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PODZIĘKOWANIE DLA 
PROF. M. M. DROZDOWSKIEGO

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragniemy złożyć Mieszkańcom gminy Łask 

oraz Czytelnikom „Panoramy” najszczersze życzenia 
wszelkiej pomyślności. 

Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego 
trwale zagości we wszystkich sercach, 

niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Na ręce prof. dr Mariana M. Drozdowskiego nadszedł list od Zenona 
kardynała Grocholewskiego z podziękowaniem za przekazaną w Łasku 
książkę o Janie Karskim Kozielewskim.

Kardynał pisze: „Z Pana rodzinnego miasta Łasku, pozostaną we 
mnie bardzo miłe i przyjazne wspomnienia”.

Autor listu szczególnie podkreślił opublikowanie tekstu w języku 
angielskim, co nadaje książce wymiar światowy. „Umieszczone na koń-
cu noty biograficzne, dotyczące różnych osób wymienionych w książce, 
nie tylko ułatwią czytelnikom z różnych krajów pełniejsze zrozumienie 
pracy, ale i przybliżą im rzeczywistość naszej współczesnej historii”.

(ER)

Gdy przed laty doprowadzono gaz ziemny do Łasku, niektórzy 
pukali się w czoło, bowiem sądzili, że nie będzie chętnych do ko-
rzystania z tego ekologicznego źródła ciepła. Tymczasem stało 
się inaczej i gaz cieszy się teraz coraz większą popularnością tym 
bardziej, że jest paliwem ekologicznym i wygodnym w użytkowa-
niu. W przeciwieństwie do innych nośników energii, można łatwo 
regulować jego zużycie, a tym samym obniżać np. koszty ogrze-
wania. Teraz z gazu chce też korzystać Buczek i Zelów.

Do wiosny 2017 roku powstać ma 14-kilometrowa nitka gazociągu, 
z której korzystać ma m.in. jednostka wojskowa i lotnisko znajdujące 
się w gm. Buczek, a także zakłady i obiekty użyteczności publicznej. 
Oczywiście docelowo gaz ziemny trafi także do indywidualnych odbior-
ców, jak to się stało w Łasku, ale i Sieradzu.                                               (p)

EKOLOGIA W CENIE
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Tego dnia również w Łasku oddano hołd 
wszystkim walczącym o prawdziwie wolną 
ojczyznę. O godz. 17 na Placu 11 Listopada 
w asyście kompanii honorowej WP nastąpi-
ło podniesienie flagi państwowej na maszt 
i odegranie hymnu państwowego. Potem 
głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szku-

C Z E Ś Ć ŻO Ł N I E R ZO M W YK L Ę T YM!
Pierwszego marca w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niegdyś praktycznie wymazano ich 
z kart historii, dziś stanowią symbol niezłomności i walki do końca. Określa się ich mianem ofiar pojałtańskiego porządku świata. Nie 
zaakceptowali powojennego kształtu Polski i stanęli do boju z sowieckim okupantem. W czasach stalinowskich uznani za wrogów, 
byli prześladowani, torturowani, zabijani i chowani w bezimiennych grobach. Powojenna historia Polski była niezwykle skomplikowana 
i dramatyczna, dlatego warto pielęgnować pamięć o tamtych czasach. 

Kontynuujemy nasz cykl, w którym przybliżamy sylwetki firm 
wyróżnionych nagrodą „Róży Przedsiębiorczości”. W tym 
miesiącu przedstawiamy Czytelnikom firmę BK BUSINESS. 

Firma BK BUSINESS Krzysztof Białkowski funkcjonuje w Łasku 
od czerwca 2000 roku. Początek działalności to mały sklep z materia-
łami hydraulicznymi zlokalizowany w wynajmowanym (niespełna 40 
m²) budynku w centrum Łasku, prowadzony jednoosobowo przez sa-
mego właściciela. Kolejne lata istnienia firmy to znaczny rozwój, który 
z kolei pociągał za sobą konieczność sukcesywnego wzrostu zatrudnie-
nia. Obecnie firma dysponuje niemal 1 800 m² powierzchni budynków 
oraz ok. 10 000 m² powierzchni magazynów otwartych, a także daje za-
trudnienie 39 pracownikom. BK BUSINESS tworzą następujące działy: 
Hurtownia Hydrauliczna, Centrum Budowlane, dział Wentylacji, Klima-
tyzacji, Łazienek, Projektowania Wnętrz oraz dział Okien i Drzwi, które 

PREZENTUJEMY KOLEJNEGO LAUREATA 
„ R Ó Ż Y  P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I ” 

BK BUSINESS
Plebiscyt na najbardziej przedsiębiorcze panie województwa łódz-

kiego, organizowany przez najbardziej popularne dzienniki naszego 
regionu, wkroczył w decydującą fazę. Mieszkańcy wybierają przedsię-
biorcze panie w dwóch kategoriach: działalność biznesowa i działalność 
społeczno-kulturalna. 

Wśród zaprezentowanych już kandydatek znalazły się m.in. Teresa 
Kopias – właścicielka renomowanego domu mody w Łasku, Monika 
Mrowińśka – właścicielka gospodarstwa ekologicznego Mrowisko w Ło-
patkach k. Łasku, Marzanna Grałka – prezes Stowarzyszenia Rękodzie-
ła Łaskiego „Szuflandia”, Janina Kosman – zastępca burmistrza Łasku, 
Beata Magdziak – dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, 
Bożena Trocka-Dąbrowa – dyr. Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskie-
go Młodszego w Łasku oraz Elżbieta Wojtacka-Śłęzak – dyr. Łaskiego 
Domu Kultury.                                                                                      (p)

PRESTIŻOWE NOMINACJE

N A J B A R D Z I E J 
P R Z E D S I Ę B I O R C Z E 
PA N I E

dlarek, a po nim senator RP kadencji VI, 
VII i VIII Andrzej Owczarek. Podkreślono 
niezwykłą rangę i symbolikę tego stosun-
kowo nowego święta. Przypomniano o nie-
zwykłym poświęceniu i tragicznych losach 
bohaterów, których komunistyczne władze 
skazały na zapomnienie. Po przemówieniach 

Pani
KATARZYNIE KARDAS-SOBCZAK

Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Sędziejowicach

Inspektorowi w Urzędzie Gminy Sędziejowice
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

TATY
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
oraz pracownicy Urzędu Gminy 

6

odmówiono modlitwę w intencji żołnierzy 
wyklętych. Odczytano także apel pamięci 
i oddano salwę honorową. Następnie przy-
byłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty 
pod Pomnikiem Niepodległości.                           

                             Michał Janiszewski
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KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ
Dziennik „Gazeta Prawna” z 3 marca br. 

w artykule Kreatywna księgowość kwitnie 
w samorządach opisał pozostające poza kon-
trolą sposoby zadłużania się samorządów. 
Stwierdzono, że obowiązujące od 2014 nowe 
reguły zadłużania się samorządów nie zdają 
egzaminu, bowiem władze lokalne nauczyły 
się omijać przepisy. Ja bym powiedział wię-
cej. Przepisy te uderzają w samorządy dosto-
sowujące swoje działania do ich treści, a pro-
mują omijających niewygodne prawo. W po-
wołanym artykule wymieniono pięć sposobów 
omijania obowiązującego prawa: finansowanie 
kapitałowe, sprzedaż zwrotna, leasing zwrot-
ny, płatność ratalna i subrogacja. Nie będę 
Państwa nudził definicjami tych pojęć. Ograni-
czę się do pokazania absurdów wymuszanych 
przez złe prawo. 

Sprzedaż zwrotna zakłada nabycie przez 
instytucję finansową od jednostki samorzą-
du terytorialnego nieruchomości przy jedno-
czesnym zawarciu przez strony przedwstęp-
nej umowy, na mocy której j.s.t. zobowiązuje 
się nabyć z powrotem nieruchomość po cenie 
sprzedaży. Do tego momentu nieruchomość 
jest przez właściciela (najczęściej bank) udo-
stępniona odpłatnie na rzecz j.s.t. (najem, 
dzierżawa). Przedstawmy to na przykładzie. 
Gmina sprzedaje bankowi budynek urzędu zo-
bowiązując się do jego odkupienia po 10 latach 
za cenę sprzedaży. W  budynku nadal funkcjo-
nuje urząd, tyle tylko że gmina co miesiąc pła-
ci bankowi czynsz, np. najmu czy dzierżawy. 
Każdy rozsądnie myślący uzna, że to jakiś ab-
surd, brak troski o finanse gminy albo nawet 
przestępstwo niegospodarności i ma rację. Tyle 
tylko, że zgodnie z obowiązującym prawem 
dochody ze sprzedaży nieruchomości mają 
wybitne znaczenie dla oceny formalnego stanu 
finansów gminy – bardzo go poprawiają. Fak-
tycznie jednak jest odwrotnie, bowiem przez 
lata gmina płaci niemały czynsz dzierżawny.

A kto by się przejmował tym, że koszty 
takich operacji, podkreślam, wymuszonych 
przez państwo, zapłacą następne pokolenia. 
Nowy rząd chyba zamierza coś z tym zrobić, 
gdyż regionalna izba obrachunkowa na polece-
nie ministra finansów pytała samorządy na ja-

Któregoś dnia wstałem wcześniej i ponieważ miałem chwilę wolną przed wyjazdem do 
pracy, włączyłem telewizor. W jednej ze stacji trwała dyskusja w sprawie likwidacji 
prowadzonej przez powiat żywiecki szkoły ponadgimnazjalnej w Węgierskiej Górce. 
Jak zwykle ścierały się sprzeczne racje i oczekiwania. Wypowiadający się wicestarosta 
żywiecki kilka razy podkreślał, że stan finansów powiatu jest dramatyczny.

kie kwoty zaciągnięto zobowiązania w ramach 
w/w 5 sposobów omijania prawa. Oczywiście 
we wszystkich 5 rubrykach wpisaliśmy zera.

Dodajmy do tego ratowanie się niektórych 
samorządów mających trudną sytuację pożycz-
kami w parabankach, od czego tylko krok do 
dramatycznego stanu finansów, a nawet ka-
tastrofy, jak w przypadku kilku gmin w  woj. 
zachodniopomorskim. Stan finansów gm. Łask 
poprawia się systematycznie i na koniec ub. 
roku wyniósł minimalnie poniżej 20%. 

JAK TO Z REMONTEM
KOSCIOŁA BYŁO

W ostatnim numerze Panoramy ukazał się 
artykuł poświęcony jednemu z naszych miesz-
kańców. Kiedy przeczytałem fragment doty-
czący remontu kościoła pw. św. Ducha, włos 
mi się na głowie zjeżył. Niedługo też musiałem 
czekać na protesty. Korzyść z tej nieprzyjem-
nej sytuacji jest taka, iż przekonaliśmy się że 
mieszkańcy jednak czytają nasz miesięcznik 
uważnie. Nie mogę milczeć zarówno z uwagi 
na fakt, iż jestem wymieniony w radzie progra-
mowej Panoramy na pierwszym miejscu jak 
i z powodu udziału w społecznym komitecie 
odnowy kościoła i dokładnie pamiętam wszyst-
kie działania podejmowane od 1989 r. w spra-
wie remontu. Ponadto moja pamięć znajduje 
potwierdzenie w broszurze wydanej przez ko-
mitet w 2001 r., dokumentującej i potwierdza-
jącej przebieg remontu. Zabranie przeze mnie 
głosu traktuję także jako swój obowiązek za-
równo wobec żyjących, jak i zmarłych człon-
ków komitetu, których zaangażowanie i ciężka 
praca uratowały ten piękny zabytkowy obiekt 
przed niechybnym unicestwieniem, a o których 
nawet nie wspomniano we wskazanym arty-
kule. Podkreślam, że nie odnoszę się do dzia-
łań przed 1989 rokiem, gdyż nie mam wiedzy 
w tym zakresie. 

W pierwszym spotkaniu odbytym na pleba-
ni w dniu 8 lipca 1989 r. udział wzięli: ks. Hen-
ryk Koźmiński, naczelnik Andrzej Sroczyński, 
Ryszard Wróbel, Gabriel Szkudlarek i Maksy-
milian Dąbkowski. Ze sporządzonego w dniu 
7 października 1989 roku protokołu inwenta-
ryzacji kościoła wynikało iż ,,bryła budowli od 
strony północno-wschodniej wyraźnie obniżo-

na. Odeskowanie budynku od strony północ-
nej posiada liczne ubytki, od strony południo-
wej wyraźnie zawilgocone. Słupy wspierające 
prezbiterium od zewnętrznej strony zmurszałe 
i zniszczone przez robactwo. Podwalina bu-
dynku przegniła. Na całej powierzchni dachu 
dziury, kalenica uszkodzona, w czasie opadów 
występują przecieki do wnętrza przez strop. 
Wewnątrz tynki ścian zniszczone w 60%, tyn-
ki sufitów w 90%”. Wobec tak alarmującego 
stanu obiektu w dniu 10 marca 1990 roku po-
wołano Społeczny Komitet Odnowy Kościoła 
pw. św. Ducha w Łasku. Przewodniczącym zo-
stał Ryszard Wróbel, honorowym przewodni-
czącym ks. Henryk Koźmiński, Antoni Toma 
– wiceprzewodniczącym, Leszek Wojtacki 
wiceprzewodniczącym i gospodarzem obiek-
tu, Maria Kuśmierowska księgową, Ryszard 
Rozwandowicz inspektorem nadzoru, Gabriel 
Szkudlarek – sekretarzem, a członkami Józef 
Potyrała, Maksymilian Dąbkowski i Konstanty 
Łastowski.

W połowie lutego 1992 r. kiedy ruszyły 
ostro prace remontowe, R. Wróbel zrezygno-
wał z funkcji przewodniczącego, a jego miej-
sce zajął Krzysztof Niewiadomski. 3 miesiące 
później M. Kuśmierowską zastąpiła nowa księ-
gowa Wanda Mosińska. W pracę komitetu swój 
udział wnieśli także: Stanisław Przedmojski, 
Zygmunt Rudnicki, Henryk Gwis, Henryk Ko-
per, Marianna Wojtacka, Marian Podwysocki, 
Zygmunt Krzykowski, Kazimierz Szwebs, Mi-
chał Majewski, Tadeusz Kucharski, Jan Zajda, 
Halina Stępień, Krystyna Krawczyk, Danuta 
Badziak, Anna Biskupska, Stanisław Latusz-
kiewicz, Józef Kulbat Mieczysław Wiktorow-
ski, a także Andrzej Owczarek i Mirosław Sza-
frański.

Trzeba podkreślić, że motorem całego 
przedsięwzięcia był Leszek Wojtacki wyko-
nujący wiele funkcji, w tym także pracownika 
fizycznego, co przypłacił zdrowiem i, nieste-
ty, poważną operacją. Niezastąpiona była jego 
małżonka Marianna. Trudno przecenić zaan-
gażowanie wybitnego specjalisty w zakresie 
budownictwa Ryszarda Rozwandowicza znaj-
dującego rozwiązania najtrudniejszych proble-
mów. Naczelnik Sroczyński z kolei wykorzy-
stując dobre relacje z dowódcą 10 pułku ppłk. 
Stanisławem Kohdenem (tę osobę też należy 
wspomnieć) sprawił, że co najmniej połowę 
uciążliwych prac związanych z usunięciem 
tynków wapiennych położonych na słomia-
nych matach wykonali żołnierze.

To właśnie w/w są ojcami sukcesu, dzięki 
któremu możemy być dumni z posiadania tak 
cennego zabytku, którego 350-lecie powstania 
będziemy świętować w maju br. Myślę, że war-
to do historii remontu wrócić.
14 marca 2016 r. 

76. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Burmistrz Łasku, przewodniczący Rady Miejskiej oraz dowódca 32. BLT 
serdecznie zapraszają do udziału w uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę 
zbrodni katyńskiej, która odbędzie się 13 kwietnia br.

     o godz. 13 - na cmentarzu w Łasku, w rejonie tablicy upamiętniającej ofiary zbrod-
ni katyńskiej, wygłoszone zostaną przemówienia okolicznościowe, odbędzie się apel 
pamięci i salwa honorowa, następnie złożone zostaną kwiaty.
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 Gdy jesienią 1956 roku, po latach budowy 
i zmagań z licznymi kłopotami oddana została 
do użytku siedziba Powiatowego Domu Kultu-
ry, ówczesny szef tej placówki Józef Ryszard 
Sarosiek nie miał recepty na funkcjonowanie 
PDK. A że był pasjonatem teatru i tańca, po-
stawił na te formy pracy z młodzieżą, co za-
owocowało wspaniałymi efektami. O łaskiej 
placówce stało się głośno w okresie obchodów 
1000-lecia państwa polskiego, gdy sztandaro-
we widowisko teatralne oparte na motywach 
„Starej baśni” Kraszewskiego prezentowano 
m.in. w Wolborzu. Potem jednak dyr. Saro-
siek odszedł od tak monumentalnych wido-
wisk, a placówka skoncentrowała się bardziej 
na kameralnej pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Tak było i za dyr. Andrzeja Sobieraja, który 
ożywił mocno placówkę przyciągając kolejne 
pokolenie mieszkańców Łasku. Następny dy-
rektor Janusz Ziarnik szukał innego sposobu 
rozwoju placówki, a jednocześnie podniesie-
nia poprzeczki jakościowej, stawiając na wiel-
kich twórców i mistrzów. Ten ambitny cel nie 
w pełni przyniósł oczekiwane efekty, bo też 
oczekiwania społeczeństwa były nieco inne.

Prawdziwej rewolucji w zastałych już mu-
rach Łaskiego Domu Kultury dokonała kobieta 
– baba, jak sama wspomina - Elżbieta Wojtac-
ka-Ślęzak, rodowita łaskowianka, od dziecka 

PRZED 
JUBILEUSZEM ŁDK

związana z placówką. Jak twierdzi, „od za-
wsze” chciała pracować w tej placówce i ma-
rzenia te udało się jej spełnić. 

