
prowadził nabór do następujących typów szkół:
Klasa sportowa – profil z dziesięcioma godzinami 
wychowania fizycznego tygodniowo (3 godziny jak 
we wszystkich klasach licealnych plus siedem tzw. 
godzin trenerskich , w tym zajęcia na pływalni 
i siłowni). Uczniowie tego oddziału będą trenowali 
w ramach dwóch sekcji sportowych : siatkówki i ko-
szykówki. Możliwe jest także uprawianie innych 
dyscyplin sportowych np. piłka nożna. Część zajęć 
wychowania fizycznego (7 godzin) zawodnicy 
mogą odbywać w swoich macierzystych klubach 
sportowych. 
Technik elektryk - nauka w tej klasie przygotowuje 
do egzaminu maturalnego i egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje  wymagane w zawo-
dach elektromechanik, elektryk, technik elektryk. 
Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego, 
czyli egzaminy potwierdzające kwalifikacje  
odbywają się w szkole. 
Technik teleinformatyk - to zawód związany 
z projektowaniem i utrzymaniem w dobrym stanie 
sieci teleinformatycznych . Absolwenci będą umieli 
instalować systemy operacyjne i oprogramowanie 
użytkowe, montować komputery, budować sieci 
komputerowe i administrować nimi, diagnozować 
stan techniczny komputerów, dokonywać 
przeglądów, napraw, modernizacji i konserwacji 
sprzętu komputerowego itp. 
Klasa wielozawodowa - do takiej klasy uczęszczają 
uczniowie kształcący się w różnych zawodach. 
W szkole otrzymują wykształcenie ogólne z zakresu 
przedmiotów ogólnokształcących. Wykształcenie 

z zakresu przedmiotów zawodowych zdobywają na 
specjalnych kursach organizowanych najczęściej 
w Sieradzu ( w każdej klasie zaplanowany jest 
miesięczny kurs). Aby uczęszczać do klasy wieloza-
wodowej, dana osoba musi we własnym zakresie 
znaleźć miejsce odbywania praktyk zawodowych 
i podpisać z pracodawcą umowę o odbywaniu 
praktyk zawodowych (umowa musi być podpisana 
do końca września).
Elektryk (2 kwalifikacje), elektromechanik 
(1 kwalifikacja)  - absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie elektryk może podejmować pracę przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych, w elek-
trowniach i zakładach energetycznych, 
w przedsiębiorstwach produkujących lub 
naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne 
itp. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania 
praktyk zawodowych na terenie szkoły. Mamy 
warsztaty, nowocześnie wyposażone pracownie oraz 
doskonałych nauczycieli. Szkoła posiada także 
status ośrodka egzaminacyjnego. Dla naszych 
absolwentów organizujemy kursy i egzaminy 
uprawniające do pracy przy urządzeniach o napięciu 
do 1 kV. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabsk-
iego w Sędziejowicach - do atutów szkoły 
niewątpliwe należy atrakcyjne i bezpieczne 
położenie, funkcjonalne pokoje w internacie, 
nowoczesne pracownie, sala gimnastyczna, 
bezpłatna nauka jazdy samochodem i ciągnikiem 
oraz własny autokar. Ponadto szkoła organizuje 
wycieczki i praktyki międzynarodowe we 
Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Bułgarii, na Ukrainie 
oraz Węgrzech w ramach programu Leonardo da 
Vinci. W szkole działa  Zespół Pieśni i Tańca 
„Sędziejowiczanie” oraz MLKS „Bizon”.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 szkoła oferuje 
kształcenie w  następujących typach szkół:
Technikum:
1.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
- Absolwent technikum żywienia po ukończeniu 
szkoły może być zatrudniony w:  otwartych 
zakładach żywienia, zamkniętych zakładach, 
produkcji potraw garmażerii, cukierni itp. 
2.Technikum Rolnicze - uczniowie sami wybierają 
specjalizację: rolnictwo ekologiczne, organizacja  
rynku rolnego, technologii pasz, rynek rolny, 
marketing, podstawy agrobiznesu.
Uczniowie uzyskują możliwość zdawania  prawa 
jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, 
stolarskich, obsługi i naprawy  sprzętu technologicz-
nego w gospodarstwie rolnym.
3.Technikum Architektury Krajobrazu - zajmuje 
się między innymi: projektowaniem, wykony-
waniem i konserwacją ogrodów,  produkcją roślin 
ozdobnych, projektowaniem i wykonywaniem 
systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, 
baseny ozdobne), aranżacją przestrzeni i wnętrz, 
budową i urządzaniem terenów zieleni. Podkreślić 
należy, że w rejonie placówka ta jest  jedyną szkołą 
o tym kierunku kształcenia.
4.Technikum Agrobiznesu - stanowi przepustkę do 
nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej 
Europy. Uczniowie wyposażeni  są w szeroką 
wiedzę niezbędną do „poruszania się” w gospodarce 
rynkowej. 
Zasadnicza Szkoła  Zawodowa, kształci w zawo-
dach
     1) Kucharz  - absolwent szkoły po zakończeniu 
nauki będzie pracownikiem firmy gastronomicznej 
lub przetwórczej, a także  może prowadzić 
działalność samodzielnie
    2) Mechanik – operator pojazdów i maszyn 
rolniczych to typowy zawód dla  chłopców.
     Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą podjąć 
pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi  wsi 
oraz w dużych gospodarstwach rolnych, które 
potrzebują wykwalifikowanych  pracowników do 

obsługi coraz to bardziej skomplikowanych maszyn.
Uczniowie  szkoły odbywają praktyki we wzorco- 
wych gospodarstwach rolnych  w Polsce, a także 
poza granicami kraju. Szkoła ciągle poszukuje 
nowych kontaktów za granicą w celu zapewnienia 
swoim uczniom atrakcyjnych praktyk. Dzięki 
staraniom nauczycieli w lipcu i sierpniu br. dwie 
6-osobowe grupy wyjadą do Wielkiej Brytanii.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie - szkoła 
oprócz szerokiej oferty edukacyjnej proponuje 
naukę w urokliwym miejscu. Obiekty szkolne 
otoczone są przyległym do kompleksu leśnego 
parkiem z zabytkowym dworkiem i licznymi pomni-
kami przyrody. W nowym roku szkolnym 
2013/2014 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Liceum:
Liceum Ogólnokształcące (mundurowe) - Od 
pięciu lat  w tej szkole funkcjonuje Liceum 
Ogólnokształcące  (mundurowe),  które adresowane  
jest do grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych 
celach, chcącej w przyszłości związać swoje życie 
zawodowe ze: służbą wojskową, pracą w Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach 
ochrony osób i mienia oraz w służbach detekty-
wistycznych. W klasach „mundurowych” realizow-
any jest   program  liceum  ogólnokształcącego 
poszerzony  o innowację pedagogiczną  „Podstawy 
wiedzy o służbach mundurowych”. W nadchodzącym 
roku szkolnym w ramach klasy mundurowej zostaną 
powołane plutony, w skład których będą wchodziły 
następujące sekcje: sekcja wojskowa, sekcja 
policyjna, sekcja straży pożarniczej. Uczeń w tej 
szkole, może liczyć na: właściwe przygotowanie do 
podjęcia studiów na wszystkich kierunkach w ucze- 
lniach cywilnych i służb mundurowych, możliwość 
zdobycia dodatkowych umiejętności z zakresu:  
ratownictwa medycznego, podstawowego kursu 
samoobrony, strzelania itp.
Technikum:
1.Technikum Geodezyjne - zawód geodety jest 
obecnie poszukiwany na rynku pracy. Ma to związek z 
wieloma inwestycjami prowadzonymi na terenie kraju, 
między innymi: budową dróg, budową infrastruktury 
lądowej, rozwojem  rynku nieruchomości, budownict-
wem przemysłowym i mieszkaniowym. Szkoła 
dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest także 
stosowany w biurach geodezyjnych. 
2.Technikum Żywienia i Usług Gastronomi- 
cznych - do podstawowych zadań zawodowych 
wykonywanych przez technika żywienia i usług 
gastronomicznych należą czynności związane 
z organizacją, informacją i kompleksową obsługą 
przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich 
zakładach świadczących usługi gastronomiczne. 
3. Technik Ogrodnik - przygotuje do projekto- 
wania, zagospodarowania, pielęgnacji terenów 
zieleni i ogrodów, projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych czy dekoracji wnętrz 
uprawy roślin w gruncie i pod osłonami metodą 
ekologiczną i biodynamiczną. Absolwent uzyskuje 
niezbędne kwalifikacje  do nabywania gruntów 
rolnych, przejmowania gospodarstw rolnych, 
korzystania z dotacji i dopłat unijnych.
Szkoła prowadzi działalność pozalekcyjną 
obejmującą m.in.: rozwój zainteresowań sporto- 
wych, przygotowanie do udziału w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach itp. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Łasku

O D S Z E D Ł  M A E S T R O

Słowo niechaj słowo znaczy,
By uczciwym człowiek był.

Prawda w życiu weźmie górę!
Będzie czas normalnych chwil.

Takie były marzenia Pana Mariana. Taki był. Takiego go zapamiętamy.

Pana Mariana Strzelczyka
żegnają:

Dyrekcja i Pracownicy Łaskiego Domu Kultury i Filii ŁDK w Kolumnie
Chór „Echo Leśne”

Soliści ze Studia Piosenki

Biblioteczna FERIADA
Ferie już za nami, ale warto poinformować naszych czytelników o tym jak 
spędziliśmy je w Bibliotece Publicznej. Zaczęliśmy od  „Ferii z filmem”, akcja ta 
została przygotowana  w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w biblio-
tece” we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz 
programem Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Tematyka wybranych filmów 
odnosiła się  do współczesnych, trudnych problemów  współczesnego świata, 
z którymi nastolatki mogą się zetknąć, np. niewolnicza praca dzieci, wykorzysty-
wanie seksualne czy zakażenia wirusem HIV. Odbiorcami zaproponowanych 
tematów była młodzież odwiedzająca nas na co dzień oraz podopieczni ze Świetlicy 
Środowiskowej nr 1 i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku. 

Ferie to głównie odpoczynek 
i rozrywka dla dzieci  więc obok wspom-
nianych zajęć nie mogło zabraknąć 
zabawy i przyjemności. Były więc gry 
fantazy, w których najlepszy okazał się 
Sebastian Kuliberda. Zainteresowani 
światem fantazy i pragnący wkroczyć do 
krainy Warhammera, stanąć oko w oko 
z orkami, elfami i innymi stworami 
zapraszamy do naszej biblioteki, gdzie 
regularnie spotykają się pasjonaci tej gry.

Szczególnym dniem ferii były 
Walentynki, kiedy to czytelnia dla dzieci 
zmieniła się w studio fryzjerskie.  
Zaprzyjaźniony z nami pan Marcin - 
fryzjer z salonu fryzjerskiego na osiedlu 
„Przylesie”, co roku odwiedza naszą 
placówkę, by na głowach milusińskich 
tworzyć niepowtarzalne i oryginalne 
fryzjerskie dzieła. Małe modnisie chętnie 
poddawały się fryzjerskim metamorfo-

zom, by w ten szczególny dzień pięknie 
wyglądać. Na dziecięcych głowach  pan 
Marcin ze swoją pracownicą panią 
Renatą wyczarowywali fantazyjne 
warkocze, fale i burze loków. Każda 
fryzura była inna i niepowtarzalna. Na 
zakończenie fryzjerskich Walentynek 
nasz gość obdarował  wszystkich 
czekoladowymi upominkami.

Atmosferę ferii i wszystkich zajęć 
uwieczniliśmy na zdjęciach, które można 
obejrzeć na stronie www.biblioteka.lask.pl  
w zakładce Filia dla dzieci.
                                                      

Agnieszka Bartoszczyk
BP Filia dla dzieci

Od 9 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, 
tak też będzie w roku szkolnym 2013/2014. 
Elektroniczny system naboru pozwala komplek-
sowo obsłużyć rekrutację uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych i objąć zasięgiem całe 
województwo łódzkie. Elektroniczna forma 
prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych 
korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego 
systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do 
klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych 
decydują kryteria jednolite dla wszystkich. 
Ponadto wdrożenie scentralizowanego systemu 
o zasięgu wojewódzkim 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 objęte są tylko szkoły ponadgimnazjalne z po- 
wiatu łaskiego, bowiem gmina Łask,  która jest organem 
prowadzącym dla łaskich gimnazjów, wycofała się z 
systemu, co uniemożliwia włączenie do niego pozostałych 
gimnazjów. W związku z powyższym,

Odbywać się to będzie w następujący sposób:
Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.  do 

godz. 13 uczeń klasy trzeciej gimnazjum zakłada swoje 
konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.pl 
(zapamiętuje swoje hasło i login). Po czym przegląda 
ofertę edukacyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy 
szkoły i dowolną liczbę oddziałów do których chciałby 
kandydować. Należy pamiętać o kolejności wybranych 
oddziałów, gdyż ich wybór wskazuje na kolejność 
preferencji. Szkoła wskazana jako pierwsza jest 
placówką pierwszej preferencji (pierwszego wyboru) 
i to właśnie do niej należy dostarczyć 
wydrukowane i podpisane przez rodzica lub prawnego 
opiekuna podanie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń 
loguje się ponownie do systemu w celu wpisania do 
odpowiedniego formularza ocen i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, wtedy też należy wpisać informacje 
o osiągnięciach. Następnie zanosi kopię świadectwa 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie dostar- 
czone zostało podanie). Na tę czynność ma czas od 28 
czerwca do 3 lipca 2013 r. do godz. 13.00.

5 lipca 2013 r. o godz. 13 szkoły publikują 
listy wstępne osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do 
której uczeń został zakwalifikowany, należy 
dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę 
należy wykonać do 9 lipca 2013 r. do godz. 12. 

9 lipca 2012 r. o godz. 13 szkoły publikują 
ostateczne listy osób przyjętych. Nadmienić należy, 
iż przewidziana jest również rekrutacja 
uzupełniająca, która odbywać się będzie w terminie 
od   5 lipca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. do godz. 12.

Szczegółowe informacje na temat elektronicz-
nego naboru zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Łasku www.lask.com.pl, ponadto każdy 
absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę naborową 
z informacją jak dostać się do szkoły ponadgimnaz-

jalnej. Starostwo Powiatowe  przekaże te ulotki do 
wszystkich gimnazjów z powiatu łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat łaski 
jest organem prowadzącym.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku – szkoła ze stuletnią tradycją, 
wg czasopisma „Perspektywy” należy do grupy 
najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju, 
jedna z najlepszych w regionie (po sieradzkim 
„Jagiellończyku” i wieluńskim „Kościuszce”). 
Uczniowie klas trzecich Liceum  w 100% 
podchodzą do egzaminu maturalnego i w 100% go 
zdają.
Większość pracowni wyposażona jest w nowocz-
esne pomoce (tablice interaktywne - 6, rzutniki 
multimedialne - 11, telewizory - 2, kalkulatory 
graficzne - 32, mikroskop z kamerą, dygestorium, 
słuchawki – prac. językowa, magnetofony, itp.) oraz 
posiada dostęp do internetu.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 będą 
utworzone klasy o profilach:
klasa Ia - profil HUMANISTYCZNY 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, historia, wos.  
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na 
poziomie rozszerzonym to: j. polski, historia, wos. 
Szkoła proponuje dodatkowo warsztaty dziennikar-
skie, które kończą się uzyskaniem świadectwa 
ukończenia kursu I, II i III stopnia. Świadectwo 
ukończenia tego kursu honorują uczelnie wyższe 
w procesie rekrutacji. 
klasa Ib - profil MATEMATYCZNO – INFOR-
MATYCZNY z fizyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
fizyka. Przedmioty, które będą realizowane 
w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka, informatyka.
klasa Ic - profil MATEMATYCZNO – CHE- 
MICZNY z geografią oraz dodatkową 
informatyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane 
w  liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
chemia, geografia.
klasa Id - profil JĘZYKOWY z geografią
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j. angielski, geografia, 

wos. Przedmioty, które będą realizowane w  liceum 
na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. polski, 
geografia.
klasa Ie - profil BIOLOGICZNO – CHE- 
MICZNY z matematyką
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, biologia, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane w  
liceum na poziomie rozszerzonym: biologia, 
chemia, matematyka.
Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych 
zajęć z języka łacińskiego.
Wszystkie informacje dotyczące szkoły znajdują się 
na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku 
(„Ekonomik”) – w bieżącym roku uczniowie mogą 
wybrać następujące kierunki kształcenia: 
Technikum ekonomiczne (objęte patronatem 
Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno 
Socjologicznego) - wiodący obszar nauczania 
specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu 
bankowości, ekonomiki przedsiębiorstw oraz 
rachunkowości. 
Technikum logistyczne - logistyk zajmuje się 
planowaniem, organizowaniem, kierowaniem 
i kontrolowaniem przemieszczania towarów oraz 
wykorzystaniem informacji płynących z rynku. 
Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, uczniowie 
zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
logistyki w procesach produkcji, procesów transpor-
towych w logistyce, logistyki w jednostkach 
gospodarczych i administracji, logistyki zaopatrze-
nia i produkcji, usług transportowo-spedycyjnych, 
obsługi jednostek zewnętrznych oraz języka obcego. 
Technikum spedycyjne - kształcenie w zawodzie 
technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami 
gospodarki i rynku pracy. Spedytor uczestniczy we 
wszystkich etapach procesu transportowo-
spedycyjnego. Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, 
uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
podstaw spedycji i transportu, działalności 
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzi 
spedycji i transportu oraz języka obcego.
Technikum organizacji reklamy - uczniowie 
oprócz przedmiotów ogólnokształcących, 
zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przed- 
miotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. 
Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia 
marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, 

SPRAWOZDANIE z działalności SPZOZ 
w 2012 roku, program opieki nad zabyt-
kami powiatu i zaciągnięcie pożyczki 
z budżetu państwa – to najważniejsze 
tematy marcowej sesji Rady Powiatu 
Łaskiego (28 bm. Godz. 14).
400 LAT mija w tym roku od momentu 
nominacji na opata komendatoryjnego 
w Mogile Jana Wężyka pochodzącego 
z Woli Wężykowej, późniejszego 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa 
Polski. Mało kto wie, że był on także 
interreksem  Polski aż do koronacji na 
króla Władysława IV, co nastąpiło 420 lat 
temu. 
DWORZEC PKP w Łasku wyraźnie nie 
ma szczęścia. Zamknięty od lat powoli 
niszczeje i dożywa swoich dni. Koleja- 
rzom, jak twierdzą, wystarczy 220 
dworców w naszym kraju, choć ponad 
dziesięciokrotnie więcej dzieli los naszego 
obiektu.  
BUDOWĘ S-8 w naszym regionie 
przyhamowała nieco zimowa aura, ale 
wykonawcy obiecują poprawę tempa 
pracy wraz z ociepleniem. 
OBYCIE umila życie – XIX konkurs 
savoir vivre zorganizowany przez Łaski 
Dom Kultury zakończył się sukcesem 
SP nr 4 w Kolumnie, na drugim miejscu 
uplasowali się uczniowie  PG nr 3, zaś na 
trzecim – SP nr 5. W eliminacjach wzięły 
udział  reprezentacje 6 szkół. Za rok 
jubileuszowa dwudziesta edycja tej popu-
larnej imprezy!
WTZ w Łasku obchodzi 15-lecie istnie-
nia. Z tej okazji 5 kwietnia w ŁDK – 
wielka gala i otwarcie wystawy ,,Dotyk 
anioła”. 
GORĄCE rytmy podczas przedłużającej 
się zimy – a wszystko to za sprawą warsz-
tatów salsy prowadzonych w ŁDK przez 
Agnieszkę Wójciak.
POSPOLITE RUSZENIE – zespół 
teatralny ŁDK niedługo obchodzić będzie 
20-lecie istnienia. Na okolicznościowej 
wystawie będzie można zobaczyć zdjęcia 
ze spektakli, w których wzięło udział 
prawie pół tysiąca młodych aktorów.
WIOSNA wyraźnie opóźniła swoje 
przyjście, na co najwięcej narzekali kiero-
wcy. W pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny sypał śnieg i dokuczał nam mróz...
KRADŁ PRĄD - kradzież prądu nie 
popłaca, bo wcześniej czy później 
przyjdzie sprawcy odpowiedzieć za ten 
czyn. Tak stało się także w przypadku 
20-latka z Łasku. Gdy w jego mieszkaniu 
pojawili się funkcjonariusze zespołu do 
walki z przestępczością gospodarczą 
i korupcją KPP w Łasku wraz 
energetykami, nie było wątpliwości – 
łaskowianin korzystał z prądu pobierając 
go nielegalnie z sieci poza licznikiem. 
20-latek został zatrzymany i teraz 
przyjdzie mu stanąć przed obliczem 
Temidy i ponieść konsekwencje kradzieży. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.



fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język 
obcy. Uczniowie poznają programy graficzne, 
programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, 
zaawansowane metody tworzenia stron interneto- 
wych. Dowiadują się również, jak przygotować 
materiały reklamowe oraz publikacje do druku 
cyfrowego i tradycyjnego. 
Technikum handlowe - oprócz zdobywania 
umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, 
uczniowie poznają tajniki wiedzy specjalistycznej 
z zakresu ekonomiki handlu, rachunkowości 
handlowej, towaroznawstwa, marketingu, reklamy 
oraz języka obcego. Uczniowie zdobywają 
umiejętność obsługi komputera, uczą się pisania 
metodą bezwzrokową dziesięciopalcową. 
Liceum Ogólnokształcące (klasa geograficzna) - 
uczniowie mają możliwość zdobycia wykształcenia 
ogólnokształcącego, przy czym prowadzone będą 
zajęcia rozszerzone z geografii oraz matematyki, 
dające dobre przygotowanie wszystkim chętnym do 
zdawania matury na poziomie rozszerzonym. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - uczniowie przygo-
towywani są do wybranego zawodu, zdobywając 
wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. 
Kładziony jest nacisk na praktyczną naukę zawodu. 
Uczniowie odbywają praktyki u miejscowych 
rzemieślników oraz przedsiębiorców, co daje 
gwarancję dobrego przygotowania do zawodu. Poza 
przedmiotami zawodowymi, uczniowie uczą się 
również przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła 
pokrywa koszty uczestnictwa ucznia w kursie specjal-
istycznym. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie 
internetowej www.ekono.alpha.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana 
Łaskiego w Łasku - szkoła posiada nowoczesną 
halę sportową z pełnym zapleczem sanitarnym, 
nowocześnie wyposażone pracownie ogólne i zawo-
dowe, ośrodki egzaminacyjne w zawodzie elektryk 
i technik elektryk, zaplecze socjalne z internatem 
i stołówką, z której mogą korzystać wszyscy ucznio-
wie szkoły (w internacie pokoje dwu- lub 
trzyosobowe. Każdy pokój wyposażony jest 
w odrębny węzeł sanitarny), bibliotekę i rozbudow-
ane centrum informacji multimedialnej. Przy szkole 
funkcjonuje klub sportowy UKS Elektryk.
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół będzie 
prowadził nabór do następujących typów szkół:
Klasa sportowa – profil z dziesięcioma godzinami 
wychowania fizycznego tygodniowo (3 godziny jak 
we wszystkich klasach licealnych plus siedem tzw. 
godzin trenerskich , w tym zajęcia na pływalni 
i siłowni). Uczniowie tego oddziału będą trenowali 
w ramach dwóch sekcji sportowych : siatkówki i ko-
szykówki. Możliwe jest także uprawianie innych 
dyscyplin sportowych np. piłka nożna. Część zajęć 
wychowania fizycznego (7 godzin) zawodnicy 
mogą odbywać w swoich macierzystych klubach 
sportowych. 
Technik elektryk - nauka w tej klasie przygotowuje 
do egzaminu maturalnego i egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje  wymagane w zawo-
dach elektromechanik, elektryk, technik elektryk. 
Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego, 
czyli egzaminy potwierdzające kwalifikacje  
odbywają się w szkole. 
Technik teleinformatyk - to zawód związany 
z projektowaniem i utrzymaniem w dobrym stanie 
sieci teleinformatycznych . Absolwenci będą umieli 
instalować systemy operacyjne i oprogramowanie 
użytkowe, montować komputery, budować sieci 
komputerowe i administrować nimi, diagnozować 
stan techniczny komputerów, dokonywać 
przeglądów, napraw, modernizacji i konserwacji 
sprzętu komputerowego itp. 
Klasa wielozawodowa - do takiej klasy uczęszczają 
uczniowie kształcący się w różnych zawodach. 
W szkole otrzymują wykształcenie ogólne z zakresu 
przedmiotów ogólnokształcących. Wykształcenie 

z zakresu przedmiotów zawodowych zdobywają na 
specjalnych kursach organizowanych najczęściej 
w Sieradzu ( w każdej klasie zaplanowany jest 
miesięczny kurs). Aby uczęszczać do klasy wieloza-
wodowej, dana osoba musi we własnym zakresie 
znaleźć miejsce odbywania praktyk zawodowych 
i podpisać z pracodawcą umowę o odbywaniu 
praktyk zawodowych (umowa musi być podpisana 
do końca września).
Elektryk (2 kwalifikacje), elektromechanik 
(1 kwalifikacja)  - absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie elektryk może podejmować pracę przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych, w elek-
trowniach i zakładach energetycznych, 
w przedsiębiorstwach produkujących lub 
naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne 
itp. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania 
praktyk zawodowych na terenie szkoły. Mamy 
warsztaty, nowocześnie wyposażone pracownie oraz 
doskonałych nauczycieli. Szkoła posiada także 
status ośrodka egzaminacyjnego. Dla naszych 
absolwentów organizujemy kursy i egzaminy 
uprawniające do pracy przy urządzeniach o napięciu 
do 1 kV. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabsk-
iego w Sędziejowicach - do atutów szkoły 
niewątpliwe należy atrakcyjne i bezpieczne 
położenie, funkcjonalne pokoje w internacie, 
nowoczesne pracownie, sala gimnastyczna, 
bezpłatna nauka jazdy samochodem i ciągnikiem 
oraz własny autokar. Ponadto szkoła organizuje 
wycieczki i praktyki międzynarodowe we 
Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Bułgarii, na Ukrainie 
oraz Węgrzech w ramach programu Leonardo da 
Vinci. W szkole działa  Zespół Pieśni i Tańca 
„Sędziejowiczanie” oraz MLKS „Bizon”.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 szkoła oferuje 
kształcenie w  następujących typach szkół:
Technikum:
1.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
- Absolwent technikum żywienia po ukończeniu 
szkoły może być zatrudniony w:  otwartych 
zakładach żywienia, zamkniętych zakładach, 
produkcji potraw garmażerii, cukierni itp. 
2.Technikum Rolnicze - uczniowie sami wybierają 
specjalizację: rolnictwo ekologiczne, organizacja  
rynku rolnego, technologii pasz, rynek rolny, 
marketing, podstawy agrobiznesu.
Uczniowie uzyskują możliwość zdawania  prawa 
jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, 
stolarskich, obsługi i naprawy  sprzętu technologicz-
nego w gospodarstwie rolnym.
3.Technikum Architektury Krajobrazu - zajmuje 
się między innymi: projektowaniem, wykony-
waniem i konserwacją ogrodów,  produkcją roślin 
ozdobnych, projektowaniem i wykonywaniem 
systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, 
baseny ozdobne), aranżacją przestrzeni i wnętrz, 
budową i urządzaniem terenów zieleni. Podkreślić 
należy, że w rejonie placówka ta jest  jedyną szkołą 
o tym kierunku kształcenia.
4.Technikum Agrobiznesu - stanowi przepustkę do 
nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej 
Europy. Uczniowie wyposażeni  są w szeroką 
wiedzę niezbędną do „poruszania się” w gospodarce 
rynkowej. 
Zasadnicza Szkoła  Zawodowa, kształci w zawo-
dach
     1) Kucharz  - absolwent szkoły po zakończeniu 
nauki będzie pracownikiem firmy gastronomicznej 
lub przetwórczej, a także  może prowadzić 
działalność samodzielnie
    2) Mechanik – operator pojazdów i maszyn 
rolniczych to typowy zawód dla  chłopców.
     Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą podjąć 
pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi  wsi 
oraz w dużych gospodarstwach rolnych, które 
potrzebują wykwalifikowanych  pracowników do 

obsługi coraz to bardziej skomplikowanych maszyn.
Uczniowie  szkoły odbywają praktyki we wzorco- 
wych gospodarstwach rolnych  w Polsce, a także 
poza granicami kraju. Szkoła ciągle poszukuje 
nowych kontaktów za granicą w celu zapewnienia 
swoim uczniom atrakcyjnych praktyk. Dzięki 
staraniom nauczycieli w lipcu i sierpniu br. dwie 
6-osobowe grupy wyjadą do Wielkiej Brytanii.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie - szkoła 
oprócz szerokiej oferty edukacyjnej proponuje 
naukę w urokliwym miejscu. Obiekty szkolne 
otoczone są przyległym do kompleksu leśnego 
parkiem z zabytkowym dworkiem i licznymi pomni-
kami przyrody. W nowym roku szkolnym 
2013/2014 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Liceum:
Liceum Ogólnokształcące (mundurowe) - Od 
pięciu lat  w tej szkole funkcjonuje Liceum 
Ogólnokształcące  (mundurowe),  które adresowane  
jest do grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych 
celach, chcącej w przyszłości związać swoje życie 
zawodowe ze: służbą wojskową, pracą w Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach 
ochrony osób i mienia oraz w służbach detekty-
wistycznych. W klasach „mundurowych” realizow-
any jest   program  liceum  ogólnokształcącego 
poszerzony  o innowację pedagogiczną  „Podstawy 
wiedzy o służbach mundurowych”. W nadchodzącym 
roku szkolnym w ramach klasy mundurowej zostaną 
powołane plutony, w skład których będą wchodziły 
następujące sekcje: sekcja wojskowa, sekcja 
policyjna, sekcja straży pożarniczej. Uczeń w tej 
szkole, może liczyć na: właściwe przygotowanie do 
podjęcia studiów na wszystkich kierunkach w ucze- 
lniach cywilnych i służb mundurowych, możliwość 
zdobycia dodatkowych umiejętności z zakresu:  
ratownictwa medycznego, podstawowego kursu 
samoobrony, strzelania itp.
Technikum:
1.Technikum Geodezyjne - zawód geodety jest 
obecnie poszukiwany na rynku pracy. Ma to związek z 
wieloma inwestycjami prowadzonymi na terenie kraju, 
między innymi: budową dróg, budową infrastruktury 
lądowej, rozwojem  rynku nieruchomości, budownict-
wem przemysłowym i mieszkaniowym. Szkoła 
dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest także 
stosowany w biurach geodezyjnych. 
2.Technikum Żywienia i Usług Gastronomi- 
cznych - do podstawowych zadań zawodowych 
wykonywanych przez technika żywienia i usług 
gastronomicznych należą czynności związane 
z organizacją, informacją i kompleksową obsługą 
przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich 
zakładach świadczących usługi gastronomiczne. 
3. Technik Ogrodnik - przygotuje do projekto- 
wania, zagospodarowania, pielęgnacji terenów 
zieleni i ogrodów, projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych czy dekoracji wnętrz 
uprawy roślin w gruncie i pod osłonami metodą 
ekologiczną i biodynamiczną. Absolwent uzyskuje 
niezbędne kwalifikacje  do nabywania gruntów 
rolnych, przejmowania gospodarstw rolnych, 
korzystania z dotacji i dopłat unijnych.
Szkoła prowadzi działalność pozalekcyjną 
obejmującą m.in.: rozwój zainteresowań sporto- 
wych, przygotowanie do udziału w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach itp. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Łasku

VIII Bieg Papieski
tuż, tuż
7 kwietnia odbędzie się kolejna edycja Biegu Pamięci 
Jana Pawła II.  W 2013 roku obchodzimy VIII rocznicę 
śmierci papieża Polaka.

Powiat Łaski nieprzerwanie od 2006 
roku, we współpracy  z lokalnymi władzami 
samorządowymi gmin, księdzem prałatem 
Marianem Ciupińskim - proboszczem parafii 
NP NMP w Łasku oraz środowiskiem sportowym 
organizuje dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych  Bieg Pamięci Jana Pawła II. Taka 
forma pamięci o papieżu Polaku cieszy się 
wielką popularnością wśród mieszkańców 
powiatu łaskiego. Wydarzenie to wpisało się 
w świadomość lokalnej społeczności, a lista 

startowa uczestników z roku na rok staje się 
coraz dłuższa.

Zgłoszenia zbiorcze ze szkół oraz 
indywidualne (w poszczególnych kategoriach) 
przyjmowane są do 28 marca br. w Starostwie 
Powiatowym w Łasku, pokój nr 24 lub pod 
numerem telefonu 43 675-68-24, a także drogą 
elektroniczną na adres e-mail: 
promocja@lask.com.pl.

Dariusz Cieślak

Nabór do szkół ponadgimnazialnych POWIATU ŁASKIEGO 
Od 9 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, 
tak też będzie w roku szkolnym 2013/2014. 
Elektroniczny system naboru pozwala komplek-
sowo obsłużyć rekrutację uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych i objąć zasięgiem całe 
województwo łódzkie. Elektroniczna forma 
prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych 
korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego 
systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do 
klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych 
decydują kryteria jednolite dla wszystkich. 
Ponadto wdrożenie scentralizowanego systemu 
o zasięgu wojewódzkim 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 objęte są tylko szkoły ponadgimnazjalne z po- 
wiatu łaskiego, bowiem gmina Łask,  która jest organem 
prowadzącym dla łaskich gimnazjów, wycofała się z 
systemu, co uniemożliwia włączenie do niego pozostałych 
gimnazjów. W związku z powyższym,

Odbywać się to będzie w następujący sposób:
Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.  do 

godz. 13 uczeń klasy trzeciej gimnazjum zakłada swoje 
konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.pl 
(zapamiętuje swoje hasło i login). Po czym przegląda 
ofertę edukacyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy 
szkoły i dowolną liczbę oddziałów do których chciałby 
kandydować. Należy pamiętać o kolejności wybranych 
oddziałów, gdyż ich wybór wskazuje na kolejność 
preferencji. Szkoła wskazana jako pierwsza jest 
placówką pierwszej preferencji (pierwszego wyboru) 
i to właśnie do niej należy dostarczyć 
wydrukowane i podpisane przez rodzica lub prawnego 
opiekuna podanie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń 
loguje się ponownie do systemu w celu wpisania do 
odpowiedniego formularza ocen i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, wtedy też należy wpisać informacje 
o osiągnięciach. Następnie zanosi kopię świadectwa 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie dostar- 
czone zostało podanie). Na tę czynność ma czas od 28 
czerwca do 3 lipca 2013 r. do godz. 13.00.

5 lipca 2013 r. o godz. 13 szkoły publikują 
listy wstępne osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do 
której uczeń został zakwalifikowany, należy 
dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę 
należy wykonać do 9 lipca 2013 r. do godz. 12. 

9 lipca 2012 r. o godz. 13 szkoły publikują 
ostateczne listy osób przyjętych. Nadmienić należy, 
iż przewidziana jest również rekrutacja 
uzupełniająca, która odbywać się będzie w terminie 
od   5 lipca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. do godz. 12.

Szczegółowe informacje na temat elektronicz-
nego naboru zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Łasku www.lask.com.pl, ponadto każdy 
absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę naborową 
z informacją jak dostać się do szkoły ponadgimnaz-

jalnej. Starostwo Powiatowe  przekaże te ulotki do 
wszystkich gimnazjów z powiatu łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat łaski 
jest organem prowadzącym.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku – szkoła ze stuletnią tradycją, 
wg czasopisma „Perspektywy” należy do grupy 
najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju, 
jedna z najlepszych w regionie (po sieradzkim 
„Jagiellończyku” i wieluńskim „Kościuszce”). 
Uczniowie klas trzecich Liceum  w 100% 
podchodzą do egzaminu maturalnego i w 100% go 
zdają.
Większość pracowni wyposażona jest w nowocz-
esne pomoce (tablice interaktywne - 6, rzutniki 
multimedialne - 11, telewizory - 2, kalkulatory 
graficzne - 32, mikroskop z kamerą, dygestorium, 
słuchawki – prac. językowa, magnetofony, itp.) oraz 
posiada dostęp do internetu.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 będą 
utworzone klasy o profilach:
klasa Ia - profil HUMANISTYCZNY 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, historia, wos.  
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na 
poziomie rozszerzonym to: j. polski, historia, wos. 
Szkoła proponuje dodatkowo warsztaty dziennikar-
skie, które kończą się uzyskaniem świadectwa 
ukończenia kursu I, II i III stopnia. Świadectwo 
ukończenia tego kursu honorują uczelnie wyższe 
w procesie rekrutacji. 
klasa Ib - profil MATEMATYCZNO – INFOR-
MATYCZNY z fizyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
fizyka. Przedmioty, które będą realizowane 
w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka, informatyka.
klasa Ic - profil MATEMATYCZNO – CHE- 
MICZNY z geografią oraz dodatkową 
informatyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane 
w  liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
chemia, geografia.
klasa Id - profil JĘZYKOWY z geografią
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j. angielski, geografia, 

wos. Przedmioty, które będą realizowane w  liceum 
na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. polski, 
geografia.
klasa Ie - profil BIOLOGICZNO – CHE- 
MICZNY z matematyką
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, biologia, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane w  
liceum na poziomie rozszerzonym: biologia, 
chemia, matematyka.
Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych 
zajęć z języka łacińskiego.
Wszystkie informacje dotyczące szkoły znajdują się 
na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku 
(„Ekonomik”) – w bieżącym roku uczniowie mogą 
wybrać następujące kierunki kształcenia: 
Technikum ekonomiczne (objęte patronatem 
Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno 
Socjologicznego) - wiodący obszar nauczania 
specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu 
bankowości, ekonomiki przedsiębiorstw oraz 
rachunkowości. 
Technikum logistyczne - logistyk zajmuje się 
planowaniem, organizowaniem, kierowaniem 
i kontrolowaniem przemieszczania towarów oraz 
wykorzystaniem informacji płynących z rynku. 
Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, uczniowie 
zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
logistyki w procesach produkcji, procesów transpor-
towych w logistyce, logistyki w jednostkach 
gospodarczych i administracji, logistyki zaopatrze-
nia i produkcji, usług transportowo-spedycyjnych, 
obsługi jednostek zewnętrznych oraz języka obcego. 
Technikum spedycyjne - kształcenie w zawodzie 
technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami 
gospodarki i rynku pracy. Spedytor uczestniczy we 
wszystkich etapach procesu transportowo-
spedycyjnego. Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, 
uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
podstaw spedycji i transportu, działalności 
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzi 
spedycji i transportu oraz języka obcego.
Technikum organizacji reklamy - uczniowie 
oprócz przedmiotów ogólnokształcących, 
zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przed- 
miotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. 
Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia 
marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych,

składamy wszystkim mieszkańcom
Powiatu Łaskiego

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
 szczęścia rodzinnego, 

samych sukcesów 
i mnóstwa wiosennego optymizmu
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fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język 
obcy. Uczniowie poznają programy graficzne, 
programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, 
zaawansowane metody tworzenia stron interneto- 
wych. Dowiadują się również, jak przygotować 
materiały reklamowe oraz publikacje do druku 
cyfrowego i tradycyjnego. 
Technikum handlowe - oprócz zdobywania 
umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, 
uczniowie poznają tajniki wiedzy specjalistycznej 
z zakresu ekonomiki handlu, rachunkowości 
handlowej, towaroznawstwa, marketingu, reklamy 
oraz języka obcego. Uczniowie zdobywają 
umiejętność obsługi komputera, uczą się pisania 
metodą bezwzrokową dziesięciopalcową. 
Liceum Ogólnokształcące (klasa geograficzna) - 
uczniowie mają możliwość zdobycia wykształcenia 
ogólnokształcącego, przy czym prowadzone będą 
zajęcia rozszerzone z geografii oraz matematyki, 
dające dobre przygotowanie wszystkim chętnym do 
zdawania matury na poziomie rozszerzonym. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - uczniowie przygo-
towywani są do wybranego zawodu, zdobywając 
wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. 
Kładziony jest nacisk na praktyczną naukę zawodu. 
Uczniowie odbywają praktyki u miejscowych 
rzemieślników oraz przedsiębiorców, co daje 
gwarancję dobrego przygotowania do zawodu. Poza 
przedmiotami zawodowymi, uczniowie uczą się 
również przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła 
pokrywa koszty uczestnictwa ucznia w kursie specjal-
istycznym. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie 
internetowej www.ekono.alpha.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana 
Łaskiego w Łasku - szkoła posiada nowoczesną 
halę sportową z pełnym zapleczem sanitarnym, 
nowocześnie wyposażone pracownie ogólne i zawo-
dowe, ośrodki egzaminacyjne w zawodzie elektryk 
i technik elektryk, zaplecze socjalne z internatem 
i stołówką, z której mogą korzystać wszyscy ucznio-
wie szkoły (w internacie pokoje dwu- lub 
trzyosobowe. Każdy pokój wyposażony jest 
w odrębny węzeł sanitarny), bibliotekę i rozbudow-
ane centrum informacji multimedialnej. Przy szkole 
funkcjonuje klub sportowy UKS Elektryk.
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół będzie 
prowadził nabór do następujących typów szkół:
Klasa sportowa – profil z dziesięcioma godzinami 
wychowania fizycznego tygodniowo (3 godziny jak 
we wszystkich klasach licealnych plus siedem tzw. 
godzin trenerskich , w tym zajęcia na pływalni 
i siłowni). Uczniowie tego oddziału będą trenowali 
w ramach dwóch sekcji sportowych : siatkówki i ko-
szykówki. Możliwe jest także uprawianie innych 
dyscyplin sportowych np. piłka nożna. Część zajęć 
wychowania fizycznego (7 godzin) zawodnicy 
mogą odbywać w swoich macierzystych klubach 
sportowych. 
Technik elektryk - nauka w tej klasie przygotowuje 
do egzaminu maturalnego i egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje  wymagane w zawo-
dach elektromechanik, elektryk, technik elektryk. 
Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego, 
czyli egzaminy potwierdzające kwalifikacje  
odbywają się w szkole. 
Technik teleinformatyk - to zawód związany 
z projektowaniem i utrzymaniem w dobrym stanie 
sieci teleinformatycznych . Absolwenci będą umieli 
instalować systemy operacyjne i oprogramowanie 
użytkowe, montować komputery, budować sieci 
komputerowe i administrować nimi, diagnozować 
stan techniczny komputerów, dokonywać 
przeglądów, napraw, modernizacji i konserwacji 
sprzętu komputerowego itp. 
Klasa wielozawodowa - do takiej klasy uczęszczają 
uczniowie kształcący się w różnych zawodach. 
W szkole otrzymują wykształcenie ogólne z zakresu 
przedmiotów ogólnokształcących. Wykształcenie 

z zakresu przedmiotów zawodowych zdobywają na 
specjalnych kursach organizowanych najczęściej 
w Sieradzu ( w każdej klasie zaplanowany jest 
miesięczny kurs). Aby uczęszczać do klasy wieloza-
wodowej, dana osoba musi we własnym zakresie 
znaleźć miejsce odbywania praktyk zawodowych 
i podpisać z pracodawcą umowę o odbywaniu 
praktyk zawodowych (umowa musi być podpisana 
do końca września).
Elektryk (2 kwalifikacje), elektromechanik 
(1 kwalifikacja)  - absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie elektryk może podejmować pracę przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych, w elek-
trowniach i zakładach energetycznych, 
w przedsiębiorstwach produkujących lub 
naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne 
itp. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania 
praktyk zawodowych na terenie szkoły. Mamy 
warsztaty, nowocześnie wyposażone pracownie oraz 
doskonałych nauczycieli. Szkoła posiada także 
status ośrodka egzaminacyjnego. Dla naszych 
absolwentów organizujemy kursy i egzaminy 
uprawniające do pracy przy urządzeniach o napięciu 
do 1 kV. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabsk-
iego w Sędziejowicach - do atutów szkoły 
niewątpliwe należy atrakcyjne i bezpieczne 
położenie, funkcjonalne pokoje w internacie, 
nowoczesne pracownie, sala gimnastyczna, 
bezpłatna nauka jazdy samochodem i ciągnikiem 
oraz własny autokar. Ponadto szkoła organizuje 
wycieczki i praktyki międzynarodowe we 
Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Bułgarii, na Ukrainie 
oraz Węgrzech w ramach programu Leonardo da 
Vinci. W szkole działa  Zespół Pieśni i Tańca 
„Sędziejowiczanie” oraz MLKS „Bizon”.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 szkoła oferuje 
kształcenie w  następujących typach szkół:
Technikum:
1.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
- Absolwent technikum żywienia po ukończeniu 
szkoły może być zatrudniony w:  otwartych 
zakładach żywienia, zamkniętych zakładach, 
produkcji potraw garmażerii, cukierni itp. 
2.Technikum Rolnicze - uczniowie sami wybierają 
specjalizację: rolnictwo ekologiczne, organizacja  
rynku rolnego, technologii pasz, rynek rolny, 
marketing, podstawy agrobiznesu.
Uczniowie uzyskują możliwość zdawania  prawa 
jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, 
stolarskich, obsługi i naprawy  sprzętu technologicz-
nego w gospodarstwie rolnym.
3.Technikum Architektury Krajobrazu - zajmuje 
się między innymi: projektowaniem, wykony-
waniem i konserwacją ogrodów,  produkcją roślin 
ozdobnych, projektowaniem i wykonywaniem 
systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, 
baseny ozdobne), aranżacją przestrzeni i wnętrz, 
budową i urządzaniem terenów zieleni. Podkreślić 
należy, że w rejonie placówka ta jest  jedyną szkołą 
o tym kierunku kształcenia.
4.Technikum Agrobiznesu - stanowi przepustkę do 
nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej 
Europy. Uczniowie wyposażeni  są w szeroką 
wiedzę niezbędną do „poruszania się” w gospodarce 
rynkowej. 
Zasadnicza Szkoła  Zawodowa, kształci w zawo-
dach
     1) Kucharz  - absolwent szkoły po zakończeniu 
nauki będzie pracownikiem firmy gastronomicznej 
lub przetwórczej, a także  może prowadzić 
działalność samodzielnie
    2) Mechanik – operator pojazdów i maszyn 
rolniczych to typowy zawód dla  chłopców.
     Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą podjąć 
pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi  wsi 
oraz w dużych gospodarstwach rolnych, które 
potrzebują wykwalifikowanych  pracowników do 

