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Można już zapisywać się do udziału w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci 
św. Jana Pawła II, który zostanie rozegrany w niedzielę 23 kwietnia br. w Łasku.

XII BIEG PAPIESKI W ŁASKU
JANINA KOSMAN 
WYRÓŻNIONA 
W PLEBISCYCIE 
DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy 
złożyć Mieszkańcom gminy Łask oraz Czytelnikom „Panoramy” 
najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech ten wyjątkowy 
czas upłynie pod znakiem radosnych spotkań rodzinnych, pogody 

w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku           Burmistrz Łasku
        Robert Bartosik                  Gabriel Szkudlarek

Już prawie 19 lat istnieje w Łasku 
Warsztat Terapii Zajęciowej. Służy on 
praktycznie mieszkańcom całego powiatu, 
choć najwięcej pensjonariuszy pochodzi 
z gminy Łask, Buczek  i Wodzierady. 
Wszechstronna terapia umożliwia 
wielu pensjonariuszom odnaleźć się 
w niełatwym życiu.

Przez placówkę w tym okresie przewinęło 
się ok. 60 osób. Dyrektor WTZ Katarzyna Cie-
ślarczyk pamięta wszystkich pensjonariuszy, 
zarówno tych, którzy na skutek chorób odeszli 
od nas, jak i tych korzystających z pomocy od 
wielu lat. Życie placówki wyznacza codzienny 
rytm zajęć, a także różnorodnych imprez i kon-
kursów, które pozwalają wykazać się talentem 
oraz umiejętnościami. Już w maju odbędzie się 
Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnospraw-
nych organizowana pod patronatem marszałka 
województwa łódzkiego.     (er)

RUSZYŁY ZAPISY

Zgłoszenia zbiorcze do kategorii szkolno-
-integracyjnych przyjmowane są do 16 kwiet-
nia br. w Starostwie Powiatowym w Łasku, 
pokój nr 7, oraz drogą elektroniczną na adres 
e-mail: promocja2@lask.com.pl.

Zgłoszenie do kategorii open i marszu 
nordic walking będą prowadzone w systemie 
internetowym do 16 kwietnia br. pod adresem 
www.e-gepard.eu/pl/show-contest/297.

W tym roku organizatorzy przygotowali 
kilka nowości. Bieg w kategorii open zostanie 

wydłużony do 5 kilometrów i będzie w nim 
obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. Po-
łączony zostanie z marszem nordic walking. 
Start i meta będą usytuowane na placu 11 Li-
stopada w Łasku.

Wszystkich chętnych serdecznie zaprasza-
my do wzięcia udziału w biegu i prosimy o za-
poznanie się z regulaminem zawodów. Więcej 
szczegółów na www.lask.com.pl.

Dariusz Cieślak 

Janina Kosman w samorządzie działa od 
1991 r., od 2006 r. pełni obecną funkcję. Na 
polu społecznym działa w Stowarzyszeniu 
Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”, Towa-
rzystwie Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Udziela 
się także w Lokalnej Grupie Działania „Do-
lina Rzeki Grabi” i Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Róży Łaskiej, które z racji ogrodniczej 
pasji jest jej szczególnie bliskie. Wraz ze 
szkółkarzami i innymi miłośnikami królowej 
kwiatów organizuje szkolenia, wycieczki 
i inicjatywy mające na celu promowanie 
gminy Łask w regionie. Zwieńczeniem tych 
działań jest coroczny Festiwal Róż w Łasku.

MJ
Fot. Dziennik Łódzki

Z przyjemnością informujemy, że 
zastępca burmistrza Łasku Janina 
Kosman zajęła drugie miejsce 
w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” - 
Człowiek Roku Powiatu Łaskiego 2016 
zdobywając 5.256 głosów. Plebiscyt 
został zorganizowany już po raz 
drugi, a jego celem jest promowanie 
osób mających pozytywny wpływ na 
życie w naszych powiatach, miastach 
i gminach. 

TO JUŻ 19 LAT
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 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku           Burmistrz Łasku
        Robert Bartosik                  Gabriel Szkudlarek

Jak co roku, Łask oddał hołd wszystkim walczącym o prawdziwie 
wolną Polskę. Na placu 11 Listopada w asyście kompanii honorowej 
WP nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu 
państwowego. 

„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” - przywołu-
jąc słynne słowa „Inki” rozpoczął swoje przemówienie burmistrz Łasku 

PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY 
ROKU 2016 W GMINIE ŁASK

Pierwszego dnia marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data święta nawiązuje do wydarzeń 
z 1951 r., kiedy to w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków 
niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Panu Grzegorzowi Markiewiczowi
Inspektorowi Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu 

Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

ŻONY
składają 

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami UM w Łasku 

oraz Przewodniczący 
i Radni Rady Miejskiej w Łasku

Pani Danucie Rychlik
Inspektorowi Zespołu Bezpieczeństwa 
Obywateli Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni Rady 

Miejskiej w Łasku

Fotoreportaż ze spotkania z najlepszymi spor-
towcami – str. 28

Na dalszych pozycjach uplasowali się: 
Roksana Rygielska, Maciej Janeczek, Jakub 
Struj, Oliwia Matysiak, Krzysztof Bulzacki.

Uroczyste podsumowanie wyników plebi-
scytu oraz wręczenie okolicznościowych statu-
etek młodym sportowcom i ich trenerom odby-
ło się 17 marca br. w „Galerii z Fortepianem” 
ŁDK. Tradycyjnie na wszystkich gości czekał 
przepyszny tort.        MJ

Już po raz 19, wybraliśmy najpopularniejszego sportowca naszej gminy. Coroczny 
plebiscyt pod patronatem burmistrza Łasku to świetna okazja do podsumowań 
i przypomnienia wspaniałych wyników rodzimych sportowców. 

Oto wyniki zakończonego niedawno głosowania.

Nikola Błażejewska – pływanie  513 głosów I m-ce
Kamila Rozwalak – piłka siatkowa  318 głosów II m-ce
Angelika Szczepańska  – karate, kickboxing 256 głosów III m-ce
Dawid Owczarek – piłka nożna  225 głosów IV m-ce
Kaja Sobolewska  – piłka siatkowa  147 głosów V m-ce
Mateusz Maciejewski  – sztuki walki  145 głosów VI m-ce
Wiktoria Dębkowska  – pływanie  136 głosów VII m-ce
Alicja Jaryszek   – piłka siatkowa  135 głosów VIII m-ce
Mikołaj Bulzacki  – mod. lotnicze i kosmiczne 134 głosów IX m-ce
Jan Szewczyk   – piłka nożna  108 głosów X m-ce

Gabriel Szkudlarek, przypomniał o niezwykłym poświęceniu 17-letniej 
Danuty Siedzikówny oraz tragicznych losach innych bohaterów, których 
komunistyczne władze skazały na zapomnienie. Wspomniał również, 
że „Inka” zostanie zaproponowana jako nowa patronka, dzisiejszej 
ul. Berlinga. Następnie odmówiono modlitwę w intencji żołnierzy wy-
klętych. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na koniec 
uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepod-
ległości.

Michał Janiszewski

77. ROCZNICA ZBRODNI KAT YŃSKIE J 

Z uwagi na coraz częściej zdarzające się przy-
padki zastawiania dróg pożarowych przez po-
jazdy samochodowe, a co za tym idzie utrud-
nianie dojazdu do miejsca zdarzenia jednost-
kom straży pożarnej, apelujemy o stosowanie 
się do wymogów bezpieczeństwa. Przypadki 
tego typu nie powinny mieć miejsca, każde 

utrudnienie to strata cennego czasu w niesie-
niu pomocy osobom oczekującym. Apelujemy 
również do wszystkich właścicieli posesji i za-
rządców budynków, aby zwrócili uwagę na to 
niebezpieczne zjawisko.

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli 
UM w Łasku

NIE BLOKUJMY DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH!

O godz. 13 – na cmentarzu w Łasku, w rejonie 
tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyń-
skiej, wygłoszone zostaną przemówienia oko-

licznościowe, odbędzie się apel pamięci i salwa 
honorowa, następnie zostaną złożone kwiaty.

Burmistrz Łasku, przewodniczący Rady Miejskiej oraz dowódca 32. BLT serdecznie 
zapraszają do udziału w uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę zbrodni katyńskiej, 
która odbędzie się 13 kwietnia br. 
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Skromna dziewczyna zasadziła ziarenko w doniczce troszcząc się 
o nie bardzo. Mijały miesiące, a nasionko nie kiełkowało. Nie chcąc 
stracić ostatniej szansy na zobaczenie ukochanego, poszła na audien-
cję. Pozostałe panny przyniosły w doniczkach  przepiękne kwiaty. 
Książę starannie je obejrzał, po czym wskazał skromną dziewczynę. 
Na lament pozostałych panien odpowiedział: Ona jedna wyhodowa-
ła kwiat, który czyni ją godną tronu cesarzowej, kwiat uczciwości. 
Wszystkie nasiona były jałowe i z żadnego nie mogło nic wyrosnąć.

KWIAT UCZCIWOŚCI 
To bajka z książki wybitnego brazylijskiego pisarza Paulo Coelho 

pt. Być jak płynąca rzeka, którą czytam przed snem.  Świetna książka za-
wierająca krótkie lecz głębokie teksty, pozwalające poznać myśli i obraz 
świata, ale także ocenę zwykłej codzienności dokonywanej przez wybit-
nego autora. 

Miesiąc temu podjąłem temat narastającej agresji w świecie polityki. 
Postęp jest, ale w złą stronę. Ta sytuacja przeraża, do czego my dojdzie-
my? Czy konieczny jest jakiś kataklizm, który nas otrzeźwi? Ludzie bez 
najmniejszej żenady kłamią, zioną nienawiścią, kompletnie lekceważą 
dobro wspólne. Właśnie, cóż to jest to dobro wspólne? Może to klucz do 
szukania jakiegoś obszaru porozumienia? Prof. Zbigniew Stawrowski, 
filozof polityki, mówi: To pojęcie, na które niemal wszyscy są gotowi się 
powoływać. Obojętnie, kim jesteśmy i co robimy, właściwie nie możemy 
się obejść bez kategorii dobra wspólnego. To stara nauka Arystotele-
sa, że każde nasze działanie zmierza do jakiegoś celu, który zawsze po-
strzegamy jako pewne dobro. Te obiekty naszych pragnień układają się 
w pewną hierarchię. Dobro wspólne – pojęcie to zakłada istnienie takie-
go dobra, które dla każdego, bez wyjątku, jest nim niewątpliwie. Chodzi 
więc o dobro powszechne. (Rzeczpospolita z 11-12 marca 2017, str. 8).

  
WIĘCEJ PIENIĘDZY NA DROGI

Zapowiedziana reforma prawa samorządowego (odniosłem się 
w ostatnim numerze Panoramy) spowodowała przedwczesne rozpoczę-
cie kampanii wyborczej. Szczerze się uśmiałem, gdy usłyszałem jak nie-
którzy dzielą fotele. Ten nie ma szans na reelekcję, temu się nie opłaci 
ryzykować startu w wyborach do gminy, bo wojewoda będzie wskazy-
wał starostę, ów lub owa nie uzyska poparcia swojej partii, ale ma szan-

Chiński książę miał wkrótce zostać cesarzem, lecz zgodnie z prawem musiał się najpierw 
ożenić. Żoną mogła zostać dziewczyna, której mógłby ślepo zaufać. Zebrał więc wszystkie 
panny z prowincji. Przyszła także skromna dziewczyna, która od lat skrycie kochała księcia. 
W otoczeniu dworu książę oznajmił: Każda z was otrzyma nasionko. Która w ciągu 6 miesięcy 
wyhoduje najpiękniejszy kwiat zostanie cesarzową. 

sę na uzyskanie wsparcia innej partii... I gdzież tu dobro wspólne. Nie 
usłyszałem: chcę więcej pozyskać pieniędzy, chcę przyśpieszyć procesy 
inwestycyjne itp. Ale co najciekawsze, nie ma na razie (przynajmniej 
oficjalnie) zaprezentowanych żadnych projektów nowych rozwiązań. 
My w gminie mozolnie i systematycznie pracujemy, dzięki temu jutro 
przedstawiam Radzie Miejskiej projekt zmian budżetu polegający na 
przeznaczeniu  kolejnych 6,5 mln zł na inwestycje, z czego około 6 mln 
na drogi. Te dodatkowe inwestycje to:

- Budowa drogi gminnej w Maurycy
- Przebudowa drogi gminnej w Stryjach Paskowych
- Przebudowa drogi gminnej w Teodorach
- Przebudowa drogi gminnej w Kopyści
- Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku
- Przebudowa dwóch uliczek na „Przylesiu”
- Modernizacja ulic Skłodowskiej, Polnej i Lipowej (Kolumna) – 

usunięcie starego asfaltu i położenie nowych dywaników asfaltowych, 
w części także wymiana chodników.

Drobniejsze inwestycje to: dokumentacja techniczna na ul. Rolniczą 
i ul. Brzozową w Kolumnie, wymiana dachu świetlicy w Karszewie, dal-
sza modernizacja świetlicy we Wrzeszczewicach, dalsza modernizacja 
świetlicy w Remiszewie.  

Skąd takie decyzje? Wielokrotnie pisałem o zadłużeniu gminy 
i związanych z tym problemach. W ubiegłym roku w wyniku dalsze-
go zmniejszenia zadłużenia przy jednoczesnym nie zaciąganiu nowych 
kredytów osiągnęliśmy zadłużenie na poziomie 15%. W ocenie radnych 
powinniśmy obecnie zmienić kierunek (w pełni podzielam ten pogląd) 
i nieco zwiększyć zadłużenie w celu przyśpieszenia oczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji.  Dlatego spłacamy 3 mln kredytów przy jed-
noczesnym planie zaciągnięcia 5 mln. Sądzę, że w praktyce z uwagi na 
różne oszczędności i dodatkowe pieniądze zwiększymy zadłużenie nie 
więcej niż 1.5 mln zł. Według mojej oceny 20% to bardzo bezpieczne 
zadłużenie i taki też poziom chciałbym osiągnąć w przyszłym roku, co 
pozwoli na realizację wielu potrzebnych inwestycji.

Zdaniem burmistrza w przyszłym miesiącu poświęcę reformie 
oświaty i zaproponowanych rozwiązaniach.
13 marca 2017 r.   

Gabriel Szkudlarek

W ramach programu, przedszkolaki uczest-
niczą w licznych wycieczkach po okolicy, po-
znają historię i charakterystyczną zabudowę, 
instytucje i ważne miejsca. Jako jedno z dzia-
łań, grupa IV „Kwiatuszki” zainicjowała pro-
jekt „Pocztówkowe przedszkole”, którego 
głównym celem jest nawiązywanie kontaktu 
z innymi placówkami oświatowymi poprzez 
tradycyjną korespondencję, poznawanie in-
nych miejscowości oraz kultury i tradycji ich 
mieszkańców, głównie natomiast promowanie 
własnego regionu, miejscowości i przedszkola. 

POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE 
„Leśne Skrzaty” z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku realizują program 
edukacji regionalnej „Moja mała Ojczyzna”. Celem programu jest m. in.: rozwijanie 
zainteresowania własnym miastem, regionem, specyfiką przyrodniczą i kulturową, 
poszeżanie  wiedzy o kulturze i historii miasta, wspieranie rozwoju społecznego przez 
nawiązywanie nowych kontaktów, nabywanie poczucia przynależności narodowej, 
rozwój tożsamości lokalnej.

Pisanie i wysyłanie pocztówek zajmu-
je znacznie więcej czasu niż sms lub e-mail, 
ale pocztówki z odręcznym dopiskiem niosą 
ze sobą jakąś historię. Na pocztówkach uka-
zujących piękno naszej małej Ojczyzny panie 
napisały życzenia, a dzieci ozdobiły rysunka-
mi i własnoręcznymi podpisami, tak by inne 
przedszkolaki po otrzymaniu, wiedziały od 
kogo te kartki nadchodzą. Przygotowywanie 
do wysyłania i czytanie pocztówek jest ma-
gicznym momentem dla małych przedszkola-
ków. Każda wizyta  listonosza w grupie z ko-

lejną pocztówką, spotyka się z radością dzieci 
i oczekiwaniem.  Otrzymano już w odpowiedzi 
pierwsze kartki zwrotne z różnych stron Polski. 
Stworzona już mapa stanowi pomoc dydak-
tyczną wykorzystywaną podczas zajęć o naszej 
Ojczyźnie, do poznawania miast Polski, ich hi-
storii, położenia i ciekawostek, będzie ona pa-
miątką podjętej akcji na długi czas.

Anna Piotrowska
Grażyna Knol
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SESJA Rady Miejskiej Łasku – najbliższe 
posiedzenie radnych odbędzie się 29 marca br. 
(godz. 14.30) i poświęcone będzie m.in. zmia-
nom w budżecie na 2017 rok, sieci szkół obo-
wiązującej od nowego roku szkolnego, a także 
zmianom nazw ulic w Łasku. 

Następnego dnia obradować będzie Rada 
Powiatu (godz. 10). Radni powiatowi zajmą 
się m.in. zmianami w budżecie na bieżący rok, 
siecią szkół funkcjonującą od września br. oraz 
stanem bezpieczeństwa i zapobieganiem prze-
stępczości w powiecie. 

SPIS POWSZECHNY NARODOWY 
Ludności i Mieszkań odbędzie się w 2021 
roku. Trwają już przygotowania do tego wiel-
kiego zadania, statystycy przeprowadzili kon-
sultacje społeczne na ten temat.

KWALIFIKACJE WOJSKOWE dla 
pow. łaskiego – odbyły się w drugiej połowie 
marca br. w lokalu przy Warszawskiej 13 w Ła-
sku, dotyczyły mężczyzn urodzonych w 1998 
roku, w latach 1993-1997 nie posiadających 
określonej zdolności do służby wojskowej, 
a także m.in. kobiet (roczniki 1993-1997) po-
siadających kwalifikacje przydatne w armii.

