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Z okazji Dnia Kobiet 
składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia

 zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. 
Życzymy również, aby każdy kolejny dzień przyniósł 

same szczęśliwe chwile, 
a uśmiech zawsze rozpromieniał Wasze twarze. 

Gala była podsumowaniem plebiscytów organizowanych przez 
„Dziennik Łódzki” i tygodnik „Nad Wartą”. Nagrodzono 
zwycięzców w prowadzonych po raz pierwszy plebiscytach 
Sportowiec Roku danego powiatu.

Zawodniczka Łaskiego Klubu Sztuk Walki PROYAMA zwycię-
żyła w plebiscycie na najpopularniejszego zawodnika powiatu łaskie-
go, a także zajęła wysokie drugie miejsce w całym plebiscycie tygo-
dnika „Nad Wartą”. Pierwsze miejsce w plebiscycie Sportowiec Roku 
Dziennika Łódzkiego zajął Adam Kszczot. Patronem w plebiscycie był 
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Gala ta to wiel-
kie wydarzenie w Łodzi. Nie zabrakło nikogo z ważnych osobistości 
miasta. Nagrody najlepszym wręczali: prezydent Łodzi Hanna Zda-
nowska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i redaktor 
naczelny „DŁ” Robert Sakowski. Gospodarzem uroczystości był Mar-
cin Polak prezes Polska Press sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka. Gości 
witała Miss Polonia.

Karolinie Kubiak towarzyszył trener Stanisław Kołodziejski, 
a także sekretarz gminy Łask Pani Beata Mielczarek, która w imieniu 
gminy Łask i burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, pogratulowała 
łaskiej sportsmence i wręczyła piękne kwiaty.

To wydarzenie było doskonałą okazją poznania wielu osobistości 
ze świata sportu, zarówno sportowców jak i działaczy. Także doskona-
łą promocją sportowych osiągnięć najlepszych zawodników z gminy 
Łask. Osiągnięcia Karoliny Kubiak, jej trenera Stanisława Kołodziej-
skiego przyjęte zostały z dużym uznaniem i gratulacjami od szerokie-
go grona oficjeli i sportowców klasy światowej. 

Dawid Kołodziejski
fot. Dziennik Łódzki

Szczególne powody do dumy i radości mieli mieszkańcy 
gminy Sędziejowice 28 grudnia 2015 r. podczas oglądania 
w Teatrze Telewizji TVP1 spektaklu pt. „Ich czworo” na 
podstawie dramatu Gabieli Zapolskiej. W przedstawieniu 
wystąpiła, bowiem 10-letnia mieszkanka Sędziejowic Aniela 
Łoniewska. Anielka u boku takich aktorów jak Artur 
Żmijewski, Małgorzata Kożuchowska, Agata Buzek, Maja 
Ostaszewska czy Mariusz Ostrowski, zagrała Lilę, dziecko 
uwikłane w narastający konflikt między rodzicami. Sztukę 
wyreżyserował zmarły tragicznie Marcin Wrona. Ci, którym 
nie udało się zobaczyć tego spektaklu, mogą to jeszcze 
zrobić w internecie wchodząc na stronę Teatru Telewizji.  
   „Ich czworo” to dla młodej aktorki z Sędziejowic nie pierwszy 
kontakt z małym ekranem. Anielę mogliśmy oglądać podczas 
koncertu galowego Festiwalu Piosenki Aktorskiej transmitowanego 
przez TVP1, gdzie śpiewała „Gdy Polska da nam rozkaz”. 
W castingach i przesłuchaniach  Aniela pokonała ponad setkę 
dziewczynek z całej Polski i wybrana została jako jedyna z dzieci 
do zaśpiewania w Koncercie Galowym.  W wakacje kręciła etiudę 
studencką, krótkometrażowy film pt. „Zwał”, a obecnie pracuje na 
planie produkowanego przez TVP2 serialu pt. „Artyści”, którego 
emisja w Telewizji ma się rozpocząć w marcu. 

Na co dzień Anielka jest aktorką Teatru „Pinezka” działające-
go przy sędziejowickim GOK-u i przemiłą skromną dziewczynką. 
My ze swojej strony życzymy jej dalszych sukcesów i rozwijania nie-
łatwej pasji, jaką jest aktorstwo.                                                       MP

Karolina KubiaK 
z Łasku 
na sportowej gali 

Cudowna anielka 
z sędziejowiC

Życzenia dla sołtysów
Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim Sołtysom z naszej gminy. Życzymy dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz lokalnej 
społeczności. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa

uznania za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie.

Przewodniczący Rady  Miejskiej 
w Łasku      

Przewodniczący Rady  Miejskiej 
w Łasku      

Burmistrz 
Łasku

Burmistrz 
Łasku

Robert Bartosik                

Robert Bartosik                

Gabriel Szkudlarek

Gabriel Szkudlarek

gaz dla BuCzku

fot. TVP/Jan Bogacz

Do końca pierwszego kwartału 2017 roku powstanie nitka 
gazowa do Buczku i Zelowa. To wspólna inicjatywa Burmistrza 
Zelowa i Wójta Buczku. Największymi odbiorcami gazu będzie 
w przyszłości wojsko, a także firmy i instytucje. Na wspomnianą 
inwestycję czekano wiele lat.
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W uroczystości uczestniczyli: burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, który złożył Jubi-
latowi - w imieniu własnym, władz samorzą-
dowych oraz mieszkańców gminy Łask - ser-
deczne życzenia pomyślności, nieustającego 
zdrowia, spokoju i pogody ducha, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego oraz przedstawiciele 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział 
w Zduńskiej Woli. Jubilat otrzymał także list 
gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów oraz 
list okolicznościowy od prezesa ZUS.

„Dwieście lat” zaśpiewali wszyscy, przy-
byli na tę uroczystość goście, wznosząc toast 
za dalszą pomyślność i zdrowie Jubilata.

Pan Stanisław Osiński urodził się 2 lutego 
1916 r. Jest wdowcem od 2000 r. Ze związku 
z żoną Jadwigą urodziło się czworo dzieci. 
Jubilat doczekał się ośmiorga wnucząt i sied-
miorga prawnucząt. Dosłużył się stopnia kapi-
tana Wojska Polskiego. Otrzymał wiele odzna-
czeń, z których najbardziej ceni sobie „Krzyż 
Orderu Odrodzenia Polski”. Jest autorem 
dwóch książek: „Armia Krajowa Rejon Łask” 
i  „W Burzy”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, ma-

100-latek z ŁaSku
2 lutego br. piękny jubileusz 100-lecia urodzin, w otoczeniu najbliższych, obchodził mieszkaniec Łasku Stanisław Osiński.

pa m i ę C i żo Ł n i e r z y 
w yk l ę t yC h
Burmistrz Łasku zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, które odbędą się 1 marca br. o godz. 17 na Placu 11 Listopada w Łasku. To 
stosunkowo nowe święto ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. cieszy się 
coraz większą popularnością i uznaniem wśród rodaków.

jąc 15 lat, Pan Stanisław wstąpił do trzyletniej 
Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małolet-
nich w Koninie. W swojej pierwszej książce 
pisze, że lata nauki w tej szkole okazały się 
decydujące dla ukształtowania Jego poglądów 
i charakteru. Po ukończeniu szkoły, w 1934 r. 
Jubilat został zawodowym podoficerem w 69 
Pułku Piechoty w Gnieźnie. Brał udział w woj-
nie obronnej 1939 r. w kompanii detaszowanej 
tego Pułku, pod dowództwem por. Pileckiego. 
Uczestniczył w bitwie pod Kutnem w Armii 
„Poznań”, dowodzonej przez gen. T. Kutrze-

bę. Po rozbiciu Armii nie poddał się, lecz przez 
Puszczę Kampinoską przedostał się do War-
szawy, gdzie w Cytadeli formował z rozbitków 
kompanię piechoty pod dowództwem kpt. Ko-
walskiego. Jako szef tej kompanii uczestniczył 
w obronie Warszawy aż do jej kapitulacji. Wró-
cił wówczas do ówczesnego miejsca zamiesz-
kania – Gniezna. Nie meldował się na żandar-
merii i był ścigany przez gestapo. Potem, wraz 
z żoną Jadwigą, powrócił do rodzinnego miasta 
Łasku. Tu, na pracy w konspiracji, upłynął Ju-
bilatowi cały okres okupacji.

Pan Stanisław mieszka z córką. Mimo sę-
dziwego wieku jest w świetnej formie, cieszy 
się dobrym zdrowiem, a przede wszystkim bar-
dzo dobrą pamięcią. Stara się być samodziel-
ny, choć na co dzień korzysta z pomocy córki 
i opiekunki.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC w Łasku

W Łasku już od kilku lat organizowane są 
uroczystości upamiętniające bohaterów anty-
komunistycznego i niepodległościowego pod-
ziemia. Niezwykle ważnym jest, aby nie za-
pominać o ich historii i poświęceniu w walce 
o prawdziwie wolną Polskę.

Plan uroczystości:
- złożenie meldunku dowódcy garnizonu Łask
- podniesienie flagi państwowej i odegranie  
  hymnu państwowego
- przemówienie burmistrza Łasku
- modlitwa w intencji żołnierzy wyklętych
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem

... i wspaniały tort.

Jubilat na wspólnej fotografii z rodziną i burmistrzem Łasku...

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

DARIUSZA OLejNIKA
Starosty Powiatu Sieradzkiego

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają:

Starosta Łaski Teresa Wesołowska wraz z Zarządem Powiatu Łaskiego 
Przewodniczący Rady Marek Aulak wraz z Radą Powiatu Łaskiego 

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku 
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Przykładem może być program 500 +. Nie 
chcę wchodzić w szczegóły. Żaden patriota 
nie może być jednak obojętny na narastający 
dramat demograficzny narodu. Na około 240 
państw świata Polska jest na 230 miejscu pod 
względem dzietności. Można używać różnych 
argumentów. Jednak minimum odpowiedzial-
ności, przyzwoitości i kultury obowiązuje 
każdego pełniącego jakąkolwiek funkcję pu-
bliczną. Umieszczenie w internecie starszej 
siostry trzymającej za nóżkę w wysoko pod-
niesionej ręce młodszego braciszka główką do 
dołu, w sposób sugerujący upuszczenie go „za 
karę”, że młodsze dziecko otrzyma 500 zł. ro-
dzi sprzeciw i retoryczne pytanie czy autor jest 
ojcem. Są jednak ludzie którym w/w 3 cechy 
nie są obce. Najpierw jednak niektóre sprawy 
nurtujące mieszkańców.

INfRASTRUKTURA DROGOWA

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Łasku podjąłem sprawę budowy, oczekiwa-
nego od powstania osiedla Przylesie, chodni-
ka na odcinku szpital – ul. Jodłowa. Temat ten 
omówiłem uprzednio z przedstawicielami za-
rządu dróg wojewódzkich – obecnym zarząd-
cą dotychczasowej drogi krajowej. Przypomnę, 
że poprzedni zarządca – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Ło-
dzi – uparcie odmawiał jakichkolwiek rozmów 
w tym zakresie. 

Przedstawiciele obecnego zarządcy poin-
formowali mnie, że możemy skutecznie zabie-
gać o budowę chodnika tylko pod warunkiem 
znaczącej finansowej partycypacji przez gminę 
Łask. Zważywszy, iż każde zadanie inwesty-
cyjne, podobnie jak i pomoc finansowa udzie-
lona innemu samorządowi, muszą być zaapro-
bowane w drodze uchwały przez Radę, zapro-
ponowałem, aby koszty budowy chodnika Łask 

Kiedy dziś oglądamy telewizję, zwłaszcza właśnie telewizję, ale także słuchamy radia 
czy przeglądamy gazety - doświadczamy już nie delikatnie sączącego się, ale wręcz 
wylewającego się jadu. Polityk politykowi wilkiem. Niejedna z tych osób wieczorem 
zapomina co mówiła rano.

pokrył w 50 %. Rada Miejska wstępnie zgodę 
wyraziła.

Wcześniej Rada Miejska zajęła podobne 
stanowisko w sprawie budowy chodnika od 
granic miasta do Gorczyna. Także ta sprawa 
„wisi” do wielu lat. Budowę chodnika na tym 
odcinku uniemożliwiał wąski pas drogowy. 
Obecnie mamy zgodę właścicieli na sprzedaż 
odpowiedniego pasa gruntu. W tym przypad-
ku zaproponowaliśmy poniesienie przez gminę 
kosztów pozyskania owego pasa (koszty prac 
geodezyjnych, notarialne, cena), na którym 
mógłby powstać ciąg pieszo – jezdny i nieod-
płatne przekazanie go województwu. Pismo za-
wierające obie propozycje zostało tydzień temu 
skierowane do marszałka województwa.

NIeZAPOMNIANe ZDARZeNIA

2 tygodnie temu odwiedził mnie pan pro-
fesor Bogumił Łaszkiewicz, którego pasją za-
wodową była chemia i w tej dziedzinie zdobył 
wszystkie tytuły naukowe pracując w Politech-
nice Łódzkiej prawie przez sześćdziesiąt lat. 
Wykładał na uniwersytetach amerykańskich 
/.../ oraz w Jos University w Nigerii, Afryka, 
jak wynika z notki biograficznej. Pan profesor 
obdarował mnie swoją książką pt. Niezapo-
mniane zdarzenia. Pamiętam - w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku w Łasku i okolicy 
nazwisko Łaszkiewicz nieodłącznie kojarzyło 
się z młynem prowadzonym przez ojca profe-
sora (wieloletniego, zasłużonego prezesa OSP 
Kolumna), a kupionym w 1920 r. przez dziad-
ka. Książkę z zapałem przeczytałem. Zawsze 
fascynowała mnie przeszłość ziemi łaskiej, 
naszego miasta, a z Niezapomnianych zdarzeń 
dowiedziałem się wiele o życiu mieszkańców 
okresu przedwojennego, czasach wojny, spra-
wach i problemach po wojnie, o ówczesnych 
nauczycielach i uczniach, znaczących i zapo-

mnianych postaciach. Kto np. dziś pamięta 
o doktorze Leszku Spałku czy historii łaskiej 
medycyny doktorze Tadeuszu Balu, albo na-
uczycielce czasu okupacji ryzykującej każdego 
dnia życiem Marii Skóreckiej. 

Pan profesor Łaszkiewicz okazuje się być 
nie tylko wybitnym uczonym, ale również ana-
litykiem ludzkich postaw i zachowań, wrażli-
wym na egzystencjalne i duchowe problemy 
człowieka. Jego głębokie, mądre przemyślenia 
i refleksje z całą pewnością można by wpisać 
do złotych myśli. Jeden przykład – Okazuje się, 
że zwłaszcza ludzie, których można zaliczyć do 
bardzo bogatych materialnie, duchowo są bar-
dzo ubodzy i rzadko dobiegają do kresu życia 
w przekonaniu o szczęśliwym przebiegu ich 
drogi – str. 210.

Chciałoby się jeszcze wiele wątków szcze-
gólnie ważnych w dzisiejszych czasach przyto-
czyć, choćby pokazać sposób, w jaki Profesor 
wyraża się o swojej kochanej żonie Zosieńce. 
I bez komentarza ostatnie zdania książki: Na-
suwa się pytanie: czy w tej pogoni za doczesno-
ścią warto się swarzyć z innymi posiadającymi 
w swej wyobraźni inną rzeczywistość? Chyba 
nie, niech każdy buduje swój własny obraz ży-
cia, byle to życie było uczciwe, z zachowaniem 
miłości i uczciwości pod każdym względem, 
aby w końcu można sobie samemu powiedzieć 
szczerze i otwarcie: miałem szczęśliwe życie na 
tej pięknej ziemi, ziemi przodków której na imię 
POLSKA.

Niezapomniane zdarzenia w pięknej szacie 
graficznej nadanej przez Wydawnictwo PPI In-
trograf Państwa Ewy i Jarosława Bussów moż-
na kupić w informacji turystycznej (muzeum). 
Jest tylko kilka egzemplarzy!
        
        15 lutego 2016 r.

Gabriel Szkudlarek

Przypominamy o trwającym właśnie XVIII 
Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportow-
ca 2015 Roku Gminy Łask. Aż 16 zawodników 
i zawodniczek reprezentujących różne dyscypliny 
zabiega o państwa głosy. Wspierać swoich fawo-
rytów można do 6 marca wysyłając SMS pod 
numer 71480 (koszt SMS-a 1,23 zł  z VAT).

Mj

Sportowiec 
roku 2015

SMS o treści:
TYP.LS.1      -   oddajesz głos na Piotra Bąka – karate, Muay - Thai, BJJ       
TYP.LS.2      -   oddajesz głos na Adama Berbelskiego – pływanie
TYP.LS.3      -   oddajesz głos na Nikolę Błażejewską – pływanie
TYP.LS.4      -   oddajesz głos na Mikołaja Bulzackiego - modelarstwo lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.5      -   oddajesz głos na Dominika Chmiela – BJJ, MMA
TYP.LS.6      -   oddajesz głos na Konrada Dębickiego - modelarstwo lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.7      -   oddajesz głos na Marikę Grzesiaka – piłka siatkowa
TYP.LS.8      -   oddajesz głos na Macieja Kacperskiego– piłka nożna
TYP.LS.9      -   oddajesz głos na Kamila Królaka – piłka nożna
TYP.LS.10    -   oddajesz głos na Karolinę Kubiak – karate, kickboxing
TYP.LS.11    -   oddajesz głos na Huberta Kudrę - karate, kickboxing
TYP.LS.12    -   oddajesz głos na Dawida Owczarka – piłka nożna
TYP.LS.13    -   oddajesz głos na Zuzannę Pokorską – piłka siatkowa
TYP.LS.14    -   oddajesz głos na Angelikę Szczepańską - karate, kickboxing
TYP.LS.15    -   oddajesz głos na Igora Szymańskiego - modelarstwo lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.16    -   oddajesz głos na Julię Wojtaszek – piłka siatkowa
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Kierownictwo Komendy Powiatowej Po-
licji w Łasku podjęło już działania mające na 
celu utworzenie aktualnej mapy zagrożeń - 
projektu MSWiA na terenie naszego powiatu. 
W tym celu odbyła się pierwsza konsultacja 
społeczna, w której uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele policji, samorządu lokalnego oraz 
zaproszeni goście. Opracowanie takiej mapy 
należy traktować jako istotny element procesu 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym, re-
alizowanym w partnerstwie międzyinstytucjo-
nalnym i społecznym. 

W tym celu 4 lutego br. w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Łasku odbyło się pierwsze 
spotkanie, w którym oprócz kadry kierow-
niczej komendy uczestniczyli: starosta łaski, 
przedstawiciele urzędów gmin z powiatu oraz 
komendy PSP w Łasku. Spotkanie otworzył 
komendant powiatowy policji w Łasku pod-
insp. Piotr Bielewski, który przedstawił głów-
ne założenia i cele konsultacji społecznych. Na 
podstawie prezentacji multimedialnej  omówił 
tworzenie tzw. map zagrożeń, a także przedsta-
wił aktualną analizę przestępstw i wykroczeń 
w powiecie. W trakcie spotkania wywiązała 
się dyskusja, podczas której poruszono zagad-
nienia dotyczące zdarzeń drogowych, patologii 
społecznych, a także kwestii bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Na zakończenie kon-
sultacji wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety, 
które będą jednym z pomocnych narzędzi w zi-
dentyfikowaniu zagrożeń. Zebrane informacje 
pozwolą na doprecyzowanie wniosków w celu 
utworzenia „mapy zagrożeń” powiatu łaskiego. 
Kolejne konsultacje społeczne będą odbywać 
się cyklicznie w pozostałych gminach powiatu. 