Dziś ŁDK to placówka organizująca każ-
dego roku setki różnorodnych imprez, w któ-
rych uczestniczą mieszkańcy w wieku od kilku 
do kilkudziesięciu lat. U boku Joanny Juźwin, 
znakomitej instruktorki tańca nowoczesnego, 
która też kiedyś zaczynała swoją drogę zawo-
dową w tych murach, uczą się trudnych figur 
i kroków nawet maluchy, kilkuletnie szkraby 
poznają tajniki modelarstwa lotniczego i ko-
smicznego dzięki Andrzejowi Pikoszowi, 
w budynku przy ul. Narutowicza działa też 
jednocześnie Uniwersytet III Wieku i Kabaret 
„Rydz” zrzeszający seniorów, od których nie-
jeden młodzian mógłby się uczyć optymizmu, 
radości i werwy życiowej. Wyliczanka wszyst-
kich zespołów, sekcji i kół zainteresowań za-
jęłaby dużo miejsca, więc ograniczymy się do 
tych wspomnianych wyżej.

Jak zapowiada dyrektor Elżbieta Wojtacka-
-Ślęzak, jesienią odbędą się uroczystości jubile-
uszowe. Z tej okazji wydany zostanie drukiem 
obszerny album przygotowywany m.in. przez 
Andrzeja Sobieraja i pracowników ŁDK, będzie 
też okazja do przypomnienia dziejów placówki 
i ludzi zasłużonych dla łaskiej kultury. 

(RP)

Zbliża się nie byle jaki jubileusz Łaskiego Domu Kultury – 60-lecie tej zasłużonej dla 
miasta i regionu placówki. Przetrwała ona lata spokojne i burzliwe, gdy wykuwał się 
kształt ŁDK, rodziły unikalne formy działalności, powstawały i znikały liczne zespoły. 
Zawsze jednak placówka ta stanowiła centrum działań kulturalnych i oddziaływała na 
kilka już pokoleń mieszkańców grodu nad Grabią.

ŻOŁNIERZE z 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego znani są ze wspierania wielu 
akcji charytatywnych. Ostatnio podejmowa-
li zwycięzców akcji charytatywnej na rzecz 
Kasi Strózik, którym zaprezentowali Bazę, 
goście mieli też okazję obejrzenia pokazu 
wyposażenia używanego przez pilotów F-16.

RODZINA 500+ - jak podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej zapewniała szefowa 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łasku Tamara Szymko, przygo-
towania do uruchomienia tego programu idą 
zgodnie z planem i 1 kwietnia rozpocznie 
się składanie wniosków przez mieszkańców. 
W gminie jest ponad 4,7 tys. dzieci do 18 
roku życia.

INFORMATYZACJA Urzędu Miej-
skiego w Łasku jest niezbędna, by uspraw-
nić obsługę mieszkańców tym bardziej, że 
wesprą ją środki unijne. Mówiono o tym pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

TRANSPORT publiczny – gmina Łask 
chce go zmodernizować w najbliższych 
latach m.in. przy wsparciu unijnym, we 
współpracy z powiatem. Jeśli Łask otrzyma 
wsparcie finansowe z UE, pojawią się nowe 
autobusy na biopaliwo. W ramach współpra-
cy powiat zamierza przygotować punkt prze-
siadkowy w Kolumnie i wyremontować ulicę 
Lutomierską.

GWIAZDĄ 4. edycji Festiwalu Róż 
będzie Krzysztof Ścierański z muzykami. 
Wystąpi on na estradzie w Łasku 3 lipca br, 
podczas drugiego dnia tej imprezy. Już dziś 
zapewniamy, że będzie to uczta dla meloma-
nów.

MNIEJ DZIECI - w ostatnich latach 
drastycznie spada liczba urodzonych dzieci. 
W 2015 roku było ich zaledwie 135, podczas 
gdy w 2012 r. - 185, a w 1996 r. - prawie 650. 

KOSZTOWNA opieka nad zwierzę-
tami – w tym roku będzie ona kosztowała 
samorząd gminy Łask ponad 700 tys. zł. To 
stanowczo za dużo – twierdzili radni pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej, a tak-
że burmistrz G. Szkudlarek. Miastu brakuje 
bowiem środków np. na remonty dróg. Jak 
zmniejszyć te wydatki na utrzymanie ponad 
200 psów w schronisku? Służyć ma temu 
m.in. adopcja zwierząt. Dodajmy, dzienne 
utrzymanie psa kosztuje 8,61 zł.

ZIMA to już historia – na szczęście nie 
było ani wielkich mrozów, ani dużych opa-
dów śniegu. Na zimie zaoszczędzili więc 
nie tylko ci, którzy musieli ogrzewać swoje 
domy, ale i samorządowcy, bo odśnieżania 
prawie nie było. 

KRADZIEŻE samochodów w naszym 
powiecie nie są taką plagą jak w wielkiej Ło-
dzi, ale i tak w ciągu ostatnich pięciu lat tych 
przestępstw w województwie odnotowano 
mniej o 30 procent. Jak donoszą media, giną 
głównie marki niemieckie (VW).
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BK BUSINESS
oferują szeroki asortyment materiałów branży 
budowlanej i pozwalają na zaopatrzenie klien-
tów we wszystkie materiały niezbędne do bu-
dowy oraz wykończenia domu lub mieszkania.

Podejmując ciągłe wyzwania i stawiając 
sobie nowe cele, firma rozszerzyła działalność 
o dział aranżacji, który zajmuje się projekto-
waniem wnętrz oraz umożliwia odbycie przez 
klienta wirtualnego spaceru po swoim przy-
szłym mieszkaniu czy domu. Powyższa usłu-
ga została w 2012 roku wyróżniona Medalem 
Europejskim. Niezwykle istotne wydarzenie 
w historii BK BUSINESS stanowiło urucho-
mienie w 2014 roku portalu Archido zajmu-
jącego się sprzedażą projektów budowlanych 
oraz kompleksową obsługą i zaopatrzeniem 
budów w materiały budowlane. Ciągła dy-
wersyfikacja oferty umożliwia firmie w chwili 
obecnej kompleksową obsługę klientów oraz 
daje możliwość zaoferowania im korzystnych 
rabatów na zakupy dokonywane w punktach 
handlowych BK BUSINESS. W trakcie zdo-
bywania doświadczeń znacznie poszerzyła się 
i ciągle się powiększa oferta firmy i zakres 
proponowanych rozwiązań. Produkty BK BU-
SINESS sprzedawane są dziś na terenie ca-
łego kraju i Unii Europejskiej. Bogata oferta 
handlowa, jak również szeroki zakres świad-
czonych usług zdobyły w ciągu kilkunastu 
lat funkcjonowania przedsiębiorstwa uznanie 
klientów.

Na przestrzeni kliku lat firma uzyskała 
liczne tytuły i wyróżnienia. W 2012 roku zdo-
była tytuł „Menedżer Roku Regionu Łódz-
kiego 2011”. Nagroda ta przyznawana jest 
menedżerom wyróżniającym się wysokim po-
ziomem wiedzy z zakresu zarządzania i eko-
nomii. Kolejnym ważnym wydarzeniem było 
przystąpienie do Business Centre Club – gro-
na, do którego mogą przystąpić jedynie firmy 
cieszące się znakomitą opinią, udzielające się 
charytatywnie oraz posiadające dobre wyniki 
finansowe. Następnie na początku 2013 roku 
przedsiębiorstwo otrzymało nagrodę - Gazela 
Biznesu 2012, rankingu prezentującego naj-
bardziej dynamicznie rozwijające się polskie 
firmy. W tym samym roku firma uzyskała 
również tytuł Regionalnego Lidera Innowa-
cji i Rozwoju – 2012, przyznawanego pręż-
nie rozwijającym się firmom, które oferują 
nowoczesne i innowacyjne produkty i usługi. 
Równie istotnym aspektem wyróżniającym 
firmę na tle innych przedsiębiorstw stanowi-
ło uzyskanie w 2014 roku listu gratulacyjne-
go od Państwowej Inspekcji Pracy - za dbanie 
o bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnio-
nych pracowników. Natomiast w 2015 roku 
BK BUSINESS otrzymało nominację do Na-
grody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 
2015 w kategorii „mikro i małe przedsiębior-
stwo”. Nagroda ta przyznawana jest podmio-
tom, które są liderami rozwoju ekonomiczne-
go województwa łódzkiego oraz wyróżniają 

się ponadprzeciętnym wzrostem przychodów 
i zysków, inwestują i tworzą nowe miejsca 
pracy, przy jednoczesnej trosce o jakość swo-
ich produktów. Również w 2015 roku firma 
została odznaczona Medalem za Zasługi dla 
Gospodarki. Wyróżnienie to przyznawane jest 
z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki jako 
uznanie za zasługi wniesione na rzecz rozwo-
ju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Nato-
miast na początku 2016 roku przedsiębiorstwo 
ponownie uzyskało tytuł Gazeli Biznesu 2015 
oraz zdobyło nagrodę Róża Przedsiębiorczości 
za rok 2015, która jest przyznawana jako wy-
raz uznania potwierdzający dynamikę i prawi-

dłowy kierunek w rozwoju oraz nowatorstwo 
w podejmowanych przedsięwzięciach. Oprócz 
uzyskanych wyróżnień i nagród ogromnym 
sukcesem firmy było wygranie w 2014 roku 
przetargu na dostawę 320 pomp ciepła dla 
gminy Buczek.

Właściciel firmy Krzysztof Białkowski ma 
świadomość, że BK BUSINESS to nie tylko 
budynki, ale przede wszystkim ludzie, którzy 
je tworzą. Według niego gwarancją sukcesu 
przedsiębiorstwa jest doświadczony i dobrze 
współpracujący zespół, dlatego też niezwy-
kle duży nacisk kładzie na podnoszenie kwa-
lifikacji i umiejętności pracowników. W tym 
celu w 2014 r. firma pozyskała wsparcie na 
realizację projektu pod tytułem „Kompetencje 
pracowników kluczem do podniesienia konku-
rencyjności firmy BK Business z Łasku” w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Całkowita wartość inwestycji opiewała na nie-
mal 500.000,00 zł. Wspomniany projekt reali-
zowany był w okresie od sierpnia 2014 r. do 
czerwca 2015 r. i swoim zakresem objął kilka-

dziesiąt sesji szkoleniowych dla kadry zarzą-
dzającej oraz pozostałych pracowników firmy.

- Moja firma od zawsze chętnie angażowa-
ła się i angażuje we wszelkiego rodzaju inicja-
tywy społeczne. Na terenie firmy zorganizo-
waliśmy  wiele warsztatów przedsiębiorczości 
dedykowanych zarówno dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, jak również szkół pod-
stawowych z lokalnych gmin, a nawet z Łodzi. 
Podczas tych warsztatów dzieci i młodzież 
od wewnątrz mogą zobaczyć jak funkcjonu-
je firma oraz uczyć się przez zabawę podstaw 
przedsiębiorczości – mówi Krzysztof Biał-
kowski - BK BUSINESS na przestrzeni kil-

kunastu lat funkcjonowania bardzo się zmie-
niło i rozwinęło. Zmieniły się także oczeki-
wania klientów i ich podejście do inwestycji. 
Zachowując pewne niezmienne zasady takie 
jak: solidność, terminowość czy klienckie na-
stawienie, staram się wraz z zespołem moich 
współpracowników podążać za potrzebami 
przyszłych użytkowników naszych inwestycji, 
a wręcz je wyprzedzać.

- Firma dostrzega, iż gmina Łask, z roku na 
rok, rozwija się coraz prężniej. Nowe inwesty-
cje, poprawa warunków życia mieszkańców, 
wszechstronny, ale przede wszystkim zrów-
noważony rozwój miejscowości wchodzących 
w skład gminy – to wszystko ma wpływ rów-
nież na rozwój firmy. Cieszy nas to, że polity-
ka naszej gminy dba o interesy społeczności 
lokalnych oraz tworzy sprzyjające warunki dla 
rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Jeste-
śmy dumni, że możemy funkcjonować i repre-
zentować Łask na rynku ogólnopolskim – do-
daje Krzysztof Białkowski.

KB
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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 wprowadzone zostaną elementy 
makro- i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot - elementy prawa. 
Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: prawo, filolo-
gia polska, pozostałe filologie, historia, stosunki międzynarodowe, kul-
turoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszyst-
kie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).

Klasa politechniczna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fi-

zyka lub chemia, informatyka.
Dodatkowo odbywają się wyjazdy na PŁ na wykłady i zajęcia la-

boratoryjne. Ściśle współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska - wykłady, seminaria. Profil przygotowuje do stu-
diowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informa-
tyka, grafika komputerowa, mechanika, elektronika, budownictwo, inży-
nieria materiałowa, logistyka. 

Klasa turystyczno-sportowa
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jęz. angielski, 

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

go - sporty całego życia: pływanie, bieganie, jazda na rolkach, jazda 
na rowerze, nordic walking, badminton oraz w ramach geografii wdro-
żona będzie innowacja pedagogiczna „Edukacja regionalna – dzie-
dzictwo kulturowe w regionie”, wycieczki, rajdy. Profil przygotowuje 
do studiowania m.in. na kierunkach: filologia angielska i inne filologie, 

OFERTA EDUKACYJNA 
POWIATU ŁASKIEGO  
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Łaski Ekonomik otwiera nabór do 
klasy „Straż Graniczna” powstającej 
pod patronatem i w ścisłej współpra-
cy z Oddziałem Straży Granicznej im. 
Powstania Warszawskiego w Warsza-
wie. Nowością w ZSO w Ostrowie jest 
klasa prawno-samorządowa. W Sę-
dziejowicach powstaje nowa klasa do-
tycząca ochrony osób i mienia. Szkoła 
poszerza również ofertę zajęć dla do-
rosłych w trybie zaocznym. I Liceum 
w Łasku, szkoła która w tym roku 
świętuje 100-lecie powstania, stawia 
na współpracę z uczelniami wyższy-
mi. Uczniowie wszystkich profilów 
będą uczestniczyć w wykładach, semi-
nariach i zajęciach laboratoryjnych na 
Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersyte-
cie Medycznym w Łodzi, Politechnice 

Łódzkiej i Wyższej Szkole Stosunków 
Międzynarodowych w Łodzi. W ofer-
cie szkoły interesująca propozycja: 
klasa medycznopożarnicza.

Uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych w powiecie łaskim angażują się 
w sprawy lokalnej społeczności, biorą 
udział w obchodach uroczystości na-
rodowych, akcjach społecznych i cha-
rytatywnych, spektaklach teatralnych, 
koncertach i zawodach sportowych. 
Czas spędzony w szkole oprócz wie-
dzy i umiejętności pozwala rozwijać 
zainteresowania, pomaga kształtować 
charakter, utrwala zdrowy tryb życia 
i aktywną postawę wobec ważnych 
spraw społecznych i obywatelskich. 

Szkoły w powiecie łaskim to szkoły 
dobrych nauczycieli. W ubiegłym roku 

REKRUTACJA 2016/17 DO SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU ŁASKIEGO
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, z przyjemnością przedstawiamy Wam ofertę edukacyjną szkół powiatu 
łaskiego na rok szkolny 2016/17 skierowaną do rodziców i absolwentów gimnazjów. To konkretny i dobrze 
przygotowany program nauczania w klasach, które utrwaliły się w tradycji naszych szkół jak i nowe 
interesujące propozycje będące odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i oczekiwania uczniów i ich rodziców.

8 z nich uzyskało awans zawodowy 
z czego 4 uzyskało stopień nauczy-
ciela dyplomowanego. Dzięki ich za-
angażowaniu wdrażane są innowacje 
pedagogiczne, które pomagają posze-
rzać zainteresowania uczniów na cie-
kawych, indywidualnie przygotowa-
nych zajęciach.

Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą edukacyjną powiatu łaskiego. 
Wierzymy, że znajdą w niej Państwo 
profil nauki odpowiadający Waszym 
oczekiwaniom i zgodny z  zaintereso-
waniami Waszych dzieci.  

Teresa Wesołowska
starosta łaski

Marek Krawczyk
wicestarosta łaski

Można zapisywać się do udziału w XI Wojewódzkim 
Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II, który odbędzie 
się w niedzielę, 10 kwietnia, w Łasku.

Zgłoszenia zbiorcze ze szkół oraz indywidualne (w poszcze-
gólnych kategoriach) przyjmowane są do 5 kwietnia br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Łasku, pokój nr 7, lub pod numerem 
telefonu: 43 675-68-47 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: 
promocja2@lask.com.pl

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w Biegu i prosimy o zapoznanie się z regulaminem za-
wodów i opisem tras na stronie www.lask.com.pl.                                             
                                                                                     Dariusz Cieślak

ZAPISY DO  BIEGU
PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 
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geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, 
ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, 
wszystkie studia w języku angielskim.

Klasa lingwistyczna/językowa
Przedmioty realizowane na poziomie roz-

szerzonym: język polski, język angielski, język 
hiszpański, historia.

W klasie drugiej wdrożona zostanie inno-
wacja pedagogiczna z edukacji filmowej (język 
polski) „O kulturę na co dzień”. Profil przygo-
towuje do studiowania m.in. na kierunkach: 
wszystkie filologie, politologia, stosunki mię-
dzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, 
kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etno-
grafia. W ramach zajęć dodatkowych oferuje-
my naukę języka szwedzkiego.

Klasa medyczno – pożarnicza
Przedmioty realizowane na poziomie roz-

szerzonym: biologia lub fizyka, chemia, mate-
matyka.

