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P o c z ta  d o  r e m o N t u  ?
Mimo upływu prawie pół wieku od mo-

mentu wybudowania, łaska poczta nie docze-
kała się gruntownej modernizacji i remontu. 
Obiekt tylko częściowo spełnia oczekiwania 
mieszkańców, którzy chcieliby korzystać 
z usług placówki na poziomie rzeczywiście 
XXI wieku. Nie dość że jest tu ciasno, a i wa-
runki pracowników nie należą do komforto-
wych, to wiele do życzenia pozostawia tak-
że stan wyposażenia urzędu i jego wygląd. 

Uroczyste obchody rozpoczęły się złoże-
niem meldunku dowódcy garnizonu Łask płk. 
Ireneuszowi Nowakowi przez szefa sztabu  
32. BLT ppłk Piotra Wojtczyka, podniesieniem 
flagi państwowej oraz odegraniem hymnu 
państwowego. Następnie burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek wygłosił przemówienie oko-
licznościowe. Modlitwę w intencji Żołnierzy 
Wyklętych odmówił ks. kan. ppłk Krzysztof 
Majsterek. Po odczytaniu apelu pamięci i sal-
wie honorowej przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, reprezentanci wojska, miasta, 
ZHP, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji  
z  Łasku oraz delegacje szkół złożyli kwiaty 
pod Pomnikiem Niepodległości. 

Po ceremonii goście udali się do Łaskiego 
Domu Kultury, gdzie wysłuchano wykładu pro-
fesora Przemysława Waintgertnera z Uniwersy-
tetu Łódzkiego oraz Artura Ossowskiego z IPN 
w Łodzi. W dalszej części obchodów młodzież 
przybliżyła sylwetki najsłynniejszych z grona 
Żołnierzy Wyklętych, m.in. V Wileńskiej Bry-
gady AK, Danuty Siedzikówny „Inki”, pod-
pułkownika Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, 
majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” 
czy generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. 
Część artystyczną uświetnił występ chóru ABC 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku.

Wyklęci to żołnierze antykomuni-
stycznego i niepodległościowego podzie-

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

A wszystko to dziwi tym bardziej, że znaczna 
część budynku, którego właścicielem była nie-
gdyś poczta, stoi niewykorzystana.

Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z cen-
tralą w… Warszawie, bo dyrekcja w Łodzi nie-
wiele wie na ten temat. Poinformowano nas, 
że generalny remont łaskiej poczty planowany 
jest na bieżący rok. Gdy przypomnieliśmy, że 
takie plany były już wcześniej i nic z nich nie 
wyszło, rzecznik prasowy nabrał wody w usta. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to hołd ludziom, którzy po wyzwoleniu nie złożyli broni i w imię 
ideałów stanęli z bronią, by walczyć o inny kształt ojczyzny. 28 lutego br. na Placu 11 Listopada w Łasku, 
u stóp Pomnika Niepodległości, przypomniano tamte tragiczne wybory i dramatyczne losy Polaków.

Czyżby zatem i tym razem ambitne plany 
poczty były pisane patykiem na wodzie? 

Poczta Polska już od lat nie rozpieszcza 
swoich klientów, a skutkiem tego jest m.in. 
to, co stało się z przesyłkami sądowymi i wej-
ściem na rynek InPostu. Odnosimy wrażenie, 
że PP nie wyciągnęła żadnych wniosków 
z tej sytuacji, o czym świadczy chociażby to, 
co teraz się dzieje ze wspomnianymi prze-
syłkami pocztowymi również w naszym re-
gionie, a także nonszalanckie, delikatnie mó-
wiąc, traktowanie swoich klientów.<

(ER) 

mia sprzeciwiający się sowietyzacji Polski 
i walczący m.in. ze służbami bezpieczeństwa 
Polski i ZSRR. Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych świętuje się 1 marca. 
Obchodzony jest od 2011 roku. Datę tę wy-
brał Janusz Kurtyka, ówczesny prezes Insty-
tutu Pamięci Narodowej. To właśnie 1 marca 
1951 roku w więzieniu mokotowskim wyrok 
śmierci wykonano na siedmiu członkach IV 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wolność 

i Niezawisłość”. Jak powiedział wspierają-
cy ustanowienie tego nowego święta naro-
dowego prezydent Lech Kaczyński, „Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy dru-
giej konspiracji za świadectwo męstwa, nie-
złomnej postawy patriotycznej i przywią-
zania do tradycji niepodległościowych, za 
krew przelaną w obronie Ojczyzny”.<

Michał Janiszewski
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Pani

BARBARZE DUDACZYK

Inspektorowi Wydziału Finansowego
 Urzędu Miejskiego w Łasku 

 wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
 z powodu śmierci

OJCA 
składają

 Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku 

 oraz Przewodniczący i Radni 
 Rady Miejskiej w Łasku 

W ramach wspomnianego programu mło-
dzież odkrywa historię przedwojennej ludno-
ści żydowskiej na ziemi łaskiej i samodziel-
nie przygotowuje projekt, który ma na celu jej 
upamiętnienie. Ten swoisty dialog przeszłości 
z teraźniejszością ma olbrzymie znaczenie nie 

tylko dla zrozumienia procesu historycznego, 
ale i kształtowania należytych postaw społecz-
nych. Uczniowie łaskiego gimnazjum zgroma-
dzili wiele cennych dokumentów i pamiątek, 
z którymi warto się zapoznać.<

(PO) 

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz na ręce burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka przekazała podziękowanie i gratulacje dla uczniów i pedagogów 
Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku. Chodzi o udział młodzieży 
w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”, prowadzonym przez Fundację Forum 
Dialogu pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, mającym na 
celu poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce 
oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Gratulacje dla uczniów PG nr 2

Bronisław Komorowski miał okazję zo-
baczyć start samolotów F-16 oraz zapoznać 
się z zasadami i funkcjonowaniem jednost-
ki. Major Matthew Spears, dowódca podod-
działu amerykańskiego, który stacjonuje na 
stałe w Łasku, nazwał bazę swoim drugim 
domem. - Myślę, że nie ma lepszego spo-
sobu na uświetnienie rocznicy polskiego 
członkostwa w NATO, jak dowód, że my 
tutaj, w bazie lotnictwa w Polsce, jesteśmy 
w stanie, ramię w ramię, pracować, działać 
i szkolić się. Co ważne mamy na względzie 
te same cele - mówił Spears. 

W swoim wystąpieniu Bronisław Ko-
morowski wyraźnie zaakcentował, że „ka-
mieniem milowym na drodze poprzez pol-
ską wolność do umocnienia pozycji Polski 
i zbudowania bezpieczeństwa było człon-
kostwo w NATO. Chciałbym tutaj, w Ła-
sku, podziękować naszemu sojusznikowi 
amerykańskiemu. Jest to miejsce szczegól-
ne, bo tu widać praktyczny wymiar naszego 
członkostwa w sojuszu, widać postęp w za-
kresie modernizacji polskiej armii oraz re-
alny wymiar współpracy polsko-amerykań-
skiej. Apeluję do wszystkich sił politycz-
nych o zgodę na kontynuację kosztownego, 
ale niezbędnego programu dalszej moder-
nizacji polskich sił zbrojnych” - apelował 
prezydent. 

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego sa-
moloty F-16 stacjonują na stałe. Dodatko-
wo amerykańscy żołnierze rotacyjnie ćwi-

Prezydent B. KomorowsKi 
w Łasku

Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dostojnemu 
gościowi towarzyszyli m.in.: minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dowódca generalny 
rodzajów sił zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski, inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jan 
Śliwka oraz dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Dariusz Malinowski. Wizyta 
miała związek z przypadającą na dzień 12 marca 15 rocznicą wstąpienia Polski do NATO. 

czą i szkolą naszych pilotów. W przeciągu 
ostatniego roku goście z USA byli w Łasku 
cztery razy. Ma to związek z ćwiczenia-
mi w ramach tak zwanego posterunku po-
wietrznego, czyli „Aviation Detachment”. 
Tegoroczne manewry miały się odbyć 

w późniejszym terminie, jednak ze wzglę-
du na sytuację na Ukrainie Polska wystąpiła 
z wnioskiem o przyspieszenie ćwiczeń. Na 
lotnisku 32. BLT wylądowały dodatkowo 
amerykańskie samoloty F-16.

MJ 5
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Oszukani, porzuceni, nieugięci! / Opluwani, poniżeni i wyklęci! / 
Pozbawieni swoich domów, swojej ziemi! / Poszli walczyć, żeby zginąć, 
albo zmienić! / … / A my wciąż szukamy grobów tych wyklętych! / 
Nieugiętych, rozstrzelanych - Naszych Świętych - Marek Gajowniczek.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH… 

…obchodziliśmy 28 lutego. Nie jest moim 
celem opisywanie uroczystości, ale chęć pod-
kreślenia niektórych wątków. Po latach nie-
pamięci, w najlepszym wypadku milczenia, 
a częściej fałszowania prawdy i robienia z naj-
bardziej wartościowej części narodu polskiego 
bandytów, tzw. Żołnierze Wyklęci doczekali się 
rehabilitacji i należnej im życzliwej pamięci. 
Oni do końca bowiem pozostali wierni złożonej 
przysiędze. Jan Nowak-Jeziorański w książce 
pt: W poszukiwaniu nadziei pisał: ,,nawet w la-
tach stalinowskiej nocy, kiedy w podziemiach 
bezpieki potajemnie, nocami odbywały się eg-
zekucje, a na wyższych kondygnacjach tego 
samego budynku, też potajemnie, toczyło się 
śledztwo przy użyciu najbardziej wyrafinowa-
nych metod psychicznego i fizycznego torturo-
wania ofiar, nawet wtedy, kiedy aresztowania 
nie oszczędzały nikogo, poczynając od pryma-
sa Polski, a skończywszy na szarym człowieku, 
nawet w tych latach największego terroru opór 
trwał.” Walczyli w słusznej sprawie. Trzeba jed-
nak pamiętać, że także po drugiej stronie ginę-
li niewinni ludzie. Podczas odczytu w dnia 11 
marca w łaskiej kolegiacie pracownik IPN po-
dał przykład, kiedy podczas zdobywania broni 
i amunicji zginął sierżant Wojska Polskiego, 
który przeżył krwawą bitwę pod Lenino.

Dziękuję 32. BLT w Łasku na czele z do-
wódcą płk dypl. pil. Ireneuszem Nowakiem za 
aktywny udział wojska w uroczystości (kom-
pania, apel pamięci, salwa honorowa). Dzięku-
ję dyrektorom naszych szkół, a zwłaszcza dyr.  
E. Nowickiej i  dyr. M. Andrzejczakowi. Dzię-
kuję uczniom, którzy przygotowali dramatycz-
ne, a zarazem pouczające okolicznościowe in-
scenizacje i którzy w coraz większym stopniu 
interesują się - jak mi przekazali wspomniani na-
uczyciele historii - tragicznym losem Żołnierzy 
Wyklętych. Sala widowiskowa ŁDK nie mogła 
pomieścić wszystkich uczestników. Dyrektor 
gimnazjum dzieli się spostrzeżeniem: „W trak-
cie przedstawienia postaci Danuty Siedzikówny 
,,Inki”, która była sanitariuszką i która pomaga-
ła żołnierzom obu stron, a zamordowana została 
nie mając 18 lat, młody człowiek mówi do sąsia-
da Wiesz, nie żałuję że przyszedłem. 
     

JA JESTEM POLAKIEM

W niedzielę, 9 marca, odbył się wzrusza-
jący występ zespołu ,,Sto Uśmiechów” - dzie-
ci i młodzieży z Wilna. Zespół ten przebywał 
w Łodzi na zaproszenie ,,Wspólnoty Polskiej” 
oddział w Łodzi. Kilka dni wcześniej zadzwo-
niła do mnie pani wojewoda Chełmińska z in-

formacją, że zaproponowano aby wilnianie 
wystąpili w jednym z nieodległych od Łodzi 
miast i pytaniem, czy zgodzilibyśmy się ich 
przyjąć. Na propozycję skwapliwie przystałem. 
Czy warto było, niech świadczą łzy wzrusze-
nia u wielu pań i bardzo liczne podziękowa-
nia uczestników spotkania za podjętą decyzję. 
Trudno o lepszą prezentację piękna, młodości, 
polskości i patriotyzmu jak odtańczone przez 
młodzież w staropolskich kontuszach i bo-
gatych sukniach pań polonez i mazur, walc 
w wojskowych, historycznych mundurach oraz 
białych sukniach czy wreszcie pieśń ,,Płynie 
Wisła płynie” w wykonaniu dzieci. Stąd wła-
śnie te łzy wzruszenia. Pani prezes Piotrowicz 
przypomniała powiedzenie Piłsudskiego, że 
Polska jest na kresach, a kresy są w centrum 
Polski. Miał on oczywiście na myśli patrio-
tyzm kresowian i poczucie odpowiedzialności 
za Polskę. Artystycznym przekazem tej praw-
dy był pięknie deklamowany przez chłopca 
wiersz, którego refrenem było zdanie Ja jestem 
Polakiem.

W czasie wizyty prezydenta RP pani wo-
jewoda przekazała mi, że na uroczystości z jej 
udziałem byli także uczestnicy niedzielnego 
koncertu, którzy prosili, aby odwiedzających 
kraj wilnian zawsze kierować do Łasku. Mnie 
osobiście było bardzo miło, kiedy dziękując za 
zaproszenie Stu Uśmiechów pani prezes Piotro-
wicz zaznaczyła że drugi raz w życiu spotkała 
się z tak szybko podejmującym decyzje urzęd-
nikiem.

PAN PREZYDENT RP W ŁASKU

Z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski 
do NATO, w dniu 11 marca gościł w 32. Ba-
zie Lotnictwa Taktycznego oraz w Łasku Pan 
Bronisław Komorowski, Prezydent RP. Ob-
szerna relacja z pobytu Prezydenta znajduje się 
w tym numerze Panoramy. Ja pozwolę sobie 
wyrazić ogromne zadowolenie, że w czasie wi-
zyty mogłem reprezentować społeczność na-
szej gminy. Chcę podkreślić, że Pan Prezydent 
w bezpośrednich kontaktach jest człowiekiem 
ciepłym, życzliwym, nie stwarzającym dystan-
su, chętnie żartującym. Kiedy na uwagę Prezy-
denta o swojej licznej rodzinie zauważyłem, że 
wielodzietność nie jest niczym szczególnym na 
ziemi łaskiej, opowiedział mi anegdotę o swo-
im stryju oraz prosił o przekazanie pozdrowień 
mojej rodzinie.
     

CZASEM WARTO POMYŚLEĆ

W ostatnim czasie było głośno o przyby-
ciu radnego Adriana Czyżaka na koniec sesji 
i podpisaniu listy w celu otrzymania pełnej 

diety. Nie do mnie należy dyscyplinowanie 
radnych, dlatego nie podjąłem najmniejszych 
działań piętnujących niegodziwe postępowa-
nie radnego, toteż ze zdumieniem zapoznałem 
się z totalnym atakiem na mnie w jego wy-
jaśnieniach, które w istocie obnażyły niewy-
obrażalne niekompetencje radnego. Kto jaki 
jest - każdy widzi, dlatego nie reagowałbym 
gdyby zostawił w spokoju moją rodzinę. Na-
pisał on: „Nie jestem też synem burmistrza 
i nie mam tego szczęścia być zatrudnionym 
w Łasku”. Gdyby miał więcej odwagi, przy-
stąpiłby (jak mój syn) do otwartego konkur-
su, w którym udział wzięło 10 kandydatów. 
W kilku etapach sprawdzano umiejętności 
fizyczne (w tym pływanie) jak i wiedzę. Wy-
niki konkursu przez kilka miesięcy znajdowa-
ły się na stronie internetowej PSP. O udziale 
syna w konkursie dowiedziałem się po jego 
rozstrzygnięciu i w najmniejszym stopniu sy-
nowi nie pomogłem. Za to pomogłem w pod-
jęciu pracy w Łasku panu Adrianowi Czyża-
kowi i obaj doskonale wiemy dlaczego z jego 
usług zrezygnowano. A co do szczęścia - mój 
syn zapewne je ma, bo nie wyobrażam sobie 
abym wykorzystując preferencje wyborców 
pchał swoje dzieci na partyjne listy i to na 
pierwsze miejsca.

Jeżeli radny, tym bardziej członek komisji 
rewizyjnej badającej co roku GP ZOZ (przy-
chodnie), stwierdza, że burmistrz przeznacza 
z budżetu gminy pieniądze na wynagrodzenia 
lekarzy, to oznacza, że ów radny nie ma ele-
mentarnej wiedzy o funkcjonowaniu gminy 
i jej jednostek, zatem jak może choć odrobinę 
odpowiedzialnie wykonywać obowiązki rad-
nego. Średnio inteligentny i średnio zoriento-
wany Polak wie, że personel ochrony zdrowia 
(zwłaszcza publicznej) wynagradzany jest 
z pieniędzy pozyskanych w kontrakcie zawar-
tym z NFZ.

Mam świadomość, że dramatem radnego 
Czyżaka i jego doradczyni jest systematycz-
ne zmniejszanie zadłużenia naszej gminy. 
Dziwaczne zachowanie 2 radnych PiS, któ-
rzy w sprawozdaniu wykazali zmniejszenie 
zadłużenia o kilka milionów, ale głosowali 
przeciw udzieleniu absolutorium „bo gmi-
na się zadłuża”, wywołało ironiczny artykuł 
w „Dzienniku Łódzkim” pt. „PiS był za a na-
wet przeciw”.

