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Zakupy za 
pół miliarda dolarów

Za prawie pół miliarda dolarów Polska 
nabędzie w  USA nowoczesne uzbrojenie 
i  wyposażenie do samolotów wielozadanio-
wych F-16. Taką informację podała niedaw-
no Amerykańska Agencja Obrotu Uzbro-
jeniem funkcjonująca przy Pentagonie. 
W MON twierdzą, że wystąpili o pieniądze 
na zakup, ale nie przesądza to jeszcze o tym, 
że transakcja dojdzie do skutku.

Transakcja ma być sfinansowana z pie-
niędzy już przeznaczonych na program F-16 
(3,5 mld dol od 2003 r.), zatem nie będzie 
ona teraz obciążać polskiego podatnika. Nasi 
piloci otrzymają prawdopodobnie m.in.: ra-
kiety taktyczne AIM-9X Sidewinder Block 
II, rakiety średniego zasięgu powietrze-po-
wietrze AIM-120C-7 AMRAAM, bomby 
kierowane Paveway II GBU-49 i  tradycyjne 
bomby lotnicze. Będą też silniki i wyposaże-
nie samolotów, m.in. urządzenia do nocnej 
obserwacji.                                          (ER)

BEZ AKCYZY
49-latek ze Zduńskiej Woli, który pojawił  

się w Łasku z papierosami bez polskiej akcyzy, 
miał pecha, bo zainteresowali się nim nie tylko 
palacze, ale i stróże prawa. W jego torbie odkryli 
m.in. ponad 900 szt. papierosów, a w domu do-
datkowo papierosy i kilka kilogramów tytoniu, 
były też gilzy, maszynki do produkcji papiero-
sów. Teraz amatorowi łatwego zarobku przyjdzie 
rozliczyć się z fiskusem i ponieść konsekwencje 
naruszenia ustawy karno-skarbowej.

Zasnął za kierownicą
Początkowo policjanci myśleli, że stało się 

jakieś nieszczęście kierowcy BMW stojącego 
na środku drogi Widawa-Ligota. Gdy jednak 
otworzyli pojazd, poczuli odór alkoholu i zo-
baczyli śpiącego 29-letniego kierowcę i o rok 
starszego pasażera. Mężczyźni po prostu zasnę-
li z powodu „przemęczenia”. I nawet trudno 
się temu dziwić, wszak musieli wcześniej wy-
pić sporo trunku, bo u kierowcy stwierdzono 
3,3 promila alkoholu, a u jego kompana około 
4. Do tego kierowca nie miał prawa jazdy. Zaj-
mie się nim teraz Temida.                     (ER)

Walkiewicz o Mentawai
W Bibliotece Publicznej w Łasku kolejny raz 

odbyło się spotkanie z podróżnikiem Tomaszem 
Walkiewiczem.   Licznie zgromadzonej publicz-
ności nasz łaski globtroter zaprezentował zdjęcia 
i krótkie filmy z wyjazdów do Indonezji  i spotkań 
z członkami plemienia   Mentawai. Podczas pre-
zentacji  barwnie opowiadał o podróży oraz o co-
dziennym życiu Mentawajów  i  ich zwyczajach. 

Ponad  trzydzieści  fotografii  będących  za-
pisem podróży można oglądać do końca marca br. 
w Galerii pod Korabiem. Uzupełnieniem wysta-
wy są przedmioty używane przez członków ple-
mienia, m.in. łuk ze strzałami oraz maczeta.

    B.D. 
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 Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 ŚP. URSZULI  PIETRZAK
długoletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

 ostatnio pełniącej funkcję  Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
NAJBLIŻSZEJ RODZINIE

 wyrazy głębokiego współczucia składają
Burmistrz Łasku 

Przewodniczący i radni  Rady Miejskiej w Łasku,  
 pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku 

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP. TADEUSZA SZKUDLARKA
wieloletniego pracownika 

Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Łasku

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają
Burmistrz Łasku i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

oraz 
Starosta Łaski i pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

Stoiska na Jarmarku
19 maja br. w Łasku, na terenie rekreacyj-

nym przy ul. Narutowicza 28, odbędzie się Jar-
mark Łaski. Jest to już szesnasta edycja tej najpo-
pularniejszej w naszym mieście imprezy. Zachę-
camy do skorzystania z możliwości zaprezento-
wania swojej oferty poprzez wystawienie stoiska 
podczas jarmarku. Zainteresowanych udziałem 
prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego, 
który dostępny jest na stronie www.lask.pl. 

                                                             PF

KU CZCI OFIAR KATYNIA
Burmistrz  Łasku, przewodniczący 

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

Z okazji Świąt Wielkiejnocy
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
pragniemy złożyć
Mieszkańcom gminy Łask i wszystkim Czytelnikom „Panoramy Łaskiej”
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego
trwale zagości we wszystkich sercach,
niosąc Wiarę, Nadzieję i  Miłość.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łasku           Burmistrz Łasku   
                Robert Bartosik                              Gabriel Szkudlarek

Wybraliśmy najpopularniejszych  
sportowców gminy Łask w 2011 roku

Po raz 14. mieszkańcy gminy Łask wybierali najpopularniejszych sportowców  
w 2011 roku. Głosowano za pomocą SMS-ów na 15 sportowców zgłoszonych 
przez łaskie kluby. Oddano 970 głosów (32 SMS-y więcej niż w roku ubiegłym)  
na zawodników trenujących: siatkówkę, piłkę nożną, karate, pływanie, strzelectwo, 
tenis stołowy i modelarstwo kosmiczne.

Oto wyniki plebiscytu na najpopularjnie-
szego sportowca naszej gminy w ubiegłym 
roku: na I miejscu - Karolina Lipowska  (314  
głosów) - Łaski Klubu Sztuk Walki OY-
AMA KARATE, II - Agnieszka Raczyńska  
(158) - Łaski Międzyszkolny Ludowy  Klub  
Sportowy  ŁASKOVIA, III - Marcin Kwiatek 
(106) - Międzyszkolny Uczniowski  Ludowy  
Klub Sportowy w Łasku, IV - Martyna Jasińska 
(101) - Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy WODNIK w Łasku, V - Karolina Rogala  
(88) - Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Spor-

towy ŁASKOVIA, VI - Natalia Gwis (62) - Klub 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK, 
VII - Klaudia Malinowska  (42) -  Łaski Klub 
Sztuk Walki OYAMA KARATE, VIII -  Agata 
Rafalska  (28 ) - Klub Strzelecki „KRUK” LOK 
Łask, IX -  Michał Cichy (27) - Klub Strzelec-
ki „KRUK” LOK Łask, X -  Maciej Jakóbczak 
(19) – Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy  w Łasku.

Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu 
nastąpiło 16 marca w Łaskim Domu Kultury. 
                             dokończenie na str. 12

Z chorym  
kręgosłupem

 – do Kolumny
Na samej granicy Kolumny i  gm. 

Dobroń powstał ośrodek rehabilitacji 
medycznej Columna Medica. Standardu 
mogą  mu pozazdrościć nawet zachodnie 
tego typu placówki lecznicze. Nie przy-
pomina ani szpitala, ani tradycyjnej przy-
chodni leczniczej, jest raczej sanatorium, 
w  którym dokonuje się diagnostyki i  le-
czenia w  warunkach stacjonarnych. No-
woczesne zaplecze medyczne, w  połącze-
niu z  doskonałymi warunkami zamiesz-
kania i wypoczynku spowodują zapewne, 
że do ośrodka znajdującego się przy ul. 
Wakacyjnej w  Kolumnie zaglądać będą 
pacjenci nie tylko z kraju, ale i zagranicy.

Zakres działalności medyczno-terapeutycz-
nej obejmuje szeroko pojętą profilaktykę oraz 
diagnostykę i  leczenie chorób układu ruchu. 
Mogą tu trafiać pacjenci z różnorodnymi bólami 
kręgosłupa. Dodajmy jeszcze, że interdyscypli-
narny zespół profesjonalistów (m.in. z Niemiec) 
zapewni pacjentom wysoki poziom leczenia. 
Zapewne nie bez znaczenia będzie też położenie 
ośrodka w lesie. Dodajmy, iż za kilka miesięcy do 
dyspozycji pacjentów będzie też basen.

Do problematyki leczenia sanatoryjnego 
w Kolumnie, mającego tu długie tradycje, wró-
cimy wkrótce na naszych łamach. Dziś polecamy 
kilka migawek z tego nowego cennego nabytku 
Kolumny.                                                (RP)

                  Fotoreportaż – patrz str. 28
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W ŚWIĄTECZNYM 
U Szkudlarków rodzą się głównie chłopcy, więc zapewne dlatego jest ich tak dużo 

w regionie. W rodzinie Gabriela Szkudlarka, burmistrza Łasku, jest podobnie: sam 
dochował się czterech synów, z których jest bardzo dumny.

Gabriel Szkudlarek ukończył prawo i szyb-
ko zrobił aplikację radcowską, ba, na wet przez 
kilkanaście lat uprawiał ten zawód, ale na kanwie 
przemian po 1990 roku trafił do admi nistracji. 
Czy to był dobry krok? Trudno po wiedzieć - 
z  pewnością istotny, bo brakowało odpowied-
nich kadr i chciano, by został burmi strzem. Od-
mówił, bo prawdopodobnie nie czuł się wów-
czas na siłach. Do pracy w sieradzkim Urzędzie 
Wojewódzkim w marcu 1991 roku namówił go 
jednak jego były aplikant Marek Cieślak, dziś 
wiceprezydent Łodzi, niegdyś wi cewojewoda 
sieradzki.

WAŻNY URZĘDNIK
Gdy wprowadzono stanowisko dyrektora 

generalnego Urzędu, został ważnym urzędni-
kiem, bo stał się pracodawcą rzeszy pracowników 
UW. Potem było jeszcze wiele odpowiedzialnych 
stanowisk — łącznie z dyrektorem generalnym 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przez dwie 
kadencje był rad nym Rady Miejskiej w Łasku,    
a nawet pierw szym przewodniczącym po 1989 
roku. Po 1,5 roku zrezygnował,  z powodu pracy 
w Urzędzie Wojewódzkim.