obsługi coraz to bardziej skomplikowanych maszyn.
Uczniowie  szkoły odbywają praktyki we wzorco- 
wych gospodarstwach rolnych  w Polsce, a także 
poza granicami kraju. Szkoła ciągle poszukuje 
nowych kontaktów za granicą w celu zapewnienia 
swoim uczniom atrakcyjnych praktyk. Dzięki 
staraniom nauczycieli w lipcu i sierpniu br. dwie 
6-osobowe grupy wyjadą do Wielkiej Brytanii.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie - szkoła 
oprócz szerokiej oferty edukacyjnej proponuje 
naukę w urokliwym miejscu. Obiekty szkolne 
otoczone są przyległym do kompleksu leśnego 
parkiem z zabytkowym dworkiem i licznymi pomni-
kami przyrody. W nowym roku szkolnym 
2013/2014 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Liceum:
Liceum Ogólnokształcące (mundurowe) - Od 
pięciu lat  w tej szkole funkcjonuje Liceum 
Ogólnokształcące  (mundurowe),  które adresowane  
jest do grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych 
celach, chcącej w przyszłości związać swoje życie 
zawodowe ze: służbą wojskową, pracą w Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach 
ochrony osób i mienia oraz w służbach detekty-
wistycznych. W klasach „mundurowych” realizow-
any jest   program  liceum  ogólnokształcącego 
poszerzony  o innowację pedagogiczną  „Podstawy 
wiedzy o służbach mundurowych”. W nadchodzącym 
roku szkolnym w ramach klasy mundurowej zostaną 
powołane plutony, w skład których będą wchodziły 
następujące sekcje: sekcja wojskowa, sekcja 
policyjna, sekcja straży pożarniczej. Uczeń w tej 
szkole, może liczyć na: właściwe przygotowanie do 
podjęcia studiów na wszystkich kierunkach w ucze- 
lniach cywilnych i służb mundurowych, możliwość 
zdobycia dodatkowych umiejętności z zakresu:  
ratownictwa medycznego, podstawowego kursu 
samoobrony, strzelania itp.
Technikum:
1.Technikum Geodezyjne - zawód geodety jest 
obecnie poszukiwany na rynku pracy. Ma to związek z 
wieloma inwestycjami prowadzonymi na terenie kraju, 
między innymi: budową dróg, budową infrastruktury 
lądowej, rozwojem  rynku nieruchomości, budownict-
wem przemysłowym i mieszkaniowym. Szkoła 
dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest także 
stosowany w biurach geodezyjnych. 
2.Technikum Żywienia i Usług Gastronomi- 
cznych - do podstawowych zadań zawodowych 
wykonywanych przez technika żywienia i usług 
gastronomicznych należą czynności związane 
z organizacją, informacją i kompleksową obsługą 
przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich 
zakładach świadczących usługi gastronomiczne. 
3. Technik Ogrodnik - przygotuje do projekto- 
wania, zagospodarowania, pielęgnacji terenów 
zieleni i ogrodów, projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych czy dekoracji wnętrz 
uprawy roślin w gruncie i pod osłonami metodą 
ekologiczną i biodynamiczną. Absolwent uzyskuje 
niezbędne kwalifikacje  do nabywania gruntów 
rolnych, przejmowania gospodarstw rolnych, 
korzystania z dotacji i dopłat unijnych.
Szkoła prowadzi działalność pozalekcyjną 
obejmującą m.in.: rozwój zainteresowań sporto- 
wych, przygotowanie do udziału w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach itp. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Łasku

Od 9 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, 
tak też będzie w roku szkolnym 2013/2014. 
Elektroniczny system naboru pozwala komplek-
sowo obsłużyć rekrutację uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych i objąć zasięgiem całe 
województwo łódzkie. Elektroniczna forma 
prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych 
korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego 
systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do 
klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych 
decydują kryteria jednolite dla wszystkich. 
Ponadto wdrożenie scentralizowanego systemu 
o zasięgu wojewódzkim 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 objęte są tylko szkoły ponadgimnazjalne z po- 
wiatu łaskiego, bowiem gmina Łask,  która jest organem 
prowadzącym dla łaskich gimnazjów, wycofała się z 
systemu, co uniemożliwia włączenie do niego pozostałych 
gimnazjów. W związku z powyższym,

Odbywać się to będzie w następujący sposób:
Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.  do 

godz. 13 uczeń klasy trzeciej gimnazjum zakłada swoje 
konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.pl 
(zapamiętuje swoje hasło i login). Po czym przegląda 
ofertę edukacyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy 
szkoły i dowolną liczbę oddziałów do których chciałby 
kandydować. Należy pamiętać o kolejności wybranych 
oddziałów, gdyż ich wybór wskazuje na kolejność 
preferencji. Szkoła wskazana jako pierwsza jest 
placówką pierwszej preferencji (pierwszego wyboru) 
i to właśnie do niej należy dostarczyć 
wydrukowane i podpisane przez rodzica lub prawnego 
opiekuna podanie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń 
loguje się ponownie do systemu w celu wpisania do 
odpowiedniego formularza ocen i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, wtedy też należy wpisać informacje 
o osiągnięciach. Następnie zanosi kopię świadectwa 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie dostar- 
czone zostało podanie). Na tę czynność ma czas od 28 
czerwca do 3 lipca 2013 r. do godz. 13.00.

5 lipca 2013 r. o godz. 13 szkoły publikują 
listy wstępne osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do 
której uczeń został zakwalifikowany, należy 
dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę 
należy wykonać do 9 lipca 2013 r. do godz. 12. 

9 lipca 2012 r. o godz. 13 szkoły publikują 
ostateczne listy osób przyjętych. Nadmienić należy, 
iż przewidziana jest również rekrutacja 
uzupełniająca, która odbywać się będzie w terminie 
od   5 lipca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. do godz. 12.

Szczegółowe informacje na temat elektronicz-
nego naboru zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Łasku www.lask.com.pl, ponadto każdy 
absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę naborową 
z informacją jak dostać się do szkoły ponadgimnaz-

jalnej. Starostwo Powiatowe  przekaże te ulotki do 
wszystkich gimnazjów z powiatu łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat łaski 
jest organem prowadzącym.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku – szkoła ze stuletnią tradycją, 
wg czasopisma „Perspektywy” należy do grupy 
najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju, 
jedna z najlepszych w regionie (po sieradzkim 
„Jagiellończyku” i wieluńskim „Kościuszce”). 
Uczniowie klas trzecich Liceum  w 100% 
podchodzą do egzaminu maturalnego i w 100% go 
zdają.
Większość pracowni wyposażona jest w nowocz-
esne pomoce (tablice interaktywne - 6, rzutniki 
multimedialne - 11, telewizory - 2, kalkulatory 
graficzne - 32, mikroskop z kamerą, dygestorium, 
słuchawki – prac. językowa, magnetofony, itp.) oraz 
posiada dostęp do internetu.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 będą 
utworzone klasy o profilach:
klasa Ia - profil HUMANISTYCZNY 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, historia, wos.  
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na 
poziomie rozszerzonym to: j. polski, historia, wos. 
Szkoła proponuje dodatkowo warsztaty dziennikar-
skie, które kończą się uzyskaniem świadectwa 
ukończenia kursu I, II i III stopnia. Świadectwo 
ukończenia tego kursu honorują uczelnie wyższe 
w procesie rekrutacji. 
klasa Ib - profil MATEMATYCZNO – INFOR-
MATYCZNY z fizyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
fizyka. Przedmioty, które będą realizowane 
w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka, informatyka.
klasa Ic - profil MATEMATYCZNO – CHE- 
MICZNY z geografią oraz dodatkową 
informatyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane 
w  liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
chemia, geografia.
klasa Id - profil JĘZYKOWY z geografią
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j. angielski, geografia, 

wos. Przedmioty, które będą realizowane w  liceum 
na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. polski, 
geografia.
klasa Ie - profil BIOLOGICZNO – CHE- 
MICZNY z matematyką
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, biologia, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane w  
liceum na poziomie rozszerzonym: biologia, 
chemia, matematyka.
Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych 
zajęć z języka łacińskiego.
Wszystkie informacje dotyczące szkoły znajdują się 
na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku 
(„Ekonomik”) – w bieżącym roku uczniowie mogą 
wybrać następujące kierunki kształcenia: 
Technikum ekonomiczne (objęte patronatem 
Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno 
Socjologicznego) - wiodący obszar nauczania 
specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu 
bankowości, ekonomiki przedsiębiorstw oraz 
rachunkowości. 
Technikum logistyczne - logistyk zajmuje się 
planowaniem, organizowaniem, kierowaniem 
i kontrolowaniem przemieszczania towarów oraz 
wykorzystaniem informacji płynących z rynku. 
Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, uczniowie 
zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
logistyki w procesach produkcji, procesów transpor-
towych w logistyce, logistyki w jednostkach 
gospodarczych i administracji, logistyki zaopatrze-
nia i produkcji, usług transportowo-spedycyjnych, 
obsługi jednostek zewnętrznych oraz języka obcego. 
Technikum spedycyjne - kształcenie w zawodzie 
technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami 
gospodarki i rynku pracy. Spedytor uczestniczy we 
wszystkich etapach procesu transportowo-
spedycyjnego. Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, 
uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
podstaw spedycji i transportu, działalności 
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzi 
spedycji i transportu oraz języka obcego.
Technikum organizacji reklamy - uczniowie 
oprócz przedmiotów ogólnokształcących, 
zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przed- 
miotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. 
Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia 
marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, 



fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język 
obcy. Uczniowie poznają programy graficzne, 
programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, 
zaawansowane metody tworzenia stron interneto- 
wych. Dowiadują się również, jak przygotować 
materiały reklamowe oraz publikacje do druku 
cyfrowego i tradycyjnego. 
Technikum handlowe - oprócz zdobywania 
umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, 
uczniowie poznają tajniki wiedzy specjalistycznej 
z zakresu ekonomiki handlu, rachunkowości 
handlowej, towaroznawstwa, marketingu, reklamy 
oraz języka obcego. Uczniowie zdobywają 
umiejętność obsługi komputera, uczą się pisania 
metodą bezwzrokową dziesięciopalcową. 
Liceum Ogólnokształcące (klasa geograficzna) - 
uczniowie mają możliwość zdobycia wykształcenia 
ogólnokształcącego, przy czym prowadzone będą 
zajęcia rozszerzone z geografii oraz matematyki, 
dające dobre przygotowanie wszystkim chętnym do 
zdawania matury na poziomie rozszerzonym. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - uczniowie przygo-
towywani są do wybranego zawodu, zdobywając 
wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. 
Kładziony jest nacisk na praktyczną naukę zawodu. 
Uczniowie odbywają praktyki u miejscowych 
rzemieślników oraz przedsiębiorców, co daje 
gwarancję dobrego przygotowania do zawodu. Poza 
przedmiotami zawodowymi, uczniowie uczą się 
również przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła 
pokrywa koszty uczestnictwa ucznia w kursie specjal-
istycznym. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie 
internetowej www.ekono.alpha.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana 
Łaskiego w Łasku - szkoła posiada nowoczesną 
halę sportową z pełnym zapleczem sanitarnym, 
nowocześnie wyposażone pracownie ogólne i zawo-
dowe, ośrodki egzaminacyjne w zawodzie elektryk 
i technik elektryk, zaplecze socjalne z internatem 
i stołówką, z której mogą korzystać wszyscy ucznio-
wie szkoły (w internacie pokoje dwu- lub 
trzyosobowe. Każdy pokój wyposażony jest 
w odrębny węzeł sanitarny), bibliotekę i rozbudow-
ane centrum informacji multimedialnej. Przy szkole 
funkcjonuje klub sportowy UKS Elektryk.
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół będzie 
prowadził nabór do następujących typów szkół:
Klasa sportowa – profil z dziesięcioma godzinami 
wychowania fizycznego tygodniowo (3 godziny jak 
we wszystkich klasach licealnych plus siedem tzw. 
godzin trenerskich , w tym zajęcia na pływalni 
i siłowni). Uczniowie tego oddziału będą trenowali 
w ramach dwóch sekcji sportowych : siatkówki i ko-
szykówki. Możliwe jest także uprawianie innych 
dyscyplin sportowych np. piłka nożna. Część zajęć 
wychowania fizycznego (7 godzin) zawodnicy 
mogą odbywać w swoich macierzystych klubach 
sportowych. 
Technik elektryk - nauka w tej klasie przygotowuje 
do egzaminu maturalnego i egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje  wymagane w zawo-
dach elektromechanik, elektryk, technik elektryk. 
Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego, 
czyli egzaminy potwierdzające kwalifikacje  
odbywają się w szkole. 
Technik teleinformatyk - to zawód związany 
z projektowaniem i utrzymaniem w dobrym stanie 
sieci teleinformatycznych . Absolwenci będą umieli 
instalować systemy operacyjne i oprogramowanie 
użytkowe, montować komputery, budować sieci 
komputerowe i administrować nimi, diagnozować 
stan techniczny komputerów, dokonywać 
przeglądów, napraw, modernizacji i konserwacji 
sprzętu komputerowego itp. 
Klasa wielozawodowa - do takiej klasy uczęszczają 
uczniowie kształcący się w różnych zawodach. 
W szkole otrzymują wykształcenie ogólne z zakresu 
przedmiotów ogólnokształcących. Wykształcenie 

z zakresu przedmiotów zawodowych zdobywają na 
specjalnych kursach organizowanych najczęściej 
w Sieradzu ( w każdej klasie zaplanowany jest 
miesięczny kurs). Aby uczęszczać do klasy wieloza-
wodowej, dana osoba musi we własnym zakresie 
znaleźć miejsce odbywania praktyk zawodowych 
i podpisać z pracodawcą umowę o odbywaniu 
praktyk zawodowych (umowa musi być podpisana 
do końca września).
Elektryk (2 kwalifikacje), elektromechanik 
(1 kwalifikacja)  - absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie elektryk może podejmować pracę przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych, w elek-
trowniach i zakładach energetycznych, 
w przedsiębiorstwach produkujących lub 
naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne 
itp. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania 
praktyk zawodowych na terenie szkoły. Mamy 
warsztaty, nowocześnie wyposażone pracownie oraz 
doskonałych nauczycieli. Szkoła posiada także 
status ośrodka egzaminacyjnego. Dla naszych 
absolwentów organizujemy kursy i egzaminy 
uprawniające do pracy przy urządzeniach o napięciu 
do 1 kV. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabsk-
iego w Sędziejowicach - do atutów szkoły 
niewątpliwe należy atrakcyjne i bezpieczne 
położenie, funkcjonalne pokoje w internacie, 
nowoczesne pracownie, sala gimnastyczna, 
bezpłatna nauka jazdy samochodem i ciągnikiem 
oraz własny autokar. Ponadto szkoła organizuje 
wycieczki i praktyki międzynarodowe we 
Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Bułgarii, na Ukrainie 
oraz Węgrzech w ramach programu Leonardo da 
Vinci. W szkole działa  Zespół Pieśni i Tańca 
„Sędziejowiczanie” oraz MLKS „Bizon”.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 szkoła oferuje 
kształcenie w  następujących typach szkół:
Technikum:
1.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
- Absolwent technikum żywienia po ukończeniu 
szkoły może być zatrudniony w:  otwartych 
zakładach żywienia, zamkniętych zakładach, 
produkcji potraw garmażerii, cukierni itp. 
2.Technikum Rolnicze - uczniowie sami wybierają 
specjalizację: rolnictwo ekologiczne, organizacja  
rynku rolnego, technologii pasz, rynek rolny, 
marketing, podstawy agrobiznesu.
Uczniowie uzyskują możliwość zdawania  prawa 
jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, 
stolarskich, obsługi i naprawy  sprzętu technologicz-
nego w gospodarstwie rolnym.
3.Technikum Architektury Krajobrazu - zajmuje 
się między innymi: projektowaniem, wykony-
waniem i konserwacją ogrodów,  produkcją roślin 
ozdobnych, projektowaniem i wykonywaniem 
systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, 
baseny ozdobne), aranżacją przestrzeni i wnętrz, 
budową i urządzaniem terenów zieleni. Podkreślić 
należy, że w rejonie placówka ta jest  jedyną szkołą 
o tym kierunku kształcenia.
4.Technikum Agrobiznesu - stanowi przepustkę do 
nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej 
Europy. Uczniowie wyposażeni  są w szeroką 
wiedzę niezbędną do „poruszania się” w gospodarce 
rynkowej. 
Zasadnicza Szkoła  Zawodowa, kształci w zawo-
dach
     1) Kucharz  - absolwent szkoły po zakończeniu 
nauki będzie pracownikiem firmy gastronomicznej 
lub przetwórczej, a także  może prowadzić 
działalność samodzielnie
    2) Mechanik – operator pojazdów i maszyn 
rolniczych to typowy zawód dla  chłopców.
     Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą podjąć 
pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi  wsi 
oraz w dużych gospodarstwach rolnych, które 
potrzebują wykwalifikowanych  pracowników do 

obsługi coraz to bardziej skomplikowanych maszyn.
Uczniowie  szkoły odbywają praktyki we wzorco- 
wych gospodarstwach rolnych  w Polsce, a także 
poza granicami kraju. Szkoła ciągle poszukuje 
nowych kontaktów za granicą w celu zapewnienia 
swoim uczniom atrakcyjnych praktyk. Dzięki 
staraniom nauczycieli w lipcu i sierpniu br. dwie 
6-osobowe grupy wyjadą do Wielkiej Brytanii.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie - szkoła 
oprócz szerokiej oferty edukacyjnej proponuje 
naukę w urokliwym miejscu. Obiekty szkolne 
otoczone są przyległym do kompleksu leśnego 
parkiem z zabytkowym dworkiem i licznymi pomni-
kami przyrody. W nowym roku szkolnym 
2013/2014 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Liceum:
Liceum Ogólnokształcące (mundurowe) - Od 
pięciu lat  w tej szkole funkcjonuje Liceum 
Ogólnokształcące  (mundurowe),  które adresowane  
jest do grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych 
celach, chcącej w przyszłości związać swoje życie 
zawodowe ze: służbą wojskową, pracą w Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach 
ochrony osób i mienia oraz w służbach detekty-
wistycznych. W klasach „mundurowych” realizow-
any jest   program  liceum  ogólnokształcącego 
poszerzony  o innowację pedagogiczną  „Podstawy 
wiedzy o służbach mundurowych”. W nadchodzącym 
roku szkolnym w ramach klasy mundurowej zostaną 
powołane plutony, w skład których będą wchodziły 
następujące sekcje: sekcja wojskowa, sekcja 
policyjna, sekcja straży pożarniczej. Uczeń w tej 
szkole, może liczyć na: właściwe przygotowanie do 
podjęcia studiów na wszystkich kierunkach w ucze- 
lniach cywilnych i służb mundurowych, możliwość 
zdobycia dodatkowych umiejętności z zakresu:  
ratownictwa medycznego, podstawowego kursu 
samoobrony, strzelania itp.
Technikum:
1.Technikum Geodezyjne - zawód geodety jest 
obecnie poszukiwany na rynku pracy. Ma to związek z 
wieloma inwestycjami prowadzonymi na terenie kraju, 
między innymi: budową dróg, budową infrastruktury 
lądowej, rozwojem  rynku nieruchomości, budownict-
wem przemysłowym i mieszkaniowym. Szkoła 
dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest także 
stosowany w biurach geodezyjnych. 
2.Technikum Żywienia i Usług Gastronomi- 
cznych - do podstawowych zadań zawodowych 
wykonywanych przez technika żywienia i usług 
gastronomicznych należą czynności związane 
z organizacją, informacją i kompleksową obsługą 
przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich 
zakładach świadczących usługi gastronomiczne. 
3. Technik Ogrodnik - przygotuje do projekto- 
wania, zagospodarowania, pielęgnacji terenów 
zieleni i ogrodów, projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych czy dekoracji wnętrz 
uprawy roślin w gruncie i pod osłonami metodą 
ekologiczną i biodynamiczną. Absolwent uzyskuje 
niezbędne kwalifikacje  do nabywania gruntów 
rolnych, przejmowania gospodarstw rolnych, 
korzystania z dotacji i dopłat unijnych.
Szkoła prowadzi działalność pozalekcyjną 
obejmującą m.in.: rozwój zainteresowań sporto- 
wych, przygotowanie do udziału w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach itp. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Łasku

Od 9 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, 
tak też będzie w roku szkolnym 2013/2014. 
Elektroniczny system naboru pozwala komplek-
sowo obsłużyć rekrutację uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych i objąć zasięgiem całe 
województwo łódzkie. Elektroniczna forma 
prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych 
korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego 
systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do 
klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych 
decydują kryteria jednolite dla wszystkich. 
Ponadto wdrożenie scentralizowanego systemu 
o zasięgu wojewódzkim 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 objęte są tylko szkoły ponadgimnazjalne z po- 
wiatu łaskiego, bowiem gmina Łask,  która jest organem 
prowadzącym dla łaskich gimnazjów, wycofała się z 
systemu, co uniemożliwia włączenie do niego pozostałych 
gimnazjów. W związku z powyższym,

Odbywać się to będzie w następujący sposób:
Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.  do 

godz. 13 uczeń klasy trzeciej gimnazjum zakłada swoje 
konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.pl 
(zapamiętuje swoje hasło i login). Po czym przegląda 
ofertę edukacyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy 
szkoły i dowolną liczbę oddziałów do których chciałby 
kandydować. Należy pamiętać o kolejności wybranych 
oddziałów, gdyż ich wybór wskazuje na kolejność 
preferencji. Szkoła wskazana jako pierwsza jest 
placówką pierwszej preferencji (pierwszego wyboru) 
i to właśnie do niej należy dostarczyć 
wydrukowane i podpisane przez rodzica lub prawnego 
opiekuna podanie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń 
loguje się ponownie do systemu w celu wpisania do 
odpowiedniego formularza ocen i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, wtedy też należy wpisać informacje 
o osiągnięciach. Następnie zanosi kopię świadectwa 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie dostar- 
czone zostało podanie). Na tę czynność ma czas od 28 
czerwca do 3 lipca 2013 r. do godz. 13.00.

5 lipca 2013 r. o godz. 13 szkoły publikują 
listy wstępne osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do 
której uczeń został zakwalifikowany, należy 
dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę 
należy wykonać do 9 lipca 2013 r. do godz. 12. 