Dodatkowo odbywają się wyjazdy na UM 
w Łodzi oraz UŁ na wykłady i zajęcia laborato-
ryjne. W ramach zajęć dodatkowych proponu-
jemy zajęcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. 
na kierunkach: biologia, chemia, fizjoterapia, 
medycyna, kosmetologia, ratownictwo me-
dyczne, ekologia, ochrona środowiska, wszyst-
kich kierunkach rolniczych, leśniczych, wete-
rynaryjnych, gastronomicznych. Więcej infor-
macji na stronie szkoły: www.1lo-lask.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. gen. Władysława Andersa w Łasku

W technikum uczniowie uczestniczą w lek-
cjach z przedmiotów ogólnokształcących oraz 
w specjalistycznych zajęciach w wybranym za-
wodzie. Po ukończeniu nauki można studiować 
na dowolnym kierunku studiów, bądź podjąć 
pracę.

Technikum  Ekonomiczne
Jeśli chcesz zajmować się: księgowością, 

bankowością, pracami administracyjno-biuro-
wymi, zagadnieniami finansowo-podatkowy-
mi, zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Technikum Spedycyjne
Jeśli chcesz zajmować się: organizacją 

transportu ładunków w transporcie samocho-
dowym, lotniczym, morskim i kolejowym, 
wyznaczaniem trasy przewozu, przewozami 
ładunków niebezpiecznych i ponadgabaryto-
wych, obsługą giełd transportowych, doku-
mentacją transportową i celną.

Technikum Logistyczne
Jeśli chcesz zajmować się: planowaniem 

produkcji, zaopatrywaniem firm, obrotem to-
warów w centrach dystrybucyjnych krajowych 
i międzynarodowych, logistyką wojskową, go-
spodarką materiałową.

Technikum Organizacji Reklamy
Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w: agen-

cjach reklamowych, działach marketingu i re-
klamy, biurach ogłoszeń i działach promocji, 
środkach masowego przekazu (TV, radio, pra-
sa), agencjach scenariuszowych, studiach gra-
ficzno-produkcyjnych.

Technikum Handlowe
Jeśli chcesz zajmować się: doradztwem 

konsumenckim, analizą rynku, marketingiem 
i reklamą, ewidencją handlową, handlem.

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.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się 

usamodzielnić - wybierz 3-letnią Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w zawodach: fryzjer, me-
chanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, sprzedawca, hydraulik, piekarz, 
cukiernik, wędliniarz, lakiernik, introligator, 
drukarz, tapicer, stolarz, elektryk, malarz, mu-
rarz-tynkarz, ślusarz i inne…

NOWOŚĆ! Klasa „Straż Graniczna” 
pod patronatem Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej im. Powstania Warszawskie-
go w Warszawie - przygotuje kandydatów na 
przyszłych funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej, przygotuje do dalszego kształcenia na 
uczelniach wyższych, zapozna z problematy-
ką ochrony terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej, zapozna z problematyką ochrony granic 
Rzeczpospolitej Polskiej (lądowej, morskiej, 
powietrznej).

Więcej informacji na stronie szkoły: 
www.ekonomik1.pl
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysła-

wa Grabskiego w Sędziejowicach

Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych

Gastronomia jest obecnie jedną z najszyb-
ciej rozwijających się branż. Absolwenci szko-
ły znajdują pracę w restauracjach, zajazdach, 
stołówkach, cukierniach lub prowadzą wła-
sną działalność ukierunkowaną na organizację 
przyjęć .

Technikum Architektury Krajobrazu
Przyszłościową i rozwijającą się specjalno-

ścią jest architektura krajobrazu. Technicy ar-
chitektury krajobrazu znajdują pracę w przed-
siębiorstwach zajmujących się projektowa-
niem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zie-
lonych, a także prowadzą działalność na  wła-
sny rachunek. Należy podkreślić, że młodzież 
ucząca się u nas tego zawodu odbywa praktyki 
w obiektach historycznych Rzymu. Szkoła  bo-
wiem od lat uczestniczy w programie „ Leonar-
do da Vinci ”i utrzymuje współpracę z wieloma 
krajami Unii Europejskiej.

Technikum Agrobiznesu
Doskonałą przepustką do nowej rzeczywi-

stości w gospodarce zjednoczonej Europy daje 
nasze Technikum Agrobiznesu. Absolwenci 
tego kierunku zdobywają prace w urzędach, 
przedsiębiorstwach związanych z produkcją , 
przetwórstwem i dystrybucją produktów żyw-
nościowych lub prowadzą własne firmy zwią-
zane z tą sferą.

Technikum Rolnictwa
Zawodem o najstarszej tradycji jest tech-

nik rolnik. Obecnie szkoła kształcąc techników 
rolników wychodzi naprzeciw aktualnym po-
trzebom w rolnictwie. Młodzież zdobywa wie-
dzę z zakresu organizacji rynku rolnego, mar-
ketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jazdy 
kat.T. Dodatkowo uczniowie poznają rolnictwo 
w krajach Unii Europejskiej.

NOWOŚĆ! Liceum Ogólnokształcące – 
Ochrona Osób i Mienia

Od 1 września 2016 roku szkoła  uru-
chamia nowy kierunek kształcenia Liceum 
Ogólnokształcące „Ochrona Osób i Mienia”. 
Młodzież podejmująca naukę w  tym liceum  
wyposażona  zostanie w wiedzę teoretycz-
ną i praktyczną z  zakresu:  technik prewen-
cyjny i samoobrony, technik interwencyjnych 
podstaw prawa w ochronie osób i mienia oraz 
technicznych środkach zabezpieczeń, sztuk 
walki oraz szkolenia  strzeleckiego.  Zdobyta  
wiedza i wykształcenie absolwenta zapewni 
pracę w firmach ochroniarskich, formacjach  
mundurowych itp.

Zasadnicza Szkoła Zawoda
- kucharz
- mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych 
W naszej szkole otworzyliśmy także kie-

runki kształcenia dla dorosłych (nauka trwa 
2-3 semestry, zajęcia odbywają się w syste-
mie zaocznym). Są to kierunki: technik rol-
nik o kwalifikacji - organizacja i nadzorowa-
nie produkcji rolniczej, technik architektury 
krajobrazu o kwalifikacji - projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja  roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu oraz technik żywie-
nia i usług gastronomicznych o kwalifikacji, 
 - organizacja  żywienia  i usług gastronomicz-
nych.

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

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
Liceum Ogólnokształcące - klasa mundu-

rowa
Innowacja pedagogiczna pn. „Podstawy 

wiedzy o służbach mundurowych” z rozsze-
rzonym programem języka polskiego i  języka 
angielskiego, historii, biologii, fizyki. Szkoła 
pod patronatem Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie, Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku, 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia 
Dowodzenia,  Służby Więziennej  w Sieradzu. 
8 lat doświadczenia w kształceniu munduro-
wym. 

W klasie mundurowej proponujemy: sek-
cję wojskową, sekcję policyjną, sekcję pożar-
niczą. Uczniowie realizują  dodatkowe zajęcia 
edukacyjne z zakresu samoobrony, pomocy 
przedmedycznej, strzelectwa, bezpieczeństwa 
publicznego, prawa, wiedzy na temat specyfiki 
zawodu żołnierza, policjanta, strażaka itd.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód 
ogrodnik 

50 lat tradycji i doświadczenia w kształ-
ceniu ogrodniczym. Jest to klasa przeznaczo-
na dla wszystkich tych, którzy wiążą swoją 
przyszłość z pracą na wsi, a w szczególności 
są zainteresowani prowadzeniem indywidual-
nych gospodarstw lub firm ogrodniczych. Ab-
solwenci mają uprawnienia wymagane przez 
przepisy UE do przejmowania i prowadzenia 
gospodarstw rolniczych. 

Więcej informacji na stronie szkoły: 
www.zsostrow.wikom.pl

OFERTA EDUKACYJNA 
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 Jest to akcja osób niekoniecznie zamieszkujących naszą gmi-
nę, którym nie zależy na jej rozwoju, jak i, przykro mówić, radnej 
z naszej gminy. Jest to dobra robota dla mecenasów liczona w do-
brych dla nich pieniądzach. Cała akcja jest przedwczesna, ponie-
waż nie ma jeszcze uchwały o utworzeniu nowej strefy, a więc 
żadnych konkretnych danych.

Chciałbym ostrzec tych wszystkich, którzy cieszą się, a wręcz 
domagają, rozszerzenia strefy A. Radość ich jest krótkowzroczna, 
gdyż pieniądze otrzymają, ale cenę za to zapłacą ich dzieci i wnu-
ki, którzy w przyszłości nie będą mogli na tym terenie budować 
się, a i gmina przestanie się rozwijać. Jako wójt chciałbym, aby 
gmina była w strefie B, ponieważ rekompensata z tytułu utraco-
nej wartości nieruchomości i tak należałaby się, a, co najważniej-
sze to to, że pozostałaby możliwość budowania się w tej strefie. 
Obecna propozycja strefy (która ma być zmieniona) zakłada, że 
60% gminy to strefa A, a to jest koniec rozwoju gminy. Jako wójt-
-gospodarz terenu nie mogę się na to zgodzić, gdyż chciałbym 
zapewnić wszystkim młodym mieszkańcom dobre warunki życia 
i rozwoju na przyszłość, a  nie je likwidować.

 Nadmieniam, że nowa strefa prawdopodobnie będzie ustalo-
na późną jesienią, a przed jej uchwaleniem będą spotkania przed-
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego z mieszkańcami gminy. 

SPOKÓJ WOKÓŁ SPRAWY HAŁASU
Spokój wokół sprawy związanej z hałasem samolotów F16 - to najlepsze, co może być 
w tej chwili. Odbywające się zebrania tu i tam, m.in. w Brodni, w sprawie odszkodowań 
„za hałas” są na razie niczym innym jak zebraniami komercyjnymi mecenasów, którzy 
liczą na 15-20% zysku od wniosków składanych po utworzeniu nowej strefy. 

Wnioski o odszkodowanie będzie można składać w ciągu 2 lat 
od wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
w takim razie nie ma potrzeby się spieszyć wobec wielu jeszcze 
niewiadomych.

Pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom gminy najserdecz-
niejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski

Przewodzenie obradom powierzono prezesowi gminnemu i wójtowi 
druhowi Bronisławowi Węglewskiemu, który powitał gości zjazdu: pre-
zesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku druha Wojciecha Pokorę 
oraz z-cę dowódcy JRG PSP w Łasku st. kpt. Waldemara Kędziaka. Po 
przedstawieniu i przyjęciu porządku zjazdu sekretarz Zarządu Gminnego 
OSP druh Jerzy Pogocki przedstawił sprawozdanie z dokonań jednostek 
OSP i zarządu gminnego z okresu ostatniej kadencji.

Podczas zjazdu delegaci powołali też nowy zarząd gminny i komisję 
rewizyjną. 

W skład Zarządu Gminnego OSP RP w Buczku weszli: 
prezes Zarządu Gminnego OSP RP - Bronisław Węglewski
z-cy prezesa gminnego OSP RP - Tomasz Kaczmarek i Janusz Grącki 
komendant gminny - Wiktor Papuga 
z-ca komendanta gminnego - Włodzimierz Czech 
sekretarz - Jerzy Pogocki
skarbnik - Ryszard Rzepa 
członkowie - Marcin Badziak, Mariusz Bednarek, Mirosław Grącki, 

Krystian Krulik, Słwomir Latas, Zbigniew Malinowski, Marcin Piętow-
ski, Maciej Zawiasa 

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący - Stanisław Borowiecki
sekretarz - Robert Bednarek 
członek - Maciej Marynowski 
Delegaci na zjazd powiatowy OSP RP: Bronisław Węglewski, Janusz 

Grącki, Tomasz Kaczmarek. 
Kandydaci do władz powiatowych: Bronisław Węglewski i Tomasz 

Kaczmarek.

Z J A Z D  G M I N NY  O S P  W BUCZKU
Zwieńczeniem wszystkich zebrań sprawozdawczo - wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP w gminie Buczek 
był 11. Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (14 lutego br.) w strażnicy OSP w Luciejowie. Gospodarze z prezesem 
Ryszardem Rzepą z wielką radością i atencją przyjęli delegatów zjazdu gminnego.

Ważnym uzupełnieniem sprawozdania była też wypowiedź wójta 
dotycząca wydatków inwestycyjnych w ostatnich 5 latach we wszyst-
kich jednostkach OSP. Kwota tych wydatków, zwłaszcza w zakresie in-
frastruktury - kapitalne remonty sześciu strażnic, wyniosła 4.8 mln. zł 
(w tym 2.9 mln. zł to środki zewnętrzne, pozabudżetowe. 

W okresie sprawozdawczym w znacznym stopniu doposażono jed-
nostki w sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Najważniejszy wydatek, ale i  
znaczne podwyższenie gotowości jednostki, to zakup ciężkiego samo-
chodu marki „Scania” dla jednostki w Buczku za ponad 1 mln zł. Dru-
hów z Woli Buczkowskiej wsparto zakupem Forda Transita z agregatem 
wysokociśnieniowym, a 4 jednostki OSP wyposażono w wysokowydaj-
ne pompy Tohatsu (koszt każdej z pomp to ok. 30.000 zł). Również z bu-
dżetu gminy 8 jednostek OSP otrzymuje corocznie znaczace wsparcie 
finansowe na podtrzymanie gotowości bojowej i działania bieżące, łącz-
nie w wysokosci ok. 200.000 zł.

Według sprawozdania Komendy Powiatowej PSP w Łasku, jednostki 
OSP gminy Buczek dysponują najmłodszymi pojazdami ratowniczo-ga-
śniczymi w całym powiecie łaskim. Choć stawia nas to dalej w kolejce 
po nowe pojazdy (ewentualny zakup trzech pojazdów będzie realizowa-
ny w ciągu 5 lat, dzięki czemu wszystkie jednostki zostaną wyposażone 
w nowoczesny sprzęt), to z wielką radością fakt najnowocześniejszego 
wyposażenia przyjął również wójt Bronisław Węglewski, podkreślając 
podczas zjazdu gminnego, że sprawy bezpieczeństwa mieszkańców za-
wsze będą priorytetem w działaniach władz gminy, zwłaszcza w kon-
tekście zakupu pojazdów, środków i sprzętu zabezpieczających mienie 
i życie mieszkańców.

A.Z.

Pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy 
Buczek najserdeczniejsze życzenia:

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
wszelkiej pomyślności, obfitości na świątecznym stole, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa
oraz mnóstwo wiosennego optymizmu

Przewodniczący 
Rady Gminy Buczek

Andrzej Zieliński 
wraz z radnymi 

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy
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O godzinie 17 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku odbył się koncert z okazji 
Dnia Kobiet. Na uroczystość przybyła wicemarszałek województwa łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik 
oraz starosta powiatu łaskiego Teresa Wesołowska. Wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz 
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński wręczyli kwiaty paniom, które przybyły na uroczysty 
koncert. Życzenia, śpiew, umiejętności aktorskie zaprezentowali artyści z GOKiS. Mogliśmy zoba-
czyć i posłuchać orkiestrę dętą, zespół „Bogoria”, kabaret „Cudoki” oraz występ aktora Mirosława 
Owczarka.

E.K., J.N

MNÓSTWO WRAŻEŃ

BUCZEK
12 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w  

Buczku. Jednostka liczy 51 członków zwyczajnych i należy do KSRG. 
W zebraniu prowadzonym przez druha Andrzeja Zielińskiego uczestni-
czył zastępca komendanta powiatowego PSP w Łasku bryg. Piotr Cały 
oraz wójt gminy Buczek druh Bronisław Węglewski. Podczas zebrania 
przedstawiono plan finansowy, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz 
sprawozdanie OSP z działalności za rok 2015. 10 druhom wręczono 
odznaczenia za wysługę lat. Druhowie w podjętych uchwałach przyjęli 
następujące wnioski:

- przeprowadzać systematyczne zbiórki szkoleniowe
- brać udział w szkoleniach prowadzonych przez PSP
- brać udział w zawodach sportowo-pożarniczych
- zakupić brakujący sprzęt
- przygotować się do zawodów powiatowych.
Następnie jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. Pod-

czas zebrania, w którym uczestniczyło 37 druhów, dokonano wyboru 
zarządu OSP, komisji rewizyjnej oraz wybrano delegatów na zjazd od-
działu gminnego ZOPS RP. 

W minionym roku jednostka odnotowała 60 wyjazdów do pożarów 
i zdarzeń. W roku sprawozdawczym jednostka zgromadzała 37.000 zł 
dochodu, a po stronie wydatków była to również kwota 37.000 zł. 
Z pozyskanych środków zakupiono: pompę Tohatsu, ubrania FX-3, 
węże tłoczne W-52, W-75, sprężarkę, bosaki, sorbent, neutralizator 
wraz z opryskiwaczem.

GUCIN
Jednostką, z nową świetlicę środowiskową jest też jednostka z Gu-

cina. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w tej jednostce skupiło 18 
druhów spośród 24 czynnych członków jednostki. Jednostka w mi-
nionym roku wspaniale wywiązała się z organizacji wigilii dla osób 
samotnych, jak i wigilii dla strażaków z całej gminy Buczek. Panie 
z sołectwa wraz z panią sołtys, wsparte pracą nad przygotowaniem 
posiłków przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna, 
zaserwowały smaczne, estetycznie przygotowane i podane posiłki wi-
gilijne dla prawie 150 osób. Wójt w ciepłych słowach podziękował za 
wzorowe pod względem organizacyjnym przygotowanie uroczystości 
wigilijnych.

 Na nowego prezesa powołano ponownie druha Sławomira Lata-
sa. Jednostka ma obecnie na wyposażeniu lekki samochód pożarniczy, 
ma też zakupioną przed 4 laty motopompę Hondę. Nowy prezes z za-
rządem podjęli się ambitnego zadania szerszego oraz bardziej ekono-
micznego wykorzystania obiektu do integracji strażaków ochotników, 

WYBORCZO-SPRAWOZDAWCZY ROK W OSP
a także organizacji imprez dla społeczności lokalnej. Druhowie chcą 
w tym roku pozyskać agregat chłodniczy, piłę spalinową, mają też za-
miar wykonać lamperię w sali OSP. Ważnym  przedsięwzięciem będzie 
też zamiana działki nr 15 na 195 z Nadleśnictwem w Kolumnie oraz 
organizacja Festynu Disco-Polo. W zakresie dochodów jednostce uda-
ło się w minionym roku wypracować kwotę 8000 zł, taką samą kwotę  
pochłonęły też w ubiegłym roku wydatki administracyjne, inwestycje 
i remonty, a także koszty imprez i uroczystości.