SOŁTYSI z gm. Sędziejowice: Anna Ko-
walczyk (Grabica), Emilia Mikołajczyk (Ko-
zuby), Monika Porada (Sobiepany) i Maria 
Sobala (Bilew) uczestniczyły w Wojewódzkim 
Dniu Sołtysa zorganizowanym w Poddębicach 
przez marszałka województwa Witolda Stępnia 
i starostę poddębickiego Ryszarda Ryttera oraz 
Stowarzyszenie Sołtysów w Suchoczasach. 
W spotkaniu uczestniczył także wójt gminy 
Sędziejowice Jerzy Kotarski.

GRATULACJE dla Joanny – uczennica 
klasy II c łaskiego I Liceum Ogólnokształcą-
cego Joanna Wójtowicz zajęła I miejsce w Wo-
jewódzkim Seminarium Astronomiczno-Astro-
nautycznym zorganizowanym przez łódzkie 
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
im. Arego Sternfelda. Łaskowianka zaprezen-
towała pracę pt. „Amatorskie obserwacje Księ-
życa”, za którą zakwalifikowała się do konkur-
su na szczeblu ogólnopolskim.

NOWY DYREKTOR ŁDK – osiem osób 
wystartowało w konkursie na to stanowisko, co 
ma związek z odejściem na zasłużoną emerytu-
rę dotychczasowej szefowej placówki Elżbiety 
Wojtackiej-Ślęzak. Nowym dyrektorem został 
Adam Łoniewski.

ROZTOPY – choć minionej zimy mie-
liśmy więcej śniegu niż w ostatnich latach, 
roztopy okazały się na szczęście niegroźne. 
W ostatniej dekadzie lutego zaobserwowano 
jedynie przybór wody w Grabi i trochę lokal-
nych podtopień.

WYCINKA DRZEW – to zjawisko nie 
ominęło także naszego regionu, a nawet Ko-
lumny, której mieszkańcy są szczególnie uczu-
leni na zachowanie zieleni i drzew. Do maso-
wej wycinki w tej dzielnicy Łasku doszło m.in. 
w rejonie ul. Pięknej – jak się okazało zgodnie 
z… wciąż obowiązującymi nowymi przepisa-
mi! 

Za przyczyną Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego zaist-
niała obecnie możliwość pozyskania środków 
na rewitalizację obszarów dotkniętych nieko-
rzystnymi zjawiskami społecznymi, takimi 
jak duże bezrobocie, marginalizacja społecz-
na, duża przestępczość i zaniedbania inwesty-
cyjne. Teoretycznie istnieje więc możliwość 
na pozyskanie odpowiednich pieniędzy, aby 
zniszczonemu obiektowi przywrócić świetność 
pod warunkiem, że będziemy potrafili wyko-
rzystać przedmiotową kamienicę na zadania, 
które spowodują zmniejszenie zjawisk patolo-
gicznych na wybranym obszarze. 

Postanowiliśmy złożyć wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego o dofinansowanie mo-
dernizacji budynku przy placu 11 Listopada 1 
z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej. 
Ocena naszej propozycji potrwa kilka mie-
sięcy, ale już teraz pragniemy Państwa zapo-
znać z przygotowanym projektem. Wykonany 
został program funkcjonalno-użytkowy, który 
określa zakres niezbędnych prac budowlanych, 
po wykonaniu których zabytkowa kamieni-
ca przyczyni się do podniesienia atrakcyjno-
ści miasta i regionu. Przedmiotowy budynek 
o powierzchni zabudowy 137,22 m² i kuba-
turze 1042,48 m³ jest podpiwniczony i skła-
da się z dwóch kondygnacji i nieużytkowego 
poddasza. Piwnice częściowo pełnią funkcję 
komórek lokatorskich, na parterze znajdują się 
sklepy i pomieszczenia usługowe, a na piętrze 
– mieszkania. 

Przewiduje się wykonanie komplekso-
wej modernizacji, która wynika ze złego sta-
nu technicznego, a ma prowadzić do powsta-
nia nowych pomieszczeń na kondygnacjach 
naziemnych przeznaczonych na biura, sale 
spotkań i sale wystaw. Poddasze zostanie do-

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ 
MIEJSKIEJ KAMIENICY
W starej części Łasku, na placu 11 Listopada dwie zabytkowe kamienice są 
własnością gminy Łask. Jedna to siedziba Muzeum Historii Łasku, a druga 
o adresie: plac 11 Listopada 1 dotychczas pełniła rolę budynku mieszkalnego. 
Przez kilkadziesiąt lat z powodu nieuregulowanego stanu prawnego, drugi 
z wymienionych budynków ulegał stopniowej dewastacji. 

stosowane do funkcji społecznej (sala spo-
tkań o pow. 170 m²), a piwnice (po pogłębie-
niu) będą wykorzystane na pierwszą w łaskim 
rynku kawiarnię. Miejmy nadzieję, że stylowa 
kawiarnia znajdzie uznanie mieszkańców. Po 
remoncie elewacja budynku będzie dodatkowo 
oświetlona, co znacząco wpłynie na wizeru-
nek jakości przestrzeni publicznej. Kolejnym 
efektem prac będzie odtworzenie pierwotnych 
walorów architektonicznych i zabytkowych 
obiektu. Z myślą o tym, aby wszystkie prace 
dokładnie przygotować i przewidzieć zacho-
wanie cennych elementów zabytkowych, wy-
konano wcześniej ekspertyzę stanu techniczne-
go i ekspertyzę zachowania walorów historycz-
nych. Prace ziemne wymagać będą dodatkowo 
nadzoru archeologicznego.

Należy także podkreślić, że budynek wy-
posażony będzie we wszystkie nowe instalacje, 
a system grzewczy zostanie oparty na pompie 
cieplnej. 

Ze względu na to, że dostęp do budynku 
istnieje również od strony placu Dąbrowskie-
go to także podwórko zostanie zrewitalizowane 
i udostępnione do użytku publicznego.

Planuje się, że po modernizacji budynek 
będzie pełnił funkcje związane z obszarem kul-
tury. Przeprowadzone działania wpłyną na po-
prawę oferty kulturalnej miasta, gdyż stworzo-
ne zostanie miejsce spotkań dla mieszkańców, 
w którym będą mogły odbywać się odczyty, 
kursy, konkursy i wystawy. Planuje się wyda-
rzenia związane z ochroną środowiska, zdro-
wia i aktywnością zawodową.

Wartość całości inwestycji została określo-
na w kosztorysie na kwotę ponad 3 083 000 zł 
z czego 2 130 000 zł to kwota, o którą ubiega-
my się w Urzędzie Marszałkowskim. 

Janina Kosman
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Świętująca w ubiegłym roku swoje XV-lecie spółka kojarzona jest 
przez mieszkańców Łasku i okolic zwłaszcza ze swojej siedziby miesz-
czącej się przy ulicy Warszawskiej oraz charakterystycznego logo góru-
jącego nad ulicą Południową. Nie każdy jednak wie, że spółka OVER 
Group to wiodący polski producent produktów pielęgnacyjnych i suple-
mentów diety dla zwierząt gospodarskich, małych czworonogów, a także 
produktów kosmetycznych przeznaczonych dla ludzi. 

Firma zaopatruje nie tylko rynek polski, ale też eksportuje swoje pro-
dukty do ponad 29 krajów świata – zarówno w Europie, jak i Azji. Wśród 
tych państw można wymienić m.in. Chiny, Indie, Katar, Kuwejt, Grecję 
i Chorwację. Silne ukierunkowanie na działalność eksportową sprawiło, 
iż w 2015 roku OVER Group otworzyło swoją filię w New Delhi w In-
diach. 

Rozpoczynając swoją działalność w 2001 roku, jeszcze jako FHU 
OVER, firma postawiła sobie ambitne cele. Przyjęte na początku zało-
żenia, czyli tworzenie satysfakcjonujących i innowacyjnych rozwiązań 
najwyższej jakości – w myśl misji firmy „Satysfakcja, Jakość, Innowa-
cja” – wyznaczyły drogę rozwoju. 

Wprowadzony na rynek w 2002 roku Pectolit  – innowacyjny pre-
parat, który szybko i skutecznie przeciwdziała biegunkom cieląt, stał 
się pierwszym sukcesem sprzedażowym firmy i do dzisiaj jest jednym 
z najbardziej docenianych produktów z oferty marki OVER Agro – zaj-
mującej się produkcją specjalistycznych produktów do pielęgnacji i su-
plementacji bydła.  

Dynamiczny rozwój firmy zaowocował powstaniem kolejnych ma-
rek należących do spółki OVER Group. Udoskonalenie parku maszy-
nowego umożliwiającego pakowanie produktów sypkich, płynnych 
i półpłynnych, pozwoliło świadczyć usługi konfekcjonowania również 
firmom zewnętrznym i przyczyniło się do powstania marki OVER Pack. 
Następnie do portfolio marek dołączyło OVER Cosmetics – marka spe-
cjalizująca się w produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych oraz medycz-
nych dla ludzi. 

Kolejnym krokiem było stworzenie marki OVER Zoo posiadającej 
w swojej ofercie wysokiej jakości produkty pielęgnacyjne dla zwierząt 
domowych. Wraz z biegiem czasu poszerzyła ona paletę produktów 
o preparaty ochronne, a na początku tego roku wprowadziła na rynek 
linię perfum dla psów o subtelnych, owocowych zapachach. 

Konsekwentne działania spółki pozwoliły wzbogacić portfolio o ko-
lejne marki jak OVER Vet kierującą swoją ofertę do lekarzy weterynarii, 
OVER Call Center, OVER Horse, OVER Cloud, OVER Clean oraz +Di-
vision. Część z tych marek z początkiem 2017 roku zaczęła funkcjono-
wać jako niezależne podmioty nadal silnie utożsamiając się z wartościa-
mi, którymi kieruje się OVER Group.

Siedziba spółki 
OVER Group przy 

ul. Południowej  
oraz przy ul. War-

szawskiej 

Od lewej: Stanisław Gosiewski i Paweł Toborowicz – właściciele firmy

RÓŻA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OVER GROUP

OVER Group to ponad 100 pracowników pracujących w Łasku oraz 
na terenie całego świata. Zespół składający się ze specjalistów doskonale 
uzupełniających się kompetencjami pozwolił firmie osiągnąć nie tylko 
sukces sprzedażowy, ale zdobyć wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 
Spółka otrzymała m.in. nagrodę Orzeł Eksportu w województwie łódz-
kim, tytuł Przedsiębiorstwa Przyszłości nadany przez Fundację Rozwo-
ju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą. 

Najnowszym wyróżnieniem jest prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu 
przyznany OVER Group pod koniec lutego 2017 r. za rozwój firmy w la-
tach 2013, 2014 i 2015. W rankingu Gazele Biznesu prowadzonym przez 
Puls Biznesu uwzględniane są firmy, które dzięki swojemu dynamiczne-
mu rozwojowi doskonale radzą sobie nawet wśród znacznie większych 
konkurentów.

Nie osiadając na laurach spółka nieustannie dąży do rozwoju po-
szukując innowacyjnych rozwiązań na zapotrzebowanie płynące z ryn-
ku. W tym celu w 2016 roku powołany został wewnętrzny Dział Badań 
i Rozwoju, którego głównym zadaniem jest opracowywanie i modyfika-
cja produktów paszowych i pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz kosme-
tycznych dla ludzi. 

Firma w ramach współpracy z Politechniką Łódzką przy projekcie 
„Nauka dla Biznesu – realizacja wysokiej jakości staży dla studentów 
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej” pro-
wadzi także program stażowy, dzięki któremu możliwa jest wymiana 
know-how ze środowiskiem akademickim. 

Misją OVER Group jest: „Satysfakcja, Jakość, Innowacja”, i wła-
śnie podążając w myśl tych wartości rozwijana jest działalność. Sygno-
wane marką OVER Group produkty i usługi wyróżnia wysoka jakość 
doceniana przez Dystrybutorów, Lekarzy Weterynarii, Hodowców oraz 
klientów ostatecznych. Prowadzonym działaniom towarzyszy również 
duma z możliwości ulokowania biznesu w sprzyjającym otoczeniu 
w gminie Łask oraz szansy na promowanie regionu wśród polskich i za-
granicznych partnerów. 

B.P.
A.B.

Wręczona na początku tego roku nagroda burmistrza Łasku – Róża Przedsiębiorczości, to doskonałe podsumowanie działań 
wywodzącej się z naszego regionu spółki OVER Group. Firma została doceniona za swoje nieustające dążenie do rozwoju, etyczne 
podejście do biznesu oraz towarzyszącą działaniu dumę z lokalizacji firmy w Łasku. 
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W niedzielę, 26 lutego br., w Klubie Rodziców JiM działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Łasku odbyły się warsztaty inicjowane przez Tato.Net – „Bliżej, pełna łączność”. Inicjatywa 
Tato.Net powstała w 2004 roku. Dzisiaj to wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania 
ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy 
świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.

WARSZTATY „BLIŻEJ, PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ”

Dziś, po osobistym przeżyciu tego warsz-
tatu wiem jaka luka jest do wypełnienia w tym 
obszarze i ile pracy do zrobienia jest w tej 
materii. Analizując wypowiedzi uczestników 
przed i po warsztacie, widzę jaka jest potrzeba 
ze strony ojców na rozwój. Świadectwem tego 
są autentyczne wypowiedzi ojców uczestniczą-
cych w tym wydarzeniu:

„Warsztaty otworzyły mi oczy na sprawy, 
o których nie miałem pojęcia, że są istotne lub 
też, że w ogóle istnieją. Wiem, jaką pracę chcę 
wykonać, by obrać właściwy kierunek i wiem, 
że ją wykonam. Ułożyłem swój tatoPlan, wdra-
żam go w życie. Więcej - wiem, że z włożone-
go wysiłku będę czerpać przyjemność i wiem, 
że moje dzieci odwdzięczą mi się swoją mi-

łością. Jestem świadomym ojcem!- mam już 
prawo to głośno powiedzieć. Jestem lepszym 
tatą...” - mówi Wojtek.

„Po wejściu na salę odczułem swojskie 
klimaty tzn. ludzi odprężonych, szczerze roz-
mawiających o problemach, które i mnie do-
tykają i nurtują. Problemach, które przeży-
wam ze swoimi dziećmi. Trenerzy pokazali mi 
w trakcie trwania spotkania szerokie spektrum 
problemów, które mnie otaczają i w których 
jestem osadzony. Zobaczyłem, że nie jestem 
z nimi tylko z moją żona, ale są obok mnie 
zwykli ludzie. Podobnie jak ja chcący udźwi-
gnąć ciężar wyzwań, które przed nami postawi-
ło życie. Że można w tym życiu funkcjonować 
i mieć radość z tego co się mozolnie ciągnie 
każdego dnia. Postanowiłem wdrożyć w ży-
cie plan działania ze swoim synem, być z nim 
wieczorem, uznać ten czas za ważny i twórczy. 
Myślę, że osiągniemy to nie własnymi siłami, 
ale dzięki Bożej Opatrzności, która dała mi tak-
że was” - mówi Leopold.

„Zawsze starałem się być najlepszym oj-
cem dla swojego syna i uważałem, że nim je-
stem. Warsztat otworzył mi oczy i pokazał, że 
szczęście dla dziecka to nie wypasione zabawki 
i pieniądze lecz obecność świadomego ojca... 

Ojca, który jest przy dziecku, gdy ono tego po-
trzebuje... Ojca, który rozmawia z dzieckiem 
i umie słuchać jego potrzeb... Warsztat pokazał 
mi również moje słabe i mocne strony w by-
ciu ojcem, dał mi narzędzia do pracy nad sobą. 
Stworzyłem swój własny TatoPLAN i jestem 
z niego dumny. Od pierwszego dnia wprowa-
dzam go w życie i z dnia na dzień staję się lep-
szy w swoim ojcowaniu. Mogę teraz z dumą 
powiedzieć: TAK, JESTEM LEPSZYM OJ-
CEM dla swojego syna” - mówi Mariusz.

„Dzięki warsztatom zrozumiałem gdzie po-
pełniam błędy i co muszę naprawić, poprawić. 
Dodały mi otuchy i więcej wiary w siebie” - 
mówi Leszek.

Chciałbym serdecznie podziękować part-
nerom tego nowatorskiego projektu za pomoc 
w organizacji: Teresie Wesołowskiej – staro-
ście powiatu łaskiego, firmie MAXIMA FIDES 
– Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych z Ło-
dzi, Krzysztofowi Ziętali – dyrektorowi Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Łasku, Inicjatywie Tato.Net, a w szczegól-
ności dwóm trenerom: Robertowi Rusiniakowi 
i Grzegorzowi Rzeszutkowi.

Mariusz Podedworny 
Klub Rodziców JiM

Swoje oferty na targach uczniom ostatnich 
klas szkół ponadgimnazjalnych przedstawiło 
ponad 20 wystawców z całego kraju. Uzyska-

TARGI EDUKACYJNE W POWIECIE ŁASKIM
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku odbyły się IV Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych 
organizowane przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, oddział w Zduńskiej Woli (13 bm.). patronat honorowy nad Targami objęła 
starosta Łaski Teresa Wesołowska. Oficjalnego otwarcia dokonał wicestarosta Marek Krawczyk. 

nie pełnej informacji spośród szerokiej oferty 
edukacyjnej szkół wyższych ułatwi młodzieży 
z  powiatu łaskiego dokonanie najlepszego wy-
boru dalszej ścieżki kształcenia. 

5 kwietnia br. odbędą się VI Powiatowe 
Targi Edukacyjne w Łasku, podobnie jak przed 
rokiem zorganizowane zostanie w popularnym 
„Ekonomiku”. Podczas targów swoje ofer-
ty edukacyjne zaprezentują wszystkie szkoły 
ponadgimnazjalne z powiatu łaskiego. Swoje 
stoiska wystawią również służby mundurowe, 
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe 
oraz przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje 
dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie in-
ternetowej www.lask.com.pl. 