9 lipca 2012 r. o godz. 13 szkoły publikują 
ostateczne listy osób przyjętych. Nadmienić należy, 
iż przewidziana jest również rekrutacja 
uzupełniająca, która odbywać się będzie w terminie 
od   5 lipca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. do godz. 12.

Szczegółowe informacje na temat elektronicz-
nego naboru zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Łasku www.lask.com.pl, ponadto każdy 
absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę naborową 
z informacją jak dostać się do szkoły ponadgimnaz-

jalnej. Starostwo Powiatowe  przekaże te ulotki do 
wszystkich gimnazjów z powiatu łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat łaski 
jest organem prowadzącym.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku – szkoła ze stuletnią tradycją, 
wg czasopisma „Perspektywy” należy do grupy 
najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju, 
jedna z najlepszych w regionie (po sieradzkim 
„Jagiellończyku” i wieluńskim „Kościuszce”). 
Uczniowie klas trzecich Liceum  w 100% 
podchodzą do egzaminu maturalnego i w 100% go 
zdają.
Większość pracowni wyposażona jest w nowocz-
esne pomoce (tablice interaktywne - 6, rzutniki 
multimedialne - 11, telewizory - 2, kalkulatory 
graficzne - 32, mikroskop z kamerą, dygestorium, 
słuchawki – prac. językowa, magnetofony, itp.) oraz 
posiada dostęp do internetu.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 będą 
utworzone klasy o profilach:
klasa Ia - profil HUMANISTYCZNY 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, historia, wos.  
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na 
poziomie rozszerzonym to: j. polski, historia, wos. 
Szkoła proponuje dodatkowo warsztaty dziennikar-
skie, które kończą się uzyskaniem świadectwa 
ukończenia kursu I, II i III stopnia. Świadectwo 
ukończenia tego kursu honorują uczelnie wyższe 
w procesie rekrutacji. 
klasa Ib - profil MATEMATYCZNO – INFOR-
MATYCZNY z fizyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
fizyka. Przedmioty, które będą realizowane 
w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka, informatyka.
klasa Ic - profil MATEMATYCZNO – CHE- 
MICZNY z geografią oraz dodatkową 
informatyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, matematyka, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane 
w  liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
chemia, geografia.
klasa Id - profil JĘZYKOWY z geografią
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j. angielski, geografia, 

wos. Przedmioty, które będą realizowane w  liceum 
na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. polski, 
geografia.
klasa Ie - profil BIOLOGICZNO – CHE- 
MICZNY z matematyką
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: j.polski, j.obcy, biologia, 
chemia. Przedmioty, które będą realizowane w  
liceum na poziomie rozszerzonym: biologia, 
chemia, matematyka.
Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych 
zajęć z języka łacińskiego.
Wszystkie informacje dotyczące szkoły znajdują się 
na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku 
(„Ekonomik”) – w bieżącym roku uczniowie mogą 
wybrać następujące kierunki kształcenia: 
Technikum ekonomiczne (objęte patronatem 
Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno 
Socjologicznego) - wiodący obszar nauczania 
specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu 
bankowości, ekonomiki przedsiębiorstw oraz 
rachunkowości. 
Technikum logistyczne - logistyk zajmuje się 
planowaniem, organizowaniem, kierowaniem 
i kontrolowaniem przemieszczania towarów oraz 
wykorzystaniem informacji płynących z rynku. 
Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, uczniowie 
zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
logistyki w procesach produkcji, procesów transpor-
towych w logistyce, logistyki w jednostkach 
gospodarczych i administracji, logistyki zaopatrze-
nia i produkcji, usług transportowo-spedycyjnych, 
obsługi jednostek zewnętrznych oraz języka obcego. 
Technikum spedycyjne - kształcenie w zawodzie 
technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami 
gospodarki i rynku pracy. Spedytor uczestniczy we 
wszystkich etapach procesu transportowo-
spedycyjnego. Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, 
uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: 
podstaw spedycji i transportu, działalności 
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzi 
spedycji i transportu oraz języka obcego.
Technikum organizacji reklamy - uczniowie 
oprócz przedmiotów ogólnokształcących, 
zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przed- 
miotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. 
Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia 
marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, 

Panie z Bachorzyna 
podsumowały 
2012 rok 
   

Wójt Gminy 
Bronisław Węglewski
wraz z pracownikami
Urzędu

Przewodniczący 
Rady Gminy 
Andrzej Zieliński 
wraz z Radnymi Gminy

N a j w a ż n i e j s z y m 
sukcesem w 2012 r. było złożenie  
wniosku  o przyznanie pomocy 
w zakresie małych projektów 
w ramach działania  413 „wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW 2007-2013 dotyczący ope- 
racji „ Promocja i organizacja loka-
lnej twórczości kulturalnej poprzez 
zakup strojów i laptopa dla Stowar-
zyszenia Gospodyń Wiejskich w Ba-
chorzynie”, a także złożenie wniosku  
o wpis na Listę Produktów Trady-
cyjnych nalewki truskawkowej z Ba-
chorzyna jako produktu regionalnego 
gminy Buczek.

Podczas spotkania mówiono 
również o zamierzeniach na 2013 r., 
który ma być również pracowity 
i owocny dla pań z SGW. Jeśli 
ambitne plany uda się zrealizować, 
będzie znów okazja do satysfakcji 
i podziękowań nie tylko członkiniom 
Stowarzyszenia, ale i gospodarzom 
gminy czy licznym instytucjom je 
wspomagającym, reprezentowanym 
przez zaproszonych gości.

A wśród gości byli między 
innymi: poseł na Sejm RP Cezary 
Olejniczak, przewodniczący Rady 
Powiatu Łaskiego  Andrzej Banasz- 
czyk, przewodniczący Rady Gminy 
Buczek Andrzej Zieliński, wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski, 

sekretarz gminy Buczek Zenona 
Romankiewicz,  przedstawicielka 
WODR w Kościerzynie rejon Łask  
Ewa Ruszkowska i sołtys wsi 
Bachorzyn Mariusz Kowalczyk.

Słowa podziękowania za bardzo 
dobrą współpracę oraz uzyskaną 
pomoc Zarząd Stowarzyszenia 
skierował  do Zarządu LGD „Dolina 
rzeki Grabi w Łasku, gospodarzy 
miny w Buczku, dyrektora GOKiS 
w Buczku, Daniela Błońskiego – 
szefa Firmy Kamieniarskiej w Ba-
chorzynie, Krzysztofa Tomczyka – 
szefa Marketu TOM-KOR w Buczku, 
Marleny Jakóbczak i Moniki 
Krakowskiej – przedstawicielek Firm 

Wystrojów i Dekoracji Sal, Andrzeja 
Taborowskiego – szefa Drukarni 
w Bachorzynie oraz Doroty Krysiak 
i Grażyny Jędryki – pracownic 
Urzędu Gminy w Buczku.   

J.R

Walne Zgromadzenie  Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie stało się okazją do podsumowania  
działalności w ubiegłym roku. Trzeci rok pracy SGW zaliczono do bardzo owocnych. 

Pomysł
na życie

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek

I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.

Zielony baranek, fiołki i żonkile
Barwami stoją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi

Na spotkanie
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Miłych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wiele radości 
i wiosennego optymizmu wszystkim mieszkańcom Gminy Buczek

życzą:

W nowo wyremontowanej OSP 
w Grzeszynie odbył się koncert 
zespołu „Full Power Spirit”, który 
został sfinansowany przez Urząd 
Gminy Buczek oraz przez pro- 
boszcza Zbigniewa Kaczmarkie-
wicza. Wspomniany zespół (istnieje 
od 2001 r.) to polska grupa muzyczna 
wpisująca się w nurt muzyki 
chrześcijańskiej, tworzący głównie 
w stylu hip-hop. W trakcie swojej 
działalności stał się jednym 
z najprężniej koncertujących 
zespołów polskiej sceny Contempo-
rary Christian Music (CCM) – 
współczesnej muzyki chrześcijańskiej. 
Cechują go olbrzymia energia 
towarzysząca występom na żywo oraz 
bardzo dobry kontakt z publicznością. 



Ich muzyka przyciągnęła do OSP 
Grzeszyn zarówno osoby starsze jak 
i młodsze. Koncert rozpoczął się 
oczywiście przedstawieniem zespołu, 
którego skład w tym dniu liczył trzech 
mężczyzn: Mirosława Kirczuka (Miras), 
Marka Dzyra (Dzyrooo) i beat-boxera 
PRYK-a. Raperzy bardzo szybko 
nawiązali dobry kontakt z publicznością 
(80 osób). Celem zespołu jest 
mówienie o wartościach życia. Przewod-
nim tematem było pytanie: „Czym dla nas 
jest szczęście?” Odpowiedź na to 
nurtujące pytanie została połączona 
w jedną całość. Oto nasza recepta na 
szczęście: „Bóg + akceptacja + miłość = 
SZCZĘŚCIE”  

Spotkanie odbyło się także z myślą 
o bierzmowanych, którzy są w trakcie 
przygotowań do przyjęcia Darów Ducha 
Świętego. Osobiście uważam, że to 
spotkanie było nam bardzo potrzebne, 
gdyż nie zawsze trafiają do nas słowa 
naszych rodziców, dziadków, znajomych 
czy też księży, a zespół zwrócił się do nas 
ze słowami, które niosły przekaz: jak żyć, 
aby żyć dobrze. Żyć w zgodzie z Bogiem, 
z samym sobą, z bliźnimi. Poprzez śpiew 
oraz świadectwo, które nam dali, w jakiś 
sposób umocnili naszą wiarę, dla jednych 
mógł to być tylko rodzaj spędzenia 
wolnego czasu, lecz dla niektórych wska-
zówka jak w pełni żyć w szczęściu.  

                              Katarzyna Bordowicz

Przetarg na działki
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 nieruchomości       nieruchomości                                                       wadium
- Nr 542/7                   0,1220 ha           43.920 z ł+ 23% VAT             4.392 zł
- Nr 542/8                   0,1219 ha           43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/9                   0,1220 ha           43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/10                0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/12                0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/13                0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/14                0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/15                0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/16                0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/17                0,1427 ha            51.372 zł + 23 % VAT            5.138 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Buczku, pokój nr 8. 
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać na konto BS Warta O/Buczek nr 69 9270 1016 0100 0013 2001 0202 

w terminie do dnia 08.04.2013 r. 
 Wadium należy wnosić w pieniądzu.

Ogłoszenie opublikowane jest również na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 677-44-94.

Pomysł na życie...



Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie gminy, gmina Buczek złożyła do władzy wdrażającej programy europejskie wniosek 
o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat”. We wrześniu 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 :   Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.266.063,60 zł. Zgodnie z aneksem podpisanym w lutym br. 
instytucja wdrażająca zobowiązała się udzielić gminie Buczek dofinansowania na realizację projektu w 100 %, z czego wynika, że gmina Buczek nie ponosi 
kosztów własnych na realizację projektu. Projekt trwa do 30 czerwca 2015 r. plus 5 lat po zakończeniu projektu, czyli do 30.06.2020 r. 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Buczek zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu  trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt skierowany jest do osób zameldowanych stale na terenie gminy, które nie 
posiadają komputera ani dostępu do internetu, spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub 
świadczeń rodzinnych oraz do dzieci i młodzieży uczącej się znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji projektu gmina Buczek wyłoniła w ramach przetargu firmę na dostawę i montaż zestawów komputerowych, tj. firma PHU„Diament” 
Dorota Bukalska z Częstochowy oraz na dostawę internetu, tj. „kalwinek.net” Łukasz Kalwinek ze Zelowa. W miesiącu lutym br. w/w firmy dokonały montażu 
sprzętu u wytypowanych przez komisję weryfikującą beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali darmowy sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem 
do internetu. Trzy zestawy komputerowe trafiły do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w którym każdy z mieszkańców gminy może bezpłatnie skorzystać 
z internetu. 

Wszyscy beneficjenci ostateczni zobowiązani zostali do podpisania umowy użyczenia sprzętu oraz uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi 
komputera i bezpieczeństwa internetowego. Szkolenie przeprowadziło Centrum Kształcenia Biznesu z Pabianic, które odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Czestkowie w dniach 15.02-21.02.2013 r. w grupach 10-osobowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały dydaktyczne oraz certyfikat o odbyciu 
szkolenia. Dodatkowo poniesione zostały koszty promocji projektu.

Nie rzadziej niż raz na kwartał przeprowadzane będą przez koordynatora informatycznego projektu p. Kubickiego Tomasza wizyty monitorujące stan 
techniczny użyczonego sprzętu oraz sprawność działania internetu u beneficjentów ostatecznych. Podczas pierwszych kontroli przeprowadzono kilka rozmów 
z beneficjentami na temat realizacji projektu:
Damian (17 lat)
- Udział w projekcie pozwolił mi na dostęp do internetu dzięki niemu poszerzam wiedzę a także utrzymuję kontakt z rówieśnikami za pomocą portali 
społecznościowych.
Małgorzata (45 lat) 
– Od niespełna 3 tygodni mamy komputer z dostępem do internetu. Jako rodzina z niskim dochodem nie mogliśmy kupić komputera a co dopiero podłączyć 
internet. Dostrzegam korzyści płynące z internetu ponieważ dzieci wykorzystują go do nauki, tworzą prezentacje, dokumenty, wyszukują informacje, słuchają 
muzyki, mają kontakt z kolegami i koleżankami. My z mężem w wolnej chwili również korzystamy  z internetu, który umożliwia nam wyszukiwanie informacji, 
pozwalających nam rozwijać nasze hobby. Z mężem jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu, w którym bierzemy udział, a najbardziej cieszą się nasze dzieci. 
Ewelina (27 lat)
 – O projekcie dowiedziałam się od znajomych, którzy też biorą w nim udział, jestem bardzo zadowolona, że udało mi się do niego przystąpić, gdyż w chwili 
obecnej trudno jest o pracę i nie było mnie stać na zakup takiego sprzętu i utrzymywanie go, a projekt to wszystko zapewnia. Cieszę się że moje dziecko w tej 
chwili jest bardziej wesołe, chętniej rano wychodzi do szkoły, gdyż wie, że teraz nie różni się niczym od rówieśników, którzy od dawna korzystają z internetu 
a jej jedynym kontaktem z internetem było kilka godzin w tygodniu w szkole. Teraz to wszystko może robić w domu. Mam nadziej, że takich projektów będzie 
więcej. Jestem bardzo wdzięczna gminie a przede wszystkim wójtowi, który jako nieliczny w regionie pozyskał środki na to działanie. 

Dodatkowo gmina Buczek stara się o przyznanie dodatkowego sprzętu komputerowego (za ponad 500 tys zł), by móc wyposażyć w nowy sprzęt kompute-
rowy szkoły na terenie gminy, oraz 20 zestawów komputerowych chcę przeznaczyć dla mieszkańców. Łącznie gmina Buczek wnioskuje do Władz wdrażających 
programy europejskie o 50 dodatkowych zestawów komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu.
- Jestem przekonany, że złożony przez nas wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i będziemy mogli dodatkowo wyposażyć jeszcze 20 osób w bezpłatny 
sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dodatkowo 30 zestawów komputerowych chcemy przekazać szkołom i bibliotece by były jak najlepiej 
wyposażone, a nasze dzieci miały równe szanse w zdobywaniu wiedzy. Sprzęt w szkołach i bibliotece będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców  w postaci 
bezpłatnych kawiarenek internetowych w godzinach popołudniowych. Myślę, że te zamontowane 100 komputerów i następne 50 będą dobrymi prezentami od 
gminy Buczek  dla mieszkańców gminy, którzy najbardziej tego potrzebują - mówi wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.

Stasiak Renata
Kubicki Tomasz 

ROZDANO DARMOWE KOMPUTERY

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość” Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szkolenie dla beneficjentów Sprzęt komputerowy u beneficjentów



Prezent dla Wrzeszczewic
Niewiele brakowało, by Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczewicach przestał istnieć. Powstał w 1966 roku m.in. dzięki 
staraniom mieszkańców, ale przez prawie półwiecze zdążył się zestarzeć i nie było już zgody Sanepidu na jego dalsze funk- 
cjonowanie. Wieś leży na krańcach gminy, przez co mieszkańcy są mocno upośledzeni, więc burmistrz Gabriel Szkudlarek 
wspólnie z dyr. Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku lek. med. Marią Krawczyk postanowili uratować 
WOZ. Zresztą do podjęcia takiej decyzji mobilizował ich miejscowy radny Marek Wlazło i sołtys Wojciech Marianowski.

4 marca br. po kilkumiesięcznej 
przerwie spowodowanej remontem, 
WOZ oddano do użytku. Tego dnia 
przybyli do Wrzeszczewic liczni goście, 
a wśród nich m.in. burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek z zastępczynią Janiną 
Kosman, przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Bartosik, a także 
starosta Cezary Gabryjączyk. W tej 
ważnej dla wsi chwili nie mogło też 
zabraknąć radnego Marka Wlazło 
i sołtysa Wojciecha Marianowskiego. 
Wszyscy z satysfakcją podziwiali efekt 
kilkumiesięcznego remontu. Termo- 
modernizacja (m.in. wymiana okien, 
ocieplenie dachu i ścian) połączona ze 
zmianą ogrzewania i odmłodzeniem 
całego obiektu przyniosła bowiem 
zaskakujący efekt. Cały remont 

kosztował 250 tys. zł. Dodajmy jeszcze, 
że gdy nastąpi ocieplenie i znikną śniegi, 
wykonane zostaną dodatkowo roboty 
porządkowe wokół budynku.

- W wyremontowanym ośrodku dwa 
razy w tygodniu przyjmuje pacjentów 
dr Tomasz Obszarny, specjalista chorób 
wewnętrznych, specjalizujący się od lat 
w schorzeniach kardiologicznych. 
Mieszkańcy Wrzeszczewic i okolicznych 
miejscowości nie będą więc musieli 
szukać pomocy lekarskiej w Bałuczu, 
Szadku czy Łasku – mówi dyr. M. Kraw-
czyk.

Wyremontowanie ośrodka zdrowia 
we Wrzeszczewicach to wielka sprawa 
dla mieszkańców wsi. Z roku na rok wieś 
bowiem się starzeje, przybywa ludzi 
starszych z różnorodnymi schorzeniami. 

A ponadto niewiele brakowało, by 
z pejzażu Wrzeszczewic zniknęła także 
szkoła i kościół. Gdyby ich nie urato- 
wano przed likwidacją, nastąpiłby 
kolejny etap degradacji tej leżącej na 
krańcach gminy miejscowości.  

- Jesteśmy usatysfakcjonowani 
takim rozwiązaniem – mówi długoletni 
sołtys Wojciech Marianowski. – 
Otrzymaliśmy piękny prezent w postaci 
wyremontowanego i odmłodzonego 
ośrodka zdrowia, zadowoleni jesteśmy 
też z nowego lekarza.

Już dziś mieszkańcy Wrzeszczewic 
dziękują za to co otrzymali i jednocześnie 
uśmiechają się do dyr. M. Krawczyk, 
gdyż do pełni szczęścia brakuje im 
w ośrodku jedynie lekarza pediatry…

(P)        

Kolegiata sprzed
wieku

 p o ż ó ł k ł e j  f o t o g ra � iN a  

Jakże inaczej wyglądała nasza kolegiata przed prawie stu 
laty!. Proszę zwrócić też uwagę na jej otoczenie, a szcze-
gólnie parkan wokół świątyni. Dziś sędziwy kościół otacza 
jedynie niski murek zabezpieczający głównie pozostałości 
cmentarza i umożliwiający podziwianie zabytku. Po 
remoncie świątynię można oglądać w pełnej krasie ze 
wszystkich stron.
  W naszym cyklu prezentowaliśmy już różne zdjęcia 
kolegiaty. To pochodzi ze zbioru Tomasza Wiśniewskiego, a 
wykonane zostało prawdopodobnie w 1915 roku przez 
anonimowego żołnierza niemieckiego.

(saw.)



Lecą bociany!

Tegoroczną edycję programu po raz 
kolejny wesprą sponsorzy z firmą Atlas 
na czele.  W programie oprócz wspo- 
mnianej transmisji z bocianiego gniazda 
znajdzie się również cykl 4 spotkań 
edukacyjnych dla 50 uczniów szkół 
podstawowych z gminy Łask, a także 
dwie wycieczki edukacyjne, do Rogowa 
(arboretum i muzeum lasu) oraz do 
obszaru Natura 2000 (zbiornik 
,,Jeziorsko”). Zajęcia poprowadzi 
ornitolog dr Radosław Włodarczyk. 
Dodatkowo dla dzieci ze szkół podsta-
wowych w gminie Łask zostanie 
przeprowadzony konkurs plastyczny. 
Konkurs będzie miał charakter 

otwarty, a wszystkie niezbędne infor-
macje zostaną rozesłane do placówek 
oświatowych i zamieszczone na stronie 
internetowej naszego programu. 
Ponadto planujemy wydanie kalendarza 
na rok 2014 oraz specjalnych zakładek 
do książek. Partnerem w realizacji 
programu będzie Nadleśnictwo 
Kolumna.

Zeszłej wiosny pierwszy bocian 
pojawił się w gnieździe 4 kwietnia. 
Liczymy, że i tego roku boćki nie 
dadzą na siebie długo czekać. 
Program „Łaskie Bociany” ciągle się 
rozwija, a z każdą nową edycją 
staramy się, aby był jeszcze bardziej 

atrakcyjny. Zatem wypatrujcie, 
komentujcie i dzielcie się swoimi 
wrażeniami. Dziękujemy, że jesteście 
z nami!

Znajdziecie nas na:
www.bociany.lask.pl
www.facebook.com/LaskieBociany

Michał Janiszewski

W ostatnim tygodniu marca w bocianim gnieździe została uruchomiona kamera internetowa. Tym samym 
oficjalnie rozpoczęła się IV edycja programu „Łaskie Bociany”. Przez ostatnie trzy lata nasza strona www 
zanotowała ponad 1,6 miliona odwiedzin, a działający od roku profil na Facebooku śledzi już 1,2 tys. 
miłośników przyrody. Te liczby ciągle rosną, dając nam satysfakcję z wykonywanej pracy oraz energię na 
dalsze szerzenie idei postaw proekologicznych zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 



Rada Miejska Łasku przyjęła „Gminny program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt”. Przewiduje on m.in. zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie 
bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schronisku, w tym również poszuki-
wanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Adoptując 
zwierzęta okazujemy im miłość, przyjaźń i troskę. Potrafią 
być kochane, wierne i nie rozumieją krzywdy. Staną się 
najlepszymi przyjaciółmi, gdy okażemy im serce.