Zdecydował się na walkę o fotel bur mistrza 
Łasku. Dlaczego? Chciał powalczyć    o większe 
dla gminy pieniądze z Unii Europej skiej,  by ra-
dykalnie zmienić obraz miasta i  poprawić wa-
runki życia jego mieszkańców, więc wyda wało 
się, że właśnie teraz nadszedł taki dobry moment. 
Poprzednicy robili wiele, by ożywić miasto, ale 
potrzebny był jeszcze większy impuls i  odwaga 
w  pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. Pierw-
szy rok rządzenia był jeszcze „na rozruchu”, ale 
potem zaczęły płynąć pieniądze na kanalizację, 
nowe przedszkole w  Kolumnie, ulicę Jodłową 
na „Przylesiu”, czekającą na dokończenie 20 lat, 
będącą wielkim problemem gminy rekultywację 
wysypiska. To tylko najważniejsze, bowiem łącz-
nie przy pomocy pieniędzy unijnych zrealizo-
wano kilkanaście projektów inwestycyjnych. To 
były znakomite posunięcia, ale za sukcesy trzeba 
było słono zapłacić.

WYSOKA CENA 
 - Gdybym wiedział, że będzie tak ciężko, praw-
dopodobnie zastanowiłbym się jeszcze raz, czy 
walczyć o fotel burmistrza - mówi Szkudlarek.
- Nie dość, ze trzeba było dużego wysiłku, by 
pozyskać pieniądze unijne, to jeszcze okazywało 

się, że niektórym łaskowianom to nie odpowia-
da. „Po co tyle kilometrów nowej kanalizacji, po 
co nowe przedszkole w  Kolumnie, jakieś Orli-
ki i  inne inwestycje?” - mówili. A  jednocześnie 
niektórzy z  nich atakowali burmistrza, że nic 
w mieście nie robi, że Łask się nie zmienia.

A w Łasku tak już jest od lat, że każda de-
cyzja, nawet ta najsłuszniejsza, musi być ośmie-
szona i skrytykowana. Niektórzy mieszkańcy na 
takim sposobie myślenia i działania zbijali nawet 
polityczny kapitał. O  dziwo, znajdowali po-
pleczników.      Tak było chociażby wówczas, gdy 
ruszyła budowa nowego pomnika. Niektórzy do 
dziś nie mogą pogodzić się z  myślą, że jednak 
inicjatywa burmistrza zyskała poparcie nawet 
kombatantów, że powstał Pomnik Niepodległo-
ści nie tylko nawiązujący  do tego sprzed wojny, 
ale i integrujący dziś łaskowian.

Podobnie było z  rewitalizacją rynku. Ktoś 
chciał fontanny, ktoś inny parku  w  centrum 
miasta, komuś jeszcze marzył się jeden wielki 
parking. A Szkudlarek miał wizje miejsca, któ re 
bez rewolucyjnych zmian byłoby akceptowa ne 
przez wszystkich. Pojawiły się więc plotki mó-
wiące o tym, że chce wycinać wszystkie drzewa, 
zamykać wjazd pojazdów itp. Musiał wyjaśniać, 
że komuś zależy na skłóceniu łasko wian, bo 
o  wycinaniu drzew nie ma mowy, co najwyżej 
mogą się pojawić dodatkowe nasa dzenia. Będą 
też miejsca parkingowe i ławecz ki dla spragnio-
nych odpoczynku. Powstanie również muzeum, 
jakiego jeszcze w  Łasku nie było. Na ten cel 
przeznaczona zostanie jedna z kamieniczek. I to 
wszystko przy 15% udziale własnym.

Boli niesprawiedliwość ocen. Nawet we 

własnym sołectwie Orchów też nie ma łatwo, 
choć jeszcze nigdy w tak krót kim czasie nie uda-
ło się tu zrobić tak wiele. Bywają i miłe chwile. 
- Dziś, ku własnemu zdziwieniu w notce biogra-
ficznej w „Nad Wartą” czytam o sobie „Cenio-
ny jest w województwie łódzkim jako prawnik, 
znawca przepisów samorządowych i administra-
cyjnych. Za jego kadencji udało się pozyskać 
największa ilość pieniędzy unijnych dla Łasku”. 
Dzwonię do Pani Redaktor J.J. z  podziękowa-
niem, ale i  protestem, że na tak wysoką ocenę 
wyrażoną w  pierwszym zdaniu nie zasługuję, 
na co Pani Redaktor: „Ja tego nie wymyśliłam. 
Usłyszałam to od mieszkańców Łasku”. Pani 
i Państwu serdecznie dziękuję – mówi G. Szku-
dlarek.

 JESZCZE SIĘ TAKI NIE URODZIŁ...
- No właśnie... Czy zatem dogodzę wszystkim? 
Raczej nie, ale trzeba robić swoje. Gdybym bez-
ustannie dyskutował a nie szedł do przodu, nie 
byłoby ani wspomnianych blisko 30 kilome-
trów kanalizacji, ani przedszkola w  Kolumnie 
czy też Pomnika Niepodległości. A  przecież 
jako jedni z  pierwszych zdecydowaliśmy się 
na budowę „Orlika 2012”, co wówczas wy-
magało odważnej decyzji. Krytykowano mnie, 
drukowano zło śliwe wierszyki. Dziś wystarczy 
popatrzeć, jak dużo dzieci i  młodzieży korzy-
sta z  tych obiek tów. Na szczęście w  trudnych 
chwilach, gdy trzeba było podejmować odpo-
wiedzialne decy zje, wspierali mnie radni z prze-
wodniczącym Robertem Bartosikiem i najbliżsi 
współpracownicy.

Przy okazji poznawał ludzi. Bolało go, gdy 
niektórzy w  oczy chwalili Pomnik Niepodle-
głości, ale oficjalnie byli ostrymi krytykami. 
Taką dwulicowością wykazali się m.in. dwaj 
żurnaliści, którzy na łamach krytykowali bur-
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NASTROJU
mistrza, a  prywatnie mówili, że pomnik, ow-
szem, podoba im się.

To w  polityce rzekomo normalne, ale 
Szkudlarkowi mocno uwiera taka postawa. Tak 
w życiu prywatnym jak i zawodowym chciałby 
uczciwości i  rzetelności. Ale rzeczywistość nie 
przystaje do takiego ideału.

Dziś Szkudlarkowi nadal nie jest łatwo, bo 
nadszedł kryzys i na wiele zadań po prostu bra-
kuje pieniędzy.
- Wielu oczekiwań nie jesteśmy w stanie speł nić. 
Dotyczy to głównie dróg miejskich  i wiej skich, 
ale moja filozofia jest taka, że w pierwszej kolej-
ności trzeba realizować te zadania, na któ re do-
stajemy unijne dofinansowanie sięgające nawet 
85 procent. Nie wykonujemy niczego, co jest 
zbędne. W  przyszłości musielibyśmy za wyko-
nanie tych zadań zapłacić z  kasy miejskiej 100 
procent.
- Nigdy nie mówiłem, że jestem cudotwór-
cą. I  Salomon z pustego nie naleje - jak mówi 
przysłowie. - Zarówno w pierwszej jak i drugiej 
kadencji zapewniałem, że będę się sta rał być 
skutecznym w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy 
i  pod tym względem jesteśmy dziś w  czołówce 
w regionie.

Tak naprawdę łaska Rada Miejska może 
mieć satysfakcję z tego, że w ciągu ostatnich lat 
udało się tak dużo zrobić, wykorzystując środki 
z zewnątrz. To zasługa nie tylko burmistrza, tak-
że jego ludzi i radnych.

PASJE
- Dużo czytam. Lubię śpiewać. Robiłem to 
kiedyś w Szkole Muzycznej w Łodzi, ale śpie-
wałem też w scholi kościelnej w Łasku, gdzie 

znalazłem żonę. Może na emeryturze, gdy 
wreszcie będę miał więcej wolnego czasu, za-
silę nasz chór „Echo Leśne” — mówi z uśmie-
chem.

Kontakt z  muzyką i  śpiewem to jak-
by fragment większej całości, którą nazwać 
można kulturą. Burmistrz uważa, że nawet 
tak małe miasto jak Łask nie może się wlec 
w ogonie i władza musi bezustannie aktywizo-
wać ludzi w zależności od ich zainteresowań. 
Sam daje przykład, choćby wspierając liczne 
inicjatywy wydawnicze takie jak nowa seria 
„Zeszytów Łaskich”, czy wydarzenia kultural-
ne z udzia łem artystów wysokiej klasy. Stawia 
też na lo kalnych twórców i ludzi aktywnych.

W  naszym mieście jest sporo ludzi 
zaanga żowanych, co potwierdziła internetowa 
rywa lizacja dotycząca najważniejszych wy-
darzeń w Łasku i Zduńskiej Woli. Łask zde-
cydowanie przebił Zduńską Wolę, choć jest 
przecież więk sza. Ostatecznie wygrały nasze 
bociany. - Czy Łask ma szansę „wybić się” na 
centrum kultury regionu? Ma, ale na to po-
trzebne są jeszcze większe pieniądze, a z tymi 
dziś jest kru cho, gdy realizuje się tyle inwesty-
cji. Dlatego li czę przede wszystkim na roda-
ków i przyjaciół naszego miasta, którzy pełnią 
ważne funkcje w  instytucjach publicznych, 
przedsiębior stwach, organizacjach finanso-
wych. Liczę też na nasze placówki kulturalne, 
np. Łaski Dom Kultury, którego nie musimy 
się wstydzić. 

ŚWIĘTA W RODZINIE
Małżonka burmistrza — Maria pracu-

je jako położna w  łaskim szpitalu. W wolnych 

chwilach śpiewa w kościelnym chórze. W życiu 
publicznym raczej się nie udziela, co nie ozna cza, 
że nie śledzi poczynań małżonka. Zna do skonale 
cenę, jaką mąż musi płacić za wierną służbę mia-
stu i  jego mieszkańcom. Niedawno borykał się 
z poważnymi kłopotami zdrowot nymi, przeszedł 
operację. Dziś te kłopoty ma już, na szczęście, za 
sobą i jak mówi, także takie trudne chwile uczą 
i hartują.

Szkudlarkowie od lat mieszkają na wsi. Nie 
przenieśli się do miasta, bo  w Orchowie jest im 
po prostu dobrze.
- Jak świętujemy Wielkanoc? Uroczyście! Jestem 
na Rezurekcji, a potem po powrocie do domu, ku 
niezadowoleniu synów, przy otwartych oknach 
puszczam Haendla „Alleluja”. Ten jeden z  naj-
piękniejszych utworów chóralno-orkiestrowych 
wstrząsa mną. Potem jest świąteczne śniadanie. 
Uwielbiam szczegól nie schab duszony w  piwie 
oraz sałatę z man darynkami polaną specjalnym 
sosem - wyna lazkiem mojej żony, która dosko-
nale zna się na kuchni. Ja sam jestem antytalen-
ciem na tym polu. Na ogół pierwszy dzień spę-
dzamy w gro nie rodzinnym we własnym domu, 
na drugi dzień czasami kogoś odwiedzamy. 
- Kiedyś wolałem Boże Narodzenie, teraz bar-
dziej odpowiadają mi Święta Wielkanocne. Dla-
czego? Może decyduje o  tym magia świę conki, 
a  może radość budzącego się życia pogłębiona 
Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Z pew-
nością jest to czas szczególny i dla nas, i dla przy-
rody.