Dialog z lokalną społecznością jest dla 
nas niezwykle ważny, gdyż stanowi ona jedno 
z podstawowych źródeł informacji o zagroże-
niach. W ten sposób chcemy zapewnić wszyst-
kim mieszkańcom powiatu łaskiego możliwość 
uczestnictwa w ważnych dla naszego terenu 
sprawach związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa. Do udziału w prowadzonych konsul-
tacjach zgodnie z umieszczonym harmonogra-
mem zapraszamy wszystkich mieszkańców po-
wiatu łaskiego, władze samorządowe oraz or-
ganizacje pozarządowe działające w powiecie,  
mające jako zadania  statutowe działania na 
rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
Ponadto informujemy, że można również prze-

Mapa zagrożeń 
powiatu ŁaSkiego
Poczucie bezpieczeństwa ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności, 
dlatego też konieczne jest tworzenie narzędzi,  które pozwolą rzetelnie zidentyfikować 
oraz przedstawić skalę i rodzaj zagrożeń na terenie naszego powiatu. Takim właśnie 
narzędziem ma być mapa zagrożenia bezpieczeństwa. 

kazywać informacje  na temat miejsc zagrożo-
nych i wymagających większego zaangażowa-
nia policjantów za pośrednictwem poczty e-mail 
na adres: rzecznik@lask.ld.policja.gov.pl w ty-
tule wiadomości wpisując „Mapa zagrożeń”. 
Konsultacje w powiecie łaskim będą się 
odbywały m.in. w Punktach Przyjęć Intere-
santów w dniach dyżurów dzielnicowych na 
danym rejonie. Każdy z mieszkańców może 
się udać do dowolnie wybranego przez siebie 
punktu. 

mł. asp. Katarzyna Staśkowska

Na terenie rejonu I:
Budynek administracji Osiedla Sobieskiego
98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 6
wtorek godz. 14.00 - 15.00 - dyżur pełniony jest 
przez dzielnicowego z rejonu I sierż. szt. Rafała 
Wietrzyńskiego

Na terenie rejonu II: 
Budynek administracji Łaskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, 98-100 Łask, ul. Batorego 42
wtorek godz. 14.30 - 15.30, budynek Przychodni 
Rejonowej nr 2 w Kolumnie, Plac Szarych 
Szeregów 8, środa godz. 13.00-14.00, pok nr. 10
dyżury pełnione są przez dzielnicowego z rejonu II 
mł. asp. Łukasz Mielczarek

Na terenie rejonu III: 
Urząd Gminy Wodzierady, 98-105 Wodzierady 24
piątek godz. 11.00 - 12.00
dyżur pełniony jest przez dzielnicowego z rejonu 
III mł. asp. Bartosz Felcenloben – lub osobę 
wyznaczoną w zastępstwie 

Na terenie rejonu IV:
Gminny Ośrodek Kultury w Buczku, 
98-113 Buczek, ul. Szkolna 1
środa godz. 12.00 - 13.00
dyżur pełniony jest przez dzielnicowego z rejonu IV 
asp. Mariusza Bednarka

Na terenie rejonu V - teren Gminy Sędziejowice: 
Urząd Gminy Sędziejowice, 98-160 Sędziejowice, 
ul. Wieluńska 6
poniedziałek godz. 12.00 - 13.00
dyżur pełniony przez dzielnicowego z gminy 
Sędziejowice

Na terenie Rejonu VI - teren Gminy Widawa: 
Komisariat Policji w Widawie, 98-170 Widawa, 
ul. Wieluńska 15
poniedziałek godz. 9.00 - 11.00
dyżur pełniony przez dzielnicowego z gminy 
Widawa

SeSjA RAD - radni powiatu prawdopo-
dobnie zbiorą się na sesji 7 marca, zajmując się 
m.in. stanem środowiska. Radni miejscy obra-
dować będą prawdopodobnie później, zajmując 
się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie.

STYPeNDIUM Prezesa Rady Ministrów 
za osiągnięcia naukowe otrzymał uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku (Kolumnie), te-
goroczny maturzysta Dominik Olech. Jest on 
finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskie-
go, bierze udział w Olimpiadzie Historycznej. 
Jeden z najlepszych uczniów Łasku podejmo-
wany był niedawno przez  burmistrza Gabriela 
Szkudlarka.

feSTIWAL RÓŻ – już czwarta edycja tej 
udanej imprezy odbędzie się 2 i 3 lipca br. Tra-
dycyjnie pierwszy dzień upłynie pod znakiem 
konferencji i konkursu na najpiękniejszą róże 
odbywającego się w ŁDK, zaś drugiego dnia 
na Placu 11 Listopada pojawią się stoiska m.in. 
producentów róż. 

BIeG PAPIeSKI - jedenasta już impreza 
z tego cyklu odbędzie się dziesiątego kwiet-
nia br. Działania organizacyjne rozpoczęło już 
m.in. starostwo powiatowe.

SZPITAL w Łasku od lat budzi emocje. 
Co jakiś czas opinia publiczna alarmowana jest 
różnymi negatywnymi zdarzeniami, co w kon-
sekwencji odbija się na funkcjonowaniu tej 
placówki i odchodzeniu pacjentów do innych 
szpitali. Na szczęście są i dobre wieści płynące 
z Centrum Dializa: łódzki oddział NFZ uchylił 
swoją wcześniejszą negatywną decyzję doty-
czącą kontraktu na chirurgię szczękową i laryn-
gologię, dodajmy jeszcze, że od lat w murach 
łaskiej placówki działa znakomity oddział uro-
logiczny.

SĘDZIejOWICKA OSP, legitymują-
ca się bogatą historią i dorobkiem, poszukuje 
kandydatów do służby w swoich szeregach. 
Szczególnie liczy na tych, którzy chcą pomagać 
innym i walczyć z ogniem czy innymi zagroże-
niami. Kontakt: tel. 609-180-998, 601-480-470.

ZIMA niemal całkowicie odpuściła – co 
prawda w drugiej połowie lutego zrobiło się 
nieco chłodniej, ale zabrakło śniegu, na który 
liczyły szczególnie dzieci korzystające z zimo-
wych ferii. Brak mrozów i śniegu cieszy szcze-
gólnie kierowców i drogowców, bo oznacza 
mniej wypadków i więcej zaoszczędzonych 
pieniędzy.

DZIeŃ OTWARTY - w zespole Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach podejmowano 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prezentu-
jąc kierunki kształcenia i przy okazji .... pokazy 
sztuk walki.

CZYje DROGI? – wyjaśniamy: byłe dro-
gi krajowe nr 12 i 14 przebiegające przez gmi-
nę Łask  mają teraz status arterii wojewódzkich 
i podlegają Zarządowi Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi. 

„eLeKTRYK” czeka na dzierżawcę – 
Zarząd Powiatu Łaskiego chce wydzierża-
wić na 10 lat siedzibę Zespołu Szkół nr 2 przy 
ul. Warszawskiej. Na razie chętnych nie wi-
dać. Na planowaną likwidację Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Ostrowie nie zgadza się łodzki 
kurator oświaty.
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Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie 
zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o podatku rolnym oraz o podatku le-
śnym. Jeżeli wysokość zobowiązania podatko-
wego na dany rok nie przekracza najniższych 
kosztów doręczenia przesyłki poleconej za po-
twierdzeniem odbioru przez operatora wyzna-
czonego, tj. kwoty 6,10 zł, decyzje podatkowe 
nie są ustalane.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym nastą-
piła zmiana przeliczników stosowanych do wy-
liczenia hektarów przeliczeniowych z gruntów 
gospodarstw rolnych, toteż powierzchnia hek-
tarów przeliczeniowych, u niektórych podatni-
ków może ulec zmianie.

W przypadku gdy kwota podatku nie prze-
kracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo 
w terminie płatności pierwszej raty. Natomiast 

MiJa terMiN…    
Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 15 marca mija termin wniesienia  
I raty podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2016 r. - dla 
osób fizycznych otrzymujących decyzje ustalające w/w podatki.

W minionym roku członkowie grupy za-
kończyli remont wielkiego bojowego śmigłow-
ca Mi-24 D, o czym kilkakrotnie pisaliśmy. 
Maszyna ta, jak przystało na pasjonatów lotnic-
twa, stała się bohaterem balu. Zresztą impreza 
rozpoczęła się przy dźwięku lądującego śmi-
głowca, a potem pojawił się eksponat „Słod-
kiej eskadry”, czyli tort w postaci wspomnianej 
maszyny. Dodajmy, że wśród dokonań Grupy 
w 2015 r. jest jeszcze m.in. remont „Łosia” 
w dłutowskim lesie oraz współorganizowanie 
Święta 2. Skrzydła i 32. BLT

Bal stał się okazją do uhonorowania wie-
lu pasjonatów z ARCHEO przez dowódcę 

grupa arCheo 
podsumowaŁa 2015 rok
już po raz szósty odbył się bal Grupy ARCHeO, będący okazją nie tylko 
do tańca i zabawy, ale i podsumowania minionego roku. Grupa zrzesza 
pasjonatów lotnictwa, którzy we współpracy z żołnierzami 32. BLT stworzyli 
muzeum podniebnych maszyn latających pod polskim niebem i na co dzień 
swoją pasją dzielą się z miłośnikami lotnictwa.

32. BLT płk. dypl. Ireneusza Nowaka - Bogu-
sława Rywaka i Tomasza Gliga, dowódcę 2. 
Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg pil. 
Dariusza Malinowskiego – Zbigniewa Prokop-
czyka i Marcina Wilgockiego, a także przez 
zastępcę dowódcy generalnego rodzajów sił 
zbrojnych gen. dywizji pil. Jana Śliwkę – Ja-
nusza Dudka, Dariusza Dębskiego i Grzegorza 
Walczaka.

Dodajmy na zakończenie, że Piotr Polit, 
spirytus movens ARCHEO, w uznaniu zasług 
otrzymał od generałów J. Śliwki i D. Malinow-
skiego statuetkę pilota.

gdy kwota podatku przekracza 100 zł, podatek 
płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego w terminach: 
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada 
roku podatkowego lub w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji. Przy dokonywaniu 
wpłat w/w zobowiązań w tytule przelewu pro-
szę podać nr kodu podatnika wskazanego w de-
cyzji podatkowej. 

Ponadto przypomina się o obowiązku 
wnoszenia opłat od posiadania psów w wyso-
kości 48 zł rocznie od jednego psa - zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z 26 paź-
dziernika 2012 r. Wpłat w/w podatków i opłaty 
od posiadania psów należy dokonać na rachu-
nek gminy Łask: nr 91 1240 3288 1111 0000 
2807 7365 BANK PKO S.A. o/ Łask.

L. Szewczyk

Dzięki uprzejmości dowódcy 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, KMLiK ŁDK 
zorganizował Otwarte Mistrzostwa Wo-
jewództwa Łódzkiego Modeli Halowych 
o Puchar Starosty Łaskiego. 

W sobotę, 30 stycznia br., wystartowa-
ło łącznie 37 zawodników z Częstochowy, 
Opoczna, Zduńskiej Woli i Łasku. Startowano 
modelami szybowców halowych F1N i mo-
delami z napędem gumowym A6. Modelarze 
z Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicz-
nego ŁDK zdobyli większość tytułów mi-
strzów województwa łódzkiego:

f1N Młodzik
I Mikołaj Bulzacki
II Piotr Niewiadomski
III Szymon Oborowski

f1N Senior
I Igor Szymański
II Konrad Dębicki
III Krzysztof Bulzacki

A-6 
I Maciej Wilczyński
II Mikołaj Bulzacki
III Piotr Niewiadomski

Wyodrębniona f1N Dziewcząt
I Oliwia Matyśniak (Łask)
II Iga Kowalczyk (Zduńska Wola)
III Olga Kurowska (Opoczno)

Igor Szymański wykonał najlepszy lot za-
wodów który trwał 38,6 sekundy i jest to aktu-
alny rekord sali sportowej 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w klasie F1N. Zawody zakończył 
wicestarosta łaski Marek Krawczyk, wręczając 
najlepszym zawodnikom puchary.

Andrzej Pikosz

mistrzostwa 
modeli 
halowyCh
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W trakcie spotkania samorządowcy tradycyjnie wymienili się spo-
strzeżeniami i doświadczeniami, ze szczególnym naciskiem na przygoto-
wania do naborów konkursowych w ramach funduszy Unii Europejskiej. 
Szczególnie dużo miejsca poświęcono tym razem również inicjatywom 
i wydarzeniom sportowym. Starosta łaski zaprosiła pozostałe samorządy 
do udziału w Spartakiadzie Władz Samorządowych Województwa Łódz-
kiego oraz wsparcia organizowanego cyklicznie Wojewódzkiego Biegu 
Pamięci Jana Pawła II w Łasku. 

Kolejne spotkanie starosty łaskiego z burmistrzem Łasku oraz wójtami gmin 
powiatu łaskiego odbyło się tym razem w Sędziejowicach, gdzie gospodarzem 
był tamtejszy wójt gminy jerzy Kotarski.

Starosta łaski Teresa Wesołowska i wicestarosta Marek Krawczyk 
mieli okazję zobaczyć efekty ostatnich prac remontowych i zakupów 
inwestycyjnych dokonanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Łasku. W ostatnich miesiącach w ośrodku utworzono no-
woczesną pracownię multimedialną, zakupiono nowy sprzęt komputero-
wy i interaktywny, wykonano remonty pomieszczeń łącznika i sali gim-

Nowe oblicze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
19 stycznia br. w obecności władz samorządowych powiatu łaskiego, przedstawicieli rady rodziców oraz pracowników ośrodka odbyło 
się oficjalne oddanie do użytku modernizowanych w ostatnim czasie pomieszczeń.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku odbyły się 
III Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych. Patro-
nat honorowy nad targami objęła starosta łaski  Teresa Wesołowska. 
W oficjalnej inauguracji targów uczestniczyli: wicestarosta łaski Marek 
Krawczyk, dyrektor regionalny Wydziału Zamiejscowego Społecznej 
Akademii Nauk w Zduńskiej Woli Mariusz Glinkowski oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Łasku Małgorzata Mysur.

Tegoroczna edycja targów cieszyła się sporym zainteresowaniem, do 
udziału zgłosiło się ponad 20 wystawców, w tym: Politechnika Opol-
ska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu, Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i  Wyższa Szkoła 
Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wro-
cławiu.

Powiat Łaski tradycyjnie zorganizuje również Powiatowe Targi Edu-
kacyjne, które w tym roku odbędą się 2 marca br. w budynku Zespo-

targi edukaCyjne dla mŁodzieży
Targi edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych i Powiatowe Targi edukacyjne przyciągają 
corocznie uwagę młodzieży z całego regionu. 

Ustalono również szczegóły związane z organizacją I Turnieju Halo-
wego Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Łaskiego. Impre-
za będzie miała charakter integracyjno-charytatywny i zorganizowana 
zostanie w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Celem 
zawodów będzie popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku sa-
morządowym, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja środowi-
ska samorządowego z mieszkańcami powiatu łaskiego.                               

Dariusz Cieślak

nastycznej, a także ogrodzenia obiektu. Ponadto, doposażono gabinety 
rehabilitacji ruchowej i hydromasażu.

- Wszystkie wykonane prace poprawią estetykę wnętrz i komfort 
pracy uczniów oraz nauczycieli. Jest to kolejny krok w stronę rozwoju 
naszej oświaty – powiedziała starosta T. Wesołowska. 

Dariusz Cieślak

łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku. Swoje oferty edukacyjne 
zaprezentują wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu łaskiego, 
stoiska wystawią służby mundurowe, instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe oraz przedsiębiorcy.

Przy okazji V Powiatowych Targów Edukacyjnych powiat łaski zain-
auguruje organizację Powiatowego Przeglądu „Polonezów Studniówko-
wych” pod patronatem starosty łaskiego Teresy Wesołowskiej. Specjalne 
powołane jury wyłoni najlepszą szkołę, która za zwycięstwo w przeglą-
dzie otrzyma Puchar Starosty.

Głównym celem organizowanych cyklicznie targów edukacyjnych 
jest pobudzenie aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych poszukujących informacji na temat możliwości dalszego kształ-
cenia. Dzięki wystawionym stoiskom mają oni możliwość zapoznania 
się z ofertą publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz 
instytucji pośredniczących w doradztwie szkolnym i zawodowym.

Szczegółowe relacje z wydarzeń - na stronie internetowej www.lask.
com.pl oraz na stronach internetowych szkół.                  Dariusz Cieślak
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W spotkaniu uczestniczyli między innymi: zastępca łódzkiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Paweł Stępień, starosta łaski Te-
resa Wesołowska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP 
w Łasku dh Wojciech Pokora oraz burmistrz i wójtowie gmin z powiatu 
łaskiego jak również prezesi i komendanci oddziałów miejsko-gmin-
nych i gminnych Związku OSP RP powiatu łaskiego oraz przedstawicie-
le współpracujących służb mundurowych.

Naradę rozpoczął bryg. Piotr Rudecki – komendant powiatowy 
PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego 
w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Ko-
mendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2015, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji termomodernizacji budynku KP i prowadzo-
nej akcji edukacyjnej „Zgaś ryzyko” - „Bezpieczny dom” propagującej 
instalowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w budynkach 
mieszkalnych.

Następnie zastępca komendanta powiatowego PSP w Łasku – bryg. 
Piotr Cały przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu 
zagadnień kontrolno – rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także 
dokonał analizy zdarzeń za rok 2015.

Oceny działalności KP PSP Łask w roku 2015 dokonali: st. bryg. 
Paweł Stępień – zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP 
w Łodzi oraz starosta łaski Teresa Wesołowska.

W imieniu władz samorządowych szczebla gminnego głos zabrała 
Janina Kosman – zastępca burmistrza Łasku, składając podziękowania 

PSP W ŁaSku POdSumOWaŁa 2015 rOk
W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność strażaków w 2015 roku.

za dobrą współpracę w minionym roku. Spośród zaproszonych gości po-
dziękowania za dobrą współpracę między PSP a OSP złożył dh Wojciech 
Pokora – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku.

Na zakończenie bryg. Piotr Rudecki przedstawił główne zadania do 
realizacji w 2016 roku dla Komendy Powiatowej PSP w Łasku.

Komenda Powiatowa PSP w Łasku

inspekCja weterynaryjna

w trosCe o nasz zdrowie

Dział zdrowia i ochrony zwierząt realizuje 
swoje zadania nadzorując gospodarstwa utrzy-
mujące zwierzęta gospodarskie  i monitorując 
choroby zakaźne i zaraźliwe zwierząt, które 
często są zoonozami, czyli chorobami przeno-
szącymi się na ludzi. Takie choroby to przede 
wszystkim: gruźlica, bruceloza, ptasia grypa, 
świńska grypa, salmonelloza, wścieklizna. 

W ramach monitoringów prowadzonych 
przez lekarzy weterynarii z Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii w Łasku pobierane są 
próby od poszczególnych gatunków zwierząt 
i badane w kierunku chorób zakaźnych. Efek-
tem wieloletniego monitorowania chorób za-
kaźnych zwierząt, teren powiatu łaskiego jest 
uznany przez Komisję Europejską za wolny od 
enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy, brucelo-
zy, choroby Aujeszkiego u świń, wścieklizny.

Wobec zagrożenia afrykańskim pomorem 
świń w powiecie łaskim prowadzone są badania 
padłych dzików, a nadzór nad fermami trzody 
chlewnej jest prowadzony z większą częstotli-
wością i szczególnym zwróceniem uwagi na 
ewentualnie zwiększoną  liczbę upadków świń. 
Do końca stycznia 2016 r. nie stwierdzono żad-
nego dodatniego wyniku tej choroby. 