W ramach targów odbędzie się II edycja za-
inaugurowana przed rokiem Przeglądu Polone-
zów Studniówkowych o Puchar Starosty Łaskie-
go.               Dariusz Cieślak
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁASKU 

Klasa humanistyczno - prawna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, 

historia, geografia.
W klasie planowana jest innowacja ekonomiczno - prawna: w klasie 

drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostaną 
elementy makro i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot elementy 
prawa. 

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: prawo, fi-
lologia polska, pozostałe filologie, historia, stosunki międzynarodowe, 

kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, 
wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).

Klasa politechniczna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, 

fizyka lub chemia, informatyka.
Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Politechnikę Łódzką na wykła-

dy i zajęcia laboratoryjne. Ściśle współpracujemy z Wydziałem Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska - wykłady, seminaria.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematy-
ka, fizyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, mechanika, 
elektronika, budownictwo, inżynieria materiałowa, logistyka. 
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Klasa turystyczno-sportowa
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jęz. angielski, 

geografia, biologia.
W klasie planowana jest realizacja zajęć wychowania fizycznego - 

sporty całego życia: pływanie, bieganie, jazda na rolkach, jazda na rowe-
rze, nordic walking, badminton oraz  w ramach geografii wdrożona będzie 
innowacja pedagogiczna „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe 
w regionie”, wycieczki, rajdy.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia 
angielska i inne filologie, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, 
ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, wszystkie studia w języ-
ku angielskim.

Klasa lingwistyczna / językowa
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, 

język angielski, język hiszpański, historia.
W klasie drugiej wdrożona zostanie innowacja pedagogiczna z eduka-

cji filmowej (język polski) „O kulturę na co dzień”. Profil przygotowuje 
do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie, politologia, sto-
sunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wy-
kładowym jęz. angielskim, etnografia. W ramach zajęć dodatkowych 
oferujemy naukę języka szwedzkiego.

Klasa medyczno – pożarnicza
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub 

fizyka, chemia, matematyka.
Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

oraz Uniwersytet Łódzki na wykłady i zajęcia laboratoryjne. W ramach 
zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, 
chemia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medycz-
ne, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, 
leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych.

Więcej informacji na stronie szkoły: www.1lo-lask.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W ŁASKU

W technikum uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogól-
nokształcących oraz w specjalistycznych zajęciach w wybranym zawo-
dzie. Po ukończeniu nauki można studiować na dowolnym kierunku stu-
diów, bądź podjąć pracę.

Technikum Ekonomiczne
Jeśli chcesz zajmować się: księgowością, bankowością, pracami ad-

ministracyjno-biurowymi, zagadnieniami finansowo-podatkowymi, za-
gadnieniami kadrowo-płacowymi.

Technikum Spedycyjne
Jeśli chcesz zajmować się: organizacją transportu ładunków w trans-

porcie samochodowym, lotniczym, morskim i kolejowym, wyznaczaniem 
trasy przewozu, przewozami ładunków niebezpiecznych i ponadgabaryto-
wych, obsługą giełd transportowych, dokumentacją transportową i celną.

Technikum Logistyczne
Jeśli chcesz zajmować się: planowaniem produkcji, zaopatrywaniem 

firm, obrotem towarów w centrach dystrybucyjnych krajowych i między-
narodowych, logistyką wojskową, gospodarką materiałową.

Technikum Organizacji Reklamy
Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w: agencjach reklamowych, działach 

marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń i działach promocji, środkach 
masowego przekazu (TV, radio, prasa), agencjach scenariuszowych, 
studiach graficzno-produkcyjnych.

Technikum Informatyczne
Jeśli chcesz zajmować się: tworzeniem aplikacji komputerowych 

i bazami danych, oprogramowaniem komputerowym, montażem 
i eksploatacją komputerów, projektowaniem i administracją sieci 
komputerowych, grafiką komputerową.

Branżowa Szkoła Zawodowa (3-letnia)
Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się usamodzielnić, wybierz 

3-letnią Branżową Szkołę Zawodową w zawodach: fryzjer, mecha-
nik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedaw-
ca, hydraulik, piekarz, cukiernik, wędliniarz, lakiernik, introligator, 
drukarz, tapicer, stolarz, elektryk, malarz, murarz-tynkarz, ślusarz  
i inne…

Więcej informacji na stronie szkoły: www.ekonomik1.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA 
GRABSKIEGO W SĘDZIEJOWICACH

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Jeśli świetnie czujesz się w kuchni i marzysz o własnej restaura-

cji, a może chcesz pomagać ludziom lepiej się odżywiać, to rozpocznij 
naukę technikum żywienia w Sędziejowicach. Szkoła uczy umiejętności 
związanych z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach 
gastronomicznych. Poza przedmiotami ogólnymi nauczysz się podstaw 

żywienia, technologii żywienia, organizacji produkcji gastronomicznej, 
estetycznego podawania potraw, obsługi konsumenta oraz podstaw diete-
tyki. Uczniowie TŻiUG uczą się urządzać zakład gastronomiczny, sporzą-
dzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia a także prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej

Technikum Architektury Krajobrazu
Przyszłościową i rozwijającą się specjalnością jest architektura kra-

jobrazu. Technicy architektury krajobrazu znajdują pracę w przedsiębior-
stwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją tere-
nów zielonych, a także prowadzą działalność na własny rachunek. Należy 
podkreślić, że młodzież ucząca się tego zwodu odbywa praktyki w obiek-
tach historycznych Rzymu. Szkoła bowiem od lat uczestniczy w programie 
„Erasmus+” i utrzymuje współpracę z wieloma krajami Unii Europejskiej.

Technikum Agrobiznesu
Doskonałą przepustką do nowej rzeczywistości w gospodarce 

zjednoczonej Europy daje nasze Technikum Agrobiznesu. Absolwenci tego 
kierunku zdobywają prace w urzędach, przedsiębiorstwach związanych 
z produkcją , przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych lub 
prowadzą własne firmy związane z tą sferą. Szkoła daje niezbędną wiedzę 
z zakresu ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, prawa, marketingu 
i zarządzania firmą.

Technikum Rolnictwa
Zawodem o najstarszej tradycji jest Technik Rolnik. Obecnie szkoła 

kształcąc techników rolników wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom 
w rolnictwie. Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu organizacji rynku rol-
nego, marketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jazdy kat. T. Dodatkowo 
uczniowie poznają rolnictwo w krajach Unii Europejskiej.

Kursy kwalifikacyjne
Szkoła prowadzi kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocz-

nym w następujących kwalifikacjach: R03, R06, R16, R21, R22, T6, T15. 
Po ich ukończeniu uzyskuje się zaświadczenie upoważniające do przystą-
pienia do egzaminu. Po zdaniu egzaminu kursant uzyskuje niezbędne kwa-
lifikacje np. w zawodzie rolnik (R03) do przejęcia gospodarstwa rolnego. 
Kwalifikacje dają uprawnienia do powiększania gospodarstwa i prowadze-
nia własnej działalności.

Więcej informacji na stronie szkoły: www.zsrgrabski.republika.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUNDUROWO - TECHNICZNYCH 
W OSTROWIE

9 lat tradycji w szkoleniu kadetów klas mundurowych, które są 
innowacją pedagogiczną w ZSO w Ostrowie (od 1 września br. ZSMT). 
Istotnym elementem funkcjonowania klas mundurowych jest praca 
oparta na zasadach określonych w porozumieniach z jednostkami służb 
mundurowych w powiecie, województwie i kraju. Szkoła proponuje naukę 
w  liceum ogólnokształcącym w klasach: 

- WOJSKOWEJ 
Innowacja pn.: „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”. 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język obcy, 
historia.)

- POLICYJNO - KRYMINALISTYCZNEJ 
Innowacja poszerza treści o tematy z zakresu edukacji policyjnej 

i kryminalistycznej, łączy treści kilku przedmiotów – prawo, psycho-
logia, politologia, socjologia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, 
kryminalistyka. Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, 
język obcy, historia/wiedza o społeczeństwie lub biologia. 

- STRAŻY GRANICZNEJ 
Treści kształcenia podzielone na działy: służba graniczna, szkole-

nie graniczne, prawo straży granicznej, szkolenie logistyczne, szkole-
nie ogólnowojskowe – regulaminy. Przedmioty na poziomie rozszerzo-
nym: język obcy, matematyka, fizyka lub biologia.

- POŻARNICZEJ
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących szkoła proponuje: edukację 

pożarniczą, szkolenie logistyczne, szkolenie ogólne – regulaminy. 
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy, matematyka, chemia 
lub biologia czy historia. 

Oprócz wiedzy ogólnej przygotowującej uczniów do matury i egzami-
nów na wyższe uczelnie proponujemy zajęcia kierunkowe: podstawy wie-
dzy o służbach mundurowych, edukację policyjną, podstawy szkolenia 
kryminalistycznego, edukację pożarniczą, elementy prawa, podstawy 
języka migowego. W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się warsz-
taty grafologiczne, detektywistyczne, treningi psychologiczne.

Ponadto Szkoła oferuje szkolenie w zakresie musztry, ceremoniału 
wojskowego, strzelectwo, sztuki walki, kurs pierwszej pomocy - 
(certyfikaty!) oraz biwaki integracyjne, obozy szkoleniowe, obozy 
przetrwania, piknik technik kryminalistycznych. Wszystkie 
zajęcia dodatkowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych  
wykładowców i instruktorów związanych ze służbą mundurową. 
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu 
klas mundurowych. 

Więcej informacji na stronie szkoły: www.zsostrow.vikom.pl
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Wydanie w ostatnich latach na rozbudowę, 
a często niemal budowę w całości 6 strażnic 
za ponad 3 milionów zł w gminie Buczek, to 
inwestycja nie tylko przynosząca satysfakcję 
strażakom, ale radość całej społeczności lokal-
nej.

Statut Ochotniczych Straży Pożarnych sta-
nowi, że ich celem jest prowadzenie działalno-
ści mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową 

Strażą Pożarną, organami samorządowymi i in-
nymi podmiotami, a ponadto strażacy z OSP 
powinni brać udział w akcjach ratowniczych 
podczas pożarów, zagrożeń ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń. Druhowie mają też rozwijać 
kulturę fizyczną i sport, m.in. poprzez udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych oraz pro-
wadzić działalność kulturalno-oświatową i roz-
rywkową. 

Zebrania sprawozdawcze dają odpowiedź, 
w jakim stopniu te ważne zadania społeczne 
są realizowane przez 8 jednostek OSP w gmi-
nie Buczek. Podczas zebrań druhowie ochot-
nicy dokonali podsumowania pracy społecznej 
i osiągnięć w szkoleniu w minionym roku. Ze-
brania odbywały się w styczniu, lutym i marcu 
br.

W zebraniach uczestniczyli radni i sołtysi, 
czasem koła gospodyń wiejskich, a druhowie 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP 
GOSPODARNI W GMINIE BUCZEK 
Każdego roku materializuje się idea wójta gminy Bronisława Węglewskiego o tym, że warto poprawić 
infrastrukturę strażnic, by usamodzielnić je finansowo. Potwierdzeniem tego są podsumowania finansowe, 
z których wynika, że najaktywniejsze jednostki osiągają nawet przychody wysokości ponad 40 000 zł. 
To efekt aktywności, mobilizacji i pracy społecznej wszystkich druhów.

Pompa potrzebna będzie podczas lokalnych 
podtopień, ale z pewnością wykorzystają ją dru-
howie także podczas zawodów sportowo-pożar-
niczych. Koszt zakupu wynosi 34500 zł. Prezes 
OSP Zbigniew Malinowski, ciesząc się z za-
kupu w sprawozdaniu za miniony rok mówił: 
„Złożyliśmy wniosek do WFOŚIGW w Łodzi 
w celu częściowej refundacji kosztów zakupu. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Trwa-
ją prace końcowe i w niedługim czasie otrzy-
mamy 40% kwoty zakupu”. 

Motopompa pożarnicza Tohatsu M16/8 
model VC82ASE posiada nowoczesne roz-
wiązania techniczne, charakteryzuje się lekką 
i zwartą konstrukcją. Urządzenie waży około 
106 kg. Przy takiej wadze i rozmiarach pom-
pa może być łatwo przenoszona przez dwie 
osoby i ustawiona w pobliżu pożaru, nawet 
w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. 

MOTOPOMPA JUŻ U STRAŻAKÓW W GRZESZYNIE
Są to istotne cechy dla pomp pożarniczych 
przenośnych, umożliwiające szybkie rozpo-
częcie akcji gaśniczej. Silnik zaprojektowano 
i wyprodukowano wyłącznie do zastosowania 
w pompach pożarniczych. Wysoka sprawność, 
lekkość i niewielkie rozmiary podnoszą jego 
niezawodność i trwałość. Większość części 
składowych silnika i pompy jest wykonana 
z odpornego na korozję stopu aluminiowego, 
co redukuje wagę i przedłuża trwałość użytko-
wą. Motopompa pożarnicza ma rozruch ręczny 
i elektryczny, z licznikiem godzin pracy (w za-
kres dostawy wchodzą oprócz motopompy: 
reflektor halogenowy ze stojakiem, skrzynka 
narzędziowa z wyposażeniem, akumulator i ła-
dowarka do akumulatora.

 Druhom z Grzeszyna życzymy, by pompę 
musieli wykorzystywać tylko podczas manew-
rów i zawodów sportowo-pożarniczych.     

A.Z.

Nie kryją radości strażacy OSP z Grzeszyna z nowej motopompy, to jedna z ostatnich jednostek w gminie Buczek, w której brakowało 
takiego sprzętu. Motopompę dostarczono niemalże na zebranie sprawozdawcze druhów ochotników w końcu lutego 2017 r. 

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim mieszkańcom gminy Buczek
składamy najlepsze życzenia zdrowia,
wzajemnej życzliwości, pogody ducha,

rodzinnej atmosfery, radości,
zgody i pojednania,

a jednocześnie otwarcia na potrzeby innych.

P Przewodniczący Rady Gminy Buczek                     Wójt gminy Buczek
             Andrzej Zieliński                                      Bronisław Węglewski
              wraz z radnymi                                  wraz z pracownikami Urzędu

10



marzec 2017 r.

poruszają też często oprócz spraw związanych z działaniami OSP i bez-
pieczeństwem, także sprawy gospodarcze i społeczne gminy.

Staraniem władz samorządowych, a głównie prezesa gminnego OSP 
i zarazem wójta Bronisława Węglewskiego, we współpracy z druhami 
ochotnikami wymieniono w ostatnich latach niemalże cały tabor samo-
chodowy. W br. planuje się zakup samochodu strażackiego dla jednost-
ki w Czestkowie, przed kilkoma tygodniami Rada Gminy podjęła w tej 
sprawie uchwałę dotując zakup kwotą 180 000 zł. Prawie wszystkie jed-
nostki posiadają nowoczesne pompy (w br. taką pompę otrzyma OSP 
w Brodni), co umożliwia nie tylko sprawniejszą akcje gaśniczą, popra-
wia bezpieczeństwo mieszkańców, ale pomoże w uzyskaniu dobrych 
wyników w zawodach ratowniczo-gaśniczych i manewrach.

W zakresie infrastruktury należy na pewno wyremontować, a wła-
ściwie rozbudować strażnicę w Woli Buczkowskiej. Przed kilku laty, 
gdy samorząd remontował i rozbudowywał strażnice tworząc w nich 
świetlice wiejskie wykorzystując m.in. środki pozabudżetowe (unijne, 
z WFOŚiGW), OSP w Woli Buczkowskiej miało nie uregulowane pra-
wo własności działki, gdy zarząd wreszcie uporał się z tym problemem, 
skończyły się środki, a więc i programy na tego typu przedsięwzię-
cia. Jednak podczas ostatniego zebrania wójt zobowiązał się, że uczy-
ni wszystko co w jego mocy, by zdobyć, jak ocenił, około 460 000 zł 
na rozbudowę strażnicy. Najprawdopodobniej środki te będą pochodzić 
z budżetu samorządu wojewódzkiego, a uzyskane zostaną poprzez Lo-
kalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Na marginesie tej i innych inwestycji, których w ostatnich latach 
jest w gminie Buczek sporo, wydaje się, że Buczek jest bardzo bogatą 
gminą. Pod względem inwestycji tak, ale należy zaznaczyć, że własnych 
środków z podatków jest niewiele i niewiele ich się angażuje w przed-
sięwzięcia, po środki pozabudżetowe gmina stoi w tych samych blo-
kach startowych co inne samorządy, ale chyba jest bardziej skuteczna 

GOSPODARNI W GMINIE BUCZEK 
w ich pozyskiwaniu. A świadczy o tym choćby wartość inwestycji, która 
w ubiegłym roku wyniosła 11 mln zł. Jest to niewątpliwie zasługą roz-
sądnych przedsięwzięć inwestycyjnych wójta Bronisława Węglewskie-
go i jego zabiegów o środki zewnętrzne.

Wracając do zebrań OSP, to należy pogratulować wszystkim dru-
hom aktywności. Zarządy wszystkich jednostek uzyskały jednogłośnie 
absolutorium swoich druhów, co jest dowodem akceptacji dla przyjętych 
działań i osiągnięć w roku sprawozdawczym.

Założeniem władz samorządowych gminy było uzyskanie autonomii 
nie tylko organizacyjnej, ale i finansowej wszystkich jednostek OSP. Nie 
jest to oczekiwanie na wyrost, gdyż inwestycje w infrastrukturę budow-
laną rozbudowywanych i remontowanych strażnic rekompensują straża-
cy przedsiębiorczością, integracją środowiska lokalnego oraz wspaniałą 
aktywnością i zaangażowaniem, również wielu młodych druhów.

Stworzenie lepszych warunków na wsi, choćby poprzez wybudowa-
nie dobrze funkcjonujących świetlic wiejskich, nie tylko podwyższyło 
standard życia mieszkańców, ale zdaniem strażaków, integruje miejsco-
wą społeczność, pozwala być dumnym ze swojej „małej ojczyzny”.

Wójt, a zarazem prezes Zarządu Gminnego OSP obecny na prawie 
wszystkich zebraniach sprawozdawczych dziękował strażakom za udział 
w akcjach ratowniczych i gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, 
a także w organizowaniu Wojewódzkiego Święta Truskawki oraz udział 
w świętach państwowych i kościelnych.