Każdy kto może je adoptować  i ma ku temu odpowiednie 
warunki, może zgłosić się (po uprzednim telefonicznym 
ustaleniu miejsca pobytu pupila) pod adres:

Informacji dotyczących zwierząt i ich adopcji udziela:
Grzegorz Skibiński – inspektor w Wydziale Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego w Łasku, pokój 
nr 50,  tel. 43 6768350,  e-mail: g.skibinski@lask.pl 

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do adopcji 
psów będących na utrzymaniu gminy Łask. Adopcja jest 
bezpłatna i za posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla 
zwierząt, z którym gmina Łask ma zawartą umowę i gdzie 
wcześniej przebywał zwierzak z naszego terenu, nowy 
właściciel jest zwolniony z opłaty od posiadania psa. Zwierzęta 

przygotowane do adopcji są odrobaczone, przebadane wetery-
naryjnie, posiadają szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym 
i wściekliźnie, a także chipy, które pomogą Państwu szybko 
odnaleźć pupila. Zdjęcia zwierząt wraz z opisem są na bieżąco 
aktualizowane i umieszczone na stronie internetowej 
Łaskiego Serwisu Samorządowego www.lask.pl (w zakładce 
„ Adoptuj zwierzaka”).

W 2012 roku spośród bezdomnych zwierząt będących na 
utrzymaniu gminy Łask oddano do adopcji 34 psy i 4 koty. To 
sporo, ale w obliczu narastającego problemu bezdomności 
zwierząt adopcji jest wciąż za mało. Pamiętajmy, schronisko to 
nie jest miejsce, w którym pies czy kot będzie szczęśliwy. Nie 
skazujmy więc zwierząt na pobyt w tym miejscu i postarajmy sie 
adoptować jak najwięcej zwierząt. 

Ile płacimy za śmieci

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego 
Longin Siemiński
Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
tel. 42 6713449; tel. 501066519

Schronisko Wojtyszki 18
gmina Brąszewice                                
tel. 510237232; 509706610   

– zostaniesz jego przyjacielem
 bezdomnego  psa Adoptuj

Za śmieci od gospodarstwa domowego i liczby 
zamieszkujących go mieszkańców bez rozróżniania ich 
odbioru z terenów miejskich i wiejskich, pojemniki od gminy 
i wzór deklaracji to kolejne i ostatnie uchwały o śmieciach, 
które zostały przyjęte przez łaskich radnych na marcowej 
sesji. Jednak najbardziej oczekiwaną i wzbudzającą 
najwięcej emocji była ta, dotycząca opłaty za odbiór śmieci. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach przewiduje, że wszyscy mieszkańcy gminy zostaną 
objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy. Odbiór 
śmieci to jeden z obowiązków gminy. Jednak gmina nie będzie 
robić tego bezpłatnie. Za odbiór śmieci gmina będzie pobierała 
ustalone opłaty. 

Jaka opłata za odbiór śmieci?
Szczegółowa konstrukcja sposobu naliczania tej opłaty 

została wskazana w art. 6j wspomnianej ustawy i przedstawia się 
następująco -  gmina miała możliwość określenia dwóch 
elementów decydujących o wysokości opłaty: 

Pierwszym z tych elementów jest metoda naliczania 
opłaty. Zostały dopuszczone cztery możliwe metody naliczania 
opłaty  wynikające z zapisów ustawy: 
1.proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość (od osoby) 

2.od ilości zużytej wody z danej nieruchomości (od m  )
3.od powierzchni lokalu mieszkalnego (od m  ) 
4.od gospodarstwa domowego. Senackie poprawki do ustawy 
znacznie rozszerzyły możliwość kształtowania sposobu ustala-
nia opłaty, dopuszczając stosowanie więcej niż jednej metody na 
obszarze gminy. 

Rada Miejska w Łasku w drodze uchwały przyjęła 
naliczenie opłaty od gospodarstwa domowego na całym 
obszarze gminy. Metoda ta jest praktycznie niewraźliwa na 
zmiany - zapewnia stabilność systemu, jest czytelna dla 
mieszkańców, łatwa do weryfikacji. 

Drugim elementem, który decyduje o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest stawka 
opłaty. I tu senackie poprawki do ustawy pozwalają na 
zróżnicowanie stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu 
mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub 
miejskich, a także od rodzaju zabudowy, wprowadzać zwolnie-
nia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych. Rada Miejska w Łasku 
zróżnicowała stawki tej opłaty w zależności od liczby osób 
zamieszkujących gospodarstwo domowe na danej 
nieruchomości, co zgodne było z oczekiwaniami społecznymi. 
Takie zróżnicowanie opłaty pozwala ocenić wybraną przez 
radnych metodę naliczania opłaty jako najbardziej 

obiektywną i uczciwą, bez powodowania obciążenia 
wysokimi kosztami wielu mieszkańców gminy o niższych 
dochodach: osób samotnych czy rodzin wielodzietnych.

Przy określaniu wysokości miesięcznych stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została wzięta pod 
uwagę liczba poszczególnych gospodarstw domowych na 
terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów komunalnych, w tym odpadów powstających 
nieregularnie (w szczególności sezonowo), koszty funkc-
jonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, w oparciu o dostępne dane.

Stawki dla tych, co nie przestrzegają zasad selektywnej 
zbiórki odpadów, zostały powiększone o około 88 - 95% w sto-
sunku do stawek określonych dla gospodarstw prowadzących 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W taki właśnie 
sposób gmina chce promować  i zarazem nagradzać system 
segregacji u źródła. Ponadto takie zróżnicowanie stawek ma 
ułatwić osiągnięcie poziomów recyklingu surowców wtórnych 
oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, 
których nieosiągnięcie skutkuje nałożeniem na gminę wysokich 
kar. Segregacja leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy. 
Podstawową weryfikację faktycznie zadeklarowanej selekty-
wnej zbiórki odpadów prowadzić będzie w imieniu gminy 
firma odbierającą odpady. Brak selektywnej zbiórki spo- 
woduje obciążenie większą stawką za odbiór zmieszanych 
odpadów. 

Opłata w przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jest 
zależna od ilości zebranych odpadów. Zgodnie z art. 6k 
wspomnianej ustawy gmina ustaliła także miesięczną stawkę 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności (czyli wysokość 
stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika o określonej 
pojemności).

Wniesienie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

    
Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi będzie odbywać się w oparciu o deklarację, która 
zastępuje dotychczas funkcjonujące umowy na odbiór 
odpadów.  Po wyborze metody naliczania opłaty i określeniu 
stawek opłaty radni miejscy ustalili w odrębnej uchwale wzór 
deklaracji, jaką właściciele nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych na terenie gminy będą mieli 
obowiązek wypełnić oraz złożyć do burmistrza Łasku. 
W deklaracji znajdują się informacje potrzebne do wyliczenia 
opłaty. W przypadku nieruchomości zamieszkałej należy 
wskazać sposób zbiórki odpadów komunalnych, liczbę 
gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz wpisać kwotę miesięcznej stawki – wcześniej ustalonej 
w uchwale przez gminę. Iloczyn tych danych (liczby 
gospodarstw domowych z nieruchomości i stawki) stanowi 
wyliczoną miesięczną opłatę dla zamieszkałej nieruchomości. 

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne (służącej np. 
działalności gospodarczej), miesięczną opłatę stanowi iloczyn 
liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za te 
pojemniki.

Dla nieruchomości mieszanej, tj. w części zamieszkałej 
i w części niezamieszkałej, a powstają odpady komunalne 
miesięczna opłata wynika z sumy opłat dla nieruchomości 
zamieszkałej i niezamieszkałej.

Opłata jest więc czym innym niż sama stawka opłaty. Po 
samoobliczeniu opłaty właściciel nieruchomości będzie 
zobowiązany ją uiszczać nie rzadziej niż raz na kwartał bez 
wezwania –  na rzecz gminy – w wysokości wynikającej 
z deklaracji. W zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę gmina zobowiązuje się do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych. Za dostarczenie niezbędnej ilości pojemników 
na odpady komunalne odpowiedzialny będzie przedsiębiorca 
wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych 
w umowie.

Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjono- 
wania systemu gospodarowania odpadami, które 
obejmują koszty:
 
I. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych
II. Tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK)
III. Obsługi administracyjnej tego systemu.
Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne koszty funk-
cjonowania gminy. Katalog wydatków, które gmina będzie 
mogła finansować z tej opłaty, jest więc katalogiem 
zamkniętym. Nie przewiduje się też subsydiowania kosztów 
funkcjonowania systemu z innych dochodów gminy. Dlatego 
stawka opłaty musi być dokładnym odzwierciedleniem ponoszo-
nych kosztów, co może wydawać się niezrozumiałe dla 
niektórych, obecnie płacących mniej za odbiór śmieci.

Sposób i zakres świadczenia usług w zamian za 
uiszczoną opłatę gmina Łask określiła w drodze 
odrębnej uchwały.

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące obowiązków gminy 
w zakresie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku z późniejszymi 
zmianami „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz 
bieżące informacje dotyczące gospodarki odpadami można 
pozyskać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
(www.lask.pl) 

Przypominamy również o obowiązku rozwiązania umów 
na odbieranie odpadów komunalnych zawartych z firmami 
wywozowymi z zachowaniem umownego terminu wypowiedze-
nia. Umowa winna być rozwiązana z dniem 30 czerwca br. 

Krzysztof Nowakowski
 
 

Grzegorz Skibiński
inspektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Rozwoju Wsi
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Za śmieci od gospodarstwa domowego i liczby 
zamieszkujących go mieszkańców bez rozróżniania ich 
odbioru z terenów miejskich i wiejskich, pojemniki od gminy 
i wzór deklaracji to kolejne i ostatnie uchwały o śmieciach, 
które zostały przyjęte przez łaskich radnych na marcowej 
sesji. Jednak najbardziej oczekiwaną i wzbudzającą 
najwięcej emocji była ta, dotycząca opłaty za odbiór śmieci. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach przewiduje, że wszyscy mieszkańcy gminy zostaną 
objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy. Odbiór 
śmieci to jeden z obowiązków gminy. Jednak gmina nie będzie 
robić tego bezpłatnie. Za odbiór śmieci gmina będzie pobierała 
ustalone opłaty. 

Jaka opłata za odbiór śmieci?
Szczegółowa konstrukcja sposobu naliczania tej opłaty 

została wskazana w art. 6j wspomnianej ustawy i przedstawia się 
następująco -  gmina miała możliwość określenia dwóch 
elementów decydujących o wysokości opłaty: 

Pierwszym z tych elementów jest metoda naliczania 
opłaty. Zostały dopuszczone cztery możliwe metody naliczania 
opłaty  wynikające z zapisów ustawy: 
1.proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość (od osoby) 

2.od ilości zużytej wody z danej nieruchomości (od m  )
3.od powierzchni lokalu mieszkalnego (od m  ) 
4.od gospodarstwa domowego. Senackie poprawki do ustawy 
znacznie rozszerzyły możliwość kształtowania sposobu ustala-
nia opłaty, dopuszczając stosowanie więcej niż jednej metody na 
obszarze gminy. 

Rada Miejska w Łasku w drodze uchwały przyjęła 
naliczenie opłaty od gospodarstwa domowego na całym 
obszarze gminy. Metoda ta jest praktycznie niewraźliwa na 
zmiany - zapewnia stabilność systemu, jest czytelna dla 
mieszkańców, łatwa do weryfikacji. 

Drugim elementem, który decyduje o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest stawka 
opłaty. I tu senackie poprawki do ustawy pozwalają na 
zróżnicowanie stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu 
mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub 
miejskich, a także od rodzaju zabudowy, wprowadzać zwolnie-
nia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych. Rada Miejska w Łasku 
zróżnicowała stawki tej opłaty w zależności od liczby osób 
zamieszkujących gospodarstwo domowe na danej 
nieruchomości, co zgodne było z oczekiwaniami społecznymi. 
Takie zróżnicowanie opłaty pozwala ocenić wybraną przez 
radnych metodę naliczania opłaty jako najbardziej 

obiektywną i uczciwą, bez powodowania obciążenia 
wysokimi kosztami wielu mieszkańców gminy o niższych 
dochodach: osób samotnych czy rodzin wielodzietnych.

Przy określaniu wysokości miesięcznych stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została wzięta pod 
uwagę liczba poszczególnych gospodarstw domowych na 
terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów komunalnych, w tym odpadów powstających 
nieregularnie (w szczególności sezonowo), koszty funkc-
jonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, w oparciu o dostępne dane.

Stawki dla tych, co nie przestrzegają zasad selektywnej 
zbiórki odpadów, zostały powiększone o około 88 - 95% w sto-
sunku do stawek określonych dla gospodarstw prowadzących 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W taki właśnie 
sposób gmina chce promować  i zarazem nagradzać system 
segregacji u źródła. Ponadto takie zróżnicowanie stawek ma 
ułatwić osiągnięcie poziomów recyklingu surowców wtórnych 
oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, 
których nieosiągnięcie skutkuje nałożeniem na gminę wysokich 
kar. Segregacja leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy. 
Podstawową weryfikację faktycznie zadeklarowanej selekty-
wnej zbiórki odpadów prowadzić będzie w imieniu gminy 
firma odbierającą odpady. Brak selektywnej zbiórki spo- 
woduje obciążenie większą stawką za odbiór zmieszanych 
odpadów. 

Opłata w przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jest 
zależna od ilości zebranych odpadów. Zgodnie z art. 6k 
wspomnianej ustawy gmina ustaliła także miesięczną stawkę 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności (czyli wysokość 
stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika o określonej 
pojemności).

Wniesienie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

    
Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi będzie odbywać się w oparciu o deklarację, która 
zastępuje dotychczas funkcjonujące umowy na odbiór 
odpadów.  Po wyborze metody naliczania opłaty i określeniu 
stawek opłaty radni miejscy ustalili w odrębnej uchwale wzór 
deklaracji, jaką właściciele nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych na terenie gminy będą mieli 
obowiązek wypełnić oraz złożyć do burmistrza Łasku. 
W deklaracji znajdują się informacje potrzebne do wyliczenia 
opłaty. W przypadku nieruchomości zamieszkałej należy 
wskazać sposób zbiórki odpadów komunalnych, liczbę 
gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz wpisać kwotę miesięcznej stawki – wcześniej ustalonej 
w uchwale przez gminę. Iloczyn tych danych (liczby 
gospodarstw domowych z nieruchomości i stawki) stanowi 
wyliczoną miesięczną opłatę dla zamieszkałej nieruchomości. 

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne (służącej np. 
działalności gospodarczej), miesięczną opłatę stanowi iloczyn 
liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za te 
pojemniki.

Dla nieruchomości mieszanej, tj. w części zamieszkałej 
i w części niezamieszkałej, a powstają odpady komunalne 
miesięczna opłata wynika z sumy opłat dla nieruchomości 
zamieszkałej i niezamieszkałej.

Opłata jest więc czym innym niż sama stawka opłaty. Po 
samoobliczeniu opłaty właściciel nieruchomości będzie 
zobowiązany ją uiszczać nie rzadziej niż raz na kwartał bez 
wezwania –  na rzecz gminy – w wysokości wynikającej 
z deklaracji. W zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę gmina zobowiązuje się do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych. Za dostarczenie niezbędnej ilości pojemników 
na odpady komunalne odpowiedzialny będzie przedsiębiorca 
wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych 
w umowie.

Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjono- 
wania systemu gospodarowania odpadami, które 
obejmują koszty:
 
I. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych
II. Tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK)
III. Obsługi administracyjnej tego systemu.
Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne koszty funk-
cjonowania gminy. Katalog wydatków, które gmina będzie 
mogła finansować z tej opłaty, jest więc katalogiem 
zamkniętym. Nie przewiduje się też subsydiowania kosztów 
funkcjonowania systemu z innych dochodów gminy. Dlatego 
stawka opłaty musi być dokładnym odzwierciedleniem ponoszo-
nych kosztów, co może wydawać się niezrozumiałe dla 
niektórych, obecnie płacących mniej za odbiór śmieci.

Sposób i zakres świadczenia usług w zamian za 
uiszczoną opłatę gmina Łask określiła w drodze 
odrębnej uchwały.

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące obowiązków gminy 
w zakresie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku z późniejszymi 
zmianami „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz 
bieżące informacje dotyczące gospodarki odpadami można 
pozyskać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
(www.lask.pl) 

Przypominamy również o obowiązku rozwiązania umów 
na odbieranie odpadów komunalnych zawartych z firmami 
wywozowymi z zachowaniem umownego terminu wypowiedze-
nia. Umowa winna być rozwiązana z dniem 30 czerwca br. 

Krzysztof Nowakowski
 
 

Miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny

Miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi 
w sposób nieselektywny

Gospodarstwo
domowe 
składające się z :

jednej osoby

dwóch osób

trzech osób

pięciu osób

czterech osób

sześciu osób

siedmiu osób
i więcej

8,00 zł

16,00 zł

24,00 zł

32,00 zł

40,00 zł

44,00 zł

36,00 zł

15,00 zł

30,00 zł

45,00 zł

60,00 zł

70,00 zł

78,00 zł

85,00 zł

Miesięczna stawka za 
pojemnik na odpady 
komunalne zmieszane

Miesięczna stawka za 
pojemnik na odpady 
komunalne segregowane

Pojemność 
pojemnika

0,12 m

0,24 m

1,1 m

kontener  KP-7

13,20 zł

26,40 zł

60,00 zł

382,00 zł  

26,40 zł

52,80 zł

120,00 zł

764,00 zł
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W k ł a d k a  e k o l o g i c z n a  -  z a d a n i e  z r e a l i z o w a n e  z  u d z i a ł e m  ś r o d k ó w  z  d o t a c j i
Wojewódzk iego Funduszu Ochrony Środowisk a i  Gospodark i  Wodnej  w Łodzi

W k ł a d k a  e k o l o g i c z n a  -  z a d a n i e  z r e a l i z o w a n e  z  u d z i a ł e m  ś r o d k ó w  z  d o t a c j i
Wojewódzk iego Funduszu Ochrony Środowisk a i  Gospodark i  Wodnej  w Łodzi

Ptaki towarzyszą ludziom od zawsze, 
oprócz umilania życia człowiekowi 
spełniają ważną rolę w środowisku. 
Sikory i inne ptaki śpiewające niszczą 
wiele szkodliwych owadów, zjadają 
resztki i odpadki, rozsiewają wiele 
gatunków drzew i krzewów. Wszystkie 
te zalety ptaków człowiek dostrzegał 
już dawno. Dlatego ważne jest, aby 
ochronić naszych skrzydlatych 
przyjaciół i nieść im pomoc. Jednym 
z prostych działań jest wieszanie budek 
lęgowych, w których niektóre z dzikich 
ptaków zakładają gniazda, składają 
jaja i wychowują pisklęta. 

12 marca br.  uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Okupie Małym wzięli udział w akcji  
wieszania skrzynek lęgowych dla ptaków. Była 
to swoista lekcja przyrody. Zawieszenie budek 
poprzedzone zostało prelekcją na temat 
gatunków ptaków w naszym otoczeniu. Ucznio-
wie wykazali się szeroką wiedzą o przyrodzie, 
wzorach budek lęgowych i znaczeniu ptaków w 
środowisku naturalnym.  Na drzewach zamieszc-
zono 10 skrzynek lęgowych,  m.in.  dla małych 
sikor-modraszek, bogatki,  wróbla mazurka oraz 
szpaka. 

Zawieszenie budek ma na celu częściowe  
zrekompensowanie negatywnego oddziaływania 

inwestycji związanej z rekultywacją terenu po  
byłej  żwirowni  znajdującej  się w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej w Okupie Małym. 
Głównym celem akcji było stworzenie  nowych 
miejsc  lęgowych dla ptaków. Jak można było 
zaobserwować  tuż po zawieszeniu pierwszych 
budek,  ptasie rodziny zainteresowały sie 
nowymi domami. 

Krzysztof Nowakowski 

Mamy już wiosnę. Zwykle o tej porze roku 
przystępuje się do prac pielęgnacyjnych 
drzew i krzewów. Warto więc przypomnieć 
zasady prawidłowego przycinania drzew.

Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody 
zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach 
zielonych mogą obejmować wyłącznie: 
1)usuwanie gałęzi obumarłych, 
nadłamanych lub wchodzących 
w kolizje z obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami technicznymi 
2)kształtowanie korony drzewa, 
którego wiek nie przekracza 10 lat
3)utrzymywanie formowanego 
kształtu korony drzewa. 

Przepisy zatem dokładnie 
precyzują zakres cięć w koronach 
drzew. Przycinanie drzew jest w nie- 
których przypadkach konieczne 
i wykonuje się je w celu utrzymania 
drzew w dobrej kondycji lub 
zapewnienia bezpieczeństwa. Natomi-
ast zbyt obszerne cięcia osłabiają 
żywotność drzew, a jeśli wykonywane 
są często powodują powstawanie ran, 
przez które wnikają grzyby i bakterie. 
Najbardziej szkodliwym sposobem ogranicza-
nia rozmiarów drzewa jest ogławianie, 
praktykowane przez wiele firm. Pozbawia ono 
drzewo walorów estetycznych i prowadzi do 
zaburzeń w statyce oraz do „zagłodzenia” 
drzewa, ponieważ po usunięciu 50-100 % 
ulistnionej korony doprowadza się do 
powolnego obumierania drzewa. 

Najlepszym momentem do przeprow-
adzania cięć pielęgnacyjnych w koronach 
drzew jest zimowy okres spoczynku, 
a szczególnie późna zima i wczesna wiosna. 
Należy jednak pamiętać o prowadzeniu prac w 
sposób racjonalny, ponieważ szkody 
wyrządzone w wyniku nieprawidłowego cięcia 

są nieodwracalne. Istotne jest także to, że 
niektóre gatunki jak klony, brzozy, wierzby i 
graby nie tolerują wczesnowiosennego cięcia, 
ponieważ obficie wydzielają soki, co 
przyczynia się do znacznego osłabienia ich 
kondycji zdrowotnej. 

Jeśli chodzi o cięcie krzewów trzeba 
zwracać uwagę na termin ich kwitnienia. 
Krzewy kwitnące wiosną, np. forsycja, tniemy 

po kwitnieniu, ponieważ pąki kwiatowe 
zawiązują się u nich jesienią. Natomiast 
krzewy kwitnące latem i jesienią, czyli na 
tegorocznych przyrostach, takie jak hortensja 
czy pięciornik, przycinamy wczesną wiosną, 
gdy minie ryzyko silniejszych mrozów. Do 
gatunków słabo tolerujących przycinanie 

należą m.in. magnolie, ogniki 
i złotokapy. Jeśli chodzi o krzewy 
zimozielone to przy optymalnych 
warunkach rozwoju nie wymagają 
cięć. Najbardziej tolerancyjny 
w stosunku do cięcia jest cis. 

Biorąc pod uwagę kryteria cięcia 
roślin żywopłotowych, wyróżniamy 
żywopłoty z drzew i krzewów 
liściastych, które tnie się dwa razy 
w roku (wczesną wiosną i latem). 
Natomiast żywopłoty iglaste przycina 
się raz w roku - wiosną przed 
rozpoczęciem wegetacji lub w sierpniu 
po zakończeniu wzrostu. 

Tereny zieleni miejskiej powinny 
być traktowane jak wielkie ogrody, 
które muszą podlegać regularnie 

wykonywanym zabiegom pielęgnacyjnym, 
czasem kosztownym, ale niezbędnym. Do tych 
zabiegów również należą cięcia w koronach 
drzew. 