LUCIEJÓW
Ostatnią jednostka, która dokonała podsumowania swojej pracy za 

rok 2015 była OSP w  Luciejowie. Skupia ona 36 członków, a prze-
wodniczy jej od wielu lat Ryszard Rzepa. W roku sprawozdawczymi 
zgromadziła 26.000 zł, natomiast po stronie wydatków zanotowano 
21.000 zł. W zakresie prac w minionym roku uporządkowano teren 
wokół strażnicy, zakupiono i zamontowano drzwi garażowe, zakupio-
no umundurowanie wyjściowe i ubrania specjalne, te ostatnie zakupy 
sfinansowano częściowo ze środków wlasnych oraz z dotacji Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych na łączna kwotę 7.5000 zł, drzwi garażo-
we zakupiono ze środków gminy na kwotę 13.000 zł. OSP Luciejów 
w roku 2015 miała 3 wyjazdy do pożarów i zdarzeń, a druhowie uczest-
niczyli we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych.

Składy zarządów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych OSP w gminie Buczek w 2016 r.                                       (AZ)

                                                                                                             Zarządy OSP 

Funkcja OSP 
Brodnia 

OSP Buczek OSP Czestków OSP 
Grzeszyn 

OSP Gucin OSP  
Luciejów 

OSP 
Malenia 

OSP Wola 
Buczkowska 

Prezes Marcin 
Badziak 

Wiktor 
Papuga 

Janusz      
Grącki 

Zbigniew 
Malinowski 

Sławomir 
Latas 

Ryszard 
Rzepa 

Tomasz 
Kaczmarek 

Mirosław 
Grącki 

Wiceprezes- 

Naczelnik 

Robert 
Bednarek 

Włodzimierz 
Czech 

Marcin 
Piętowski 

Jan 
Bordowicz 

Krystian 
Krulik 

Andrzej 
Papuga 

Sławomir 
Sowiak 

Stanisław 
Borowiecki 

Wiceprezes -  Czesław 
Świątek 

Maciej 
Marynowski 

Andrzej Gebel Mariusz 
Bednarek 

- Rafał     
Jamrosz 

Z-ca 
naczelnika 

- Łukasz 
Krakowski 

Jacek        
Trojan 

Dawid 
Bordowicz 

Andrezej 
Grzelak 

Zbigniew 
Borek 

Paweł 
Pogocki 

Jan            
Kubik 

Sekretarz Mariusz 
Szymczyk 

Roman 
Kaźmierczak 

Robert 
Klimczak 

Patryk 
Malinowski 

Łukasz 
Szczechowicz 

Jacek 
Kopka 

Jerzy 
Pogocki 

Wojciech     
Kłos 

Skarbnik Jacek 
Czupryniak 

Maciej 
Zawiasa 

Wiktor 
Olszewski 

Sylwester 
Bordowicz 

Daniel 
Szczechowicz 

Lucjan 
Malec 

Andrzej 
Listoś 

 Marcin 
Zawiasa 

Gospodarz Marcin 
Bednarek 

Włodzimierz 
Kaczorowski 

Michał 
Borowiecki 

Zbigniew 
Bordowicz 

Andrzej 
Szczechowicz 

Bartłomiej 
Młynarczyk 

Marian 
Janowski 

Rafał 
Siewierski 

Kronikarz Żaneta 
Marciniak 

- Paweł     
Świątek 

- - - - - 

Członek - - Sławomir 
Pacuszka 

- - - - - 

 

Komisje Rewizyjne OSP 

Funkcja OSP 
Brodnia 

OSP Buczek OSP 
Czestków 

OSP 
Grzeszyn 

OSP Gucin OSP  
Luciejów 

OSP Malenia OSP Wola 
Buczkowska 

Przewodniczący Maciej 
Kraska 

Włodzimierz 
Ratajczyk 

Juliusz 
Kowalski 

Kamil 
Kołodziejski 

Jacek 
Kacperski 

Mariusz 
Krawczyk 

Edyta    
Witusik 

Włodzimierz 
Wlazlowski 

Wiceprzewodniczący -  - Sebastan 
Kołodziejski 

Robert 
Urbaniak 

 - - 

Sekretarz Dawid 
Pyrek 

Andrzej 
Tobjański 

Edward 
Grabarczyk 

Krzysztof 
Pajor 

Janusz 
Grabarczyk 

Marcin 
Droźdź 

Filip            
Kłos 

Bartłomiej  
Stos 

Członek Bogdan 
Grącki 

Witold 
zawiasa 

Waldemar 
Rejmończyk 

-  Sebastian 
Rzepa 

Rafał    
Witusik 

Michał     
Grącki 

Członek - - - - - - - - 

 

6 marca br. z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet na zaproszenie prezesa Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego 50 kobiet z gminy Buczek wyjechało 
do Teatru Wielkiego w Łodzi na „Oniegin balet w dwóch aktach” Wasilija Miedwiediewa 
do muzyki Piotra Czajkowskiego. Przedstawienie trwało prawie dwie godziny, a wszystkie 
panie były zachwycone występem zarówno muzyków jaki i artystów występujących na 
scenie.

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru, kontynuujemy 
publikację sprawozdań OSP za miniony rok.



marzec 2016 r.

Buczek to gmina w województwie łódz-
kim słynąca z tego, że na jej terenie oraz na 
terenie powiatu łaskiego znajdują się najwięk-
sze plantacje truskawek. Święto Truskawki to 
największa impreza plenerowa w Buczku jak 
i jedna z większych w województwie łódzkim. 
Od roku 2009 Święto Truskawki organizowane 
było jako święto wojewódzkie, ubiegłoroczna 
impreza była I Krajowym Świętem Truskawki, 
w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, wojewody i marszałka 
województwa łódzkiego odbędzie się II Krajo-
we Święto Truskawki. W imprezie plenerowej 
bierze udział kilkanaście tysięcy osób z całego 
kraju. Głównym przesłaniem święta jest poka-
zanie truskawki w różnych aspektach jej wyko-
rzystania, np. dżem, nalewka, ciasta, a przede 
wszystkim zabawa dla każdego.

Podczas II Krajowego Święta Truskawki 
na buczkowskiej scenie wystąpią takie gwiaz-
dy jak: w pierwszy dzień imprezy Power Play, 
Bayera, Żuki, gwiazda wieczoru Dżem zaś 
w drugim dniu pod nazwą „DISCOpolowa-
nie” wystąpią The Lovers, Freaky Boys, De-
fis, Gesek, Classic i gwiazda wieczoru Mario 
Bischin. Pojawi się też wiele zespołów regio-
nalnych, jak i zaproszonych gości. Impreza ma 
w zamyśle łączyć pokolenia – dlatego przewi-
dziane są zarówno występy dla najmłodszych 
uczestników, jak i atrakcje dla ludzi młodych 
i starszych. W celu zaproszenia jak największej 
liczby gości rokrocznie zapraszane są gwiazdy 
z  całej Polski oraz z zagranicy. Występy łączą, 
więc z jednej strony - muzykę popularną, pre-
zentowaną w stacjach radiowych z charakte-
rystycznymi dla regionu występami zespołów 
lokalnych.

Impreza ta gromadzi liczne stoiska handlo-
we, gastronomiczne, rękodzieła ludowego, pre-
zentuje dorobek kultury, występy artystyczne, 
konkursy związane z truskawką, przejażdżki 
konne i wiele innych atrakcji. Każdorazowo 
Święto Truskawki jest bardzo dużym wydarze-
niem. Jest to wielogodzinna impreza skupiają-
ca artystów z całego kraju, m.in. buczkowska 
scena gościła zespoły: Perfect, Feel, Ira, Pec-
tus, MiG, Piękni i Młodzi, Boys, Akcent, Mi-
lano. 

W programie imprez towarzyszących prze-
widujemy kolejną edycję Truskawkowego Wy-
ścigu Rowerowego, lecz po raz pierwszy w cy-
klu pucharu Polski, wyścig poprzedzi przejazd 

BUCZKOWSKA TRUSKAWKA –  MARKĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
DISCOpolowanie w gminie Buczek, 
25-26 czerwca 2016 roku

uczestników I Truskawkowego Zlotu Motocy-
klowego. Imprezę uświetni turniej Mistrzostw 
Polski w Super Enduro. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miło-

Każda niemal gmina czy miasto mają swoje święto. Ma je również gmina Buczek. To organizowane 
corocznie w czerwcu Święto Truskawki, które łączy w sobie różnorodne elementy tradycji 
i obyczajowości regionalnej i - oprócz promocji truskawek - jest elementem budowania tożsamości 
lokalnej, w najwyższym stopniu uwzględniając tradycje regionu.

śników dobrej zabawy do uczestnictwa w te-
gorocznym Święcie Truskawki w dniach 25-26 
czerwca 2016 roku.                                 K.B
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Ze wzruszeniem wracam też pamięcią do pierwszej matury moich 
uczniów Przeżywałam ją wraz z nimi, czekając w wielkim napięciu na 
odczytanie przez dyrektora tematów egzaminacyjnych z języka polskie-
go. Gdy otwierał kopertę, ukradkiem podejrzałam jej zawartość i wtedy 
na mojej twarzy pojawił się uśmiech. Młodzież odetchnęła z ulgą, bo już 
wiedziała, że tematy nie są trudne. 

Również mam wciąż przed oczyma czas przygotowań do kolejnych 
studniówek: te „kłótnie” o wystrój sali gimnastycznej, te mozolne próby 
poloneza … I wreszcie początek balu: odświętne ubiory, radosne oblicza 
– czyż taki widok można zapomnieć? 

POZOSTAŁY  WSPOMNIENIA…
Niełatwo opisać swoje wspomnienia związane z pracą w Liceum Ogólnokształcącym w Łasku, zwłaszcza 
że jest ich wiele, a pracowałam w tej wspaniałej placówce ponad 40 lat – połowę mojego życia. Posadę 
nauczycielki języka polskiego objęłam w 1954 roku, tuż po ukończeniu studiów. Było to jeszcze w starym 
budynku szkolnym przy ulicy 9 Maja, gdzie panowała ciasnota. Nic zatem dziwnego, że cała społeczność 
licealna z wielkim entuzjazmem przyjęła fakt rozpoczęcia budowy nowego gmachu szkoły. Cieszył nas widok 
rosnących murów, a ileż było radości z przeprowadzki do nowej siedziby! 

Szczególnie głęboko zapisały się w mojej pamięci uroczyste chwi-
le wręczania świadectw dojrzałości i osobiste pożegnania już dorosłej 
młodzieży. Czasami otrzymuję listy od dawnych absolwentów. Cieszę 
się, gdy informują mnie o swoich osiągnięciach. Wielu z nich uzyskało 
stopnie naukowe, pełni ważne funkcje społeczne. Jestem dumna, że tutaj 
właśnie zdobywali wiedzę i kształtowali swoją osobowość. I to bez wąt-
pienia wystarcza, by czuć się szczęśliwą.

Leokadia Adamowicz-Laskowska

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć obecnością dzieci 
z autyzmem i ich rodziców. „Polska na Niebiesko” organizowana przez 
Fundację JiM, to największa w Polsce kampania dotycząca autyzmu. 
2 kwietnia ponad 200 miejsc: instytucji, firm, szkół i przedszkoli w Pol-
sce rozbłyśnie błękitnym światłem na znak solidarności z osobami z au-
tyzmem.

W hali sportowej ZSP 2 przez cały dzień będzie działać punkt in-
formacyjny - przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się 
więcej na temat autyzmu, m.in. osób, które mają wątpliwości czy ich 
dziecko może mieć autyzm. W punkcie dowiedzą się np. jakie są naj-
częstsze objawy tego zaburzenia, jak i kiedy się je diagnozuje, gdzie na-
leży zwrócić się o pomoc. Niestety: większość polskich rodziców już na 
etapie szukania odpowiedzi na pytanie „czy moje dziecko ma autyzm” 

„POLSKA NA NIEBIESKO” W ŁASKU

jest pozostawiona sama sobie: lekarze rodzinni odsyłają ich z kwitkiem, 
bez rozpoznania. Aby zająć się dzieckiem, muszą rezygnować z pracy 
i kariery. Maluchy trafiają do szkół, gdzie zderzają się z murem niezro-
zumienia nauczycieli i kolegów. Dzieci z autyzmem często uznawane są 
za nieprzystosowane i niegrzeczne – tymczasem niewiele osób wie, że 
ich zachowanie nie wynika z ich woli. Dlatego właśnie fundacja apeluje 
w tym roku: „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”.

W programie przygotowano m.in. warsztaty sensoryczne, podczas 
których można będzie ujrzeć świat oczami dziecka z autyzmem, pre-
zentację terapii, które pomagają dzieciom w dążeniu do samodzielności, 
a także pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez wykwalifikowanych 
ratowników. Przygotowano również moc atrakcji i zabaw dla najmłod-
szych. Będzie słodko i... niebiesko. Zapraszamy serdecznie.          MP

 

Kim jest harcerz? Jaka jest jego rola w społeczeństwie? W jakich 
sytuacjach wzywać służby ratunkowe, jak rozpalić ogień bez 
użycia zapałek i co to jest musztra? 17 lutego na zajęciach 
w Bibliotece Publicznej w Łasku (w filii dla dzieci) spadł deszcz 
pytań dotyczących harcerstwa, a fascynujących nań odpowiedzi 
udzielał instruktor Kamil Kaczmarek ze zduńskowolskiego ZHP. 

W spotkaniu zatytułowanym „Harcerzem być…” nie zabrakło oczy-
wiście klimatycznych śpiewów i pląsów (przezabawne wykonanie tańca 
małego pingwina), a także zadań typowo praktycznych: lekcja musztry, 
samodzielne rozniecanie ognia w plenerze czy wygrywanie prostych 
dźwięków na „mobilnych” instrumentach, a także dłoniach, kolanach, 
a nawet własnych policzkach. Dzieci uczestniczące w zajęciach poznały 
także elementy harcerskiego umundurowania, rodzaje odznaczeń, stop-
nie harcerskie i historię skautingu, w którym generał Robert Baden-Po-
well odegrał kluczową rolę.

HARCERSKIE 
SPOTKANIE 
W BIBLIOTECE

Jednak zdecydowanie najistotniejszą i najcenniejszą nauką, jaką 
dzieci wyniosły podczas spotkania z druhem Kaczmarkiem, to świa-
domość, że funkcja harcerza nie sprowadza się wyłącznie do „Krajki” 
nuconej przy ognisku, przedniej zabawy na obozach i niezapomnianych 
przygód z ciekawymi ludźmi. Wszak bycie prawdziwym harcerzem to 
bezinteresowne pomaganie innym, szlachetność, aktywność, to w końcu 
hołd oddany trzem wartościom, zapisanym inicjałami na harcerskiej li-
lijce: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Tekst i fot. Anna Sobczak

Klub Rodziców JiM z Łasku zaprasza 2 kwietnia br. na finał kampanii społecznej „Polska na Niebiesko”, 
która w tym roku przebiega pod hasłem „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”. Przez cały dzień, od godz. 11 w hali 
sportowej przy ZSP nr 2 w Łasku, przy ulicy Warszawskiej 13, trwać będą pokazy i zabawy przygotowane 
przez rodziców, a wszystko zakończy wspólne świecenie na niebiesko.
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- W ubiegłym miesiącu ruszyły konsul-
tacje w ramach tworzenia mapy zagrożeń 
w powiecie łaskim, jednak podobne projekty 
realizowane są w całym kraju. Proszę opo-
wiedzieć o tej inicjatywie oraz jej celach?

- „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” jest to 
nowe narzędzie pracy Policji, które ma na celu 
rzetelne i czytelne zdiagnozowanie występują-
cych na danym obszarze zagrożeń, ma ona być 
elementem procesu zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym realizowanym w partner-
stwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. 
Mapa powstaje na podstawie analizy stanu bez-
pieczeństwa dokonanej przez Policję oraz in-
formacji zebranych w ramach współpracy z sa-
morządami lokalnymi, służbami zajmującymi 
się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym 
oraz społeczeństwem. Mapy tworzone są nie 
tylko na szczeblu powiatowym, ale też woje-
wódzkim i krajowym.

- Do kiedy potrwają społeczne konsul-
tacje i jakie będą kolejne etapy tworzenia 
mapy zagrożeń?

- W KPP w Łasku zostały już utworzone 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za rok 2015. 
Obecnie czekamy na informację kiedy i w jaki 
sposób mapy te mają być publikowane. Zało-
żeniem przedsięwzięcia jest kwartalne aktu-
alizowanie map. Konsultacje społeczne pro-
wadzone będą na bieżąco, a informacje od 
społeczeństwa na temat miejsc zagrożonych 
można przekazywać bezpośrednio dzielnico-
wym w Punktach Przyjęć Interesantów oraz 
drogą mailową. Planowane są również debaty 
z mieszkańcami.

- W jaki sposób końcowy projekt będzie 
przedstawiony mieszkańcom?

- Gotowe mapy zostaną opublikowane na 
stronie internetowej KPP w Łasku, natomiast 
inne formy rozpowszechnienia projektu będą 
w dużej mierze uzależnione od oczekiwań 
mieszkańców.

- Jakie problemy podczas spotkań zgła-
szali mieszkańcy?

- Podczas konsultacji ze społeczeństwem 
najczęstszymi problemami zgłaszanym przez 
mieszkańców były m.in.: gromadzenie się 
osób zakłócających ład i porządek publiczny, 
spożywających alkohol i dewastujących mie-
nie w piwnicach przyblokowych, w parkach 

i na placach zabaw oraz miejsca, gdzie pojazdy 
stwarzają zagrożenie lub utrudnienia w ruchu 
drogowym poprzez nieprawidłowe parkowanie 
lub poruszanie się z nadmierną prędkością.