Powiadają, że w domu wisielca nie 
mówi się o sznurze, dlatego Czyżak nie po-
winien uderzać w radnych którzy jego zda-
niem działali „tego dnia w iście ekspreso-
wym tempie”.<

12 marca 2014
Gabriel Szkudlarek
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SESJA Rady Powiatu Łaskiego - na ostatniej 
sesji (20 bm.) radni zajmowali się m.in. zmia-
nami budżetu na 2014 rok, Miejskim Obszarem 
Funkcjonalnym Zduńska Wola - Karsznice, sta-
nem bezpieczeństwa w powiecie, w związku 
z wygaśnięciem mandatu radnego Grzegorza 
Czyżaka, jego następcą został Józef Karpiński 
(PiS). Nowy radny złożył ślubowanie.
SESJA Rady Miejskiej w Łasku - najbliż-
sza planowana jest na 31 bm., wśród tematów 
m.in.: opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, fundusz sołecki, dotacje dla szkół, 
walka z paleniem tytoniu.
ZBRODNIA KATYŃSKA - w kolejną roczni-
cę mordu Polaków w Katyniu i innych obozach 
na terenie Związku Radzieckiego, na łaskim 
cmentarzu, 14 kwietnia br. o godz. 13, odbędą 
się uroczystości patriotyczne z udziałem m.in. 
młodzieży, kombatantów i wojska. Zaprasza-
my.
METROPOLITA łódzki arcybiskup Marek 
Jędraszewski został zastępcą przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski. 
NOWY szef policji - komendantem powiato-
wym policji w Łasku z dniem 12 bm. został 
podinspektor Piotr Bielewski (do niedawna 
zastępca), jego zastępczynią jest podinspektor 
Małgorzata Mączyńska, pierwsza kobieta na 
tym stanowisku w naszym powiecie. 
SZPITAL w Łasku - w tym roku „Centrum 
Dializa” zapowiada zakup sporej ilości nowe-
go sprzętu diagnostyczno-leczniczego. Nie-
długo ma ruszyć tomograf, a następnie cyfro-
wy aparat USG. Dotychczas „Dializa” wydała 
na inwestycje (przejęła szpital w lipcu 2012 r.)  
ok. 3 mln zł.
SOLARY w gm. Buczek - mieszkańcy tej gmi-
ny doceniają nowości, do tego współfinansowa-
ne przez UE, dlatego tak chętnie deklarują in-
stalowanie solarów i pomp ciepła. W tym roku 
urządzenia te zyska ok. 400 gospodarstw. 
TURNIEJ Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom” odbył się 14 bm. w sędziejo-
wickim ZSO nr 1. Był to powiatowy finał tego 
turnieju rozgrywanego po raz piętnasty.
OSP BAŁUCZ - Urząd Miejski w Łasku ogło-
sił przetarg na zakup używanego pojazdu dla tej 
jednostki. 
DOTACJE na działalność - Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Łaskiej, Zielona Kolumna i Łaskie 
Towarzystwo Kulturalne otrzymały dotacje na 
działalność publiczną (odpowiednio: 2200 zł, 
1300 zł, 3500 zł).
POGODA jest dla nas bardzo łaskawa. Do po-
łowy marca plusowe temperatury pozwoliły 
poznać przedsmak wiosny i zaoszczędzić sporo 
pieniędzy na ogrzewaniu i akcji „Zima”. Druga 
połowa miesiąca była mniej atrakcyjna, ale mo-
gliśmy już zapomnieć o zimie.
TRAGICZNY wypadek w Lichawie - pociąg 
potrącił 59-letniego mieszkańca powiatu. Męż-
czyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
WEEKEND w połowie marca (15-16 bm.) 
upłynął pod znakiem silnych wiatrów, poła-
manych drzew, uszkodzonych przez powalone 
konary samochodów i licznych interwencji stra-
żaków.<

ó ó ó
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisław Komorowski po zakończeniu 
wizyty na lotnisku spotkał się też z sołty-
sami powiatu łaskiego, w obecności któ-
rych podpisał nowelizację ustawy o fun-
duszu sołeckim.

- To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla 
powiatu łaskiego. Prezydent podpisał, 
w obecności sołtysów z terenu naszego 
powiatu, nowelizację ustawy, która jest 
dobrym przykładem rosnącego wpływu 
mieszkańców na rozwój ich sołectw - 
podkreślał gospodarz spotkania starosta 
łaski Cezary Gabryjączyk. 

Zwiększenie wysokości zwrotu środ-
ków z budżetu państwa przeznaczonych 
na fundusz sołecki, jego stabilizacja 

i możliwość podejmowania wspólnych 
inicjatyw przez sołectwa - to wszystko 
zakłada nowelizacja ustawy o funduszu 
sołeckim.

Po podpisaniu ustawy Bronisław Ko-
morowski znalazł kilka minut na rozmo-
wę z miejscowymi samorządowcami oraz 
wpis do Kroniki Powiatu Łaskiego. Tuż 
przed wyjazdem podszedł również do wy-
patrujących go przed Starostwem miesz-
kańców Łasku. 

Więcej zdjęć i informacji na temat wi-
zyty prezydenta Bronisława Komorowskie-
go znajdziecie Państwo na naszej oficjalnej 
stronie internetowej - www.lask.com.pl.<

Dariusz Cieślak

Fotoreportaż z wizyty prezydenta RP 
na ziemi łaskiej - str. 28
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Prezydent B. KomorowsKi... 
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Łask ma swój niepowtarzalny klimat - podkreślają zgodnie tury-
ści, a i wśród mieszkańców nie brak tych, którzy grodu nad Grabią 
nie zamieniliby na żaden inny. Nie brakuje w mieście zaułków, które 
wywołują zachwyt. Podobają się niektóre ulice, jak choćby Warszaw-
ska czy Kościuszki z ciekawą starą zabudową, a także wiele obiek-
tów. Najbardziej podoba się XVI-wieczna kolegiata, pełna tajemnic 
i prawdziwych skarbów, jeśli idzie o zabytki. Wyremontowana grun-
townie w ostatnich latach przyciąga nie tylko parafian. Ale są w mie-

MAGICZNY ŁASK ście i inne obiekty tworzące niepowtarzalny klimat, jak choćby kośció-
łek św. Ducha czy dawna siedziba władz miejskich w samym centrum 
Łasku, a także niedoceniany wciąż magiczny Park Miejski, w którym 
przed wiekami znajdowała się siedziba Łaskich. Niezwykle ciekawe są 
również niektóre podwórka znajdujące się na Starówce, w których czas 
zatrzymał się w miejscu…

Pytamy zatem Czytelników „Panoramy Łaskiej”: gdzie znajdują się 
najbardziej magiczne miejsca w grodzie nad Grabią, które warto odwie-
dzić, a może i uwiecznić farbami na płótnie czy na zdjęciu wykonanym 
kamerą? Czekamy na opinie i podpowiedzi: nasz adres - jak w stopce 
redakcyjnej.<

Ubytki w drogach bitumicznych i niena-
leżyty stan dróg gruntowych są najczęściej 
zgłaszane przez mieszkańców. Mając na 
względzie utrudnienie i codzienną uciążli-
wość dla użytkowników dróg, od napraw 
zaczynamy nasze prace. Rozstrzygnęli-
śmy przetarg publiczny na remont cząstko-
wy dróg, tym razem na dwa lata budżetowe 
(2014-2015). Na terenie miasta wygrała ofer-
ta firmy DROMAK spółka z o.o. z siedzibą 
w Porębach w gminie Zduńska Wola, na łącz-
ną kwotę około 140 tys. zł. Dla terenów wiej-
skich najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład 
Usług Komunalnych J. Pabich s.c. ze Zduń-
skiej Woli na kwotę ok. 45 tys. zł. Natomiast 
bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg grun-
towych i tłuczniowych w Łasku zajmować 
się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe Kupczyk Grażyna z Uniejowa (złożona 
najkorzystniejsza oferta na kwotę 69 495 zł.), 
na wsi napraw dokonywać będzie na dro-
gach gruntowych firma LUKPOL Krzysztof 
Łuczak z Uniejowa (oferta na kwotę około  
107 tys. zł). 

Wiele dróg wiejskich zostanie utwardzo-
nych tłuczniem, który zakupimy za 213 282 zł 
od firmy KRUSZYWOSORT PHU z Rado-
mia. Z tego materiału już utwardzamy drogę 
w Rokitnicy na odcinku 2,8 km. Robót drogo-
wych przewidujemy w roku 2013 wiele i bę-
dziemy Państwa o tym informować sukce-
sywnie w miarę zawieranych umów. Obecnie 
ku końcowi zmierza postępowanie w sprawie 
budowy ul. Łącznej, Pięknej w Kolumnie. 
Przetarg wygrało konsorcjum, którego lide-
rem jest firma BUD-TRANS Roboty Budow-
lano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza. 

Termin wykonania inwestycji określono na 
dzień 16 czerwca 2014 r. W ubiegłym roku 
wykonaliśmy kanał deszczowy, którego za-
daniem będzie odwadnianie drogi, natomiast 
w tym roku zakres prac obejmować będzie 
wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej 
na 245 m odcinku ulicy Pięknej (licząc od 
skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowa-
nia z ul. Łączną) oraz ok. 90 m ulicy Łącznej 
(licząc od skrzyżowania z ul. Piękną), szero-
kości jezdni: - ul. Piękna - 6,0 m, ul. Łącz-
na - 5,0 m, budowę jednostronnego chodnika 
o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2 m 
w ulicy Pięknej i obustronnego chodnika 
w ul. Łącznej o szer. 1,35 m i 1,65 m., zjazdy 
do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, 
wykonanie oznakowania poziomego i piono-
wego dróg. Wartość robót to 392 638,14 zł.

Najważniejszą inwestycją kubaturową 
w bieżącym roku jest termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku. Robo-
ty już trwają i zostaną zakończone zgodnie 
z umową najpóźniej do 31 marca 2015 r. 
Wykonawca to firma CEHINI Marcin Gil ze 
Zgierza. Wartość robót określono w umowie 
na kwotę 2 255 408,19 zł. Jest to jedna z naj-
trudniejszych inwestycji, gdyż prowadzo-
na jest na obiekcie czynnym podczas roku 
szkolnego. W ramach przedmiotu zamówie-
nia przewiduje się wykonanie następujących 
prac:
-  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ze-

wnętrznej, ocieplenie dachu przykrywają-
cego część sportową budynku szkoły i da-
chu ze świetlikiem, ocieplenie stropodachu, 
docieplenie ścian 

-  rozbudowa instalacji c. w. u. w obrębie ko-

tłowni wraz z montażem kolektorów sło-
necznych 

-  wykonanie układu zasilania w energię elek-
tryczną, w tym: instalacja elektryczna zasi-
lania urządzeń układu solarnego, instalacja 
zasilania urządzeń wentylacji sali gimna-
stycznej 

-  wykonanie wentylacji mechanicznej 
i ogrzewania nadmuchowego sali gimna-
stycznej 

-  wymiana instalacji c. o., w tym: wymiana 
istniejących pionów centralnego ogrzewa-
nia we wszystkich sekcjach grzewczych 
i montaż nowych grzejników płytowych ni-
skopojemnościowych.

Kolejną długo oczekiwaną inwestycją 
jest modernizacja sanitariatów w budynku 
Przedszkola nr 5 w Łasku przy ul. Jana Paw-
ła II planowane roboty mają na celu dopro-
wadzenie do właściwego stanu techniczno-
-sanitarnego węzłów sanitarnych w budynku 
przedszkola. W ramach inwestycji planuje 
się wymianę pionów i urządzeń instalacyj-
nych (umywalki i miski ustępowe), montaż 
brodzika z natryskiem, wykonanie nowych 
posadzek i okładzin ścian w sanitariatach, 
malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi 
wewnętrznych. Projekt obejmuje przebudo-
wę instalacji oświetlenia pomieszczeń mo-
dernizowanych sanitariatów. W pomiesz-
czeniach sanitariatów przewidziane jest tak-
że wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, 
umożliwiającego opuszczenie pomieszczeń 
sanitariatów w przypadku awarii zasilania 
lub pożaru. Koszt zadania wg kosztorysu in-
westorskiego to 174 239,41 zł. Niebawem 
rozpiszemy przetarg na to zadanie z termi-
nem wykonania do 15 sierpnia br. Prace mu-
szą być wykonywane w okresie wakacyjnym, 
gdy następuje przerwa w funkcjonowaniu 
przedszkola.

Celem wykonania wszystkich zamie-
rzeń inwestycyjnych przewidzianych w roku 
2014 wykonujemy projekty techniczne, 
ogłaszamy przetargi, ale przede wszystkim 
poszukujemy środków pomocowych. Skła-
daliśmy wnioski do Urzędu Marszałkow-
skiego, Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, Lokalnej Grupy Działania. Zamierza-
my też korzystać z dofinansowania unijne-
go z Programu Infrastruktura i Środowisko 
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
O tym wszystkim będziemy pisać na łamach 
„Panoramy Łaskiej”.<

Janina Kosman
zastępca burmistrza Łasku

Roboty drogowe 
i inne inwestycje

Budżet gminy Łask na rok 2014 został uchwalony już w grudniu 
2013 r., co oznaczało, że z początkiem roku byliśmy przygotowani do 
realizacji zadań. Lekka zima spowodowała, że różne roboty budowlane 
były prowadzone niemal bez przerwy. Teraz jednak, gdy temperatury 
są nie tylko dodatnie, ale przekraczają 10 stopni Celsjusza, nastąpi 
znaczne zwiększenie prac inwestycyjnych. 
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IX WojeWódZKI BIeG PAMIęCI 
Jana Pawła II
Powiat łaski nieprzerwanie od 2006 roku we współpracy z burmistrzem Łasku, wójtami okolicznych 
gmin, proboszczem parafii NPNMP w Łasku - ks. prałatem Marianem Ciupińskim oraz środowiskiem 
sportowym organizuje Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

6 kwietnia br. odbędzie się kolejna edy-
cja tego Biegu Pamięci. W 2014 roku obcho-
dzimy IX rocznicę śmierci papieża Polaka. Ta 
sportowa forma pamięci o naszym rodaku od 
kilku lat cieszy się sporą popularnością wśród 
mieszkańców powiatu. Wydarzenie wpisało 
się w świadomość lokalnej społeczności, a li-
sta startowa uczestników z roku na rok staje 
się coraz dłuższa. Oprócz amatorów i pasjo-

natów na starcie biegu stają również utytuło-
wani lekkoatleci. W 2013 roku w  biegu inte-
gracyjnym mężczyzn zwyciężył Jan Ignasiak, 
mistrz Polski niepełnosprawnych w marato-
nie, natomiast w kategorii OPEN mężczyzn 
bezkonkurencyjny okazał się Artur Kozłow-
ski, dwukrotny mistrz Polski w biegach dłu-
godystansowych i medalista Mistrzostw Eu-
ropy.

ZGŁOSZENIA DO IX EDYCJI BIEGU
Zgłoszenia zbiorcze ze szkół oraz indy-

widualne (w poszczególnych kategoriach) 
przyjmowane są do 28 marca br. w Starostwie 
Powiatowym w Łasku, pokój nr 7 lub pod 
numerem telefonu: 43 675-68-47 oraz drogą 
elektroniczną na adres e-mail: 
promocja@lask.com.pl<

Dariusz Cieślak

 Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji 
daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i ich 
rodziców. Zaletą tego systemu jest fakt, że o przy-
jęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół po-
nadgimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla 
wszystkich. Ponadto wdrożenie scentralizowanego 
systemu o zasięgu wojewódzkim skutkuje dodat-
kowymi korzyściami zarówno dla organu prowa-
dzącego jak i dla szkół, daje bowiem informację 
o ofercie edukacyjnej, a zwłaszcza rzetelne i szyb-
kie informowanie uczniów o aktualnie wolnych 
miejscach w poszczególnych szkołach. W bieżą-
cym roku szkolnym elektronicznym systemem ob-
jęte są gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z po-
wiatu łaskiego.

Szczegółowe informacje na temat elektronicz-
nego naboru zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ła-
sku www.lask.com.pl, ponadto każdy absolwent 
gimnazjum otrzyma ulotkę naborową z informacją 
jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej. Sta-
rostwo Powiatowe w Łasku przekaże te ulotki do 
wszystkich gimnazjów z powiatu łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat ła-
ski jest organem prowadzącym.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
PoWIatu ŁaSKIeGo 

Od 10 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół ponadgimnazjalnych w systemie 
elektronicznym, tak też będzie w roku szkolnym 2014/2015. Elektroniczny system naboru jest 
systemem kompleksowym obsługującym rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 
i obejmuje swym zasięgiem całe województwo łódzkie.

kie wyniki na egzaminie maturalnym i kontynuują 
naukę na wyższych uczelniach w całej Polsce. I LO 
jest szkołą nowoczesną, dobrze wyposażoną w po-
moce (pracownia językowa, 6 tablic interaktyw-
nych, dygestorium, itp.).

Aktualnie uczniowie Liceum uczestniczą 
w projektach „Wzór na rozwój” i  „Eduscience”, 
w ramach którego otrzymaliśmy jedną tablicę inte-
raktywną oraz cyfrową stację meteorologiczną, zaś 
uczniowie klasy objętej projektem wzięli udział 
w 2-dniowej bezpłatnej wycieczce edukacyjnej 
(m.in. byli w Obserwatorium Sejsmologicznym 
Instytutu Geofizyki PAN w Raciborzu, arboretum 
Bramy Morawskiej). Co roku uczniowie uzyskują 
stypendia Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych.

I LO posiada certyfikaty: „Szkoły z klasą” za 
stosowanie nowoczesnych technologii w procesie 
nauczania, „Bezpiecznej szkoły” za działania po-
dejmowane w ramach programów wychowawcze-
go i profilaktycznego.

W nowym roku szkolnym popularny „ogól-
niak” proponuje następujące profile:
- profil humanistyczno-dziennikarski

Przedmioty, które będą realizowane w Liceum 
na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć dodatko-
wych, bezpłatnych funkcjonuje profesjonalne koło 
dziennikarskie - uczniowie są współredaktorami 
wielu publikacji o mieszkańcach Łasku. 
- profil językowy z geografią

Przedmioty, które będą realizowane na pozio-
mie rozszerzonym: język polski, język angielski, 
język niemiecki, geografia,
- profil matematyczno-informatyczny z fizyką

Przedmioty, które będą realizowane na pozio-
mie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informa-
tyka,

- profil matematyczno-geograficzny 
z językiem angielskim

Przedmioty, które będą realizowane na pozio-
mie rozszerzonym: matematyka, geografia, język 
angielski,
- profil biologiczno-chemiczny z matematyką

Przedmioty, które będą realizowane na pozio-
mie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.

W ramach podpisanych porozumień z Wydzia-
łem Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz Wydzia-
łem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ młodzież  
I LO bierze udział w zajęciach oferowanych przez 
te uczelnie. Cyklicznie organizowane są wyjazdy do 
laboratoriów biologicznych i chemicznych w Aka-
demii Medycznej UŁ oraz Politechnice Łódzkiej. 

I LIceum OgóLnOkształcące 
w łasku

zesPół szkół 
POnaDgImnazJaLnYcH 

nR 1 w łasku

technikum ekonomiczne (patronat UŁ Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi) - zgłę-
biana jest wiedza z zakresu nauk ekonomicznych 
i prawnych oraz reguły, jakimi rządzi się dzisiejsza 
gospodarka rynkowa. Absolwenci pracują w wielu 
urzędach i firmach naszego regionu.
technikum organizacji reklamy - zawód z przy-
szłością - absolwenci nie mają problemów z pracą. 
Zdobywana wiedza dotyczy przedmiotów rekla-
mowo-ekonomiczno-graficznych - ciekawe zajęcia 
marketingowo-reklamowe, z grafiki komputero-
wej, z fotografii i filmów. 
technikum handlowe - w trakcie nauki zgłębiane 
są tajniki wiedzy z zakresu ekonomiki handlu, to-
waroznawstwa i marketingu. 
technikum cyfrowych procesów graficznych - 
zawód z możliwościami - potrzebny w  reklamie, 
wydawnictwie oraz tam, gdzie prowadzone są 
działania reklamowo-promocyjno-graficzne. W ra-
mach nauki kształci się umiejętności z cyfrowych 
technologii graficznych, z poligrafii, z obsługi na-
rzędzi graficznych, nie zabraknie także tworzenia 
prezentacji, obróbki zdjęć i filmów. Absolwent 
może podjąć studia, bądź pracę w każdej firmie, 
w działach reklamowo-marketingowo-graficznych, 
w szeroko pojętych multimediach. 