W przypadku pokąsania człowieka przez 

Powiatowy  Inspektorat Weterynarii w Łasku, właściwy dla powiatów 
łaskiego i zduńskowolskiego, swoją działalnością obejmuje działy 
zdrowia i ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia 
zwierzęcego oraz  bezpieczeństwa pasz i utylizacji.

zwierzę (pies, kot, a nawet zwierzęta gospodar-
skie i dzikie), prowadzone są obserwacje tych 
zwierząt. O wynikach obserwacji powiada-
miana jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Łasku.  Do stycznia 2016 r. nie 
odnotowano żadnego przypadku wścieklizny. 
W ramach zapobiegania wściekliźnie prowa-
dzone były w 2015 r. szczepienia lisów wolno-
żyjących,  w wyniku czego przez ostatnie lata 
nie stwierdzono wścieklizny u tych zwierząt.

Pod stałym nadzorem są również warunki 
utrzymania zwierząt gospodarskich i towarzy-
szących, kontrolowane są warunki dobrostanu 
zwierząt, ich żywienia oraz wymaganej przepi-
sami prawa identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dział bezpieczeństwa żywności pochodze-
nia zwierzęcego realizuje swoje zadania nad-
zorując, zgodnie z zasadą „od pola do stołu” 
zapisaną w białej księdze UE, wszystkie zakła-
dy, w podległych mu powiatach, produkujące 
żywność: ubojnie, przetwórnie mięsa białego 
i czerwonego, zakłady garmażeryjne, przetwór-
stwo mleczarskie. Obejmuje swym nadzorem 
również fermy drobiu  rzeźnego i jaj konsump-
cyjnych oraz  gospodarstwa utrzymujące bydło 
mleczne. W ramach tego nadzoru kontrolowana 

jest technologia, higiena produkcji, jak również 
bezpieczeństwo zdrowotne produktu końcowe-
go trafiającego do konsumenta. 

Realizując wcześniej wspomnianą zasadę 
„od pola do stołu”, pracownicy Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Łasku nadzorują 
bezpieczeństwo środków żywienia zwierząt wy-
produkowanych w gospodarstwie, mieszalniach 
pasz, młynach, browarach i gorzelniach.

W ramach monitoringu żywności pocho-
dzenia zwierzęcego i pasz prowadzone są bada-
nia kontrolne obecności substancji niedozwolo-
nych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 
produktów leczniczych dla  zwierząt  w produk-
tach pochodzenia zwierzęcego, paszach  oraz 
w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

W ramach prewencji co roku powiatowy le-
karz weterynarii w Łasku przeprowadza ćwicze-
nia symulacyjne zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt zgodnie z planami gotowości opraco-
wanymi przez inspektorów biura PIW w Łasku.

Powiatowy lekarz weterynarii w Łasku 
swoim działaniem przyczynia się do bezpie-
czeństwa zdrowia publicznego poprzez zabez-
pieczenie epizootyczne i dbając o bezpieczeń-
stwo żywności pochodzenia zwierzęcego.

Sławomir Borkowski
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Druhowie mają też rozwijać kulturę fizyczną i sport, m.in. poprzez 
udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz prowadzić działalność 
kulturalno-oświatową i rozrywkową. Zebrania sprawozdawczo - wybor-
cze miały dać odpowiedź w jakim stopniu te ważne zadania społeczne są 
realizowane przez 8 jednostek OSP w gminie Buczek. Podczas zebrań 
druhowie ochotnicy dokonali podsumowania pracy społecznej i osią-
gnięć w szkoleniu w minionym roku.

Strażacy dokonali też wyboru statutowych organów stowarzyszeń, tj. 
zarządów i komisji rewizyjnych, a także wybrali swoich przedstawicieli 
na zjazd gminny. Zebrania odbywały się na przełomie stycznia i lutego 
2016 r. 

BRODNIA
16 stycznia w  strażnicy pełniącej również rolę świetlicy wiejskiej 

administrowanej przez jednostkę OSP w Brodni odbyło się pierwsze 
w 2016 r. strażackie zebranie sprawozdawczo-wyborcze. We wszystkich 
zebraniach uczestniczył wójt gminy Bronisław Węglewski, pełniący za-
razem funkcję prezesa gminnego, a także komendant gminny druh Wik-
tor Papuga.

 Prezes OSP w Brodni Dawid Pyrek dokonał otwarcia zebrania, po-

wyborczo-Sprawozdawczy rok w oSp
Statut Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi, że ich celem jest prowadzenie działalności 
mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a ponadto powinni brać 
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

witał wójta, a zarazem prezesa gminnego Bronisława Węglewskiego, 
komendanta gminnego Wiktora Papugę, radną Bożenę Kraskę i sołtysa 
Danutę Czupryniak. W krótkim podsumowaniu działalności za miniony 
rok druhowie pochwalili się zakupem nowego agregatu i masztu oświe-
tleniowego. Jednostka skupia łącznie 33 druhów, a w minionym roku 
m.in. brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych, obsłudze Święta 
Truskawki, organizowała tzw. dyngus i zabawę taneczną. Aktywność fi-
nansowa jednostki w postaci dochodów to 16.331,88 zł, w tym 1849,88 
zł pozyskała z budżetu gminy Buczek. W zakresie wydatków dokona-
no zakupu umundurowania za kwotę 3294.08 zł, koszty administracyjne 
wyniosły 6734,0 zł, na inwestycje i remonty przeznaczono 2593,40 zł. 
Ważnymi punktami zebrania było udzielenie absolutorium ustępującemu 
zarządowi, co druhowie uczynili jednogłośnie, i wybór nowego zarządu 
stowarzyszenia. Na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano pre-
zesa Marcina Badziaka i naczelnika Roberta Bednarka.

W br. druhowie nowego zarządu z Brodni planują zakup części no-
wych węży, drabiny i kilku ubrań bojowych. W zakresie prac gospo-
darczych podjęto decyzje o pomalowaniu sali. Jest to uzasadnione ze 
względu na wynajmowanie sali na uroczystości rodzinne, zebrania wiej-

Gościem spotkania była Aldona Plucińska etnograf z Muzeum Et-
nograficznego w Łodzi, która w niezwykle barwny sposób opowiadała 
o zapustach, czyli współcześnie przez nas nazywanym karnawale. Nie 
zabrakło symboli karnawałowych w postaci masek i strojów.

Tradycyjnie podczas spotkania mieszkańcy naszej gminy mieli moż-
liwość wykazania się znajomością historii Buczku i okolic. Na pytania 
konkursowe odpowiadali Katarzyna Olszewska-Kredens, Irena Staniek 
i Grzegorz Antczak. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami wójta gmi-
ny.

Na zakończenie wyświetlony został film specjalnie przygotowany na 
karnawałowe spotkanie.

Alicja Hans

karnawałowe Spotkanie w bibliotece
Zapoczątkowane jesienią sobotnie spotkania w bibliotece mają swój ciąg również zimą. Bo również „Zimą w Buczku nie musi być 
nudno” – takie hasło stało się naszym mottem. W minioną sobotę zaprosiliśmy do biblioteki sympatyków karnawału.

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku zaprasza wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji dyktanda. Dyktando może napisać 
każda osoba dorosła (przepraszamy, niestety bez nauczycieli). Zaprasza-
my w niedzielę, 13 marca o godz. 15.

dyktando 2016 Zapisy przyjmujemy osobiście w bibliotece w Buczku, telefonicznie 
– 43 677 44 43, pocztą elektroniczną – gminnabibliotekabuczek@wp.pl, 
lub przez Facebooka biblioteki.

Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich 
uczestników miłe niespodzianki.

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca.                 
AH

OSP w CzestkowieZebranie OSP Malenia
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skie, także planowaną tutaj organizację wigi-
lii dla osób samotnych oraz wigilii strażackiej 
w grudniu 2016 r.

Podczas omawiania spraw organizacyjnych 
jednostki Walerian Druch zachęcał zarząd do 
częstszych zbiórek, szkolenia i doskonalenia 
warsztatu strażackiego, nawet w każdym mie-
siącu. Druhowie związani z drużyną piłkarską 
podziękowali wójtowi za możliwość trenin-
gu i rozgrywania meczy na boisku gminnym 
w Buczku.

Radna Bożena Kraska poprosiła wójta Bro-
nisława Węglewskiego o rozważenie możliwo-
ści pomocy dla sportowców z Brodni w zakresie 
budowy boiska sportowego obok budynku OSP. 

Wójt Bronisław Węglewski pogratulo-
wał nowemu zarządowi wyboru, omówił spra-
wy dotyczące aktywności jednostki w zakresie 
udziału w uroczystościach gminnych, kościel-
nych, zawodach sportowo-pożarniczych. Wójt 
nie odmówił pomocy przy ewentualnej budowie 
boiska, choć - jak podkreślił - obecnie piłkarze 
mają o wiele lepsze warunki do treningu i roz-
grywania meczy na boisku, które ma certyfikat 
OZPN. Gospodarz gminy przedstawił także naj-
ważniejsze inwestycje prowadzone na terenie 
gminy z uwzględnieniem tych, które dotyczą 
Brodni, tj. zakończenia drogi w Brodni Dolnej, 
rekultywacji wysypiska śmieci, omówił także 
sprawy dotyczące powstania nowych stref ogra-
niczonego użytkowania w pobliżu lotniska 32. 
BLT i konsekwencji tego projektu dla miejsco-
wości, a także części sołectw gminy.

WOLA BUCZKOWSKA
Z wielką nadzieją czekają też druhowie 

z Woli Buczkowskiej na rozbudowę budynku 
strażnicy. Wójt Bronisław Węglewski chciałby 
dotrzymać obietnicy jak najszybciej, lecz spra-
wa przekwalifikowania własności budynku, po-
zyskania środków zewnętrznych nieco wydłuża 
proces oczekiwania. Oprócz budżetu gminy, 
samorząd spodziewa się też uzyskać na ten cel 
środki z WFOŚiGW w Łodzi, a także ewentu-
alnie środki unijne. Druhom opłaca się czekać 
nieco dłużej, gdyż, jak mówił wójt, „praktycz-
nie nowy budynek OSP w Woli Buczkowskiej 
będzie wizytówką sołectwa”. Druhowie z Woli 
Buczkowskiej dysponują Fordem Transitem 
z agregatem wysokociśnieniowym, przed 2 laty 
otrzymali też nową pompę Tohatsu. Jednostka 
liczy 32 druhów czynnych (łącznie 41 druhów). 
Dochody jednostki wyniosły w minionym roku 
8.557,50 zł, a wydatki 8.378,51 zł.

W minionym roku wyjeżdżali 1 raz do poża-
ru, 1 raz brali udział w akcji ratowniczej, zabez-
pieczali też wyścig kolarski i Święto Truskawki. 
W zakresie prac społecznych dokonali wycinki 
drzew, wysprzątali teren, poprawili ogrodzenie, 
dokonali też remontu podłogi w strażnicy. Do-
konywali bieżących napraw i konserwacji sprzę-
tu, wzięli też udział w zawodach sportowo-po-
żarniczych. 

    
GRZeSZYN

Prężnie działa też od wielu lat, pod wzglę-
dem organizacyjnym, jednostka w Grzeszynie 
pod przewodnictwem prezesa druha Zbigniewa 
Malinowskiego i naczelnika Jana Bordowicza. 
Jednostka choć liczy tylko 18 druhów organi-
zuje wiele spotkań lokalnych, zabaw, integrując 

społeczność lokalną w ścisłej współpracy z rad-
ną Elżbietą Malinowską, panią sołtys Sylwią 
Bordowicz i innymi paniami zaangażowanymi 
w różnych inicjatywach, wespół ze strażakami.

Jednostka wypracowała w minionym roku 
dochody wysokości 5.632 zł, wydatki to kwota 
7.437,50 zł. Druhowie biorą udział w uroczy-
stościach państwowych, kościelnych, a także 
zawodach sportowo-pożarniczych (IV miejsce). 
Z ogromną troską i zaangażowaniem dbają też 
o porządek wokół strażnicy, jak i zakup wypo-
sażenia zarówno strażackiego jak i kuchennego.

CZeSTKÓW
Również w gruntownie przebudowanej 

strażnicy OSP w Czestkowie odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 23 stycz-
nia 2016 r. Przebudowano tu strażnicę poprzez 
m.in. rozbiórkę ścian działowych, uzyskując 
w ten sposób zwiększenie wielkości sali, a także 
przebudowę zaplecza. Druhom udało się w wy-
niku m.in. dystrybucji kalendarzy, darowizn, 
organizacji zabaw zebrać środki w wysoko-
ści 16.578 zł. Po stronie wydatków w kwocie 
8.786 zł pojawiły się: zakup sprzętu i umundu-
rowania, koszty administracyjne i inne wydatki. 
Jednostka stawia sobie na bieżący rok 2 podsta-
wowe, ambitne cele: w wymiarze doposażenia 
- zakup nowego samochodu gaśniczego, a wy-
miarze organizacyjnym - przygotowanie obcho-
dów 100-lecia OSP Czestków. Jednostka liczy 
32 druhów czynnych, w minionym roku zano-
towała 4 wyjazdy (1 do pożaru, 3 do zdarzeń), 
brała też udział w Gminnych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych (V miejsce). Z okazji zbli-
żającego się jubileuszu 100-lecia, który będzie 
obchodzony już w „nowej” strażnicy życzymy 
już dziś najstarszej jednostce w gminie wielu 
sukcesów, realizacji stawianych sobie celów 
i zapisania następnych 100 lat pięknej historii, 
wzorem swoich poprzedników, uwieńczonych 
na stronach kroniki.

MALeNIA
Wyróżniającą się jednostką we wszystkich 

obszarach działania, nie tylko w gminie Buczek, 
ale powiecie łaskim jest Ochotnicza Straż Po-
żarna w Maleni. Jednostka działająca w KSRG, 
której przewodzą jako prezes druh Tomasz 
Kaczmarek, a jako naczelnik Sławomir Sowiak, 
może być wzorem do naśladowania. Chlubą jed-
nostki są 2 drużyny pożarnicze - męska i żeń-
ska, które zarówno w zawodach gminnych jak 
i powiatowych uplasowały się na I miejscach, 
obie drużyny wygrały ćwiczenia bojowe, a do-
datkowo mężczyźni ustanowili w ćwiczeniu 
bojowym nowy rekord powiatu. Wójt nagrodził 
drużyny finansowo za wyniki zarówno w zawo-
dach gminnych, jak i powiatowych (po 1000 zł 
dla każdej drużyny na każdym etapie zawodów). 
W nagrodę druhowie otrzymali dyplomy, pucha-
ry, węże prądownice oraz indywidualne nagrody 
rzeczowe. Żeńską drużynę w obu zawodach re-
prezentowały: Paulina Pogocka, Anna Witusik, 
Edyta Witusik, Agnieszka Witusik, Martyna 
Piotrowska, Anita Kotuła, Natalia Sowia, Alek-
sandra Rudnicka, Karolina Chojnicka, Martyna 
Knapińska i  Patrycja Karczmarek .

Męską drużynę również w obu zawodach 
reprezentowali: Szymon Karczmarek, Dawid 
Niewulski, Seweryn Pogocki, Łukasz Witusik, 

Artur Pawlak, Marcin Sobieraj, Witold Zawisza, 
Robert Wodniak i Tomasz Drzazga. Nad przygo-
towaniem obu drużyn piecze sprawowali druho-
wie Seweryn Pogocki i Jerzy Pogocki. 

Jednostka wzorowo pracuje nie tylko nad 
szkoleniem, ale też nad sprawami organizacyj-
nymi i ekonomicznymi. Prezes T. Kaczmarek 
stwierdził w sprawozdaniu:

„W ciągu całego roku wypożyczyliśmy salę 
na różne imprezy rodzinne . Odbyło się 10 we-
sel i 1 osiemnastka. Kolejny dopływ gotówki 
to gmina Buczek. Na te pieniądze trzeba było 
zapracować. I tak:  za gaszenie dwóch wielkich 
pożarów - 2.000 zł, za zabezpieczenie świę-
ta truskawki - 1.500 zł, za zwycięstwo drużyn 
w zawodach - 4.000 zł, łącznie otrzymaliśmy 
7.500 zł. Za tak zdobyte pieniądze zakupiliśmy:

- nowe firany wraz z ramami na salę, zapła-
ciliśmy za jedną fakturę za energie elektryczna, 
nową patelnie elektryczną do kuchni, nowy ta-
boret gazowy do kuchni, regał metalowy chro-
mowany do magazynku żywności, 3 mundury 
wyjściowe, 2 czapki wyjściowe. Z gminy Bu-
czek otrzymaliśmy również kolejnych 80 krze-
seł. Mamy więc już komplet krzeseł na salę, oraz 
świetlicę. Znacznie poprawiliśmy stan umundu-
rowania wyjściowego. Z naszych pieniędzy za-
kupiliśmy jeszcze 5 mundurów wyjściowych, 
5 czapek oraz krawaty, sznury dystynkcje.

Dochody z kalendarzy, ok. 5.000 zł z KSRG 
pozwoliły dodatkowo na zakup drobnego sprzę-
tu uzupełniającego typu: topór ciężki, latarki na 
hełmy, lampy ostrzegawcze, sorbent, neutrali-
zator, kurs medyczny dla dwóch druhów, ko-
miniarki niepalne, zestaw do usuwania sadzy, 
smok ssawny, rękawice i pachołki drogowe.

Zainstalowano też monitoring wokół sali, co 
zwiększy bezpieczeństwo całego obiektu.

OSP z Maleni obsłużyło w 2015 r. 33 zda-
rzenia z tego: 16 pożarów, 3 wypadki drogowe, 
7 razy usuwanie połamanych drzew, 1 raz po-
szukiwania zaginionej osoby, 6 razy inne miej-
scowe zagrożenia.

Wśród projektowanych prac i zadań na rok 
bieżący nowy zarząd wyznaczył sobie: orga-
nizację zbiórek szkoleniowych, przeszkolenie 
druhów na kursach PSP, udział w manewrach 
pożarniczych, wypożyczanie sali na różne im-
prezy rodzinne, zakup sprzętu stosownie do 
otrzymanej dotacji  z KSRG, zakup i zamonto-
wanie klimatyzacji w kuchni, wymiana wenty-
latorów wyciągowych na bardziej sprawne, zor-
ganizowanie uroczystość z okazji 70-lecia OSP, 
zakup kosiarki do trawy.

Na koniec 2015 roku OSP w Maleni liczy-
ła 42 członków czynnych, 19 członkiń żeńskiej 
drużyny pożarniczej, 4 członków wspierających 
oraz 5 członków honorowych.
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W następnym numerze „Panora-
my Łaskiej” zostanie przedstawio-
ny ciąg dalszy relacji z obrad OSP, 
a także szczegółowy wykaz preze-
sów OSP oraz komisji rewizyjnych, 
jak również informacja o Zarządzie 
Gminnym OSP. 

RP.
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Z drużyną trenuje dwóch nowych piłkarzy, 
którzy mogą dużo wnieść dobrego do gry. Or-
kan ma za sobą dwa sparingi. W pierwszym 
zremisował z GKS Bełchatów 3:3 (Kopa, Liś-
kiewicz, Płuciennik), a w drugim wysoko po-
konał Pogoń Zduńska Wola 6:2. Przed rozpo-
częciem rundy - jeszcze próba siły w meczach 
sparingowych z Astorią Szczerców, GKS II 
Bełchatów, Świtem Kamieńsk, GKS Bełcha-
tów i Jutrzenką Warta.

Start rundy wiosennej przewidziany jest na 
13 marca meczem w Buczku z drużyną z Ga-
lewic. Ta konfrontacja zapowiada się bardzo 
ciekawie, podobnie jak cała runda rewanżowa. 
Najważniejsze, że wszyscy zdrowi i pełni zapa-
łu do pracy. Trener ma wizję drużyny, pomysł 
na nią i wszyscy wiedzą, że jest praca do wy-
konania. Forma na inaugurację musi być jak 
najwyższa. 