Anna Kmieć

lekcja przyrody 

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów



Nowe symbole - herb, flagę, pieczęcie oraz 
baner, poparte głębokim uzasadnieniem historyczno-
heraldycznym, ustalono w celu wyposażenia gminy 
Sędziejowice i jej mieszkańców w trwałe znamiona 
tożsamości i przynależności do wspólnoty 
samorządowej i terytorialnej, dla podkreślenia więzi 
historycznych, kulturowych, ekonomicznych i emo- 
cjonalnych, łączących mieszkańców z miejscem ich 
urodzenia, zamieszkania, pracy i siedziby władz. Za 
uporządkowaniem tej problematyki w kontekście 
dotychczas używanego herbu, ustalonego w kole-
jnych statutach gminy Sędziejowice od 1990 r. 
przemawiał fakt, że zgodnie z opiniami specjalistów 
był on heraldycznie niepoprawny, nie uwzględniał 
zasad heraldyki i weksylologii oraz nie posiadał, 
wymaganej w obecnym stanie prawnym, opinii 
komisji heraldycznej. Choć społeczność 
zaakceptowała i przyzwyczaiła się do jego 
wizerunku, zawierającego pewne symbole 
nawiązujące do rolnictwa, tradycji i korzeni histo- 
rycznych Powstania Styczniowego, to przedstawione 
argumenty przemawiały za kompleksowym 
rozpatrzeniem sprawy. Zgodnie z postulatami Rady 
Gminy, sołtysów oraz wielu innych mieszkańców, 
wzór poprzedniego herbu posłużył do ustanowienia 
logotypu gminy.

Inspirację uporządkowania statusu herbu 
gminy Sędziejowice stanowiły też obchody 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi 
Sędziejowickiej.   

Przed przyjęciem ostatecznej wersji nowego 
herbu, kolejne projekty, opracowane przez specja- 
listów z dziedziny heraldyki  Kamila Wójcikows- 
kiego i  Roberta Fidurę, w ciągu blisko całego 2012 roku konsultowane były 
w trybie roboczym z komisją heraldyczną,  przedstawiane były do oceny radnych 
i sołtysów, podczas sesji i komisji Rady Gminy, spotykając się z akceptacją.

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy wynikało z uprawnienia zawartego 
w art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
który mówi, że do wyłącznej jej właściwości należy podejmowanie uchwał 
w sprawach herbu gminy. Z kolei art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach uprawnia jednostki terytorialne do ustanawiania 
w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, 
emblematy oraz insygnia i inne symbole, z uwzględnieniem przy ich 
ustanawianiu zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji 
historycznej oraz konieczności zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej. 

Projekty symboli gminy Sędziejowice zostały pozytywnie zaopiniowane 
uchwałą Komisji Heraldycznej nr 120-1860/O/2012 z dnia 16 listopada 2012 r., 
na podstawie której uzyskały pozytywną opinię ministra administracji i cyfry- 
zacji, wyrażoną pismem z 6 grudnia 2012 r. 

Nowy herb gminy Sędziejowice przedstawia w polu czerwonym dwie kosy 
srebrne z drzewcami złotymi w krzyż skośny; na prawo, lewo i u góry od 

skrzyżowania po lilii srebrnej; pod nim takiż wąż, pełzający, 
z jabłkiem złotym w pysku, i takąż koroną nad głową. W opisie 
heraldyczno-historycznym opracowanym przez Kamila 
Wójcikowskiego czytamy: „Gmina Sędziejowice jest dużą gminą 
z bogatą historią, dlatego też bogata jest zawarta w herbie symbo-
lika. Potrójna lilia oraz wąż nawiązują do najważniejszych 
właścicieli ziemskich w gminie. Same Sędziejowice oraz trzy 
inne miejscowości gminy należały do Kapituły Gnieźnieńskiej, 
która pieczętowała się właśnie trzema liliami. Kapituła 
ufundowała na terenie gminy dwa z trzech historycznych 
kościołów parafialnych. Z kolei wąż był godłem herbowym rodu 

Wężyków, którzy właśnie na terenie gminy, w Woli Wężykowej mieli swoje 
gniazdo rodowe. W Woli urodził się Jan Wężyk, późniejszy arcybiskup 
gnieźnieński i prymas Polski. Dwie skrzyżowane, osadzone na sztorc kosy, to 
odwołanie do zwycięskiej dla Polaków bitwy pod Sędziejowicami, rozegranej 
w czasie powstania styczniowego, w której znaczącą rolę odegrali kosynierzy. 
Do bitwy tej nawiązywał także dotychczasowy herb gminy. Flaga gminy 
Sędziejowice jest flagą heraldyczną, w której płat wypełniają godła herbu, 
zniekształcone tak, aby dopasować je do kształtu płata. Baner gminy 
Sędziejowice jest pionowym odwzorowaniem flagi. Trzy wersje pieczęci: 
gminy, wójta i Rady Gminy Sędziejowice,  są okrągłe, o średnicy 36 mm, 
z godłem herbu w części centralnej i legendą otokową na skraju.”

Regulamin używania symboli gminy Sędziejowice oraz insygniów 
organów gminy Sędziejowice został określony w załączniku nr 7 do 
uchwały z 28 grudnia 2012 r. Wynika z niego m.in. że symbole gminy 
podlegają ochronie prawnej,  herb gminy i jej barwy, flaga i baner, są 
najważniejszymi zewnętrznymi znakami symbolizującymi gminę, 
prawo używania symboli gminy przysługuje organom gminy, jednost-
kom organizacyjnym gminy oraz jednoosobowym spółkom gminy. 
Traktując używanie symboli gminy jako jedną z form promocji gminy, 
przyjmuje się jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, 
przez różne podmioty, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody 
wójta (z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych). 
Symbole gminy, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. 

Mirosław Potasiak

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim mieszkańcom gminy Sędziejowice 

składamy najlepsze życzenia zdrowia, 
wzajemnej życzliwości, pogody ducha, 
rodzinnej atmosfery, radości i pokoju, 

zgody i pojednania,
a jednocześnie otwarcia na potrzeby innych

Jerzy Kotarski
Wójt Gminy 

Wacław Ułański
Przewodniczący Rady Gminy

GMINA SĘDZIEJOWICE
MA NOWY HERB I FLAGĘ
Od 25 lutego 2013 r. obowiązuje nowy herb gminy Sędziejowice oraz inne symbole przyjęte przez 
Radę Gminy uchwałą nr XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Tekst uchwały ogłoszony został 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 11 lutego 2013 r. pod poz. 728.



Projekt ,,Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej  w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sędziejowicach

ogłasza nabór do szóstej edycji projektu systemowego

„Poznajmy aktywnie lepsze jutro”
Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie 
kompetencji społecznych 10 osób spełniających następujące warunki: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wieluńska 7

98-160 Sędziejowice
Tel./fax 043 67 715 81
e-mail:alaandry@wp.pl

Realizator projektu

- korzystają ze świadczeń GOPS w Sędziejowicach,
- są w wieku aktywności zawodowej,
- są zarejestrowane w PUP w Łasku.

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne, 
w ramach których realizowane będą następujące zadania:

1) indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
2) warsztaty umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania 
pracy, 
3) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe(uwzględniając 
indywidualne predyspozycje uczestników projektu).    

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja trwa do 31.03.2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w GOPS 
w Sędziejowicach lub pod nr tel. 43/67 715 81 lub 504 182 482
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Śladami Łuki Bakowicza
13 kwietnia br. spod kościoła w Marzenienie (godz.9) wystartuje rajd „Śladami Łuki Bakowicza”. Trasa tej 

wielkiej imprezy turystycznej w roku jubileuszu 150-lecia Powstania Styczniowego wieść będzie przez Marzenin, 
Wolę Marzeńską, Rososzę  i Kamostek do Sędziejowic (łącznie 13 km).

Organizatorami rajdu są: gmina Sędziejowice i Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, a także Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziejowicach, zaś współorganizatorami: Koło  „MEANDER” przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach,  Nadleśnictwo Kolumna,  Urząd Miasta w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Sieradzu. 
Wspomnijmy jeszcze o  sponsorach – są nimi:  Zakład Wędliniarski w Lichawie i Zakład Cukierniczy ,,Alma“ w Sędziejowicach.   

Celem rajdu jest przede wszystkim uczczenie 150. rocznicy Powstania Styczniowego, a szczególnie walk i bohaterów książki 
Teodora Goździkiewicza „Sprawy Łuki Bakowicza”, ale i poznanie walorów turystycznych Ziemi Sędziejowickiej. 

Podczas rajdu jego uczestnicy wezmą udział w wielu konkursach, m.in. sprawdzających wiedzę na temat zrywu powstańczego 
w 1863 roku, a także znajomość regionu, będzie też konkurs na plakat i konkurs muzyczny, podczas którego młodzież zaprezentuje 
pieśni związane z Powstaniem Styczniowym. Puchary Wójta Sędziejowic oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna trafią do 
drużyn, które uzyskają najwięcej punktów.

Finał rajdu przewidziany jest na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach. Tu będzie okazja do wysłuchania  
gawędy na temat słynnej zwycięskiej bitwy powstańców pod Sędziejowicami i spotkania się z członkami rodziny pisarza Teodora 
Goździkiewicza. Dla najaktywniejszych rajdowiczów przewidziane są dyplomy i nagrody.

Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane są do 8 kwietnia br. w godz. 16-18 w siedzibie PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki 
i Wigury 4 oraz GOK Sędziejowice (tel. 43 677-17-22).

JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 
Choć poranek świta,  
Czy pozwoli panna Krysia?”,                          
Młody ułan pyta.                                                                                                                           
I niedługo błaga, prosi,                                     
Bo to w polskiej ziemi,                                     
/W pierwszą parę ją unosi,                             
A sto par za niemi./bis                                     
On jej czule szepcze w uszko,   
Ostrogami dzwoni,                                
W pannie tłucze się serduszko 
I liczko się płoni.
Cyt, serduszko, nie płoń liczka, 
Bo ułan niestały, 
/O pół mili wre potyczka, 
Słychać pierwsze strzały./bis 
Słychać strzały, głos pobudki, 
Dalej na koń, hura!                                            
Lube dziewczę, porzuć smutki, 
Zatańczym mazura! 
Jeszcze jeden krąg dokoła, 
Jeszcze uścisk bratni, 
/Trąbka budzi, na koń woła, 
Mazur to ostatni./bis

PIEŚŃ POWSTAŃCÓW 1863 ROKU 
Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy 
I wokół rozebrzmi już broń, 
W tę ciemną noc czarną, a nawet pochmurną
Ułani znów siądą na koń                                                                                   
Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Ułani znów siądą na koń
Towarzysz popręgi przyciągnie o krzynę, 
Przyjaźnie uściśnie ci dłoń,                                                     
Skinieniem pożegnasz kochaną dziewczynę, 
Roztańczy się pod tobą koń. 
Hej, hej... 
I razem w ordynku pójdziem do ataku 
 Za Polskę i honor się bić
Bo taka natura jest w każdym Polaku: 
Bez wolności trudno mu żyć. 
Hej, hej...



WIĘCEJ SIĘ
RODZI Już po raz dziesiąty Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku 

dzięki pomocy finansowej Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz 
burmistrza Łasku zorganizował zawody pływackie dla osób 
niepełnosprawnych „Muszelka 2013”. 

Honorowy Patronat nad zawodami objął Marszałek 
Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Na Pływalnię Krytą 
w Łasku przyjechało 14 warsztatów terapii zajęciowej z całego 
województwa. Zawodnicy walczyli o medale i trofea 
w następujących konkurencjach: „O Złotą Muszelkę” - 25  m na 
czas, „O Złoty Korab” - 50 m na czas, „Wyścig z materacem”, 
„Sztafeta z deską” oraz „Indywidualny tor przeszkód”. Jak co 
roku przygotowana była również konkurencja dla opiekunów - 
25 m na czas. Pomimo, iż zawody zorganizowane były już po raz 
dziesiąty, to jak zwykle towarzyszyły wszystkim te same emocje 
i ten sam zapał. 

Zawody uświetnili swoją obecnością  Irena Nowacka radna 
Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Anna Mroczek dyrektor 
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy UM w Łodzi. 
Na otwarciu zawodów obecni również byli starosta Łasku 
Cezary Gabryjączyk, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 
Banaszczyk, sekretarz gminy Łask Beata Mielczarek oraz kiero-
wnik MGOPS w Łasku Tamara Szymko. Był także z nami radny 
powiatu Marek Krawczyk, który od początku powstania 
„Muszelki”  jest sędzią głównym zawodów. Podziękowania 
składamy dyrektor Elżbiecie Krawczyk oraz wszystkim 
pracownikom CSiR za pomoc w organizacji zawodów.

Po zakończeniu imprezy wszyscy zawodnicy zostali zapro-
szeni na smaczny obiad. Na szczegółową relację z zawodów 
zapraszamy na naszą stronę www.wtz-lask.pl. Można tam 
zobaczyć nie tylko zdjęcia, ale również zapoznać się z wynikami 
w poszczególnych konkurencjach. 

Katarzyna Cieślarczyk

Jubileusz Muszelki

W roku szkolnym 2012/2013 
ruszyła IV edycja projektu „Znam 
swoje prawa” – program edukacji 
prawniczej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, organizow-
anego przez Studencki Punkt 
Informacji Prawnej „Klinikę 
Prawa – Klinikę Praw Dziecka”. 
Głównym celem całej inicjatywy 
jest podnoszenie świadomości 
prawnej wśród młodzieży. Koordy-
natorami programu są: dr Krzysz-
tof Stefański oraz Aleksandra 
Kuszewska-Kłąb. 

Tegoroczna edycja różni się zdecy-
dowanie od poprzednich. Tym razem 
bowiem projekt włączono do programu 
studiów prawniczych na kierunkach: 
prawo i administracja.

Udział szkoły w projekcie odbywa 
się na zasadzie konkursu. Konkretne 
placówki zostają wytypowane na 
podstawie nadesłanego wniosku, 
w którym kluczowym elementem jest 
uzasadnienie potrzeby zrealizowania 
projektu w danej szkole ponadgimnazjal-

nej. W tym roku zostały wyróżnione 23 
placówki, wśród których znalazło się 
również Liceum Ogólnokształcące 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kol-
umnie.

Zajęcia, które rozpoczynają się w II 
semestrze roku szkolnego 2012/2013, 
prowadzić będą studenci Wydziału Prawa 
i Administracji, w ramach czterech 
sekcji, na które uprzednio zostali 
podzieleni. Każda zajmuje się inną 
dziedziną prawa, do których należy: 
prawo karne, prawo cywilne, prawo 
administracyjne oraz prawo pracy.

Tematyka tegorocznych zajęć 
prezentuje się następująco: Bójka 
i pobicie, a uprawnienia pokrzywdzonego 
i organów ścigania (prawo karne), 
Zawarcie umowy na odległość i poza 
lokalem przedsiębiorstwa (prawo 
cywilne), Żywność w prawie, prawo 
w żywności (prawo administracyjne), 
„Zostaję pracownikiem” – prawne 
podstawy zatrudnienia, nawiązanie 
stosunku pracy (prawo pracy).

Realizacja projektu „Znam swoje 

prawa” w znacznym stopniu umożliwi 
młodym ludziom w naszej placów-
cezapoznanie się z zagadnieniami praw, 
które im przysługują, oraz obowiązków 
spoczywających na każdym polskim 
obywatelu. Rodzimy system prawny, 
obcy w zasadzie młodzieży szkolnej, 
przedstawiony w sposób klarowny i logic-
zny przestanie działać odstraszająco na 
młodego człowieka i ułatwi start 
w dorosłym życiu. 

Wartość tego typu zajęć dotyczyć 
będzie nie tylko strony poznawczej całego 
cyklu, ale przede wszystkim możliwości 
obcowania ze studentami Wydziału Prawa 
i Administracji, co z pewnością zmoty-
wuje młodzież do wytężonej pracy nad 
pogłębianiem swojej wiedzy nie tylko w 
ramach realizowanego projektu, ale 
również z tych dziedzin, które w znacz-
nym stopniu korespondują z programem 
„Znam swoje prawa”. 

Według danych liczbowych Urzędu Stanu Cywilnego 
w Łasku, rodzi nas się więcej niż umiera. W ubiegłym roku na 
świat przyszło 417 dzieci, tyle samo co w 2011 r., ale o 69 mniej 
niż w 2010 r. Tymczasem w 2012 r. zmarły 392 osoby, w 2011 
r. – 438 osób, a w 2010 r. – 392. Wygląda zatem na to, że nawet 
w skali Łasku znajduje odzwierciedlenie fakt, że żyjemy coraz 
dłużej i wydłuża się wiek ludzi odchodzących z tego świata.

- Jednak obserwujemy niepokojące zjawisko: przybywa 
zgonów nagłych, niespodziewanych. To efekt wynikający 
z tempa naszego życia, stresów i chorób cywilizacyjnych – 
usłyszeliśmy w łaskim USC.

Zdaniem ludzi obserwujących demografię w naszym regio-
nie, mniejsza liczba narodzin ma związek z trudną w ostatnich 
latach sytuacją łaskiego szpitala. Sporo rodziców wybierało inny 
szpital, a tym samym inną miejscowość dla urodzin swojej 
pociechy.

A jak przedstawia się liczba ludności w naszej gminie 
w ostatnich latach? Niestety obserwujemy tendencję zniżkową, 
co jest efektem m.in. emigracji wielu młodych mieszkańców 
szukających pracy poza granicami kraju. Aktualnie w mieście 
i gminie żyją 28153 osoby, podczas gdy w 2009 r. było ich 28403, 
a w 2004 r. – 28600.  Wyjazdy młodych ludzi do innych krajów 
nasiliły się szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

- Wielu naszych obywateli – wyjaśnia kier. USC w Łasku 
Lilia Ślusarczyk-Grącka – zawiera związek małżeński poza 
granicami kraju. W tym celu musi od nas uzyskać zaświadczenie. 
Tylko w tym roku wydaliśmy już 5 takich dokumentów. 
W ubiegłym roku zarejejstrowaliśmy łącznie 130 związków 
małżeńskich, w tym 44 śluby cywilne, 76 konkordatowych i 10 
zagranicznych, zaś rok wcześniej było ich 171, w tym odpowied-
nio 44, 117 i 10. 

(ER)

Wyróżnienie dla LO w Kolumnie

JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 
Choć poranek świta,  
Czy pozwoli panna Krysia?”,                          
Młody ułan pyta.                                                                                                                           
I niedługo błaga, prosi,                                     
Bo to w polskiej ziemi,                                     
/W pierwszą parę ją unosi,                             
A sto par za niemi./bis                                     
On jej czule szepcze w uszko,   
Ostrogami dzwoni,                                
W pannie tłucze się serduszko 
I liczko się płoni.
Cyt, serduszko, nie płoń liczka, 
Bo ułan niestały, 
/O pół mili wre potyczka, 
Słychać pierwsze strzały./bis 
Słychać strzały, głos pobudki, 
Dalej na koń, hura!                                            
Lube dziewczę, porzuć smutki, 
Zatańczym mazura! 
Jeszcze jeden krąg dokoła, 
Jeszcze uścisk bratni, 
/Trąbka budzi, na koń woła, 
Mazur to ostatni./bis



Zapraszamy do Gimnazjum nr 1
Właśnie teraz szóstoklasiści muszą dokonać wyboru, w której szkole będą kontynuować swoją edukację. 
O uczniów stara się także Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku, 
zapraszając  na specjalne spotkania promocyjne  uczniów klas szóstych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku,  
Szkoły Podstawowej w Okupie i Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie.

Celem Dni Otwartych jest pokazanie przyszłym uczniom,  
jak wygląda nauczanie w gimnazjum, jaka jest specyfika szkoły, 
jakie są zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe, jak przebiega 
rekrutacja, ile klas zostało zaplanowanych i jakie profile  
zostaną uruchomione.  PG nr 1 w Łasku organizuje również 
spotkania z rodzicami uczniów w siedzibach szkół podstawo- 
wych.

Dlaczego PG nr 1 w Łasku? Ponieważ w naszej szkole 
panuje miła, przyjazna uczniowi atmosfera. A ponadto 
zapewniamy: bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, 
kształcenie na wysokim poziomie, klimat sprzyjający nauce 
i rozwijaniu zainteresowań, poczucie bezpieczeństwa –monito- 
ring wizyjny na terenie szkoły i wokół budynku, fachową 
pomoc psychologiczno – pedagogiczną i opiekę pielęgniarki.
Oferujemy zajęcia uczniom zainteresowanym: teatrem, 
literaturą, sportem i turystyką, muzyką i plastyką, intensywną 
nauką języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a także 
naukę technikami informatycznymi.
Organizujemy: bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla uczniów 
potrzebujących pomocy, naukę trzech języków obcych, zajęcia 
dla dyslektyków, różnorodne koła zainteresowań, dodatkowe 
zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia na 

krytej pływalni, zajęcia chóru szkolnego „ABC”, udział w spek-
taklach i warsztatach teatralnych, w projektach 
edukacyjnych i społecznych, wycieczki edukacyjne, tradycyjne 
akcje i konkursy, wyjazdy zagraniczne, egzamin na kartę 
motorowerową.
Dysponujemy: estetycznymi i dobrze wyposażonymi 
pracowniami,  dwiema salami gimnastycznymi, boiskami 
sportowymi, świetlicą i stołówką, bardzo dobrze wyposażoną 
pracownią internetową, sklepikiem, biblioteką szkolną wraz 
z centrum multimedialnym, gabinetem opieki przedmedycznej.
Od 1 września br. wprowadzamy elektroniczny system kontroli 
frekwencji i postępów w nauce -e-DZIENNIK.
Proponujemy klasy: matematyczno-fizyczną, biologiczno - 
chemiczną, humanistyczno-teatralną, z rozszerzonym językiem 
angielskim, geograficzno-turystyczną, ogólną, sportową - 
sekcja piłki siatkowej.
Dodatkowe informacje, ważne terminy, dokumenty do pobrania 
można uzyskać na stronie: www.gim1lask.wikom.pl

Violetta Wiktorska
Ewa Jankowska

Pięcio - i sześciolatki zawitały do „Piątki”
Szkoły podstawowe dostosowują swoje działania do potrzeb dzieci sześcioletnich. Aby maluchy zapoznały się z formami i me-
todami nauki, w dniach 26–28 lutego br. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, usytuowana na osiedlu 
Przylesie, zorganizowała zajęcia otwarte dla dzieci pięcio-, sześcioletnich i ich opiekunów. 

Młodzi kandydaci na uczniów uczestniczyli w przygoto- 
wanych specjalnie dla nich zajęciach parateatralnych: stali się 
aktorami w inscenizacji Kopciuszka, rozwiązywali zagadki, 
krzyżówki i uczestniczyli w baśniowym pokazie mody. W 
pracowni przyrodniczej przeprowadzali doświadczenie z wodą 
i preparatami biologicznymi. Na pływalni wysłuchali opowieści 
uczniów klasy piątej o ich licznych sukcesach sportowych.  