- W jakim stopniu zgłaszane problemy 
i uwagi pokrywają się z dotychczasową wie-
dzą Policji?

- Większość miejsc wskazywanych przez 
mieszkańców jako zagrożone jest znana funk-
cjonariuszom naszej Komendy i uwzględniana 
w dyslokacji służb patrolowych podczas ich 
planowania. 

- Jak będą przedstawiane opinii publicz-
nej konkretne działania, które będą realizo-
wane w oparciu o wspomnianą mapę?

- Działania Policji przedstawiane będą na 
stronie internetowej KPP Łask oraz na bieżą-
co przekazywane mieszkańcom podczas kolej-
nych spotkań, a także w Punktach Przyjęć In-
teresantów.

- Kiedy możemy spodziewać się pierw-
szych efektów?

- Jeśli chodzi o Mapy zagrożeń to chcie-
libyśmy, aby społeczeństwo informowało nas 
o problemach za każdym razem, kiedy zauwa-
ży coś niepokojącego. Ważnym jest, aby miesz-
kańcy wiedzieli, że większość interwencji 
mogą zgłaszać anonimowo. Nie muszą wtedy 
podawać swoich danych osobowych. Jednym 

z wyjątków jest zakłócanie spokoju, porząd-
ku publicznego i spoczynku nocnego, gdzie 
warunkiem koniecznym jest, aby komuś takie 
zachowanie przeszkadzało. Priorytetem jest za-
pewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania poprzez np. kierowanie sił we 
wskazane rejony.

- Jakby Pan zachęcił mieszkańców na-
szego powiatu do aktywnego udziału w tej 
inicjatywie?

- Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z naj-
ważniejszych potrzeb każdego człowieka. 
Ważnym jest, aby potrzebę tę zaspokoić, a my, 
jako Policja chcemy społeczeństwu pomóc. 
Szybciej możemy reagować, kiedy od razu 
mamy zgłoszenie, że coś się dzieje w danym 
miejscu, a nie po fakcie. Bezpieczeństwo jest 
naszą wspólną sprawą, dlatego wszystkim nam 
powinno zależeć na jego poprawie. Prioryte-
tem działań Policji jest dbanie o bezpieczeń-
stwo, mapy są jedynie kolejnym narzędziem 
mającym usprawnić nasze działanie. Efektem 
dotychczasowej pracy jest zauważalny od 2011 
roku spadek przestępczości na terenie powiatu. 
Trzeba podkreślić, że nasze skuteczne działa-
nia w dużej mierze opierają się właśnie na in-
formacji od społeczeństwa. Dzięki temu może-
my szybko zareagować. Dobro mieszkańców 
jest najważniejsze, a bezpieczeństwo jest naszą 
wspólną sprawą i wszystkim powinno na tym 
zależeć.

MJ

„PANORAMA” ROZMAWIA Z KOMENDANTEM POWIATOWYM POLICJI W ŁASKU PODINSP. PIOTREM BIELEWSKIM
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 Wielką rolę w budzeniu uczuć patriotycznych, niestety wciąż nie-
docenianą, odegrała też niewielka karta pocztowa. Tak, tak, - w dobie 
rozwoju drukarstwa i poczty, a mamy z tym do czynienia w XIX i po-
czątkach XX stulecia, kolportowana już w ilościach masowych trafiała 
dosłownie pod strzechy. Tak było m.in. ze słynnymi pocztówkami Ka-
jetana Saryusz-Wolskiego, które niczym relikwie przechowywane były 
w wielu polskich domach. Ze wspomnień mieszkańców Łasku wynika, 
że wizerunki symboli narodowych i religijnych uwiecznionych na tych 
pocztówkach traktowane były na równi ze „świętymi obrazkami”. 

Kajetan Saryusz-Wolski, polski malarz, tworzył w XIX i XX wieku. 
Choć prawie całe jego życie związane było z okresem zaborów, miał 
też szczęście doczekać odrodzenia Najjaśniejszej… Kim zatem był czło-
wiek, który przy pomocy kolorowych obrazów wywoływał łzę w niejed-
nym oku i wspomnienia dotyczące ojczyzny? 

Kajetan Saryusz-Wolski urodził się 6 sierpnia 1852 roku w Planowie 
w woj. radomskim. O jego życiu wiemy niewiele, bo nie dbał szczególnie 
o pozostawienie zbyt wielu informacji o swoich losach. Prawdopodobnie 
wykształcenie zdobywał we Francji, interesował się historią, a szczegól-
nie heraldyką. Pozostawił po sobie wiele wspaniale wyrysowanych her-
bów polskich i francuskich, odrysowywanych niejednokrotnie ze starych 
dokumentów i pieczęci. Potwierdzają one, że był znakomitym ikonogra-
fem i posiadał rozległą wiedzę.

W latach 1910-1916 mieszkał z pewnością w Krakowie, ale wiele 
faktów wskazuje na to, że w królewskim grodzie pracował wcześniej, 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1910 roku był już 
wdowcem, bez rodziny, borykającym się z kłopotami finansowymi. 
Z powodu braku pieniędzy musiał się wynieść z centrum starego Kra-
kowa do mieszkania w jednej z peryferyjnych dzielnic. Choć w końcu 
XIX i początkach XX wieku pocztówki z jego obrazami kolportowano 
już w dużych ilościach, artysta nie czerpał z tego zbyt dużych zysków. 
W okresie I wojny światowej swój dorobek ikonograficzny sprzedał Mu-
zeum Techniczno-Przemysłowemu w Krakowie za symboliczną wręcz 
kwotę ponad 1600 koron. Artysta zmarł prawdopodobnie po 1922 roku.

W spuściźnie Kajetana Saryusza-Wolskiego znajdują się zarówno 
bogate opracowania dotyczące wojskowości, jak i liczne ikonograficzne 
studia związane z heraldyką. Są też obrazy malowane akwarelą, m.in. 
„Koncert Jankiela” z 1915 roku wyraźnie wzorowany na rysunku Ju-
liusza Kossaka z 1879 roku. Zresztą Saryusz-Wolski był wyraźnie pod 
wpływem twórczości Kossaka, a być może nawet z nim współpracował. 
W 1920 roku powstała inna akwarela K. Saryusz-Wolskiego – „Wymor-
dowanie jeńców polskich przez Prusaków 1832 r.”. Dwa lata później do 
rąk czytelników trafił album „Piętnaście karykatur ze szkiców charakte-
rystycznych wojska polskiego”.

Jak wielu współczesnych mu rodaków, artysta był wyraźnie pod 
wpływem luminarzy pióra przypominających najpiękniejsze karty 
z dziejów Polski. Stąd zapewne na wspomnianych pocztówkach herby 
bohaterów Sienkiewiczowskich powieści, przypomnienie miast Litwy 
i Rusi tak mocno niegdyś związanych naszą państwowością, a także wi-
zerunki polskich władców. Bardzo efektowne są jego pocztówki z tań-
cami polskimi – niezwykle barwne i dynamiczne. Serie „Boże, zbaw 
Polskę” czy „Jeszcze Polska nie zginęła” były adresowane do tych, któ-
rzy marzyli o odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Dlatego oprócz 
kolorowych sztandarów i symboli religijnych znajdują się daty przypo-
minające powstania narodowe. Choć niemal wszystkie były przegrane, 
w mistyce polskiej stanowiły symbol naszego bohaterstwa i walki. Zatem 
właśnie w ten sposób K. Saryusz-Wolski namawiał rodaków do boju, da-
wał Polakom nadzieję. Jeden z obrazów artysty mówi wprost o nadziei, 
a całość uzupełnia wiersz:

TE POCZTÓWKI BYŁY NIEMAL W KAŻDYM POLSKIM DOMU

JAK ŚWIĘTE OBRAZKI
Budzenie uczuć patriotycznych w okresie największych represji zaborców należało do obowiązków ludzi wierzących w odrodzenia 
państwa polskiego. Stąd różnorodne formy i bogactwo działań tego typu. Swoim piórem służyli sprawie najwięksi polscy poeci i pisarze, 
także wielu artystów sceny teatralnej czy malarzy sięgało po tematy, które przypominały najwspanialsze dzieje narodu polskiego. Tak 
czynił choćby Jan Matejko, który na jednym z płócien ukazał viktorię grunwaldzką.

Z okiem utkwionem w dalszej przestrzeni
Dawna Nadzieja – a lata wciąż płyną
Aż orzeł biały wśród jasnych promieni
Spłynął z sfer górnych nad polska krainą.
 
Cykle malarskie K. Saryusz-Wolski wykonywał z wielką dbałością 

o detal i kolor, choć potem w produkcji drukarskiej ostateczny efekt da-
leki był od oryginału. Jednak w gruncie rzeczy nie miało to większego 
znaczenia dla Polaków, podobnie zresztą jak krytyczne uwagi „fachow-
ców” dotyczące malarstwa Matejki.

Pocztówki patriotyczne Kajetana Saryusz-Wolskiego spełniały waż-
ną rolę wychowawczą i dydaktyczną. Ponieważ autor nie przywiązywał 
większej uwagi do ich sygnowania, do rąk Polaków trafiało wiele dodru-
ków nie zawsze dobrej jakości. Do dziś można je spotkać w wielu ro-
dzinnych albumach i antykwariatach. Na szczęście spora część dorobku 
malarza uwieczniona została w postaci dobrych reprintów z lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku.

Dodajmy na zakończenie, że w ślady K. Saryusz-Wolskiego poszło 
wielu polskich rysowników i malarzy, którzy dostarczali rodakom ty-
siące pocztówek z symbolami patriotyzmu. Tego typu działalność wy-
dawnicza rozwinęła się szczególnie w okresie poprzedzającym wybuch 
I wojny światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości.

(RP)

Patriotyczny oręż zapomnianego malarza polskiego – patrz. str. 27
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ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 3 lat – o łącznej pow. 26,0403 ha położonej 
w Łasku (w pobliżu oczyszczalni ścieków, przy granicy miasta z Orchowem) z przeznaczeniem na cele rolne. 

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/1 o pow. 23,4379 ha położonej 
w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 16 o użytkach Lz-Ps V, N, Ps VI, W (grunty zakrzewione i zadrzewione, nieużytki, pastwiska trwałe, rowy) 
oraz działka nr 1 o pow. 2,6024 ha położona w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 18 o użytkach Ł VI, N (łąki trwałe i nieużytki). Nieruchomość 
przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne. Działki stanowią przedmiot własności gminy Łask ure-
gulowane w Księdze Wieczystej SR1L00043209/6 i SR1L/00038829/0. Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to: „tereny dolinne wykluczone z zabudowy” 
i „granice przeprowadzonego obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty „Grabia” PLH 100021”.

2. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 1.581,45 zł (brutto).
3. Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. o godz. 12 w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 

14, II piętro, pokój 54.
4. Wadium ustala się w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask PEKAO S.A. O/Łask 

nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 01 kwietnia 2016 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków 
na konto gminy.

5. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem: „Oferta – przetarg na dzierżawę działek położonych w Łasku”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. War-
szawskiej 14, do dnia 04 kwietnia 2016r. do godz. 15.30. 

7. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 
2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną kwotę rocznego czynszu dzierżawnego za działkę nr 1/1 i 1 o łącznej pow. 26,0403 ha – oferowana kwota 
rocznego czynszu nie może być niższa niż kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego podana w ogłoszeniu o przetargu, 4) kopię dowodu 
wniesienia wadium, 5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 6) własnoręczny podpis.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, pok. nr 40, 41 i 54 lub telefonicznie 43 676-83- 40, 
676-83-54.

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

BURMISTRZ ŁASKU 

Orkiestra pod batutą Wojciecha Wolniaka zagrała m.in. takie szla-
giery jak „New York” czy „My Way”, które znamy z repertuaru Franka 
Sinatry, „To były piękne dni” Haliny Kunickiej, czy bardziej typowe dla 
wykonań orkiestrowych „Samba for Band” i „La Paloma”. Agnieszka 
Wójciak (jak zawsze niezawodna i gotowa do współpracy) i Paweł Kra-
kowiński (naprawdę udany debiut sceniczny) zachwycili publiczność 
eleganckim walcem wiedeńskim („Walc Barbary” z flmu „Noce i dnie”), 
energicznym quickstepem („American Patrol”) i zmysłową rumbą („Wi-
śniowy sad”). Wisienką na torcie był utwór finałowy – tango „Por una 
cabeza” znane z filmu „Zapach kobiety” , w którym Agnieszka Wójciak 
porwała do tańca... dyrygenta orkiestry Wojtka Wolniaka. To musiało się 
skończyć burzą oklasków i bisem!

W imieniu widzów pragnę podziękować wszystkim wykonaw-
com: tancerzom - Agnieszce i Pawłowi, całej orkiestrze dętej na cze-
le z Wojtkiem Wolniakiem. Dostarczyliście publiczności niezapomnia-
nych wrażeń i uczyniliście ten dzień jeszcze piękniejszym. Dziękuje-
my!                                                            

Magdalena Kelnerowska

ZA ZDROWIE PAŃ  – UDANY KONCERT
Dzień Kobiet w Łaskim Domu Kultury od lat kojarzy się z koncertem z udziałem orkiestry dętej i tancerzy z grupy Łaskie Tango. 
Mimo iż w tym roku święto to wypadało w środku tygodnia, koncert był nie mniej uroczysty niż te poprzednie. Były oczywiście gorące 
życzenia, muzyczne dedykacje i kwiaty. Widzowie nie zawiedli się, bo czekało na nich sporo niespodzianek – ciekawe aranżacje 
muzyczne, specjalnie przygotowane choreografie i  cudowne kreacje. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, wśród nowych elementów studium należy 
m.in. uwzględnić uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpowodziowej oraz potrzeb i możliwości rozwoju gmi-
ny, w tym określenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
określenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwa-
rzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami 
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, a także okre-
ślenie obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym w zależności od 
uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Studium jest opracowywane w granicach administracyjnych gminy 
Sędziejowice. Uwzględnia przede wszystkim nowe uwarunkowania wy-
nikające z realizacji drogi ekspresowej S-8, ustanowienia nowych form 
ochrony przyrody, opracowania map zagrożenia powodziowego oraz 
udokumentowanych złóż kopalin. Ponadto należy dostosować kierunki 
zagospodarowania przestrzennego do zamierzeń inwestycyjnych, w tym 
włączenia części gminy w granice Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
realizowanego w ramach partnerstwa z gminą Zduńska Wola, powiatem 
zduńskowolskim, miastem Zduńska Wola oraz powiatem łaskim. 

Do 8 stycznia 2016 r. można było składać w tutejszym urzędzie 
wnioski do opracowywanego studium. Ogółem wpłynęły 83 wnioski. 
Już 1 marca br. w Urzędzie Gminy Sędziejowice odbyło się posiedzenie 
Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w celu zaopi-
niowania projektu oceny aktualności dotychczasowego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejo-
wice uchwalonego w 2009 roku oraz założeń do aktualnie opracowywa-
nego projektu studium.

BĘDZIE NOWE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA GMINY

W opracowywanym studium wyznaczono tereny dla lokalizacji 
funkcji związanych z perspektywicznym rozwojem obszarów gminy, 
podyktowanych aktywizacją rozwoju całego powiatu łaskiego. Służyć 
mają one jako oferta dla inwestorów, a ich atutem jest położenie przy 
drodze o znaczeniu wojewódzkim, jak i istniejące walory przyrodniczo 
- krajobrazowe. Studium wyznacza również zasięg rozwoju przestrzen-
nego osadnictwa na terenie poszczególnych sołectw, wyznacza tereny 
preferowane ze względu na swe położenie dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także, rozwoju mieszkalnictwa i turystyki.

Rada Gminy Sędziejowice wyraziła również wolę przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy dla miejscowości Pruszków, na terenie której powiat łaski jako 
właściciel gruntów uruchomił procedurę w celu ustanowienia podstrefy 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bilew i Marzenin – 
część wschodnia oraz Bilew i Marzenin – cześć zachodnia, będących 
częścią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice.

Właściciele gruntów i nieruchomości położonych w gminie mogą 
nadal, w trakcie prowadzonych prac, kontaktować się z Referatem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w celu zgłaszania wniosków i propozycji do stu-
dium oraz uczestniczyć w jego społecznych konsultacjach w terminach, 
które zostaną podane do publicznej wiadomości.

Informacje i zdjęcie: UG Sędziejowice

W wyniku zachodzących zmian gospodarczych, społecznych i przestrzennych w gminie Sędziejowice nastąpiła 
potrzeba aktualizacji polityki przestrzenno-gospodarczej gminy. W związku z tym Rada Gminy Sędziejowice 
podjęła uchwałę 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, wyraziła wolę opracowania nowego zaktualizowanego 
studium. Do opracowania projektu nowego studium wyłoniono firmę Tomasza Kuźniara z Poznania. 

Realizacja przedsięwzięć była możliwa dzięki zaangażowaniu ka-
dry nauczycielsko-instruktorskiej placówek oświatowych i kulturalnych, 
społeczników, radnych jak i znaczącemu wsparciu finansowemu samo-
rządu gminy Sędziejowice. Na podstawie złożonych wniosków i progra-
mów wójt Jerzy Kotarski przyznał środki na organizację ferii zimowych 
w ramach „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych dla gminy Sędziejowice na 2016 rok” w ogólnej wy-

AKTYWNE FERIE
Podczas tegorocznych ferii zimowych bogatą ofertę zajęć i wypoczynku dla swoich podopiecznych przygotowały 
szkoły, placówki kulturalne oraz samorządy i organizacje w sołectwach gm. Sędziejowice. Były to m.in. rekreacyjne 
place zabaw w ZSO nr 1 w Sędziejowicach oraz w ZS w Marzeninie, wyjazdy na baseny termalne do Uniejowa, 
wyjazdy do kina, zajęcia i turnieje sportowe oraz różnorodne konkursy i zabawy. 

sokości 10 tys. złotych, w tym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Sędziejowicach - ok. 4,5 tys. zł, dla Zespołu Szkół w Marzeninie 
- 2650 zł, Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach - ok. 2 tys. zł, 
sołectw Kamostek i Dobra - ok. 500 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bilewie - ok. 300 zł.