Więcej aktualnych informacji o drużynie 
na stronie www.buczek.futbolowo.pl.

G.G.

gkS BuCzek treNuJe

Klub Sportowy Tęcza Brodnia aktualnie 
występuje w II grupie sieradzkiej A klasy. 
Po rundzie jesiennej sezonu rozgrywko-
wego 2015/2016 zajmuje 9 miejsce z do-
robkiem 25 punktów. Do lidera rozgrywek 
traci 12 punktów, jednak do 5 miejsca 
w tabeli już tylko 7. Celem na rewanżową 
rundę jest osiągnięcie minimum 5 miejsca 
w tabeli, straty są do odrobienia.

Drużyna przygotowania do wiosny rozpo-
częła 18 stycznia. Zawodnicy trenują 3 razy 
w tygodniu korzystając z sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej w Czestkowie oraz siłow-
ni w Łasku, a w weekendy rozgrywają mecze 
sparingowe, których zaplanowano 7. Drużynę 
od ponad roku prowadzi grający trener Woj-
ciech Watała. To ambitny człowiek, sumiennie 
podchodzi do swoich obowiązków i z wielkim 
zapałem oraz werwą przygotowuje treningi. 
Posiadaną wiedzę na temat szkolenia, taktyki 
i gry w piłkę przekazuje zawodnikom podczas 
meczy i treningów. Kadra drużyny składa się 
z wielu doświadczonych grających od kilkuna-
stu lat w piłkę zawodników, ale jest też sporo 
młodych pełnych zapału i sportowych umie-
jętności chłopaków, którzy z każdym meczem 
nabierają niezbędnego doświadczenia. Całość 
stanowi niezwykłą grupę ludzi, którzy w ser-
cach mają piłkę nożną.

Aby wszystko mogło sprawnie funkcjo-

o czym marzą piłkarze 
i działacze kS tęcza brodnia

nować, potrzebna jest też grupa ludzi, którzy 
w czynie społecznym zajmą się wszelkimi 
sprawami organizacyjnymi oraz sporządzą nie-
zbędną dokumentację. Na czele Zarządu stoi 
prezes Jarosław Filipczak, jego zastępca to Ja-
cek Kacperski, sekretarzem jest Mariusz Szym-
czyk, członkiem zarządu Grzegorz Plisiecki, 
a skarbnikiem Łukasz Mielczarek. Wszyscy 
działacze zajmują się pozyskiwaniem sponso-
rów, transferami nowych zawodników, kontak-
tami z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, 
a także sprawami organizacyjnymi takimi jak 
przygotowanie boiska do meczu, wyjazdami na 
mecze itp. Nadmienić należy, że poszczególni 
zawodnicy grający w drużynie pomagają na 
różne sposoby, wyszukują zawodników do gry, 
działają na rzecz rozwoju klubu. Ponadto Klub 
posiada stronę internetową która cieszy się nie-
zwykłą popularnością. Dziennie odwiedza ją 
blisko 150 osób, a niekiedy dużo więcej. Moż-
na śledzić również to, co się dzieje w drużynie 
na profilu Facebook.

Nie od dziś wiadomo, że w sporcie ważne 
są również pieniądze. Dzięki uprzejmości wój-
ta Bronisława Węglewskiego, KS Tęcza Brod-
nia może korzystać z dotacji na sport udzielanej 
przez gminę. Pozyskane środki to 90% całości 
budżetu klubu, przeznaczone są m.in. na zakup 
sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodni-
ków, opłaty sędziów, przejazdy na mecze. Bez 

tych pieniędzy nie byłoby drużyny Tęcza Brod-
nia na piłkarskiej mapie Polski. Ponadto klub 
nieodpłatnie korzysta z obiektów sportowych 
zarządzanych przez gminę Buczek takich jak: 
nowo powstała sala gimnastyczna przy szkole 
w Czestkowie, oraz boisko piłkarskie w Bucz-
ku z całym zapleczem socjalnym. Działacze 
mają nadzieję, że w przyszłości powstanie 
boisko ze sztuczną nawierzchnią i całym za-
pleczem w miejscu starego boiska w Brodni. 
Taki obiekt mógłby cały rok służyć wszyst-
kim mieszkańcom gminy, a przede wszystkim 
dwóm klubom piłkarskim, czyli Tęczy oraz 
Orkanowi Buczek z którym współpraca układa 
się na najwyższym poziomie sportowym. W tej 
chwili gmina rozpoczyna budowę nowej hali 
w Buczku, ale może kiedyś ostatnią inwestycją 
sportową będzie wspomniane boisko.

Wspaniała współpraca z Urzędem Gminy 
w Buczku, Okręgowym Związkiem Piłki Noż-
nej w Sieradzu oraz sąsiednimi klubami piłkar-
skimi sprawia, że do klubu chętnie dołączają 
nowi gracze. Sportowa atmosfera w drużynie, 
ciężka praca zawodników na treningach i pro-
fesjonalne podejście do meczy przynosi owoc 
w postaci istnienia wiejskiej amatorskiej dru-
żyny o nazwie Klub Sportowy Tęcza w Brodni.

 
   KS Tęcza 

Brodnia

GKS Orkan Buczek od stycznia wznowił treningi. Drużyna pod okiem trenera jacka Berensztajna ostro trenuje, w drużynie 
panuje dobra atmosfera i duch rywalizacji. Z kadry nikt nie ubył, a szykują się jeszcze wzmocnienia.
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STRAŻAKOM PRACY  N I E  ZABRAKNIE
- Zacznijmy od stereotypowego pytania: 

jaki był dla strażaków powiatu miniony rok?
- Pracowity, bo odnotowaliśmy ogółem 

906 zdarzeń, czyli w porównaniu do roku 2014 
o  ponad 10 procent więcej, a w przypadku po-
żarów ten wzrost wyniósł prawie 27 procent. 
Był efektem wyjątkowo suchego lata. Niestety, 
z roku na rok obserwujemy wzrost liczby zda-
rzeń, w 2011 r. było ich 619, teraz już ponad 
900.

- Czy ten wzrost zagrożenia „zawdzię-
czamy” tylko naturze?

- Ostatnie lata rzeczywiście były wyjąt-
kowo palne właśnie z powodu upałów i braku 
większych opadów, ale obserwujemy też coraz 
więcej miejscowych zagrożeń. Z czego to wy-
nika? Zapewne przyczyn jest wiele, ale rośnie 
liczba pojazdów na naszych drogach, dochodzi 
do licznych wypadków i kolizji.

- Czy możemy mówić o specyfice powia-
tu łaskiego i odbiciu tego zjawiska na waszej 
pracy?

- Jesteśmy powiatem raczej rolniczym, 
z niewielkim przemysłem i zapewne dlatego 
mamy do czynienia głównie z pożarami ma-
łymi, których w ubiegłym roku było 261 na 
273. Najczęściej płoną łąki, tereny przy torach 
kolejowych i drogach. Nie można jednak lek-
ceważyć tych z pozoru niegroźnych pożarów, 
bo każdy z nich może się szybko stać wielkim 
pożarem. Średnich pożarów w 2015 roku było 
11, a duży – tylko 1.

- Zatrzymajmy się jeszcze przy miejsco-
wych zagrożeniach. Czy na przebiegającej 
przez nasz powiat drodze ekspresowej S-8 
wzrasta drastycznie liczba zdarzeń?

- Wprost przeciwnie, to dobra droga, bez-
pieczna, dochodzi na niej do pojedynczych 
zdarzeń, które nie są tak tragiczne w skutkach 
jak na innych arteriach w naszym powiecie. 
Oczywiście najwięcej tego typu zdarzeń obser-
wujemy w dużych skupiskach ludzi, np. w mie-
ście i gminie Łask. 

- jakiej wartości mienie uratowano dzię-
ki waszej interwencji?

- Oszacowaliśmy wartość tego mienia na 
11 milionów złotych, to jest o 600 procent wię-
cej niż wartość poniesionych strat.

- To chyba imponujący wynik…
- To efekt szybkich dojazdów na miejsce 

zdarzeń i sprawnej interwencji strażaków. Dys-
ponujemy wystarczająco dobrym sprzętem, by 
skutecznie walczyć na przykład z ogniem i in-
nymi zagrożeniami w tzw. podstawowej fazie. 
Oczywiście w przypadku poważnych zagro-
żeń, np. chemicznych, korzystamy zwykle ze 
specjalistycznego wsparcia. Warto też dodać, 
że Komenda Główna zakupiła specjalny pro-
gram komputerowy pozwalający ustalić opty-
malny czas dojazdu do różnych miejsc zdarzeń, 
biorąc pod uwagę m.in. natężenie ruchu na 

danych drogach, obowiązujące prędkości itp. 
Choć program ten jest dopiero wdrażany, już 
dziś chronimy wiele pobliskich miejscowości, 
które co prawda leżą w innych powiatach, ale 
właśnie my możemy do nich dojechać najszyb-
ciej. Dotyczy to między innymi gm. Dobroń 
i Zelów.

- Miniony rok był dla Komendy Powia-
towej wyjątkowo dobry pod względem inwe-
stycyjnym, bo zakończono realizację wiel-
kiego programu termomodernizacji strażni-
cy wartości 1,3 mln złotych. jaki jest kon-
kretny efekt wydatkowania tak dużych pie-
niędzy, m.in. z konta Narodowego funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? 

- Udało nam się zakończyć całą operację 
termomodernizacji naszej siedziby. Już dziś 
można powiedzieć, że o 40-50 procent mniej 
wydajemy na ogrzewanie obiektu, dzięki cze-
mu będziemy mogli przeznaczyć więcej pie-
niędzy choćby na zakupy sprzętu. Termomo-
dernizacja to także poprawa estetyki i funkcjo-
nalności strażnicy oraz komfortu służby stra-
żaków.

W 2015 roku 
udało nam się za-
kupić nowy lekki 
samochód kwater-
mistrzowski, który 
odebraliśmy w li-
stopadzie, przyby-
ło nam też sprzę-
tu, m.in. pilarek do 
drewna, mamy też 
piłę ratowniczą tną-
cą większość mate-
riałów budowlanych, 
co jest niezwykle 
ważne w przypadku 
forsowania pokryć 

„Panorama” rozmawia z komendantem powiatowym Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku bryg. Piotrem Rudeckim.

dachowych, metalowych konstrukcji samocho-
dów i samolotów, szyb samochodowych i szkła 
hartowanego. Przybyło nam także urządzenie 
ewakuacyjne,  niezbędne do wydobywania lu-
dzi z głębokości, np. zasypanych w studni.

- W powiecie nie mamy wielkiego prze-
mysłu i dlatego do rzadkości należą tu wiel-
kie pożary czy katastrofy, ale jest za to duże 
lotnisko wojskowe stwarzające potencjalnie 
poważne zagrożenie...

- Na lotnisku jest specjalistyczna wojsko-
wa straż pożarna zabezpieczająca między inny-
mi loty F-16. Warto wspomnieć, iż na mocy po-
rozumienia strażacy z lotniska niejednokrotnie 
pomagali nam w różnorodnych akcjach. 

- jaki będzie dla strażaków rok 2016?
- Aury nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

na cały rok, ale można przypuszczać, że pracy 
nam nie zabraknie. Jeśli idzie o nowy sprzęt, 
chcemy skoncentrować się na poprawie jakości 
urządzeń chroniących drogi oddechowe straża-
ków, także ochotników. Dokonamy przeglądu 
masek, by odciążyć od tego typu działań nasze 
OSP. Zajmować się też będziemy profilaktyką, 
bo dzięki niej może być mniej ofiar w ludziach 
i mniej strat materialnych. Chcemy doprowa-
dzić do tego, by mieszkańcy powiatu doceni-
li urządzenia wykrywające czad i aby się one 
znalazły w każdym domu.

- Niedługo minie 10 lat Pana służby na 
stanowisku komendanta powiatowego w Ła-
sku – jaki to był okres w Pana życiu?

- Okres ciężkiej pracy ze względu na inwe-
stycje i odnowienie bazy sprzętowej, poczyna-
jąc od profesjonalnej aluminiowej łodzi przy-
datnej choćby podczas podtopień i powodzi, 
a kończąc na zakupie od OSP w Łasku działki 
dla polepszenia ruchu pojazdów PSP. Docelo-
wo chciałbym jeszcze wymienić kilka pojaz-
dów, między innymi samochody: ratowniczo-
-gaśniczy i operacyjny. 

(RP)
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Firma PETECKI powstała w 1995 r. w Ło-
dzi. Już od samego początku jej założyciele, 
Edyta i Ignacy Peteccy posiadali wizję przed-
siębiorstwa, które będzie wyznaczało stan-
dardy i kierunki rozwoju stolarki otworowej 
w Polsce. Skupili się w głównej mierze na wy-
kreowaniu silnej pozycji rynkowej, poprzez 
oferowanie produktów jakością przewyższa-
jących konkurencję. Tej idei firma hołduje do 
dziś, dostarczając na rynek wyroby o doskona-
łych parametrach technicznych i użytkowych. 
Wzmożona praca i zaangażowanie wszystkich 
pracowników spotkały się z pozytywną reak-
cją ze strony konsumentów, dla których nazwa
PETECKI od 21 lat jest synonimem precyzji 
i jakości wykonania.

Konsekwentne stawianie na najwyższą 
jakość i innowacyjną technologię pozwoliło 
stworzyć starannie dopracowaną ofertę pro-
duktową. Od wielu lat firma należy do ścisłej 
czołówki przedsiębiorstw branży okiennej 
w Europie, czego potwierdzeniem są licznie 
otrzymywane nagrody i wyróżnienia. Obecnie 
na ten sukces pracuje ponad 900 wykwalifiko-
wanych pracowników w czterech zakładach 
produkcyjnych i biurach handlowych w kra-
ju oraz za granicą. Wszystkie fabryki zajmują 
powierzchnię ponad 26 000 m2, w których na 
wielu nowoczesnych liniach technologicznych 
produkuje się 5000 produktów dziennie, co po-
zwala realizować terminowo zamówienia dla 
krajowych i europejskich odbiorców. 

Firmę PETECKI zaufaniem obdarzyły mi-
liony klientów, a jej siłą jest wszechstronność 
i ogromne doświadczenie. Wieloletnia obec-
ność na rynku gwarantuje możliwość kom-
pleksowej obsługi każdej inwestycji. Stały 
rozwój produkcji, stosowanie innowacyjnych 
rozwiązań i wprowadzanie do produkcji nowe-
go asortymentu spowodowały, że jest obecnie 
nie tylko wiodącym producentem okien, drzwi 
i fasad, ale stała się także liderem w produk-
cji rolet i bram garażowych. Poprzez kreowa-
nie i utrzymywanie najwyższych standardów 
jakościowych oraz milionową skalę produkcji 
zapewnia, że jest marką godną zaufania. Co-
dziennie we wszystkich fabrykach wchodzą-
cych w skład Grupy PETECKI podejmowane 
są decyzje mające na celu spełnianie oczeki-
wań Klientów. Ich preferencje inspirują do sto-
sowania nowoczesnych rozwiązań, stawiania 
kolejnych ambitnych celów, ciągłego dążenia 
do doskonałości. Stale rozbudowywana jest 
sieć dystrybucji, na którą składają się tysiące 
partnerów handlowych, zapewniając sprzedaż 

peteCki: iNSpiruJe 
NaS DoSkoNaŁoŚĆ

wyrobów na wymagającym  rynku europej-
skim. 

Trochę historii, cztery fabryki jedna silna 
Grupa. 

1995 ROK 
POCZąTeK HISTORII 

GRUPY PeTeCKI, WTeDY SIę 
WSZYSTKO ZACZęŁO

W Łodzi przy ul. Rudzkiej 11/13 powstał 
pierwszy zakład produkcyjny firmy, w którym 
już w połowie lat 90-tych XX wieku produko-
wana była stolarka PVC. Obecnie mieści się 
tutaj okazały biurowiec, centrum decyzyjne 
i wizytówka Grupy PETECKI. Tu znajduje się 
siedziba Zarządu firmy, dział kontraktów bu-
dowlanych, marketingu i public relations, pra-
cują wyspecjalizowane kadry techników, kon-
struktorów i handlowców. Tu także znajduje 
się przestronny i nowoczesny Firmowy Salon 
Sprzedaży.

W Łodzi przy ul. Rudzkiej nadal istnieje 
zakład produkcyjny, ale aktualnie odbywa się 
w nim produkcja okien i drzwi, fasad, ogrodów 
zimowych z aluminium.

2000 ROK 
OTWARCIe fABRYKI W ŁASKU

W 2000 r. Grupa PETECKI zakończyła bu-
dowę fabryki w Łasku. To największy podmiot 

produkcyjno-administracyjny firmy, jednocze-
śnie najnowocześniejszy tego typu obiekt w tej 
części Europy. Na obszarze ponad 5 ha, znaj-
dują się m.in. hale produkcyjne, wewnętrzny 
dział kontroli jakości, laboratorium badawcze 
wyrobów gotowych, centrum logistyczne za-
rządzające flotą 200 samochodów, centrum  
administracyjno-biurowe, dział dealerski oraz 
firmowy salon sprzedaży.

2006 ROK 
DALSZY ROZWÓj 
GRUPY PeTeCKI 

– fABRYKA W GOSTYNINIe

Rok 2006 - Grupa PETECKI uruchamia 
trzecią fabrykę w Gostyninie. Jest to odpo-
wiedź firmy na zapotrzebowanie rynku i reali-
zacja strategii Grupy. 

Specjalizacją zakładu jest produkcja sto-
larki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium.

2010 ROK 
CZWARTA fABRYKA 
- W CHRAPCZeWIe

W 2010 r. Grupa PETECKI realizując zało-
żenia strategii dokonała przejęcia konkurencyj-
nej firmy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
Zarządu i pracowników Grupy przeprowadzo-
no restrukturyzację fabryki, co w niedługim 
czasie zaowocowało ogromnym sukcesem.

Tu również produkuje się stolarkę okienną 
i drzwiową z PVC i aluminium.

Od 21 lat nadrzędnym celem działalności 
firmy PETECKI jest zapewnianie klientom 
najwyższej klasy produktów, dbając o komfort, 
estetykę i funkcjonalność ich użytkowania. Za-
angażowanie w codzienną pracę oraz stawianie 
sobie nowych wyzwań pozwoliło zbudować 
wyjątkową kulturę organizacyjną opartą o sza-
cunek i profesjonalizm. Celem działalności 
firmy stała się „doskonałość” rozumiana jako 
tworzenie nowych rozwiązań oraz perfekcjo-
nizm wykonania.                                         Mj

W ostatnim numerze Panoramy przedstawiliśmy relację z wręczenia Róż Przedsiębior-
czości. Tą kunsztownie wykonaną nagrodą po raz pierwszy zostali wyróżnieni przed-
siębiorcy z gminy Łask. Wśród laureatów znaleźli się: Grupa PeTeCKI, BK Business 
oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Łasku. W kolejnych miesiącach przybliżymy 
sylwetki nagrodzonych.

Fabryka w Chrapczewie Fabryka w Łasku

Fabryka w Gostyninie Siedziba Firmy i fabryka w Łodzi
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R. Wasilewski, poeta i satyryk, autor 6 
książek z utworami satyrycznymi i 2 tomików 
poezji, po „Szpilkach i szpikulcach” zaserwo-
wał teraz Czytelnikom „Limeryki” i podobnie 
jak poprzednią książkę wzbogacił ją rysunkami 
znakomitego pabianickiego artysty Sławomira 
Łuczyńskiego. Prace tego ostatniego, prezen-
towane na ponad 130 wystawach w kraju i za 
granicą, także i tym razem znakomicie kore-
spondują z treścią książki.