Wyżej wymienione zajęcia były prowadzone przez 
uczniów klas VI a, V a i V b, którzy przygotowali się pod opieka 
merytoryczną swoich nauczycieli przedmiotowych. Dla 
maluchów kontakt ze starszymi kolegami był ciekawym 
doświadczeniem – w ich towarzystwie czuli się pewnie i bez-
piecznie, chętnie się zgłaszali do realizacji przydzielonych 
zadań, a za każdy drobny sukces otrzymywali słodkie nagrody.

Następnie goście udali się do pracowni klasy III integra-
cyjnej, gdzie ozdabiali gipsowe figurki, które mogli zabrać ze 
sobą jako pamiątkę. W pracowni edukacji wczesnoszkolnej 
pięcio- i sześciolatki połączyły naukę z zabawą, wykorzystując 
pomoce dydaktyczne uzyskane przez szkołę z funduszy 
unijnych, a pozwalające doskonalić różne typy inteligencji. 
Największe wrażenie na pięcio- i sześciolatkach zrobiła 
wycieczka do sali zabaw, sali gimnastycznej i pływalni – wyka-
zali się wszyscy niepohamowaną chęcią udziału w zajęciach 
sportowych.

Przedszkolaki są pełne zapału – chętnie i bez obaw przyjdą 
tu 1 września, aby rozwijać swoje talenty i zainteresowania oraz 
poznać nowych kolegów w pierwszej klasie lub w oddziale 
zerowym. Od 1 września w szkole planujemy utworzyć trzy 
klasy pierwsze (w tym osobną klasę dla dzieci sześcioletnich) 
oraz dwa oddziały przedszkolne. Zaproponujemy pierwszakom i 

przedszkolakom dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz 
pływania w ramach edukacji wczesnoszkolnej. 

Wojciech Nowakowski 
 dyrektor szkoły  



To nie koniec dzieciństwa…
Pójście sześciolatka do szkoły nie oznacza dla niego 
końca dzieciństwa. To kolejny krok w poznawaniu 
przez dziecko świata, ale metodami dostosowanymi do 
jego wieku.

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Łasku 
sprostała wymogom związanym 
z przygotowaniem placówki na 
przyjęcie sześciolatków.  
W bieżącym roku szkolnym 
została utworzona pierwsza klasa, 
do której uczęszcza 
24 sześciolatków, doświadczenia 
i obserwacje mamy więc już za 
sobą. Z pełną odpowiedzialnością 
możemy stwierdzić, że dzieci 
sześcioletnie świetnie się czują 
w szkole, codziennie uczą się 
samodzielności, rozwijają swoje 
zainteresowania poznawcze, 
chętnie współpracują w grupie 
oraz doskonalą umiejętności 
poprzez zabawę. 

Istotne jest to, że przygotowując się do pójścia do szkoły, 
dzieci miały okazję zobaczyć tę placówkę, poznać przyszłych 
wychowawców i nauczycieli, kolegów i koleżanki. 
W związku z tym Szkoła Podstawowa nr 1 gościła rodziców 
szeciolatków wraz z rodzicami w dniu 14 marca 2013 roku.  

W celu ułatwienia rodzicom podjęcia decyzji o zapisaniu 
dziecka, do naszej szkoły, zostali oni zapoznani z aktualna ofertą 
edukacyjną edukacyjną. Poza tym dzieci mogły miło spędzić 
czas na zabawach ruchowych w sali gimnastycznej, a następnie 

wraz z rodzicami zwiedzić 
szkołę. Obejrzeli sale lekcyjne, 
świetlicę, szatnie, bibliotekę 
oraz salę zabaw.

Chcemy pochwalić się, że 
rodzice dzieci pięcioletnich, 
które uczą się obecnie w klasie 
,,0” w naszej szkole, w zdecy-
dowanej większości podjęli 
decyzję, aby ich pociechy 
rozpoczęły naukę w klasie 
pierwszej. W nadchodzącym 
roku szkolnym utworzą one 
jeden oddział sześciolatków. 
                                       

Serdecznie zapraszamy do
naszej szkoły 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

Wybierz szkołę z charakterem !
LICEUM W KOLUMNIE
Oto oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego 
w Kolumnie w roku szkolnym  2013/2014.

Klasa humanistyczno – językowa z możliwością wyboru rozszerzo- 
nego programu z języka polskiego, języka angielskiego lub niemieck-
iego, historii  oraz biologii.
  
Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na kierunkach uniwersyteckich, 
np. filologia polska, angielska, germańska, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, 
historia, historia sztuki, pedagogika, prawo, administracja, stosunki 
międzynarodowe, politologia, socjologia, polityka społeczna, europeistyka.

Klasa biologiczno-chemiczna  z możliwością wyboru rozszerzonego 
programuz biologii, chemii, matematyki, języka angielskiego lub 
niemieckiego oraz z modułem sportowym (dla chętnych), w ramach 
którego proponujemy cykl zajęć przygotowujących do egzaminów 
sprawności fizycznej przeprowadzanych w procesie rekrutacji na 
akademiach wychowania fizycznego, uczelniach wojskowych, 
w  szkołach policyjnych, strażackich,

Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na akademiach wychow-
ania fizycznego; na uczelniach wojskowych, np. WAT, Wyższa Szkoła 
Oficerska w Dęblinie; w szkołach policyjnych, strażackich; na kierun- 
kach medycznych, np. medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo 
medyczne; na wielu kierunkach politechnicznych oraz na weterynarii, 
biologii, chemii, ochronie środowiska, leśnictwie, logistyce i ekonomii.

Oferta dodatkowa:
 - zajęcia w Muzeum Sztuki i Szkole 
  Filmowej w Łodzi
- wieczory filmowe
- spotkania miłośników poezji
- wyjazdy do teatru i filharmonii 
  w ramach stałej współpracy
- warsztaty dziennikarskie
- kontakty z uczelniami wyższymi 
  (wyjazdy, wykłady)
- wyjazdy do Niemiec, na Węgry i Ukrainę 
  w ramach wymiany młodzieży
- zajęcia wokalne i taneczne w działającej 
  przy szkole Filii Domu Kultury w Łasku
- nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa.

Serdecznie zapraszamy! 
Więcej informacji uzyskasz 
na naszej stronie internetowej
www.kolumnazso.pl
e-mail: kolumnazso@poczta.onet.pl 
98-100 Łask, ul Toruńska1 tel.43 6754660

Oto nasze sześcioletnie pociechy



Odwiedzając groby na sędziejowickim 
cmentarzu nie sposób, nie zauważyć monu-
mentalnego pomnika tamże postawionego. 
Tym bardziej, że jest usytuowany bez mała 
w centralnym punkcie tegoż cmentarza. 
Jego wyniosła forma oraz kształt podobny 
do ściętego ostrosłupa zwieńczonego husar-
skim hełmem i ozdobiony prawosławnymi 
krzyżami przykuwa uwagę, a częściowo już 
mało czytelne epitafia na bocznych 
ścianach budzą zrozumiałą ciekawość 
u odwiedzających cmentarz. 

Mieszkańcy Sędziejowic już do tego 
pomnika przywykli - bo jest tam od dawien, 
dawna. Nawet u najstarszych nie budzi ów 
pomnik większego zainteresowania.  Jak 
tylko sięgają pamięcią wstecz, on tam był 
zawsze. Nic w tym dziwnego, wszak niedługo 
minie 140 lat, jak tenże monument został 
wzniesiony, a to mniej więcej sześć, siedem 
pokoleń wstecz. 

Pomnik postawiono w 1873 r. 
w 10. rocznicę krwawych wydarzeń, które 
miały miejsce w Sędziejowicach 26 sierpnia 
1863 r. Ten okazały monument ufundowany 
został przez Rosjan - dokładniej: ze składek 
żołnierzy armii carskiej stacjonujących 
w guberniach warszawskiej, kaliskiej 
i piotrkowskiej dawnego Królestwa Pols- 
kiego (w 1873 r. był to tzw. Kraj Prywiślański 
stanowiący część imperium rosyjskiego). 
Projektantem pomnika był Szalerman - 
profesor cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych 
z Petersburga, a wykonawcą niejaki Sikorski - 
mistrz kamieniarski z Warszawy. Inicjatorem 
budowy pomnika był baron Meller-
Zakomelski, adiutant hrabiego Berga - 
generała feldmarszałka - carskiego namiest-
nika Królestwa Polskiego. 

Napisy na pomniku informują, że został 
on wzniesiony dla upamiętnienia „bohater-
skiego czynu“ oddziału carskich żołnierzy, 
którzy „zostali zabici“ w Sędziejowicach 
podczas potyczki stoczonej 26 sierpnia 1863 
r. z „oddziałem 40 polskich buntowników“.  
Tablice umieszczone na ścianach pomnika - 
dziś już trudne do odczytania, bo pisane 
obecnie nieużywanym alfabetem 
rosyjskim i częściowo zniszczone - zawierają 
nazwiska „zabitych” żołnierzy rosyjskich - 
oficerów, podoficerów i szeregowców - 
a ściślej Kozaków - pochowanych we wspól-
nym grobie. Już samo użycie określenia 
zabity (ros. „ubity“) zamiast polegli (ros. 
„pogibli“) sugeruje, że na pochowanych pod 
pomnikiem żołnierzach dokonano mordu. 
Tymczasem rzecz ma się zgoła inaczej. Nic 
takiego nie miało miejsca, nikt Rosjan nie 
mordował. Wszyscy tam upamiętnieni - 33 
Kozaków i 3 oficerów, w tym dowódca 
rosyjskiego oddziału sztabs-rotmistrz von 
Aleksander Pawłowicz Grabbe, to ofiary 
potyczki carskiego oddziału z oddziałem 
powstańczym. 

Jaki przebieg miała sama potyczka, 
często nazywana bitwą pod Sędziejowicami -  
dokładnie nie wiadomo. Dostępne źródła 
często podają informacje wzajemnie 
sprzeczne bądź oczywiście nieprawdziwe. 
Nie ma w nich zgody nawet, co do tego, kto 

dowodził powstańczym oddziałem. Według 
Kazimierza Błeszczyńskiego  powstańcami 
dowodził jego ojciec rotmistrz Zdzisław 
Błeszczyński, który był dowódcą 4 
szwadronu 1 pułku Kaliskiej Brygady 
Kawalerii Narodowej gen. Edmunda 
Taczanowskiego. Natomiast w tygodniku 
„Gazeta Pabjanicka“ z 1927 r. w numerach od 
8 do 12 drukowane były wspomnienia Rocha 
Ochmana - powstańca styczniowego, który - 
jak twierdził - był uczestnikiem starcia 
z carskim oddziałem i według niego 
powstańcami dowodził gen. Taczanowski. 

W różny sposób jest także przed-
stawiany sam przebieg starcia z Rosjanami. 
Cieszący się uznaniem historyk Kieniewicz 
twierdzi, że „sotnia kozaków gwardii 
natknęła się przypadkiem na pułk ułanów 
polskich i na batalion piechoty. Kozacy 
zostali wybici co do nogi i (...) poległo kilku 
carskich oficerów sztabowych“. Nie zgadza 
się to z tym, co wypisano na pomnikowych 
tablicach ani z opisem potyczki u wspom-
nianych Błeszczyńskiego i Ochmana. 

Jeszcze inaczej zdarzenie jest przed-
stawione w internetowej Wikipedii i na 
stronach oficjalnego serwisu gminy 
Sędziejowice. Podano tam tylko, że „(...) 
W 1863 r. Sędziejowice z rozkazu generała 
Edmunda Taczanowskiego były miejscem 
koncentracji wojsk powstańczych. 26 sierpnia 
na terenie Sędziejowic doszło do starcia 
oddziałów dowodzonych przez Taczanows- 
kiego i Józefa Oxsińskiego z oddziałem 
kozackim. W walce poległ prawie cały 
oddział kozacki i kilku Polaków“. Chociażby 
z tego powodu, że od 1835 r. Sędziejowice 
były majątkiem należącym do carskiego 
generała majora Fomy Piotrowicza 
Łuzanowa, to byłoby trudno oczekiwać, że 
o ewentualnej  koncentracji powstańczych 
oddziałów nie dowiedzą się Rosjanie. 
Powstańczy gen. Taczanowski nie cieszył się, 
co prawda, opinią utalentowanego dowódcy , 
ale jako absolwent pruskiej szkoły artylerii 
z całą pewnością posiadł elementarną wiedzę 
o strategii prowadzenia działań bojowych. 
Uchodził przy tym za „przesadnie trzeźwego 
w myśleniu, zbyt długo analizującego każdą 
podjętą decyzję" . 

Wspomniany gen. major Łuzanow 
otrzymał Sędziejowice wraz z 11 okolic-
znymi folwarkami, jako majorat , na mocy 

carskiego ukazu w nagrodę za uśmierzenie 
powstania listopadowego - tego z 1830 r. - 
które tłumił, jako dowódca Siewierskiego 
Pułku Piechoty. Poprzednio Sędziejowice 
były majątkiem należącym do arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego.  Po śmierci gen. Łuzanowa w 
1874 r. majątek przeszedł w ręce jego najstar-
szego syna Piotra i dopiero w 1919 r. państwo 
polskie odebrało Rosjanom tę donację .

Jak w ogóle doszło do tego zdarzenia 
w sierpniu 1863 r. w Sędziejowicach 
nazwanego później „bitwą pod 
Sędziejowicami"? Aby to wyjaśnić, musimy 
się cofnąć o 150 lat. W istniejącym wówczas 
Królestwie Polskim, stanowiącym integralną 
część Imperium Rosyjskiego, nasilający się 
ucisk Rosjan na Polaków rodził coraz silnie-
jszy opór. Jak to i dzisiaj często możemy 
zobaczyć, także wówczas nie było zgody co 
do tego jak sobie z Rosjanami radzić. 
Powstały dwa przeciwstawne obozy: obóz 
„białych“ grupujący przeciwników jakichkol-
wiek zrywów zbrojnych przeciwko caratowi, 
i obóz „czerwonych“ dążący do zorganizo- 
wania powstania narodowego skierowanego 
przeciwko carskiej Rosji. Ich organem 
decyzyjnym był Komitet Centralny 
Narodowy, który 22 stycznia 1863 r. 
przekształcił się w Tymczasowy Rząd 
Narodowy, proklamując wybuch zbrojnego 
powstania narodowego. 

Jednocześnie z wydaniem manifestu 
wzywającego do powstania wydano dekret 
o uwłaszczeniu chłopów obiecując ziemię 
tym bezrolnym z nich, którzy wezmą udział 
w powstaniu. Na terenie całego Królestwa 
Polskiego rozpoczęły się zbrojne starcia 
z carskim wojskiem, którego armia 
stacjonująca w Polsce liczyła wówczas 100 
tys. żołnierzy. Siły powstańcze liczyły wów- 
czas ok. 6 tys. ochotników zgrupowanych 
w różnych małych oddziałach nazywanych 
„partiami“. Wobec ogromnej dysproporcji sił, 
w tym braku uzbrojenia w oddziałach 
powstańczych, jedynym rozwiązaniem było 
prowadzenie z Rosjanami wojny partyzanc- 
kiej. Tak też miało to miejsce w rejonie 
Sieradza i Łasku, wówczas w guberni 
warszawskiej...

c.d. w następnym numerze

Seweryn Suflida   
      

Sędziejowice
Wielka historia na małym cmentarzu

1 Błeszczyński K. (w opracowaniu Marszałek 
W.): Bitwa pod Sędziejowicami w „Na 
sieradzkich szlakach" nr 4/5/1998 str. 40-41
2 www.gazetalaska.pl/h: „Powstanie 
styczniowe w okolicach Łasku"
3 Kieniewicz S. Powstanie styczniowe
4 Caban W.(red.) Powstanie styczniowe 
1863-1864. Walka i uczestnicy. Represje 
i wygnanie. Historiografia i tradycja. Wyd. 
Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2005
5 tamże 
6 sposób dziedziczenia własności ziemskiej, 
według którego cały majątek przechodzi na 
najstarszego syna lub krewnego
7 dobra ziemskie nadane za zasługi
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Nieistniejąca cerkiew w Sędziejowicach



Pani Hanna O. z Łodzi, która urodziła 
się w Łasku i przed wojną mieszkała 
wśród ludności żydowskiej, poprosiła 
mnie, by powrócić do tematu 
związanego z tą społecznością. 
„Stanowiła ona niegdyś znaczącą 
większość i wywierała wielki wpływ na 
życie miasta – mówi pani Hanna. – 
A ponadto z Łasku pochodziły 
znaczące postacie, które potem 
zaznaczyły się w rozwoju Łodzi, jak 
choćby przedsiębiorca i filantrop 
Zygmunt Jarociński. Jednak za 
sprawą hitlerowców w krótkim czasie 
ludność żydowska zniknęła z mojego 
miasta, w niepamięć odeszły ich 
garbarnie i sklepiki, także niezapom-
niana kultura i specyficzny koloryt, 
jaki nadawali Łaskowi. To się już 
nigdy nie wróci – chciałoby się 
powiedzieć, ale przecież młode pokole-
nie powinno wiedzieć, kto w ich 
mieście żył przed laty”.

Prośba byłej mieszkanki Łasku ma 
sens  tym bardziej, że powojenna 
nieobecność ludności żydowskiej 
przyczyniła się do specyficznej amnezji. 
Rzeczywiście zniknęły ślady ich życia 
i działalności, niewiele wiemy o tym, co 
zrobili dla tego miasta. Gdyby szukać 
winnych tej sytuacji, z pewnością 
należałoby wskazać na 
zbrodniarzy hitlerowskich, 
którzy zadbali nie tylko 
o fizyczne unicestwienie tej 
grupy łaskiego 
społeczeństwa, ale i zatarcie 
wiekowego śladu ich bytow-
ania. To przecież nikt inny 
tylko okupanci kazali 
rozebrać groby na 
żydowskim cmentarzu przy 
dzisiejszej ulicy Mickie-
wicza,  zniszczyli też 
synagogę i wiele doku-
mentów kultury 
żydowskiej…

Ostateczne rozwiązanie 
kwestii żydowskiej – tak 
enigmatycznie hitlerowcy 
nazwali jeden z najbardziej zbrodnic-
zych i nieludzkich planów - przybrało w 
naszym mieście tragiczną postać. Hitle-
rowcy w krótkim czasie zlikwidowali 
getto żydowskie, wywożąc jego 
mieszkańców do obozów zagłady. Ten 
końcowy etap pobytu ludności 
żydowskiej w Łasku okazał się 
dramatyczny także dla pozostałych 
mieszkańców, bo nagle zabrakło kilku 
tysięcy łaskowian, którzy tu przez lata 
żyli, pracowali i tworzyli w miarę zwartą 
społeczność. 

Łask pozostał z wielką bolesną 
raną. Dlatego spory dotyczące liczby 
ofiar tzw. ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej w grodzie nad Grabią 
nie mają większego sensu, bowiem 

wiadomo z całą pewnością, że Niemcy 
zrobili wszystko, byśmy nie 
dysponowali precyzyjnymi danymi 
liczbowymi, by ta sprawa stanowiła 
jeszcze jedną bolesną ranę. Zatem trzeba 
przyjąć za prawdziwe dane szacunkowe 
zawarte m.in. na tablicy pamiątkowej 
umieszczonej na dawnej synagodze.

Ubiegłoroczne obchody rocznicy 
likwidacji łaskiego getta żydowskiego 
pozwoliły jeszcze raz przywołać dramat 
tamtych dni i przypomnieć wiele postaci, 
które stały się ofiarami wojny i zbrodni- 
czego totalitaryzmu. Nazizm pozostawił 
do dziś krwawiącą ranę.

Wspomniany przez Czytelniczkę 
Zygmunt Jarociński był rzeczywiście przed-
stawicielem społeczności żydowskiej 
w naszym mieście, choć jego życie 
przypada na okres znacznie wcześniejszy. 
Na świat przychodzi bowiem 1 maja 1824 
roku w Łasku. Prawdopodobnie w tamtych 
czasach nie miał żadnych szans na zrobienie 
jakiejkolwiek kariery w grodzie nad Grabią, 
który bardziej przypominał wieś niż nawet 
małe miasteczko. Ludności żydowskiej nie 
powodziło się tu najlepiej. Więc gdy poszła 
fama, że w pobliskiej Łodzi i okolicznych 
miejscowościach zaczynają się pojawiać 
przybysze z zachodu, młody Szmul 
dostrzega w tym szansę i dla siebie. Budują 

nowe domy, uruchamiają warsztaty tkackie, 
tworzą zręby przemysłu na ziemiach 
polskich. Tak jest w Łodzi i pobliskiej 
Zduńskiej Woli, a także nieco dalej w Rawie 
Mazowieckiej i nadpilicznym Przedborzu. 
Zauroczony tymi wieściami młody Szmul 
z Łasku myśli zapewne: To jest i moja 
przyszłość! 

W składzie przędzy jednego 
z łódzkich fabrykantów zostaje więc 
subiektem, a potem niemal błyskawicznie 
dorabia się coraz większych pieniędzy. W 
1850 r. jest już właścicielem ręcznej tkalni 
wyrobów wełnianych, w 1889 r. przy ulicy 
Targowej wznosi mury potężnej fabryki 
wyrobów bawełnianych i wełnianych. 

Niezwykle pracowity i rzutki szybko 
rozkręca swój interes stając się jednym z 

najpotężniejszych łódzkich fabrykantów. 
Współdziała z takimi samymi jak on, 
poprzez związki małżeńskie (np. jego córka 
zostaje żoną łódzkiego fabrykanta Maksy-
miliana Goldfedera, który buduje przy 
Piotrkowskiej 77 słynny pałac, będący po 
wojnie siedzibą studentów) umacnia swoją 
pozycję. Mieszka w pasażu Meyera i z wiel-
kim talentem pomnaża fortunę, ale 
jednocześnie angażuje się w działalność 
dobroczynną. I nie jest to bynajmniej 
działalność charytatywna dla poklasku 
i zdobycia taniutkiej popularności: na 
budowę Szkoły Rzemiosł „Talmud Tora” 
przy ul. Pomorskiej 46/48 przeznacza aż 60 
tys. rubli, podczas gdy potężniejsi od niego 
Geyerowie ofiarowują tylko 10 tys. rubli.

Jarociński angażuje się w działalność 
nie tylko przemysłową. Jest członkiem 
i udziałowcem Towarzystwa Kredy-
towego m. Łodzi, kieruje Łódzkim Towar-
zystwem Wzajemnego Kredytu, a także 
Łódzkim Towarzystwem Gazowym.

Twórca potęgi rodu Jarocińskich 
umiera 16 kwietnia 1909 r. w Łodzi. 
Pochowany zostaje na Cmentarzu 
Żydowskim. Jego interesy w przemyśle 
przejmują synowie Stanisław i Albert. Ten 
ostatni opiekuje się wspomnianą Szkołą 
Rzemiosł, działa aktywnie w Towa- 
rzystwie Dobroczynności, prezesuje też 

radzie nadzorczej Łódzkiego 
Banku Dyskontowego oraz 
Towarzystwu Wzajemnego 
Kredytu. Umiera 13 marca 1923 
roku.