(MP)
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II TURNIEJ NOWOROCZNY 
W SĘDZIEJOWICACH 

W styczniową niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach 
odbył się II Noworoczny Halowy Turniej Piłki 
Nożnej połączony z kwestą w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do rywalizacji 
sportowej przystąpiło 11 amatorskich drużyn 
z gminy Sędziejowice. - Już rozgrywki grupo-
we pokazały, że poziom będzie bardzo wyrów-
nany. Poza pojedynczymi przypadkami więk-
szość zespołów można było typować do grona 
faworytów turnieju. Prawdziwa walka rozpo-
częła się w fazie finałowej – relacjonuje Sławo-
mir Sobala, skarbnik GKS-u i jeden ze współ-
organizatorów. - Faza finałowa już w ćwierć-
finale pochłonęła wicemistrzów sprzed roku 
Reno-Kell Lichawa, ale i jeszcze wyraźniej po-
twierdziła doskonałą formę ekipy OSP Brzeski, 
która w fenomenalnym stylu dotarła do finału 
i pokonując Pruszków 4:0 sięgnęła po końcowe 
zwycięstwo. Trzecie miejsce w turnieju zdobył 
zespół „Dobrych Chłopaków”. 

GKS SĘDZIEJOWICE AKTYWNIE 
ROZPOCZĄŁ 2016 ROK

Po finale odbyło się oficjalne podsumowa-
nie turnieju. Puchary dla najlepszych drużyn 
wręczył wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotar-
ski. Drużyny otrzymały też nagrody rzeczowe 
ufundowane przez powiat łaski i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Łódzkiego. Nagro-
dy wręczali: członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, starosta łaski 
Teresa Wesołowska oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Łaskiego Marek Aulak.

Uhonorowano również najlepszego snaj-
pera i bramkarza turnieju. Statuetkę dla naj-
lepszego strzelca otrzymał Filip Jaszczak (12 
trafień). Tytuł najlepszego bramkarza oraz pa-
miątkową statuetkę zdobył Adrian Karbowiak. 

Wszystkie potyczki turniejowe bacznie ob-
serwowali kibice, którzy tego dnia chętnie od-
wiedzali halę w ZSR w Sędziejowicach. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w pomoc przy organizacji turnieju. 
Bez tych ludzi, firm czy instytucji zawody nie 
odbyłyby się. Podziękowania kierujemy przede 
wszystkim do: drukarni Colorfields, sklepu 
wielobranżowego KRANIK, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego, starosty 
łaskiego, wójta gminy Sędziejowice, Stacji Pa-
liw AGA, TOTO Auto Serwis Tomasz Szafrań-
ski, firmy remontowo-budowlanej Reno-Kell, 
hurtowni VAMET, baru Rabarbar w Łasku oraz 
dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sędzie-
jowicach – mówił Paweł Buczkowski, prezes 
GKS Sędziejowice. 

I WINTER CUP – SĘDZIEJOWICE 2016 
W sobotę, 13 lutego br., w hali sportowej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sę-
dziejowicach rozegrany został turniej piłkarski 
dzieci i młodzieży organizowany przez Gmin-
ny Klub Sportowy Sędziejowice. Zespoły 
zgłoszone do turnieju rywalizowały w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiła 
również jedna drużyna żeńska, która została 
przydzielona do grupy szkół podstawowych.

Emocji nie brakowało. Drużyny rywalizo-
wały w systemie „każdy z każdym”. W katego-
rii szkół podstawowych najlepsza okazała się 
drużyna pn. „Wymiatacze”, natomiast w kate-
gorii gimnazjum bezkonkurencyjna okazała się 
być grupa wystawiona przez GKS Sędziejowi-
ce, która od kilku tygodni trenowała już wspól-
nie przy okazji uczestnictwa w Lidze Prezy-
denckiej w Zduńskiej Woli.

Gminny Klub Sportowy Sędziejowice, choć oficjalnie rozpoczął swoją działalność dopiero w 2015 r. to ma na swoim koncie kilka 
udanych imprez. Tylko od początku 2016 r. odbyły się dwie z nich, z których relacje prezentujemy poniżej.

Po zakończeniu zmagań turniejowych zor-
ganizowano również mecze pokazowe, w tym 
m.in. pojedynek Zarządu GKS Sędziejowice 
z drużyną GKS, która zwyciężyła w kategorii 
gimnazjum.

W oficjalnym zakończeniu turnieju oprócz 
członków zarządu GKS Sędziejowice wzięli 
również: zastępca komendanta wojewódzkie-
go PSP w Łodzi Paweł Stępień, przedstawiciel 
Grupy Motocyklowej Forever Young Zbigniew 
Kosakowski oraz przewodnicząca Rady Rodzi-
ców przy ZSO nr 1 w Sędziejowicach Małgo-
rzata Szymańska.

Wyniki rywalizacji w kategorii szkół pod-
stawowych + drużyna żeńska: 1. Wymiatacze 
(12 punktów), 2. KKS Sędziejowice (7 punk-
tów), 3. SP Marzenin (4 punkty), 4. LKS Dru-
żyna Mistrzyń (3 punkty), 5. Gold Team Sę-
dziejowice (1 punkt).

Wyniki rywalizacji w kategorii gimna-
zjum: 1. GKS Sędziejowice (6 punktów), 2. 
Bezimienni (3 punkty), 3. Team Filipek (0 
punktów), 4. Polish Power (drużyna wycofała 
się w dniu rozgrywek).

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Sę-
dziejowice serdecznie dziękuje za wsparcie or-
ganizacji imprezy dyrekcji ZSO nr 1 w Sędzie-
jowicach, Radzie Rodziców przy ZSO nr 1 oraz 
Grupie Motocyklowej Forever Young.

Informacje i zdjęcia: GKS Sędziejowice 

Informujemy, że zgodnie z Zarządze-
niem 184/15 wójta gminy Sędziejowice z dnia 
3 marca 2016 r. obsługa świadczenia wycho-
wawczego w gminie Sędziejowice w ramach 
Programu „Rodzina 500+” będzie realizowa-
na przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sędziejowicach, Sędziejowice, ul. Wie-
luńska 7.

Druki wniosku będzie można pobierać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godz. 8-15

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – RODZINA 500+
Świadczenie w wysokości 500 zł będzie 

wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde 
uprawnione dziecko do momentu osiągnięcia 
przez nie 18 roku życia. Świadczenie ma po-
móc częściowo pokryć wydatki na wychowa-
nie dziecka.

Wszelkie informacje będą na bieżąco prze-
kazywane mieszkańcom gminy Sędziejowice 
na stronach internetowych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sędziejowicach i Urzę-
du Gminy Sędziejowice. 
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Delegacja złożyła okolicznościową wią-
zankę na symbolicznej mogile powstańców 
znajdującej się na widawskim cmentarzu. 
Uczczono w ten sposób pamięć tych, którzy 

UCZCILI PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
We wtorek, 1 marca, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Bruzda oraz zastępca skarbnika gminy Piotr Wołosz, w imieniu 
społeczeństwa uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

nie złożyli broni przed sowieckim okupan-
tem, stając się na całe dziesięciolecia wy-
klętymi, wyrzuconymi poza ramy społeczne 
komunistycznego reżimu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych poświęcony jest żołnierzom party-
zantki antykomunistycznej, którzy z bronią 
w ręku opierali się powojennej sowietyza-
cji Polski. Data obchodów święta nawiązu-
je do egzekucji w więzieniu mokotowskim 
siedmiu członków IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z mjr. 

Tegoroczna impreza odbyła się w niedziel-
ne popołudnie, 6 marca, a przybyło na nią oko-
ło 250 osób. Do udziału w niej zachęcał bo-
gaty program artystyczny przygotowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie. Obcho-
dy tego wyjątkowego święta już na stałe wpi-
sały się w kalendarz imprez kulturalnych gmi-
ny i z roku na rok cieszą się coraz większym 
powodzeniem zarówno wśród pań jak i panów. 

W klimat uroczystości wprowadziła 
wszystkich Strażacka Orkiestra Dęta z Wida-
wy pod batutą kapelmistrza Michała Gronow-
skiego. Następnie wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Ryszard Bruzda złożyli paniom życzenia 
oraz obdarowali je pięknymi różami. Swoją 
obecnością zaszczycili wszystkich: senator RP 
Maciej Łuczak, poseł na Sejm RP Piotr Polak, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego 
Krzysztof Ciebiada, którzy również złożyli ko-
bietom bukiet pięknych życzeń. 

W bogatym programie artystycznym wi-
dawska publiczność podziwiała występy ta-
neczne „Wesołych Nutek”. Dzieci ćwiczy-
ły pod czujnym okiem pań Urszuli Skrzypek 
i Elżbiety Herman. W kolejnych odsłonach 
swoje umiejętności wokalne zaprezentowały: 
Martynka Kacperska, Marysia Krawczyńska, 
Nikola Zdunek, Magdalena Rusiniak i Da-
ria Góra. Serca publiczności zdobyli także 

BYŁY ŻYCZENIA, RÓŻE I… HUMOR

Grzegorz Krysiak i Marcel Strzelczyk. Chło-
paki z wielką ekspresją zaśpiewały piosenkę  
„Za zdrowie pań”. 

Prawdziwą furorę sceniczną zrobiły dwie 
kobiety: Aneta Krysiak i Małgorzata Cybulska, 
które nie tylko fenomenalnie zaśpiewały utwór 
pt. „Dżaga”, ale również wyglądały jak praw-
dziwe „dżagi”. 

Do Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie zawitała wiosna, a to za sprawą pięknych 
pań, które skorzystały z zaproszenia wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy 
i tłumnie przybyły, aby uroczyście obchodzić swoje święto. 

W podróż na ludową nutę zabrał publicz-
ność zespół śpiewaczy „Widawianie” wraz 
z instruktorem Markiem Czapińskim. Następ-
nie Aneta i Patrycja Krysiak pięknie zaprezen-
towały się w piosence „Killing me softly”. 
        Nie mogło zabraknąć miejsca na dawkę 
dobrego humoru, a to za sprawą dwóch kon-
kurencji. W konkursie „Profesjonalne wiązanie 
krawata” swoje umiejętności pokazały panie. 
Natomiast w konkursie, w którym brali udział 
panowie, ubaw mieli nie tylko zawodnicy, ale 
cała publiczność, która dodatkowo gorącymi 
brawami dopingowała panów. Mieli oni za za-
danie ulepić kopytka. Zwycięzcy obu konkur-
sów z rąk wójta otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp Oli Świętczak, która przypomniała, że  
10 marca swoje święto obchodzą męż-
czyźni i to im zadedykowała piosenkę  
„Big Big World”. Wokalny talent zaprezento-
wała Klaudia Płóciennik, profesjonalnie wy-
konując piosenkę „Babę zesłał Bóg”, której na 
gitarze akompaniował Krzysztof Szymczak. 
Program zakończył występ grupy wokalnej 
„PracującyRazem”, który zaprezentował się  
w największych przebojach polskich artystów. 

Na koniec imprezy wójt podziękował 
wszystkim wykonawcom za przygotowanie 
pięknej części artystycznej i zaprosił gości na 
tort. 

Z dużym wdziękiem i w profesjonalny spo-
sób całość programu poprowadzili: Joanna Ku-
biak, Katarzyna Nawrot-Raszewska i Robert 
Kula. 

MW

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom i Przyjaciołom gminy Widawa

życzymy: spokoju, radości, miłych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech Święta Wielkanocne

staną się okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości i szacunku.

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

Łukaszem Ciepliń-
skim na czele. Wy-
rok został wyko-
nany 1 marca 1951 
roku, po pokazo-
wym procesie.

I n i c j a t o r e m 
uchwalenia nowego 
święta był prezy-
dent Lech Kaczyń-
ski. Uzasadnienie 
dołączone do pro-
jektu ustawy głosi-
ło, że ustanowienie 

święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji patriotycznych, za 
krew przelaną w obronie Ojczyzny.”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych to także wyraz hołdu licznym 
społecznościom lokalnym, których patrio-
tyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei 
niepodległościowej pozwoliły na kontynu-
ację oporu na długie lata.                                                              

RB
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 Pomimo wiosennej aury tegoroczne ferie nie zachęcały uczniów na-
szych szkół do spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy kom-
puterem.

GOK wraz ze świetlicą finansowaną ze środków Gminnej Komisji 
Alkoholowej przygotował wiele atrakcyjnych zajęć dla dzieci w każdym 
wieku. Odbywały się zajęcia plastyczne o różnorodnej tematyce, było 
spotkanie z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Łasku poświę-
cone bezpiecznemu poruszaniu się na drogach, nie zabrakło też atrakcji 
dla miłośników tańca. Wszystkie zajęcia cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem.

Dzieciom z gminy Widawa zaproponowano również udział w zimo-
wiskach w  Murzasichle i  Poroninie. Ogółem z tej oferty skorzystało 36 
dzieci. Organizatorem w/w wypoczynku był wójt gminy wraz z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W czasie pobytu w górach dzieci zdobyły Gubałówkę, odwiedziły 
targ góralski, zwiedziły Krupówki, zabytkowe kościoły oraz sanktu-
arium papieskie. Poza tym uczestniczyły w zabawach na śniegu, korzy-
stając z sanek i jabłuszek zjazdowych oraz nart.

Natomiast dla dzieci, które w czasie ferii zimowych pozostały 
w domu, zorganizowano imprezę pn. „Dmuchany plac zabaw”, która po-
legała na bezpłatnym udostępnieniu dzieciom urządzeń rekreacyjno – za-
bawowych typu: zjeżdżalnia „Bajdocja”, plac zabaw typu „Ośmiornica”, 
dmuchana „Miękka Góra” itp. Urządzenia te były udostępnione w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół w Widawie w ciągu trzech dni.           EK

WSZYSTKO CO DOBRE…
…szybko się kończy… Wróćmy zatem wspomnieniami do tego, 
co udało się przeżyć, bo najważniejsze są miłe wspomnienia, 
a tych z pewnością nie brakuje uczestnikom zimowych ferii 
organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

W ramach programu „Rodzina 500+” mieszkańcy gminy będą otrzy-
mywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na 
drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od do-
chodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę 
lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziec-
ko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego będzie zło-
żenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Urzędu 
Gminy w Widawie, pokój nr 5, na parterze budynku w godzinach pracy 
urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek 
7.30-16.00, piątek 7.30-15.00.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie 
będą przyjmować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć 
za pośrednictwem internetu E-wniosek oraz za pomocą portalu empatia.
mpips.gov.pl, PUE ZUS lub z bankowości elektronicznej.

Wnioski złożone w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, będą rozpatry-
wane w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, a świadczenia 
wychowawcze będą wypłacane z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze złożone od 2 lipca 2016 r. 
będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za 
minione miesiące.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego to 
rodzice dzieci, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka. Je-
śli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto 
sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dziecka równo 
dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świad-

PROGRAM „RODZINA 500 +”
czenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują 
się dzieckiem. 

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 
przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno 
ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina 
taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to 
w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyj-
nego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. 

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną 
praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eli-
minuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jed-
nym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przy-
sługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym 
charakterze. 

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek 
o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właści-
wego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje 
do właściwej gminy. 

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również 
zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na pra-
wo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Dodatkowe informacje na temat przyznania świadczenia wycho-
wawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Widawie lub pod numerem tel. 43 67 21-161 oraz za pośred-
nictwem specjalnie uruchomionych infolinii przez Łódzki Urząd Woje-
wódzki w Łodzi nr tel. 42 664 20 20, 42 664 20 12, oraz w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nr tel. 22 529-06-68.

AL

Gmina Widawa w dniu 3 bm. uzyskała pozwolenie na budowę no-
wego budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu działki 
znajdującej się w miejscowości Widawa. Wybudowany budynek będzie 
jednokondygnacyjny, w klasie energooszczędności A, o powierzchni za-
budowy 1175,43 m2.

Wójt gminy Widawa informuje, że do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci wyznaczono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

POWSTANIE NOWE PRZEDSZKOLE
W budynku przedszkola znajdować się będzie pięć sal dydaktycz-

nych, sala do spania, gabinet logopedy, pokój nauczycielski i dyrektora, 
zaplecze kuchenne oraz zaplecze socjalne. Koszt opracowania projektu 
architektoniczno – budowlanego wyniósł (brutto) 144 894,00 zł.
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Rząd dolny: Jan Rażniewski, Bronisław 
Renkowski, Witalis Płoszajski, Julian Prosnak 
– dyrygent, Józef Ruprecht, Albin Michalski – 
prezes, Adam Rendecki;

Rząd drugi: Czesław Pabich, Tadeusz 
Krzesiński, Zygmunt Kamiński, Stanisław 
Błęcki, Henryk Lisiecki, Tadeusz Łukaszewicz, 
Kazimierz Rapczyński, Kazimierz Latuśkie-
wicz, Janusz Jędrzejczyk, Ludwik Siemiński;

Rząd trzeci: Tadeusz Rapczyński, Broni-
sław Rybiński, Bronisław Bąkowski, Zygmunt 
Sosnowski, Walerian Błęcki.

Ponadto do chóru należeli nieobecni na 
zdjęciu z nieznanego powodu: Miron Rapczyń-
ski, Piotr Łyżwa, Stanisław Renkowski, Ziemi-
sław Glapiński.