MARZENIA BURMISTRZA 
- Jeśli idzie o marzenia „służbowe”, chciałbym, 
aby Łask miał więcej pieniędzy na inwestycje, 
by można było w  większym stopniu zaspoko ić 
oczekiwania mieszkańców. Prywatnie, aby córka 
i synowie ułożyli sobie życie mądrze i odpowie-
dzialnie, kierując się wartościami wyznawanymi 
w mojej rodzinie od pokoleń. Te wartości spra-
wiły, że żadnych poważniejszych problemów 
z zachowaniem dzieci nigdy nie mieliśmy.
                                                                    (P)
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Urząd bliżej niepełnosprawnych 
W  codziennym życiu, także zawodowym, spotykamy wokół siebie wiele osób. Wydaje nam się, że 

w każdej sytuacji zdołamy sobie poradzić, ale wbrew pozorom świat stawia różne bariery w kontaktach. 
Niepełnosprawność drugiego człowieka może wprowadzić w zakłopotanie każdą  ze stron. 

W dalszym ciągu  barier dla niepełnospraw-
nych jest zbyt dużo. Niwelowanie tych architek-
tonicznych trwa już od wielu lat, obserwujemy 
sporo udogodnień w tym zakresie, ale wciąż bar-
dzo dużo pozostało do zrobienia na tym polu. 

Ułatwianie niepełnoprawnym bezpośred-
niego udziału w  życiu publicznym to zadanie, 
na które ostatnimi czasy zwraca się coraz większą 
uwagę. Należy tu wspomnieć chociażby udo-
godnienia wyborcze (głosowanie przez pełno-
mocnika czy za pomocą nakładek Braille’a). Od  
1 kwietnia br.  na mocy ustawy z  19 sierpnia 
2011 roku o  języku migowym i  innych środ-
kach komunikowania się, organy administra-
cji publicznej oraz m.in.  podmioty lecznicze, 
jednostki policji i  straży pożarnej zobowiązane 
zostały do wdrożenia ułatwień dla osób do-
świadczających trwale lub okresowo trudności 
w komunikowaniu się (tzw. osoby uprawnione). 
Uznano, że bez zastosowania i wcielenia w życie 
odpowiednich rozwiązań osoby mające trudno-
ści w porozumiewaniu się nie będą w stanie prze-
zwyciężyć istniejących barier w funkcjonowaniu 
w  społeczeństwie. Obecność języka migowego 
we wszelkich instytucjach publicznych umożliwi 
im natomiast samodzielne załatwianie bieżących 
spraw, a tym samym ułatwi integrację.

Na czym mają polegać zapowiadane udo-
godnienia? Najistotniejszym jest to, że osoba 

uprawniona będzie miała prawo do swobodnego 
korzystania z wybranej przez siebie formy komu-
nikowania się.  

W  kontaktach z  urzędami administracji 
osobom uprawnionym umożliwia się  skorzysta-
nie z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, 
która ukończyła 16 lat i  została wybrana przez 
osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumie-
wania się i udzielenia jej pomocy w załatwianiu 
spraw.  

Ponadto organy administracji zostały zobo-
wiązane do:
-  zapewnienia dostępu do świadczeń usług tłu-
macza (PJM) polskiego języka migowego, (SJM) 
systemu językowo-migowego oraz tłumacza 
SKOGN - sposobu komunikowania się osób 
głuchoniewidomych.  Chodzi o to, aby w przy-
padku chęci skorzystania przez osobę uprawnio-
ną  z usług tłumacza, organ administracji zapew-
nił obsługę w tej formie, najpóźniej w terminie  
3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby, 
- udostępnienia  środków wspierających komu-
nikowanie się, jak:  korzystanie z  poczty elek-
tronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych  
z wykorzystaniem SMS,  MMS lub komunika-
torów internetowych, faksu, stron internetowych 
spełniających  standardy dla niepełnosprawnych 
- niedowidzących, słabowidzących.

Od 1 kwietnia br. Urząd Miejski w Łasku 

uruchomi dodatkowe środki komunikowania:
• SKYPE - poprzez identyfikator 
„prac_boi_umlask”
• SMS i MMS na nr telefonu  661 359 368
Bez zmian pozostają adresy:  
• poczty elektronicznej  um@lask.pl
• elektronicznej skrzynki podawczej 
ePUAP: ePUAP.gov.pl
a także kontakt telefoniczny:
• centrala 43 676 83 00 
• Biuro Obsługi Interesanta  43 676 83 78 lub 
79, fax 43 676 83 88 lub 43 676 83 87.

Nasza strona internetowa www.lask.pl 
została już dostosowana do wymaganych stan-
dardów. Możliwe jest powiększanie wielkości 
czcionki oraz zmiana tła, na czarne, co ułatwia 
czytanie osobom słabowidzącym.

Z uwagi na znikome na naszym terenie 
środowisko osób głuchoniemych nie dyspo-
nujemy w Urzędzie Miejskim przeszkolonym 
pracownikiem w zakresie komunikacji w języku 
migowym. Jednak w przypadku zgłoszenia przez 
osobę uprawnioną potrzeby skorzystania przy 
załatwianiu sprawy z bezpośredniego udziału 
tłumacza, zapewnimy taką  usługę  na nasz koszt.  

Więcej na ten temat na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Łasku w zakładce: Obsługa Osób 
Niepełnosprawnych. 

             Beata Mielczarek 

Sukces licealisty z Kolumny
Jakub Oleszczak, uczeń pierwszej klasy liceum w Zespole Szkół  

Ogólnokształcących w  Kolumnie został zakwalifikowany do eliminacji  
centralnych XXXVIII  Olimpiady Historycznej. 

Licealista ma za sobą dwa trudne etapy. 
W szkolnych eliminacjach skupił się na napisaniu 
pracy badawczej  z zadeklarowanej wcześniej  spe-
cjalizacji. W przypadku Jakuba był to XX wiek, 
a temat:  „Sukces czy porażka? Inicjatywy na rzecz 
pokoju i  bezpieczeństwa na świecie po 1918 r.”  
Etap wojewódzki odbył się w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Tu oprócz części pisem-
nej czekała Kubę seria odpowiedzi ustnej przed 
dociekliwą komisją. 

Te zadania nie sprawiły naszemu uczniowi 
żadnych kłopotów i  został on wytypowany do 
eliminacji centralnych. Finałowe spotkanie olim-
pijczyków z całej Polski odbędzie się na przełomie 
marca i  kwietnia br. w  Gdańsku, a  oceniać ich 
będą profesorowie historii z całej Polski.  Finali-
ści mogą liczyć na zwolnienie z przedmiotowego 
egzaminu maturalnego oraz na preferencyjne 
punkty przy rekrutacji na wyższe uczelnie w kra-
ju. Przed Jakubem zatem najbardziej prestiżowe 

zmagania dla młodych pasjonatów historii na eta-
pie szkół ponadgimnzjalnych. 

Nasz uczeń od lat bierze systematycznie 
udział w zajęciach koła historycznego, jest trzy-
krotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu 
„Losy żołnierza i  oręża polskiego” skupiające-
go się na dziejach wojskowości. Jego ogromne 
zaangażowanie i  praca  z  zespołem nauczycieli 
humanistów przynosi wiele satysfakcji, ale też 
i wymierne korzyści - Jakub przez ostatnie trzy  
lata  pobierał stypendium przyznane przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi.
- Zdecydowałem się na kontynuację nauki w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w  Łasku-Ko-
lumnie  w klasie o profilu humanistycznym z kil-
ku względów. Moim wychowawcą i opiekunem 
jest pan Michał Andrzejczak, doktorant Uni-
wersytetu Łódzkiego, na którego merytoryczne 
wskazówki, pomoc w doborze lektur i ogromne 
wsparcie zawsze mogę liczyć. To właśnie znako-

mita współpraca z  nauczycielami była ważnym 
powodem, dla którego zdecydowałem się wybrać 
Liceum w Kolumnie.  Również  ważną przyczy-
ną mojego wyboru  jest wspaniała atmosfera, 
dzięki której zawsze z  chęcią chodzę do szkoły 
- przyznaje z zadowoleniem Jakub Oleszczak.

Licealiście życzymy dalszych sukcesów w fi-
nale  Olimpiady Historycznej

                                Dorota Janiszewska
               opiekunka koła historycznego
                                w ZSO w Kolumnie
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych, 

składamy  
wszystkim mieszkańcom 

Powiatu Łaskiego  
najserdeczniejsze życzenia 

dużo zdrowia, 
szczęścia rodzinnego, 

samych sukcesów 
i mnóstwa wiosennego optymizmu 

 

       Starosta Łaski     Przewodniczący Rady Powiatu 

    Cezary Gabryjączyk      Andrzej Banaszczyk 

oraz 

Zarząd Powiatu Łaskiego        Rada Powiatu Łaskiego 
 

 

NABÓR DO SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

Od 8 lat powiat łaski prowadzi nabór do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, tak też 
będzie w roku szkolnym 2012/2013. Elektroniczny sposób naboru jest systemem kompleksowym obsługują-
cym rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje swym zasięgiem całe województwo łódzkie. 

Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji 
daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i  ich 
rodziców. Zaletą tego systemu jest fakt, że o przy-
jęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół po-
nadgimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla 
wszystkich. Ponadto wdrożenie scentralizowanego 
systemu o  zasięgu wojewódzkim skutkuje dodat-
kowymi korzyściami zarówno dla organu prowa-
dzącego jak i  dla szkół, daje bowiem informację 
o ofercie edukacyjnej, a zwłaszcza rzetelne i szybkie 
informowanie uczniów o aktualnie wolnych miej-
scach w poszczególnych szkołach. 