Szkoła od kilku już lat należy do grona 500 
najlepszych liceów w Polsce (wg rankingu „Per-
spektyw”). Co roku nasi uczniowie osiągają wyso-
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technikum spedycyjne - spedytor, to specjalista 
poszukiwany na rynku pracy - uczestniczy we 
wszystkich etapach procesu transportowo-spe-
dycyjnego. Podczas nauki nabywana jest wiedza 
z zakresu spedycji i transportu. Absolwent będzie 
umiał przygotować dokumenty celne, ładunek 
i odprawę, organizować spedycję i obsługę prze-
wozów kontenerowych, obsługiwać statki w por-
tach, ustalać ceny, prowadzić rozliczenia. 
technikum logistyczne - logistycy potrzebni 
wszędzie tam, gdzie rozwiązywane są problemy 
logistyczne - zaopatrzenie, produkcja, dystrybu-
cja. W trakcie nauki zgłębiana jest wiedza z za-
kresu logistyki, gospodarki zapasami i magazy-
nowania, transportu, spedycji i prawa. Za sprawą 
rozwoju i globalizacji gospodarki, specjalista z lo-
gistyki znajduje pracę nie tylko w naszym regio-
nie, ale także w całej Europie. 
liceum ogólnokształcące - atrakcyjne dodatkowe 
zajęcia sportowe: tenis, aerobik na stepach, taniec, 
gry i zabawy zespołowe, nauka pływania, aqua 
aerobik oraz wiele innych. Szkoła posiada bogaty 
zestaw pomocy sportowych.

NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU ŁASKIEGO 
I LO - klasa sportowa z 10 godzinami wycho-

wania fizycznego, przedmioty rozszerzone biolo-
gia, geografia, historia. Uczniowie trenują w ra-
mach dwóch sekcji sportowych piłki siatkowej 
i koszykowej. Istnieje możliwość utworzenia do-
datkowych sekcji. Absolwenci mogą studiować we 
wszystkich szkołach wymagających dużej spraw-
ności fizycznej (wojskowe, policyjne, ochrony 
mienia, ale także w szkołach związanych z obsługa 
ruchu turystycznego).

I W  klasa wielozawodowa - ponieważ w po-
wiecie łaskim trudno jest utworzyć klasę złożo-
na np. z 30 stolarzy, stąd idea tworzenia tzw. klas 
wielozawodowych. Do takiej klasy uczęszczają 
uczniowie kształcący się w różnych zawodach. 
W szkole otrzymują wykształcenie ogólne z zakre-
su przedmiotów ogólnokształcących. Wykształce-
nie z zakresu przedmiotów zawodowych zdobywa-
ją na specjalnych kursach organizowanych najczę-
ściej w Sieradzu (po 4 tygodnie w każdej klasie).

Ciekawą i bogatą ofertę dla gimnazjalistów 
przygotował Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. 
Grabskiego w Sędziejowicach. W sędziejowic-
kiej szkole istnieją bardzo atrakcyjne kierunki 
kształcenia przyciągające coraz większą uwagę 
młodzieży kończącej gimnazja. Są to: Technikum 
Architektury Krajobrazu, Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolnicze, 
Technikum Agrobiznesu oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa.

Przyszłościową i rozwijającą się specjalnością 
jest architektura krajobrazu. Technicy architek-
tury krajobrazu, absolwenci tej szkoły, znajdują 
pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się pro-
jektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów 
zielonych, a także prowadzą działalność na własny 
rachunek. Należy podkreślić, że młodzież ucząca 
się tego zawodu odbywa praktyki w obiektach hi-
storycznych Rzymu. Szkoła bowiem od lat uczest-
niczy w programie „Leonardo da Vinci” i utrzymu-
je współpracę z wieloma krajami Unii Europejskiej.

Równie atrakcyjnym zawodem okazuje się 
technik żywienia i usług gastronomicznych. Ga-
stronomia jest obecnie jedną z najszybciej rozwi-
jających się branż, nasi absolwenci znajdują pracę 
w restauracjach, zajazdach, stołówkach, cukier-
niach lub prowadzą własną działalność ukierunko-
waną na organizację przyjęć okolicznościowych.

Doskonałą przepustką do nowej rzeczywisto-
ści w gospodarce zjednoczonej Europy daje tech-
nikum agrobiznesu. Absolwenci tego kierunku 
zdobywają pracę w urzędach, przedsiębiorstwach 
związanych z produkcją, przetwórstwem i dystry-
bucją produktów żywnościowych lub prowadzą 
własne firmy związane z tą sferą. Szkoła daje nie-
zbędną wiedzę z zakresu przetwórstwa spożywcze-
go, ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, pra-
wa, marketingu i zarządzania firmą.

Zawodem o najstarszej tradycji jest technik 
rolnik. Obecnie szkoła kształcąc techników rol-
ników wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom 
w rolnictwie. Młodzież zdobywa wiedzę z zakre-
su organizacji rynku rolnego, marketingu i ekolo-
gii oraz uzyskuje prawo jazdy kat. T. Dodatkowo 
uczniowie poznają rolnictwo w krajach Unii Euro-
pejskiej.

Szkoła ciągle poszukuje nowych kontaktów 
za granicą w celu zapewnienia swoim uczniom 
atrakcyjnych praktyk. Dzięki staraniom nauczy-
cieli w lipcu i sierpniu br. dwie 6-osobowe grupy 
wyjadą do Włoch.

Miejscowość Sędziejowice znajduje się na tra-
sie Łódź - Wieluń i posiada dobre połączenie ko-
munikacyjne w wieloma miejscowościami. Kom-
pleks budynków szkolnych położony jest na terenie 
parku z pięknym starodrzewem i XIX-wiecznym 
dworkiem w tle. Obiekt posiada doskonałe wypo-
sażone pracownie i wysokiej klasy sprzęt kompu-
terowy ze stałym dostępem do szerokopasmowego 
internetu oraz halę sportową - jedną z najwięk-
szych w regionie.

Wizytówką szkoły jest znany w kraju i za 
granicą Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowi-
czanie”; tworzą go uczniowie naszej szkoły. 
Uczniom zamiejscowym Zespół Szkół Rolni-
czych oferuje zakwaterowanie i wyżywienie 
w internacie, który znajduję się w budynku przy-
legającym do szkoły.<

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Promocji i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Łasku

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku wchodzą nastę-
pujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Techni-
kum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła posia-
da nowoczesną halę sportową z pełnym zapleczem 
sanitarnym, nowocześnie wyposażone pracownie 
ogólne i zawodowe, bibliotekę z rozbudowanym 
centrum informacji multimedialnej, zaplecze so-
cjalne z internatem i stołówką, z której mogą ko-
rzystać wszyscy uczniowie szkoły. Szkoła posiada 
status ośrodka egzaminacyjnego. Egzaminy po-
twierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się 
w szkole.

W roku szkolnym 2014/2015 nabór prowadzo-
ny jest do następujących klas:

I TE - technik elektryk - nauka w tej klasie 
przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje: Montaż i kon-
serwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.), 
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 
(E.8.), Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych (E.24). Dla absolwentów organizu-
jemy również kursy i egzaminy SEP uprawniające 
do pracy przy urządzeniach o napięciu do 1 kV. 

I TI - technik informatyk - przedmioty roz-
szerzone informatyka, matematyka. Nauka umoż-
liwia zdobycie następujących kwalifikacji: E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych 
oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie 
lokalnych sieci komputerowych i administrowanie 
sieciami, E.14. Tworzenie aplikacji internetowych 
i baz danych oraz administrowanie bazami. 

I TT - technik teleinformatyk - to zawód zwią-
zany z projektowaniem i utrzymaniem w dobrym 
stanie sieci teleinformatycznych. Nauka umożliwia 
zdobycie następujących kwalifikacji: E.13. Projek-
towanie lokalnych sieci komputerowych i admini-
strowanie sieciami, E.15 Uruchamianie oraz utrzy-
manie terminali i przyłączy abonenckich, E.16 
Montaż i eksploatacja sieci rozległych .

Tradycją jest to, że w ZSO na szkolnych ko-
rytarzach, jak w żadnej innej placówce oświato-
wej powiatu łaskiego spotkać można chłopców 
i dziewczęta w mundurach. Wszyscy mają spre-
cyzowane plany na przyszłość: chcą być żołnie-
rzami, strażakami, policjantami, dlatego szkolą 
się w strzelectwie, uczą sztuk walki, zdobywają 
certyfikaty pierwszej pomocy przedlekarskiej 
i samoobrony. Hartują ducha podczas manew-
rów, biwaków i musztry, a wyjazdy do placó-
wek i szkół o profilu mundurowym są dosko-
nałą okazją do zweryfikowania uczniowskich 
wyobrażeń. 

Szkoła stawia na atrakcyjne na współczesnym 
rynku pracy zawody. Proponuje naukę w liceum 
ogólnokształcącym oraz w technikum, w zawodach: 
technik geodeta - przygotujesz się do pracy w za-
wodzie i studiów na kierunkach inżynierskich  
(100% zdawalność egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe) 
technik żywienia i usług gastronomicznych - na-
uczysz się tu przyrządzania wyszukanych potraw, 
fachowej obsługi konsumentów, usług cateringo-
wych, itp.
technik mechanik lotniczy - zdobyta wiedza teo-
retyczna oraz praktyka w firmach remontowych 
sprzętu lotniczego przygotują Cię do wykonywa-
nia obowiązków mechanika lotniczego, zapewnia-
jąc wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach 
kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę 
z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, 
remontów, konserwacji i eksploatacji statków po-
wietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu 
bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy 
techniki lotniczej. 

zesPół szkół 
POnaDgImnazJaLnYcH 

nR 2 w łasku

zesPół szkół OgRODnIczYcH
w OstROwIe

zesPół szkół ROLnIczYcH
w sĘDzIeJOwIcacH
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StrAżACY podsumowali 
działalność w 2014 roku 

W sobotę, 8 marca br., w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku świętowano Dzień Kobiet. Wójt gminy Bronisław 
Węglewski oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński 
złożyli na ręce pań kwiaty i gorące życzenia z okazji ich święta. 

A potem było coś dla ducha, czyli występy artystów. Orkiestra dęta 
jak co roku zagrała znane szlagiery muzyczne prezentując przy tym wy-
soki poziom artystyczny. Dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Buczkowia-
cy” zatańczyły: „Owczareczka”, poleczkę „Przed laty wielu”, „Zabawy 
krakowskie”. Mali artyści zaśpiewali piosenki: „Kukułeczka” i „Zielona 
murawka”. Zespół „Bogoria” wykonał utwory „Samotny leśny kwiat”, 
„Słoneczne marzenia”, „Wiśnowy sad” , „Tylko z tobą” i „Całować to 
nie grzech”. Z ciekawą propozycją artystyczną wystąpiła grupa teatralna 
„Buczek Story” oraz kabaret „Cudoki”. Nie zabrakło także zespołu tańca 
nowoczesnego „Smoll Dance Square”. 

Miłą niespodzianką była wystawa prac dzieci z kółka plastycznego. 
Mali twórcy, chcąc uczcić święto, przyszykowali obrazki malowane far-
bami plakatowymi oraz pastelami. Artyści z GOKiS przez blisko trzy go-
dziny umilali czas widzom, za co otrzymali wielkie brawa. W ten sposób 
nagrodzono wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów.<

N.

Jadwiga i Zdzisław Szafrańscy z Woli Bachorskiej otrzymali 
(27 lutego br.) medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
nadane przez prezydenta RP. Medale wręczył wójt gminy 
Buczek Bronisław Węglewski, a w uroczystości uczestniczył 
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński. Złote Gody, 
czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, są piękną uroczystością 
rodzinną, z tego jubileuszu dumny jest także samorząd gminy.

Jubileusz stał się też okazją dla małżonków do podzielenia się swo-
imi „metodami” na tak długie i udane związki małżeńskie oraz do wspo-
mnień z lat młodości, których słucha się z dużym zainteresowaniem. 
Oprócz życzeń, kwiatów i tradycyjnej lampki szampana Jubilaci otrzy-
mali od władz gminy upominek.<

D. Piotrowska

BRODNIA
18 stycznia br. w nowej świetlicy wiej-

skiej administrowanej przez jednostkę OSP 
w Brodni odbyło się pierwsze w 2014 r. stra-
żackie zebranie sprawozdawcze. W prawie 
wszystkich zebraniach uczestniczył wójt gmi-
ny Bronisław Węglewski, pełniący zarazem 
funkcję prezesa gminnego, a także komendant 
gminny druh Wiktor Papuga.

 Prezes OSP w Brodni Dawid Pyrek wraz 
z wybranym przed 2 laty zarządem z wiel-
kim zapałem zarządzają praktycznie nowym 
obiektem. - Jednostka nasza - mówi prezes 
- liczy 41 druhów, a świetlica służy nie tyl-
ko nam, ale całej społeczności lokalnej. Or-
ganizowaliśmy w minionym roku zabawę 
ostatkową, ale odbyło się tu już wesele i ko-
munia. Staramy się, aby prace przy budyn-

Zakończyły się już zebrania sprawozdawcze w 7 jednostkach OSP w gminie Buczek, które odbywały 
się na przełomie stycznia i lutego. Podczas zebrań druhowie ochotnicy dokonali podsumowania pracy 
społecznej i osiągnięć w szkoleniu w minionym roku.

ku straży wykonywać społecznie: posialiśmy 
trawę oraz ogrodziliśmy plac. Pomaga nam 
też wójt Bronisław Węglewski, m.in. w za-
kupie materiałów do ogrodzenia placu wokół 
strażnicy, w zakupie wyposażenia kuchni, 
przekazano nam też z programu gminnego 
komputer stacjonarny z dostępem do interne-
tu. Planujemy w tym roku zagospodarować 
teren przed strażnicą, zamontować ławki ze-
wnętrzne. 

- Mieliśmy w minionym roku 2 wyjazdy 
do pożarów. W zawodach sportowo-pożar-
niczych zajęliśmy IV miejsce. Chcemy też 
zachęcić druhów do częstszych odwiedzin 
OSP, poprzez zakup stołów tenisowych. Wła-
ściwie już teraz we wtorki, czwartki i soboty 
po godz.18 każdy druh może przyjść i pograć 
w tenisa stołowego.

WOLA BUCZKOWSKA
Z wielką radością przyjęli też wiadomość 

wójta Bronisława Węglewskiego o plano-
wanej przebudowie budynku OSP druhowie 
z Woli Buczkowskiej, opłacało się czekać nie-
co dłużej, gdyż - jak mówi wójt „praktycznie 
nowy budynek OSP w Woli Buczkowskiej bę-
dzie wizytówką nie tylko sołectwa, ale całej 
gminy”.

Sam koszt budowy to ok. 800 tys. zł, a do 
tego planuje się wybudowanie placu zabaw 
i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, a w sa-
mym budynku również znajdą się pokoje dla 
gości. Budynek oprócz swoich tradycyjnych 
funkcji, czyli możliwości zebrań druhów, 
organizacji imprez lokalnych, będzie miał 
charakter centrum konferencyjno-szkolenio-
wego.

Święto pań z Łot e G o dy
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Prezes Mirosław Grącki wraz z naczel-
nikiem Stanisławem Borowieckim wyrażają 
nadzieję, ze obchody jubileuszu 70-lecia jed-
nostki planowane na 2015 r. odbędą się już 
w nowo wybudowanej strażnicy. Jednostka 
liczy 30 druhów, a w minionym roku brała 
udział w gminnych zawodach sportowo-po-
żarniczych zajmując III miejsce. Druhowie 
zanotowali 2 wyjazdy: do zdarzenia i pożaru. 

Prężnie działa też pod względem organi-
zacyjnym jednostka w Grzeszynie pod prze-
wodnictwem prezesa druha Zbigniewa Ma-
linowskiego i naczelnika Jana Bordowicza. 
Choć jednostka liczy tylko 18 druhów - orga-
nizuje wiele spotkań lokalnych, zabaw, inte-
grując społeczność lokalną w ścisłej współ-
pracy z radną Elżbietą Malinowską, panią soł-
tys Sylwią Bordowicz i innymi paniami zaan-
gażowanymi w różnych inicjatywach, wespół 
ze strażakami.

 Z inicjatywy wójta jednostce OSP z Grze-
szyna w minionym roku powierzono organiza-
cję wigilii dla samotnych, a także następnego 
dnia - dla druhów OSP z całej gminy. Więk-
szość mieszkańców sołectwa, traktując uro-
czystości bardzo ambicjonalnie przygotowała 
je w sposób perfekcyjny, zarówno pod wzglę-
dem i organizacyjnym jak i kulinarnym.

 Druhowie wsparci aktywnością swoich 
małżonek, a także dobrym słowem i finanso-
wo przez wójta, skrzętnie uzupełniają braki 
w wyposażeniu kuchni i sali, chcąc być w peł-
ni gotowym do organizacji imprez lokalnych 
i środowiskowych. W najbliższym czasie chcą 
też dokończyć prace przy ogrodzeniu obiektu.

GUCIN
Jednostką, które otrzymała nową świetlicę 

środowiskową, jest też OSP z Gucina. Zebra-
nie sprawozdawcze w tej jednostce koncen-
trowało się przede wszystkim wokół plano-
wanych tam prac oraz jubileuszu, który jest 
planowany w bieżącym roku.

 Jednostka znajduje się przy drodze krajo-
wej i  w ostatnim roku wyremontowano ogro-
dzenie, uporządkowano teren wokół strażnicy. 
OSP Gucin liczy 27 strażaków, jednostka nie 
zanotowała jednak w minionym roku wyjaz-
dów druhów do akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Niestety, w tym roku zrezygnował z dalszego 
przewodzenia jednostce twórczy i przedsię-
biorczy jej wieloletni prezes druh Stefan Kra-
kowski, który swoimi działaniami doprowa-
dził do uregulowania stanu własności terenu 
OSP, co pozwoliło rozpocząć inwestycje ze 
środków zewnętrznych. Na nowego prezesa 
powołano jednogłośnie sołtysa wsi, druha Sła-
womira Latasa. Jednostka ma obecnie na wy-
posażeniu lekki samochód pożarniczy, zaku-
pioną przed 2 laty motopompę Hondę. Nowy 
prezes z zarządem podjęli się ambitnego za-
dania szerszego oraz bardziej ekonomicznego 
wykorzystania obiektu do integracji straża-
ków ochotników, a także organizacji imprez 
dla społeczności lokalnej.

MALENIA
Wyróżniającą się jednostką we wszyst-

kich obszarach działania, nie tylko w gminie 
Buczek, ale powiecie łaskim, jest Ochotnicza 

Straż Pożarna w Maleni. Jednostka działają-
ca w KSRG, której przewodzi prezes druh 
Tomasz Kaczmarek, a naczelnikiem jest Sła-
womir Sowiak, może być wzorem do naśla-
dowania. Skupia ona 45 druhów. Druhowie 
wyjeżdżali w ubiegłym roku 10 razy, głównie 
do pożarów.