Z przekroju społecznego wynika, że ponad 
połowę członków stanowili rzemieślnicy i inne 
drobne zawody z tego: 6 czeladników stolar-
skich, 1 kowal, 1 kierowca samochodowy, 1 
fryzjer, 1 szewc, 1 współwłaściciel drobnego 
przemysłu i 1 kupiec (skład węgla i in.), nato-
miast resztę pozostałą stanowili niżsi pracowni-
cy umysłowi bądź bezrobotni.

Chór „Harfa” powstał w 1935 roku z inicja-

Jedyny dokument o tym chórze stanowi 
ogólne zdjęcie jego członków z 1936 roku. Na 
zdjęciu tym są następujące osoby licząc od le-
wej strony.

tywy Albina Michalskiego, Witalisa Płoszaj-
skiego, Janusza Jędrzejczyka, Juliana Prosnaka 
i kilku innych osób znanych z zamiłowania do 
pracy społecznej i kultywowania pieśni. Preze-
sem był Albin Michalski, a po jego wyjeździe 
z Łasku - Witalis Płoszajski. Henryk Lisiecki 
przez cały okres działalności chóru do wybu-
chu wojny sprawował funkcję sekretarza.

Chór działał na prawach stowarzyszenia na 
podstawie zatwierdzonego statutu organizacyj-
nego. Składki członkowskie nie obowiązywały, 
ponieważ niejeden z członków byłby skrępo-
wany niemożnością ich uiszczania, tym bar-
dziej, że żadnych kosztów administracyjnych 
nie było, a korzystaliśmy nieodpłatnie z klasy 
szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 dla 
odbywania ćwiczeń śpiewu. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że dyrygent – Julian Prosnak, 
spełniał swą tak znacząca funkcję honorowo 
z pełnym poświęceniem i zamiłowaniem oraz 
talentem dyrygenckim świadczącym o znajo-
mości pieśni chóralnej. Punktualnością przyby-
wania i rozpoczynania lekcji ćwiczeń śpiewu, 
jak również swym koleżeńskim i przyjaznym 
zachowaniem dawał dyrygent Prosnak przy-
kład wszystkim członkom, wymagając z całą 
stanowczością punktualność i stałość uczest-
niczenia w zajęciach lekcyjnych i występach, 
od czego uzależniał wyniki zespołowej pracy 

chóru i jego postępy w opanowaniu materiału 
śpiewaczego i kształceniu głosu.

Działalność chóru ograniczała się do wy-
stępowania na uroczystościach i odbywanych 
akademiach z okazji rocznic narodowych, na 
których wykonywano pieśni o charakterze pa-
triotycznym, narodowym i ludowym

Żadne imprezy dochodowe nie były przez 
nas organizowane poza deklarowaniem udzia-
łu w obsadzie towarzyskiej naszych człon-
ków w zabawach i festynach dochodowych 
urządzanych przez organizacje charytatywne: 
Polski Czerwony Krzyż, Ligę Morską, Ligę 
Obrony Powietrznej Kraju, Komitet Rodziciel-
ski przy prywatnym liceum koedukacyjnym 
ogólnokształcącym itp. Większość członków 
naszego chóru stanowili kawalerowie, znani 
z kultury obycia towarzyskiego i cieszący się 
nienaganną opinią, stąd też ich udział w do-
broczynnych imprezach dawał gwarancję fre-
kwencji i dobrego nastroju, tym bardziej, że 
kilku z członków jak: J. Jędrzejczyk, Cz. Pa-
bich i J. Ruprecht sprawowali funkcje wodzire-
jów i organizatorów gier towarzyskich w tych-
że imprezach.

Przeciętna liczba członków chóru wynosiła 
od 20 do 25 członków i w ciągu czterech lat 
międzywojennej działalności tylko kilku wy-
mieniło się na skutek wcielenia do wojska bądź 
przeniesienia na inny teren.

Z widocznych na fotografii z 1936 roku 22 
członków, żyje obecnie trzech kolegów, tj. Bro-
nisław Bąkowski, Henryk Lisiecki i Kazimierz 
Latuśkiewicz oraz Piotr Łyżwa, który wstąpił 
do chóru po 1936 roku.

Koledzy Zygmunt Sosnowski i Janusz 
Jędrzejczyk zginęli z rąk okupanta hitlerow-
skiego, kolega Tadeusz Krzesiński jako żoł-
nierz polski zginął w walce o Monte Casino 
we Włoszech, a koledzy Bronisław Renkow-
ski i Witalis Płoszajski powrócili do kraju po 
pięcioletnim pobycie w polskich oddziałach 
wojskowych na Bliskim Wschodzie i udziale 
w walkach – obecnie już nie żyją.

Prezesem honorowym chóru był Jan Nie-
wiadomski – pisarz hipoteczny w Łasku.

Chór „Harfa” nie był stowarzyszeniem eli-
tarnym, a jednak zdobył uznanie i poważanie 
społeczeństwa całego i stał się wzorem spraw-
nej w działaniu organizacji społecznie użytecz-

W czerwcu ubiegłego roku Muzeum Historii Łasku zaprosiło zwiedzających w swoje progi do nowej siedziby przy pl. 11 Listopada 7. Cieszyły 
nas przychylne opinie na temat aranżacji sal ekspozycyjnych. Wśród licznie przybyłych gości byli darczyńcy, którzy przez 18 lat wspierali 
działalność placówki. Ofiarowali eksponaty i materiały mające  oprócz wartości historycznej, często wartość sentymentalną. Czasami były to 
tylko pojedyncze przekazy, ale również one stały się zalążkiem naszego archiwum, które buduje opowieść o lokalnej historii.  Dzisiaj w ponad stu 
teczkach zawarty jest pokaźny zbiór dokumentów dotyczących życia społecznego i kulturalnego miasta, historii łaskich rodzin, szkół, zakładów 
pracy. W jednej z nich znajdują się fotografie i dokumenty odnoszące się do działalności organizacji i stowarzyszeń. Nie jest możliwe by wszystkie 
archiwalia znalazły swoje miejsce na ekspozycji. Chcąc Państwa z nimi zapoznać, będziemy stopniowo prezentować  je w „Panoramie Łaskiej”. 
Pokażemy, co dzięki darczyńcom zostało ocalone przed zniszczeniem, zagubieniem bądź zapomnieniem. Na swoje miejsce w muzeum czekają 
zapewne setki historycznych dokumentów. Uzupełniajmy zatem wspólnie łaskie archiwum. 
Poniżej przytaczamy w całości „Wspomnienie o Towarzystwie Śpiewaczym pn. Chór Harfa w Łasku”. Dokument  przekazany przez pana 
Sławomira Łyżwę, to dwie strony maszynopisu, spisane  w 1986 roku przez pana Henryka Lisieckiego, sekretarza chóru „Harfa”.  

Lidia Olszewska
Muzeum Historii Łasku
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Profesor przez całe swoje życie zwią-
zany jest z Politechniką Łódzką, choć spo-
ro podróżował i wykładał na zagranicznych 
uczelniach, m.in. w USA i Nigerii. O dorob-
ku naukowym Profesora można byłoby na-
pisać książkę, czego zapewne dokonają kom-
petentni autorzy, my zaś wspomnijmy tylko 
o tym, że polski przemysł zawdzięcza bardzo 
dużo zarówno Profesorowi jak i jego uczniom. 
B. Łaszkiewicz ponadto wypromował wielu in-
żynierów i profesorów.

W ostatnich latach Profesor wydał dwie 
książki wspomnieniowe, w których wraca do 
lat dzieciństwa i młodości, w tym osady Nowy 
Młyn. „Niezapomniane zdarzenia” to ostat-
nia książka, o której wspominaliśmy już na 
łamach poprzedniego numeru „Panoramy”. 
Autor podsumowuje swoje życie, kierując 
książkę przede wszystkim do rodziny i przyja-
ciół. Sporo uwagi poświęca swoim korzeniom 
i tym najbliższym, którym zawdzięcza najwię-
cej. To frapująca lektura, wielce pouczająca, 
szczególnie dla młodego pokolenia.

W najbliższych numerach zaprezentuje-
my fragmenty tej interesującej książki. Do-
dajmy tylko, że najnowsza książka Profesora 
Bogumiła Łaszkiewicza opublikowana zosta-
ła w znanej łaskiej oficynie Ewy i Jarosława 
Bussów.

GNIAZDO RODZINNE 
To rodzice, ich potomstwo i okres życia, 

który pamięta się w niewielkich fragmentach. 
W tym przypadku, okres ten kończy się na roz-
poczęciu drugiej wojny światowej, a zaczy-
na z chwilą mojego poczęcia. Obejmuje więc 
dziewięć lat. Jak pamiętam, był to okres wspa-
niały i beztroski. Zabudowania najbliższego 
sąsiada były oddalone około jednego kilome-
tra. Nasza osada Nowy Młyn była położona 
nad rzeką Grabią, a w zasięgu wzroku znajdo-
wały się łąki, las i niezbyt urodzajne pola. Naj-
bliższe miasteczko Łask było oddalone około 
czterech kilometrów i aby tam dotrzeć, tę odle-
głość pokonywało się pieszo, bryczką lub wo-
zem konnym, a później, tuż przed samą wojną, 
rowerem. Kobiety z najbliższej wsi, z Wrono-
wic, idąc w niedzielę do kościoła pieszo, nio-

NAJNOWSZA KSIĄŻKA BOGUMIŁA ŁASZKIEWICZA

NIEZAPOMNIANE ZDARZENIA

sły buty w rękach, 
aby je założyć już 
w mieście lub przed 
kościołem. Wieś ta 
była bardzo biedna, 
mieszkańcy tej miej-
scowości pracowali 
w folwarku, a pozo-
stali gospodarze po-
siadali dwa lub trzy 
hektary ornej ziemi 
i to nie najlepszej 
jakości. Do folwar-
ku należała gorzel-
nia i spory sad, gdzie 
czasem zaopatrywa-
liśmy się w owoce. 
Sad ten był często 
dzierżawiony przez 
Żyda lub bardzo ubogą rodzinę, mieszkającą 
całe lato w szałasie ze słomy. Jak pamiętam, 
rodzina ta miała dwoje dzieci, w tym jedno ka-
lekie z dużym wodogłowiem.

Warunki bytowe w Nowym Młynie były 
skromne. Nasi kochani rodzice pracowali bar-
dzo ciężko, mimo posiadania kilkoro osób do 
pomocy i jednego lub dwóch młynarzy, oboro-
wego, z reguły dwóch stajennych zajmujących 
się pracą na roli i obsługujących konie, były też 
przeważnie dwie dziewki do pracy w kuchni, 
ogrodzie i całym obejściu. Latem, zwłaszcza 
w okresie żniw, pracowali również dodatkowo 
najemni robotnicy.

Historia osady Nowy Młyn, według opo-
wieści w której nie wszystko może być praw-
dą, sięga czasów zaboru rosyjskiego, kiedy 
osadnik niemiecki nazwiskiem Neuman wybu-
dował drewniany młyn, na rzece Grabi, pomię-
dzy Kolumną i Łaskiem. Synowie tego osad-
nika nie przyjęli ojcowizny, a młyn wraz z za-
budowaniami został zakupiony przez dziadka 
autora, jak wynika ze starych dokumentów, 
w tysiąc dziewięćset dwudziestym roku, tuż 
po pierwszej wojnie światowej. Dziadkowie, 
Józef Łaszkiewicz ze swoją żoną Stanisławą, 
z domu Kunicką, sprzedali majątek Mysłako-
wice, położony około dwudziestu kilometrów 
na wschód od Płocka, i z walizką pieniędzy 

Profesora Bogumiła Łaszkiewicza nie musimy przypominać naszym Czytelnikom, ponieważ wielokrotnie pisaliśmy 
o nim, wspominając m.in. o jego młodzieńczych wspomnieniach, a także słynnym spotkaniu po kilkudziesięciu 
latach absolwentów łaskiego liceum. Profesor zaprosił do swojego domu, znajdującego się niedaleko Pabianic, 
koleżanki i kolegów z licealnej klasy, których losy potoczyły się różnorodnie. Była okazja do wspomnień 
i konfrontacji młodzieńczych aspiracji i ambicji z późniejszymi dokonaniami i życiowym dorobkiem.

nej, którą reprezentował każdy z jej członków. 
Po wyzwoleniu pozostali przy życiu człon-

kowie zainicjowali rozpoczęcie działalności 
chóru, wykorzystując poparcie Powiatowego 
Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, który zadeklarował prawo korzy-
stania przez chór ze świetlicy tejże instytucji 

dla odbywania lekcyjnych ćwiczeń śpiewu. 
Dyrygentami byli zmieniający się M. Miar-
czyński i Edw. Cherczyński. Według opinii 
członków powstałego chóru działalność jego 
wygasła po czteroletniej pracy, przebiegającej 
ze zmiennymi sukcesami, powodem czego był 
brak dyrygenta oddanego chórowi z całym ser-

cem i poświęceniem, jakim był dyrygent w la-
tach 1935 – 1939 Julian Prosnak.

Łask, 1986-01-02. 
Henryk Lisiecki ur. 1913-04-21. 

ul. Kilińskiego 13b 
b. sekretarz chóru „Harfa” 

WSPOMNIENIE O „ HARFIE”
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Obraz olejny Edwarda Józefiaka

przyjechali osiedlić się w nowym miejscu, 
wraz z liczną rodziną. Najstarszym synem 
był tatuś autora, który po śmierci ojca prze-
jął osadę w 1922 roku. Wkrótce po przejęciu 
młyn spłonął na skutek zapalenia się drew-
nianego łożyska wału napędzającego. Zbudo-
wany nowy młyn murowany, wkrótce po uru-
chomieniu trzeba było rozebrać, gdyż zaczęły 
pękać ściany, w wyniku podmycia fundamen-
tów przez wodę napędzającą koło młyńskie. 
Wówczas zaciągnięto pożyczkę od wielu osób, 
którą spłacano aż do drugiej wojny światowej. 
Na istniejących wzmocnionych fundamentach 
postawiono nowy młyn drewniany, który od 
tej pory przyjął nazwę Nowego Młyna. Na tej 
posiadłości ciążyły ogromne zadłużenia, gdyż 
na odbudowę młyna złożyła pieniądze cała ro-
dzina z obu stron rodziców autora. Tak więc 
obowiązkiem rodziców było spłacenie całego 
rodzeństwa, co miało miejsce jeszcze po dru-
giej wojnie światowej, gdzie ostatnim, który 
się ożenił, był brat najmłodszy Tatusia, wujek 
Alek. 

Mój dom rodzinny należał do domów 
otwartych, w którym latem zawsze było pełno 
gości i spory tabun młodzieży. W niedzielę do 
stołu siadało kilkanaście osób. 

ciąg dalszy w następnym numerze
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(4)
Spółdzielnia w tym czasie skupia się na 

innych sprawach. Ponieważ brakuje pieniędzy 
na wznoszenie nowych bloków, daje też o so-
bie znać kryzys wśród wykonawców branży, 
ŁSM koncentruje się na działaniach z zakresu 
termomodernizacji i opomiarowania zasobów. 
Wcześniej ze zrozumiałych powodów odkła-
dano te sprawy na później, wszak potrzebne 
były nowe mieszkania, teraz nadchodzi czas na 
oszczędności i jakość. Spółdzielnia podejmu-
je to wyzwanie, choć nie jest ono ani proste, 
ani tanie. Na szczęście istnieją możliwości fi-
nansowego wspierania np. termomodernizacji 
i ŁSM z nich korzysta.

Proces opomiarowania i termomoderniza-
cji, zapoczątkowany u progu lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia, trwa właściwie do 
dziś. Obserwuję go z zainteresowaniem, do-
strzegając w nim nie tylko element poprawia-
jący estetykę osiedli i miasta, ale i olbrzymią 
szansę na oszczędności. Te ostatnie to nie tylko 
duże pieniądze pozostawione w kieszeni spół-
dzielców, ale i zdrowsze powietrze w Łasku. 
A przecież pamiętam jeszcze niedawno dymią-
ce dziesiątki kominów ogrzewających łaskie 
bloki i zatruwających powietrze, którym oddy-
chamy.

Wyliczanie poszczególnych osiedli i blo-
ków, które poddano termomodernizacji, zaję-
łoby tu bardzo dużo miejsca, dlatego ograni-
czę się do stwierdzenia, że ta wielka operacja 
miała historyczne wręcz znaczenie. Dlaczego? 
– może ktoś zapytać. Ano dlatego, że odmieni-
ła wygląd osiedli i miasta, a jednocześnie prze-
dłużyła żywot domów, które przez kilka dzie-
sięcioleci wznoszono w Łasku z wielkiej płyty. 

Za jakiś czas młode pokolenie będzie py-
tać, co to była ta wielka płyta? Odpowiadać bę-
dziemy, że to prefabrykowane elementy, które 
przyspieszyły budowanie mieszkań. Wbrew 
mankamentom właśnie dzięki niej wiele rodzin 
zyskało własny dach nad głową, choć nie była 
idealnym antidotum na brak mieszkań. Oczy-
wiście wielka płyta kiedyś dokona swego ży-
wota, ale trzeba robić wszystko, by trwała jak 
najdłużej. A termomodernizacja połączona 
z remontami domów z pewnością przyczynia 
się do przedłużenia żywota bloków.

Wraz ze schyłkiem budownictwa wielko-
płytowego następuje nawrót do tradycyjnych 
materiałów budowlanych. Widać to także na 
„Przylesiu”, gdzie w ostatnich latach powsta-
ły nowe bloki z cegły, budowane już według 
najnowocześniejszych technologii. Możemy je 
oglądać choćby przy ulicy Szkolnej. ŁSM na-
leży dziś do nielicznych w naszym wojewódz-
twie, które decydują się na powiększanie swo-
ich zasobów mieszkaniowych, a tym samym 
konkurowanie z deweloperami, którzy zara-
biają duże pieniądze na lokatorach. Widzę to 
doskonale porównując choćby ceny mieszkań 
w Łodzi czy Łasku.