Wójt wykorzystał też okazję do spotkania ze strażakami i miesz-
kańcami poszczególnych wsi, by przedstawić szeroki zakres inwestycji 
w bieżącym roku realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, 
wspólnie z samorządem powiatu i sołectwami.

A.Z.

W niedzielę, 5 marca br.,  o godz. 17 w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku odbył się 
koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Na uroczystość przybyła wicemarszałek województwa Joanna Zięba-
-Gzik. Życzenia, śpiew, umiejętności aktorskie i muzyczne zaprezento-
wała: orkiestra dęta, zespół „Kana”, „Bogoria”, kabaret „Cudoki”. Go-
ścinnie wystąpili: śpiewaczka (sopran) Wiesława Wawrzyniak oraz śpie-
wak (baryton) Mirosław Owczarek. Życzenie i kwiaty otrzymały panie 
od wójta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego i przewodniczącego 
Rady Gminy Buczek Andrzeja Zielińskiego.

Miła atmosfera, jaka panowała podczas koncertu, pozwoliła paniom 
na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków oraz zapewniła 
chwile radości i uśmiechu.                J.N.

ŚWIĘTO PAŃ
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7 marca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy budowlanej 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Cena wybranej oferty wynosi 627 300,00 zł 
brutto, udzielona gwarancja na wykonane zamówienie - 60 miesięcy. Ter-
min wykonania zamówienia - do 28.09.2017 r.  Inwestycja będzie reali-
zowana przy wsparciu środków WFOŚiGW w Łodzi. Stosowny wnio-

KANALIZACJA DLA 3 ULIC W BUCZKU

sek o dofinansowanie budowy został złożony w lutym br., gmina może 
uzyskać dofinansowani inwestycji w kwocie do 380 tys. zł. 

W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 
wybudowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek w wy-
mienionych ulicach obejmującej:

- ułożenie rurociągu grawitacyjnego o średnicy 200 mm i długości 
1587,23 m oraz tłocznego o średnicy 110 mm i długości 587,29 m

- budowę 2 przepompowni 
- wykonanie odejść bocznych w pasie drogowym (średnica 160 mm, 

długość - 164,91 m.)
Dalsza rozbudowa kanalizacji jest możliwa dzięki zakończonej 

w ubiegłym roku modernizacji oczyszczalni w Buczku. Obecnie oczysz-
czalnia ma przepustowość 220 m3/dobę, co pozwoli gminie Buczek na 
dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przyłączanie kolejnych nieru-
chomości. Oczyszczalnia po modernizacji posiada możliwość przyjmo-
wania ścieków dowożonych, powstałych na terenie gminy Buczek. Za-
potrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni zapewnia instalacja 
fotowoltaiczna, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.      W.Sz.

1 marca br. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na udzielenie zamówienia dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Buczek, ul. Główna, ul. Wygwizdów i ul. Pieńki. Tego dnia do godz. 14 (termin składania ofert) złożonych zostało 13 ofert.
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BACHORZYN to urocze sołectwo położone na wschód od Buczku 
w części położone przy drodze wojewódzkiej nr 484, a w części łagod-
nym łukiem okala gminę w kierunku północnym wzdłuż drogi do Woli 
Bachorskiej. W samorządzie gminnym sołectwo reprezentują: wieloletni 
sołtys Mieczysław Grabarz i radny Mariusz Kowalczyk.

Obecnie w części Bachorzyna prowadzona jest duża inwestycja – bu-
dowa linii gazowej, która biegnąc z Łasku, zasili 32. Bazę Lotnictwa Tak-
tycznego, zakłady w Herbertowie, miasto Zelów, budynki Urzędu Gminy 
w Buczku i jednostek organizacyjnych, a docelowo również miejscowość 
Buczek i część sołectw. Wszystko to będzie oczywiście zależeć od licz-
by odbiorców gazu. Idea położenia linii gazowej z Łasku do Zelowa to 
wspólna inicjatywa wójta Buczku i burmistrza Zelowa, jak widać sku-
teczna, służąca środowisku, zakładom pracy, a przede wszystkim miesz-
kańcom.

Samorządowcy cieszą się z projektu gazyfikacji, bo dziś realizacja 
takiej inwestycji w dobie 6-krotnego zwiększenia poboru gazu z powodu 
smogu w dużych miastach, byłaby prawie niemożliwa.

Inną ważną inwestycją poprawiającą standard życia mieszkańców 
była budowa kanalizacji sanitarnej z 79 przyłączami Buczek - Bacho-
rzyn, inwestycja zakończona w 2012 r. Gmina wybudowała kanalizację 
grawitacyjną i tłoczoną o długości 6620 m i 4 przepompownie za kwotę 
2 142 771,11 zł. Inwestycję dofinansował WFOŚiGW w Łodzi kwotą 
732 000, natomiast ze środków unijnych samorząd uzyskał 887 000,00 zł.

Wskutek stałego zabiegania o poprawę infrastruktury drogowej przez 
kolejnych radnych i sołtysów Bachorzyna, a przede wszystkim zabiegów 
wójta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i w Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich, udało się położyć przed 4 laty nową nakładkę asfaltową, a po-
bocza wzmocnić i utwardzić destruktem, udrożniono rowy i wycięto drze-
wa zagrażające ruchowi kołowemu. Wójt Bronisław Węglewski wciąż 
zabiega jednak w samorządzie wojewódzkim o wybudowanie chodnika 
- choćby z jednej strony - wzdłuż drogi z Buczku do Zelowa, a więc rów-
nież przez Bachorzyn.

W najbliższym czasie podjęta będzie idea remontu drogi w Bacho-
rzynie na odcinku od drogi 484 do Woli Bachorskiej, standard tej drogi 

WIZYTÓWKA SOŁECTW
W kolejnych numerach „Panoramy Łaskiej” będziemy publikować informacje z sołectw całej gminy, co się dzieje, czym 
żyje sołectwo, problemy - oby jak najmniej i sukcesy mieszkańców. Kto dysponuje zdjęciami lub ciekawymi faktami o dniu 
dzisiejszym i przeszłości swojej wsi - proszony jest o dostarczenie lub przesłanie do sekretariatu Urzędu Gminy kopii, skanu, 
zdjęcia – dokumenty oryginalne, ważne dla Państwa, umieścimy na nośnikach elektronicznych i zwrócimy, wykorzystując 
w publikacjach - warto pielęgnować i upowszechniać wiadomości o swojej „małej ojczyźnie”.

Bal uświetnili swoją obecnością: dyrekcja 
ZSPiGP Renata Nowicka i Anna Truskowska, 
sekretarz gminy Zenona Romankiewicz, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Beata Krakow-
ska, nauczyciele, rodzice. Zaproszeni goście 

skierowali w kierunku gimnazjalistów wiele 
ciepłych, miłych słów, życząc miłej, dobrej 
zabawy, ale i odpowiedzialnych, właściwych 
wyborów życiowych, przed którymi wkrótce 
staną trzecioklasiści.

Zabawa trwała do godziny 1. Wszyscy 
bawili się wspaniale. Dziś bal jest już prze-
szłością, ale pozostały wspomnienia, zdjęcia 
i wdzięczność.

R.N.

BAL GIMNAZJALNY 

z utwardzonymi destruktem poboczami ma być podobny do drogi powia-
towej z Buczku w kierunku Luciejowa.

Aktualnie remontowany jest też budynek po dawnej szkole podsta-
wowej w Bachorzynie, tworzona jest tu świetlica wiejska na zebrania lo-
kalne, uroczystości rodzinne, a także miejsce spotkań i pracy twórczej 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, które zbiera laury za swoje prace 
i pomysły, promujące sołectwo i gminę.

Warto więc również dla tak aktywnych pań stworzyć miejsce integra-
cyjnych i twórczych spotkań, budynek zostanie więc docelowo poddany 
pełnej termomodernizacji, docieplony, a także wyremontowany będzie 
dach.

Wspomniane Stowarzyszenie w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” 
zostało wybrane najpopularniejszym kołem w powiecie łaskim, podobny 
laur za pracę twórczą już w tym roku otrzymała, również głosami czytel-
ników, prezes stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk. Stowarzyszenie liczą-
ce 22 kobiety swoją aktywnością i pomysłami inspiruje innych, stanowi 
wzór aktywności społecznej i przynosi chlubę gminie.           

Andrzej Zieliński                                         

Co roku, w czas karnawału, gimnazjaliści 
szkoły przeżywają swój pierwszy prawdzi-
wy bal. W tym roku nie mogło być inaczej, 
4 lutego uczniowie klas trzecich uczynili 
zadość tradycji. Bal rozpoczął się staro-
polskim polonezem przygotowanym pod 
kierunkiem Ewy Ignaczak. Chłopcy 
w garniturach, dziewczęta w długich 
spódnicach i białych bluzkach, wszyscy 
prezentowali się uroczyście i dojrzale. 
Nikt nie pomylił kroków, nikt nie zapo-
mniał układu. Stres był, ale pozytywny, 
mobilizujący, bo każdemu zależało, aby 
było pięknie i elegancko. I tak było.
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Jak co roku, w ramach festiwalu będzie funk-
cjonował „Kącik Porad Różanych” zorganizo-
wany przez szkółkarzy Janinę i Zbigniewa Mar-
ciniaków, którzy będą dzielić się doświadcze-
niem i wiedzą praktyczną dotyczącą pielęgna-

cji i ochrony róż. Pomogą początkującym ho-
dowcom w doborze odmian zgodnie z potrze-
bami właścicieli i charakterem ogrodu. Udzielą 
porad jak dbać na co dzień o piękno kwiatów, 
intensywność kwitnienia, zdrowotność krze-

wów i liści. Podpowiedzą, jak przygotować 
ekologiczne środki do ochrony róż. Udostępnią 
katalogi i atlasy o najnowszych odmianach pre-
ferowanych do uprawy w naszych warunkach 
klimatycznych.                                      JM

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA 
DO 5. FESTIWALU RÓŻ 

Jej popularność wzrastała przez wieki. 
I tak z ogrodów magnackich i majątków ziem-
skich trafiła do naszych ogródków przydomo-
wych i działkowych. Na czym polega magia tej 
rośliny, że chcemy ją mieć w swoim otoczeniu?

Magia polega na niezwykle dekoracyjnym 
wyglądzie i wszechstronnym zastosowaniu 
róży w otaczającej nas przestrzeni. Wielu z nas 
marzy o „różanych ogrodzie”. Marzenia te 
warto realizować, gdyż trochę trudu włożone-
go w uprawę tych krzewów będzie nagrodzo-
ne widokiem najpiękniejszych kwiatów, jakie 
wydała natura. Wprawdzie pojedyncze krzewy 
ogrodu marzeń nie uczynią, ale zgrabna kom-
pozycja różano-bylinowa już tak. 

Dla właścicieli ogródków najważniejszy-
mi cechami przy zakupie róż powinny być: 
kształt i barwa kwiatów, pokrój krzewu, jego 
wielkość i wytrzymałość na mróz. Nawet po-
czątkujący hodowcy szybko i bez trudu znaj-
dą wymarzoną odmianę, jeśli tylko zdefiniują 
swoje potrzeby odnośnie funkcji, jaką ma peł-
nić róża w ich ogrodzie. Roża może zabudo-
wać ogrodową przestrzeń, ożywić monotonię 
klombów, stworzyć kolorowe żywopłoty, za-
pewniając prywatność jej właścicielom. Jeśli 

chcemy, aby róże pięknie kontrastowały z ota-
czającą zielenią i pasowały do koloru ścian 
domu, to powinniśmy zadbać o odpowiednio 
wyraziste niezlewające się z otoczeniem bar-
wy. Krzewy róż z powodzeniem można upra-
wiać także w wysokich donicach na potrzeby 
ogródków przydomowych, tarasów, schodów, 
bramek i aranżacji balkonowych. Stylowe do-
nice są znakomitą dekoracją przed wejściem do 
pomieszczeń domowych i handlowych.

Odpowiednio dobrane pod względem wiel-
kości i wytrzymałości gatunki róż będą się 
pięknie prezentowały w architekturze miejskiej 
w parkach, na skwerach, a także w otoczeniu 
bloków mieszkalnych, na skarpach przy auto-
stradach i przy ulicach. Wielu z nas chce na-
pawać się różaną wonią. Pytajmy przy zakupie 
o róże pachnące, angielskie, nostalgiczne, aby 
posadzone w miejscach naszego odpoczynku, 
przy altankach, tarasach, urzekały nas swoim 
królewskim aromatem.

Królową kwiatów możemy też ładnie 
wkomponować w dziki ogród. Żywopłot 
z krzaczastych róż (szlachetnych lub dzikich) 
z powodzeniem zastąpi ogrodzenie działki. Na-
tomiast roża pnąca przyozdobi koronę starej ja-

błoni, a okrywowa wzmocni ogrodową skarpę. 
Warto wtedy zadbać o towarzystwo ażurowych 
traw i wysokich bylin.

Ukwiecony różami i pełen zapachów ogród 
jest przyjaznym środowiskiem dla owadów 
i ptaków. Taki ogród żyje swoim życiem, do-
starcza nam wiele radości i pozytywnych emo-
cji, którymi możemy się dzielić z innymi. Nasze 
„wychuchane” okazy róż będą przedmiotem 
rozmów towarzyskich, powodem do dumy oraz 
będą służyły wymianie doświadczeń i wiedzy 
praktycznej dla innych miłośników kwiatów. 

Warto też wspomnieć o możliwościach 
wykorzystania tych pięknych kwiatów i ich 
owoców w przemyśle kosmetycznym, spożyw-
czym i zielarskim. Wszechstronne zastosowa-
nie krzewów róż, ich długowieczność i długa 
pora kwitnienia, niepowtarzalny urok i pięk-
no kwiatów sprawiają, że warto mieć w swo-
im ogrodzie chociaż kilka krzaków królowej 
kwiatów. 

Kto raz posadzi róże w ogródku, pokocha 
je na zawsze.

Janina Marciniak
prezes Stowarzyszenia Miłośników 

Róży Łaskiej

DL ACZEGO WARTO UPR AWIAĆ RÓŻE 
Róża należy do grupy roślin uprawianych i podziwianych od najdawniejszych czasów. W starożytnej Grecji została wyniesiona 
do godności królowej kwiatów i tak już zostało do dzisiaj. Podziwiając ją i dostrzegając bogactwo form, kolorów i kształtów 
poeci oraz malarze utrwalali przez wieki jej piękno w swojej artystycznej twórczości. Znalazła też przestrzeń w heraldyce, 
zajmując często honorowe miejsce w herbach wielu możnych rodów.

Bajki są nieodzownym elementem każdego 
dzieciństwa. Ich bohaterowie bawią, uczą, 
pomagają poznać prawdę o świecie i życiu. 
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Ła-
sku wraz z rodzicami wzięły udział w rodzin-
nym konkursie plastycznym „Postać Bajko-
wa Wartościowa”. Do konkursu zgłoszono 
21 prac.  Wykonane prace były twórcze i po-
mysłowe. Każda z prac została doceniona i na-
grodzona.

Koordynatorkami konkursu były panie: 
Katarzyna Mazur, Beata Becht i Monika Wron-
ka.

MW

BAJKI UCZĄ 
I BAWIĄ
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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
GM. ŁASK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Miesiąc marzec  dla placówek oświatowych to bardzo ważny okres w roku szkolnym. Wtedy bowiem rusza rekrutacja do szkół 
i przedszkoli. Aby pomóc rodzicom w podjęciu decyzji, którą placówkę wybrać dla swojego dziecka – szkoły i przedszkola 
prezentują oferty edukacyjne, a rodziców i dzieci zapraszają na dni otwarte. W gminie Łask nabór do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych odbywa się w formie elektronicznej. Zapraszamy 
do składania wniosków w systemie Vulcan (www.vulcan.net.pl/jst/lask/CMS/nabor-k.aspx) od 23 marca do 7 kwietnia 2017 roku. 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
To placówka opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna, czynna od poniedział-

ku do piątku w godz. 6.30-16.30. Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i ucze-
nie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Placówka liczy 5 oddziałów 
przedszkolnych i 2 grupy żłobkowe. Posiada dobre warunki lokalowe: estetycznie 
urządzone sale zabaw, zajęć dla dzieci oraz plac zabaw. Oferuje ciekawe formy 
pracy, zajęcia dodatkowe: język angielski, religię, zajęcia logopedyczne. W gru-
pach żłobkowych zapewniona jest opieka pielęgnacyjna i edukacyjna zbliżona 
do warunków domowych. Przedszkole organizuje dla wszystkich dzieci przed-
stawienia, koncerty muzyczne oraz spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe 
zawody. 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3
Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku to placówka z wielo-

letnimi tradycjami. Do placówki uczęszcza 125 dzieci w wieku 3-6 lat. Placów-
ka dysponuje dobrze urządzonymi 5 salami dydaktycznymi. Posiada duży ogród 
z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. Zajęcia edukacyjne i dodatkowe wy-
zwalają dziecięcą aktywność i kreatywność. Personel zapewnia atmosferę akcep-
tacji i bezpieczeństwa. Przedszkole wdraża edukacyjne programy ogólnopolskie 
i własne, umożliwia dzieciom udział w ciekawych programach, projektach oraz 
różnorodnych imprezach.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku mieści się w nowym, 

przestronnym budynku, malowniczo położonym w zalesionej dzielnicy miasta. 
Zapewnia opiekę i edukację dla 170 dzieci. Funkcjonuje w nim 7 grup, w tym 
2 integracyjne, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Teren przedszkola, jego urządzenie i wyposażenie zapewniają dzieciom ak-
tywny i zdrowy wypoczynek. Sale dydaktyczne są bardzo dobrze i nowocześnie 
wyposażone, podobnie jak sala gimnastyczna. Placówka oferuje ciekawe formy 
pracy, zajęcia dodatkowe: język angielski, religię, a także zajęcia specjalistyczne: 
kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne oraz zajęcia z psy-
chologiem i pedagogiem. 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
 Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku zapewnia dzieciom: 