Działa w jej strukturach też 17-osobowa 
drużyna kobieca, przygotowująca się aktual-
nie do zawodów wojewódzkich, po 3- krot-
nych zwycięstwach w ostatnich latach w za-
wodach powiatowych. Równie utytułowana 
jest też drużyna męska, która jest mistrzem 
gminy i wicemistrzem zawodów powiato-
wych w minionym roku. Druhów cechuje też 
ogromna kreatywność w zakresie aktywności 
gospodarczej. Udało im się pozyskać środki 
poprzez LGD „Dolina rzeki Grabi” na budo-
wę placu zabaw, modernizują świetlicę i re-
mont garaży, chcą zakupić pompę Tohatsu 
oraz zmodernizować agregat prądotwórczy. 

 - Naturalnie głównym zadaniem - jak 
podkreśla prezes Tomasz Kaczmarek - jest 
stałe podnoszenie gotowości bojowej, m.in. 
poprzez udział druhów w szkoleniach, a także 
przygotowanie drużyny kobiecej do tegorocz-
nych wojewódzkich zawodów sportowo-po-
żarniczych. 

Dodajmy, drużyna jest przygotowywana 
przez jednego z najlepszych strażaków zawo-
dowych w województwie Seweryna Pogoc-
kiego, co wróży sukces, nie tylko sprawnym, 
ale niezwykłej urody druhnom z Maleni.

CZESTKÓW
W br. gruntownej przebudowie poddana 

też zostanie strażnica OSP w Czestkowie - za 
kwotę ok. 655 tys. zł. Przewiduje się m.in. 
rozbiórkę ścian działowych, w celu powięk-
szenia sali, a także przebudowę zaplecza. 
W wyniku m.in. dystrybucji kalendarzy, da-
rowizn i organizacji zabaw udało się druhom 
zebrać środki wysokości 13.500 zł. Strażacy 
wiedzą, że nowo wyremontowaną strażnicę 
trzeba wyposażyć w funkcjonalne urządzenia 
kuchenne, sprzęt AGD, a także stoły i krze-
sła, stąd konieczność zebrania jak największej 
ilości środków. Druhowie z Czestkowa wzięli 
udział w 2013 r. w 7 akcjach ratowniczo-ga-
śniczych (1 pożar, 6 miejscowych zagrożeń). 
Jednostka liczy 40 druhów, a za 2 lata będzie 
obchodzić, już w „nowej” strażnicy jubileusz 
100-lecia.

LUCIEJÓW
Do jubileuszu 65-lecia w dniu 24 sierpnia 

przygotowuje się w tym roku też jednostka 
z Luciejowa, która liczy 33 aktywnych dru-
hów i 3 honorowych. Prezesem jednostki jest 
druh Ryszard Rzepa, naczelnikiem druh Ka-
zimierz Praśkiewicz. Prezes Rzepa stwierdził, 
że „druhowie już w najbliższym czasie chcą 
podjąć się społecznie prac nad wymianą po-
krycia dachowego nad garażami wraz z wieź-
bą dachową, chcą też dokonać termomoderni-
zacji. Strażacy są również bardzo zadowoleni 
z rozbudowy sali i przekształcenia jej w świe-
tlicę wiejską. Dowodem znakomitych przed-
sięwzięć organizacyjnych jest fakt, że w mi-
nionym roku straż w Luciejowie z różnych 

źródeł uzyskała 30.000 zł dochodu. W kwo-
cie tej są też, oczywiście, środki pochodzące 
z samorządu gminnego, ale znaczna część 
pieniędzy uzyskano dzięki organizacji takich 
uroczystości jak: wesela, komunie, jubileusze 
18-lat, imprezy okolicznościowe itp. 

Zarządy wszystkich jednostek uzyskały 
jednogłośnie absolutorium swoich druhów, co 
jest dowodem akceptacji dla przyjętych dzia-
łań i osiągnięć w roku sprawozdawczym.

BUCZEK
Na połowę marca zaplanowano zebra-

nie OSP Buczek, które podobnie jak Malenia 
znajduje się w KSRG. Działa tu 41 członków 
czynnych, są tu 4 drużyny (męska, kobieca i 2 
MDP dziewcząt i chłopców). W minionym 
roku najmłodsi druhowie w XIV powiatowym 
finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” za-
jęli wiele czołowych miejsc: kat. SP wygrała 
Agnieszka Czech, gimnazjów - Izabela Szcze-
pańska, a szkół ponadgimnazjalnych - nasz 
były uczeń Piotr Płócienniczak. W gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych obie MDP 
zajęły I miejsca, a drużyny starsze kobiet 
i mężczyzn - miejsca II. W ciągu minionego 
roku druhowie z Buczku wyjeżdżali do 33 róż-
nych zdarzeń: 16 pożarów, 16 miejscowych 
zagrożeń, zanotowano też 1 fałszywy alarm.

Warto nadmienić, że głównie staraniem 
wójta Bronisława Węglewskiego wszystkie 
jednostki gminne OSP wyposażone zostały 
w minionym roku w komputery z dostępem 
do internetu.

Założeniem władz samorządowych gminy 
jest uzyskanie autonomii nie tylko organiza-
cyjnej, ale i finansowej wszystkich jednostek 
OSP. Nie jest to oczekiwanie na wyrost, gdyż 
w samą infrastrukturę budowlaną rozbudowy-
wanych i remontowanych dotychczas 5 straż-
nic zainwestowano ponad 3 mln zł, uwzględ-
niając w tym oczywiście większość środków 
zewnętrznych. 

Wszystkie inwestycje gminne dotyczące 
wcześniej wodociągowania, a teraz budowy 
drogi, czy też kanalizacji, są przemyślane, 
nakierowane na poprawę infrastruktury wsi. 
Stworzenie lepszych warunków na wsi, choć-
by poprzez wybudowanie dobrze funkcjonują-
cych świetlic wiejskich, nie tylko podwyższy-
ło standard życia mieszkańców, ale zdaniem 
strażaków, integruje miejscowość, pozwala 
być dumnym ze swojej „małej ojczyzny”.

Wójt i jednocześnie prezes Zarządu 
Gminnego OSP obecny na prawie wszystkich 
zebraniach sprawozdawczych dziękował stra-
żakom za udział w akcjach ratowniczych i ga-
śniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, 
a także w zabezpieczeniu Wojewódzkiego 
Święta Truskawki oraz udział w świętach pań-
stwowych i kościelnych. 

Wójt wykorzystał też okazję do spotkania 
ze strażakami i mieszkańcami poszczególnych 
wsi do przedstawienia szerokiego zakresu te-
gorocznych inwestycji nie tylko w strażach, 
ale i w jednostkach organizacyjnych gminy 
oraz sołectwach.<

Andrzej Zieliński
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Wszystkich, którzy chcą śledzić na bieżąco informacje o naszej dru-
żynie, zapraszamy na stronę internetową http://buczek.futbolowo.pl/ 
oraz na facebooka. 

Zapraszamy mieszkańców gminy i kibiców chcących dopingować 
drużynie GKS ORKAN w walce o awans do IV ligi. Do zobaczenia na 
boisku.<

G.G.

Rusza liga piłkarska
16 marca br. rozpoczęła się wiosenna runda rozgrywek 
piłkarskiej klasy okręgowej. GKS ORKAN Buczek, który po 
rundzie jesiennej zajmuje 4 miejsce, solidnie przygotował się 
do nowego sezonu. Wysoko wygrane ostatnie mecze sparingowe 
pokazały, że drużyna jest w dobrej formie, chociaż nie udało 
się uniknąć drobnych błędów. W drużynie niewielkie zmiany, 
w barwach klubu dwóch nowych piłkarzy Jardel Muniz Cruz 
z RKS Mechanik Radomsko IV liga oraz Dawid Liśkiewicz z KS 
ROKITA Rokitnica. Przed drużyną nowy sezon, do rozegrania 
15 meczy i próba dogonienie lidera GAL-GAZ Galewice, walka 
będzie zacięta i emocji piłkarskich z pewnością nie zabraknie.

W dniach 21-23 lutego odbyły się w Łodzi XX Jubileuszowe Targi - „Regiony Turystyczne NA STYKU KUL-
TUR”, podczas których spotykają się miłośnicy podróży - tych dalekich i tych bliskich. Podczas trzydniowych 
targów można się było spotkać z ponad 140 wystawcami z całej Polski i zagranicy oraz dowiedzieć się o wielu cie-
kawych miejscach. Gmina Buczek wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie wzięła udział 
w tym wydarzeniu wystawiając swoje stoisko, prezentując walory naszego regionu, promując gminę Buczek i jej 
produkt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, 
chcąc kultywować tradycje kulinarne swojej wsi i gminy, położonej w tzw. zagłębiu truskawkowym, zaprezen-
towało swoje wyroby, których głównym składnikiem jest truskawka. Na naszym stoisku zwiedzający targi mogli 

spróbować lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia - konfitury bachorzyńskich babek, nalewki truskaw-
kowej oraz pysznych babeczek z truskawką. Dziś nalewki można już kupić w sklepie, ale prawdziwą dumą gospodyń z Bachorzyna jest sporządzenie 
tego trunku samodzielnie. Warte jest podkreślenia, że w 2010 r. nalewka truskawkowa w wyniku konkursu otrzymała nagrodę marszałka województwa 
łódzkiego „Tygielek Smaków”. Natomiast z dniem 17 kwietnia 2013 roku nalewka truskawkowa z Bachorzyna została wpisana na Listę Produktów Tra-
dycyjnych prowadzoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Drugim wyrobem cieszącym się wielką popularnością ze względu na walory smakowe 
jest konfitura bachorzyńskich babek. Smak konfitury udoskonalono, łącząc truskawkę z owocami agrestu i liśćmi mięty. Konfitura bachorzyńskich babek 
ma wyjątkowy słodko - kwaśny smak z nutką świeżości. Oprócz w/w wyrobów członkinie prezentują różnego rodzaju wypieki, począwszy od babeczek, 
ciast biszkoptowych, serników itp. oczywiście z dodatkiem truskawek. Na stoisku gminy Buczek można było również pozyskać poradniki, informatory 
o buczkowskim zagłębiu truskawkowym oraz broszurkę z przepisami pt. „Słodkie pyszności w roli głównej”, w której znaleźć można truskawkę w 35 
różnych odsłonach i samodzielnie przygotować truskawkowe smakołyki. Zachęca-
no również do odwiedzenia gminy Buczek podczas tegorocznego święta truskawki, 
które odbędzie się pod nazwą: „Buczkowska truskawka - marką województwa łódz-
kiego”. Stoisko gminy Buczek cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 
Gościli na nim również marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz dyrektor Departa-
mentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Maria Kaczorowska.

Podczas trzydniowych targów gminę Buczek reprezentowała Dorota Krysiak, 
natomiast Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie: Jadwiga Rataj-
czyk, Zdzisława Zelmozer oraz Maria Kolasa. Udział w targach został zrealizowany 
w ramach projektu pn. „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

FunDusze euROPeJskIe DLa ROzwOJu RegIOnu łóDzkIegO

Gmina Buczek Na Styku Kultur
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Aby pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania, przyjrzyj-
my się Liceum Ogólnokształcącemu w Kolumnie (organ prowadzący to 
gmina Łask). Na pewno warto, gdyż jest to szkoła, o której mówi się często 
- i co ważne - bardzo dobrze.

Liceum powstało 20 lat temu (w listopadzie 2013 obchodziło swój pięk-
ny jubileusz). Zostało założone z inicjatywy ludzi, którzy nie tylko potrafili 
marzyć o dobrej szkole, lecz także rozumieli, jak bardzo jest potrzebna i po-
trafili ją powołać do życia.

Była to szkoła nowoczesna, z programem autorskim, na miarę potrzeb lu-
dzi młodych, spragnionych wiedzy i ciekawych świata. Uczniowie bez kom-
pleksów wyruszyli do Niemiec, Danii i na Ukrainę, by w ramach międzyna-
rodowych wymian młodzieży uczyć się języków obcych, poznawać kulturę 
i ludzi (niektóre przyjaźnie przetrwały do dziś).

U siebie podejmowali ekologów - ich spotkania nazwano „Kolumna 95”, 
organizowali debaty, konferencje młodzieżowe z udziałem władz i różnych 
instytucji, podejmowali znamienitych gości, choćby ambasadora Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej czy Honorowego Kon-
sula Królestwa Danii.

 Aż przyszedł czas na realizację programów rządowych i projektów 
unijnych...

„Równy start”, „Mam szansę na lepszą przyszłość”, „Działam, więc wiem 
więcej” - ich efekty były wielowymiarowe: dotyczyły uczniów, nauczycieli, 
bazy dydaktycznej i przyczyniły się do coraz wyższej jakości pracy szkoły.

A dziś? Liceum w Kolumnie łączy tradycję z nowoczesnością. Z jednej 
strony świętuje np. 20-lecie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej (aż trudno 
uwierzyć, że to już tyle lat...), obchodzi Dzień Papieski, czci patrona szko-
ły Ignacego Jana Paderewskiego, z drugiej strony szuka nowych przyjaźni 
(wymiana z Węgrami od 2013 roku), włącza się we wszystkie akcje chary-
tatywne, wolontariaty oraz nawiązuje i rozszerza współpracę z uczelniami 
wyższymi.

Ta ostatnia kwestia budzi ogromne zainteresowanie i wymaga nieco 
szerszego zaprezentowania. Otóż liceum objęte jest patronatem Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, który umożliwia 
uczniom udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych 
z zakresu archeologii, historii, filozofii i nauk pokrewnych. Ponadto zainte-
resowani uczniowie mają możność korzystania z konsultacji wykładowców 
oraz posiadają dostęp do księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej.

KońCZYSZ GIMNAZjuM? Co dalej…
Gdy zbliża się czas wyboru szkoły przez uczniów klas III gimnazjów, zarówno młodzież jak i rodzice zastanawiają się nad 
przyszłością i zapewne stawiają pytania: jaką szkołę wybrać, czym się kierować, na co zwrócić szczególną uwagę?

Jako jedyna szkoła spoza Łodzi (wśród 23 wyłonionych w konkur-
sie) liceum w Kolumnie zrealizowało przy Wydziale Prawa i Administracji 
w Łodzi projekt „Znam swoje prawa” (m.in. udział w symulacji rozprawy 
sądowej). Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim dotyczy również Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutu Psychologii (projekt „Młodzież 
w działaniu”).

LO w Kolumnie zostało objęte patronatem także przez Politechnikę 
Łódzką, w ramach którego uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryj-
nych (mechatronika, fizyka, informatyka) oraz wykładach (matematyka, fi-
zyka, chemia) organizowanych na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki Tech-
nicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i IFE Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego.

Ta bogata oferta edukacyjna realizowana przez nauczycieli i uczniów 
przynosi wymierne efekty: dobre wyniki egzaminów maturalnych, sukcesy 
na olimpiadach i konkursach przedmiotowych (laureaci etapu centralnego, 
np. Olimpiady Historycznej czy Olimpiady Teologii Katolickiej oraz laure-
aci etapu wojewódzkiego, np. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego czy 
Olimpiady Biologicznej), a absolwenci kontynuują naukę na wybranych kie-
runkach studiów.

Liceum w roku szkolnym 2014/15 proponuje kształcenie w klasie huma-
nistyczno-językowej oraz w klasie matematyczno-przyrodniczej, w której 
zainteresowani mogą realizować bardzo atrakcyjny moduł sportowy. W no-
woczesnej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej pod opieką wykwalifiko-
wanej kadry uczniowie przygotują się do egzaminów sprawności fizycznej 
przeprowadzanych podczas rekrutacji na wielu uczelniach, np. wojskowych, 
policyjnych lub strażackich.

 To szkoła na medal nie tylko ze względu na jej ofertę sportową. W ran-
kingu szkół ponadgimnazjalnych tygodnika „Perspektywy” „Najlepsze licea 
w Polsce” LO w Kolumnie zostało uhonorowane odznaką „Brązowa Szkoła 
2014”!

I jeszcze coś, co nie podlega rankingom, nie każdą bowiem wartość moż-
na wyrazić w punktach czy procentach. To profesjonalizm i zaangażowanie 
dyrekcji oraz grona pedagogicznego. Nie do przecenienia jest też wyjątkowa 
atmosfera, dzięki której uczniowie czują się ważni, świetnie się rozwijają, 
realizują swoje plany życiowe.

Warto więc znaleźć się w Kolumnie, w „szkole z charakterem”.<
Elżbieta Kowara

W takiej sytuacji Pacjentom zalecamy 
wykonanie testu ImuPro wykrywającego alergię 
pokarmową typu III. Alergia pokarmowa typu 
III powstaje wtedy, gdy niestrawione składniki 
pokarmu przenikają przez ścianę jelita do 
krwioobiegu i są rozpoznawane jako elementy 
obce dla ustroju. Zwiększona przepuszczalność 
jelita prowadzi do stałego nasilania się objawów 
alergii pokarmowej typu III, która ujawnia się 
nawet po kilku dniach od spożycia produktu 

STOP naDwaDze!
Jakiś czas temu do COLUMNA MEDICA trafiła kobieta w średnim wieku na turnus 
odchudzający indywidualny. Od dziecka borykała się z lekką nadwagą, a całe dorosłe 
życie walczyła z otyłością. Podejmowała różnego rodzaju próby utraty masy ciała. Przed 
stosowaniem rygorystycznych diet odchudzających nie uchroniła jej nawet szeroka wiedza 
o racjonalnych zasadach żywienia. Każda kolejna dieta wywoływała uczucie przemęczenia, 
bóle głowy i ogólne osłabienie. Ciągłe praktykowanie diet redukcyjnych spowodowało 
rozregulowanie metabolizmu. Organizm zaczął obawiać się głodu tak bardzo, że zaczął 
magazynować coraz większe ilości tłuszczu. Kobietę dręczyła myśl, że już nigdy nie poradzi 
sobie z nadwagą - mówi dietetyk COLUMNA MEDICA, mgr Justyna Walerowska-Madej. 

powodującego alergię. Aby wiedzieć jakich 
składników pokarmowych należy unikać - trzeba 
wykonać test ImuPro. Do przeprowadzenia testu 
potrzebne jest tylko pobranie krwi. 

W COLUMNA MEDICA wykonujemy dwa 
rodzaje testów: ImuPro300 - oznaczenie 267 anty-
gentów pokarmowych oraz ImuPro100 - oznacze-
nie około 90 antygentów. Wykonanie testu ma na 
celu stworzenie indywidualnego dla każdego Pa-
cjenta profilu doboru żywności. Wynik przepro-

wadzonego badania ImuPro zawiera opis składni-
ków pokarmowych, przeciwko którym organizm 
wytwarza przeciwciała klasy IgG, jak również 
zawiera dokładne informacje o tym, gdzie dany 
składnik może występować oraz w jaki sposób 
wyeliminować go z diety. Zastosowanie się do za-
leceń dołączonych do wyniku badania jest podsta-
wą zlikwidowania problemu nadwagi. Poza tym, 
dzięki przeprowadzeniu testów ImuPro możemy 
wyjaśnić przyczyny m.in.: przewlekłych dolegli-
wości żołądkowo-jelitowych, biegunek i zaparć, 
wzdęć i uczucia pełności, zespołu jelita drażli-
wego, mdłości i odbijania, problemów skórnych, 
migren, bólów głowy, zawrotów głowy, syndro-
mu ciągłego uczucia zmęczenia, cukrzycy typu 
II, chorób reumatycznych, chorób zwyrodnienio-
wych stawów, bólów kręgosłupa oraz bólów mię-
śni i stawów oraz wielu innych. 