Autor książki, prawnik z wykształcenia, 
jest laureatem wielu konkursów literackich, 
a także satyrycznych. Jak przystało na niezwy-
kle bystrego i krytycznego obserwatora, cię-
tym słowem recenzuje bliźnich, nie szczędząc 
im łatek. 

„Limeryki” R. Wasilewskiego czyta się 
jednym tchem, choć są raczej monotematycz-
ne - nie można odmówić autorowi dowcipu 
i bawienia się słowem. Taka nietypowa lektura 
wciąga Czytelnika i zachęca do tworzenia li-
meryków.                                                 (erpe) 

O jęZYKOWej BIeGŁOŚCI
Od gór i morza, aż po Szadek, 
znam niejeden taki przypadek: -
Wielu w językach jest biegłych,
jemu najbardziej potrzebny - 
ten którym liże swym szefom zadek.

BeZ KŁOPOTÓW Z DOjAZDeM
Znana pani – ta z miasteczka Zadzim, 
z super bryką, dobrze sobie radzi.
Bo to auto (i ta pani)
mając ekstra wspomaganie,
wyjątkowo lekko się prowadzi.

T ylkO dl a dOjrz aŁych
lim er yki r y Sz arda WaSileWSki egO
Ryszard Wasilewski, znany już dobrze naszym Czytelnikom dzięki kolejnym książkom z dopiskiem „tylko dla 
dojrzałych”, nie namawia nikogo do układności i poprawności. Wprost przeciwnie, uważa że każdy z nas, niezależnie 
od wieku i okoliczności, lubi psikusy, nie obcy jest nam także seks. Stąd ów dopisek na okładce najnowszej książki 
R. Wasilewskiego zawierającej bogaty zbiór limeryków.

NADZIejA I ReALIA
Przeciętny Polak (czy trzeba coś więcej),
który chorował od wielu miesięcy,
spytał – mając nadzieję
za ile wyzdrowieje?
A lekarz na to – za kilka… tysięcy. 

NA CAŁOŚĆ
Małżeństwo w ładnej wsi Podgrodzie, 
przez rok żyło w takiej sobie zgodzie.
Żona pragnień nie zawęża –
nie wzięła nazwiska męża,
za to wzięła wszystko… po rozwodzie.

NAjPIeRW SPRAWDZIĆ
W podłódzkiej wsi Gadka Stara, 
był facet z rogiem – wprost ofiara.
Radzono – gdy róg przeszkadza,
to najpierw sprawdź czy cię zdradza – 
bo może jesteś zwykły baran.

NIe MA CO SIę OBURZAĆ
Nie jest ważne czyś z wioski, czy z Łodzi, 
czy jesteśmy już starzy, czy młodzi, 
czyś jest sam, czy wśród gości 
czasem psikus, sprośności – 
przecież to ci po głowie też chodzi.

Rys. Sławomir Łuczyński
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Skala problemu skrzywień kręgosłupa 
jest bardzo duża i niesie za sobą poważ-
ne konsekwencje społeczne i zawodowe. 
Według niektórych badań aż 50% dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym (6-8 lat) powin-
no zostać objęte programem leczenia wad 
postawy i wad stóp. Dotychczasowa, stan-
dardowa oferta terapeutyczna skupiała się 
na grupowych ćwiczeniach korekcyjnych 
oraz uczęszczaniu na zajęcia nauki pływa-
nia. Niestety, każde skrzywienie kręgosłupa 
u dziecka jest inne. Może być jedno łukowe, 
dwu- lub trzyłukowe. Może występować 
w różnych odcinkach kręgosłupa: szyjnym, 
piersiowym lub lędźwiowym. U każdego 
dziecka inna grupa mięśni może być przy-
kurczona lub być osłabiona. Dlatego nie 
możemy wrzucić wszystkich do „jednego 
worka” i wymagać, aby wszystkie wyko-
nywały te same ćwiczenia (jak się dzieje 
podczas grupowej gimnastyki korekcyjnej). 
To samo ćwiczenie może u jednego kory-
gować wadę postawy i jednocześnie pogłę-
biać wadę u innego dziecka. Z tego względu 
tylko indywidualne zajęcia korekcyjne, tzn. 
1 fizjoterapeuta – 1 dziecko, mają sens. Na 
zajęciach indywidualnych każde ćwiczenie 
czy pozycja do rozciągania jest przygoto-
wane idealnie pod dziecko. Uwaga fizjotera-
peuty jest w 100% skierowana na daną wadę 
kręgosłupa i całe zajęcia (intensywność, 
tempo, atrakcyjność ćwiczeń) dostosowane 
są konkretnie pod młodego pacjenta. 

DiagNoza: Skolioza – i Co DaleJ?
Bardzo często rodzice słysząc od lekarza, że ich dziecko ma skoliozę, nie wiedzą co powinni dalej zrobić. Nie ma jednolitego planu 
leczenia skrzywień kręgosłupa u dzieci, który krok po kroku pokazywałby ścieżkę postępowania terapeutycznego. Poza tym ilość 
specjalistycznych ośrodków medycznych oferujących tego typu usługi w Polsce jest zdecydowanie niewystarczająca. Prowadzi to do 
poczucia bezsilności i osamotnienia z problemem wśród dzieci i rodziców. 

Przykładowe ćwiczenie z metody FITS

Leczenie z wykorzystaniem aparatu FED

Odnosząc się do międzynarodowego to-
warzystwa naukowego, zajmującego się de-
formacjami kręgosłupa SOSORT – należy 
stosować ćwiczenia, które korygują wady 
postawy jednocześnie w trzech płaszczy-
znach. Jedną z metod uznawanych przez 
SOSORT jest polska metoda FITS (Funkcjo-
nalna Indywidualna Terapia Skolioz) stwo-
rzona w 2004 roku. Metoda ta uwzględnia 
m.in. ćwiczenia z wykorzystaniem elastycz-
nych taśm, rozciąganie przykurczonych 
mięśni oraz zabiegów terapii manualnej. Po-
przez dobranie odpowiedniej pozycji oraz 
odpowiednie ułożenie barków i miednicy 
uzyskuje się najlepszą korekcję kręgosłu-
pa. Z biegiem czasu i serią wykonywanych 
zabiegów, układ sterowania naszym ciałem 
zaczyna uczyć się nowego, prostego usta-
wienia i wykorzystuje go w codziennych 
czynnościach. Systematyczne ćwiczenia pod 
okiem specjalisty w ciągu kilku miesięcy 
w dużym stopniu wpływają na poprawę sta-
nu kręgosłupa. 

Co roku na całym świecie przybywa 
zwolenników nowej metody leczenia skrzy-
wień kręgosłupa – metoda FED. Wykorzy-
stuje ona specjalne urządzenie sterowane 
komputerowo, gdzie przy pomocy sił ze-
wnętrznych, wymuszane są zmiany korygu-
jące ustawienie kręgosłupa. Trójwymiarowy 
mechanizm naciska z siłą od 1 do 100 kg na 
sam szczyt skrzywienia, powodując rotację 
wsteczną i prostowanie kręgosłupa. Nacisk 
ten wymusza świadomość poprawnej posta-
wy i stymuluje kręgosłup do prawidłowego 
ustawienia.

Częstotliwość wykonywania zabiegów 

ustalana jest indywidualnie w zależności od 
stopnia deformacji kręgosłupa oraz możli-
wości czasowych i finansowych. W przy-
padku metody FITS mogą to być regularne 
ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą sto-
sowane 1-2 razy w tygodniu. Inną formą są 
spotkania instruktażowe, na których fizjote-
rapeuta objaśnia sens i technikę wykonywa-
nia ćwiczeń, które należy wykonywać samo-
dzielnie, systematycznie w domu. Następnie 
ustala się kilka wizyt kontrolnych, aby oce-
nić jakość wykonywanych ćwiczeń oraz po-
stępy leczenia. Taka forma terapii zazwyczaj 
wymaga dużego zaangażowania rodziców 
w proces korekcji wad postawy. 

Metoda FED wymaga regularnych wizyt 
w ośrodku rehabilitacyjnym, minimum 1 raz 
w tygodniu. W zależności od stopnia skrzy-
wienia oraz oczekiwanych efektów leczenia 
ustala się czas terapii.

Bardzo ważna jest również aktywność 
ruchowa stosowana przez dziecko z wadami 
postawy. Przy skoliozach zaleca się przede 
wszystkim sporty walki oraz treningi tańca, 
gdyż doskonale wpływają one na elastycz-
ność mięśni dziecka. Standardowa nauka 
pływania działa profilaktycznie przed wystą-
pieniem skrzywień kręgosłupa. Jednak, aby 
oddziaływać korekcyjnie na skrzywienie 
muszą to już być specjalistyczne, indywidu-
alne zajęcia w wodzie. 

Należy również pamiętać o wkładkach 
ortopedycznych. Bardzo często kręgosłup 
„psuje się” od złego ustawienia stóp, gdyż 
stopy są fundamentem całego ciała. Dlatego 
w przypadku wykrycia wady stóp, należy 
wprowadzić do terapii odpowiednie elemen-
ty treningu oraz w razie potrzeby zastosować 
indywidualne wkładki ortopedyczne do bu-
tów.   

mgr fizjoterapii Rafał Pluciński 



W minionym roku na świat przyszło 135 
nowych obywateli, w tym samym okresie zmar-
ło prawie 380 osób, rok wcześniej urodziło się 
168 osób, zmarło zaś 369. W 2013 roku urodziły 
się jeszcze 184, zaś odeszło z tego świata – 351. 
I pomyśleć – w 2012 roku, gdy w łaskim szpita-
lu, cieszącym się jeszcze dobrą opinią, na świat 
przyszło 415 maluchów. Od lipca 2013 roku 
drastycznie spadła liczba urodzin we wspomnia-
nej placówce.

Oczywiście byłoby wielkim uproszczeniem, 
gdybyśmy przyczyny zmniejszenia liczby uro-
dzin upatrywali tylko w łaskim szpitalu, który 
kilka lat temu zmienił właściciela. W ostatnich 
latach w całej Polsce daje o sobie znać niż de-
mograficzny i na razie nic nie wskazuje na to, 
że to zjawisko zostanie zahamowane. Ujemny 
przyrost naturalny także w naszym regionie nie-
sie wiele negatywnych zjawisk, bo w praktyce 
odbije się on na liczbie rąk do pracy i uczniów 
w szkołach, a to w konsekwencji będzie ozna-
czało np. mniejsze zapotrzebowanie na nauczy-
cieli.

Na razie jeszcze liczba ślubów utrzymuje 
się na mniej więcej tym samym poziomie – śred-
nio rocznie związki małżeńskie zawiera w gra-
nicach 150 par, jak twierdzi kier. Łaskiego Urzę-
du Stanu Cywilnego Lilia Ślusarczyk-Grącka, 

– także w naszym regionie
Liczby nie kłamią: z roku na rok zmniejsza się liczba urodzeń w gminie Łask, jednocześnie umiera znacznie więcej mieszkańców. 

z roku na rok przybywa ślubów cywilnych. 
Nowe przepisy obowiązujące od niedawna 
umożliwiają zawieranie związków małżeńskich 
poza lokalem USC i np. w tym roku zanosi się 
na zawarcie 2 takich związków. Uroczystości 
odbędą się prawdopodobnie w restauracjach 
i ogrodach. Wspomnijmy przy okazji, że taka 
przyjemność kosztuje nowożeńców 1000 zł. 

Wstępujący na nową drogę życia mają jesz-
cze jedną możliwość, której kiedyś nie było – 
mogą powiedzieć sakramentalne „tak” nie tylko 
w USC w miejscowości swojego zamieszkania, 
ale też w dowolnym mieście w kraju. I tak się 
już dzieje – łodzianie, którzy narzekają na kolej-
ki w USC zawierają związki małżeńskie w pod-
łódzkich miejscowościach, np. w Rzgowie. I łą-
czą to często z weselami urządzanymi w tych 
podłódzkich miasteczkach, gdzie jest znacznie 
taniej. 

Jeśli idzie o śluby z cudzoziemcami, 
w ostatnich latach przybywa ich, co jest 
konsekwencją wyjeżdżania wielu rodaków za 
chlebem, m.in. do Wielkiej Brytanii. Mamy 
tu jednak korzystne zjawisko – wielu miesz-
kańców naszego regionu po kilkuletnim poby-
cie poza granicami kraju wraca do ojczyzny, 
w rodzinnych stronach najczęściej zawiera też 
związki małżeńskie. 

Założeniem programu jest nauka przez 
zabawę oraz degustację zdrowego jedzenia. 
„Skrzaty” w formie zorganizowanych zabaw 
dla wszystkich dzieci z całego przedszkola, 
nazywają zdrowe produkty, poznają ich war-
tości i rodzaje, przygotowują grupowe i indy-
widualne prace plastyczne w przedszkolu oraz 
w domu z rodzicami, które potem pokazywane 
są na wystawie na tablicy pt. „Galeria Leśnych 
Skrzatów” oraz w kolumniejskiej filii Biblio-
teki Publicznej w Łasku, filia w Kolumnie. 
W formie degustacji, dzięki ogromnej pomocy 
rodziców dostarczających wskazane produkty, 
dzieci uczą się, co jest zdrowe. Jednocześnie 
posiłki w dni akcji, dzięki zaangażowaniu pani 
intendent przedszkola, są tematycznie dosto-
sowane do poznawanego produktu, kolorem 
natomiast dostosowane są nawet stroje przed-
szkolaków i pracowników przedszkola. Po 
krótkich przedstawieniach, zabawach, w weso-
łej i przyjaznej dzieciom formie, odbywają się 
degustacje, po których tego dnia „Leśne Skrza-
ty” zdrowymi produktami częstują się z rodzi-

Przez zabaWę dO zdrOWia

I na koniec jeszcze jedna ciekawostka: 
obowiązujące od 1 marca ubiegłego roku nowe 
prawo o aktach zlikwidowało tradycyjne księ-
gi urodzeń, zgonów czy zawierania małżeństw. 
Nie ma już zatem ksiąg i zapisów papiero-
wych, by wszystko wędruje do komputera i za-
warte jest w systemie informatycznym. Zatem 
w przyszłości, jeśli będziemy chcieli zajrzeć 
do zapisów USC w Łasku dotyczących np. 
2016 roku, będziemy musieli obejrzeć „księ-
gi” w formie elektronicznej. Czy system in-
formatyczny gwarantuje należyte gromadzenie 
i przechowywanie akt USC? – pytamy szefową 
łaskiego USC. – Tak, a ponadto ma on wiele 
zalet ułatwiający życie nie tylko pracownikom 
USC, ale i tym, którzy potrzebują np. aktu uro-
dzenia. Wcześniej po taki akt trzeba było je-
chać do miejscowości, gdzie znajdowała się 
tradycyjna księga z zapisami, teraz można się 
zgłosić do USC w dowolnym miejscu w kra-
ju i jeśli będzie chodziło o zapisy po 1 marca 
2015 r. – urzędnicy bez trudu sporządzą odpo-
wiedni dokument. W przypadku dokumentów 
z okresu wcześniejszego będzie to także możli-
we, choć potrwa nieco dłużej, bo trzeba je bę-
dzie wprowadzić do systemu.

(eR)

Od najmłodszych lat edukacja powinna opierać się na zabawie i przykładzie, a także dawać możliwość świadomego wyboru. Z tego 
właśnie powodu dzieci z Przedszkola nr 4 w Łasku, przystosowując się jednocześnie do koniecznych zmian w zakresie żywienia w tego 
typu placówkach, objęte są autorskim programem pt. „Z Sową Mądrą Głową poznajemy żywność zdrową”. 

cami i zabierają produkty spakowane w spe-
cjalne torebki, by kontynuować akcję w domu. 

Program realizowany będzie przez cały rok 
szkolny, w kolejnych porach roku, w cyklicz-
nej formie grupowych spotkań z autorką pro-
jektu. Zaplanowanych jest w sumie 20 spotkań. 
W  grudniu zakończył się pierwszy etap pro-
gramu („Jesień zdrowie w koszu niesie – po-
znajemy witaminy owoców i warzyw”). 

Dni Sowy Mądrej Głowy zyskały aproba-
tę dzieci i rodziców, którzy czynnie włączają 
się również w przygotowanie specjalnych stro-
jów dla przedszkolaków. Już po jesiennym eta-
pie zauważyć można pierwsze efekty, dzieci 
chętniej sięgają po zdrowe produkty i przeką-
ski, przypominają co się w danych pokarmach 
kryje. Wybór zdrowych produktów zaowoco-
wać może w przyszłości zdrowymi nawykami. 
Przykładem i poprzez zabawę dzieci uczą się 
najefektywniej. 

Anna Piotrowska 
Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku 

c O r a z  m N i e j  u r O d z i N 
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 22 stycznia 2016 roku  licznie zgromadze-
ni mieszkańcy wraz z władzami gminy Sędzie-
jowice z wójtem Jerzym Kotarskim i przewod-
niczącym Rady Gminy Dariuszem Cieślakiem, 
radni, pracownicy Urzędu Gminy i kierowni-
cy jednostek gminnych, delegacje z poczta-
mi sztandarowymi OSP, Zarządu Gminnego 
Związku OSP w Sędziejowicach, delegacje 
ZSO nr 1 w Sędziejowicach i ZS w Marzeninie 
oraz harcerze oddali hołd powstańcom walczą-
cym o niepodległość w tym ważnym dla Polski 
okresie historycznym.

Obecni byli też goście spoza gminy, którzy 
także złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogi-
le powstańców styczniowych oraz pod pomni-
kiem upamiętniającym sędziejowicką bitwę. 
Wraz z wójtem dawne zdarzenia historyczne 

paMiętaJą o powStańCaCh
Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 2013 r. obchodami na ziemi sędziejowickiej 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego, o pamięci poległych powstańców, m. in. w słynnej bitwie pod Sędziejowicami, nie zapomniano 
w kolejną 153. rocznicę wybuchu tegoż zrywu. 

ZAINTERESOWANE OSOBY FIZYCZNE I PODMIOTY GOSPODARCZE DO ZGŁASZANIA 

POTeNCjALNYCH TeReNÓW INWeSTYCYjNYCH
W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WSPÓLNEJ BAZY TERENÓW INWESTYCYJNYCH W OBSZARZE MIAST I GMIN: ZDUŃSKIEJ WOLI, 

ŁASKU, SZADKU, ZŁOCZEWA, ZAPOLIC, SĘDZIEJOWIC, SIERADZA I BRZEŹNIA ORAZ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO.

W terminie od 15 lutego do 31 marca 2016 r. zainteresowani mogą przesłać lub składać formularze:
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, 98 - 160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6

w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w sekretariacie Urzędu (pok. nr 19)
w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e - mail: promocja@gminasedziejowice.pl 

Formularze można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w pokoju nr 9, lub ze strony internetowej Urzędu Gminy  
   Sędziejowice: www.gminasedziejowice.eu oraz www.bib.gminasedziejowice.pl 

Na formularzu zgłoszeniowym potencjalnych terenów inwestycyjnych prosimy o przekazanie informacji o posiadanych terenach 
o powierzchni większej niż 0,5 ha, które mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów. 

Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane pod względem możliwości:
a) zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne,

b) przeznaczenia pod określone funkcje.

wÓJt gMiNY SęDzieJowiCe zapraSza

przypominali Andrzej Cewiński, sekretarz Wo-
jewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Łodzi i jednocześnie kierow-
nik oddziału dziedzictwa kulturowego i ochro-
ny pamięci narodowej w ŁUW oraz starosta 
łaski Teresa Wesołowska. Wyrazili oni także 

uznanie dla władz i całej społeczności gminy 
Sędziejowice za dbałość o miejsca pamięci 
oraz pielęgnowanie i propagowanie tradycji 
patriotycznych. 