Dziś w zasobach ŁSM znajduje się blisko 
80 budynków mieszkalnych posiadających 
prawie 2,7 tys. mieszkań, a przecież trzeba 
doliczyć jeszcze 9 budynków użytkowych ta-
kich jak biura, pawilony handlowe i usługowe, 
a także zaplecze remontowo-konserwacyjne. 
Same lokale mieszkalne stanowią prawie 150 
tys. metrów kwadratowych. I pomyśleć, że za-
częło się bardzo skromnie, od jednego bloku 
i mglistych nadziei… 

TO JEDNAK SIĘ OPŁACA
Z okazji 50-lecia ŁSM spółdzielcy otrzy-

mali obszerną gazetkę obrazującą dzieje i dro-
gę, jaką w ciągu półwiecza przeszła ich firma. 
Zafrapował mnie szczególnie jeden z artyku-
łów poświęcony efektom termomodernizacji. 
Przez lata bowiem sporo mówiono o tych efek-
tach, pakowano olbrzymie pieniądze w ocie-
planie murów i opomiarowywanie mieszkań, 
ale nigdy dotąd nie otrzymałem tak konkret-
nych wyliczeń dotyczących efektów energe-
tycznych.

Nie zamierzam powtarzać danych i argu-
mentów z tej publikacji, ograniczę się jedynie 
do stwierdzenia, że termomodernizacja opła-
ciła się nam wszystkim. Gdyby jej nie zreali-
zowano, płacilibyśmy za energię cieplną dwu-
krotnie więcej. A w kolejnych latach nie byłoby 
taniej…

  Stanisław Barcz

Ogródek jordanowski sprzed 
kilkudziesięciu laty

Aleja 1 Maja rodziła się przed laty w czynie społecznym. Mieszkańcy pomagali w budowie 
tej ulicy, bo potrzebna była nowoczesna arteria w tej części miasta. Mało kto dziś pamięta, że 

pierwsze bloki spółdzielcze też powstawały przy pomocy przyszłych lokatorów.

Wielka płyta trafiła 
również do Łasku
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Zbiórka obejmuje następujące odpady wielkogabarytowe: 
- wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny
- metale (złom)
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory)
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze)
- urządzenia zawierające freony (lodówki)
- zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm)
- baterie i akumulatory.
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. 18.04.2016 r. /poniedziałek/
Łask, ulice: Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Plac Dąbrowskiego, Pl.11 Listopada, Północna, Słowac-
kiego, Strażacka, Reymonta, Tylna, Wąska, Widawska, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego  
budynki ZGM, Łask: Plac Dąbrowskiego 3, Pl. 11 Listopada 1, 21, Zielona 12, Kilińskiego 26, 63, 69, 69B, 69C, Widawska 3, 14, 18, Żeromskiego 10, 21

II. 19.04.2016 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: Warszawska 32, Spółdzielcza, Batorego 34, 38, 46, 
przy „TWIKSIE”, 9 Maja 46, 63, 69, szczyt pomiędzy bl. 67/69, 73 
budynki ZGM Łask: 9 Maja 88, 88A, 88B /baraki/, ul. Warszawska 2, 2A; Objazdowa 4, 6  
Osiedle Przylesie, ulice: Borowikowa, Bohaterów Września, Cisowa, Dębowa, Jodłowa, Jesionowa, Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna, Szkolna, 
Topolowa; gmina: Wola Łaska.

III. 20.04.2016 r. /środa/
Łask, ulice: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, Prusa, Sien-
kiewicza, Słoneczna, osiedle Sobieskiego: Jana Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 9 B, 12, Narutowicza 5, 25, 30, 32, 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, Prostokątna 1, Skło-
dowskiej 2, 3, 4, 5, 7, śmietnik przy „Witamince”; osiedle Mickiewicza: Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3, 1 Maja przy kotł.; osiedle MON: 
Kosynierów 1, 3; Jana Pawła II bl. 9, 9A, 13, 14, 15, 16, 17, 19; Wróblewskiego 3, 5, Pułaskiego 1, 3, 5 
budynki ZGM, Łask: Południowa 4, 4 A, 4 B

IV. 21.04.2016 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: Graniczna 11, 12, Gdańska 17, Komuny Paryskiej 14, 20, Lubelska 4, 6, 10, 12, Letnia 7, 8, 11, Jagiełły 8, 10, Piękna 6, Piotrkowska 
7, 11, 25, Szarych Szeregów 5, Wczasowa 2, Wileńska 1, 13, 25, 27, Tuwima 24, Zakopiańska 16

V. 22.04.2016 r. /piątek/
Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Buczka, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, Jaśmi-
nowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mokra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Pogodna, Przed-
wiośnie, Rolnicza, Różana, Sawickiej, Sportowa, Torowa za torami, Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa 
budynki ZGM: Błękitna 19, Torowa 14

VI. 25.04.2016 r. /poniedziałek/
Kolumna: Armii Ludowej, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, Plażowa, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, Spacero-
wa, Swojska, Śląska, Światowida, Świerkowa, Spokojna, Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zagajnikowa; 
budynki ZGM: Armii Ludowej 2, Wojska Polskiego 9, 11, 14, 16, 22, 26, 27, Toruńska 2, 9, 13, 23, Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmowa 1, 7, 
Katowicka 1, Sosnowa 1
Gmina: Ostrów Osiedle, Ostrów wieś

VII. 26.04.2016 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. 27.04.2016 r. /środa/
Gmina: Aleksandrówek, Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, Podłaszcze, Sięganów, Rokitnica, Teodory, Teodory osiedle 
budynki ZGM: Teodory 62

IX. 28.04.2016 r. /czwartek/
Gmina: Bałucz, Borszewice Cmentarne, Borszewice Kościelne, Borszewice Kolejowe, Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz, Kolonia Bilew, Kopyść, 
Mikołajówek, Młynisko, Okup Wielki, Okup Mały, Grabina, Orchów, Orchów Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, Zielę-
cice; budynki ZGM: Okup Mały ul. Akacjowa 3A

X. 29.04.2016 r. /piątek/
Gmina: Anielin, Jabłonki, Karszew, Krzucz, Rembów, Remiszew, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzesz-
czewice Skrejnia, Wrzeszczewice Tomaszew.

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 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
W MIEŚCIE I GMINIE ŁASK, 18-29.04.2016 R.
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14 lutego br. odbyły się w Grodkowie zawody pucharowe modeli szybowców halowych 
wyrzucanych z ręki w kategorii F1N. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Modelarzy 
Opolszczyzny „Feniks”. W kategorii młodzików Mikołaj Bulzacki był szósty, w kate-
gorii młodziczek Oliwia Matyśniak zajęła III miejsce, w kategorii juniorów młodszych 
Konrad Dębicki był czwarty, w kategorii juniorów Jakub Dębicki był 5, w kategorii 
seniorów Krzysztof Bulzacki zajął II miejsce. W zawodach wystartowało łącznie 49 za-
wodników.

SZYBOWCE  W  HALI

FERIE, BIBLIOTEKA 
I DZIECI…
Biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek – to także miejsce 
spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz mini galeria sztuki 
i małe centrum rozrywki. W związku z tym w ferie biblioteczne 
działania stają się intensywniejsze, książnica ożywa, nabiera 
barw i energii, by czas zimowej laby uatrakcyjnić i radośnie 
pokolorować. 

Filia dla dzieci Biblioteki Publicznej w Łasku podczas tegorocznych fe-
rii ogłosiła III edycję konkursu na najciekawszy zbiór kolekcjoner-
ski. W konkursie, pt. „Kocha, szanuje i zbiera, czyli cudeńka kolek-
cjonera” wzięło udział łącznie 16 osób, prezentując w czytelni biblio-
teki 21 różnych kolekcji. Trzyosobowe jury wyłoniło 6 najciekawszych 
i najoryginalniejszych zbiorów, przyznając im następujące nagrody: 

CUDEŃKA MŁODEGO KOLEKCJONERA

W dniu 5 marca br. odbyły się zawody pu-
charowe modeli szybowców halowych wyrzu-
canych z ręki w kategorii F1N o Puchar Dyrek-
tora MOKiS-u w Pyskowicach. Zawody zorga-
nizowało Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy 
Lotniczych. W kategorii młodzików Piotr Nie-
wiadomski zajął III miejsce, Mikołaj Bulzac-
ki był siódmy, Mikołaj Głodek - 19, Szymon 

Oborowski - 22, Maciej Wilczyński - 25,w ka-
tegorii młodziczek Oliwia Matyśniak zajęła III 
miejsce, w kategorii seniorów Krzysztof Bul-
zacki zajął III miejsce, Jakub Laszczyk był 4, 
Andrzej Pikosz - 10. W zawodach wystartowa-
ło łącznie 93 zawodników.

 
Andrzej Pikosz

I miejsce – Weronika Miller
II miejsce - Kornelia Langowska, Bartosz 
Zalewski, Lidia Goździk, Julia Binkowska 
II miejsce – Oliwia Langowska

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody po-
cieszenia oraz kolorowe dyplomy. Wszystkim 
młodym kolekcjonerom gratulujemy!

    Anna Sobczak

Tradycyjnie biblioteka dla dzieci organizuje w tym czasie wiele zajęć 
dla dzieci i młodzieży, by wykrzesać z młodych ludzi chęć współpracy, 
młodzieńczy entuzjazm i  pasję czytania. Dla małych hobbystów zor-
ganizowano konkurs kolekcjonerski, pt. „Kocha, szanuje i zbiera, czyli 
cudeńka kolekcjonera”. Nie zabrakło zajęć czytelniczych i plastycznych 
z zabawnymi bohaterami rosyjskiej bajki - „Maszą i niedźwiedziem”. 
Dla czytelników uzdolnionych manualnie przygotowano kurs tworze-
nia rysunków pikselowych, a dla fanów muzyki - karaoke, prowadzone 
przez Przemysława Frąca, lidera zespołu „Hicior”. Dzieci poznały tak-
że specyfikę harcerstwa i dzieje skautingu dzięki wizycie w bibliotece 
instruktora Kamila Kaczmarka. Młodzież oraz podopieczni z ŚDS sko-
rzystali z  bibliotecznej oferty, wybierając integrujące gry planszowe, 
a miłośnicy lokalnej historii zdecydowali się na wycieczkę do łaskiego 
muzeum oraz skarbca w łaskiej kolegiacie.

Anna Sobczak

Patrz: fotoreportaż na str. 28
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Teresa Wesołowska

Wpadła nam w ręce ulotka pod tym tytułem 
i wzbudziła spore zdziwienie. Przedstawia za-
wody deficytowe w powiecie łaskim, a także 
te, których jest nadmiar i równowaga. Aczkol-
wiek autorzy ulotki zastrzegają, że „badanie 
zostało przeprowadzone przez ekspertów na 
przełomie III i IV kwartału 2015 r.”, to odno-
simy wrażenie, że z realiami i tak ma ono nie-
wiele wspólnego, gdyż powstało za biurkiem, 
bez uwzględnienia specyfiki powiatu.

Jeśli idzie o nadmiar specjalistów to w po-
wiecie łaskim nie mają szans na zatrudnienie 
m.in.: architekci krajobrazu, betoniarze i zbro-
jarze, biotechnolodzy, ekonomiści, fryzjerzy, 
kucharze, masarze i przetwórcy ryb, mechani-
cy maszyn i pojazdów samochodowych, ope-
ratorzy maszyn włókienniczych i obrabiarek 
skrawających, rolnicy i hodowcy, specjaliści 
ds. bezpieczeństwa i jakości. Aż dziw, że po-

To jeden z najstarszych plebiscytów w 
gminie Łask. Co roku wyłaniamy najpopular-
niejszego sportowca, przypominając przy oka-
zji sportowe osiągnięcia młodych ludzi. Oto 
wyniki zakończonego głosowania organizowa-
nego pod patronatem burmistrza Łasku Gabrie-
la Szkudlarka.

 

minięto specjalistów od budowy statków dale-
komorskich i fachowców od obsługi reaktorów 
atomowych.

Jakich fachowców brakuje w powiecie? 
Agentów ubezpieczeniowych, doradców finan-
sowych i inwestycyjnych, kadry kierowniczej 
i menadżerów, kierowców ciągnika siodłowe-
go, monterów okien i szklarzy, przedstawicieli 
handlowych oraz robotników obróbki drewna 

i stolarzy. Gdyby autorzy tego wykazu pofa-
tygowali się do wielu firm i urzędów choćby 
w Łasku, zorientowaliby się, że realne potrze-
by wyglądają inaczej…

Urzędy pracy (powiatowy i wojewódz-
ki) wydały pieniądze na nikomu niepotrzebną 
ulotkę, do tego jej treść nijak nie przystaje do 
realiów. Zatem po co ludziom taki barometr?  
      (ER)

NAJPOPULARNIEJSI 
SPORTOWCY ROKU 
2015 W GMINIE ŁASK

Na dalszych pozycjach uplasowali się: 
Dominik Chmiel, Kamil Królak, Zuzanna Po-
krska, Marika Grzesiak, Igor Szymański i Kon-
rad Dębicki.

Uroczyste podsumowanie wyników plebi-
scytu oraz wręczenie okolicznościowych statu-
etek młodym sportowcom i ich trenerom odby-
ło się w 18 marca br. w ŁDK.

  

Wyniki głosowania: 

Adam Berbelski – pływanie 235 
głosów I m-ce 

Nikola Błażejewska – pływanie 225 
głosów II m-ce 

Dawid Owczarek – piłka nożna 146 
głosów III m-ce 

Karolina Kubiak – karate, kickboxing 135 
głosów IV m-ce 

Julia Wojtaszek – piłka siatkowa 129 
głosów V m-ce 

Maciej Kacperski – piłka nożna 90 
głosów VI m-ce 

Hubert Kudra – karate, kickboxing 65 
głosów VII m-ce 

Angelika Szczepańska – karate, kickboxing 60 
głosów VIII m-ce 

Piotr Bąk – karate, Muay-Thai 51 
głosów IX m-ce 

Mikołaj Bulzacki – modelarstwo lotnicze i 
kosmiczne 

50 
głosów X m-ce 

Dominik Chmiel – BJJ, MMA 37 
głosów   

Kamil Królak – piłka nożna 35 
głosów   

Zuzanna Pokorska – piłka siatkowa 30 
głosów   

Marika Grzesiak – piłka siatkowa 27 
głosów   

Igor Szymański – modelarstwo lotnicze i 
kosmiczne 7 głosów   

Konrad Dębicki – modelarstwo lotnicze i 
kosmiczne 2 głosy   

  

 

Ważniejsze imprezy w kwietniu 
 

kulturalne  
L
p. 

Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 
imprezy 

Organizator 
 

1. Podróże wyobraźni – wystawa prac 
graficznych klubu 32. BLT  

kwiecień BP w Sieradzu 
Filia w Łasku  

BP w Sieradzu Filia  
w Łasku 

2.  Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu – wystawa  

kwiecień BP w Sieradzu 
Filia w Łasku  

BP w Sieradzu Filia  
w Łasku 

3. 
 

Wystawa fotografii Piotra Stanaszka 28.04 godz. 18 
– finisaż  

ŁDK  ŁDK 

4. Międzypowiatowy konkurs chemiczny 
dla uczniów gimnazjów 

2 I LO w Łasku  OPRU „Asymptota” 

5. Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. 
„Uchodźcy- czy przyjmować ? – jak 
przyjmować ?” wygłosi                       
ks. dr Przemysław Szewczyk  

5 
godz. 10.45 

ŁDK  ŁDK  

6. Spotkanie z poetą Tadeuszem 
Zawadowskim  

8 
godz. 18 

BP w Łasku  BP w Łasku  

7. Film z krzyżykiem pt. „Bernadetta. 
Cud w Lourdes”                                                        

12 
godz. 19 

ŁDK  Parafia pw. NPNMP 
i św. Michała Archanioła, 
ŁDK 

8. Obchody 76. rocznicy zbrodni 
katyńskiej  

13 
godz. 13 

cmentarz 
parafialny, Łask  

gmina Łask,  32. BLT  
w Łasku  

9. Wykład UTW pt. „Sytuacja osoby 
dorosłej doznającej przemocy w 
rodzinie” wygłosi Tamara Szymko  

19 
godz. 10.45 

ŁDK  ŁDK  

10 Wieczór autorski w grupie  „Na progu” 22 
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

11 Międzynarodowy Dzień Tańca  29 ŁDK  ŁDK  
12 Wystawa malarstwa Mariusza 

Gosławskiego  
29 – wernisaż 

godz. 18 
wystawa - 

maj/czerwiec 

BP w Łasku  BP w Łasku  

13 Powiatowy Dzień Onkologiczny 28 Starostwo 
Powiatowe 

powiat łaski, gminy 
powiatu, WOK Łódź  

 

 

 

 

 
 
 
 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Zawody strzeleckie o Puchar 
Wiosny  

kwiecień strzelnica w 
Ostrowie  

SAK „Merkury”   

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – KS Złoczewia 

2 
godz. 17 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

3. Mecz piłki nożnej klasy 
okręgowej, LUKS Bałucz – 
LKS Czarni Rząśnia 

3 
godz. 16 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

4. XI Wojewódzki Bieg Pamięci 
Św. Jana Pawła II pod 
patronatem metropolity 
łódzkiego oraz marszałka 
województwa łódzkiego  

10 
godz. 10.30 

kolegiata łaska, 
otwarcie  biegu –             
ul. Warszawska 13    

powiat łaski,  
gminy powiatu 
łaskiego, kustosz 
Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskiej  

5. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – LKS Płomień 
Dzigorzew 

16 
godz. 17 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

6. Mecz piłki nożnej klasy 
okręgowej, LUKS Bałucz – 
LKS Unia Sulmierzyce 

17 
godz. 16 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

7. Mecz piłki nożnej klasy 
okręgowej, LUKS Bałucz – 
KS Gal – Gaz Galewice 

30 
godz. 17 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  
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ZAPOMNIANEGO MALARZA

PATRIOTYCZNY ORĘŻ



 

FERIE
W ŁASKU