U wszystkich Pacjentów COLUMNA ME-
DICA, po zastosowaniu zbilansowanej diety 
ustalonej na podstawie wyniku testu ImuPro - 
w ciągu kilku miesięcy Pacjenci osiągnęli wyma-
rzoną masę ciała, pozbyli się uczucia „pełności” 
w jamie brzusznej oraz zyskali potężną dawkę 
pozytywnej energii życiowej.<



Na co dzień jednak nie oszczędzamy 
wody. Rozrzutnie traktuje ją także nasz prze-
mysł. W 2000 roku roczny pobór na potrzeby 
gospodarki narodowej wyniósł 11 km sześc., 
z czego prawie 70 proc. przeznaczono na cele 
produkcyjne, a 21 proc. - na cele komunalne. 
System opłat i kar zmierza do takiego zużycia 
wody, by nie było strat. Choć coraz częściej 
zdajemy sobie sprawę z tego, że co prawda nie 
jesteśmy Saharą, ale też nie należymy do kra-
jów mających wody w nadmiarze.

O naszych rzekach i zbiornikach po-
wierzchniowych pisaliśmy już niejednokrot-
nie, teraz chcielibyśmy zająć się akwenami 
podziemnymi. Bo choć ich nie widać i znaj-
dują się nawet kilkaset metrów pod naszymi 
stopami, wymagają olbrzymiej troski. Powód 

jest prosty: jeśli zatrujemy i te akweny, Sahara 
pojawi się nawet w środku Polski 

MORZA Z PEWNOŚCIĄ TU NIE MA

W Łódzkiem wód podziemnych jest spo-
ro i generalnie są one dobrej jakości. Badania 
monitoringowe w naszym powiecie (Maury-
ców) potwierdziły istnieje wody do spożycia 
II klasy (na 5 klas jakości).

Jak twierdzą specjaliści, gmina Łask nie 
leży jednak w bezpośrednim sąsiedztwie 
głównych zbiorników wód podziemnych. 
Najbliższy taki akwen znajduje się w Niecce 
Łódzkiej, na północny-wschód od Łasku.

Mamy za to dwa piętra wodonośne, co ma 
ścisły związek z budową geologiczną. Woda 

znajduje się w czwartorzędowym piętrze 
oraz w tzw. górnej kredzie. To pierwsze 
to głównie różnorodne piaski o miąższo-
ści warstwy 15-30 m i powyżej, głównie 
w rejonie Gorczyna i Wronowic. W wielu 
miejscach czwartorzędowe piętro wodono-
śne łączy się z poziomem górnokredowym, 
przede wszystkim w dolinie Grabi (ujęcia 
w Gorczynie i Okupie).

Jakie są wody czwartorzędowe? Przede 
wszystkim wapniowo-magnezowe, raczej 
twarde, ze sporą zawartością żelaza i man-
ganu. Najlepsza woda czwartorzędowa 
znajduje sie w rejonie Kolumny i Teodo-
rów, najgorsza - w pobliżu dawnego skła-
dowiska odpadów w Orchowie, a także 
Podłaszcza.

Składowisko odpadów w rejonie Orchowa nie jest już tykającą bombą ekologiczną...

PODZIEMNE
AKWENY ŻYCIA

Chemik powie o niej, że jest związkiem tlenu i wodoru najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie. 
Znajduje się w trwałym obiegu. W środowisku wodnym - bo o wodzie mowa - narodziło się życie. Dla 
wszystkich istot jest bardzo ważna, jak zresztą dla całej naszej planety.
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Zapewne nieliczni mieszkańcy wiedzą, że miejsce to przez kil-
ka stuleci związane było z rodem Łaskich. Tu znajdował się m.in. 
dwór, w którym wychowywali się członkowie tego wielkiego rodu.

Piętro wodonośne górnokredowe zasilane 
jest przez wody opadowe i pochodzące z infil-
tracji. Miąższość wynosi średnio 110-133 m. 
Największą wydajność odnotowano w re-
jonie Kolumny (120 m sześc./ha), sporą bo 
w granicach 70 m sześc./h - w dolinie Grabi. 
To z tych zasobów czerpią wodę ujęcia dla 
Łasku i w Bałuczu. 

Jak wiedzą doskonale mieszkańcy gro-
du nad Grabią, wodę mamy bardzo dobrą, 
o średniej twardości i naturalnym chemizmie. 
Można ją pić nawet bez gotowania i polecać 
tym, którzy w kraju dobrej wody mają jak na 
lekarstwo.

Mamy zatem wody podziemne dobrej ja-
kości, ale nie można powiedzieć, że pod mia-
stem jest morze. Zatem ograniczone zasoby 
nakazują, byśmy dbali o te akweny i nie do-
puszczali do zatrucia wód podziemnych.

NIE WIDAĆ - ALE DBAĆ TRZEBA!

Nawet tych istniejących zbiorników pod-
ziemnych nie możemy zobaczyć, ale za to bar-
dzo łatwo jest je zatruć. Tak, tak - głównie po-
przez zanieczyszczenie rzek ściekami przemy-
słowymi czy odprowadzenie tych ostatnich do 

Na dawnym składowisku odpadów w rejonie Orchowa 
można się dowiedzieć, jak należy chronić przyrodę

W przyszłości dawne składowisko odpadów będzie miejscem wypoczynku mieszkańców Łasku. 
Już dziś młodzież korzysta chętnie ze skateparku 

Łaska oczyszczalnia redukuje zanie-
czyszczenia w ponad 90 procentach (m.in. 
zawiesina, fosfor), ale sprawność urządzeń 
z roku na rok obniża się i trzeba myśleć nie 
tylko o ich modernizacji, ale i rozbudowie. 
Na szczęście znacznie lepszą sytuację mamy 
na dawnym wysypisku (składowisku) śmieci 
w rejonie Orchowa, zlokalizowanym w pobli-
żu Grabi już w latach sześćdziesiątych ubie-
głego wieku. Choć składowisko to zamknięto 
w 2002 r., udało się je zrekultywować dopiero 
w ubiegłym roku. Dzięki rekultywacji skła-
dowiska, która „rozbroiła” niejako tykającą 
bombę ekologiczną mamy tu jeszcze jedną 
korzyść - ten wielki teren powoli przywraca-
ny jest naturze i człowiekowi.

Wspomnijmy jeszcze o Kolumnie, któ-
ra w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych ze względu na wielką liczbę szamb 
i miejsc wylewania ścieków była wielką 
bombą ekologiczną. Po zbudowaniu kolekto-
ra i skanalizowaniu znacznej części tej dziel-
nicy zahamowano rosnące zagrożenie nie tyl-
ko sanitarne, ale i dla podziemnych akwenów.

Wody podziemne to cenny skarb dany 
człowiekowi, o który należy dbać tak samo 
jak o czystość rzek czy strumieni. Natura już 
niejednokrotnie rewanżowała się ludziom za 
ten trud, dając czystą i smaczną wodę, bez 
której nie da się przecież żyć.<

(RP)

Zieleń w mieście
Mało jest miast tej wielkości co nasz Łask, w których znajduje 
się tak dużo zieleni urządzonej (55 ha). A taką enklawę stanowi 
z pewnością 10-hektarowy park miejski, w którym znajduje 
się sporo starych drzew, a także ścieżka ekologiczna.

Znaczącym terenem zielonym w bezpośrednim sąsiedztwie Sta-
rówki jest także cmentarz parafialny (ponad 6 ha). Znacznie mniej-
szy tego typu obiekt znajduje się w pobliskiej dzielnicy Kolumnie, 
która zresztą wciąż ma charakter „zielonej osady”.

I jeszcze jedna zielona wyspa w mieście - ogród działkowy 
„Pierwiosnek” (ponad 23 ha), znajdujący się w południowej części 
Łasku. To latem miejsce wypoczynku sporej części mieszkańców 
grodu nad Grabią.

Fachowcy twierdzą, że w Łasku zieleni urządzonej powinno być 
więcej. I mają zapewne rację. Na szczęście łaskowianie mają jesz-
cze niemal w zasięgu ręki sporej wielkości lasy.<

(P) 

gruntu. Ale podziemne wody zanieczyścić mogą 
też nawozy sztuczne spływające z pól, stacje pa-
liw czy odcieki ze składowisk odpadów.
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Czas trwania programu pokrywa się z cy-
klem rocznym bociana białego w naszym kraju, 
trwając od wiosny do jesieni. Uczestnicy pre-
lekcji i warsztatów prowadzonych przez orni-
tologa zdobędą informacje o bocianie białym, 
gatunku oficjalnie uznanym za zagrożony wy-
ginięciem, którego dwójka przedstawicieli od 
kilkunastu lat ma swoje gniazdo na terenie miej-
skiej oczyszczalni ścieków w Łasku. Młodzi 
obserwatorzy nauczą się rozpoznawać i odróż-
niać od siebie gatunki ptaków charakterystycz-
ne dla regionu, dostrzegać zależności w świecie 
przyrody - naturalne oraz te wywołane przez 
działalność człowieka. Będą uczestniczyć tak-
że w wycieczce do arboretum i muzeum lasu 
w Rogowie oraz do obszaru Natura 2000 nad 
zbiornikiem „Jeziorsko”. 

Edukację młodych ludzi umożliwiają nie 
tylko zajęcia stacjonarne i wycieczki, ale i ob-
serwacje prowadzone dzięki kamerze zainstalo-
wanej przy wspomnianym wcześniej gnieździe. 
To one stanowią główną atrakcję programu, 

Łaskie bociany 
po raz piąty
W tym roku „Łaskie Bociany” obchodzą swoje piąte urodziny. 
Edukacyjny program o charakterze przyrodniczym skierowany jest 
do 50 uczniów z  5 szkół podstawowych z  gminy Łask. 

możliwą dzięki specjalistycznemu sprzętowi au-
dio - video. Kamera pozwala na obserwację pary 
boćków i ich potomstwa 24 godziny na dobę bez 
zakłócania ich spokoju czy ingerowania w kon-
strukcję lęgowiska. Transmisję można oglądać 
na oficjalnej stronie „Łaskich Bocianów” www.
bociany.lask.pl. Po raz trzeci udało się nam na-
wiązać współpracę z firmą ATLAS, która wsparła 
finansowo realizację naszego programu.

- Gdy dowiedzieliśmy się o „Łaskich Bocia-
nach”, wiedzieliśmy od razu, że wesprzemy tę 
inicjatywę - mówi Jacek Michalak, wiceprezes 
Grupy ATLAS. - Bocian biały to nieoficjalny 
symbol naszej firmy, silnie związany z polsko-
ścią, polskim krajobrazem, przyrodą i kulturą. 
Obserwacja bocianiego gniazda, możliwa dzię-
ki bezpośredniej transmisji o każdej porze dnia 
i nocy, to wspaniała przygoda o ogromnej warto-
ści edukacyjnej i poznawczej. ATLAS, jako firma 
społecznie odpowiedzialna, ma obowiązek, ale 
i przyjemność brać udział w tego typu przedsię-
wzięciach.

W ramach tegorocznej edycji planujemy 
również wydanie kalendarza na 2015 rok i fol-
deru podsumowującego pięcioletnią historię 
programu oraz przeprowadzenie konkursu pla-
stycznego o tematyce ekologicznej. W trady-
cję programu wpisały się również wydarzenia 
towarzyszące takie jak rajd rowerowy, obrącz-
kowanie młodych bocianów oraz nadawanie 
im imion przez internautów w drodze głosowa-
nia. W tym roku również one będą miały swoje 
miejsce. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym 
razem staramy się o dofinansowanie programu 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Musimy 
pamiętać, że bez wsparcia finansowego Fundu-
szu realizacja „Łaskich Bocianów” stałaby pod 
wielkim znakiem zapytania. Przypomnę rów-
nież, że oprócz wspomnianej wcześniej strony 
internetowej nasz program można odnaleźć na 
facebooku pod adresem:
www.facebook.com/LaskieBociany<

Adam Synowiec 
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Słoneczna pogoda sprzyja długim space-
rom, podczas których możemy obserwować 
budzącą się do życia naturę. Warto wybrać 
się na przechadzkę wzdłuż rzeki Grabi, albo 
odwiedzić okoliczny las, tam bowiem niczym 
w soczewce zaobserwujemy piękno rodzimej 
natury. Nad łąkami nasz wzrok przykują klu-
cze gęsi, spacerujące dostojnie żurawie oraz 
tak bardzo lubiane bociany. Przy odrobinie 

szczęścia możemy spotkać także słowika oraz 
dzięcioła. Wymieniając symbole wiosny nie 
sposób pominąć ogromu roślinności, która prze-
żywa teraz prawdziwą eksplozję zieleni i ukwie-
cenia. Niezmiennie na naszych twarzach maluje 
się uśmiech na widok przebiśniegów, krokusów, 
przylaszczek i pierwiosnków. 

Podczas pierwszych spacerów wielu z nas 
dostrzeże jeszcze jeden zwiastun wiosny. 

Ogólne osłabienie i brak kondycji to dość po-
wszechny problem. Po okresie zimowym nasz 
organizm traci zdolność do przystosowywania 
się do nowych warunków. Każdy dzień spę-
dzony w zamkniętej przestrzeni zmniejsza 
zdolność adaptacji do zmian pogody. Obfite 
i kaloryczne posiłki, na które mamy ochotę 
zimą, powodują tycie i dodatkowo osłabia-
ją naszą kondycję. Wiosną metabolizm ulega 
przyspieszeniu, ale ciało nie nadąża za głową 
(w niej bowiem zachodzi największa rewo-
lucja, m.in. rozpoczyna się zwiększona pro-
dukcja różnych hormonów). Słońce i ciepło 
działają na nasz mózg, a konkretnie na znaj-
dujące się w nim podwzgórze. W nim zawarty 
jest nasz zegar biologiczny. Chodzi o to, żeby 
zgrać się z rytmem przyrody. Pamiętajmy, że 
nie stanie się to natychmiast. Przyzwyczajanie 
się do zmieniającej się przyrody będzie trwało 
około miesiąca.<

Michał Janiszewski

Zaskoczeni przez wiosnę
Choć zima w tym roku w naszym regionie dała o sobie znać niezwykle 
uciążliwym oblodzeniami, to jej obecność była wyłącznie symboliczna. 
Możemy śmiało powiedzieć, że zostaliśmy zaskoczeni przez… wiosnę. 
Z niedowierzaniem obserwowaliśmy kolejne prognozy pogody, w których 
temperatura przekraczała nawet 10 st. C. Nagle na drzewach rozbrzmiały 
ptasie śpiewy, a grube kurtki i szale powędrowały w zacisze naszych szaf.

W okresie od początku marca do koń-
ca maja 2013 roku w powiecie łaskim za-
notowano kilkanaście pożarów związanych 
z wypalaniem suchej trawy i pozostało-
ści roślinnych, co stanowiło jedną trzecią 
wszystkich pożarów powstałych w tym cza-
sie. Przyczyną powstania powyższych poża-
rów była przede wszystkim nieostrożność 
przy posługiwaniu się ogniem otwartym. 
Wyjazd strażaków do zdarzeń związanych 
z tymi pożarami powoduje niepotrzebną 
stratę czasu, a przecież w tym samym mo-
mencie ktoś inny może oczekiwać na ratu-
nek i pomoc.

Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Łasku informuje, że funkcjo-
nariusz PSP ma prawo nałożyć na taką oso-
bę mandat karny wysokości do 500 złotych.

Zanim podpalisz pozostałości roślinne na 
polu czy łące pomyśl, ile czasu i sił poświęcą 
strażacy by ugasić pożar, który wymknie ci 
się spod kontroli, i jak wiele złego możesz 
wyrządzić sobie i innym ludziom.<

KP PSP w Łasku

Bezmyślne wypalanie traw w naszym powiecie powraca co roku jak bumerang. Dzieje się tak zwykle późną 
zimą i wczesną wiosną. W tym czasie znikają połacie śniegu zalegające na polach, łąkach, na trawnikach, 
a wiatr i promienie słoneczne przesuszają wierzchnią warstwę gleby. Sprzymierzeńcem w wiosennych 
porządkach dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób stał się ogień. Mimo, że wypalanie traw jest 
szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku sporo mieszkańców właśnie w ten sposób 
„oczyszcza” swoje pola, łąki i trawniki. Nieodpowiedzialność osób wypalających trawy i pozostałości 
roślinne powoduje niejednokrotnie powstanie tragicznego w skutkach pożaru, doprowadzając do tego, że 
giną ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. 

Pożar traw, Kustrzyce, fot. Kamil Perliński

Wiosenne zagrożenie
P o ż a r o W e
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Gmina Sędziejowice 
partnerem w MOF 
Zduńska Wola - Karsznice

 Rada Gminy Sędziejowice uchwałą z 29 stycznia 2013 r. wyraziła zgodę na zawarcie umowy 
o partnerstwie z powiatem zduńskowolskim, powiatem łaskim, miastem Zduńska Wola i gminą 
Zduńska Wola w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Wyznaczenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego 
i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali 
kolejowej Śląsk - Porty”. Następnie wójt gminy Jerzy Kotarski w imieniu gminy Sędziejowice 
podpisał stosowne porozumienie. Ponad rok zbierano informacje, prowadzono konsultacje 
i badania, aby na ich podstawie opracować stosowną dokumentację i podjąć dalsze działania. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach bierze udział 
w programie „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 
Pod czujnym okiem koordynatora na terenie filii bibliotecznej 
w Siedlcach uczestnicy realizują projekt „Śladami II wojny światowej”.

Równamy szanse

Owocem pracy 12 młodych ludzi - uczniów gimnazjum w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku oraz Technikum Elek-
tronicznego w Zduńskiej Woli staną się: zakładka do książki, promująca 

program oraz aktywne działania młodzieży w bibliotece oraz w terenie, 
które miały miejsce na przełomie miesiąca stycznia i lutego; folder oko-
licznościowy, w którym można będzie poznać historię bohaterów, spo-
czywających w zbiorowej mogile żołnierskiej na cmentarzu parafial-
nym w Grabnie oraz quest historyczny, prezentujący historię i położenie 
cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich z okresu I wojny świato-
wej, schronów wojennych oraz kościoła i cmentarza w Grabnie. Wszyst-
kie publikacje pomogą poznać zainteresowanym drogę, znaczoną ślada-
mi wojen w naszej gminie. 