MP
Fot. Marek Kidawski

To było nietypowe spotkanie ze sztuką, 
połączone z opłatkowo-noworocznymi 
życzeniami. A zorganizował je Zarząd 
Gminny PSL oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sędziejowicach. Wracamy do tego 
wydarzenia, bo stanowiło ono niepowta-
rzalne przeżycie dla wielu uczestników.

W magiczny, świąteczny nastrój wszyst-
kich przybyłych gości wprowadził dyrek-
tor GOK - Grzegorz Brożyński, a następ-
nie reżyser i aktor Adam Łoniewski wraz 

to Nie MuSi 
BYĆ tak
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17 z wychowankami i podopiecznymi GOK w Sę-
dziejowicach. Widowisko słowno-muzyczne 
„TO NIE MUSI BYĆ TAK” to dwa światy, 
które równolegle jednakże w tak różny spo-
sób, przygotowują do narodzin Dzieciątka Je-
zus. Jest to kolejny sukces naszego znakomi-
tego reżysera oraz wychowanków Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. Grupa te-
atralna „PINEZKA” pod okiem instruktora A. 
Łoniewskiego wspólnie z grupą wokalną (instr. 
Marzena Lamch-Łoniewska), grupą gitarową 
(A. Papuga, Ł. Banach, K. Chojnacki, instr. 
A. Effenberg), grupą wokalno-taneczną (instr. 

K. Matusiak), Zespołem Śpiewaczym „Sędzie-
jowianki" (instr. S. Kijański), Kapelą Podwór-
kową „Sędziej” (instr. M. Stupski), przeniosły 
widzów w świąteczno - noworoczną przestrzeń 
dwóch światów jednocześnie.…

Na spotkanie przybyli, obok wielu miesz-
kańców gminy, zaproszeni goście: Jolanta 
Zięba-Gzik – wicemarszałek województwa 
łódzkiego, Cezary Gabryjączyk – wiceprezes 
ZW PSL, Teresa Wesołowska – starosta łaski, 
Marek Aulak – przewodniczący Rady Powia-
tu Łaskiego, Jerzy Kotarski – wójt gminy Sę-
dziejowice, Dariusz Cieślak – przewodniczący 

Rady Gminy Sędziejowice, Barbara Potasiak 
– radna Rady Powiatu Łaskiego, dziekan deka-
natu widawskiego ks. proboszcz parafii Wida-
wa – Jarosław Leśniak oraz ks. proboszcz pa-
rafii Marzenin – Jerzy Dominowski. W imieniu 
ZG PSL w Sędziejowicach życzenia nowo-
roczne wszystkim uczestnikom złożył prezes 
ZG PSL w Sędziejowicach, członek Zarządu 
Powiatu Łaskiego – Marek Krawczyk. Do ży-
czeń przyłączyli się goście, którzy także wyra-
zili duże uznanie dla kunsztu sędziejowickich 
artystów.                                                     MP

Inf. i zdjęcia: GOK

t o  N i e  M u S i  B Y Ć  t a k

W roku 2015 najlepszą czytelniczką oka-
zała się Cezara Wasilewska, która przeczytała 
łącznie 341 książek. Pierwsze miejsce w Sę-
dziejowicach zajęła Beata Magdziak, dyrek-
torka biblioteki, która przeczytała 236 książek. 
Tuż po niej uplasował się Stanisław Witkow-
ski, którego suma przeczytanych książek wy-
niosła 208. Kolejne miejsca zajęli: Małgorzata 
Czwartek (189), Dorota Ceran (141), eweli-
na Markowska (123), Wanda Rutecka (121), 
Marlena Dymińska (110), elżbieta Kozieł 
(108), Marianna Kalińska (90), Mirosław 
Potasiak (86). W nowej kategorii „Czytelni-
cy sag” pierwsze miejsce zajęła Dorota Rulko 
– 246 książek; drugie miejsce przypadło ewie 
Nowackiej (236), trzecie Alinie Ignasiak 
(145) oraz Iwonie Sadzińskiej (137). W Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy najwięcej 
książek przeczytała Krystyna Czechowska, 
zajmując I miejsce (94), II miejsce – Grażyna 
Goździk (19), a III - ela Ciołek i Kasia Tarka 
(po 10 książek). 

Filie biblioteczne także mogą poszczycić 
się dużą ilością przeczytanych książek. W Ma-
rzeninie najlepszą czytelniczką okazała się 
Cezara Wasilewska (łącznie 341 książek), 

CzYtelNik roku 2015
II miejsce należy do Basi Zielińskiej (107), 
a trzecie do Kazimiery Salety (68). W Prusz-
kowie najlepsi to: Teresa Marek (110), Ha-
lina Pięta (106) oraz jan Nowakowski (98). 
W Siedlcach najlepsi to: Zbigniew Dobrosz 
(116), Mariola Zalewska (97) i Dariusz Łu-
biński (87). Wszyscy czytelnicy zostali uhono-
rowani dyplomami oraz wspaniałymi nagroda-
mi rzeczowymi i książkowymi. 

W tym roku doceniono też czytelników, 
którzy przeczytali mniejsze ilości książek, ale 
za to zawsze wspierają działalność biblioteki. 
Wyróżnienie otrzymał Piotr Domagała - naj-
lepszy czytelnik „Panoramy Łaskiej”, Piotr 
Terela - za przepisywanie wierszy dla dzieci 
z książek poetów polskich, janina Winiecka 
i Waldemar Krawczyk - najlepsi czytelnicy 
wydawnictw o tematyce religijnej; Danuta 
Kardas - najlepsza czytelniczka Tygodnika 
„Poradnik Rolniczy”. Z kolei Wiesław Lisow-
ski otrzymał wyróżnienie za wierność w czy-
telnictwie, uczestnictwo w wyjazdach kultu-
ralnych oraz przysposabianie czytelnicze swo-
ich wyjątkowych wnuczek; Madzi i Natalki 
(66 książeczek). Sołtys wsi Grabia - Marian 
Dzierżawski otrzymał wyróżnienie, medal 

jak co roku, nagrodzono najlepszych czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w filiach bibliotecznych.

i nagrodę w kategorii „najlepszy sołtys wspie-
rający działalność biblioteki”, szczególnie 
podczas rajdów rowerowych „Odjazdowy Bi-
bliotekarz”. Jak sam przyznał, nigdy nie sądził, 
że współpraca w zakresie obowiązków sołtysa 
oraz wiceprezesa OSP Grabia, będzie obejmo-
wała również zadania kulturalne, a szczególnie 
– związane z książką!

Przy wręczaniu dyplomów i nagród rzeczo-
wych dyrektora GBP wspierał przewodniczący 
Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, 
który jak wielu innych uczestników uroczy-
stości, zadeklarował przystąpienie do grupy : 
„W 2016 roku przeczytam 52 książki”! Z kolei 
powiatowa radna Barbara Potasiak odczyta-
ła list z Kancelarii Prezydenta RP zachęcający 
Polaków do głosowania na jedno z pięciu dzieł 
z klasyki literatury polskiej, które chcieliby 
usłyszeć w dniu 3 września 2016 r. podczas 
akcji „Narodowe Czytanie” - głosować można 
wchodząc na stronę: www.prezydent.pl/kance-
laria/narodwe-czytanie/nc2016. 

Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecz-
nie gratulujemy!

 Beata Magdziak
fot. GBP

 
Wójt gminy Sędziejowice informuje, że 
z okazji jubileuszu złotych godów prezy-
dent RP przyznaje Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. Wnioski pisem-
ne przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego 
 w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, pok. 4, 
tel. 43 677 11 38, do dnia 31.03.2016 r.

przYJMuJeMY 
w N i o S k i 
N a  M e Da l e
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Konkurs odbył się w Zespole Szkół w Wi-
dawie 15 stycznia br. i miał formę testu wiedzy, 
składającego się z 25 pytań: 15 pytań ogólnych 
z wiedzy z zakresu biologii i geografii oraz 10 
pytań z wiedzy o parku krajobrazowym, na te-
renie którego leży dana szkoła. Pytania były za-
równo otwarte jak i zamknięte. W zmaganiach 
tych, uczniowie Zespołu Szkół w Widawie za-
jęli 2 miejsce, a do etapu wojewódzkiego za-
kwalifikowała się drużyna z Konopnicy. 

- Rywalizacja na tym etapie była zacię-
ta i na wysokim poziomie. Szansę na zwycię-
stwo miała każda ze szkół, a atmosfera była 
znakomita – ocenia udział w konkursie jeden 
z uczestników - Piotr Kowalczyk.

Ale to nie koniec poszerzania wiedzy na-
szych uczniów z zakresu parków krajobra-
zowych oraz leśnictwa, bowiem 19 stycznia 
uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej 

POzNajemy WalOry NaSzych OkOlic
Drużyna uczniów Zespołu Szkół w Widawie w składzie: Małgorzata Chojnacka, Piotr Kowalczyk, Gabriela 
Krawczuk i Aleksandra Tomczyk, przygotowywana pod okiem Małgorzaty Magdziak-Lisowskiej wzięła udział 
w etapie parkowym XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”.

w Widawie, mieli okazję uczestniczyć w zaję-
ciach prowadzonych przez Karolinę Piasecką 
- pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego. Tematem zajęć były 
odpady – problem każdego z nas – rodzaje 
odpadów, sposoby postępowania z nimi i za-
grożenia. Uczniowie mieli możliwość dokład-
niejszego poznania walorów Parku Krajobra-
zowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na 
koniec zajęć przeprowadzono konkurs. Wszy-
scy uważni uczniowie otrzymali nagrody. 

Do naszych uczniów z wizytą zawitał tak-
że Jerzy Błaszczyk z Nadleśnictwa Bełchatów, 
który przeprowadził zajęcia w klasach 3-5, 
w trakcie których poznali oni najczęściej wy-
stępujące gatunki drzew w pobliskich lasach 
oraz zwierzęta, jakie w nich występują. Dowie-
dzieli się także, jak można prowadzić obser-

Zespół Szkół w Widawie otrzymał dofinan-
sowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach Kon-
kursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach 
i przedszkolach, w roku szkolnym 2015/2016”. 
Całkowity koszt zadania wynosi 33 000 zł, 
z czego kwota dofinansowania - 29 700 zł, resz-
ta - 3 300 zł to wkład własny placówki. Reali-
zowany projekt pozwoli każdemu uczniowi na 
udział w wycieczkach krajoznawczych, np. do 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Tatrzańskie-

edukacja ekologiczna
Nie od dziś placówki szkolne gminy Widawa stawiają na edukację ekologiczną. Kolejnym 
dowodem na to są otrzymane dofinansowania na ten cel, np. na projekt „Przyroda wokół 
nas”. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół w Widawie poznają przyrodę południowej 
Polski i najbliższej okolicy.

go Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego, Karkonoskiego Parku Narodo-
wego i wielu innych pięknych miejsc. Dodatko-
wo w ramach projektu będą organizowane inne 
ciekawe przedsięwzięcia, np. rajdy rowerowe, 
podchody ekologiczne, pogadanki z pracowni-
kami Nadleśnictwa Bełchatów i parków krajo-
brazowych, konkursy i wiele innych atrakcji.

Od stycznia do czerwca 2016 roku w Zespo-
le Szkół w Chociwiu realizowany jest projekt 
„Czym skorupka za młodu nasiąknie...- eduka-
cja ekologiczna w Zespole Szkół w Chociwiu”. 
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Ło-
dzi opiewa na kwotę 25 000 zł, wkład własny 
placówki to 2 800 zł. Realizacja tego projektu 
odbywa się będzie we współpracy z Radą Ro-
dziców szkoły oraz Nadleśnictwem Bełchatów. 
Do udziału w jego realizacji poproszono także 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Restarzewie. Projekt 

odpowiada proekologicznym działaniom gmi-
ny Widawa i jest zgodny ze „Strategią rozwoju 
gminy Widawa”, w której jednym z celów jest 
podnoszenie świadomości ekologicznej miesz-
kańców gminy. Działania podejmowane w ra-
mach projektu służyć będą wyrównywaniu 
szans edukacyjnych uczniów z gminy wiejskiej 
oraz pozwolą dzieciom z rodzin o niskim sta-
tusie materialnym na udział w zaplanowanych 
wycieczkach i zajęciach. 

Atrakcyjne formy zajęć oraz wzbogacona 
baza dydaktyczna szkoły umożliwi dostosowa-
nie form i metod pracy do możliwości i potrzeb 
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyj-
nych. Oprócz szeregu różnorodności podejmo-
wanych działań, szkoła wzbogaci się o nowe 
pomoce dydaktyczne dotyczące edukacji eko-
logicznej, takie jak plansze, mapy, modele de-
monstracyjne, programy multimedialne. Zapla-
nowane są wycieczki do ZOO we Wrocławiu 

wację w czasie spaceru. Na wiosnę uczniowie 
będą mogli swoją wiedzę sprawdzić w prakty-
ce w czasie wycieczki do nadleśnictwa. 

AK

DROGIe PANIe!
Z okazji Waszego święta, składamy Wam życzenia wszelkiej 
pomyślności,  radości oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 

Życzymy, aby zadowolenie, satysfakcja i pogodny uśmiech 
były z Wami w życiu osobistym i zawodowym, nie tylko od święta, 

ale każdego dnia. 
Niech zawsze towarzyszy Wam dobro i piękno, których jesteście symbolami.

Wójt Gminy Widawa – Michał Włodarczyk
Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Bruzda

Wójt gminy Widawa 
składa serdeczne życzenia wszystkim 

solenizantom i jubilatom 
obchodzącym swoje święto w miesiącu 

marcu br.
20
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i Łodzi, Szlakiem Piastowskim, do Kotliny 
Kłodzkiej oraz w miejsca związane z patronem 
szkoły - Janem Pawłem II. Ponadto odbędą 
się warsztaty dla uczniów szkoły podstawo-
wej i gimnazjum, jak również przeprowadzone 
zostaną konkursy szkolne i międzyszkolne do-
tyczące wiedzy przyrodniczej. Tematyka pro-
jektu będzie realizowana także podczas lekcji 
przyrody, biologii, geografii, zajęć edukacji 
wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolne-
go, koła ekologicznego oraz zajęć dla rodzi-
ców.

Szkoła Podstawowa w Ochlach realizuje 
natomiast projekt edukacyjny pod nazwą „Eko-
system leśny - podziwiam, szanuję, dbam”. 
Kwota dofinansowania przez WFOŚiGW to 
15 000 zł, a wkład własny placówki - 1 666 zł. 

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Widawie, w którym zebrał się tłum babć 
i dziadków, aby świętować swoje święto i po-
dziwiać talenty swych wnucząt. W imprezie 
wziął udział także wójt gminy – Michał Wło-
darczyk, który na wstępie wszystkim obecnym 
na sali dziadkom i babciom złożył najserdecz-
niejsze życzenia z okazji ich święta.

W części artystycznej przygotowanej przez 
Urszulę Skrzypek, Elżbietę Herman i Blandynę 
Ciszewską wystąpiły dzieci i młodzież na co 
dzień działające przy GOK - zespół wokalno-
taneczny „Wesołe Nutki” oraz młodzi soliści 
i instrumentaliści. 

Babcie i dziadków oraz rodziców niejed-
nokrotnie rozpierała duma, gdy obserwowali 

dzień babci i dziadka
„Naszym ukochanym Babciom i Dziadkom” – pod takim tytułem w niedzielne popołudnie 
24 stycznia br. odbyła się tegoroczna impreza z okazji tego wyjątkowego święta.

popisy swoich pociech, dziękując im za występ 
dużymi owacjami. Przeprowadzono też cieka-
we konkursy z nagrodami, w których udział 
wzięli dziadkowie, babcie oraz ich wnuki. 
Pierwszy z nich nosił nazwę Wędrujący kape-
lusz dziadka a drugi – Czy to mój wnuk/moja 
wnuczka. Całość imprezy poprowadził nasz 
stały duet – Katarzyna Nawrot Raszewska i Jo-
anna Kubiak. 

Po zakończeniu części artystycznej, ży-
czeniach i odśpiewaniu przez dzieci tradycyj-
nego „Sto lat”, maluchy rozdały swym bab-
ciom i dziadkom słodkie upominki, a następnie 
wszyscy wspólnie odtańczyli taniec „Kaczusz-
ki”. 

Ostatnim punktem imprezy był słodki po-

częstunek w postaci pięknego tortu, ufundowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury. Sadząc po 
uśmiechach, zarówno dziadkowie jak i babcie 
wyszli z imprezy zadowoleni po tym wyjątko-
wo udanym popołudniu ze swymi wnukami. 

Wszystkim kochanym Babciom i Dziad-
kom jeszcze raz życzymy samych pięknych 
chwil w życiu i radości z obcowania ze swoimi 
wnukami.                                                    AK

Pierwszym z nich jest organizowany już po 
raz VI konkurs na najpiękniejszą pisankę, któ-
rego celem jest m.in. propagowanie lokalnego 
i narodowego folkloru, poprzez popularyzację 
twórczości własnej związanej z tematyką Świąt 
Wielkanocnych, ocalenie od zapomnienia ty-
powych form twórczości ludowej związanych 
z okresem wielkanocnym oraz namawianie 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
gminy do kultywowania tradycji oraz uprawia-
nia sztuki ludowej. Konkurs organizowany jest 
w IV kategoriach: I kat. - dzieci szkolne kla-
sy I-III, II kat. - dzieci szkolne klasy IV-VI, III 
kat. – gimnazjum i IV kat. – dorośli. Przy oce-
nie prac, pod uwagę będzie brana głównie po-
mysłowość, inwencja twórcza wykonawców, 

Wielkanocne konkursy

technika i estetyka wykonania oraz nawiąza-
nie do tradycji. Uroczyste wręczenie nagród 
połączone z otwarciem wystawy odbędzie się 
w piątek 18 marca 2016 r. o godz. 10 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Widawie.

Drugi z nich, to III konkurs na najpięk-
niejszy, tradycyjny stół wielkanocny. Udział 
w  nim mogą wziąć reprezentacje sołectw, kół 
gospodyń wiejskich, parafii, instytucji, placó-
wek oświatowych i kulturalnych, stowarzy-
szeń, oraz grupy nieformalne z  gminy Wida-
wa. Celem konkursu jest kultywowanie i pod-
trzymywanie tradycji, edukacja w zakresie 
obyczajów i zwyczajów regionalnych, poka-
zanie możliwości twórczego aranżowania stołu 
wielkanocnego.

jeszcze dobrze nie zapomnieliśmy o Bożonarodzeniowej bieganinie i o noworocznych fajerwerkach, a tu wiosna i Święta Wielkanocne 
zbliżają się do nas wielkimi krokami. Szybko minął karnawał i ferie, nadchodzi więc czas wielkich porządków, planowania odświętnego 
wystroju i świątecznych dań. Święta Wielkanocne to przede wszystkim kolorowe pisanki, mnóstwo pysznego jedzenia, śmigus-dyngus 
i wiele, wiele innych jakże przyjemnych rzeczy. Z tej pięknej okazji wójt gminy Widawa, przewodniczący Rady Gminy, proboszcz 
parafii Widawa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Widawie zapraszają 
do udziału w corocznych konkursach świątecznych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przy-
gotowanie nakrycia stołu o wym. podanych 
w formularzu zgłoszeniowym, na którym znaj-
dą się obowiązkowo: symbole świąteczne, tj. 
koszyczek ze święconką, tradycyjne potrawy, 
w tym wyroby lub wypieki wielkanocne, de-
koracje, np. stroiki, pisanki. Dodatkowo - inne 
produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do 
tradycji Świąt Wielkiej Nocy, według pomysłu 
i uznania uczestników konkursu oraz dokona-
nie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu 
przed komisją konkursową podczas imprezy. 
Ocena prezentacji zostanie dokonana w piątek 
18 marca br. w godzinach 13.30 – 14.00, po 
której nastąpi ogłoszenie wyników oraz przy-
znanie nagród.                                            AK

Tu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia 
udziału w wielu ciekawych wycieczkach, m.in. 
odwiedzą Babiogórski Park Narodowy, szkół-
kę leśną w Nadleśnictwie Bełchatów, Ośrodek 
Kultury Leśnej w Gołuchowie, Centrum Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie oraz 
Rezerwat Niebieskie Źródła. W ramach projek-
tu prowadzone będą również liczne warsztaty 
i pogadanki. Zajęcia prowadzone będą przez 
nauczycieli tejże szkoły oraz osoby i organiza-
cje zaproszone z innych miejscowości. W pla-
nach jest także konkurs plastyczny i podchody 
leśne, inscenizacja, w której wezmą udział nasi 
uczniowie oraz wystawa tematyczna. Szkoła 
wzbogaci się także o pomoce edukacyjne, które 
ułatwią prowadzenie projektu i wzbogacą pra-
cownię przyrodniczą. 