fachową opiekę pedagogiczną, miłą i przyjazną atmosferę oraz smaczne wyży-
wienie. Przedszkole prowadzi 5 grup. Posiada dobrą bazę dydaktyczną, ogród 
i plac zabaw. Zapewnia naukę języka angielskiego, religii, pomoc logopedycz-
ną, oferuje ciekawe formy zajęć: warsztaty plastyczne, teatralne, komputerowe 
(w tym z tablicą interaktywną), taneczne oraz wycieczki. Przedszkolaki uczest-
niczą w ciekawych programach, projektach oraz różnych konkursach, w których 
odnoszą sukcesy. Placówka chętnie włącza rodziców w proces edukacyjny. 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6
„W szóstce zawsze jest wesoło, śmiech rozlega ciągle w koło. Słonko rzu-

ca promykami, a ja uśmiechami!...” – tak o swoim przedszkolu śpiewają dzieci 
z Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczko w Łasku. Przedszkole jest pla-
cówką 6-oddziałową – 5 oddziałów znajduje się w budynku przy ul. Batorego, 
1 oddział jest zlokalizowany w budynku szkoły przy ul. Szkolnej. Do przedszkola 
uczęszcza 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Placówka posiada nowoczesne i dobrze 
wyposażone sale dydaktyczne oraz atrakcyjny ogród umożliwiający prowadze-
nie ciekawych zabaw ruchowych. Kadra nauczycielska ma bardzo dobry kontakt 
z dziećmi i ich rodzicami. Placówka proponuje ciekawe formy zajęć: warsztaty 
plastyczne, teatralne, komputerowe, taneczne oraz wycieczki. Dni otwarte dla no-
wych wychowanków i ich rodziców zostały zaplanowane w terminie 14, 15 mar-
ca br. - serdecznie zapraszamy ! 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku posiada stuletnią tra-

dycję. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele pełni zapału i pomysłów. Sale 
lekcyjne są dobrze wyposażone i kolorowe. Pozwalają na stosowanie aktywnych me-
tod nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. Świetlica szkolna zapew-
nia opiekę uczniom w godz. 7-17. Szkoła oferuje domowe obiady. Uczniowie mogą 
zawsze liczyć na pomoc pedagoga i psychologa szkolnego. Spośród 1650 uczestników 
z całego kraju SP nr 1 najlepiej wdraża zdrowy styl życia realizując Program KIK-34. 
Tylko w tej placówce organizowana jest przerwa śniadaniowa, na której uczniowie wraz 
z nauczycielami spożywają zdrowe drugie śniadanie. Co roku SP nr 1 organizuje Piknik 
Rodzinny. Funkcjonuje tu również sklepik ze zdrową żywnością. W ofercie szkoły jest 
klasa sportowa o profilu piłka siatkowa. Placówka organizuje imprezy, które integrują 
i jednoczą całą społeczność: uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoła oferuje bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Priorytetem SP nr 1 jest budowanie w uczniach poczucia 
własnej wartości, przełamywanie barier, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie no-
wych umiejętności.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – SP NR 4
Szkoła Podstawowa nr 4 w ZSO im. I. J. Paderewskiego w Kolumnie posiada atrak-

cyjne pracownie przedmiotowe: przyrodniczą, biologiczno-geograficzną, fizyczno-
-chemiczną, nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową (dwie duże sale gimnastyczne). 
Umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zaję-
ciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole i w Ośrodku Kultury. Uczniowie osią-
gają wysokie wyniki nauczania, odnoszą sukcesy w różnego typu konkursach i zawo-
dach sportowych. Ta szkoła jako jedyna zapewnia edukację od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej do zdobycia matury. Placówka zapewnia przyjazną i rodzinną atmosferę, 
bezpieczeństwo w szkole i jej otoczeniu oraz opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 7-17.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w roku szkolnym 

2017/2018 planowane jest utworzenie 1 oddziału przedszkolnego i 3 klas pierwszych 
(w tym jednej integracyjnej). W ramach w-f we wszystkich klasach prowadzona jest 
nauka pływania. W placówce są klasy ogólne, integracyjne (gdzie pod opieką dwóch 
nauczycieli uczą się dzieci zdrowe i mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego) oraz sportowe o profilu pływackim. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki 
nauczania, odnoszą znaczące sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych, arty-
stycznych oraz zawodach sportowych. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, 
a w godzinach 7.00-16.30 działa świetlica. W stołówce dzieci mogą zjeść pyszne, dwu-
daniowe, przygotowywane na miejscu obiady.

SZKOŁA PODSTAWOWA  W BAŁUCZU
Szkoła Podstawowa w Bałuczu jest placówką, której historia zaczęła się w 1901 r. 

Budynek jest położony w pięknej okolicy, ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, 
co gwarantuje bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniom podczas przerw. Szkoła 
zapewnia uczniom smaczne, dwudaniowe obiady. Placówka oferuje: jednozmianowość, 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, naukę w małolicznych klasach, zajęcia w świe-
tlicy szkolnej oraz specjalistyczną opiekę dla dzieci, które mają trudności w nauce. 
Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, bibliotekę. Placówka oferuje zajęcia 
w-f na basenie (dla klas IV), ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Każdemu uczniowi szkoła 
zapewnia indywidualną pracę pod kierunkiem nauczyciela, pomoc nauczycieli różnych 
przedmiotów oraz opiekę pedagoga szkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA  W WIEWIÓRCZYNIE
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie oferuje atmosferę 

życzliwości przyjazną dzieciom i rodzicom, bardzo wysoki poziom nauczania, wycho-
wanie patriotyczne, bezpieczeństwo oraz szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: koła 
przedmiotowe, chór, zajęcia sportowe, karate, ZHP. Szkoła zapewnia opiekę świetli-
cową w godz.7-17, a także domowe obiady. Placówka posiada bardzo dobrą bazę dy-
daktyczną: nowocześnie urządzone pracownie przedmiotowe, salę komputerową, salę 
gimnastyczną, ekopracownię, bibliotekę oraz duży teren rekreacyjny z boiskiem do piłki 
nożnej. Placówka oferuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne. 30 marca br. w godz. 9.30-
11.30 szkoła zaprasza dzieci i rodziców na Dzień Otwarty. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKUPIE
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie zapewnia uczniom: bezpie-

czeństwo, dobry poziom nauczania, wychowanie patriotyczne, bardzo dobre warunki 
do nauki i zabawy oraz kompetentną kadrę pedagogiczną. Szkoła posiada nowoczesną 
bazę dydaktyczną, ekopracownię, bibliotekę, dobrze zagospodarowany teren przyszkol-
ny z placem zabaw, boiskiem do piłki nożnej i piłki siatkowej – plażowej. Placówka 
zapewnia uczniom pomoc pedagoga szkolnego, opiekę świetlicy szkolnej do godziny 
16.30 oraz tanie dwudaniowe obiady. W ofercie edukacyjnej szkoła poleca ciekawe for-
my pracy z uczniem, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze 
oraz zajęcia sportowe. (J.K.)
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Na świat przychodzi w 1916 roku w wielodzietnej rodzinie w podłaskim 
Gorczynie. W latach trzydziestych, już jako szesnastolatek wybiera 
naukę i służbę wojskową. We wrześniu 1939 roku jest wśród obrońców 
ojczyzny, bierze udział w bitwie nad Bzurą, a potem obronie Warszawy. Po  
kapitulacji przebywa w Gnieźnie, a potem znajduje schronienie w Łasku. 
Buduje mosty, jest listonoszem, co ułatwia mu poruszanie się po terenie 
i działanie w konspiracji. Łask znajduje się w granicach III Rzeszy, walka 
z okupantem jest znacznie trudniejsza niż w GG, ale już od listopada 1939 
roku działa tu tajna organizacja wojskowa. Wśród konspiratorów jest 
i  Stanisław Osiński ps. „Sęk”, który zostaje dowódcą jednej z kompanii.

Wraz z innymi  buduje struktury konspiracji. Gromadzą broń, 
przygotowują się do akcji „Burza”, rozpracowują funkcjonowanie łaskiej 
stacji radarowej, jeden z oddziałów wykoleja pociąg w Woli Wężykowej. 
Ważnym ogniwem walki z okupantem jest łaska poczta, gdy wybucha 
Powstanie Warszawskie, aż trzech jej pracowników bierze w nim udział.

Gdy kończy się okupacja hitlerowska i formalnie zostaje rozwiązana 
AK, wielu konspiratorów nie składa broni.  W Łasku dochodzi do 
niespotykanej gdzie indziej sytuacji – konspiratorzy spod znaku AK 
przejmują w mieście władzę na kilka miesięcy. Także w okolicznych 
miejscowościach wciąż toczy się walka o przyszły  kształt Polski. Jednak 
tacy, jak Osiński ostatecznie ponoszą klęskę i muszą płacić słoną cenę 
za spełnienie swoich marzeń. Osiński kilkakrotnie jest aresztowany, nie 
może znaleźć pracy. Na szczęście ma oddaną rodzinę i przyjaciół, więc 
jakoś sobie radzi. Pracuje w MHD, Zakładach Zbożowych, Zakładach 
Wapienno-Piaskowych w Teodorach, Zjednoczeniu Ceramiki Budowlanej. 
W 1970 r. przechodzi na emeryturę, ale nie żyje bezczynnie. Zbiera 
materiały do dziejów łaskiej konspiracji AK, wydaje kilka książek na 
ten temat. Z wielką pasją prowadzi kilkutomowa kronikę łaskiego koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uhonorowany zostaje wieloma odznaczeniami, ale najbardziej ceni 
sobie szacunek i uznanie ludzi, którzy pamiętają o daninie krwi patriotów 
podczas okupacji hitlerowskiej.  Sam przez dziesiątki lat, właściwie do 
ostatnich dni życia,  upamiętnia losy często bezimiennych bohaterów 
tamtych lat. Dzięki opiece i pomocy najbliższych, szczególnie córki Joanny, 
utrzymuje kontakty ze środowiskami kombatanckimi i patriotycznymi.

ODSZEDŁ STR A ŻNIK PAMIĘCI
15 lutego br., w wieku 101 lat zmarł Stanisław Osiński, wielki patriota, zasłużony kombatant, człowiek bez reszty 
oddany pracy społecznej na rzecz środowiska ludzi, którzy w czasach wielkiej próby podczas ostatniej wojny nie 
zawahali się stanąć w jednym szeregu obrońców ojczyzny. Do ostatnich dni swojego życia ten jeden z ostatnich 
świadków zmagań z lat wojny pozostał wierny ideałom swojego pokolenia.

Na 

Plac Piłsudskiego przed laty wyglądał zupeł-
nie inaczej. Nie było jeszcze siedziby policji, 
a i budynek banku nie posiadał  tynku i kolo-
rowej elewacji. Także płyta placu wyglądała 
inaczej. Gdy uważniej przyjrzymy się zabu-
dowie, bez trudu dostrzeżemy jednak kilka 
budynków, które istnieją do dziś w niemal 
niezmienionym kształcie.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów łaskie-
go muzeum, a udostępniła je tej placówce 
mieszkanka Łasku  Stanisława Kobielewska. 
Za umożliwienie pokazania Czytelnikom fo-
tografii dziękujemy!                           (Saw.) 

PLAC 
ZUPEŁNIE INNY

W ostatniej drodze byłemu dowódcy kompanii w obwodzie Łask 
AK towarzyszą zarówno najbliżsi, jak i spore grono ludzi pamiętających 
o walce Stanisława Osińskiego z okupantem podczas ostatniej wojny.   (P)



Orkiestra zagrała wiązankę piosenek Elvisa Presleya, nieśmiertelny 
przebój Roya Orbisona  „Pretty Woman”, „Dianę” Paula Anki, hit Ce-
line Dion „My heart will go on” czy utwór z repertuaru Steve Wondera 
„I just call” (zaprezentowany publiczności także w odważnym autor-
skim tłumaczeniu dyrygenta orkiestry!). Koncert zatytułowaliśmy „Mu-
zyczna bombonierka”, bo tak, jak w pudełku czekoladek każdy może 
znaleźć swój ulubiony smak – tak i tego wieczoru widzowie mogli wy-
bierać i przebierać wśród rytmów, nastrojów i klimatów muzycznych. 
Atmosferę spotkania podkreśliły wkomponowane w program subtelne 
i niezwykle kobiece wiersze Agnieszki Maciąg i Haliny Poświatowskiej.  
Publiczność podsumowała koncert owacją na stojąco – lepszej recen-
zji nie wystawilibyśmy nawet sobie sami! Brawa były jak najbardziej 
zasłużone, bo orkiestra dęta Łaskiego Domu Kultury wywiązała się ze 
swojego zadania na medal. Trzeba pamiętać, że skład zespołu stanowią 
muzycy – amatorzy, dla których gra na instrumencie jest odskocznią od 
codzienności.

 Parę lat temu po nagłym odejściu nieodżałowanego Daniela Boro-
wieckiego nasza orkiestra znalazła się „na zakręcie”. Dziś można po-
wiedzieć, że zespół wraca do dawnej jakości, a jest to wielką zasługą 
nowego dyrygenta. Okazał się właściwą osobą na właściwym miejscu. 
Wojciech Wolniak to młody, bardzo ambitny i pracowity człowiek – gra 
w orkiestrze Teatru Muzycznego w Łodzi, a także pracuje w Państwowej 
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Stąd na targach mieliśmy strefę designu, 
różnorodne rozwiązania ekologicznego ogrze-
wania, a także gotowe projekty i podpowiedzi. 
Mocną strona targów jest poradnictwo wspo-
magane przez konferencje i spotkania. Od lat 
niezmiennym powodzeniem cieszą się wszel-
kie rozwiązania promujące inteligentne domy. 
A że bez nauki na tym polu nic się praktycz-
nie nie dzieje, mamy do czynienia z coraz 
bardziej wyrafinowaną wiedzą. Wspomnijmy 
jeszcze o salonie praktyki dekarskiej, jako że 
w tej dziedzinie zachodzą bezustannie zmia-
ny, w czym zasługa m.in. nowych technologii 
i materiałów służących do pokryć i izolacji da-
chów.

Mieliśmy zatem na targach inteligentne 
domy, w których wszystkie urządzenia ko-

INTERBUD POD ZNAKIEM NOWOŚCI

ORKIESTRA  ZAGRAŁA DLA PAŃ
Koncerty z okazji Dnia Kobiet odbywają się w Łaskim Domu Kultury od kilku lat właściwie w niezmienionej formule. Jednak 
zawsze jest to wieczór pełen miłych niespodzianek, zaskoczeń i wzruszeń. Tak było i w tym roku. Choć zabrakło na scenie 
naszych niezastąpionych tancerzy (życzymy Pawłowi szybkiego powrotu do zdrowia), to orkiestra dęta dała prawdziwy popis. 
Muzycy pod batutą Wojciecha Wolniaka wykonali wiele znanych utworów w nowych aranżacjach – wszystkie oczywiście 
dedykowane paniom obchodzącym 8 marca swoje święto. 

24. łódzkie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD (10-12 marca br.) zgromadziły w tym roku w hali „Expo” ponad 
230 różnorodnych firm. Od kilku lat coraz bardziej widoczna jest specjalizacja oferty targowej, która mniej zajmuje się tradycyjnymi 
materiałami budowlanymi, a bardziej koncentruje na nowościach interesujących przede wszystkich tych, którzy budują domy.

munikują się ze sobą i wymieniają niezbęd-
nymi informacjami, tapety z wzorami i obra-
zami trójwymiarowymi, duże okno dachowe 
tworzące… balkon, zdalne systemy regulacji 
ogrzewania z możliwością ustawiania tempera-
tury dla każdego pomieszczenia w wybranych 
porach dnia, kominki hybrydowe, wodno-ga-
zowy kocioł grzewczy przypominający nowo-
cześnie zaprojektowany mebel z tytanowego 
szkła, specjalne filtry służące do oczyszczania 
zanieczyszczonych wód płynących, specjal-
ny system kamer do badania stanu kanalizacji 
i czyszczenia rur, a także Zielone Oczyszczal-
nie, czyli biologiczne oczyszczalnie ścieków. 
Te ostatnie oferowała firma z Łasku mająca na 
tym polu już niemałe doświadczenie. 

Na targach były oczywiście akcenty lokal-

ne, choćby rewitalizacja po łódzku, ale dostrzec 
można było także sporo firm z naszego regionu. 
Chyba do historii przeszły już targi, na których 
swoje oferty prezentowały firmy z Łasku i po-
wiatu prezentujące tradycyjne wyroby i mate-
riały budowlane, teraz bowiem coraz bardziej 
liczą się pomysły, innowacje i oryginalne roz-
wiązania.

(P)
PS Oprócz wspomnianej firmy z Łasku 

oferującej biologiczne oczyszczalnie ście-
ków na targach oblegane było także stoisko 
browaru „Koreb”, którego wyroby cieszą się 
zasłużoną opinią miłośników złotego napoju. 
„Koreb” tradycyjnie od lat towarzyszy wielu 
imprezom targowym, przy okazji znakomi-
cie promując gród nad Grabią.

Szkole Muzycznej w Zduńskiej Woli. Naszą  orkiestrą opiekuje się od 
trzech lat i szybko odnalazł z jej członkami wspólny język. Jest profe-
sjonalistą, ale ma też poczucie humoru i tak potrzebny w życiu dystans 
do siebie. Ma też cechę, którą niektórzy nazywają charyzmą, inni darem 
bożym – to rodzaj wewnętrznej harmonii, wyjątkowości, emanującej na 
otoczenie pewności  siebie. I chociaż wiem, że Wojtek  zupełnie się  ze 
mną w tym temacie nie zgodzi, to fakty są niezaprzeczalne – orkiestra 
kwitnie, a łaskowianie proszą o więcej.      Magdalena Kelnerowska
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Choć pani Sylwia na terenie naszej gminy 
osiedliła się wraz z rodziną zaledwie przed kil-

CZŁOWIEK ROKU 2016 POWIATU ŁASKIEGO 
MIESZKA W KAMOSTKU
Sylwia Rozwód - radna gminy Sędziejowice zdobyła ten zaszczytny tytuł i została wybrana spośród 16 kandydatów 
zgłoszonych w plebiscycie ogłoszonym przez „Dziennik Łódzki” pod koniec stycznia br. Przez ponad miesiąc 
w wyniku głosowania zebrała, jak podaje gazeta, 9352 głosy. 