Dziś grupa aktywnej młodzieży posługuje się profesjonalnym sprzę-
tem, sfinansowanym w całości ze środków PAFW. Młodzi ludzie projek-
tują i wykonują w programie graficznym podczas warsztatów, prowadzo-
nych w filii bibliotecznej w Siedlcach oraz Sędziejowicach, wymienioną 
wyżej zakładkę do książki, którą obdarzą swoich rówieśników, domow-
ników, władze gminy, czytelników biblioteki, radnych i sołtysów oraz 
innych chętnych. Ponadto młodzież, pod opieką koordynatora projektu - 
Beaty Magdziak i bibliotekarki Doroty Burzyńskiej, wcześniej udała się 
z wizytą do sołtysa Grabna - Jolanty Siwek, aby pomogła odnaleźć na-
ocznych świadków wojennych czasów. Spotkanie z uczestnikami czasów 
wojennych w tej wsi przeprowadzono w strażnicy OSP w Grabnie. Tam 
uczniowie przy pomocy dyktafonu utrwalili wspomnienia z lat 1939-45. 
Poszukiwanie wspomnień wojennych czasów wzbogacił opowieściami 
o mogile bohaterów z 1939 r. wójt gminy Jerzy Kotarski, a jego zastępca 
spotkał się z młodzieżą, aby zapoznać ją z historią cmentarza w Zamo-
ściu. 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zakładką programu 
„Równać Szanse” na naszej stronie internetowej (www.biblioteka.gmi-
nasedziejowice.eu), natomiast pierwsze rezultaty pracy graficznej zapre-
zentujemy już niedługo.< BM

Pierwszym etapem projektu realizowanego 
przez partnerskie samorządy było opracowanie 
Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Zduńska Wola - Karsznice na lata 2014-
2020, który został przyjęty przez radnych pod-
czas sesji Rady Gminy Sędziejowice 20 lutego 
br. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej 
bip.gminasedziejowice.pl

Plan rozwoju MOF jest dokumentem kie-
runkowym, który określa długoterminowe 
cele, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki 
działań władz samorządów skupionych w part-
nerstwie projektowym. Dokument ten wyzna-
cza stan, do którego powinny dążyć samorządy 
w kolejnym okresie programowania Unii Euro-
pejskiej, przyjmując perspektywę na lata 2014-
2020. Plan rozwoju zarysowuje ramy działań 
prowadzących do wyznaczonych celów oraz 
prezentuje przykłady inicjatyw, jakie można 

podjąć w ramach każ-
dego strategicznego kie-
runku rozwoju, biorąc 
pod uwagę możliwość 
finansowania tych ini-
cjatyw inwestycyjnych 
ze źródeł zewnętrz-
nych. Dokument ten 
wyznacza ogólne ramy 
racjonalnego gospoda-
rowania posiadanymi 
zasobami oraz stanowi 
kluczowy element pla-
nowania rozwoju lokal-
nego. 

Planowane działa-
nia podjęte przez współ-
pracujące samorządy 
powinny w przyszłości 

doprowadzić do utworzenia terenów inwesty-
cyjnych na obszarze gminy Sędziejowice wraz 
z infrastrukturą drogową i mediami. Ostatecz-
nym efektem tych działań będzie stworzenie no-
wych miejsc pracy dla mieszkańców. Kolejnym 
etapem prac realizowanych w ramach zawartego 
porozumienia będzie stworzenie koncepcji za-
gospodarowania MOF zawierającej m.in. ocenę 
stanu istniejącej infrastruktury technicznej i lo-
kalnej sieci dróg oraz analizę uzbrojenia terenu 
i skomunikowania potencjalnych obszarów in-
westycyjnych z węzłem drogi ekspresowej S-8. 
Drogą krajową nr 14/12 i Karsznickim węzłem 
kolejowym. 

Więcej szczegółów o Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Zduńska Wola - Karsznice na 
lata 2014-2020 dostępnych jest na stronie inter-
netowej: www.powiatzdunskowolski.pl<

(JG)

Źródło: Plan Rozwoju MOF Zduńska Wola - Karsznice 
na lata 2014-2020

Schemat MOF na tle układu komunikacyjnego, podziału administra-
cyjnego oraz obszarów Natura 2000 i korytarzy ekologicznych
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Walentynkowy turniej piłki siatkowej

W hali sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Sędziejowicach odbył się 
rocznicowy koncert patriotyczny związany ze 
150. rocznicą Powstania Styczniowego. Dyrek-
tor placówki Barbara Gawor podkreśliła wartość 
i wymowę uroczystości związanych z jubile-
uszem i aktywnym udziałem w obchodach se-
dziejowickiej szkoły.

Po raz kolejny społeczność szkoły godnie 
zaprezentowała się i upamiętniła swojego pa-
trona - Powstańców 1863 r. Na uroczystości 
obecni byli: proboszcz parafii Sędziejowice ks. 
Grzegorz Kaźmierczak, wójt gminy Sędziejo-
wice Jerzy Kotarski, sekretarz gminy Mirosław 
Potasiak, radni Monika Porada, Teresa Kocik, 

SZKOŁA Z TRADYCJAMI 
W tej szkole doskonale łączy się tradycję ze współczesnością i ekologią. To niemożliwe? A jednak…  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach jak mało która placówka dba o przyrodę i popularyzuje ekologiczny 
sposób życia, jednocześnie zarówno uczniowie jak i nauczyciele pełnymi garściami sięgają do tradycji tej ziemi 
chlubiącej się nie tylko Grabią i urokliwymi lasami, ale i słynną bitwą powstańczą w 1863 roku. 

Daniel Angerman oraz sołtysi i kierownicy jed-
nostek gminnych, przewodniczący Rady Rodzi-
ców Paweł Buczkowski, emerytowani dyrekto-
rzy, nauczyciele, uczniowie i aktywnie uczest-
niczący w życiu szkoły rodzice. Zaproszenie 
przyjęli także licznie przybyli przyjaciele szkoły 
i goście: wizytator KO Urszula Bartolik, inży-
nier nadzoru Nadleśnictwa Kolumna Tomasz 
Koziej, wiceprezes EKO-REGION Bełchatów 
Sylwester Legiędź, dr Paweł Grzesiak, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, 
poeta i regionalista Bolesław Grobelny oraz 
przedstawiciele firmy Pro Educo. Obecni byli 
także przedstawiciele kl. VI z Zespołu Szkół 
w Marzeninie - na spotkaniu integracyjnym 

W Zespole Szkół w Marzeninie zorganizo-
wano Turniej Walentynkowy par mieszanych 
pod nazwą: projekt edukacyjny „Integracja 
przez sport - walentynkowy turniej piłki siat-
kowej”. Organizatorem imprezy była zawod-
niczka klubu Anna Tokarek w ramach pracy 
licencjackiej oraz Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „SUKCES” Marzenin. 

Celem turnieju była popularyzacja piłki 
siatkowej w gminie, poprawienie sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży oraz integracja 
lokalnej społeczności. W turnieju brało udział 
6 par mieszanych. Zorganizowano 2 konkur-
sy: jeden dla mężczyzn - „Złoty gwóźdź”, któ-
ry po zaciętej dogrywce wygrał Adam Manios 

z szóstoklasistami oraz szkoły ponadgimazjalne 
z Łasku, Ostrowa i Sędziejowic, które przedsta-
wiły swoją ofertę edukacyjną. 

 W trakcie uroczystości wizytator U. Bartolik 
i wójt J. Kotarski wręczyli listy gratulacyjne ro-
dzicom jedenastu stypendystów, którzy w ramach 
projektu Łódzki Regionalny Program Wspiera-
nia Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej, w roku 
szkolnym 2013/14 otrzymali stypendia pozwala-
jące na rozwój ich talentów i uzdolnień. 

Na scenie swoje umiejętności wokalne, mu-
zyczne i taneczne przedstawili uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Uroczysta akademia 
została przygotowana przez nauczycieli Teresę 
Smolak, Magdalenę Wawrzyniak oraz Andrzeja 
Szymczaka - muzyka, a  bogaty układ poloneza 
zaprezentowali trzecioklasiści pod kierunkiem 
Moniki Zawiasy.

Podczas koncertu harcerze z kwiatami i zni-
czami udali się na parafialny cmentarz w Sędzie-
jowicach, by w ten sposób uczcić pamięć pole-
głych powstańców. W tym czasie odbył się wy-
kład doktoranta Uniwersytetu Opolskiego Pawła 
Grzesiaka nt. „Dowódca Józef Oxiński i gen. Ed-
mund Taczanowski a bitwa sędziejowicka 1863 
roku”. 

 Po zakończeniu koncertu zaproszeni goście 
dokonali uroczystego otwarcia drugiej już w ZSO 
nr 1 nowoczesnej ekopracowni, powstałej ze 
środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkur-
su z zakresu edukacji ekologicznej. Koordynato-
rem programu „Moja wymarzona ekopracownia” 
jest Magdalena Pasowska. Dzięki takim przedsię-
wzięciom szkoła wzbogaca się o bazę dydaktycz-
ną i zwiększa ofertę edukacyjną, proponując zaję-
cia w doskonale wyposażonych pracowniach.<

Ewa Dionizy

oraz konkurs na najlepszy okrzyk turnieju, 
które brzmiało: „Myszki, Ludki, Krasnoludki 
w Marzeninie dzień siatkówki!”, który wy-
grała para w składzie: Agata Kosecka (ULKS 
Sukces Marzenin) i Konrad Rogalski. 

Pierwsze miejsce w turnieju zajęło rodzeń-
stwo: Aleksandra (ULKS Sukces Marzenin) 
i Adam Manios, drugie miejsce: Natalia Ma-
dalińska (ULKS Sukces Marzenin) i Wacław 
Stępień, natomiast trzecie miejsce wywalczy-
li Agata Kosecka (ULKS Sukces Marzenin) 
i Konrad Rogalski. Każdy z uczestników tur-
nieju otrzymał pamiątkowe nagrody, które zo-
stały ufundowane przez gminę Sędziejowice, 
powiat łaski oraz prywatne osoby.<

(JS)
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Kolejne miejsca zajęli: 
II m-ce Nikola Błażejewska - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Wodnik” Łask - pływanie 
III m-ce Adrian Piekarz - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wod-
nik” Łask - pływanie 
IV m-ce Martyna Jasińska - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Wodnik” Łask - pływanie 
V m-ce Bartłomiej Bąk - Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego - mo-
delarstwo lotnicze i kosmiczne  
VI m-ce Przemysław Sobolewski - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy - piłka nożna 
VII m-ce Szymon Kołodziejczyk - Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk 
Walki - karate, muay-thai, grappling 
VIII m-ce Alan Korpalski - Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki - 
karate, muay-thai, grappling 
IX m-ce Natalia Nawrot - Klub Strzelecki „KRUK” LOK-Łask - 
strzelectwo 
X m-ce Jarosława Wawrzyniak - Łaski Klub Sztuk Walki - karate, 
kickboxing 

Dziesięciu najpopularniejszych sportowców otrzymało z rąk burmistrza 
G. Szkudlarka i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Madeja 
pamiątkowe statuetki i podziękowania za promocję Łasku na arenach spor-
towych Polski i zagranicy. Burmistrz Łasku podziękował również trenerom 
i działaczom sportowym za ich wkład w pracę szkoleniową i wychowawczą 
z młodymi sportowcami. 
Wyróżnieni trenerzy to:
Elżbieta Bąk - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” 
w Łasku 
Piotr Bąk - Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki 
Jan Kłos - Łaski Klub Sztuk Walki 
Stanisław Kołodziejski - Łaski Klub Sztuk Walki
Przemysław Kalupa - Klub Strzelecki „KRUK” LOK - Łask 
Bogdan Lipowski - Łaski Międzyszkolny Ludowy Klubu Sportowy „ŁA-
SKOVIA”
Bogdan Majewski - Klub Strzelecki „KRUK” LOK - Łask
Andrzej Mara - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Łasku
Adam Mieszkowski - Uczniowski Klub Sportowy KARATE BUDOKAI 
Andrzej Pikosz - Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Łasku

Rekordowa ilość sms

XVI PleBISCYt na Najpopularniejszego 
spor towca Roku 2013 Gminy Łask

W piątek, 14 marca br., w „Galerii z fortepianem” Łaskiego Domu Kultury spotkali się sportowcy, trenerzy, działacze sportowi 
i rodzice z burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem. Podsumowano wyniki XVI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 
Roku 2013 Gminy Łask, do którego kluby sportowe zgłosiły 20 najlepszych zawodników. Na konkurs wpłynęło aż 1887 sms-ów, 
a największą ich ilość otrzymała Maja Kręglewska z Łaskiego Bractwa Thratlonu Sztuk Walki - karate, muay-thai, grappling. 
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Wiesław Siębor - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Ła-
sku 
Arkadiusz Stasiak - Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki 
Grzegorz Stolarek - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
w Łasku 

Społeczna Rada Sportu doceniła również sportowców, którzy rozpoczy-
nali karierę sportową w Łasku, a w 2013 roku rozsławili nasze miasto zdoby-
wając najwyższe osiągnięcia sportowe.
Są to:
1) Malwina Smarzek - mistrzyni Europy kadetek, najlepsza siatkarka repre-
zentacji Polski kadetek 
2) Julia Ślązak - mistrzyni Polski kadetek w tenisie stołowym
3) Igor Szymański - II wicemistrz Polski na Mistrzostwach Polski Modeli 
Halowych. 

Po oficjalnych ceremoniach wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek w postaci pysznego tortu, owoców i napojów. 
Organizatorem uroczystości było Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.<

(EK)
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30 stycznia br. w Sali Tradycji 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego uroczyście pożegnano 
odchodzących z bazy żołnierzy. 

W imieniu dowódcy 32. BLT szef sztabu ppłk 
Piotr Wojtczyk po przyjęciu meldunku od pro-
wadzącego uroczystość mjr Jacka Pawlaka oraz 
wprowadzeniu sztandaru, podziękował za wzoro-
wą długoletnią służbę na rzecz 32. Bazy, za zaan-
gażowanie, fachowość i sumienność w codzien-
nym wykonywaniu obowiązków służbowych. 
Szef sztabu życzył również odchodzącym żołnie-
rzom wszelkiej pomyślności w przyszłym cywil-

nym już życiu. Za wspólne lata służby dziękowali 
również przełożeni i współpracownicy.

Z jednostką wpisem do Księgi Pamiątko-
wej pożegnali się: st. chor. szt. Mirosław Or-
dowicz - 30 lat czynnej służby wojskowej,  
st. chor. szt. Jacek Śródka - 26 lat służby woj-
skowej, st. chor. Paweł Cieślewicz - 28 lat służby 
wojskowej, st. chor. szt. Dariusz Sokół - 28 lat 
czynnej służby wojskowej. Wszyscy odchodzący 
z 32. BLT na podstawie rozkazu dowódcy Sił Po-
wietrznych zostali zwolnieni z zawodowej służby 
wojskowej i przeniesieni do rezerwy.<

Klub otworzono uroczyście 27 lutego 2004 
roku w obecności wspomnianego prezesa ZNP 
S. Broniarza, był też prezes okręgu łódzkie-
go Krzysztof Baszczyński, burmistrz Jacek 
Pałuszyński. Już w następnym roku w Łasku 
obchodzono uroczyście 100-lecie ZNP, a ob-
chodom towarzyszyła m.in. wystawa okolicz-
nościowa. Zresztą wystaw, konkursów i wiele 
innych imprez kulturalnych oraz oświatowych 
było tu bardzo dużo. Zasługa to grona ludzi 
zaangażowanych w funkcjonowanie tej na-

Istnieje już 37 lat, ale przy ul. Batorego działa od 10 lat…
JuBIlEuSZ KluBu NAucZYcIElA
Już 10 lat działa w nowej siedzibie Łaski Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pamiętam otwarcie tej placówki przy  
ul. Batorego 31, choć - przyznaję po latach - wydawało się, że nauczyciele, pozbawieni swojej siedziby wcześniej znajdującej się 
w Liceum Ogólnokształcącym, nie znajdą już w sobie siły, by reanimować klub i nadać mu nowy kształt. W znalezieniu lokalu 
i przystosowaniu go do potrzeb klubu pomogli: ówczesny burmistrz Jacek Pałuszyński ze swoim zastępcą Cezarym Gabryjączykiem, 
cenne okazało się wsparcie Zygmunta Nowakowskiego i ZNP, którego prezes Sławomir Broniarz obawiał się, czy pieniądze i inicjatywa 
nie pójdą na marne. „Nie zmarnowaliśmy ich! - potwierdził po 10 latach C. Gabryjączyk, dziś starosta łaski.

uczycielskiej placówki. Należą do nich m.in.: 
Grażyna Bednarska, Elżbieta Komorek, Marek 
Krawczyk, Zygmunt Nowakowski i Wiesława 
Pokorska. Podczas jubileuszowego spotkania 
przypomniano i inne nazwiska, np. Marii Kłos 
- pierwszej kierowniczki Klubu, Stanisławy 
Buczek czy Krystyny Skiby.

Łascy nauczyciele dumni są ze swojej 
skromnej, ale gustownie urządzonej siedziby. 
Zapewne dlatego przez lata przyciągała ona tak 
wielu ludzi. Działała tu m.in. sekcja plastycz-
na, emerytów i rencistów, brydża sportowego, 
a nawet gimnastyczna, był też zespół muzycz-
ny pod kierunkiem Zbigniewa Kowalskiego 
z wokalistą Bogdanem Gutowskim. Do legen-
dy przeszły spotkania i rozgrywki brydżystów, 
którym przewodził Jerzy Witaszczyk.

Skąd taka popularność tej placówki? - za-
stanawiał się znany i ceniony w mieście peda-
gog Albin Gajda. - Zapewne dlatego, że Klub 
był otwarty na różne środowiska i różne treści. 
Dzięki temu z powodzeniem spełniał swoją 
rolę.

Aczkolwiek jubileuszowe obchody były 
skromne, przyciągnęły jednak wielu gości, m.in. 
posła Cezarego Olejniczaka, łódzkiego kurato-
ra Jana Kamińskiego, przewodniczącego Rady 
Powiatu Andrzeja Banaszczyka, starostę łaskie-
go Cezarego Gabryjączyka i wiceprezesa okrę-
gu łódzkiego ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego. 
Wszyscy oni, podobnie zresztą jak naczelnik wy-
działu oświaty Urzędu Miejskiego w Łasku Ja-
dwiga Kurkowska, przekazali działaczom Klubu 
słowa uznania i gratulacje, życząc jednocześnie 
kolejnych jubileuszy. Spotkanie stało się także 
okazją do wręczenia legitymacji ZNP kilkuoso-
bowej grupie młodych nauczycieli.