Swoją akcję ekologiczną prowadzi tak-
że Publiczne Przedszkole w Widawie, które 
z WFOŚiGW w Łodzi otrzyma dofinansowanie 
wynoszące 14 850 zł, przy wkładzie własnym 
placówki 1 650 zł. Całkowity koszt zadania to 
16 500 zł. Realizowany projekt to „Edukacja 
ekologiczna w przedszkolu”, w ramach którego 
zorganizowane zostaną wycieczki ekologiczne 
do ogrodu botanicznego, ZOO, palmiarni, kon-
kursy ekologiczne oraz spotkania z ciekawymi 
ludźmi - ogrodnikiem, sadownikiem, pszczela-
rzem, leśniczym oraz strażakiem.

AK

edukacja ekologiczna
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jubileuSz klubu merkury
6 lutego br. w sali OSP w Łasku odbyła się zabawa karnawałowa 
dla dzieci zorganizowana przez Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu Merkury w Łasku. W tym roku gościliśmy 135 dzieci 
wraz z opiekunami. Impreza odbyła się już po raz trzeci.

W zabawie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych (wybierane 
przez szkolnych pedagogów i dyrekcje), dzieci pracowników Straży oraz 
dzieci i wnuczki członków Klubu Merkury. Imprezę poprowadzili ani-
matorzy z ŁDK, którzy przygotowali liczne konkursy i zabawy przy mu-
zyce. Ostatnie pół godziny było pokazem wokalnych umiejętności ma-
łych uczestników, którzy świetnie bawili się podczas karaoke. Członko-
wie Stowarzyszenia przygotowali dla dzieci poczęstunek. Każde dziecko 
opuszczając zabawę otrzymywało dużą paczkę ze słodkościami.

Zarząd Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Merkury w Łasku skła-
da serdeczne podziękowania OSP W Łasku za udostępnienie sali. Dzię-
kujemy również animatorom za poprowadzenie zabawy, a także człon-
kom Stowarzyszenia za włożoną pracę w organizację i przebieg imprezy. 
Przede wszystkim dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, za przy-
bycie oraz świetną zabawę i zapraszamy za rok.

Inicjatywę Klubu wsparła finansowo gmina Łask. 
Agata jurowska

Zabawa już po raZ trZeci

Na 

Ten obiekt znany jest doskonale wszystkim mieszkań-
com Łasku, jako że po gruntownym remoncie, w czerw-
cu 2015 roku znalazło w nim siedzibę Muzeum Histo-
rii Łasku. Ta fotografia pochodzi z czerwca 2012 roku, 
a więc nie jest stara, ale pozwala uzmysłowić zmiany, 
jakie zaszły w tym dawnym zajeździe pocztowym w tak 
krótkim okresie... 

(Saw.)

Muzeum 
w zajeździe 
pocztowym

7 bm. w sali z fortepianem Łaskiego Domu Kultury odbyła się oficjalna 
gala podsumowująca XV edycję Szlachetnej Paczki. Lider rejonu Mar-
cin Chrzanowski wręczył certyfikaty wolontariuszom oraz osobom, któ-
re wniosły duży wkład w organizację projektu w rejonie. Swoją grą na 
pianinie uroczystość uświetniła Julia Mrowińska oraz Bartosz Maniecki. 

W tym roku w rejonie „Łask i okolice” (gmina Łask, Wodzierady, Bu-

podSumowali „Szlachetną paczkę”
czek) działało 16 wolontariuszy oraz 4 wolontariuszy wspomagających, 
dzięki którym pomoc otrzymało 38 rodzin znajdujących się w trudnej sy-
tuacji. Ogólna, szacunkowa wartość paczek to 48.030 zł.

Warto przypomnieć, że w powiecie akcja prowadzona jest już od czte-
rech lat. W tym czasie udało się pomóc wielu potrzebującym osobom.                                                       
                                                                                                            (MC)

31. rocznica powstania Klubu Merkury w Łasku była okazją do 
przypomnienia dorobku środowiska abstynenckiego podczas 
spotkania w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 5.

Na wstępie prezes Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Merkury 
w Łasku Włodzimierz Jurowski przywitał gości, po czym głos oddał za-
stępczyni burmistrza Janinie Kosman, która dokonała oficjalnego otwar-
cia uroczystości. Jak co roku, Stowarzyszenie odebrało liczne gratulacje 
i życzenia zarówno od przedstawicieli władz miasta, jak i  zaprzyjaźnio-
nych stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego. Swoją obec-
nością zaszczycił nas również przewodniczący Krajowej Rady Związ-
ków i Stowarzyszeń Abstynenckich Bogdan Urban, a także wiceprze-
wodniczący Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 
Łódzkiego Waldemar Keller.

 W uroczystości wzięło udział około 700 osób. Zabawa rocznicowa 
w Łasku jest jedną z największych tego typu imprez organizowanych 
w województwie. Gościliśmy przede wszystkim przyjaciół ze stowarzy-
szeń województwa łódzkiego, ale również z województw ościennych. 
Licznie przybyli także mieszkańcy miasta i gminy Łask.

Agata jurkowska
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Ojciec Władka Wajszczyka – Marian 
w 1936 roku poszedł do wojska. Miał dwadzie-
ścia lat i za wszelką cenę chciał być dobrym 
mechanikiem. W brygadzie kawalerii zmotory-
zowanej miał doskonałą okazję do zgłębiania 
tajemnic maszyn. Zanim wybuchła wojna, był 
osobistym kierowcą pułkownika Stanisława 
Maczka, późniejszego słynnego generała do-
wodzącego polskimi pancerniakami we Francji 
i Anglii.

We wrześniu 1939 roku Marian Wajszczyk 
zostaje ciężko ranny w głowę. Żyje jeszcze kil-
ka lat, ale w marcu 1945 roku umiera. Zanim 
dokona żywota, z głodującego Lwowa wraz 
z żoną ucieka do Łodzi. W 1942 roku, tuż przed 
urodzinami Władka przedostają się do Piotrko-
wa, gdzie liczą na lepszą pomoc medyczną. 
W połowie roku Władek przychodzi na świat 
w Piotrkowie, ale chrzczony jest w pobliskim 
Wolborzu, a do końca wojny cała rodzinka 
mieszka w Babach.

Wkrótce po śmierci męża Stanisława z kil-
kuletnim Wladkiem wyjeżdża do Białogar-
du, gdzie przebywają jej rodzice, a następnie 
Szczecina. I tam Władek chodzi do szkół, zdo-
bywa wiedzę. Po służbie wojskowej trafia do 
Zduńskiej Woli. Oczywiście, jak można się do-
myślać, za miłością swojego życia. Tak przy-
najmniej wówczas sądzi. To wielkie zaurocze-
nie po kilku latach kończy się jednak życiową 
katastrofą. Na szczęście po jakimś czasie na 
swojej drodze spotyka panią Urszulę z Łasku, 
wybrankę serca, z którą do dziś tworzy zgod-
ną parę. I pomyśleć, poznali się trzynastego, 
i w piątek!

Teraz Władysław Wajszczyk Zduńską 
Wolę zamienia na Łask. Pracuje m.in. w Kom-
binacie Budownictwa Komunalnego, którego 
biurowiec po latach zamieniony zostaje na sie-
dzibę łaskiej Temidy. Władek jeździ po woje-
wództwie i ściąga ludzi do pracy na wielkie bu-
dowy. Niektórzy do dziś są mu za to wdzięczni.

A ówczesny Łask? Różni się znacznie od 
tego dzisiejszego, jest siermiężny, niedoinwe-
stowany, ale za to rosną już nowe bloki miesz-
kalne, przybywa fabryk. Tak, tak – ludziom 
z pewnością żyje się gorzej, ale za to nie braku-
je pracy i perspektyw...

- Od dziecka ciągnęło mnie do poznawania 
świata i ludzi, już w Szczecinie interesowały 
mnie zabytki i jeździłem na biwaki z młodzie-
żą. W Łasku zostałem szefem oddziału PTTK 
i szybko doszedłem do wniosku, że moim 
obowiązkiem jest uratowanie pięknego XVII-
-wiecznego kościółka św. Ducha - wspomina 
W. Wajszczyk. 

Pojawia się w gabinecie naczelnika miasta 
i gminy Andrzeja Sroczyńskiego i namawia go 
do czegoś, co w ówczesnych kanonach wła-

w Samym Sercu łaSku mieSzka potomek ignacego łukaSiewicza

pan wŁadysŁaw
jest potomkiem aptekarza i pioniera przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza. Po kądzieli, 
jak podkreśla. Ojciec jego matki Stanisławy – Paweł był bratankiem Ignacego. I jeden, i drugi pomarli 
na galopujące suchoty, czyli gruźlicę, która w końcu XIX wieku była chorobą zbierającą tragiczne żniwo.

dzy było czymś nienormalnym. Przedstawiciel 
komunistycznej władzy ma przyłożyć rękę do 
ratowania łaskiej świątyni! Ostatecznie jednak 
wspiera działania Wajszczyka i innych miło-
śników tego zabytku. Pomaga też wielu łasko-
wian, a także ludzie spoza Łasku, choćby zna-
komity animator życia kulturalnego w regio-
nie, poeta, człowiek „orkiestra”, jak mawiano 
– Feliks Rajczak.

Ostatecznie społecznicy dogadują się 
z władzą ludową i  w maju 1978 roku powstaje 
Towarzystwo Przyjaciół Łasku. Rusza remont 
drewnianej świątyni. Zaczynają od zabezpie-
czenia okien, bo złodzieje zdążyli już to i owo 
wynieść. Powstaje gminny plan ochrony zabyt-
ków, liczne grono społeczników wspiera rato-
wanie świątyni. Żołnierze z miejscowej jed-
nostki usuwają tynki, by odsłonić drewniane 
ściany będące w bardzo złym stanie. Pierwsza 
msza po tym niesamowitym remoncie, odpra-
wiona przez arcybiskupa Władysława Ziółka, 
odbywa się 23 sierpnia 1995 roku. - To wiel-
ki dzień dla Łasku i dla tego zabytku – mówi 
Wajszczyk.

Gdy drewniany kościółek zostaje ura-
towany, okazuje się, że ojców sukcesu jest 
mnóstwo. Wajszczyk, który przez wiele lat 
towarzyszy zmaganiom społeczników, wie 
najlepiej, kto naprawdę zasłużył się dla urato-
wania świątyni, która właściwie skazana była 
na śmierć. I przypomina, że już w 1983 r. przy 
PTTK powstaje pierwszy społeczny komitet, 
w którym działają m.in.: Maksymilian Dąb-
kowski, Tadeusz Kucharski, Krzysztof Nie-
wiadomski oraz wielu mieszkańców żyjących 
w sąsiedztwie świątyni. A potem dołączają 
inni, np. Albin Gajda, Henryk Hajdukiewicz, 
Mirosław Kopiński, Czesław Szwarc i Mie-
czysław Wyrwicz. Swoją cegiełkę dokłada też 

Stanisław Rusin i wielu, wielu innych, łącznie 
z młodzieżą szkół. Wajszczyk zaś dokumentuje 
na zdjęciach poszczególne etapy robót.

Zresztą to fotografowanie to wieloletnia 
pasja Wajszczyka. Dziś w domowym archi-
wum posiada tysiące zdjęć dawnego Łasku, 
miasta którego już nie ma. Ubolewa, że wiele 
zdjęć jest w postaci negatywów, bo na wywo-
łanie tak dużej ilości fotografii potrzeba dużo 
pieniędzy, a pan Władysław żyje ze skromnej 
emerytury.

Zamiast siedzieć przed telewizorem i na-
rzekać, jak to robi wielu jego rówieśników, 
Wajszczyk angażuje się w życie społeczne 
miasta i regionu. Działa we władzach Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej, w OSP. Z dumą 
mówi o tym, że wniósł swój skromny wkład 
w utworzenie Muzeum Historii Łasku, że przez 
dziesięciolecia propagował potrzebę ratowania 
naszych skarbów kultury. Choć w swoim życiu 
wiązał się z wieloma miastami, ostatecznie to 
właśnie Łask zajął w jego sercu miejsce naj-
ważniejsze. Mówi o tym bez patosu, normal-
nie. I cieszy się, że w ostatnich latach Łask 
odmłodniał i wypiękniał. A widzi to najlepiej, 
wszak od lat mieszka w samym centrum mia-
sta.

(P)

W. Wajszczyk dokumentował wielki remont 
drewnianego kościółka w Łasku, wykonując 
setki fotografii. Oto jedno ze zdjęć ze zbiorów 

łaskowianina pokazujące świątynie przed 
remontem



luty 2016 r. 23

(2)
spÓŁdzielnia, 
ktÓra zmieniŁa Łask

TAKŻe KULTURA

Zachowało się zdjęcie wykonane w 1975 
roku na rogu ulicy 9 Maja i Narutowicza, przed-
stawiające parterowy murowany dom, a da-
lej kilka typowych jednorodzinnych domów 
z ogrodami na zapleczu. W 1987 roku w miej-
scu tym oddana zostaje do użytku nowa siedzi-
ba spółdzielni, obiekt mieści też z prawdziwego 
zdarzenia bibliotekę publiczną, która wcześniej 
znajdowała się w pomieszczeniach zupełnie nie 
przystosowanych do potrzeb książnicy. Jak ktoś 
napisał, biblioteka notorycznie nie miała swo-
jej godnej siedziby, co było prawdą. Pamiętam 
radość ówczesnej szefowej Krystyny Kosierb, 
która mówiła z radością, że jej placówka naresz-
cie będzie mogła rozwinąć skrzydła.

Można mówić dużo złego o tamtych cza-
sach, bo błędy rzeczywiście były czymś nieod-
łącznym, towarzyszyły całemu okresowi powo-
jennemu, ale trzeba oddać cesarzowi, co cesar-
skie. To właśnie w tamtych czasach powstała 
od podstaw baza łaskiej kultury: w 1956 roku 
oddano do użytku Powiatowy Dom Kultury, 
a w 1987 roku – siedzibę wspomnianej książ-
nicy. Spółdzielnia wówczas na kulturę łożyła 
sporo i to, co się stało z biblioteką, było zapew-
ne fragmentem większej polityki. No cóż, cza-
sy się zmieniły, i kultura w spółdzielni zeszła 
na plan dalszy, choć teraz coraz częściej słyszy 
się o powrocie w tej sferze do starych, dobrych 
czasów…

W 1987 roku przybywa jeszcze jeden ważny 
obiekt spółdzielczy – pawilon handlowo-usłu-
gowy na os. Batorego. Miasto się rozrasta i lu-
dzie mają coraz dalej do centrum Łasku, więc 
taki obiekt na oddalonym osiedlu jest wręcz nie-
zbędny.

Wrócę jeszcze na moment do działalności 
kulturalnej. W tym czasie spółdzielnia przezna-
cza sporo pieniędzy na godziwą ofertę kultural-
ną. Czynna jest świetlica z sekcjami: kompute-
rową, modelarską, fotograficzną, brydżową i te-
nisa stołowego. Odbywa się wiele imprez tak-
że poza Łaskiem, bo inne spółdzielnie, choćby 
w Pabianicach, Zduńskiej Woli czy Sieradzu, też 
kładą nacisk na sferę kultury, podobnie zresztą 
jak i na sport.

Niestety, ten dobry okres kończy się wraz ze 
schyłkiem lat osiemdziesiątych. Kryzys społecz-
no-gospodarczy w Polsce powoduje drastyczne 
pogorszenie się sytuacji materialnej społeczeń-
stwa, państwo wycofuje się z dotowania wielu 

sfer życia i to powoduje, że spółdzielnie wy-
cofują się z działalności kulturalno-oświatowej 
i sportowej. Zebranie przedstawicieli podejmuje 
decyzję o odstąpieniu od naliczania funduszu 
kulturalno-oświatowego. To wielka strata także 
dla mieszkańców Łasku. Bogate społeczeństwa 
europejskie już dawno przekonały się, że łoże-
nie na kulturę w środowisku to pieniądze dobrze 
zainwestowane. Może w przyszłości, gdy i my 
zrzucimy z naszych barków garb biedy i niedo-
statku, zaczniemy się uczyć od mądrzejszych…

RZąDZIĆ MA TYLKO RYNeK…

Lata dziewięćdziesiąte przynoszą olbrzymie 
zmiany niemal we wszystkich sferach naszego 
życia. Powoli zbliża się też kres dotychczasowe-
go systemu kredytowania budownictwa miesz-
kaniowego i nabywania mieszkań na zasadach 
lokatorskich. To właśnie w tej ostatniej dekadzie 
XX wieku zamiera technologia wielkiej płyty, 
okrzyknięta niegdyś lekarstwem na problemy 
budownictwa socjalistycznego. Ostatni budynek 
z udziałem preferencyjnych kredytów oddawa-
ny jest do zasiedlenia w 1991 roku.

Wycofanie się państwa z kredytowania bu-
downictwa powoduje jego długotrwałą zapaść. 
Co prawda zasobniejsi łaskowianie kupują 
wówczas działki i sami wznoszą nowe domy, 
ale dotyczy to tylko niewielkiej grupy miesz-
kańców. Niewidzialna ręka rynku jako regula-
tora wszystkich niemal aspektów naszego życia 
i na tym polu nie sprawdza się, bo nadal znacz-
nej części społeczeństwa po prostu nie stać na 
zakup choćby niewielkiego mieszkania.

Stanisław Barcz

To zdjęcie wykonane zostało 40 lat temu i przedstawia róg ulicy 9 Maja i Narutowicza. 
W 1987 r. w miejscu tym oddano do użytku siedzibę ŁSM i Biblioteki Publicznej

A tak wyglądała budowa siedziby ŁSM



mowe w Karpaczu oraz Szczyrku. Tam lice-
aliści uczyli się jazdy na nartach zjazdowych, 
wodnych, zdobywali nawet patenty żeglarzy 
czy sterników.

Zawsze na tych imprezach rodziła się wspa-
niała atmosfera. Wspólne przeżycia, nowe do-
świadczenia dodatkowo łączyły serdecznymi 
więzami uczestników i grono pedagogiczne. 

Pedagodzy w Liceum dbali, aby młodzież 
zarazić sportem na całe życie. Niektórzy tak 
ulegli tej chorobie, że wzorem swych nauczy-
cieli kontynuowali ich pracę związaną z krze-
wieniem sportu, a inni, świadomi potrzeby za-
jęć ruchowych, starają się po prostu prowadzić 
aktywny, zdrowy styl życia.

24 luty 2016 r.