Następnie w dniach 15-18 lutego br. 200 
uczniów sedziejowickiej szkoły wyjechało do 
Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz, 
gdzie uczestniczyło w przedstawieniach profi-
laktyczno-edukacyjnych w wykonaniu aktorów 
Teatru Profilaktycznego ALERT z Wrocławia. 
Uczniowie klas II gimnazjum oglądali przedsta-
wienie pt. „Trzeźwy wybór”, uczniowie klas IV 
ab i V b szkoły podstawowej - „Labirynt prze-
mocy”, klasy I-III nauczania wczesnoszkolnego 
- „Karolcia”, a uczniowie klas 0 ab - „Gwiazdy 
Leśnej Estrady”.

Spektakle poruszały ważne i aktualne pro-

W SĘDZIEJOWICKIM ZSO NR 1
TYDZIEŃ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  
W ramach projektu finansowanego przez gminę Sędziejowice ze środków 
rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Świat bez uzależnień”, od 10 lutego 
br. 36 uczestników  wystartowało w działaniach profilaktycznych „Szukamy Młodych 
Mistrzów w Walentynkowym Turnieju Par Siatkarskich” dla młodzieży gimnazjalnej. 
Z każdym rokiem zainteresowanie taką aktywną formą spędzania czasu wolnego cieszy 
się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem. 

W zeznaniu podatkowym PIT składanym za 2016 r. zachęcamy do 
przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego, których 
działalność w gminie związana jest z różnorodnymi potrzebami:
1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, 
    Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, numer KRS 0000237995
2. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 
    01-685 Warszawa, numer KRS 0000037904, z dopiskiem 
    25063 Marek Aleksander
3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, 
    numer KRS 0000246136, z dopiskiem Julka Gabrysiak
4. Fundacja Światło, ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, 
    numer KRS 0000183283 z dopiskiem dla Anny Salety
5. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, 
    numer KRS 0000246136, z dopiskiem Zuzanna Sagan
           Dziękujemy!

1% NA WSPARCIE
GMINNYCH OPP

koma laty, a funkcję radnej sprawuje pierwszą 
kadencję, to z wielką pasją i dużym powodze-
niem swoją młodzieńczą energię kieruje na 
rzecz integracji miejscowej społeczności. Zjed-
nała sobie wielu zwolenników, którzy wspólnie 
uczestniczą w życiu społecznym zarówno swo-
jej miejscowości i jak i szeroko rozumianego 
środowiska gminy. W „Dzienniku” czytamy, 
że swoje serce i siły angażuje również w pro-
wadzenie i wspieranie inicjatyw charytatyw-
nych oraz w zakresie niesienia pomocy rodzi-
nom w trudnej sytuacji życiowej. Jej widoczne 
w środowisku działania to m.in. organizowanie 

czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii i wa-
kacji, organizacja wycieczki do Wrocławia, 
przygotowanie stołów wiejskich na dożynki, 
czy udział w inicjatywach Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego gminy Sędziejowice. Za-
wodowo związana jest m.in. z redakcją  gazety 
rolniczej, gdzie równie z dużą pasją wykorzy-
stuje swoje umiejętności dziennikarskie.

Składamy najlepsze gratulacje i życzenia 
samorealizacji w dalszej pracy samorządowej 
i społecznej na rzecz ziemi sędziejowickiej.

GS
Fot. Dziennik  Łódzki

blemy współczesnej młodzieży i dzieci w obli-
czu pułapek, jakie niesie postęp cywilizacyjny. 
Historia opowiedziana w spektaklach bardzo 
poruszyła uczniów i skłoniła do głębokich prze-
myśleń w podejmowanych przez nich zadaniach 
i decyzjach życiowych. 

Podczas Tygodnia Profilaktyki zorgani-
zowano także wystawę „wytworów uczniów” 
pt. „Świat Dopalaczy”. Wychowawcy klas oraz 
pedagodzy odbywali zajęcia z uczniami wg ka-
tegorii wiekowej o tematyce „Życie bez uży-
wek – Stop dopalaczom”. Uczniowie gimna-
zjum podczas happeningu dla całej społeczności 

szkolnej przedstawili prezentację multimedialną 
„Dopalacze Nie Dopalaj”. Finałem działań pro-
filaktycznych był turniej „Szukamy Młodych 
Mistrzów” pt. „Edukacja przez szachy w szko-
le” dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego.

Wsparcie finansowe projektu przez gminę 
Sędziejowice przeznaczone na pokrycie kosz-
tów biletów i przejazdów oraz zakup nagród dla 
uczestników turniejów i innych zajęć wyniosło 
ogółem 3 800 zł, za co w imieniu uczestników 
serdecznie dziękujemy. 

Jolanta Sierszyńska
koordynator projektu

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” życzą

Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy                       

Dariusz Cieślak                      Jerzy Kotarski                                

oraz Radni  
i Sołtysi                                                               
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W spotkaniu wzięło udział prawie 50 na-
grodzonych osób. Sponsorami nagród dla naj-
lepszych byli: Paweł Grzesiak, reprezentujący 
Tygodnik Poradnik Rolniczy (książka histo-
ryczna oraz półroczna prenumerata czasopisma 
„Mówią Wieki”), Aleksandra Balcerowiak – 
nagrody rzeczowe, upominki, ozdoby, biżute-
ria), Rafał Samiec – góralskie nagrody rzeczo-
we wprost z Białki Tatrzańskiej oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – na-
grody książkowe. Wszystkie powędrowały do 
czytelników wprost z rąk wójta Jerzego Kotar-
skiego oraz wymienionych sponsorów.

Najlepsi dorośli czytelnicy w GBP w Sę-
dziejowicach to: Stanisław Witkowski – 259 
książek (GBP Sędziejowice), II miejsce przy-
padło Beacie Magdziak – 235 książek. III 
miejsce zajęła Małgorzata Czwartek (187), 
IV - Krzysztof Woskowski (173). Tuż po nich 
uplasowały się panie: Halina Płóciennik (115), 
Ewelina Policińska (113), Wiesława Rutecka 
(111), Elżbieta Kozieł (109), Alina Derbich 
(108), Marlena Dymińska (100), Teresa Smo-
lak (100), Małgorzata Szymańska (95), Ma-

rianna Kalińska (90). W kategorii „czytanie 
rodzinne” prym wiedzie Mirosław Potasiak. 
W kategorii „czytelniczki sag” bezkonkuren-
cyjna jest Marzena Jaworska – 333 tomy. Dru-
ga to Iwona Sadzińska (271), trzecia – Alina 
Ignasiak (186), a IV miejsce zajęła Dorota Rul-
ko. 

W FB w Marzeninie I miejsce zajęła tra-
dycyjnie Cezara Wasilewska – 259 książek, 
jej małżonkowi Maciejowi Wasilewskiemu 
przypadło II miejsce (187). III miejsce zdo-
była Barbara Zielińska (134). Kolejne miej-
sca zajęli: Kazimiera Saleta (89), Henryk Sa-
gan (62), Anna Dróżdż (58) oraz Edyta Sagan 
(56). W FB w Pruszkowie najlepsi byli: Teresa 
Marek (155 książek), Halina Pięta (128), Sta-
nisław Wdowiński (78), Jan Nowakowski (74) 
oraz Danuta Nowakowska (64). W FB w Siedl-
cach najlepszymi okazali się: Mariola Zalew-
ska (117), Dariusz Łubiński (112), Aleksandra 
Sierszyńska (96) oraz Maria Szczesio (77). 

W kategorii dzieci i młodzież I miejsce 
w gminie zajęła Natalia Krawczyk (12 lat), 
która przeczytała 155 książek, II – Agnieszka 

Filipowska (9 lat) – 80 książek, III – Julia Mi-
rowska (8 lat) – 59 książek oraz Lenka Urba-
niak (5 lat) - rodzinnie - 59 książek, IV – Anna 
Nowacka (16 lat) – 55 książek, Magdalena Jura 
(7 lat) – 52 książek, Julia Kacperek (5 lat) – 35 
książek, Julia Dymińska (16 lat) – 34 książki 
i Marysia Świerczyńska – 30 książek. Wyróż-
nienia zdobyły dzieci: Klaudia Malarz, Jan 
Iwanowski, Julia Jaworska oraz Łukasz Ma-
giera. Najlepszymi czytelnikami czasopism są: 
Danuta Kardas i Janina Winiecka.

W podwojach Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy regularnie czytają najlepsi: Krysia 
Czechowska – 169 książek, Grażynka Goździk 
- 81 książek, a także Ela Ciołek, Gabryś Paw-
łowski i Piotrek Terela. Najlepszym czytelni-
kiem „Panoramy Łaskiej” w 2016 r. pozostaje 
w dalszym ciągu niezrównany Piotrek Doma-
gała. Prasę katolicką najchętniej czyta Walde-
mar Krawczyk. 

Wszystkim Czytelnikom gratulujemy i ży-
czymy równie wspaniałych wyników w 2017 
roku! 

Inf. i fot. - GBP Sędziejowice

CZYTELNIK ROKU 2016 
3 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Czytelnik Roku 
2016”. Wzrasta liczba osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych oraz liczba książek przeczytanych przez najlepszych 
czytelników. Książnica w Sędziejowicach wraz z filiami posiada do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców ponad 25000 
wolumenów, a liczba przeczytanych w 2016 r. książek przekroczyła 21000!

W styczniu mieszkańcy gminy Sedziejo-
wice wyjechali do Teatru Roma w Warszawie, 
aby obejrzeć musical „Mamma Mia”. Już po 
kilku dniach rozpoczęli regularne wyjazdy do 
Teatru Wielkiego w Łodzi, które trwają do dziś. 
Oczarowała ich opera „Halka” S. Moniuszki, 

widowisko baletowe „Don Kichote”, ostatnio 
opera Richarda Wagnera „Holender Tułacz”. 
Są to spektakle, których wartości nie sposób 
oddać słowami. Obecnie przygotowują się do 
wyjazdu na widowisko taneczne „Lamaila”. 
Ponadto w dniach 24-25 czerwca wezmą udział  

w dwudniowej, bardzo atrakcyjnej wycieczce 
w Góry Świętokrzyskie. Kontakt: biblioteka, 
tel. 43-67-112-11. 

Serdecznie zapraszamy!

dyr. GBP  Beata Magdziak

POD ZNAKIEM KULTURY WYSOKIE J
Zimową porą  czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach przekierowali swoje gusta czytelnicze na spektakle teatralne. 
Co dwa tygodnie stała grupa miłośników kultury wysokiej wyjeżdżała na przepiękne widowiska, które syciły dusze i umysły. 
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Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – 
wyznaczeni byli przez panów feudalnych do 
zbierania danin. Od 1990 roku sołtys jest or-
ganem wykonawczym jednostki pomocniczej 
gminy - sołectwa. Wybierany jest przez zebra-
nie wiejskie, a jego działalność wspiera rada 
sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
Dzisiaj oprócz poboru podatków reprezentuje 
sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebrania wiej-
skie i  realizuje uchwały rady gminy dotyczące 
sołectwa. W gminie Widawa pracuje 41 sołty-
sów, w tym połowa to kobiety.

Uroczystości w Widawie rozpoczęła msza 
w intencji sołtysów i rad soleckich odprawiona 
przez ks. Kamila Kacprzykowskiego, w której 
uczestniczył wójt gminy Michał Włodarczyk, 
starosta powiatu łaskiego Teresa Wesołowska, 
zastępca wójta Agnieszka Galuś, sołtysi, radni 
i przedstawiciele Urzędu Gminy. Po nabożeń-
stwie goście spotkali się na uroczystym obie-
dzie w  restauracji „Willa Paradise”. 

Uczestników spotkania powitał wójt Mi-
chał Włodarczyk, następnie podziękował soł-
tysom za współpracę na rzecz społeczności lo-
kalnej. Podkreślił rolę sołtysa, jako osoby prze-
bywającej najbliżej zwykłych ludzi, znającej 
swoich sąsiadów i ich potrzeby. Osoby, która 
obok własnych prywatnych obowiązków spo-
łecznie zajmuje się problemami wsi. 

Podziękował również za wiele udanych ini-
cjatyw z wykorzystaniem funduszu sołeckiego.

Ciepłe słowa uznania skierowała do soł-
tysów starosta Teresa Wesołowska. Zwróciła 
szczególną uwagę na fakt, że sołtysi działając 
na rzecz swoich sołectw poświęcają czas, który 
spędziliby z rodzinami i to właśnie również im 
należą się gorące podziękowania. 

Proboszcz parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Widawie ks. Jarosław Leśniak 
podziękował sołtysom za ich wkład w rozwój 
gminy. Szczególne podziękowania skierował 
do pani Urszuli Olejniczak - prezes Stowa-
rzyszeniu Społeczno- Kulturalnego Sołtysów 
Gminy Widawa za współpracę w pozyskaniu 
funduszy na renowację ołtarza głównego w 
kościele parafialnym. Pani prezes natomiast 
zwróciła uwagę na niezawodną chęć współpra-
cy wszystkich sołtysów na rzecz powziętych 
przez stowarzyszenie inicjatyw.  
            UG

PODZIĘKOWANIE DLA SOŁT YSÓW
W niedzielę, 12 marca br., w gminie Widawa obchodzono Ogólnopolski Dzień Sołtysa, który 
według kalendarza przypada na 11 marca. Celem święta jest podziękowanie sołtysom za ich 
ciężką pracę na rzecz społeczności wiejskiej. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Mieszkańcom i Gościom gminy Widawa, 
aby ten wyjątkowy świąteczny czas był pełen wiary, 
nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych 

upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Michał Włodarczyk – Wójt Gminy 
Widawa

Ryszard Bruzda – Przewodniczący 
Rady Gminy Widawa
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Przybyłych gości, a szczególnie kobiety, powitał dyrektor GOK Ka-
mil Kudzin w towarzystwie pań Joanny Kubiak i Katarzyny Raszewskiej 
Nawrot. Wszystkie panie zostały obdarowane kwiatami, laurkami oraz 
życzeniami przez wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka, przewod-
niczącego Rady Gminy Ryszarda Bruzdę, posła na Sejm RP Piotra Pola-
ka oraz radnych i dyrektora GOK.

Specjalnie dla pań na scenie wystąpiła grupa uczniów z Zespołu 
Szkół w Chociwiu w inscenizacji współczesnej wersji „Kopciuszka”. 
W występach wokalnych zaprezentowały się dzieci i młodzież przygo-
towane przez panią Blandynę Ciszewską. Uroczystość uświetnił również 
występ taneczny dzieci z grupy „Wesołe Nutki”, zespół śpiewaczy „Wi-
dawianie”, grupa teatralna „Tacy Sami” oraz kapela podwórkowa „Po-
żarniki”. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Nie 
zabrakło też słodkiego poczęstunku. Na koniec na salę wjechały dwa pło-
nące torty, którymi panowie częstowali panie. 

Dzień Kobiet w gminie Widawa to również okazja do spotkań przy 
wspólnym stole kobiet w poszczególnych sołectwach, na które bardzo 
często zaglądają z kwiatami i życzeniami wójt Michał Włodarczyk 
i przewodniczący Rady Ryszard Bruzda.

PANIOM DUŻO SZCZĘŚCIA I ZDROWIA!

Dla potrzeb związanych z poprawą jako-
ści dróg gminnych zakupiono przyczepę 
ciągnikową o ładowności 10 t. Wykonana 
została na indywidualne zamówienie, po-
siada wzmocnioną konstrukcję z uwagi na 
jej podstawowe przeznaczenie, tj. prze-
wożenie materiałów budowlanych i syp-
kich. Wiele rozwiązań umożliwiających 
wszechstronne wykorzystanie sytuuje ją 
w gronie nowoczesnych narzędzi pracy 
zakupywanych systematycznie przez gmi-
nę Widawa. 

Samowyładowcza skrzynia umożliwia trój-
stronny wywrót ładunku. Podwyższone bur-
ty umożliwiają załadunek lekkich materiałów 
przestrzennych. Nowa przyczepa przystosowa-
na jest do poruszania się pod drogach publicz-
nych z prędkością 40 km/h. Całkowity koszt 
zakupu wyniósł  54.120 zł i w całości został 
sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.             

   
UG

N O WA  P R Z YC Z E PA

Z okazji święta kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, jak co roku, przygotował program 
artystyczny pełen humoru, uśmiechu i radosnej piosenki.

Wszystkim paniom z okazji ich święta jeszcze raz pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na cały rok.                 GW
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Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2016 roku z inicjatywy 
członków sekcji plastycznej działającej przy Łaskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Głównymi założeniami Stowarzyszenia są: promo-
cja, aktywizacja, integracja środowiska nieprofesjonalnych twórców 
plastyków poprzez tworzenie prac malarskich, organizowanie wystaw 
plastycznych, konkursów oraz plenerów malarskich. Poprzez malarstwo 
plenerowe promowany jest Łask i jego piękne okolice. 

Wiosną 2016 r., jeszcze przed utworzeniem Stowarzyszenia, gru-
pa malarzy amatorów otworzyła „Galerię pod Owieczką” znajdują-
cą się przy ul. Kilińskiego 6 w Łasku. Obecnie Stowarzyszenie liczy 
11 członków. Są to: Barbara Ciechańska, Krystyna Fleming, Daniela 
Krupa, Anna Malinowska, Krystyna Mianowska, Maria Pawlina, Barba-
ra Skotnicka, Krzysztof Stasiak, Grażyna Śliwińska, Urszula Wiktorow-
ska i Alicja Wojciechowska. Członkowie Stowarzyszenia pracują pod 
opieką znanej artystki plastyczki Joanny Trzcińskiej.                                    

 Grażyna Śliwińska 

„PRZEBUDZENIE” W ŁDK
2 bm. w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. „Przebudzenie”. To już druga w tym 
roku wystawa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej.