Pożegnanie żołnierzy Jak przystało na jubileusz, był i płonący tort 
ze stosownym napisem, i wspomnienia sprzed 
lat, i refleksje nad kondycją polskich szkół oraz 
nauczycielstwa. Czyniący honory domu prezes 
okręgu Łódzkiego ZNP, a jednocześnie szef ła-
skiej organizacji Marek Ćwiek mógł być w pełni 
usatysfakcjonowany, wszak tutejszy klub nale-
ży do wiodących tego typu placówek i wszyst-
ko wskazuje na to, że jeszcze długo tak będzie. 
Wspomnę przy okazji, że przed laty Klub Na-
uczyciela w Łasku w eliminacjach wojewódz-
kich uplasował się na III miejscu, co uznać nale-
ży za wielki sukces.<

(PO)



Rynek jeszcze zabrukowany
Jeden z Czytelników dostarczył nam zdjęcie łaskiego rynku, a ściślej mówiąc wschodniej pie-

rzei, w której znajduje się gruntownie wyremontowany w 2013 roku budynek, w którym mieścić się 
będzie muzeum poświęcone historii miasta. Kocie łby i starodawna furmanka sugerują, że zdjęcie 
wykonane zostało przynajmniej kilkadziesiąt lat temu. Wspomniana kamieniczka różni się nieco od 
tej dzisiejszej, ale uwiecznioną na zdjęciu elewację pamiętamy jeszcze z ubiegłego roku. Pozostałe 
kamieniczki w tej pierzei wiele się zmieniły, łącznie z tymi wyremontowanych przed laty.<

(Saw)

Na 

XVIII Jarmark Łaski bardziej niż kiedy-
kolwiek promować będzie nasz region. Jako 
gwiazda wieczoru wystąpi zespół Video, któ-
rego wokalista Wojtek Łuszczykiewicz jest 
związany z Kolumną. Zespół zasłynął z takich 
przebojów jak: „Papieros”, „Szminki róż” 
oraz „Środa czwartek”. To nie jedyny artysta, 

W czerwcu jarmark, 
w  lipcu - Festiwal róż
W tym roku w Łasku szykują się dwie sztandarowe imprezy. Tradycyjnie w czerwcu odbędzie 
się Jarmark Łaski (7 czerwca), a w lipcu po raz drugi do naszego miasta zawita Festiwal Róż 
(5-6 lipca), który ubiegłego lata spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem mieszkańców. 

który uświetni jarmark. Na scenie pojawi się 
także rockowa grupa Hurt. Nie zabraknie ko-
lorowych stoisk i wielu innych atrakcji. 

Równie ciekawie zapowiada się II Festi-
wal Róż. Zeszłoroczna edycja imprezy byłą 
bardzo udana i zgodnie z zapowiedziami sta-
je się już imprezą cykliczną, promującą nie  

tylko hodowców róż, ale także nasze miasto 
oraz gminę. Pierwszy dzień imprezy tradycyj-
nie upłynie pod znakiem konferencji w Ła-
skim Domu Kultury. Natomiast zgodnie z wy-
borem mieszkańców drugi dzień festiwalu od-
będzie się na Placu 11 Listopada. Za tą opcją 
w internetowej sondzie zagłosowało, aż 64% 
osób. Przybyłym gościom czas umilą występy 
różnorodnych artystów. Obecnie trwają ostat-
nie rozmowy z zespołami: Beatside, Colora-
do Band, Michałem Gajdą oraz grupą Sędziej. 
Oprócz tego będzie można kupić wiele pa-
miątek z przebogatego rękodzieła, wyjątkowe 
krzewy królowej kwiatów, a także smacznie 
zjeść. O szczegółach będziemy informować na 
stronie internetowej www.festiwalroz.lask.pl 
oraz na naszym profilu na facebooku 
www.facebook.com/GminaLask.<

 Michał Janiszewski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że 
w 2014 roku zawiadomienia o wysokości 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu nie będą dostarczane użytkow-
nikom indywidualnie.

Opłatę roczną w wysokości ustalonej 
ostatnim wypowiedzeniem należy wpłacić na 
rachunek gminy Łask w Banku PEKAO S.A. 

użYtkOwanIe wIeczYste
I.O/ŁASK 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 
w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Od opłaty 
wpłaconej w tym banku nie będzie pobierana 
prowizja bankowa.

Informacje w sprawie wysokości opła-
ty można uzyskać pod numerem telefonu  
43 676-83-40. 

Nie zapłacenie opłaty rocznej w wyżej 
określonym terminie spowoduje naliczenie od-
setek ustawowych za zwłokę.<
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Nie spełniają się oczekiwania związane ze 
zmniejszaniem się bezrobocia. To tendencja 
w całej Polsce, a w rejonach takich jak 
nasz powiat sytuacja jest jeszcze bardziej 
niekorzystna. Nie dość że wiele większych 
firm zmniejsza zatrudnienie, to jeszcze 
sytuacja na Ukrainie niekorzystnie odbija 
się na naszym handlu i rynku pracy.

W końcu stycznia br. Powiatowy Urząd 
Pracy w Łasku odnotował ponad 3,9 tys. bez-
robotnych, czyli o prawie 200 osób więcej niż 
w końcu grudnia 2013 r. Zapewne z wiosną 
ruszą roboty sezonowe, ale nie należy się spo-
dziewać radykalnej poprawy sytuacji. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że na walkę z bez-
robociem będzie mniej pieniędzy niż dotąd, 
a i zapowiedzi resortu pracy dotyczące rady-
kalnych zmian i poprawy sytuacji są dziś bar-
dziej elementem propagandy przedwyborczej 
niż rzeczywistością.

Dyrektor PUP Jacek Pałuszyński nie jest 
więc optymistą tym bardziej, że rynek pracy 
w powiecie jest coraz trudniejszy. Nie widać 
też wśród bezrobotnych dużego zainteresowa-
nia uruchamianiem działalności gospodarczej, 
na którą co prawda państwo daje 21 tys. zł, ale 
stawia tak duże wymagania, że tylko nieliczni 
decydują się na ich spełnienie. Trudno się temu 
dziwić, bo nową firmę trzeba utrzymać przynaj-
mniej przez rok, a jej założenie musi zaświad-
czyć 2 poręczycieli o sporych dochodach.

W ostatnich latach w powiecie stracono 
niejako kilka tysięcy miejsc pracy, których nie 
da się odtworzyć w aktualnych warunkach. 
Oznacza to fatalną sytuację szczególnie wie-
lu ludzi młodych, którzy po ukończeniu nauki 
wkraczają na rynek pracy. Co prawda w ciągu 
ostatnich 5 lat PUP załatwił pozytywnie ponad 
90 proc. wniosków złożonych przez poszuku-
jących pracy, ale do rozwiązania problemów 
bezrobocia i tak jest bardzo daleko.<

(P)

Bezrobocie 
wciąż za duże



BuRmIstRz łasku Ogłasza 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie, 

w obrębie 2, przy ul. Bocznej i Brackiej, przewidzianych pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych numerami:

19 o powierzchni 1069 m2, cena wywoławcza - 89 970 zł, wadium - 9 000 zł
18 o powierzchni 2097 m2, cena wywoławcza - 176 480 zł, wadium - 17 650 zł

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych w Orchowie, oznaczonych numerami:

 -316/8 o pow. 1010 m2, cena wywoławcza 42.200 zł, wadium 4.300 zł
-316/9  o pow. 987 m2, cena wywoławcza 38.900 zł, wadium 4.000 zł
 -316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 40.600 zł, wadium 4.100 zł
 -316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 44.700 zł, wadium 4.500 zł

Przetargi odbędą się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 i 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 
w terminie do dnia 16 kwietnia 2014 r. włącznie .

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul.Warszawska 14, 
pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-41. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 
stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

m a r z e c  2 0 1 4  r.

Marianna Wierczyńska urodziła się 
16.04.1931 r. w Kolonii Bałucz w rodzi-
nie robotniczej. Do szkoły podstawowej 
uczęszczała w Bałuczu, a po jej ukoń-
czeniu podjęła naukę w szkole zawo-
dowej przy Fabryce Papieru w Pabiani-
cach. Pracę zawodową jednak rozpoczęła 
w handlu. Tu czuła się najlepiej, o czym 
świadczy to, że w handlu pracowała aż do 
przejścia na emeryturę. 

Pracować społecznie zaczęła niemal 
od rozpoczęcia pracy zawodowej. Inte-
resowała się losem mieszkańców Łasku 

Marianna Wierczyńska (1931-2014)
Swoje życie nie zapisała atramentem lecz słowem, życiem, pracą, 
cierpieniem i miłością. Taką Ją będziemy pamiętać.

i Kolumny, z którymi miała okazję często się 
spotykać i rozmawiać podczas ich codzien-
nych zakupów. Zawsze znalazła czas aby po-
dać pomocną dłoń ludziom chorym, słabym 
i potrzebującym pomocy. Po zakończeniu pra-
cy zawodowej miała więcej czasu, aby zajmo-
wać się problemami innych. Była jedną z or-
ganizatorek powstałego w Kolumnie Klubu 
Emeryta Rencisty i Inwalidy. Praca w Klubie 
i na rzecz jego członków była dla Niej bardzo 
ważna. Klub ten był bardzo prężnym miejscem 
życia towarzyskiego i kulturalnego w społecz-
ności Kolumny. Była członkinią chóru „Echo 
Leśne” przy filii Domu Kultury w Kolumnie. 
Organizowane były okolicznościowe spotka-
nia i uroczystości z okazji np.: Dnia Seniora, 
Dnia Matki, Dnia Dziecka dla dzieci niepeł-
nosprawnych, z rodzin ubogich i rodzin pa-
tologicznych. Organizowane były wycieczki 
krajowe jak i zagraniczne, wyjazdy do teatru 
itp. Bardzo często na uroczystościach w Klubie 
Seniora obecne były władze miasta, młodzież 
szkolna, dzieci z przedszkola czy księża z pa-
rafii w Kolumnie.

 Pani Maria była osoba nietuzinkową. Za-
wsze uśmiechnięta, wesoła, dla każdego miała 
dobre słowo. Nie potrafiła przejść obok osoby 
potrzebującej pomocy obojętnie. Bywało, ze 

zapominała wtedy o sobie. Odeszła od 
nas po długiej i ciężkiej chorobie, cicho, 
skromnie, w pół słowa .... Dzisiaj zdaje-
my sobie sprawę, że już nie powróci. Po-
zostanie jedynie wspomnienie wśród ro-
dziny i przyjaciół. To wszystko, co uczy-
niła przez całe swoje życie, jest niczym 
innym jak tylko jedną z historii, która 
napisała nie atramentem, ale słowem, ży-
ciem, pracą, cierpieniem i miłością. Nie 
na papierze, ale w sercach nas wszyst-
kich, którzy pozostaliśmy na tej ziemi.

Jej ziemska wędrówka dobiegła koń-
ca 5 lutego br., jednak na zawsze pozosta-
nie w naszej pamięci, jako dobro, dzięki 
któremu czuliśmy się lepsi i szczęśliwsi. 
Będzie z nami na zawsze. Jej myśli wy-
rażą słowa:

Jeśli mnie szukacie,
Szukajcie mnie w Waszych sercach. 

U tych, którzy mnie kochali,
Żyć będę najdłużej.

Przyjaciele z TPERiI 
w Kolumnie 

i z Chóru „Echo Leśne”

W dniu 31 marca 2014 roku 
mija termin wniesienia opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

za I kwartał 2014 r. 

Jednocześnie informuję, że opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi nale-
ży uiszczać na indywidualne rachunki ban-
kowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wyjaśnienia w sprawach dotyczących 
płatności (np. numery kont, kwoty opłat) 
za w/w odpady można uzyskać pod nr te-
lefonu: 43 676-83-22 lub 43 676-83-33. 
 Natomiast informacje w sprawach do-
tyczących wywozu odpadów komunal-
nych, dostarczania pojemników na od-
pady, można uzyskać pod nr telefonu:  
43 676-83-51 lub 43 676-83-77.<

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

BuRmIstRz 
informuje



W hołdzie łaskim 
pocztowcom (2)

Richard Schultz bronił niczym lew swo-
jego pocztowego imperium, co jego niemiec-
cy mocodawcy interpretowali jak szanowanie 
porządku niezwyciężonej III Rzeszy. Dlatego 
jego wspomniane dwa zarządzenia honoro-
wali z respektem, nie sprzeciwili się również, 
gdy naczelnik nie dopuścił do aresztowania 
przez gestapo jednego z pracowników - Sta-
nisława Majewskiego podczas wykonywania 
przez Polaka obowiązków służbowych. Oczy-
wiście Schultz zapewne zdawał sobie sprawę 
z tego, że nie może przekroczyć cieniutkiej 
granicy, by nie wzbudzić podejrzeń hitlerow-
skich „opiekunów”, ale sprytne balansowanie 
podnosiło jego autorytet w oczach Polaków 
i w niejednym przypadku ratowało ich przed 
represjami. 

rów, w mieście było jeszcze kilka innych firm, 
w których Polacy, podobnie jak na poczcie, 
mogli względnie spokojnie prowadzić działal-
ność konspiracyjną. Były to firmy: Erich Pas-
che i mleczarnia. Ten temat wykracza jednak 
poza ramy opowieści o łaskich pocztowcach, 
dlatego pozostawiam go na inną okazję.

Na zakończenie słów kilka o siedzibie daw-
nej poczty w naszym mieście. Mowa oczywi-
ście o budynku z okresu okupacji hitlerowskiej, 
którego zdjęcie przedstawiłem w poprzednim 
numerze „Panoramy”. Budynek przy ul. Naru-
towicza 1 stoi do dziś, ale wygląda on zupełnie 
inaczej niż wówczas. Starsi mieszkańcy Łasku 

twierdzą zgodnie, że przebudowa spowodowa-
ła całkowite zatracenie charakteru tego obiektu 
i z takim poglądem wypada się zgodzić.

Kiedy doszło do nadbudowy piętra i ze-
szpecenia tego budynku? Aktualny prezes 
PSS „Udział” Ryszard Kowalczyk nie zna 
dokładnej daty nadbudowy, ale na podstawie 
kroniki ustalił, że plany przebudowy powstały 
w 1972 roku, czyli po wyprowadzce poczty 
do nowej siedziby przy ulicy Żeromskiego. 
Wspomnę, że wznoszenie tego obiektu rozpo-
częło 15 czerwca 1970 roku Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego nr 1 w Łasku, 
a 25 października roku następnego budynek 
Obwodowego UPT był już gotowy. W lutym 
1972 roku starą siedzibę poczty przejęło for-
malnie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
i przekazało go łaskim spółdzielcom.

Zatem lokal poczty przeszedł w ręce spół-
dzielców, którzy w tym okresie coraz aktyw-
niej rozwijali działalność handlową. Swoistym 
katalizatorem było powstanie w połowie 1975 
roku nowego województwa sieradzkiego. To 
wszystko sprawiało, że potrzebna była solid-
niejsza siedziba dla spółdzielców. Jak przy-
puszcza prezes R. Kowalczyk, w 1978 lub 
1979 zakończono nadbudowę piętra i dosto-
sowanie budynku do potrzeb biurowych PSS.

Dziś w dawnej siedzibie łaskiej poczty 
funkcjonuje nie tylko biuro PSS, ale i wiele 
innych instytucji i organizacji, m.in. sklep 
spożywczo-przemysłowy i lombard.<

Stanisław Barcz

Jak wspominał kilka lat temu Ireneusz 
Sosnowski, jeden z bohaterskich łaskich 
konspiratorów z tamtych lat, który zasłynął 
m.in. rozpracowaniem hitlerowskich rada-
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Dawna poczta od strony podwórza



WOJNA ZABRAŁA MŁODOŚĆ

Pani Stanisława Kobielewska kocha swo-
je miasto. Gdy w jej mieszkaniu pojawia się 
dziennikarz „Panoramy”, nie ukrywa, że na 
każdy kolejny numer pisma czeka z utęsknie-
niem. Tak, tak - to niesamowite! - Dziękuję 
panu za każdy artykuł o moim Łasku, za każdą 
literkę - mówi wyraźnie wzruszona.

ó ó ó

Jej rodzice Andrzej i Marianna byli prosty-
mi ludźmi, ale uczciwie wychowywali sporą 
gromadkę dzieci. Matka prała u zamożnych 
łaskowian, byle tylko zarobić trochę grosza 
na utrzymanie rodziny. Ojciec tłukł kamie-
nie. Kto z młodych łaskowian wie, co znaczy 
tłuc kamienie? Nie było wówczas maszyn do 
cięcia głazów i obróbki kostki, więc Andrzej 
Kobielewski ciężkim młotem i dłutem rozci-
nał kamiory, które potem układano tworząc 
nawierzchnię ulic. Była to robota ciężka, ale 
przynosiła jakiś dochód w czasach kryzysu 
i szalejącego bezrobocia. W takim Piotrkowie 
w latach międzywojnia lewicowy zarząd mia-
sta wymyślił specjalną betonowo-kamienną 
kostkę do wykładania ulic, którą wytwarzali 
bezrobotni. W Łasku takiej kostki nie wymyśli-
li, ale przy tłuczeniu kamienia też można było 
zarobić na lichą strawę.

Stanisława już przed wojną była w harcer-
stwie. Uczyła się wówczas w „Jedynce”. Za-
chowała do dziś zdjęcie właśnie z harcerstwa 
z 1937 roku. Na odwrocie znamienna pieczątka 
„Foto Hollywood, Pl. 11 Listopada 14, I pię-
tro”. Dla dwunastoletniej dziewczyny życie ni-
czym nie przypominało królestwa magii i ekra-
nu.

Choć wojna zaczęła się we wrześniu 1939 
roku, dla niej prawdziwą gehennę zapoczątko-
wało to, co wydarzyło się w 1941 roku. Miesz-

Jest rodowitą łaskowianką. Mieszka przy ulicy Jana Pawła II i w jej skromnym mieszkanku na honorowym miejscu 
znajduje się portret polskiego papieża. Żyje już dosyć długo, bo za dwa lata obchodzić będzie dziewięćdziesięciolecie, 
ale chciałaby jeszcze być świadkiem wyniesienia na ołtarze wielkiego rodaka. To takie skromne marzenie skromnej 
kobiety, której od życia, jak twierdzi, wiele się już nie należy.

kała z rodzicami w centrum miasta, w domu 
Bulzackiego, naprzeciwko kolegiaty. Któregoś 
dnia pojawili się hitlerowcy. Starsza o pięć lat 
siostra uciekła oknem i uniknęła wysyłki na ro-
boty do Niemiec. Ją zawieziono do Łodzi, na 
punkt zborny, jak bydło, wpakowano potem do 
wagonów i przez tydzień wieziono do Ham-
burga. Z Łasku zabrano wtedy na roboty sporo 
ludzi, m.in. jej los dzieliła Mazurówna, Antoni-
na Dawidziak, Zenona Górska z ulicy Widaw-
skiej, Felicja Nowicka, Aniela Wesoła.

W Hamburgu skierowano je do fabryki 
wytwarzającej puszki konserwowe dla wojska. 
Robota była ciężka wykonywali ją tacy sami 
młodzi niewolnicy jak ona zwiezieni z wielu 
krajów podbitej Europy, m.in. Holandii. Pra-
cowała od świtu do nocy, pod czujnym okiem 
Niemców, za miskę zupki z brukwi, buraków 
czy innych świństw. Pisała listy do domu, cze-
kała z niecierpliwością choćby na jedno zda-
nie napisane ręką matki czy kogoś znajomego. 
Tęskniła za rodzinnym domem, za swoim Ła-
skiem.

Głód dawał się we znaki, podobnie jak 
późniejsze bombardowania. Gdy zawyły syre-
ny, uciekała z innymi do bunkra, bo bomby nie 
wybierały Niemców, owych sprawców jej nie-
szczęść, i ginęli często tacy jak ona. Były i do-
bre strony tych alianckich nalotów, bo często 
dochodziło do przerw w produkcji. Po jakimś 
czasie robota znów ruszała i morderczy kierat 
nie miał końca.