Punktem honoru licealistów zawsze było 
uczestnictwo w tych zajęciach. Dzięki nim zdo-
bywali przecież sprawność fizyczną, zdrowie, 
kształtowali swoje ciała, pozbywali się nega-
tywnych emocji, rozładowywali stres, uczyli się 
działania w zespole i pozytywnej rywalizacji. 
Ponadto zajęcia te zawsze były atrakcyjne i róż-
norodne. Nauczyciele wychowania fizycznego 
dbali, żeby młodzież mogła uczestniczyć w róż-

Sport to NaJpiękNieJSza ChoroBa…
… i najzdrowsze uzależnienie. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki od lat wdrażany jest model 
człowieka rozwiniętego harmonijnie, zarówno pod względem umysłowym, jak i fizycznym. Uczniowie nabywają tu 
przekonania, że osiągnięcia naukowe idą w parze z aktywnością ruchową. Realizowana w Liceum starożytna zasada 
kalokagatii sprzyja wyrabianiu u uczniów potrzeby kreatywności, wytrwałości czy pokonywania własnych słabości. jest 
ona realizowana na różnych zajęciach, szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

nych formach zajęć, uprawiać różne dziedziny 
sportowe, choćby takie jak: piłka koszykowa, 
piłka siatkowa, ręczna, lekkoatletyka, pływa-
nie, tenis stołowy, taniec. A od kiedy szkoła po-
siada zewnętrzne boisko - doszły jeszcze piłka 
nożna i tenis ziemny. 

Pasja, z jaką nauczyciele wf-u podchodzą 
do swojej pracy, powoduje, że w Liceum pa-
nuje przyjazna sportowa atmosfera. Odbywa 
się tu wiele imprez sportowych, m.in. szkolny 
dzień sportu, mecze o puchar dyrektora szkoły, 
mecze z okazji dnia wiosny. Uczniowie chęt-
nie stają też do rywalizacji w zawodach mię-
dzyszkolnych, odnoszą sukcesy na poziomie 
powiatu, regionu, województwa. Od lat I Li-
ceum w Łasku jest najlepszą szkołą sportową 
w powiecie, świadczą o tym wyniki Licealiady. 

Swoje pasje sportowe i zdrowy styl życia 

licealiści zawsze mogli realizować także w cza-
sie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów o charak-
terze rekreacyjno-sportowym, obozów. Wielo-
krotnie nauczyciele urządzali tu rajdy rowero-
we czy biegi na orientację. Przez lata wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się obozy letnie 
w Ślesinie, Powidzu, Kamiennym Potoku i zi-

Na letnim obozie

Absolwenci i nauczyciele I LO na obozie 
zimowym

Drużyna piłki ręcznej

Tenis stołowy

Drużyna piłkarzy ręcznychLekkoatletki

Grupa dziewcząt w przygotowanym przez siebie układzie

Małgorzata Lebioda
Iwona Gwis

Iwona Malinowska
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Na wniosek Zarządu Oddziału M-P PSD w Łasku Zarząd Główny za 
szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei 
pomocy ludziom chorym na cukrzycę, wyróżnił: Złotą Honorową Odzna-
ką „Zasłużony dla PSD” – Marię Lipowską i Mieczysława Zalasę, zaś 
Srebrną - Renatę Cholerzyńską. Medale 30-lecia PSD otrzymały: Janina 
Kijańska i Agnieszka Łukaszewska. Dyplomem Uznania ZG wyróżnio-
no: Różę Szmyt, Reginę Nowakowską i Andrzeja Wawrzyniaka. Ponadto 
prezydent Sieradza Paweł Osiewała z okazji 30-lecia PSD w Sieradzu, 
przypadającego w 2015 r., wyróżnił Agnieszkę Łukaszewską stosownym 
medalem. Aktu wręczenia wyróżnień dokonał Jan Kruszyński.

 W części nieoficjalnej, korzystając z okazji przypadających w tym 
dniu zapustów, konsumowano tradycyjne pączki, folgując co nieco re-
strykcyjnym wymaganiom codziennych peregrynacji przez życie ludzi 
dotkniętych cukrzycą. Całość posiedzenia poprowadził i opatrzył odpo-
wiednim komentarzem Bogusław Stachowski.                            (BS)

Foto: M. Zalasa i Z. Kozłowski

wYrÓżNieNia Dla przYJaCiÓŁ pSD

Program spotkał się z zainteresowaniem rodziców, którzy od począt-
ku czynnie włączali się do czytania dzieciom bajek. Każdego roku pro-
gram był aktualizowany, stawiano w nim inne cele i kładziono nacisk na 
inne aspekty oraz formy. Realizując założenia programu w 2011 i 2012 
roku, przedszkolaki wielokrotnie odwiedziły różne biblioteki, m.in. 
miejską w SP nr 4 w Łasku, szkolną w SP nr 4 w Łasku oraz Bibliotekę 
Publiczną z filią dla dzieci w Łasku; dzieci poznały pracę bibliotekarza, 
wypożyczały książki do czytania, tworzyły w grupach „Kąciki Pięknej 
Książki”; organizowano wystawy książek, a rodzice dostali ulotki nt. 
zalet głośnego czytania dzieciom. Ponadto w ramach „Zakręconej akcji 
– nakrętki na książeczki” – rodzice gromadzili i przynosili plastikowe 
nakrętki od butelek, które w późniejszym czasie były wymienione na 
książki dla przedszkolaków. Udało się przeprowadzić akcję pt. „Zgaduj 
zgadula” - zabawy integrujące dla starszych przedszkolaków. 

W 2013 roku odbywały się spotkania z rodzicami pt. „Poczytaj mi 
mamo” oraz spotkania pt. „Licealiści czytają dzieciom bajki”. W 2014 
roku przedszkolaki słuchały czytanych bajek, uczyły się skupienia uwagi 
i rozwijały wyobraźnię, rozwiązywały zagadki o tematyce książek, bajek 
i wierszy. Ponadto zorganizowano akcję pt. „Słowo dla Misi”, w ramach 
której rodzice w domu z dziećmi stworzyli 24 autorskie książeczki, or-
ganizowano wycieczki do biblioteki oraz wystawy prac dzieci w biblio-
tekach. 

Obecny rok szkolny 2015/16 to już piąty etap realizacji progra-
mu w Przedszkolu nr 4 im. „Leśnych Skrzatów”. Podsumowując pięć 
lat realizacji programu, należy zauważyć, iż spełnia on założenia i peł-
ni ważną funkcję. W efekcie dzieci chętniej sięgają po książki, proszą 
o przeczytanie bajki, słuchają bajek, przynoszą swoje książki z domu.  
Kształtowanie nawyku kontaktu z książką oraz głośnego czytania dzie-
ciom bajek jest niezwykle istotne dla dalszych etapów edukacji dziecka.

Anna Piotrowska

bajki, 
bajeczki…
W Przedszkolu nr 4 w Łasku od 2011 roku realizowany jest 
autorski program edukacyjny dotyczący rozwijania zainte-
resowań czytelniczych pt. „Bajki, bajeczki, czytajmy dzie-
ciom..”. Powstał on w celu wykorzystania korzyści płynących 
z kontaktu z książką już na poziomie przedszkola, zakłada 
współpracę z rodzicami oraz biblioteką. 

Podczas uroczystego posiedzenia łaskiego Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego PSD, obradującego tym razem w ŚDS, 
uhonorowano osoby, które z przyczyn obiektywnych nie mogły uczestniczyć w sieradzkich obchodach Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą. Zarząd Główny PSD w Bydgoszczy reprezentowali jan Kruszyński i Zdzisław Kozłowski, pełniący 
odpowiednio funkcje prezesa i wiceprezesa ZR PSD w Sieradzu. 

Z relacji niektórych mieszkańców Utraty 
wynika, iż niegdyś krzyż wyglądał nieco ina-
czej, inne też było jego otoczenie, ponieważ 
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdowało się 
młyńskie rozlewisko. Jeszcze po wojnie woda 
podchodziła niemal do drogi, było tu popular-
ne miejsce do kąpieli dla mieszkańców Łasku.

Czekamy na wszelkie informacje w tej 
sprawie: tel. 796-881-788, 603-505-131.

(saw) 

k T O  z N a  h i S T O r i ę  k r z y Ż a 
N a  u T r a c i e ?
Zgłosił się do redakcji jeden z naszych Czytelników, który pragnie wyjaśnić historię 
krzyża na Utracie. Powstał on prawdopodobnie w 1919 r. i według niektórych relacji 
związany jest z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w tym miejscu. Krzyż 
liczy sobie już prawie 100 lat i warto wyjaśnić jego historię, dlatego zwracamy się do 
Czytelników „Panoramy” o dopisanie ciągu dalszego historii pamiątkowego krzyża.



Ważniejsze imprezy w marcu 
 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1.  Wystawa malarstwa i ceramiki  

Kamili Michoń  
marzec – 

kwiecień – 
wernisaż 

wystawy – 
4.03, godz.18 

BP w Łasku BP w Łasku  

2. 
 

Wykład Uniwersytetu  
III Wieku pt. „Indie kraj 
kontrastów” wygłosi prof. 
Marek Barwiński  

1 ŁDK  ŁDK  

3. Wystawa malarstwa 
Włodzimierza Karpińskiego  

3-31 
wernisaż 

wystawy – 
3, godz. 18 

ŁDK ŁDK  

4. Koncert z okazji Dnia Kobiet  8 
godz. 19 

ŁDK,  
 

ŁDK 
 

5. 
 

XXII Konkurs savoir –vivre 
pn. „Obycie umila życie” 

11- eliminacje 
18-finał 

ŁDK  ŁDK  

6. Wykład Uniwersytetu  
III Wieku pt. „Rola witaminy 
C  w organizmie człowieka” 
wygłosi Magdalena Kawka  

15 ŁDK ŁDK  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Międzywojewódzkie 

drużynowe mistrzostwa 
młodzików 12-13 lat  
w pływaniu  

17-18 CSiR – pływalnia 
kryta 

ŁOZP, CSiR  

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – LZS Rębieskie 

19 lub 20 CSiR – stadion  MULKS Łask  

3. Mecz piłki nożnej klasy 
okręgowej   
LUKS Bałucz – GKS Orkan 
Buczek  

19 lub 20 boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

 

Wiele uwagi poświęcono przyszłym inwe-
stycjom, których celem jest poprawa bezpie-
czeństwa państw NATO i sojuszników USA 
w Europie. W 32. BLT dzięki środkom USA za-
szły olbrzymie zmiany. Dotyczą one zarówno 
infrastruktury jak i wspólnych ćwiczeń polsko-
-amerykańskich. W najbliższych latach realizo-
wane będą kolejne inwestycje.                 (eR)

26 luty 2016 r.

Teresa Wesołowska

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 
31 marca br. mija termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za I kwartał 2016 roku.

Jednocześnie informuję, że opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, 
zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Gabriel Szkudlarek
            burmistrz Łasku

i N f O r m u j e m y

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku 
informuje, że od 1 marca 2016 r. Urząd Skar-
bowy w Łasku będzie czynny w godzinach:

poniedziałek - 7.30 – 18.00
wtorek – piątek - 7.30 – 15.30

O g Ł O S z e N i e

Mężczyzna wieczorem wszedł do sklepu 
i grożąc bronią zażądał wydania pieniędzy. 
Wystraszona kobieta wydała pieniądze, bandy-
ta zabrał także portfel z dokumentami i telefon. 
Straty oszacowano na 4500 zł. Bandyta łupem 
cieszył się bardzo krótko, ponieważ policjan-
tom udało się ustalić sprawcę napadu i zatrzy-
mać go w areszcie. Ustalili też, że sprawca na-
padu nie działał sam, jako że inspirowała go do 
przestępczego czynu wspomniana 30-latka. Za 
napad otrzymał on zapłatę. Zleceniodawczyni 
resztę łupu przeznaczyła na spłatę długów.

Zarówno 30-latka jak i jej kompan trafili 
już za kratki.                      

 (eR)

z l e c i Ł a  N a P a d
Trzeba być bardzo naiwnym, by liczyć 
na to, że zlecenie napadu rabunkowego 
ujdzie komukolwiek na sucho. Tego typu 
spraw stróże prawa nie odpuszczają, 
a przekonała się o tym 30-latka z powiatu 
poddębickiego. To właśnie ona, jak się 
okazało, zleciła 51-letniemu mieszkańcowi 
Pabianic, napad z bronią w ręku na jeden 
ze sklepów w centrum Łasku.

i N w e S t YC J e  w  3 2 .  B lt

w  S k r Ó C i e

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku przebywał niedawno amerykański podsekretarz obrony ds. zaopatrzenia, technologii 
i logistyki Alan f. estevez. Głównym tematem jego wizyty było ustalenie potrzeb rozbudowy naszej infrastruktury, co ma związek 
z amerykańskim programem european Reassurance Initiative. Stronę polską reprezentował m.in. wiceminister MON Bartłomiej 
Grabski, a także dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański, inspektor sił powietrznych gen. bryg. 
pil. Tomasz Drewniak i dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski.

* Z dniem 31 stycznia br. z mundurem 
pożegnał się ppłk Piotr Wojtczyk, który 
przez wiele lat mocno wrósł w żołnierski 
pejzaż miasta. Zarówno jego jak i innych 
żołnierzy odchodzących do cywila poże-
gnał zastępca dowódcy 32. BLT ppłk Ro-
bert Gurzęda. Panie pułkowniku Wojt-
czyk - dziękujemy za ofiarną służbę!

* Wojskowa Straż Pożarna 32. BLT 
otrzymała nowe rewelacyjne zestawy 

hełmów zapewniających ochronę słuchu 
przed lotniskowym hałasem (ponad 140 
DB). Wspomniane hełmy wyposażone są 
w cyfrowy system łączności umożliwia-
jący kontakt z pilotem, a także dowódcą 
grupy ratownictwa lotniskowego. Ma to 
olbrzymie znaczenie w przypadku np. po-
tężnego hałasu.

* W sali widowiskowej Łaskiego Domu 
Kultury 26 bm., o godz. 17, odbędzie się 
spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiu-
kiem, organizowane przez Bibliotekę Pu-
bliczną im. jana Łaskiego Młodszego.



luty 2016 r. 27

Teresa Wesołowska

Artysta jest sieradzaninem, absolwentem 
Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. Foto-
grafią zajmuje się od 30 lat, od ponad dekady 
jest to jego prawdziwa pasja. Nazywa swoje 
prace fotomanipulacjami. Ma na koncie ponad 
20 wystaw indywidualnych i zbiorowych, jest 
artystą cenionym w środowisku fotografików. 
Jego prace pokazywane są w prestiżowych ma-
gazynach fotograficznych na całym świecie, 
a „na żywo” m. in. w galeriach w Toronto i No-
wym Jorku.

Mistrzowsko opanowane narzędzie, nie-
ograniczona wyobraźnia, nieprzeciętny talent 
i nadzwyczajna pracowitość – tak można pró-
bować określić Darka Klimczaka, patrząc na 
jego prace. Można powiedzieć, że jest artystą 

kwadrart w Łdk

W Warszawie pojawili się wszyscy zwy-
cięzcy pucharów oraz mistrzowie sportu samo-
chodowego. Uroczystości wręczania pucharów 
nie było końca, a to za sprawą bardzo dużej 
ilości klas oraz bardzo dużej liczby zawodni-
ków. Tegoroczne zmagania obejmowały starty 
w sześciu rundach na terenie naszego kraju. Za-
wodnikom z Łasku z większym lub mniejszym 
szczęściem udało się ukończyć wszystkie rundy 
na dobrych pozycjach, co zaowocowało dobrym 
wynikiem w klasyfikacji końcowej roku. Przy 
okazji spotkania z zawodnikami podczas wrę-
czania biało-czerwonych szarf mistrzowskich, 
Polski Związek Motorowy ogłosił wstępny ka-
lendarz na sezon 2016. Wszyscy zawodnicy po-
znali terminy rund oraz miejsce ich rozegrania. 
Nie inaczej było z rajdami terenowymi. W roku 
2016 zmagania w Cross Country będą odbywały 
się siedmiokrotnie.

Tak więc nasi terenowcy rozpoczną od 
Drawska Pomorskiego w dniach 1-3 kwietnia, 
a następnie będzie można im kibicować odpo-
wiednio 29 kwietnia w Rzeszowie, 10-12 czerw-
ca w Czarnem, 24-26 czerwca w Warszawie, na 
przełomie sierpnia i września (data do ustalenia) 
w Szczecinie przy okazji Pucharu Świata w raj-
dach Cross Country, 30 września w Warszawie 
oraz tradycyjnie już na koniec sezonu w dniach 
23-25 września w Żaganiu.

Dobrze na początku roku wiedzieć gdzie 
i kiedy będą odbywać się zawody, gdyż jest 
czas do namysłu, ustaleń oraz załatwienia wielu 
spraw związanych z organizacją wyjazdów na 
rajdy, a ponadto można na spokojnie odnowić 
dokumenty potrzebne do startów, a także zająć 
się samochodem przed sezonem.

miSTrzOWie W SheraTONie
jak co roku, w grudniu w Warszawie odbyła się Gala Sportu Motorowego PZM podsumowująca sezon 2015.Tym razem zawodników 
oraz osoby towarzyszące gościł hotel Sheraton. jak niemalże co roku, do stolicy wybrali się zawodnicy jANMOR PROeLITe 
MOTOR SPORTU w składzie Robert Łyżwa oraz Michał Krotiuk, którzy wywalczyli w sezonie tytuł wicemistrza Polski 
w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych w klasie TH, i zarazem obronili tytuł uzyskany w sezonie 2014. Miło 
nam poinformować, iż w minionym roku ekipa z Łasku wywalczyła również tytuł mistrza europy strefy centralnej.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnej roz-
poczęła się ta milsza dla zawodników i  dzia-
łaczy część, czyli poczęstunek. Można było 
spotkać się z kolegami z oesów i porozmawiać 
o nadchodzącym roku, planach startów oraz 
o zbrojeniu się w nowy sprzęt do ścigania. Oj, 
będzie się działo w tym roku. Już wiadomo, iż 
kilku zawodników przejdzie do mocniejszej 
klasy, kilku pozostanie w klasie TH, ale z no-
wym sprzętem, a nasi mistrzowie będą walczyć 

po staremu, czyli systematycznie, taktycznie 
i z dobrymi wynikami.

Przy okazji należy podziękować sponso-
rom naszej lokalnej załogi - firmie JANMOR, 
PROELITE oraz KME za pomoc oraz wsparcie 
dla zespołu, bo bez nich starty w mistrzostwach 
Polski byłyby niemożliwe. 

Zapraszamy do śledzenia poczynań tere-
nowców na ich fanpagu www.facebook.com/
JANMOR PROELITE MOTOR SPORT.  (MK)

spełnionym, który odnalazł swój niepowtarzal-
ny styl, nasuwający skojarzenia z wielkim mi-
strzem surrealizmu Salvadorem Dali.

Klimczak jest równocześnie artystą poszu-
kującym uniwersalnych symboli, które będą 
w stanie poruszyć oglądającego niezależnie od 
języka, którym się posługuje, miejsca, w któ-
rym mieszka, czy kultury, w której się wycho-
wał.

Grafiki Darka Klimczaka idealnie odzwier-
ciedlają jego osobowość: jest w nich skrom-
ność, ale i pewność siebie, perfekcjonizm 
z szerokim marginesem dla fantazji oraz wy-
jątkowa, pozytywna energia, której nie da się 
nie poczuć.

jeszcze do końca lutego w Galerii z fortepianem Łaskiego Domu Kultury 
można oglądać wystawę fotografii Dariusza Klimczaka. 

Wszystkich, którym nie uda się obejrzeć 
wystawy odsyłam do strony www.kwadrart.
com. 

Magdalena Kelnerowska



 

Spacerkiem 
po Łasku 