W ramach obchodów Dnia Kota zorganizowano dla dzieci i rodzi-
ców, specjalną wystawę książek o kotach, w tym 16 encyklopedii z se-
rii „Koty” oraz liczne książki i wiersze. Przygotowano opaski na głowy 
dzieci. Powstały w tym dniu różnorodne prace plastyczne w grupach 
i prace koła plastycznego „Mali artyści”. Recytowano przez uczestni-
ków koła teatralnego, przygotowane z rodzicami oraz grupowo w przed-
szkolu, wiersze o kociej tematyce. Rozstrzygnięto konkurs plastyczno 
- literacki dla dzieci i rodziców pt. „Koty i kotki”, który polegał na ko-
lorowaniu w domu, specjalnych sylwet kota przez dzieci oraz wymy-
śleniu i wpisaniu w specjalną kartę z rodzicami autorskiego wiersza. 
W konkursie udział wzięło 30 dzieci z rodzicami, wyróżniono szczegól-
nie 12 uczestników konkursu, wręczono dyplomy i upominki. Wszystkie 
stworzone wiersze wraz z ilustracjami zebrane będą w specjalną książkę 
i wzbogacą zasoby „Zielonego Kącika Czytelniczego” w placówce. 

Zakończono w tym dniu także akcję charytatywnej pomocy pt. „Ser-
ce dla kota”, polegającą na zbiórce pokarmów i darów dla Towarzystwa 
Opieki nad zwierzętami w Łasku. W Dniu Kota, zorganizowano ponad-
to gry i zabawy przy muzyce, zagadki, integracyjne tańce dla całego 
przedszkola. Odbyło się także wspólne czytanie na role stworzonej na 
ten dzień bajki pt. „Jasiek, królewna i kot w butach”. Po zakończeniu 
zabaw, mając na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wszyst-
kim dzieciom rozdano do domu zakupione książki z bajkami dla dzieci, 
w których znalazły się między innymi bajki o „Kocie w butach”. Nato-
miast dbając o zdrowie, rozdano do domu w kartonikach zakupione dla 
dzieci zdrowe mleko. Dzień Kota był wesołym dniem integracji i nauki 
przez zabawę. 

Anna Piotrowska

PRZEDSZKOLE PEŁNE KOTÓW
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota (17 lutego) zaroiło 
się od kotów w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku. 
Przedszkolaki przebrały się tego dnia dzięki pomocy rodziców za 
czworonożnych przyjaciół. Celem była integracja dzieci poprzez 
zabawę, rozwijanie wyobraźni, czytelnictwa, współdziałania, 
wrażliwości na potrzeby zwierząt, zachęcanie do sięgania po 
książkę oraz kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych. 
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(5)HISTORIA SZKOLNICTWA W ŁASKU

ciąg dalszy w następnym numerze
Marek Ćwiek

Dzieci z rodzin ziemiańskich i bogatej ludności miejskiej naukę 
początkową pobierały w domu, poza oficjalnym systemem szkolnym. 
Rolę nauczyciela i wychowawcy pełniły dla nich najczęściej guwernantki 
lub niezamożni studenci, zarabiający w ten sposób na opłacenie studiów. 
Chłopcy pochodzący z dobrze sytuowanych rodzin, mogli kontynuować 
naukę w szkołach średnich – gimnazjalnych. Najbliżej Łasku znajdowały 
się gimnazja w Sieradzu, Łodzi i Piotrkowie. W pierwszej połowie XIX w. 
szkoły publiczne, poza elementarnymi, były niedostępne dla dziewcząt. 
Jedynie zamożni ziemianie i mieszczanie zapewniali swoim córkom wy-
kształcenie domowe lub naukę w szkołach prywatnych i „pensjach”. 

U schyłku XIX wieku nauka w jednoklasowej szkole elementarnej 
w Łasku trwała trzy lata, a jej zakres obejmował: religię, język 
rosyjski, język polski, arytmetykę, kaligrafię, śpiew (obowiązkowa 
była nauka rosyjskich pieśni państwowych, np. „Boże chroń cara”), gry  
i gimnastykę1. Na lekcjach języka rosyjskiego uczono dodatkowo ele-
mentów historii, przyrody oraz geografii. Tylko język polski i religia 
mogły być nauczane po polsku, ale na żądanie rodziców i po akceptacji 
carskich władz szkolnych2. Na nauczanie języka polskiego przeznaczono 
stosunkowo małą liczbę godzin. Prowadzili je najczęściej nauczyciele 
słabo znający nasz język, przygotowani do pracy na rosyjskich kursach 
pedagogicznych, dlatego efektywność nauczania tego przedmiotu była 
bardzo niska. Ze względu na ubogie wyposażenie i skąpe zaplecze dy-
daktyczne szkoły nauka odbywała się przede wszystkim metodą werbal-
ną. Celem wychowania było wpojenie uczniom posłuszeństwa i lojalno-
ści wobec cara i Rosji. 

Tuż przed I wojną światową nazwa łaskiej szkoły brzmiała: Łaska 
Miejska Męska Jednoklasowa Początkowa Szkoła. W 1912 r. została 
ona przeniesiona do nowego, dwupiętrowego budynku przy ulicy 
Piotrkowskiej3. W starych pomieszczeniach władze pozwoliły urządzić 
szkołę dla dzieci pochodzenia żydowskiego.

W latach 1905-1914 istniała ponadto w Łasku, w kamienicy 
Walentego Sosnowskiego, szkoła dla dziewcząt (z wykładowym języ-
kiem rosyjskim), w której nauczała Maria Cichecka. Poza obowiązkowy-
mi lekcjami prowadziła ona tajne nauczanie w języku polskim. 

Car Mikołaj I, chcąc ograniczyć rozwój oświaty w Królestwie Pol-
skim, już w 1851 roku zniósł obowiązek posyłania dzieci do szkoły ele-
mentarnej. Zwolnił jednocześnie ze składki szkolnej te gminy, które nie 
chciały jej płacić4.

Rosyjskie władze szkolne nie były zainteresowane rozwojem oświaty 
w Królestwie Polskim. Kwoty przeznaczane przez zaborcę na utrzymanie 
początkowych szkół publicznych często nie zapewniały nawet pokrycia 
podstawowych wydatków, chociażby na pensje nauczyciela i woźnego. 
W zasadzie nie przekraczały one 50% kosztów prowadzenia i utrzyma-
nia szkół. Pozostałą część mogli dopłacać mieszkańcy gminy w postaci 
przyjętych podatków. Niestety, zdarzało się to dość rzadko. Dlatego bu-
dynki większości szkół początkowych były bardzo zaniedbane i posiada-
ły skromne wyposażenie5. 

Wielu właścicieli ziemskich odnosiło się niechętnie do zakładania 
szkół elementarnych na terenie ich majątków. Byli oni przeciwni nauce 
dzieci wiejskich uważając, że nauka zniechęca je do pracy pańszczyź-
nianej, sprzyja nieposłuszeństwu i rozwija niepotrzebne zainteresowania.       

Grupa przedszkolaków z wychowawczynią przed nieistniejącym 
budynkiem ochronki przy ul. Piotrkowskiej 48 (w miejscu tym obecnie 
znajduje się ul. Południowa, koło Starostwa Powiatowego) – 1928 r., 

zdjęcie ze zbiorów MHŁ  

Grupa uczniów wiejskiej szkoły powszechnej z okolic Łasku 
z nauczycielami  i katachetą, ok. 1925 r. 

Okres nauki dzieci chłopskich trwał stosunkowo krótko. Ze względu 
na ich pomoc w pracach polowych, rok szkolny w wiejskich szkołach 
najczęściej rozpoczynał się dopiero w połowie października, a kończył 
już po Wielkanocy. Zimą, w okresie dużych mrozów, szkoły często były 
zamykane z powodu braku opału.

Od roku szkolnego 1872/73 wprowadzono we wszystkich szkołach 
obowiązkową naukę czytania i pisania po rosyjsku. Uczniom zabronio-
no posiadania książek innych niż podręczniki szkolne. W 1885 roku ję-
zyk rosyjski stał się oficjalnym językiem wykładowym w publicznych 
szkołach początkowych. W języku tym musiało odbywać się nauczanie 
wszystkich przedmiotów. Wyjątek stanowiły jednak dwa przedmioty: ję-
zyk polski i religia, które mogły być nauczane zarówno po rosyjsku, jak 
i po polsku, w zależności od woli rodziców i po uzgodnieniu z władzami 
szkolnymi. Żydowskie szkoły religijne miały obowiązek codziennego 
nauczania języka rosyjskiego w wymiarze dwóch godzin.

Rozwój sieci szkolnej nie nadążał za przyrostem ludności. W 1903 
roku do szkół rządowych uczęszczało zaledwie 16% dzieci w wieku 
szkolnym. Na początku XX wieku analfabeci stanowili aż 65% ogółu 
mieszkańców Królestwa Polskiego.  

1  Zob.: Aneksy, załącznik nr 4: Tygodniowy plan lekcji wiejskiej szkoły początko-
wej jednoklasowej z końca XIX wieku.

2  E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim,  Warszawa 1968, 
s. 22, 28.

3 L. Szczerkowska, A. Milcz, 90 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Łask 2002, 
s. 3.

4  J. Dobrzański, Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim po upadku powsta-
nia listopadowego, [w:] Historia wychowania, pod red. Ł. Kurdybachy, t. II,  War-
szawa 1967, s. 338.

5 R. Wroczyński, Oświata i myśl pedagogiczna w Królestwie Polskim w ostatnich 
dziesięcioleciach XIX w., [w:] Historia wychowania, t. II, s. 645.
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(5) (4)TAJEMNICZE POCZĄTKI ŁASKU

ciąg dalszy w następnym numerze

Jedno jest pewne – państwo polskie kształ-
towało się ewolucyjnie, w wyniku wewnętrz-
nych przemian i przy sprzyjającej sytuacji 
zewnętrznej. W X-XI wieku mamy już liczne 
ośrodki wczesnomiejskie, choćby Gniezno, 
Sieradz, Kalisz, Kruszwicę, Płock, Opole, Kra-
ków, Sandomierz, Wiślicę, Lublin, Łęczycę 
i Międzyrzecz. Jak pisze Ibrahim ibn Jakub, 
państwo polskie jest tworem dojrzałym, upo-
wszechnia się nazwa Polanie, a następnie Po-
lacy.

I dochodzimy do chrztu Polski. Przyjęcie 
wiary chrześcijańskiej za pośrednictwem cze-
skiej małżonki księcia Mieszka I – Dąbrówki 
było doskonałym posunięciem władcy, który 
obawiał się narzuconej przez Niemców chry-
stianizacji, chciał też zbliżyć się do Zachodu 
z jego dorobkiem kulturalnym, liczył również 
na wzmocnienie pozycji swego państwa na 
arenie międzynarodowej. Aczkolwiek czynniki 
zewnętrzne odegrały w tym procesie znaczącą 
rolę, wydaje się, że najważniejsze były prze-
miany wewnętrzne w państwie Mieszka.

W świadomości 
Polaków przetrwał 
bardzo sugestywny  

Matejkowski 
wizerunek 
Dąbrówki, 

tymczasem inni 
artyści także 

przedstawiali swoje 
wizje czeskiej 

księżniczki. Oto 
jedna z nich 
stworzona 

przez Michała 
Stachowicza 

(litografia z epoki 
romantyzmu)

 

*   *   *
Aczkolwiek bajkowe hipotezy dotyczące 

początków Łasku brzmią interesująco i trafiły 
nawet do literatury, u naukowców budzą uza-
sadniony sceptycyzm. W świetle specjalistycz-
nych badań w gruzach legła koncepcja Józefa 
Krasonia o jednym z bojarów o imieniu Łasko, 
który miał być założycielem Łasku. Wspo-
mniany badacz pisze, że Łasko nie miał „swo-
body w wyborze miejsca dla swej osady. Na 
to, że osiedlił się nad rzeką Grabią złożyły się 
szczególne okoliczności. Łasko należał do wy-
bitnych bojarów księcia kijowskiego Święto-
pełka, zięcia Bolesława Chrobrego. Znalazł się 
w Polsce wraz z drużyną Świętopełka, która po 
jego klęsce znalazła przytułek w Lutomiersku. 
Łasko w żadnym przypadku nie mógł wrócić 
na Ruś. Bolesław Chrobry mając na względzie 
jego zasługi wobec Świętopełka, wyposażył go 
nadaniem ziemskim. Łasko musiał być zado-
wolony z tego, co mu ten przypadkowy dobro-
czyńca przydzielił”.

J. Krasoń sugeruje, że Łasko dobrał sobie 
do rządzenia swoich byłych podwładnych, ale 
nic na ich temat nie wiemy. Nie znaleziono do-
tąd ich grobów ani innych śladów pobytu nad 
Grabią. To jeszcze jeden argument za tym, że 
hipoteza wspomnianego historyka jest raczej 
nierealna. 

W tej sytuacji warto przyjrzeć się samym 
Łaskim, którzy trafili nad Grabię. W przeci-
wieństwie do woja ruskiego zachowało się 
do naszych czasów sporo śladów ich pobytu. 
Łascy Korabici prawdopodobnie już w pierw-
szych wiekach państwa polskiego posiadali 
dobra w Kaliskiem i Sieradzkiem. Z czasem, 
gdy rosło znaczenie rodu i rodzime rycerstwo 
zaczęło używać herbów (XIII w.) przyjęli herb 
Korab. Według Jana Długosza herb ten zawie-
rał statek morski z masztem i żagle w kolorze 
złotym umieszczone na czerwonym polu tar-
czy. Na innych wyobrażeniach tego herbu nie 
ma żagla, maszt zaś jest pogrubiony i zawie-
ra jakby bocianie gniazdo. Na jeszcze innych 
herbach maszt jest... wieżą z trzema blankami, 

a nawet bramą i oknami. W XVI w. do rangi 
oficjalnego znaku rodowego awansowało zło-
te godło z masztem bez żagla, na statku zdo-
bionym na dziobie i rufie głowami kosmatych 

Piast, obraz 
Walerego  Eljasz-Radzikowskiego

Elekcja Piasta, obraz Antoniego Oleszczyńskiego

lwów. Taki wizerunek herbu widnieje już na 
dokumentach z 1506 roku. Zdaniem naukow-
ców, właśnie ta wersja jest najbardziej uzasad-
niona historycznie. 

Właściwie do końca XV wieku Łascy nie 
odgrywali zbyt wielkiej roli w kraju. Byli re-
prezentantami średniozamożnej szlachty. Po-
chodzili z Krowicy, która początkowo była ich 
głównym gniazdem rodowym. Zmieniło się to 
w 1422 roku, gdy Łask otrzymał prawa miej-
skie i tu Korabici przenieśli nie tylko swoją 
główną siedzibę, ale i wszelkie aspiracje.

Żródła odnotowują w 1338 roku Wojcie-
cha Krowicę. Był kasztelanem, zasiadał w są-
dzie ziemskim. Rezydował w Smardzewie, po 
śmierci szczątki jego złożono w Kaliszu, gdzie 
prawdopodobnie dbał o miejscowy klasztor 
franciszkanów, podobnie zresztą jak i o świą-
tynię w Łasku.              

              Stanisław Barcz
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Poniżej wskazane odpady będą zbierane 
od godziny 6 i należy je zgromadzić do tego 
czasu lub w dniu poprzedzającym:
-  mieszkańcy domów jednorodzinnych na 
zewnątrz posesji, do której jest swobodny 
dojazd
-  mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy 
gniazdach pojemników na odpady.

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (wersalki, 
tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny,
20 01 40  Metale (złom), 20 01 35* Zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, 
monitory)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, 
odkurzacze)
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 
(lodówki), 16 01 03 Zużyte opony (do rozmiaru 
1250  mm x 400 mm)
20 01 33* Baterie i akumulatory.
Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów 
powstałych w trakcie prowadzonej działalności 
przez podmioty gospodarcze. W przypadku, 
gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać 
rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one 
odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie 
oraz odpady pochodzące z warsztatów 
rzemieślniczych.
                                                                       
I.  3.04.2017 r.  /poniedziałek/
Łask ulice: Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Plac 
Dąbrowskiego, Pl.11 Listopada, Północna, 
Słowackiego, Strażacka, Reymonta, Tylna, Wąska, 
Widawska, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego 
budynki ZGM Łask: Plac Dąbrowskiego 3, 
Pl. 11 Listopada 1, 21, Kilińskiego 26, 63, 69, 
69B, 69C, Widawska 3, 14, 18, Zielona 12, 
Żeromskiego 10, 21.

II.  4.04.2017 r.  /wtorek/
Łask ulice: 9 Maja, Andersa, Armii Krajowej, 
Batorego, Chabrowa, Polna, Przemysłowa, 
Szpitalna, Warszawska, Wiosenna, Źródlana, 
Żytnia, bl. Warszawska 64/70 
Osiedle Sobieskiego: Polna 7, 11, 15, 17, 19, 
Południowa 3  
Osiedle Batorego: 9 Maja 46, 63, 69 szczyt 
pomiędzy bl. 67/69, 73; Batorego 34, 38, 46, przy 

„TWIXIE”, Spółdzielcza, Warszawska 32
budynki ZGM Łask: 9 Maja 88, 88A, 88B 
/baraki/, ul. Warszawska 2, 2A 
Osiedle Przylesie ulice: Borowikowa, Bohaterów 
Września, Cisowa, Dębowa, Jodłowa, Jesionowa, 
Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna, Szkolna, 
Topolowa;  
Gmina: Wola Łaska.

III.  5.04.2017 r.  /środa/
Łask ulice: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckie-
go, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mickie-
wicza, Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, Prusa, 
Sienkiewicza, Słoneczna 
Osiedle Sobieskiego: 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9; Jana 
Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 9 B, 12;  Narutowicza 5, 25, 
30, 32; Prostokątna 1, Skłodowskiej 2, 3, 4, 5, 7, 
śmietnik przy „Witamince” 
Osiedle Mickiewicza: 1 Maja przy kotłowni; 
Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3
Osiedle MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A, 13, 14, 15, 
16, 17, 19; Kosynierów 1, 3; Pułaskiego 1, 3, 5; 
Wróblewskiego 3, 5
budynki ZGM Łask: Południowa 4, 4 A, 4 B.