W  bieżącym roku szkolnym elektronicznym 
systemem objęte są tylko szkoły ponadgimnazjal-
ne z powiatu łaskiego, bowiem gmina Łask,  która 
jest organem prowadzącym dla łaskich gimnazjów, 
wycofała się z systemu, co uniemożliwia włączenie 
do systemu pozostałych gimnazjów. W  związku 
z powyższym, odbywać się to będzie w następujący 
sposób:

Od 2 do 30 kwietnia br.  do godz. 13 uczeń 
klasy trzeciej gimnazjum zakłada swoje konto na 
stronie internetowej www.lodzkie.edu.pl (zapamię-
tuje swoje hasło i login), następnie przegląda ofertę 
edukacyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy szkoły  
i  dowolną liczbę oddziałów, do których chciał-
by kandydować. Należy pamiętać o  kolejności 
wybranych oddziałów, gdyż ich wybór wskazu-
je na kolejność preferencji. Szkoła wskazana jako 
pierwsza jest szkołą pierwszej preferencji (pierw-
szego wyboru) i  to właśnie do niej należy do-
starczyć wydrukowane i  podpisane przez rodzica 
lub prawnego opiekuna podanie. Po otrzymaniu 
świadectwa uczeń loguje się ponownie do syste-
mu w celu wpisania do odpowiedniego formularza 
ocen i  wyników egzaminu gimnazjalnego, wtedy 
też należy wpisać informacje o osiągnięciach. Na-
stępnie zanosi kopię świadectwa oraz zaświadczenia  
o  wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły 
pierwszego wyboru (tam gdzie dostarczone zostało 
podanie). Na tę czynność ma czas od 27 czerwca do 
3 lipca 2012 r. do godz. 13.

6 lipca 2012 r. o  godz. 13 szkoły publikują 
listy wstępne osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do 
której uczeń został zakwalifikowany, należy dostar-
czyć do tej placówki oryginał świadectwa ukończe-
nia gimnazjum i  oryginał zaświadczenia o  wyni-
kach egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę należy 
wykonać do 10 lipca 2012 r. do godz. 12. 

10 lipca 2012 r. o godz. 13 szkoły publikują 
ostateczne listy osób przyjętych. Nadmienić należy, 
iż przewidziana jest również rekrutacja uzupełniają-
ca, która odbywać się będzie w terminie od   6 lipca 
2012 r. do 10 lipca br. do godz. 13.

Szczegółowe informacje na temat elektronicz-
nego naboru zostaną również zamieszczone na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego w  Łasku 
www.lask.com.pl, ponadto każdy absolwent gim-
nazjum otrzyma ulotkę naborową z informacją, jak 
dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej. Starostwo 
Powiatowe przekaże te ulotki do wszystkich gimna-
zjów z powiatu łaskiego.

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

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH  

Z POWIATU ŁASKIEGO
I  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w  Łasku – to szkoła ze stuletnią tra-
dycją, należy do grupy najlepszych liceów ogól-
nokształcących w kraju, jedno z najlepszych w re-
gionie. Uczniowie klas trzecich Liceum  w 100% 
podchodzą do egzaminu maturalnego i w 100% go 
zdają. Większość pracowni wyposażona jest w no-
woczesne pomoce (tablice interaktywne, rzutniki 
multimedialne, telewizory, kalkulatory graficzne, 
mikroskop z  kamerą, dygestorium, magnetofony, 
itp.), dostęp do internetu. W nowym roku szkol-
nym będą utworzone klasy o profilach:
klasa Ia - profil HUMANISTYCZNY 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. obcy, historia, 
wos.  Przedmioty, które będą realizowane w liceum 
na poziomie rozszerzonym to: jęz. polski, historia, 
wos. Szkoła proponuje dodatkowo warsztaty dzien-
nikarskie, które kończą się uzyskaniem świadectwa 
ukończenia kursu I, II i  III stopnia. Świadectwo 
ukończenia tego kursu honorują uczelnie wyższe 
w procesie rekrutacji. 
klasa Ib - profil MATEMATYCZNO – INFOR-
MATYCZNY z fizyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. obcy, matema-
tyka, fizyka. Przedmioty, które będą realizowane 
w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka, informatyka.
klasa Ic - profil MATEMATYCZNO – CHEMICZ-
NY z geografią oraz dodatkową informatyką 
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty podczas 
rekrutacji: jęz. polski, jęz. obcy, matematyka, chemia. 
Przedmioty, które będą realizowane w  liceum na po-
ziomie rozszerzonym: matematyka, chemia, geografia.
klasa Id - profil JĘZYKOWY z geografią

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 
podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, geo-
grafia, wos. Przedmioty, które będą realizowane  
w  liceum na poziomie rozszerzonym: jęz. angiel-
ski, jęz. polski, geografia.
klasa Ie - profil BIOLOGICZNO – CHEMICZ-
NY z matematyką
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty pod-
czas rekrutacji: jęz. polski, jęz. obcy, biologia, chemia. 
Przedmioty, które będą realizowane w  liceum na po-
ziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.

Istnieje możliwość zorganizowania dodatko-
wych zajęć z języka łacińskiego.

Wszystkie informacje dotyczące szkoły znaj-
dują się na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w  Łasku (popularny „Ekonomik”) – szkoła 
z 50-letnią tradycją. W bieżącym roku uczniowie 
mogą wybrać następujące kierunki kształcenia:

Technikum ekonomiczne - kształci uczniów 
w systemie czteroletnim. W proponowanym wachla-
rzu zajęć znajdują się przedmioty ogólnokształcące 
oraz ekonomiczne. Wiodący obszar nauczania specja-
listycznego obejmuje przedmioty z zakresu bankowo-
ści, ekonomiki przedsiębiorstw oraz rachunkowości.

Technikum spedycyjne - kształci w  systemie 
czteroletnim. Kształcenie w zawodzie technik spe-
dytor jest ściśle związane z  potrzebami gospodarki 
i rynku pracy. Charakter procesów i usług transpor-
towo-spedycyjnych wymaga określonego zakresu 
wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej. 

Technikum organizacji reklamy - kształci 
w systemie czteroletnim. Technik organizacji rekla-
my to zawód z przyszłością. Absolwenci nie mają 
problemów z pracą. Uczniowie oprócz przedmio-
tów ogólnokształcących, zdobywają wiedzę i umie-
jętności z zakresu przedmiotów reklamowo-ekono-
miczno-informatycznych. 

                                 dokończenie na str. 8
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NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
dokończenie ze str. 7
Technikum handlowe - kształci w  systemie 

czteroletnim. Oprócz zdobywania  umiejętności 
z  przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie 
poznają tajniki wiedzy specjalistycznej z  zakresu 
ekonomiki handlu, rachunkowości handlowej, 
towaroznawstwa, marketingu, reklamy oraz języka 
obcego.

Liceum Ogólnokształcące: klasa straży gra-
nicznej - kształci w systemie trzyletnim. W liceum 
prowadzona będzie edukacja ogólna z elementami 
edukacji prawno-obronnej, dotyczącej zasad funk-
cjonowania Straży Granicznej - kształcenie odby-
wać się  będzie we współpracy ze Strażą Graniczną. 
Uczniowie mają możliwość zdobycia wykształce-
nia ogólnokształcącego, ale także przygotowywani 
są do zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej. 
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stro-
nie internetowej www.ekono.alpha.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
im. Jana Łaskiego w Łasku - w skład ZSP wcho-
dzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła 
posiada nowoczesną halę sportową z pełnym zaple-
czem sanitarnym, nowocześnie wyposażone pra-
cownie ogólne i zawodowe, ośrodki egzaminacyjne 
w  zawodzie elektryk i  technik elektryk, zaplecze 
socjalne z internatem i stołówką, z której mogą ko-
rzystać wszyscy uczniowie szkoły. Przy szkole funk-
cjonuje klub sportowy UKS Elektryk.

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół będzie 
prowadził nabór do następujących typów szkół:

Liceum Ogólnokształcące z  klasą sportową 
- Klasa sportowa z  dziesięcioma godzinami wy-
chowania fizycznego tygodniowo (3 godziny jak 
we wszystkich klasach licealnych plus siedem tzw. 
godzin trenerskich , w tym zajęcia na pływalni i si-
łowni). 

Technikum elektryczne - nauka w  tej klasie 
trwa cztery lata i przygotowuje do egzaminu matu-
ralnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje  
wymagane w zawodach elektromechanik, elektryk, 
technik elektryk. Szkoła posiada status ośrodka eg-
zaminacyjnego, czyli egzaminy potwierdzające kwa-
lifikacje  odbywają się w szkole.

Technikum teleinformatyczne - zawód zwią-
zany z  projektowaniem i  utrzymaniem w  dobrym 
stanie sieci teleinformatycznych. Absolwenci będą 
umieli instalować systemy operacyjne i oprogramo-
wanie użytkowe, montować komputery, budować 
sieci komputerowe i administrować nimi, diagnozo-
wać stan techniczny komputerów, dokonywać prze-
glądów, napraw, modernizacji i konserwacji sprzętu 
komputerowego itp. Szkoła umożliwia przystąpienie 
do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w tym zawodzie. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1.Klasa wielozawodowa - do takiej klasy uczęszcza-
ją uczniowie kształcący się w  różnych zawodach. 
W  szkole otrzymują wykształcenie ogólne z  zakresu 
przedmiotów ogólnokształcących. Wykształcenie z za-
kresu przedmiotów zawodowych zdobywają na specjal-
nych kursach organizowanych najczęściej w Sieradzu 
(w  każdej klasie zaplanowany jest miesięczny kurs). 
Aby uczęszczać do klasy wielozawodowej dana osoba 
musi we własnym zakresie znaleźć miejsce odbywania 
praktyk zawodowych i podpisać z pracodawcą umowę 
o odbywaniu praktyk zawodowych 
2. Zawód elektryk,  elektromechanik. Przy odpo-
wiedniej liczbie kandydatów utworzona zostanie 
klasa sprofilowana, kształcącą w  zawodzie elektryk 
lub elektromechanik, z  zajęciami praktycznymi 
w pracowniach i laboratoriach szkoły.  

Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pra-

cownie elektryczne, elektroniczne i teleinformatycz-
ne, Zapewnia wysoką jakość kształcenia zawodowego 
(zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe znacznie przekracza średnią krajową). 
Gwarantuje swoim uczniom możliwość odbywania 
obowiązkowych praktyk zawodowych w  zakładach 
(przedsiębiorstwach) mających podpisaną umowę 
o współpracy ze szkołą.

Dla swoich absolwentów organizuje również 
kursy i  egzaminy SEP uprawniające do pracy przy 
urządzeniach o  napięciu do 1 kV.  Szkoła posiada 
także status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Sędziejowicach – do atutów szkoły 
niewątpliwe należy atrakcyjne i  bezpieczne położe-
nie, funkcjonalne pokoje w internacie, nowoczesne 
pracownie, sala gimnastyczna, bezpłatna nauka jazdy 
samochodem i ciągnikiem oraz własny autokar. Po-
nadto szkoła organizuje wycieczki i praktyki między-
narodowe we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Bułgarii, 
na Ukrainie oraz Węgrzech w  ramach programu 
Leonardo da Vinci. W szkole działa  Zespół Pieśni 
i Tańca oraz MLKS „Bizon”.