- Wyzwolenie? Nasze baraki zostały zbom-
bardowane przez alianckie samoloty, stanęła 
produkcja puszek do konserw. Przenieśli mnie 
do jakiejś opuszczonej willi, dali kombinezon 
i trepy na nogi. Docierały już do nas wieści 
o zbliżających się Amerykanach, ale bałam 
się, że nie doczekam tego upragnionego koń-
ca wojny. Którejś niedzieli, chyba w święta 

wielkanocne, odważyłam się iść z koleżanką 
do kościoła, ale wypatrzyli nas Niemcy i kazali 
wracać.

- 8 maja pojawili się Anglicy, a z nimi Pola-
cy. Nasi rodacy przyjechali wojskowymi samo-
chodami. Pomagali nam potem.

- Do Polski nie mogłam jeszcze wracać, 
bo pierwszeństwo mieli ci z małymi dziećmi, 
z rodzinami. Musiałam czekać wiele miesię-
cy. Mieszkałam w pokoszarowych blokach 
w hamburskiej dzielnicy Wentorf. Z dziewczę-
tami założyłyśmy organizację harcerską (zdję-
cie niżej). Zachowałam do dziś zdjęcia z naszej 
defilady na ulicach tego niemieckiego miasta.

- A potem był powrót do Łasku, w kwietniu 
1946 roku. Cóż to była za radość! Nie brako-
wało i łez. Tata był ciężko chory, mama wy-
glądała jak staruszka, siostrze z powodu strasz-
liwych okupacyjnych przeżyć i bezustannego 
strachu przyplątała się padaczka.

Po powrocie do Polski pracowałam tu 
i ówdzie, bo trzeba było jakoś żyć. W 1953 
roku dostałam się do pracy na pocztę, byłam 
kierownikiem ekspedycji. W 1982 roku, jesz-
cze w stanie wojennym, przeszłam na emerytu-
rę. Dziś żyję sama jak kołek, nie ma już wśród 
żywych nikogo z moich najbliższych. 

ó ó ó

Stanisława Kobielewska nie narzeka na 
swój los. Ot, starość, wiadomo, nie jest dla lu-
dzi zbyt łaskawa, choć potrafi ujawnić i milsze 
oblicze. Gdy człowiek potrafi się cieszyć z dro-
biazgów, wtedy jest łatwiej żyć…<

(PO)
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W Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku, jak zwy-
kle gościnnej dla sportowców, karatecy z Ła-
skiego Klubu Sztuk Walki zdawali egzamin na 
stopnie uczniowskie KYU w OYAMA KARA-
TE. Do egzaminu przystąpiło 145 zdających. 

Egzamin podzielony był na 3 etapy. Pierw-
szy odbył się na dużej sali gimnastycznej, w któ-
rej wszyscy zdający prezentowali techniki ręczne, 
kopnięcia oraz formy kata. Do drugiego i trze-
cie etapu przystąpili zdający na stopnie od 6 kyu 

egzamin dla karateków
wzwyż. Podczas drugiego etapu karatecy do 14 
roku życia musieli wykazać się umiejętnością łą-
czenia technik oraz zaprezentować techniki wal-
ki. Stoczyli oni walki na tarczach. Trzeci etap to 
walki. Do tego etapu przystąpili zdający powyżej 
14 roku życia. Toczyli oni realne walki. Ilość walk 
uzależniona była od stopnia na który zdawali.

Na egzamin licznie przybyli również rodzice, 
dziadkowie i znajomi zdających. Wszyscy spor-
towcy mogli liczyć na wsparcie i uznanie z try-

bun. Po zdanych egzaminach zmęczonych ale 
jednocześnie szczęśliwych karateków trybuny 
nagrodziły gromkimi brawami. Egzamin nie był 
łatwy, wymagał długich przygotowań na trenin-
gach, każdy ze zdających musiał zaprezentować 
techniki zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi 
na stopień, który chciał zdobyć. Tak liczna grupa 
zdających pozwala z optymizmem myśleć o przy-
szłości klubu.< 

Stanisław Kołodziejski

W IV halowym turnieju piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka pierwsze 
miejsce zajęła drużyna MULKS Łask 1, drugie - 
Kolejarz Łódź, a trzecie - Unia Sulmierzyce.

WYNIKI GRUPY A:

MULKS Łask I - Mechanik Radomsko - 1:0 
(Pabisiak)
Włókniarz Zgierz - Olimpia Karsznice - 4:0 
MULKS Łask I  - PTC Pabianice I - 3:1 
(Klewin, Królak, Sęczkowski)
Mechanik Radomsko - Olimpia Karsznice - 3:1 
Włókniarz Zgierz - PTC Pabianice I - 2:1
MULKS Łask I  - Olimpia Karsznice - 6:1 
(Pabisiak x2, Różycki, Królak, Sęczkowski x2)
Mechanik Radomsko - PTC Pabianice I - 0:2
Włókniarz Zgierz - MULKS Łask I  - 2:2 
(Różycki, Sęczkowski)
PTC Pabianice I - Olimpia Karsznice - 0:0 
Włókniarz Zgierz - Mechanik Radomsko - 5:1

Tabela grupy A

mulks Łask zdobył Puchar Burmistrza

 WYNIKI GRUPY B:

MULKS Łask II - Kolejarz Łódź - 0:2 
Unia Sulmierzyce - Włókniarz Konstantynów - 2:0
MULKS Łask II - PTC Pabianice II - 3: 0 (Żak 
x2, Dobroszek)
Kolejarz Łódź - Włókniarz Konstantynów - 2:1
Unia Sulmierzyce - PTC Pabianice II - 2:1
MULKS Łask II - Włókniarz Konstantynów - 4: 4 

MECZE PÓŁFINAŁOWE:

Włókniarz Zgierz - Kolejarz Łódź - 0: 0 k 1:2 
Unia Sulmierzyce - MULKS Łask I - 2: 0 (Królak, 
Kurcbuch)
Mecz o 9 miejsce:
Włókniarz Konstantynów - Olimpia Karsznice - 3:0
Mecz o 7 miejsce:
Mechanik Radomsko - PTC Pabianice II - 1:1 k 3:2 
Mecz o 5 miejsce:
PTC Pabianice II - MULKS Łask II - 3: 1 ( Świer-
czewski)
Mecz o 3 miejsce:
Pogoń Ekolog Zduńska Wola - Unia Sulmierzyce 
- 3: 3 k 0:2
FINAŁ:
MULKS Łask I - Kolejarz Łódź - 0:0 k 2:1
 

NAGRODY INDYWIDUALNE:

Najlepszy bramkarz - Krystian KLEWIN 
(MULKS Łask I)

(Świerczewski, Dobroszek, Żak x2)
Kolejarz Łódź - PTC Pabianice II - 8:1
Unia Sulmierzyce - MULKS Łask II - 3: 1 (Do-
broszek)
PTC Pabianice II - Włókniarz Konstantynów - 2:1 
Kolejarz Łódź - Unia Sulmierzyce - 1:3

Tabela grupy B

Król strzelców - Damian WOŹNIAK 
(Unia Sulmierzyce)
Najlepszy zawodnik - Mateusz ŻAK (MULKS 
Łask II)
Indywidualna Nagroda Przewodniczącego Komi-
sji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
p. Grzegorza STOLARKA - Kamil KRÓLAK 
(MULKS Łask I)

Nagrody zawodnikom oraz zwycięskim 
drużyną wręczył wiceprezes Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 
Grzegorz STOLAREK.

MULKS I ZAGRAŁ W SKŁADZIE:

Krystian KLEWIN, Mateusz PABISIAK, Wiktor 
MARCINIAK, Kamil KRÓLAK, Dawid RÓ-
ZYCKI, Kamil KURCBUCH, Jaku SĘCZKOW-
SKI.
TRENER: Wiesław SIĘBOR

MULKS II ZAGRAŁ W SKŁADZIE:

Mikołaj RATUSZNY, Przemysław SOBOLEW-
SKI, Hubert ŚWIERCZEWSKI, Michał TWA-
RÓG, Marcin KŁOS, Mateusz DOBROSZEK, 
Mateusz ŻAK.
ASYSTENT: Sławomir SOBOLEWSKI<
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WAŻNIEJSZE IMPREZY W KWIETNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa rękodzieła Marzanny 
Grałki kwiecień ŁDK ŁDK

2. Konkurs techniczny 
„Małe - duże Jajo Kurze” kwiecień Łask Hufiec Łask 

3.
Wielkanocne inspiracje - wysta-
wa prac podopiecznych SOSW 
w Łasku 

kwiecień BP w Sieradzu filia 
w Łasku

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

4.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Z plecakiem przez Amerykę 
Łacińską” - Anna Kufel-Dzierz-
gowska

1 ŁDK ŁDK

5. Międzypowiatowy Konkurs 
Fizyczny dla uczniów gimnazjów 4 I LO w Łasku OPRU „Asymptota”

I LO w Łasku 

6.
Koncert „Kwartet Jorgi”  
z Poznania, 
z prezentacją filmu „Janosik 21” 
w cyklu Różne Barwy Muzyki 

5 ŁDK ŁTK

7. Międzypowiatowy Konkurs 
Chemiczny dla uczniów gimnazjów 5 ZSP nr 1 w Łasku OPRU „Asymptota”

ZSP nr 1 w Łasku 

8.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Obraz z historią w tle” 
wygłosi dr Łukasz Grzejszczak 

8 ŁDK ŁDK

9.
Wystawa pt. „Wieczorne miasta”  
w cyklu wystaw Piotrkowskiego  
Towarzystwa Fotograficznego 
Fcztery

9-22 ŁDK ŁDK 

10. Obchody 74. rocznicy zbrodni 
katyńskiej 14, godz. 13 cmentarz 

parafialny w Łasku
gmina Łask, 

32. BLT w Łasku

11.
Bonjour la France - wystawa 
w ramach projektu Ambasady  
Francji „Łódzkie bardziej francu-
skie” 

14.04 - 
05.05 

BP w Sieradzu filia 
w Łasku

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

12.
Tydzień kultury francuskiej w ra-
mach projektu Ambasady Francji 
„Łódzkie bardziej francuskie” 

22-29 BP w Sieradzu filia 
w Łasku

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

13.
Wystawa pt. „Najlepsze kadry PTF 
Fcztery” w ramach cyklu wystaw 
Piotrkowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego Fcztery

23.04 -
6.05 ŁDK ŁDK

14.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Malarstwo Młodej Polski” 
wygłosi dr Łukasz Grzejszczak 

23.04-6.05 ŁDK ŁDK

Sportowe

1. VII Pływacki Puchar Sprintu 
Łask - Sieradz - Wieluń - Pajęczno 5 CSiR - 

pływalnia kryta 
MUKS „Wodnik”, 

CSiR

2. IX Wojewódzki Bieg Pamięci 
Jana Pawła II 6

kolegiata łaska,
otwarcie biegu - 

ul. Warszawska 13 

powiat łaski, 
gminy powiatu, 

proboszcz parafii 
NPNMP w Łasku

3. Gala Mieszanych Sztuk Walki 
Dzieci i Młodzieży 12 PG nr 2 ŁBT Sztuki Walki

4. II Otwarte zawody na celność 
lądowania modeli RC 13 teren rekreacyjny,

ul. Narutowicza 28 KMLiK ŁDK

5. Zawody strzeleckie o Puchar Wiosny 27 strzelnica w Ostrowie SAK „Merkury” 
KRUK LOK Łask 

To był jeden z najtragiczniejszych poża-
rów w ostatnich latach. Gdy kilka minut 
po godz. 2 w nocy strażacy otrzymali infor-
mację o pożarze w budynku przy ul. Wcza-
sowej 2 w Kolumnie, nie przypuszczali, że 
finał akcji będzie tak zaskakujący. Przyby-
łe na miejsce pożaru zastępy gaśnicze za-
stały płonące mieszkanie na parterze tego 
budynku. Ewakuowano mieszkańców. Na 
miejsce pożaru przybył również burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek.

Gdy ugaszono płomienie i opanowano za-
dymienie, strażacy odnaleźli w mieszkaniu 
zwłoki dwóch braci. Jeden z nich mieszkał 
w tym domu, drugi prawdopodobnie przyszedł 
do niego w odwiedziny. Jak wynika ze stra-
żackiego dochodzenia, przypuszczalnie jeden 
z mężczyzn zaprószył ogień.<

(ER)

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalne-
go Komendy Wojewódzkiej Policji w Ło-
dzi zatrzymali dwóch złodziei w wieku 37 
i 69 lat, którzy z okradania działek letni-
skowych uczynili sobie źródło dochodu. 
Do zatrzymania doszło w powiecie pabia-
nickim. Właśnie przewozili łupy... 

Około godziny 3 policjanci zatrzymali VW 
Transportera, którym przewożono m.in. meble 
i elektronarzędzia pochodzące z jednej z okra-
dzionych działek letniskowych z powiatu ła-
skiego. Gdy sprawą zajęli się funkcjonariusze 
z Łasku, okazało się, że złodzieje mają na kon-
cie sporo innych domków letniskowych nie tyl-
ko z okolic Łasku, ale i ościennych powiatów. 
Od września 2013 roku okradali działki będące 
faktycznie bez nadzoru, bo w okresie jesienno- 
zimowym ich właściciele sporadycznie doglą-
dają swojego dobytku. Już dziś można powie-
dzieć, że sprawa ma charakter rozwojowy i być 
może złodzieje mają na koncie więcej okradzio-
nych działek. Łupy tylko z tej ostatniej właści-
ciel wycenił na ponad 6 tysięcy złotych.<

(ER)

Podziękowanie
Wszystkim Państwu, którzy okazali 

mi wsparcie w mojej ciężkiej 
chorobie przekazując swój 1% 
podatku serdecznie dziękuję. 
Jest to dla mnie duża pomoc 

finansowa, a zebrane pieniądze 
umożliwią mi kontynuację 

niezbędnego dla mnie leczenia.

Wioleta Grącka

Działkowi złodzieje

TRAGIcZNY 
POżaR
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Repertuar „Stu Uśmiechów” obejmuje polskie tańce narodowe (po-
lonez, kujawiak, oberek, krakowiak) a także suity regionalne: lubelskie, 
łowickie, krakowskie, rzeszowskie, wileńskie, warszawskie, śląskie. 
Podczas koncertu w Łasku wileńska młodzież zaprezentowała także tań-
ce litewskie, słowackie i ukraińskie. Pieśni, tańce i obrzędy przeplatały 
się wzajemnie tworząc barwne, żywe i atrakcyjne widowisko. 

Ponadto publiczność zgromadzona w ŁDK obejrzała film o Po-
lakach na Litwie, kultywujących zwyczaje swoich przodków i dbają-
cych o tradycję - szczególnie dużo miejsca poświęcono „Kaziukom”, 
odbywającemu się od czterystu lat jarmarkowi odpustowemu w Wilnie 
w dzień świętego Kazimierza (4 marca). Można było również zobaczyć 
jak wyglądają przygotowania i entuzjazm, z jakim do codziennych tre-
ningów przystępują młodzi artyści tworzący „Sto Uśmiechów”. Godna 
podziwu pasja i zaangażowanie wileńskiej młodzieży, podkreślone ory-
ginalnymi, dopracowanymi w najdrobniejszych szczegółach kostiuma-
mi - to wszystko dostarczyło łaskiej publiczności wielu wyjątkowych 
emocji i prawdziwie głębokich wzruszeń. „To co najlepsze w polskości - 
jest na kresach” - te słowa pani Marii Piotrowicz (prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Oddział w Łodzi) najlepiej podsumowują występ 
polonii wileńskiej na scenie ŁDK. 

Tym, których zachwycił koncert „Stu Uśmiechów”, a także tym, 
którzy przegapili to wyjątkowe wydarzenie, polecamy kolejne spotka-
nie z młodymi polskimi artystami z Wileńszczyzny. W ostatnią sobotę 
czerwca będziemy gościć w ŁDK Polskie Studio Teatralne z Wilna ze 
spektaklem „Powtórka z Czerwonego Kapturka”. Bilety na przedstawie-
nie będzie można zakupić w sekretariacie ŁDK już w kwietniu. Liczba 
miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy!<

Marcin Dybalski

W niedzielne popołudnie 9 marca br. w sali widowiskowej 
Łaskiego Domu Kultury wystąpił dziecięco-młodzieżowy 
zespół tańca „Sto Uśmiechów” z Wilna. Jest to 
reprezentacyjny zespół Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
i szkoły - przedszkola „Źródełko”. Grupa działa od 1996 r. 
a podstawowym obszarem jej twórczych zainteresowań jest 
polski folklor taneczno-muzyczny. 

STO UŚMIECHÓW 
z wilna

Biblioteka Pedagogiczna w Łasku w ramach działań 
promocyjnych już po raz trzeci wzięła udział w organizowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Łasku Targach Edukacyjnych. 
Tradycyjnie spotkanie odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku. Imprezę zorganizowano 
głównie z myślą o gimnazjalistach, przed którymi niebawem 
pojawi się dylemat wyboru dalszego szczebla kształcenia. 

Swoją ofertę zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne z powiatu 
łaskiego. Uczniowie tych placówek starali się jak najlepiej zaprezento-
wać młodszym kolegom oferty edukacyjne. Biblioteka przygotowała 
literaturę, która może pomóc w wyborze szkoły, czy też dalszej ka-
riery. Pojawiły się również publikacje dotyczące aktualnych proble-
mów młodzieży, takich jak dopalacze, agresja, terapia nastolatków czy 
ryzykowne zachowania. Także nauczyciele odwiedzający Targi mogli 
znaleźć coś dla siebie. Zwiedzający chętnie brali foldery i wizytówki 
przygotowane przez bibliotekę. Zawierają one informację o placówce, 
godzinach i dniach pracy, a także o formach jej działalności.

Gościem specjalnym Targów była Grażyna Błęcka-Kolska, absol-
wentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku.

Mamy nadzieję, że uzyskanie pełnej informacji spośród szero-
kiej oferty biblioteki i szkół ułatwi uczniom dokonanie najlepszego 
wyboru.<

Niedawno łódzki zespół „Oddźwięk” zaprezentował w ŁDK 
program akustyczny składający się m.in z poezji śpiewanej 
oraz twórczości własnej. Publiczność wysłuchała także 
utworów znanych i lubianych wykonawców, takich jak np. 
Edyta Bartosiewicz - „Zatańcz ze mną”, Metallica - „Nothing 
else matters” czy Coma - „Tysiące jednakowych miast”. 

„Oddźwięk” (w różnych składach) pojawia się w Łasku re-
gularnie (Święto Róży), finały WOŚP). Trzon zespołu stanowią: 
Krzysztof Straburzyński - gitara solowa i śpiew oraz Rafał Gaze - 
gitara prowadząca, basowa i śpiew. Na koncercie w Łaskim Domu 
Kultury zespół wspomógł na perkusji Marcin Dybalski. W tym 
składzie grupa wystąpiła w Łasku także na Dniu Krokusa, jesienią 
ubiegłego roku.<

ODDŹWIĘK 
regularnie w Łasku

Biblioteka pedagogiczna
dla gimnazjalistów 
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Prezydent RP

na ziemi łaskiej