Mógłbym snuć dłużej 
opowieść o fabrykantach 
Jarocińskich, którzy zrobili 
karierę w Łodzi, choć 
wywodzili się z łaskiej biedoty. 
A przecież takich jak oni było 
znacznie więcej w grodzie nad 
Grabią, choć nie wszystkim 
udało się znaleźć klucz do 
ówczesnej finansjery. 
Jarocińskich wyróżniało coś, co 
nie było cechą powszechną 
także w tamtych czasach: byli 
wrażliwi na nędzę i czuli się 

współodpowiedzialni za los ludzi 
biednych i upokorzonych przez los. 
Dlatego fundowali stypendia dla najbied-
niejszej młodzieży, dlatego zainicjowali i 
współfinansowali budowę szkoły uczącej 
zawodu.

Stanisław Barcz

Mauzoleum Jarocińskich na cmentarzu żydowskim w Łodzi



Do końca czerwca bieżącego roku ma 
być gotowe nowe podłączenie Gorczyna do 
łaskiego ujęcia wody. Dzięki temu 
mieszkańcy tej podłaskiej wsi zyskają 
wreszcie dużo lepszej jakości wodę z ujęcia 
w Ostrowie. W ubiegły roku wykonano już 
ponad 1000-metrowy odcinek magistrali 
wodociągowej, w tym zaś trzeba będzie 
jeszcze ułożyć 1400 m i uruchomić 
pompownię. Łącznie z nowego ujęcia wody 
korzystać będzie ok. pół tysiąca gospodarstw, 
m.in. Gorczyna, Łopatek i Maurycy.

Jak nas poinformował wiceprezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Łasku Andrzej Banaszczyk, 
wspomniana inwestycja (w br. wartości 300 
tys. zł) nie spowoduje całkowitej rezygnacji 
z ujęcia  wody w Gorczynie. Stare dwie 
studnie będą bowiem traktowane jako 
awaryjne źródło zasilania.

Nie są to jedyne tegoroczne inwestycje 
łaskiej spółki. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radni zapoznali się z planem 
działań inwestycyjnych w tym roku. Jest on 
szeroki, dlatego wspomnimy tylko o nie- 

których zamierzeniach MPWiK. W ulicy 
Szpitalnej powstanie ponad 170-metrowy 
wodociąg, na co zarezerwowano 30 tys. zł,  
z kolei 40 tys. zł kosztować będzie 
200-metrowy wodociąg Borszewice-Bałucz, 
który ma poprawić zaopatrzenie w wodę 
pierwszej z tych miejscowości. Reszta 
wspomnianego 1410-metrowego wodociągu 
wykonywana będzie w przyszłości.

W przyszłym roku planuje się wyłączyć 
z użytkowania kontenerową oczyszczalnię 
ścieków w Kopyści, pochodzącą z połowy lat 
osiemdziesiątych, dziś już niemal całkowicie 
wyeksploatowaną, praktycznie rozpadającą 
się ze starości. Pierwotnie miała służyć tylko 
kilka lat, a oczyszcza ścieki – prawie 
trzydzieści. W tym roku powstanie dokumen-
tacja techniczna, by można było zbudować 
kanał tłoczny do przesyłu nieczystości do 
Orchowa, a następnie oczyszczalni ścieków. 
W tym roku planuje się także remont 
osadnika wtórnego w oczyszczalni ścieków, 
a także termomodernizację budynków 
w oczyszczalni ścieków w Kolumnie.

Dodajmy jeszcze, że w tym roku spółka 

planuje zakupić samochód wywrotkę lub 
koparkę, na co ma już zarezerwowane 150 
tys. zł, chce też nabyć trochę narzędzi. 
Sfinalizowała również inne ważne zadanie - 
zmieniła źródła zasilania w paliwo miejs-
cowej kotłowni – olej zastąpił gaz ziemny, co 
przyniosło już znaczne oszczędności. Jeśli 
dodamy do tego powolne przymiarki do 
modernizacji oczyszczalni ścieków, której 
potrzebny jest trzeci ciąg technologiczny, 
a także plany związane ze zmodernizo- 
waniem ujęcia wody w Ostrowie - nie ma 
mowy ani o likwidacji spółki, ani o jej 
prywatyzacji, co w formie plotek bez uzasad-
nienia krąży po mieście od dłuższego czasu. 
Zamiast szerokiego dementi wspomnijmy 
tylko, że rok 2012 spółka zamknęła zyskiem, 
co prawda niewielkim, ale nie stratą, jakby 
chcieli niektórzy. To wszystko świadczy 
raczej o tym, że wszelkie informację 
o „śmierci” spółki były przesadzone i przed-
wczesne… 

(ER)

Spółka nie jest gigantem i nie dysponuje potężnymi zasobami finan-
sowymi. Ale też nie znajduje się w ruinie, jak to bezsensownie powtarzają 
niektórzy. Wprost przeciwnie – rozwija się i z roku na rok zmienia oblicze, 
służąc mieszkańcom miasta i gminy.  Zamierzenia inwestycyjne na 
bieżący rok nie są wcale małe.    

Modelarze redukcyjni z Łasku: Bogusław Rywak, Ireneusz Balcerzak, Dariusz Jakubczak i Piotr Jakubczak 
wzięli udział w X Międzynarodowym Festiwalu Modelarskim – Bytom 2013, największej tego typu imprezie 
w Polsce. Do udziału w konkursie zgłosili swoje prace modelarze z całej Polski oraz goście zagraniczni z Czech, 
Niemiec, Węgier, Włoch i Słowacji, wystawiając łącznie ok. 1200 modeli samolotów, pojazdów kołowych 
i gąsienicowych, statków, figurek itp. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem posła do Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzego Buzka. 
 Tradycją bytomskiego Festiwalu jest 
Memoriał im. Edwarda Boni, wielkiego 
popularyzatora modelarstwa redukcyjnego. 
Gościem specjalnym bytomskiej imprezy 
był wybitny znawca sztuki modelarskiej 
Mig Jimenez z Hiszpanii, który  
zaprezentował tajniki warsztatu modelar-
skiego, wykorzystując do tego celu 
najnowsze materiały i chemię modelarską. 

Grupa modelarzy z naszego miasta 
wystawiła modele w kategoriach:  
lotnictwo, cywilne pojazdy ciężarowe oraz 
pojazdy wojskowe. Miłym zaskoczeniem 
dla modelarzy z Łasku było wyróżnienie 
okolicznościowym medalem aż pięciu 
z siedemnastu wystawionych modeli. 
Największą jednak niespodzianką było 
przyznanie aż czterech nagród specjal-
nych dla Dariusza Jakubczaka. Otrzy-
mane nagrody to: 

- Statuetka „mały Richthofen” przyznana 
za najciekawszy model samolotu 
z okresu I wojny światowej – ufundowany 
przez IPMS Świdnica,  wyróżniony model 
to AIRCO DH2 
- Nagroda grupy „TOMCATSKY” za 
najciekawszy model samolotu F-14, bądź 
innego samolotu pokładowego 
- Memoriał Edwarda Boni – za najlepszy 
model lotniczy festiwalu, przyznany
za model C-130E Herkules 
- oraz ta najważniejsza: nagroda specjalna  
posła do Parlamentu Europejskiego prof. 
Jerzego Buzka – za najciekawszy model 
festiwalu - wycieczka do Europarlamentu. 
Nagroda ta przyznana została również za 
model C-130E Herkules 

Łascy modelarze także ufundowali 
i przyznali dwie nagrody specjalne, za 
najciekawszy model samolotu F-16 oraz za 

najciekawszy model samolotu o napędzie 
odrzutowym. Tą pierwszą otrzymał Cezary 
Florek z Wrocławia za wspaniale wyko-
nany model samolotu F-16C w barwach 
Izraelskich, natomiast nagrodę za najlepszy 
model samolotu odrzutowego otrzymał 
Przemysław Błądek za model samolotu 
F-14.

Korzystając z okazji jaką, 
niewątpliwie jest zjazd modelarzy z całej 
Polski, na tak prestiżową imprezę nasi 
medaliści zaprosili wszystkich chętnych do 
udziału w organizowanym już po raz trzeci 
Festiwalu Modeli Plastikowych – Łask 
2013 który będzie miał miejsce 14-15 
września tego roku.

Modelarze zdobyli nagrody

MPWiK 
inwestuje



Rozstrzygnięto 24. Plebiscyt Tygodnika „Nad Wartą” 
na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2012 r. 
Zwycięzcą w kategorii Najpopularniejszy Trener został 
Stanisław Kołodziejski z Łaskiego Klubu Sztuk Walki. 
Wśród najpopularniejszych zawodników drugie 
miejsce zajęła Jarosława Wawrzyniak, utalentowana 
zawodniczka kick-boxingu reprezentująca Łaski Klub 
Sztuk Walki. 

Uroczystej dekoracji zwycięzców plebiscytu doko-
nano podczas Gali Dziennika Łódzkiego, która odbyła się 
w hotelu „Ambasador” w Łodzi. Pamiątkową statuetkę 
trenerowi Kołodziejskiemu wręczył redaktor naczelny tej 
gazety Robert Sakowski. Gala miała uroczysty charakter, 
wśród laureatów byli medaliści olimpijscy, mistrzowie 
świata i sławy światowego sportu. 

Podczas rozstrzygnięcia plebiscytu trenerowi 
Stanisławowi Kołodziejskiemu towarzyszyli: senator RP 
Andrzej Owczarek oraz burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek.

Znalezienie się przedstawiciela łaskiego sportu w tak 
szacownym gronie, znakomicie promuje łaski sport oraz 
cały nasz rejon.
. DK

Powiatowa Gimnazjada w Koszykówce Dziewcząt 
w ZSO w Kolumnie zgromadziła  uczniów 3 
gimnazjów: nr 1 i 2 z Łasku oraz nr 3 z Kolumny. 
Bezkonkurencyjne w zawodach okazały się koszykarki 
z Gimnazjum nr 3 z Kolumny pokonując Gimnazjum 
nr 1 z Łasku - 122:11 oraz Gimnazjum nr 2 - 73:18. 

Na drugim miejscu uplasowały się koszykarki 
z PG 2 wygrywając z PG 1 - 75:16. W zwycięskiej drużynie 
punktowały w meczach z PG 1 i PG 2: Patrycja Kirsz - 36 i 19 
pkt., Martyna Cybert - 18 i 18 pkt., Aleksandra Dylczyk  -22 i 8 
pkt., Patrycja Morawiec - 21 i 11 pkt., Pel Natalia - 10 i 4 pkt., 
Roksana Szymoniuk - 4 i 2 pkt., Roksana Irzykowska 2 i 0 pkt., 
Katarzyna  Garusińska 1 i 1 pkt. oraz Paulina Dereszczuk - 
8 i 10 pkt. Ponadto w zespole z Kolumny grały: Ewa 
Ciemnoczołowska i Lidia Zalepa. W składzie zespołu jeszcze 
jest Joanna Wełna, ale niestety z powodu choroby nie mogła 
zagrać nasza sympatyczna rozgrywająca. Trenerem 
i opiekunem zespołu jest Jarosław Wełna.
TABELA
1. PG nr 3 - 4 pkt. - 195:29
2. PG nr 2 - 3 pkt. - 93:89
3. PG nr 1 - 2 pkt. - 27:197

Ogromnie cieszymy się z tego sukcesu, gdyż większość 
dziewcząt uczęszcza do I klasy Gimnazjum o profilu 
koszykówki. Ponadto Patrycja Kirsz, Paulina Dereszczuk, 
Martyna Cybert, Patrycja Morawiec i Joanna Wełna otrzymują 
regularnie powołania do kadry wojewódzkiej młodziczek 
i przygotowują się do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w koszykówce dziewcząt.

J.W.

Pod takim hasłem odbył się  w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Łasku Turniej Halowej Piłki Nożnej, zorgan-
izowany przez dyrekcję szkoły przy współpracy policjantów 
z KPP. Patronat nad imprezą objął m.in. Edward Potok – prezes 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a także burmistrz Gabriel 
Szkudlarek.

Celem tej imprezy było propagowanie fair play, czyli kultural-
nego zachowywania się na obiektach sportowych i godnego traktow-
ania rywala. Mówiła o tym dyr. PG nr 2 Ewa Ołownia, a także przed-
stawiciel policji Bartosz Głowacki. Potem można było w praktyce 
zademonstrować cechy mądrego i kulturalnego kibica, bo turniej był 
zażarty. W tym przypadku celowo pomijamy zwycięzców, odsyłając 
Czytelników do internetu, bo ważniejsze jest wyłonienie zawodnika 
fair play, którym została Monika Dębska reprezentująca  32 BLT. 
Najlepiej dopingowali uczniowie z klasy I b.

 Oby takich imprez było więcej nie tylko w Łasku!
(PO) 

Stanisław 
Kołodziejski 

najpopularniejszym
trenerem 

NAJLEPSZE
W GIMNAZJADZIE

Bezpieczne kibicowanie Wiosna przyszła 
do Bałucza…

…i bawiła się znakomicie z uczniami oraz gronem nauczy-
cielskim miejscowej szkoły. Choć tego dnia za oknem panował mróz 
i sypał śnieg, dzieci uczestniczyły w widowisku i topiły Marzannę, 
a przy okazji wyśmienicie się bawiły, bo było sporo niespodzianek. 
Jakich? Takich, które sprawiły dzieciom wielką radość, bo kto by się 
nie cieszył z nowych bardzo liberalnych zasad języka polskiego, 
w których dotychczasowe błędy nie są już błędami… 

Były też dowody radości i uznania, np. panie woźne otrzymały 
medal za żonglerkę  ścierkami. A w ogóle Pani Wiosna postanowiła 
przegonić zimę, bo jak tu siedzieć gdzieś daleko i czekać na ciepłe 
promienie słońca, gdy w takim Bałuczu radość rozgrzewa wszystkich 
i topi zmrożone serduszka…



Wyjątkowe święto przypadające na 
8 marca stało się okazją dla Zarządu 
Stowarzyszenia Koła Kobiet Wola 
Bałucka i Wola Stryjewska do 
zorganizowania w świetlicy wiejskiej 
w Woli Bałuckiej uroczystego spotkania 
pań. Była to kontynuacja spotkań 
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, jakie 
miały miejsce w Domu Ludowym 
w Orchowie i Kopyści. 

Przybyło 36 osób, w tym przedsta-
wicielki KGW z Kopyści, Teodorów, 
Wrzeszczewic, Woli Bałuckiej i Woli 
Stryjewskiej oraz zaproszeni goście z Urzędu 
Miejskiego w Łasku na czele z zastępczynią 
burmistrza Janiną Kosman, skarbnikiem 
gminy Anną Głowińską oraz radnym Józefem 
Rychlikiem. Była miła atmosfera, kobiety 
dzieliły się doświadczeniami i pomysłami 
dotyczącymi dalszej współpracy, a także 
kulinarnymi przepisami. Najważniejsze, że 
panie tego dnia były razem i miały okazję 
poznać się bliżej. 

Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00
Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Janina Kosman, Beata Mielczarek (Łask) 
Cezary Gabryjączyk (Łask), Bronisław Węglewski (Buczek), Jerzy Kotarski (Sędziejowice)
Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia ,,Intrograf”
Publikujemy ogłoszenia płatne. Bliższych informacji 
o warunkach druku ogłoszeń i reklam udziela Urząd Miejski, 
Łask ul. Warszawska 14, tel. 43 676-83-00
Nakład: 2600 egzemplarzy

WAŻNIEJSZE IMPREZY W KWIETNIU
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Sportowe

Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator
Wystawa prac plastycznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z okazji 
15-lecia istnienia 

5-28 ŁDK WTZ w Łasku, 
ŁDK 

„Szydełkowe szaleństwa” – 
wystawa Agnieszki Sowińskiej 3.04-6.05 BP w Sieradzu filia

w Łasku
BP w Sieradzu 
filia w Łasku

Wystawa pokonkursowa rysunku 
satyrycznego „Grzyby 2012” 5.04-30.04 BP w Łasku, Galeria 

pod Korabiem  
  

  
BP w Łasku  

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Seniorzy i pieniądze”  wygłosi 
mgr Elżbieta Banasiak 

 
9 ŁDK ŁDK 

Międzygimnazjalny 
Konkurs Fizyczny 12 I LO w Łasku 

I LO w Łasku 

OPRU 
„Asymptota”
I LO w Łasku 
OPRU 
„Asymptota”
I LO w Łasku 

13
Międzypowiatowy 
Konkurs Chemiczny 
dla uczniów gimnazjów

Monodram pt. „Mój boski rozwód”  
w wykonaniu Krystyny Podleskiej 20

20

ŁDK ŁDK

ŁDK ŁDK

ŁDK ŁDK

23

27

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Mistrzowie i partacze - 
arkana sztuki egipskiej” wygłosi 
mgr Kamil Zachert 

Międzynarodowy Dzień Tańca 

Miting pływacki Łask 
– Pajęczno – Wieluń – Sieradz 13 CSiR – 

pływalnia kryta 
 

 MUKS „Wodnik”
 CSiR

ZSP nr 2 w Łasku ŁBT Sztuki 
Walki 

Ogólnopolskie Seminarium MMA

Zawody strzeleckie 
o Puchar Wiosny 

27 strzelnica 
w Ostrowie 

SAK „Merkury „ 
KRUK LOK 
Łask 

W godzinach wieczornych policjanci 
z Łasku poinformowani zostali o kradzieży 
paliwa z samochodu ciężarowego, 
parkujących na placu budowy S-8 w Os-
trowie. Gdy pojawili się przy samochodzie, 
zobaczyli wyrwany korek od zbiornika, 
z którego „wyparowało” ok. 100 litrów 
oleju napędowego. Złodzieje nie zdążyli 
zabrać dwóch zbiorników, gdyż zostali 
spłoszeni przez ochronę budowy. 
Zauważono jednak, że uciekli w kierunku 
drogi, a potem odjechali nieoświetlonym 
samochodem. Policjanci wkrótce odnaleźli 
w lesie dwa ukryte zbiorniki z paliwem 
(łącznie 60 l). 

Kontrola pojazdów w okolicy 
pozwoliła zatrzymać podejrzanego seata, 
w którym znaleziono urządzenia do 
przepompowywania paliwa. Strzał stróżów 
prawa okazał się w dziesiątkę – kierowca 
i  2 pasażerów – mężczyźni w wieku 28,29 
i 33 lat z powiatu zgierskiego -  okazali się 
sprawcami opisanej wcześniej kradzieży. 
Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż 
policjanci podejrzewają, że złodzieje paliwa 
mają na  koncie więcej tego typu kradzieży.

(ER) 

Szesnaście dilerek z 14 gramami amfeta-
miny znaleziono u 20-letniego mieszkańca 
Sieradza, którego policjanci zatrzymali 
wieczorem w gminie Sędziejowice. 
Sieradzanin zajmował się rozprowadza-
niem środków odurzających, co jest 
niedozwolone. To nie pierwszy tego typu 
przypadek, z jakim mają do czynienia 
policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej.

Wobec 20-letniego dilera prokurator 
zastosował dozór policyjny. Za rozpro- 
wadzanie środków odurzających sieradzani-
nowi grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat.

(ER)

Sprzedawał amfetaminę

Złodzieje paliwa

Spotkanie pań

Łaski Dom Kultury serdecznie 
zaprasza na spektakl w reżyserii 
Jerzego Gruzy pt. „Mój boski 
rozwód”. Jest to wzruszająca i pełna 
optymizmu opowieść o kobiecie 
w średnim wieku, którą porzuca mąż – 
teraz musi na nowo odnaleźć swe 
miejsce na ziemi. Jej historia to triumf 
optymizmu i wiary w „kolejny lepszy 
dzień”.

W roli głównej wystąpi Krystyna 
Podleska – aktorka znana z kultowej 
komedii „Miś” Stanisława Barei. Spek-
takl pokażemy 20 kwietnia (sobota) 
o godzinie 19.00. Bilety w cenie 25 zł do 
nabycia w sekretariacie ŁDK. Gorąco 
polecamy!

     

Zapraszamy
do ŁDK



Co to są klechdy? To podania ludowe 
wiążące się z miejscowymi wierzeniami, 
obyczajowością i tradycjami kulturalnymi. 
Terminu tego po raz pierwszy użył K.W. 
Wóycicki w 1837 roku. Grzegorz 
Groblewski, który niedawno wydał 
własnym sumptem „Klechdy łaskie”, 
rozmija się mocno z takim traktowaniem 
materii, bo jego opowieści są wszystkim po 
trochu: baśnią, legendą, klechdami a nawet 
zwyczajną opowieścią o sprawach 
zamierzchłych, zasłyszanych od ludzi star-
szych.

G. Groblewski tropi dzieje swojej 
najbliższej okolicy, opisuje opowieści 
zasłyszane i powtarzane niekiedy z pokolenia 
na pokolenie, niekiedy wzbogaca je faktami 
historycznymi, ale też puszcza wodze fantazji. 
Przywołuje przy okazji  fakty i postacie histo-
ryczne. Zauroczony przeszłością niejednokrot-
nie bezkrytycznie traktuje to, co „szkiełko 
i oko” uczonego już dawno pozwoliło 
rozstrzygnąć. Zapewne klechdowa konwencja 
daje mu na to przyzwolenie, ale jesteśmy 
świadkami ciekawego eksperymentu 
dotyczącego granic tworzenia współczesnych 
mitów.

Książka przysposobiona do druku przez 
Andrzeja Dębkowskiego i ozdobiona 
kolorową okładką Sylwi Magnuckiej, zawiera 
ponad czterdzieści opowieści, wzbogaconych 
rysunkami wykonanymi przez autora, a także 
słowniczek objaśniający rzadko dziś używane 
słowa.

(P)
Przełom zimy i wiosny jest okresem, w którym rolnicy oraz właściciele posesji 
przystępują do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrębie 
obejść domowych, poboczy dróg i ulic. W tym okresie znacznie wzrasta liczba 
pożarów, które spowodowane są przede wszystkim wypalaniem suchej trawy 
i pozostałości roślinnych. Panuje bowiem nadal mylne przekonanie, że zabiegi 
te spowodują szybszy i bujniejszy odrost roślinności. 

W okresie od początku marca do końca maja 2012 roku w powiecie łaskim 
zanotowano 119 pożarów 
związanych z wypalaniem 
suchej trawy i pozostałości 
roślinnych, co stanowiło 
45% wszystkich pożarów 
ubiegłego roku. Przyczyną 
powstania powyższych 
pożarów była przede wszyst-
kim nieostrożność przy 
posługiwaniu się ogniem 
otwartym, nieostrożność 
przy wypalaniu pozostałości 
roślinnych oraz podpalenia.

Wskutek wypalania 
traw dochodzi do wielu szkodliwych procesów dla środowiska, do których 
zaliczyć można przede wszystkim: wyjałowienie wierzchniej warstwy gleby, 
zniszczenie miejsc lęgowych oraz śmierć wielu gatunków roślin i zwierząt.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przypomina, że  
zabronione jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, wypalanie 
słomy i pozostałości roślinnych na polach. W myśl ustawy o ochronie przyrody 
zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów... 

kpt. Wojciech Sowała
fot. kpt. Sławomir Wągrowski

Klechdy 
Groblewskiego

NIE spalajmy
traw