W  nowym roku szkolnym 2012/2013 szkoła 
oferuje kształcenie w  następujących typach szkół:

Liceum
Liceum Ogólnokształcące -  klasa sportowa  - rozsze-
rzona liczba godzin z wychowania  fizycznego  w tym 
pływanie (basen w Łasku),

Absolwent może podjąć studia na  różnych kie-
runkach, a w szczególności w Akademiach Wycho-
wania  Fizycznego.

Technikum:
1.Technikum Hotelarstwa - ma  na  celu przygoto-
wać młodych ludzi do pracy w hotelach, motelach 
i  innych placówkach obsługi ruchu turystycznego  
oraz podjęcie studiów na  kierunku hotelarstwa i tu-
rystyki. Technik hotelarstwa może uzyskać dodatko-
we kwalifikacje, tj.: pilota wycieczek, informatora 
turystycznego, przewodnika, specjalisty w  zakresie 
ubezpieczeń turystycznych.
2.Technikum Informatyczne - to szkoła  dająca 
dobre podstawy  do podjęcia  studiów informa-
tycznych .Znajomość technologii informatycznej  
jest wymagana  obecnie na  każdym  stanowisku 
pracy.
3.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - 
Absolwent technikum żywienia po ukończeniu szko-
ły może być zatrudniony w:  otwartych zakładach 
żywienia, zamkniętych zakładach, produkcji potraw 
garmażerii, cukierni itp. 
4.Technikum Rolnicze - uczniowie sami wybiera-
ją specjalizację: rolnictwo ekologiczne, organizacja  
rynku rolnego, technologii pasz, rynek rolny, marke-
ting, podstawy agrobiznesu.
Uczniowie uzyskują możliwość zdawania  prawa jaz-
dy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, 
obsługi i naprawy  sprzętu technologicznego w go-
spodarstwie rolnym.
5.Technikum Architektury Krajobrazu - zajmuję się 
między innymi: projektowaniem, wykonywaniem 
i konserwacją ogrodów,  produkcją roślin ozdobnych, 
projektowaniem i wykonywaniem systemów nawad-
niania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), aran-
żacją przestrzeni i wnętrz, budową i urządzaniem tere-
nów zieleni. Podkreślić należy, że w rejonie placówka 
ta jest  jedyną szkołą o tym kierunku kształcenia.
6.Technikum Agrobiznesu - i  Technikum Turystyki 
Wiejskiej – stanowi przepustkę do nowej rzeczywi-
stości w gospodarce zjednoczonej Europy. Uczniowie 
wyposażeni  są w szeroką wiedzę niezbędną do „poru-
szania się” w gospodarce rynkowej. 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa, kształci w zawodach
1) Kucharz  - absolwent szkoły po zakończeniu na-
uki będzie pracownikiem firmy gastronomicznej lub 
przetwórczej, a  także  może prowadzić działalność 
samodzielnie
2) Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolni-
czych to typowy zawód dla  chłopców.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą podjąć pracę 
w przedsiębiorstwach technicznej obsługi  wsi oraz 
w dużych gospodarstwach rolnych, które potrzebują  
wykwalifikowanych  pracowników do obsługi coraz 
bardziej skomplikowanych maszyn (w Polsce i całej 
Unii Europejskiej).
Uczniowie  szkoły odbywają praktyki we wzorco-
wych gospodarstwach rolnych  w Polsce a  także poza 
granicami kraju.

Wszystkie informacje o szkole znajdują się na 
stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych w  Ostrowie – 
szkoła oprócz szerokiej oferty edukacyjnej propo-
nuje naukę w urokliwym miejscu. Obiekty szkolne 
otoczone są przyległym do kompleksu leśnego par-
kiem z zabytkowym dworkiem i licznymi pomnika-
mi przyrody. W nowym roku szkolnym 2012/2013 
szkoła oferuje następujące typy szkół:

Liceum:
Liceum Ogólnokształcące (mundurowe) - Od 

pięciu lat  w tej szkole funkcjonuje Liceum Ogólno-
kształcące  (mundurowe),  które adresowane  jest do 
grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych celach, chcą-
cej w  przyszłości związać swoje życie zawodowe ze: 
służbą wojskową, pracą w  Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie 
Więziennej, firmach ochrony osób i mienia oraz w służ-
bach detektywistycznych. W klasach „mundurowych” 
realizowany jest   program  liceum  ogólnokształcące-
go poszerzony  o innowację pedagogiczną  „Podstawy 
wiedzy o służbach mundurowych”. W nadchodzącym 
roku szkolnym w ramach klasy mundurowej zostaną 
powołane plutony, w skład których będą wchodziły 
następujące sekcje: sekcja wojskowa, sekcja straży 
granicznej, sekcja policyjna, sekcja straży pożarni-
czej. Uczeń w tej szkole, może liczyć na: właściwe 
przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich 
kierunkach w uczelniach cywilnych i służb mundu-
rowych, możliwość zdobycia dodatkowych umie-
jętności z zakresu:  ratownictwa medycznego, pod-
stawowego kursu samoobrony, strzelania itp.

Technikum:
1.Technikum Geodezyjne - Zawód geodety jest 
obecnie poszukiwany na rynku pracy. Ma to 
związek z  wieloma inwestycjami prowadzonymi 
na terenie kraju, między innymi: budową dróg, 
budową infrastruktury lądowej, rozwojem  rynku 
nieruchomości, budownictwem przemysłowym 
i mieszkaniowym. Szkoła dysponuje nowoczesnym 
sprzętem, który jest także stosowany w biurach geo-
dezyjnych. 
2.Technikum Organizacji Usług Gastronomicz-
nych - do podstawowych zadań zawodowych wy-
konywanych przez technika żywienia i usług gastro-
nomicznych należą czynności związane z organiza-
cją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz 
imprez organizowanych we wszystkich zakładach 
świadczących usługi gastronomiczne. 

Szkoła prowadzi działalność pozalekcyjną 
obejmującą m.in.: rozwój zainteresowań sporto-
wych, przygotowanie do udziału w  olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach itp. Wszystkie infor-
macje o szkole znajdują się na stronie internetowej 
www.wikom.pl/zsostrow.

                                            Małgorzata Mysur
        naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
                    Starostwa Powiatowego w Łasku
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Pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Buczek  życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka

oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

Przewodniczący Rady Gminy Buczek         Wójt gminy Buczek                                                            

              Andrzej Zieliński                         Bronisław Węglewski

               wraz z radnymi                   wraz pracownikami Urzędu Gminy

––

 
 

Projekt pn.: „Wojewódzkie Święto Truskawki – Buczek 2012” 
 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO 
__________________________________________________________________________ 
 

Logo marki regionalnej Buczku wybrane! 
8 marca br. rozstrzygnięto konkurs na znak promocyjny oraz logo marki 

regionalnej Buczku. Wpłynęło 11 prac konkursowych. Wszystkie spełniały 

kryteria formalne. Prace konkursowe oceniano m.in.: pod względem 

oryginalności/pomysłowości, kolorystyki, estetyki jak również powiązania  

z truskawką. 

 Informujemy, że zwycięzcą konkursu na znak promocyjny oraz logo marki 

regionalnej Buczku został Łukasz Badziak, Wola Buczkowska 6,  

98-113 Buczek. 

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie  

a zwycięzcy gratulujemy! 

  

 

Buczek - gmina truskawką słynąca
Każda niemal gmina czy miasto mają swoje święto, są to na przykład dożynki gminne, Święto Ziemnia-

ka, Dzień Bociana czy Jarmark św. Dominika. Są to znane imprezy, poprzez swoją nazwę identyfikowane 
z określoną miejscowością. Mają one zwykle swoje tradycję i historie. Imprezy promują dane miejscowości 
przyczyniając się niejednokrotnie do zwiększenia ich szans rozwojowych. 

Gmina Buczek ma również takie swo-
je święto. Jest nim organizowane corocznie 
w czerwcu Święto Truskawki, które łączy w so-
bie różnorodne elementy tradycji i obyczajowo-

ści regionalnej i  - oprócz promocji truskawek - 
jest elementem budowania tożsamości lokalnej, 
w  najwyższym stopniu uwzględniając tradycje 
regionu. Buczek to jedna z gmin w wojewódz-
twie łódzkim słynąca z tego, że w jej okolicach 
znajdują się największe plantacje truskawek. 
Wojewódzkie Święto Truskawki, czyli najwięk-
sza plenerowa impreza w Buczku, odbywa się już 
od 14 lat. Święto to wykorzystuje dziedzictwo 
lokalne i  tożsamość kulturową do budowania 
wizerunku regionu. W  imprezie każdego roku 
bierze udział kilkanaście tysięcy osób. Głównym 
przesłaniem święta jest pokazanie truskawki 
w  różnych aspektach jej wykorzystania, a  więc 
w postaci zupy truskawkowej, dżemu, nalewki, 
ciasta, krówki truskawkowej. Impreza gromadzi 
liczne stoiska handlowe, gastronomiczne, ręko-
dzieła ludowego, prezentuje dorobek kultury, 
występy artystyczne i konkursy związane z  tru-
skawką, są również przejażdżki konne i  wiele 
innych atrakcji. Każdorazowo święto truskawki 
jest bardzo dużym wydarzeniem, wielogodzin-
ną imprezą skupiającą artystów z  całego kraju. 
Buczkowska scena gościła m.in.: Dodę, zespoły 
Feel, Perfect, Boys, Akcent, Milano.  
      Od 2009 roku organizowana z wielkim roz-
machem buczkowska impreza ma rangę święta 

wojewódzkiego. W 2012 r. Wojewódzkie Świę-
to Truskawki współfinansowane jest przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013. W ramach projektu został już przeprowa-
dzony konkurs na znak promocyjny oraz logo 
marki regionalnej Buczku. Wpłynęło 11 prac 
konkursowych. Prace konkursowe oceniano 
m.in.: pod względem oryginalności/pomysłowo-
ści, kolorystyki, estetyki jak również powiązania 

z truskawką. Zwycięzcą konkursu został Łukasz 
Badziak, który otrzymał nagrodę w postaci lap-
topa. Dzięki dofinansowaniu wydany zostanie 
poradnik „Wszystko o  truskawce”. Znajdą się 
w nim informacje m.in. o różnych gatunkach tru-
skawek, ciekawostki na temat regionu, informacje 
dotyczące ochrony truskawek przed chorobami, 
sposobów zwalczania szkodników, nawożenia tru-
skawek oraz wiele innych. Rozprowadzany będzie 
m.in. na Wojewódzkim Święcie Truskawki. 