IV.  6.04.2017 r.  /czwartek/
Kolumna: 3 Maja, Bazarowa, Czajkowskiego, 
Dolna, Findera, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, 
Jagiełły, Kopernika, Kresowa, Letnia, Lubelska, 
Luksemburg, Łączna, Łódzka, Niska, Ostatnia, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piękna, Piotrkowska,  Pl. 
Szarych Szeregów, Powst. Styczniowych, Prosta, 
Skromna, Torowa lewa i prawa strona, Tuwima, 
Wczasowa, Wyspiańskiego, Wysoka, Gdańska, 
Leśna, Krasickiego, Komuny Paryskiej, Łanowa, 
Miodowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Wileńska, 
Zakopiańska, bl. Harcerska 2, 4,
budynki ZGM: Gdańska 17, Graniczna 11, 12, 
Jagiełły 8, 10, Komuny Paryskiej 14, 20, 
Letnia 7, 8, 11,  Lubelska 4, 6, 10, 12, Piękna 6, 
Piotrkowska 7, 11, 25, Szarych Szeregów 5, 
Wczasowa 2, Wileńska 1, 13, 25, 27, Tuwima 24, 
Zakopiańska 16.

V.  7.04.2017 r.  /piątek/
Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, 
Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, 
Buczka, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, 
Mokra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, 

Pogodna, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, 
Sawickiej, Sportowa, Torowa za torami, 
Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa
budynki ZGM: Błękitna 19, Torowa 14.

VI.  10.04.2017 r.  /poniedziałek/
Kolumna: Armii Ludowej, Iglasta, Katowicka, 
Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, Plażowa, 
Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, 
Spacerowa, Spokojna, Swojska, Śląska, 
Światowida, Świerkowa, Toruńska, Wakacyjna, 
Wierzbowa,  W. Polskiego, Zagajnikowa
budynki ZGM: A. Ludowej 2, Katowicka 
1, Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmowa 1, 
7, Sosnowa 1; Toruńska 2, 9, 13, 23, Wojska 
Polskiego 9, 11, 14, 16, 22, 27 
Gmina: Ostrów Osiedle, Ostrów wieś.

VII.  11.04.2017 r.  /wtorek/
Łask ulice: Kolejowa, Lutomierska, Utrata, 
Wiejska
Kolumna ul. Sowia, 
Gmina: Wiewiórczyn, Wronowice Wieś, 
Wronowice Osiedle, Wydrzyn;  
budynki ZGM: ul.  Lutomierska 9, Wiewiórczyn 
ul. Szkolna 11; Wronowice 27.

VIII.  12.04.2017 r.  /środa/
Gmina: Aleksandrówek, Gorczyn, Łopatki, 
Łopatki Cegielnia, Mauryca, Podłaszcze, 
Sięganów, Rokitnica, Teodory, Teodory osiedle
budynki ZGM: Teodory 62.

IX.  13.04.2017 r.  /czwartek/
Gmina: Bałucz, Borszewice Cmentarne, 
Borszewice Kolejowe, Borszewice Kościelne, 
Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz,  Kolonia 
Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Młynisko, Okup 
Wielki, Okup Mały, Grabina, Orchów, Orchów 
Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka, 
Wola Stryjewska, Zielęcice
budynki ZGM: Okup Mały ul. Akacjowa 3A.

X.  14.04.2017 r.  /piątek/
Gmina: Anielin, Jabłonki, Karszew, Krzucz, 
Rembów, Remiszew, Stryje Księże, Stryje 
Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice 
Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice 
Tomaszew.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE 
MIASTA I GMINY ŁASK - TERMIN ZBIÓRKI 3-14.04.2017 R.

W trakcie tańców, zabaw i konkursów wszystkie dzieci mogły się 
posilić przygotowanym poczęstunkiem i ostudzić rozgrzane emocje po-
danymi napojami. Rodzice oglądający zabawę byli szczęśliwi patrząc 
na swoje pociechy, radośnie szalejące na parkiecie sali użyczonej przez 
zaprzyjaźnioną ze Stowarzyszeniem  Ochotniczą Straż Pożarną w Ła-
sku.  

Zorganizowanie takiej imprezy było możliwe dzięki współpracy 
i pomocy gminy Łask oraz przy udziale Łaskiego Domu Kultury, który 
użyczył sprzętu nagłaśniającego, a animatorzy ŁDK poprowadzili całą 
zabawę. Dzieci przy wyjściu do domu otrzymały paczki ze słodycza-
mi, aby jeszcze w domu mogły pamiętać o wspaniałej zabawie. Zarząd 
Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Merkury dziękuje przede wszyst-
kim swoim członkom, dzięki którym zorganizowanie takiej imprezy jest 
w ogóle możliwe.            Włodzimierz Jurowski

ZABAWA W KLUBIE MERKURY
W sobotę, 18 lutego br., Stowarzyszenie Abstynentów Klubu 
Merkury w Łasku zorganizowało zabawę karnawałową dla 
dzieci ze szkół podstawowych gminy. Na imprezę zostało 
zaproszonych 134 dzieci wybranych przez dyrektorów i pedagogów.



III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia, gmina Łask, oznaczonych 
działkami nr:

- 144/8 o pow. 1720 m2, cena wywoławcza – 38.610,00 zł. wadium w wysokości 4.000 zł
- 144/9 o pow. 1357 m2, cena wywoławcza – 31.230,00 zł. wadium w wysokości 3.000 zł  

- 144/10 o pow. 2339 m2, cena wywoławcza – 52.470,00 zł. wadium w wysokości 5.000 zł. 
Wylicytowana cena działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 
I piętro, pok. nr 18.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy w/w działki 
przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Dla działek urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00037638/7.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższe nieruchomości. Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask 
Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. włącznie. Za termin płatności 

uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 

lub 43 676-83-54. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl
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III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu, gmina Łask, oznaczonej działkami nr 752/1 i 752/11 
o łącznej powierzchni 1533 m2

cena wywoławcza - 30.510 zł. – wadium w wysokości – 3.000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy są to „tereny produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-usługowe”. 
Dla działki oznaczonej nr 752/1 urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00062152/0.
Dla działki oznaczonej nr 752/11 urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00041756/1.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask Bank 
PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. włącznie. Za termin płatności 

uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 

lub 43 676-83-54. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

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

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2. 
Nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 36.540 zł, wadium w wysokości – 3.700 zł 
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 40.230 zł, wadium w wysokości – 4.100 zł

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 
Przedmiotowej nieruchomości przysługuje uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej polegające na prawie 

przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11 do dnia 5 grudnia 2089 r. na części działki nr 262 
od drogi wojewódzkiej nr 473 na obszarze o pow. 266 m2 z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony.  

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto 

PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r. włącznie.
Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 
oraz 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.         



 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 

– LKS Socha 
8 CSiR - stadion MULKS Łask 

2.  1 Tura Mistrzostw Koła  
w wędkarstwie spławikowym 
w kategorii senior 

8 kąpielisko miejskie Zarząd  Wojskowego Koła 
Wędkarskiego Łask-Grabia 

3.  2 Tura Mistrzostw Koła  
w wędkarstwie spławikowym  
w kategorii senior oraz 
Mistrzostwa Koła  
w wędkarstwie spławikowym  
w kategorii kobieta, kadet, junior 
oraz młodzież - do 23 lat 

9 kąpielisko miejskie Zarząd  Wojskowego Koła 
Wędkarskiego Łask-Grabia 

4. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – KS Karsznice 

22 CSiR – stadion  MULKS Łask  

5.  XII Wojewódzki Bieg Pamięci 
Jana Pawła II 

23 kolegiata łaska, 
otwarcie  biegu –             
ul. Warszawska 13    

powiat łaski,  
gminy powiatu łaskiego, proboszcz 
parafii  NP NMP  w Łasku 

6.  Zawody strzeleckie o Puchar 
Wiosny 

23 strzelnica  
w Ostrowie 

SAK „MERKURY” 

 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa „Wszyscy tworzymy 

historię. 20-lecie łaskiego 
muzeum” 

kwiecień BP w Łasku BP w Łasku  

2. 
 

Warsztaty ceramiczne 3, 24 ŁDK  ŁDK 

3.  Wykład UTW pt.: „Złoty wiek 
cesarstwa bizantyjskiego” 
wygłosi Kamil Szymonowicz 

4 ŁDK ŁDK 

4.  Spektakl teatralny „Przebój 
sezonu” Małgorzata Potocka, 
Małgorzata Lewińska, Maciej 
Damięcki, Dariusz Kordek 

5 ŁDK ŁDK 

5. Wernisaż wystawy fotografii 
lotniczej członków 
Stowarzyszenia Miłośników 
Lotnictwa Ziemi Łaskiej 

6 ŁDK ŁDK, Stowarzyszenie Miłośników 
Lotnictwa Ziemi Łaskiej 

6. Wystawa grafiki uczestników 
pracowni graficznej Klubu  
32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego 

7 BP w Łasku BP w Łasku 

7. Międzygimnazjalny konkurs 
fizyczny 

7 I LO w Łasku  OPRU „Asymptota” 

8.  Międzypowiatowy konkurs 
chemiczny dla uczniów 
gimnazjum 

8 I LO w Łasku OPRU „Asymptota” 

9. Obchody 77. rocznicy zbrodni 
katyńskiej  

13 cmentarz parafialny  
w Łasku  

gmina Łask, 32. BLT w Łasku  

10. Koncert pt. „Miłość Ci nic nie 
wybaczy” – muzyczne 
wspomnienie Hanki 
Ordonówny 

20 ŁDK ŁDK 

11. Wyjazd na termy w Uniejowie 21 termy w Uniejowie ŁDK  
12. Akcja Krwiodawstwa  26 ŁDK Regionalne Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Łodzi, ŁDK 
13. Promocja tomiku wierszy 

grupy poetyckiej „Na Progu” 
28 ŁDK ŁDK 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w kwietniu

Ponad 50 ognisk ptasiej grypy u drobiu 
hodowlanego i drugie tyle u dzikich ptaków 
stwierdzono w Polsce. Stąd zalecenie 
głównego lekarza weterynarii, by zarówno 
w gospodarstwach przyzagrodowych, 
jak i fermach hodowlanych utrzymywać 
drób w systemie zamkniętym. Chodzi 
zatem o to, by drób izolować od kontaktu 
z dzikim ptactwem.

Od końca grudnia 2016 r. do powiato-
wych lekarzy weterynarii należy zgłaszać 
wszystkie miejsca, gdzie znajduje się drób 
i inne ptaki, poza tymi, które hodujemy w na-
szych mieszkaniach. Wszystkie podejrzane 
zachowania drobiu i innych ptaków należy zgło-
sić odpowiednim służbom. W przypadku Ła-
sku takie zgłoszenie trzeba skierować do PIW 
w tym mieście, ulica Marii Konopnickiej 21, 
tel. 43 675-21-08.

W sprawie wciąż groźnej ptasiej grypy 
główny lekarz weterynarii wystosował apel do 
rolników i hodowców drobiu, by zachowali za-
sady bioasekuracji. Oto najważniejsze z tych 
zasad:

- nie należy karmić drobiu na zewnątrz 
obiektów inwentarskich

- zabezpieczmy budynki z paszą i wodą 
przed dostępem dzikiego ptactwa

- nie wypuszczajmy drobiu na zewnątrz, 
by w ten sposób ograniczyć kontakt z dzikim 
ptactwem

- do pojenia drobiu należy nie używać 
wody np. ze zbiorników, do których ma dostęp 
dzikie ptactwo

- należy stosować odzież ochronną wyłącz-
nie do obsługi drobiu 

- przy wjeździe do obiektów hodowlanych 
należy stosować maty ochronne.

W przypadkach drastycznego łamania tych 
zasad, rolnikom i hodowcom grożą dotkliwe 
kary administracyjne.    (ER)

DMUCHAJMY NA ZIMNE...

Burmistrz Łasku w celu pozyskania inwesto-
rów zaprasza zainteresowane osoby fizycz-
ne oraz podmioty gospodarcze do zgłaszania 
potencjalnych nieruchomości inwestycyj-
nych oraz nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia położonych w gminie 
Łask. Zgłoszenia można dokonać w Urzę-
dzie Miejskim w Łasku w pokoju nr 66 
(tel. 43 676-83-58).

OGŁOSZENIE

OPŁATA ROCZNA

PODCZAS rozliczania się z fiskusem pa-
miętajmy o wsparciu lokalnych inicjatyw. Listę 
tych, które posiadają status organizacji pożytku 
publicznego (OPP) i uprawniają do pozyskiwa-
nia 1% podatku znajdziecie państwo na stronie 
www.lask.pl.

CMENTARZ INTERNETOWY w Sę-
dziejowicach - tego jeszcze nie było w naszym 

regionie, choć w niektórych miastach w Pol-
sce (np. w stolicy) funkcjonuje od dawna. Sę-
dziejowicka nekropolia doczekała się interne-
towego przewodnika, dzięki któremu można 
odnaleźć grób zmarłej osoby, a nawet zapalić 
wirtualny znicz. A może taki internetowy infor-
mator powstanie również dla innych nekropolii 
w powiecie?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Łasku informuje, że opłata 
roczna za użytkowanie wieczyste za rok 2017 
pozostaje bez zmian. Opłatę roczną należy 
wpłacić na rachunek gminy Łask w Banku 
PEKAO S.A.I.O/ŁASK 91 1240 3288 1111 
0000 2807 7365 w terminie do dnia 31 marca 
2017 r. Informacje w sprawie wysokości opła-
ty można uzyskać pod numerami telefonów: 
43 676 83 40 i 43 676 83 54.

Nie zapłacenie opłaty rocznej w wyżej 
określonym terminie spowoduje naliczenie od-
setek ustawowych za zwłokę. 

Z  NASZEGO REGIONU
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W ostatnich latach  zwyczaj wysyłania wielkanocnych pocztówek z życzeniami 
został nieco zapomniany, ale kolorowa kartka z przesłaniem dla znajomych czy 
bliskich wraca powoli do łask. Prezentujemy kilka starych pocztówek dla przy-
pomnienia sympatycznego zwyczaju, który obecny był także w naszym regionie.

(er)

WIELKANOCNE POCZTÓWKI

W systemie edukacji obejmującym różne 
szczeble kształcenia istotną rolę odgrywają 
szkoły ponadgimnazjalne, których zadaniem 
jest przygotowanie do studiów wyższych, 
m.in. przez popularyzację nauki i zapoznanie 
uczniów ze specyfiką kierunków akademic-
kich. Liceum w Kolumnie od 2013 roku ak-
tywnie współpracuję z Politechniką Łódzką. 
W ramach działań o charakterze patronackim 
uczelnia zaprasza uczniów i nauczycieli do 
współpracy przy realizacji projektów nauko-
wych (konferencji, sesji naukowych, obozów 
studenckich, wycieczek). 

Uczniowie biorą udział w różnego typu za-
jęciach prowadzonych na uczelni, bądź na tere-
nie szkoły. Uczestniczyli m.in.: w wykładach: 

- dr inż. Jakuba Szczepaniaka z Centrum 
Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ na temat 
„Matematyczne miejskie legendy”, „Nietypo-
we zastosowania w teorii prawdopodobień-
stwa”

- dr Ewy  Korzeniowskiej z Wydziału Elek-
trotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automa-
tyki PŁ na temat nadprzewodników

L I C E A L I Ś C I  Z  KO LU M NY 
Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ ZA PAN BRAT

- dr inż. Piotra Górskiego i dr Rafała Lę-
dziona z Wydziału  Fizyki Technicznej, Infor-
matyki i Matematyki Stosowanej z akustyki 
wzbogaconym licznymi pokazami

- dyrektora Instytutu Papiernictwa i Poli-
grafii dr hab. inż. Konrada Olejnika pod tytu-
łem: „Papier: mity i fakty”

- dr inż. Małgorzaty Terepety z Cen-
trum Nauczania Matematyki i Fizyki na te-
mat „Georg Cantor – człowiek, który ujarzmił 
nieskończoność”

Ciekawym doświadczeniem był udział 
w laboratoriach, m.in.: 

laboratorium Instytutu Mechatroniki i Sys-
temów Informatycznych (wprowadzenie do  
programowania PLC,  oprogramowanie CAE)

Inteligentne Systemy Zarządzania Budyn-
kiem (Inteligent Building Management System 
- IBMS) 

laboratorium sterowania robotów 
laboratorium z fizyki (m.in.: zjawiska doty-

czące fal, ruchu obrotowego). 
laboratorium z podstaw miernictwa elek-

trycznego.
Uczestniczyliśmy również w zajęciach in-

teraktywnych, warsztatach:
-  Roboty przemysłowe (dr inż.  Paweł Żak)
- Obrabiarki sterowane numerycznie 
   (dr inż. Piotr Zawiasa)
- Napędy i sterowanie pneumatyczne 
   (dr inż. Michał Krępski)
- Tajemnica papieru powlekanego
- Zwykłe i niezwykłe odbitki - badanie od-

bitek drukowanych różnymi metodami

- Matematyka bez tajemnic 
  (dr Joanna Kucner, dr Krzysztof Kisiel).
W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość 

korzystania ze specjalistycznego oprogramo-
wania i urządzeń pomiarowych.

W ramach współpracy uczniowie odwie-
dzili wszystkie wydziały Politechniki, wśród 
nich najnowocześniejszy budynek – Fabrykę 
Inżynierów na wydziale Mechanicznym, po 
której oprowadzał  sam prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych i doktoranckich dr hab. inż. 
Witold Pawłowski. 

Współpraca z Politechniką Łódzką rozwija 
się i będzie rozwijać, gdyż istnieje wspólny cel, 
jakim jest popularyzacja nauk ścisłych wśród 
młodzieży. 

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy 
do LO w Kolumnie.

Agnieszka Wolska
koordynator wymiany z „PŁ”
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