                           dokończenie na str. 10
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___________________________________________________________________________ 

 
Projekt pn.: „Wojewódzkie Święto Truskawki – Buczek 2012” 

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO 

 
 

 

Za 

WÓJT GMINY BUCZEK 
serdecznie zaprasza na konferencję  

dla plantatorów truskawki 
Program konferencji dla plantatorów truskawki  

15.04.2012  - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku, ul. Szkolna 3a, 98-113 Buczek 
godz. 10 - otwarcie konferencji - Bronisław Węglewski - wójt gminy Buczek 
godz. 10.10 - Nawożenie truskawek - dr hab. Paweł Wójcik, prof. nadzw., Instytut Ogrodnictwa  w Skierniewicach 
1. Kryteria diagnostyczne w nawożeniu roślin sadowniczych  
2. Ocena przydatności poszczególnych kryteriów diagnostycznych w uprawie truskawki  
3. Nawożenie przed założeniem plantacji truskawek  
4. Nawożenie w trakcie prowadzenia plantacji truskawek  
5. Praktyczne aspekty nawożenia truskawek 
 
godz. 11  - Nowoczesne technologie nawożenia w uprawach truskawek – dr Andrzej Grenda-firma YARA 
 
godz. 11.45-12.30 - Aktualne problemy w ochronie truskawek przed chorobami  - dr Beata Meszka    

                Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

1. Monitoring i występowanie szkodników na plantacjach truskawki  
2. Progi zagrożenia. 
3. Ochrona chemiczna z uwzględnieniem zasad IP. 
4. Zmiany w asortymencie insektycydów na rok 2012 

godz. 12.30-13.15 - Środki ochrony roślin -  Aleksandra Trampczynska - firma BAYER  
godz. 13.15-13.30 – Przerwa kawowa 
godz.13.30-14.15 - Szkodniki truskawek i możliwości ich zwalczania w Integrowanej Produkcji  
-  dr  hab. Barbara Łabanowska , prof. nadzw.  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
1.Najczęściej popełniane błędy w uprawie truskawki  
2. Podatność odmian na choroby  
3. Zwalczanie chemiczne i biologiczne  
4. Odkażanie gleby jako czynnik eliminujący patogeny glebowe  
5. Zmiany w asortymencie fungicydów na rok 2012. 
godz. 14.15-15.00 Dyskusja 
godz. 15.00-15.15  - Podsumowanie konferencji i jej zamknięcie. 

Uczestnicy konferencji otrzymają nieodpłatnie publikcję opracowaną przez specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
Poradnik „Wszystko o truskawce”. 

Zapisy na konferencję pod nr tel.: 43-677-44-97, do 12 kwietnia 2012 r.,  
liczba miejsc ograniczona 

dokończenie ze str. 9
15 kwietnia zorganizowana zostanie konfe-

rencja plantatorów na temat „Ochrony plantacji 
truskawek i błędów popełnianych w polowej 
uprawie truskawki”. Konferencję poprowadzą 
dr hab. Paweł Wójcik, dr hab. Barbara Łaba-
nowska, dr Beata Meszka – specjaliści z Insty-
tutu Sadownictwa, Ogrodnictwa i Kwiaciarstwa 
w Skierniewicach. Natomiast wykład dotyczący 
środków ochrony roślin poprowadzi pani Alek-
sandra Trampczyńska z firmy Bayer CropSience 
Polska. O nowoczesnych technologiach nawoże-
nia w uprawach truskawek opowie przedstawi-
ciel firmy Yara dr Andrzej Grenda.

Buczek - gmina truskawką słynąca
Podsumowaniem projektu będzie organizacja 

w dniach 30 czerwca – 1 lipca br.  imprezy plenero-
wej pn. „Wojewódzkie Święto Truskawki – Buczek 
2012”. Podczas tegorocznego Święta Truskawki 
wystąpi wiele zespołów regionalnych jak również 
zaproszonych gości. Impreza ma w zamyśle łączyć 
pokolenia – dlatego przewidziane są zarówno wy-

stępy dla najmłodszych uczestników, jak i atrakcje 
dla ludzi młodych i starszych. W celu przyciągnię-
cia gości rokrocznie zapraszane są gwiazdy forma-
tu ogólnopolskiego. Występy łączą, więc z  jednej 
strony muzykę popularną, prezentowaną w stacjach 
radiowych z charakterystycznymi dla regionu wy-
stępami zespołów lokalnych. W tym roku na bucz-
kowskiej scenie wystąpią miedzy innymi: Budka 
Suflera, Golec Orkiestra, Bayer Full oraz zespół 
Horyzonty. Zapraszamy!

 

_______________________________________________________________________

Projekt pn.: „Wojewódzkie Święto Truskawki – Buczek 2012”  współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Dobry czas dla 
SGW w Bachorzynie

Jaki był miniony rok w  życiu Sto-
warzyszenia Gospodyń Wiejskich w Ba-
chorzynie? Dobry, bo świadczyły o  tym 
choćby dochody pań i stan kasy, a także 
dokonania. Mówiono o  tym wszystkim 
podczas drugiego walnego zgromadzenia 
członkiń (18 lutego br.). W efekcie zarzą-
dowi udzielono absolutorium.

Drugi rok działalności pań był bardzo pra-
cowity. Dzięki ofiarności wszystkich członkiń 
stowarzyszenie było widoczne nie tylko we wsi. 
To zasługa pań, ale i  wspierających je mężów, 
m.in. radnego gminy Mieczysława Grabarza  
i  sołtysa Bachorzyna Mariusza Kowalczyka. Pa-
nie same założyły swoją organizacje i traktują ją 
z wielkim szacunkiem, stąd  praca społeczna na 
rzecz środowiska i kultywowanie tradycji.

Słowa podziękowania za bardzo dobrą 
współpracę oraz uzyskaną pomoc Zarząd Stowa-
rzyszenia skierował  do Zarządu LGD „Dolina 
rzeki Grabi w  Łasku, władz gminy w  Buczku, 
kierownictwa GOKiS w Buczku, Daniela Błoń-
skiego – szefa Firmy Kamieniarskiej w  Bacho-
rzynie, Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu  
TOM-KOR w Buczku, Krzysztofa Kołasińskiego 
–  szefa  Firmy Transportowej w Bachorzynie, Mar-
leny Jakóbczak i Moniki Krakowskiej – przedsta-
wicielek Firm Wystrojów i Dekoracji Sal, Andrzeja 
Taborowskiego – szefa Drukarni w Bachorzynie. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli mię-
dzy innymi: prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina Rzeki Grabi w  Łasku Anna Doliwa, 
przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Banasz-
czyk, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zie-
liński, sołtys wsi Bachorzyn Mariusz Kowalczyk.

                                                            J.R.

OGŁOSZENIE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Buczek 
wywieszono dane dotyczące  nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miej-
scowości Sycanów, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym  187, o pow. 0,88 ha.
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OSP w Brodni podsumowała miniony rok
To było pierwsze w tym roku (25 lutego) zebranie sprawozdawcze sumujące 2011 r. w życiu OSP w Brodni (25 lutego). 

Uczestniczył w nim wójt gminy Buczek, a zarazem prezes Zarządu Gminnego OSP  Bronisław Węglewski, a także  przewodniczą-
cy Rady Gminy Andrzej Zieliński i komendant gminny Wiktor Papuga. Zebranie otworzył prezes OSP w Brodni Dawid Pyrek.  
Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Roberta Bednarka.

Zebranie odbyło się już po raz ostatni 
w starej sali, gdyż jeszcze w tym roku przewiduje 
się inwestycje za ok. 700.000 zł, za sprawą której  
nastąpi przekształcenie strażnicy w nowoczesną 
wiejską świetlicę, służącą nie tylko druhom, ale 
całej lokalnej społeczności. Zakończenie prac 
nastąpi do końca lipca bieżącego roku.

OSP w  Brodni liczy obecnie 35 druhów 
czynnych (łącznie jest 43 członków). W minio-
nym roku druhom na potrzeby jednostki udało 
się zebrać 2200 zł (z organizacji zabawy fanto-
wej) i 2400 zł z tzw. dyngusa. Dotacja z budżetu 
gminy wyniosła 10.900 zł, a łącznie dochody za 
2011r. przekroczyły kwotę 19.000 zł.

Druhowie startowali w  zawodach sporto-
wo-pożarniczych zajmując VI miejsce, nie za-
notowano natomiast żadnego wyjazdu jednostki 
do pożaru. W 2012 r. druhowie chcą doposażyć 
strażnicę i uporządkować teren jednostki.

Miłym akcentem był jubileusz 50-lecia 
dwóch druhów: Stanisława Bednarka i Henryka 
Sobali (ten ostatni nie był jednak obecny na ze-

braniu). Strażakiem o najdłuższym stażu w OSP 
w Brodni jest druh Kazimierz Fizyk, który nale-
ży do jednostki od początku,  tj. od 1946 r.

Jubilat Stanisław Bednarek z  żoną Janiną 
wychował 4 dzieci: dwie zamężne córki -  Iwonę 
i Annę - oraz 2 synów, również żonatych: Piotra, 
który ma własne gospodarstwo i  też należy do 
OSP, i młodszego Roberta, który przejął gospo-
darstwo po ojcu, a w OSP był prezesem w  la-
tach 2001-2008, obecnie łączy służbę w lokalnej 
OSP  z pracą w PSP w Łasku.

Stanisław Bednarek należy do OSP od 
1962r. Wspomina drewnianą remizę wyłożoną 
supremą i wyjazdy do pożarów żelaznym wozem 
konnym. Konie udostępniali gospodarze. Były to 
ciężkie czasy z obowiązkowymi dostawami żywca 
i płodów rolnych. Pamięcią sięga do największych 
pożarów w sołectwie  w 1946 r. w Wilkowyi. Jak 
wspomina, „był to pożar w sąsiednim gospodar-
stwie pana Kraski, ale i  u  nas też się wszystko 
spaliło, ja miałem wtedy 7 lat. Następne wielkie 
pożary były u pana Badziaka i pana Druha”.

Stanisław Bednarek jest wieloletnim pre-
zesem, funkcję tę pełnił do 1998 r. W 1966 r. 
oddana została nowa remiza strażacka, na 40-le-
cie jednostki ufundowano sztandar, a na 50-lecie 
zakupiono samochód marki„Żuk”, który służył 
jeszcze kilka lat temu.

Wcześniej prawie cały dochód straży po-
chodził z  organizacji zabaw tanecznych. „Na 
budowę remizy dostaliśmy 200 tys. zł dotacji 
z budżetu państwa”- wspomina druh Stanisław 
Bednarek.  Wówczas „nawet mundury kupowa-
no za własne pieniądze. Straż w Brodni miała też 
własny zespół artystyczny, a w zawodach strażac-
kich należała do najlepszych w całej gminie”.

Druh Bednarek za swą służbę w  jednostce 
był wielokrotnie odznaczany, posiada Brązowy 
i Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a od 
prezydenta otrzymał Brązowy Krzyż  Zasługi.

Jubilatom życzymy wielu następnych wspa-
niałych  rocznic, a  jednostce wielu sukcesów  
w szkoleniu i zawodach sportowo-pożarniczych

                                                        A.Z. 

Inwestycje w gminie  Buczek
Zawarto  umowę na realizację budowy bieżni  tartanowej  przy  

ZSPiGP w Buczku. Realizacja tego zadania zajmie się firma z Dąbrowy  
Górniczej. Koszt budowy zamknie się kwotą 272  000,00 zł. Zakoń-
czenie inwestycji  planowane jest na lipiec 2012 roku. Gmina pragnie 
pozyskać na realizację tego zadania wsparcie finansowe  z budżetu  pań-
stwa.

W lutym br.  zakończono realizację zadania „Przebudowa i rozbu-
dowa budynku remizy   ze świetlicą środowiskową w OSP  Luciejów”. 
W Luciejowie powstał piękny  budynek, który będzie służył lokalnej 
społeczności. Obiekt jest wyposażony w nowoczesne ogrzewanie i wen-
tylację, kuchnię,  dużą świetlicę. 

W Gucinie realizowana jest podobna inwestycja. Planowane od-
danie obiektu  wyznaczono  na koniec lipca br. Na realizację tych in-
westycji  gmina pozyskała środki z  PROW na lata 2007- 2013 (około 
724000 zł).

Trwa budowa kanalizacji  sanitarnej w  Józefatowie. Wybudowa-
nych  zostanie 4257 m  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  i grawitacyjnej, 
odtworzenie nawierzchni  drogi  gminnej. Zakończenie prac jest pla-
nowane na sierpień br.

Wybrano  firmę z Kluk, powiat Bełchatów, która zajmie się  prze-
budową i  rozbudową budynku remizy   ze świetlicą środowiskową 
w OSP Brodnia Górna. 

Koszt realizacji tego zadania wyniesie 696 000 zł. Planowane za-
kończenie budowy to koniec sierpnia br. Gmina na ten  cel pozyska 
wsparcie finansowe  z PROW na lata 2007-2013. 

Ogłoszono przetarg na  przebudowę i  rozbudowę budynku remizy   
ze świetlicą środowiskową w OSP  Grzeszyn. Do przetargu przystąpiło 12 
firm, z których najkorzystniejszą ofertę przedstawił KROSBUD Sp. z o o.  
z Bełchatowa - 621 953,19 zł, część środków pozyskano z Unii Europejskiej.

                                                                                            W. Sz.
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NASZ PORTRET WŁASNY
Propozycja rządu, abyśmy pracowali do 67 roku życia jest doskonałą okazją do 

przyjrzenia się  statystyce. Niestety, liczby nie kłamią i nie napawają optymizmem, 
a ponadto dostarczają sporo materiału do przemyśleń.

JAK DŁUGO ŻYJEMY
Przeciętny mieszkanka województwa łódz-

kiego, która żyje na wsi, ma szansę na przeżycie 
79,8 lat, zaś mężczyźni – tylko 69,3. Mieszkańcy 
miast żyją jeszcze krócej. – kobiety – 78,5, zaś 
mężczyźni – 69,2. w zurbanizowanym wojewódz-
twie łódzkim żyjemy średnio o dwa lata krócej niż 
w kraju.  Oczywiście, jak wykazują badania, wiele 
zależy od stylu życia mieszkańców.

Rację mają zarówno badacze jak i politycy, 
że z roku na rok żyjemy coraz dłużej. W 2010 r. 
średnia długość życia kobiety wyniosła 79,4,  zaś 
mężczyzny – 70,1 lat. W 2009 r. dane te kształ-
towały się odpowiednio: 78,9 i 68,2.

Niestety, jako społeczeństwo starzejemy się 
dramatycznie. Liczba zgonów jest o 5,7 tys. osób 
większa niż liczba urodzeń. Stąd już przed laty 
Łódź przestała być pod względem liczby miesz-
kańców drugim po stolicy miastem w  kraju 
i dała się wyprzedzić Krakowowi. Stolica nasze-
go województwa wbrew szumnym deklaracjom 
władz wciąż jest miastem trudnym do życia, 
zapóźnionym rozwojowo pod wieloma względa-
mi, a to wszystko wpływa na atrakcyjność i osie-
dlanie się na stałe w regionie.

UCIEKAMY NA WIEŚ
Coraz więcej mieszkańców naszego regionu 

wyprowadza się z miast na wieś. Ma to ścisły zwią-
zek z atrakcyjnością wsi (coraz lepsze  połączenia 
komunikacyjne, dostęp do urządzeń komunal-
nych, cisza, zdrowe powietrze). Widać to doskona-
le na przykładzie podłódzkiego Rzgowa czy Tuszy-
na, gdzie powstaje coraz więcej stałych domów dla 
łodzian. Rzgowianie zadbali nie tylko o wyznacze-
nie atrakcyjnych  działek pod budownictwo miesz-
kaniowe, ale i doprowadzanie do nich niezbędnych 
do życia mediów. Gmina Rzgów w 2000 r. liczyła 
8,6 tys. mieszkańców, w 2004 r. – ponad 8,9 tys., 
w 2008 r. – prawie 9,3 tys.

Wspomniana migracja z miasta na wieś to 
także efekt bogacenia się społeczeństwa. Cało-
roczna dacza pod miastem to często wyznacznik 
naszego statusu społecznego. W  Modlicy czy 
Zofiówce (gmina Tuszyn) mieszka coraz więcej 
wysokiej klasy specjalistów, m.in. lekarzy, a tak-
że urzędników. Także w Kolumnie, która wciąż 
uchodzi za „zielone płuca” Łasku, w  ostatnich 

Wybraliśmy najpopularniejszych
dokończenie ze str. 3
W uroczystości udział wzięli: senator RP 

Andrzej Owczarek, burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek, wicestarosta Łaski Wojciech Si-
kora, zawodnicy, trenerzy, rodzice, radni  po-
wiatowi i  miejscy. Dyrektor CSiR w  Łasku 
ogłosiła wyniki plebiscytu a  goście wręczyli 
sportowcom pamiątkowe statuetki i dyplomy 
gratulacyjne. 

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
podziękował również wszystkim trenerom, 

którzy przyczynili się do sukcesów swoich 
podopiecznych. Listy gratulacyjne otrzy-
mali: Tadeusz Bartosiewicz – tenis stołowy, 
Stanisław Kołodziejski – karate, Bogdan 
Lipowski -  siatkówka,  Bogdan Majewski 
– strzelectwo, Andrzej  Mara – piłka nożna, 
Andrzej Pikosz -  modelarstwo lotnicze i ko-
smiczne, Kamil Similak – strzelectwo, Grze-
gorz Stolarek -  piłka nożna, Anita Tyszko  
-  pływanie.         

Na zakończenie uroczystości głos za-

brał senator RP Andrzej Owczarek, który 
pogratulował sportowcom i  trenerom za ich 
sukcesy w  2011 roku, życzył kolejnych osią-
gnięć w dalszej działalności sportowej, a także 
zachęcił kluby do zabiegania o  dotacje z  in-
nych źródeł niż gmina i  powiat, takich jak: 
Urząd Marszałkowski, wojewoda łódzki, Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, Polskie Związ-
ki Sportowe. Było również rodzinne zdjęcie 
wszystkich uczestników spotkania i tort przygo-
towany przez restaurację „Retro Cafe” z Łasku.                                                   

                                                     EK
                  Fotoreportaż patrz str. 28

latach powstało sporo domów, w których miesz-
kają zarówno medycy, inżynierowie jak i  na-
ukowcy wyższych uczelni pobliskiej Łodzi.

Ci najbardziej aktywni i mobilni opuszczali 
nasz region na stałe. Tylko w 2010 roku wyjecha-
ło za granicę na stałe 556 mieszkańców, głównie 
do Wielkiej Brytanii, Niemiec i  Holandii, ale 
i Francji czy Włoch. Jeśli do podanej liczby do-
damy tych, którzy opuścili nasz region w minio-
nych latach, będzie to spora liczba mieszkańców 
utraconych na zawsze.

CORAZ MNIEJ URODZIN
W 2010 r. w Łódzkiem zarejestrowano 14,5 

tys. małżeństw, czyli o  1,3 tys. mniej niż rok 
wcześniej. W samej Łodzi i sąsiednim powiecie 
pabianickim małżeństw było najmniej, najwięcej 
zaś w powiecie bełchatowskim, który dzięki ko-
palni węgla brunatnego i elektrowni wciąż przy-
ciąga wielu młodych ludzi.

Mimo że małżeństw jest za mało, podobnie 
zresztą jak i rodzących się dzieci, nadal odnoto-
wuje się zbyt dużo rozwodów 4,3 tys. w 2010 r. 
Naukowcy twierdzą, że gdyby nie konkubinat, 
ich liczba byłaby jeszcze większa. Trwałości 
związków małżeńskich przeszkadza nie tyl-
ko niezgodność charakterów i  niedochowanie 
wierności małżeńskiej, ale i... alkohol. Jeśli idzie 
o rozwody, najwięcej jest ich w Piotrkowie Try-
bunalskim i  samej Łodzi. W  powiecie łaskim 
spośród 1000 par rozwodzi się prawie 270, pa-
bianickim – 320, w powiecie łódzkim wschod-
nim – prawie 258 (średnio w  Polsce – 268,5, 
w woj. łódzkim – 294)

Przyjrzyjmy się jeszcze narodzinom nowych 
obywateli. W  2010 r. odnotowano 25,5 tys. 
dzieci, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej, 
ale aż o ponad 15 proc. więcej niż w 2002 roku. 
Niestety w 2010 r. zmarło w Łódzkiem 31,2 tys. 
osób, czyli o  2 proc. mniej niż rok wcześniej. 
Ten trend widoczny jest zarówno w mieście jak 
i na wsi, co jeszcze raz potwierdza wydłużanie się 
okresu naszego życia. Umiera więcej mężczyzn 
niż kobiet przed ukończeniem pięćdziesiątki, 
a powodem są głównie choroby układu krążenia 
i nowotwory. W powodu tych ostatnich zmarło 
ponad 7 tys. osób (ponad 22 proc. zgonów).                                                                                                                      

                                                             (P) 

AMERYKANIE prawdopodobnie jeszcze w  tym 
roku rozpoczną rotacyjne stacjonowanie w Łasku. 
Nie będzie jednak dywizjonu, jak liczyli łaskowia-
nie, a zaledwie kilkunastu pilotów i żołnierzy ob-
sługi samolotów USA. Amerykanie będą przeby-
wać rotacyjnie. Na lotnisku ma stacjonować  kilka 
F-16 i jedna maszyna C-130. Czy w Łasku w przy-
szłości powstanie amerykańska baza z prawdziwego 
zdarzenia? – nie wiadomo.
SZKOŁY do likwidacji – jak było do przewidzenia, 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zapadła osta-
teczna decyzja o likwidacji 3 szkół z gminy Łask.
JARMARK ŁASKI w tym roku wyjątkowo odbę-
dzie się już 19 maja, a nie w czerwcu, jak to zwykle by-
wało. Termin zmieniono ze względu na EURO 2012.
KAPLICA św. Faustyny, która przez 13 lat słu-
żyła mieszkańcom „Przylesia” została rozebrana 
i przewieziona do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie 
będzie służyć nowej parafii. Ten drewniany obiekt 
sakralny zaprojektował przed laty Mirosław Rybak.
RZYMIANIE ŁASCY – już pod dowództwem na-
stępcy Włodzimierza Pałuszyńskiego (53 lata służ-
by u Grobu Pańskiego)  Edmunda Grzelaka pełnić 
będą wartę w kościele podczas najbliższych Świąt.
WIOSNA w pełni – choć po mrozach i śniegu nie 
ma już śladu, a przyroda zaczyna budzić się do ży-
cia, ostrzegamy: nawet w kwietniu zima może jesz-
cze przypomnieć sobie o nas.
STRAŻACY nie narzekają na brak pracy. Tylko 
w  lutym PSP w Łasku odnotowała 43 zdarzenia, 
w  tym 14 pożarów. Choć w  tym roku w  lutym 
mieliśmy srogie mrozy, strażacy wyjeżdżali do róż-
nych zdarzeń więcej razy niż przed rokiem. Łącznie 
w ubiegłym roku było ponad 600 zdarzeń.
AUTOSTOPOWICZE zabrani przez właściciela 
fiata seicento na jednej z dróg gminy Sędziejowice 
okazali się złodziejami. Gdy właściciel na moment 
opuścił pojazd zostawiając w nim kluczyki – ama-
torzy cudzego mienia odjechali, a potem zadzwo-
nili do pechowego kierowcy domagając się okupu 
wys. 1000 zł. Do akcji wkroczyli policjanci i zło-
dzieje oraz szantażyści (21-letni mieszkaniec Ła-
sku, 25-latek z powiatu zduńskowolskiego, a także 
18-letnia mieszkanka powiatu łaskiego) trafili za 
kratki. Przyznali się do przestępczej działalności. 
Znaleziono przy nich broń, dilerkę, amfetaminę. 
Grozi im nawet 8 lat odsiadki w  zakładzie za-
mkniętym. Jak się okazało, przestępcza grupa mia-
ła na sumieniu także inne „grzeszki”. 
WANDAL – to raczej nie fantazja a  zwykły brak 
wyobraźni i wandalizm spotęgowany przez alkohol  
- stały się przyczyną zniszczenia nocą przez 26-let-
niego łaskowianina kilku samochodów na jednym 
z osiedli. Pijany skakał po samochodach, a potem 
udał się na stację paliwową, gdzie zatrzymali go 
policjanci. Za zniszczenie mienia grozi mu nawet 
5 lat pobytu za kratkami.

KRÓTKO
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ZIELENI 
NIGDY ZA WIELE

Nasze miasto od wielu lat znane jest z troski o zieleń. W latach sześćdziesiątych i 
później słynne były łaskie klomby różane i iglaki, o które bezinteresownie troszczył 
się ogrodnik Maksymilian Dąbkowski. Co roku pojawiają się nowe drzewa i krzewy, 
co sprawia, że gród nad Grabią jawi się gościom jako oaza zieleni. Róbmy wszystko, 
by tak było i w przyszłości.  

W marcu br. gmina Łask wyłoniła w drodze 
przetargu nieograniczonego wykonawcę, z  któ-
rym podpisze umowę na utrzymywanie zieleni 
w mieście i gminie do końca 2013 roku.

Umowa zawiera nie tylko koszenie ale rów-
nież prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją 
drzewostanu. 

Określono zasady dokonywania cięć pielę-
gnacyjnych w koronach drzew. Zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody zakres cięć pielęgnacyjnych 
i sanitarnych ma obejmować usuwanie gałęzi ob-
umarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje 
z urządzeniami technicznymi lub obiektami bu-
dowlanymi, utrzymywanie formowanego kształ-
tu korony drzew oraz formowanie korony drzew, 
których wiek nie przekracza 10 lat. Poza tym 
wprowadzono dodatkowy punkt dotyczący cięć 
w  koronach drzew rosnących w  pasach drogo-
wych na terenie miasta, wchodzących w kolizje 
z napowietrznymi liniami energetycznymi. Cię-
cia te będą polegały m.in. na skróceniu przyro-
stów drzew rosnących bezpośrednio pod liniami 
energetycznymi.

 Od początku bieżącego roku odnotowali-
śmy kilka telefonów z prośbą o dokonanie cięć 
pielęgnacyjnych dotyczących drzew w  ulicach 
miejskich, dlatego też w pierwszej kolejności 
wykonawca przystąpi do tych prac. 

Utrzymanie zieleni to nie tylko koszenie 
trawy i  pielęgnacja drzew, ale także usuwanie 
drzew i  krzewów, usuwanie wiatrołomów oraz 
formowanie żywopłotów i nasadzenia roślin. 

Kompleksową pielęgnacją objęty został 
Ogródek Jordanowski, gdzie poza koszeniem 
przewidziano także uzupełnienie ziemi i dosiew 
trawy w  miejscach wydeptanych, uzupełnianie 
kory na rabatach, utrzymanie i  oczyszczanie 
nawierzchni alejek, a  także wygrabianie terenu 
z  zanieczyszczeń (w miesiącach od kwietnia do 
października).

W  związku z  inwestycjami przeprowa-
dzonymi w  ubiegłym roku w  Parku Miejskim, 
w  ramach zadań pn. „Miasto przyjazne środo-
wisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w  Ła-
sku w  celu ochrony przyrody i  kształtowania 
postaw ekologicznych. Etap I  - odnowienie 
drzewostanu” oraz „Miasto przyjazne środowi-
sku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w  Łasku 
w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw 
ekologicznych. Etap II - ochrona Parku przed 
nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”,  
dofinansowanych przez Unię Europejską z  Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
również ten fragment Łasku objęto bieżącą opie-

ką. Głównie wyszczególniono tu alejki z tłucznia 
kamiennego oraz alejki na grobli z elementami 
pomostów drewnianych, gdzie przebiega ścież-
ka dydaktyczna, która wyposażona jest w tablice 
informacyjne. Opieką objęto również zbiorniki 
wodne: staw w zachodniej części parku i  staro-
rzecze w jego części wschodniej oraz staw w Ko-
lumnie przy ul. Harcerskiej i staw bezpośrednio 
przylegający do terenu Parku Miejskiego. Do-
zorowanie tych akwenów polegać ma przede 
wszystkim na utrzymaniu czystości, usuwaniu 
rzęsy oraz  udrażnianiu cieków wodnych, prze-
pustów i rowów.

                                            Anna Kmieć
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Segregacja pojemnikowa
SZANOWNI  MIESZKAŃCY , „EKO – REGION” sp. z o.o. informuje o roz-

szerzeniu segregacji odpadów o kolejny system pojemnikowy- metodą przydomową, 
tzw.  „u źródła”. Wprowadzamy segregację odpadów „suchych”, do których należą

- opakowania z tworzyw sztucznych (butelki 
typu PET, butelki po chemii gospodarczej, 
opakowania po kefirach i jogurtach, kawałki 
folii opakowaniowej)
- makulatura (gazety czarno białe i kolorowe, 
papier do pisania, zeszyty, torebki papierowe, 
rozdarte kartony i pudełka tekturowe, tektura 
falista)
- metale (puszki aluminiowe i stalowe, złom 
żelazny, złom z metali kolorowych)
- opakowania wielomateriałowe (kartoniki po 
sokach i napojach, kartoniki po produktach 
mlecznych).

Odpady „suche” będą gromadzone w po-
jemniku w kolorze zielonym z żółtą klapą – po-
jemność 240 l. Pojemnik oznaczony naklejką 

wskazującą rodzaje odpadów do gromadzenia.  
Odbiór odbywać się będzie raz  w miesiącu. Na 
niektórych terenach Spółka prowadziła odbiór 
odpadów „suchych” metodą workową - zostanie 
ona zastąpiona metodą pojemnikową. Worki zo-
staną wycofane.

Odpady „suche” należy zgniatać - aby ilość 
możliwa do nagromadzenia w pojemniku była 
jak największa. Odpady – opakowania - powin-
ny być pozbawione ewentualnej zawartości tak 
aby przechowywanie ich nie nastręczało Państwu 
problemów związanych z ewentualnym fetorem 
psujących się resztek żywnościowych (np. kubki 
po jogurtach najlepiej opłukać pod bieżącą wodą 
itp.).

Odebrane odpady będą poddawane segre-
gacji ręcznej i maszynowej, odzyskane surowce 
trafią do recyklingu lub zostaną skierowane do 
produkcji paliw alternatywnych.

System zbiórki jest nieodpłatny. 
Warunkiem udziału w systemie segre-

gacji jest posiadanie ważnej umowy ze spół-
ką EKO – REGION na odbiór odpadów ko-

munalnych wraz z umową na odbiór szkła.
Umowy będzie można zawrzeć w lokalach 

spółki lub w punktach obsługi klienta miesz-
czących się u inkasentów na Państwa terenie. 

Spółka będzie wprowadzała system sukce-
sywnie, począwszy od marca br. 

Informacje o terminie wprowadze-
nia systemu i możliwości zawarcia umo-
wy uzyskacie Państwo:  „EKO - REGION”  
sp. z o.o. oddział w Łasku, pod numerem telefo-
nu  tel. (43) 675 97 00,  tel. kom. 609 82 82 31.

Już teraz rozpocznij pełną segregację od-
padów – w roku 2013 w związku z wejściem 
w życie nowych wytycznych ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminie – pełną 
segregacją zostaną objęci wszyscy mieszkańcy. 
Będziemy musieli segregować: szkło, tworzywa 
sztuczne, papier, metal, opakowania wieloma-
teriałowe i odpady komunalne ulegające bio-
degradacji.  Opłata będzie wnoszona do urzę-
du gmin, kto nie będzie segregował - będzie 
uiszczał wyższą opłatę.

                                          Zarząd Spółki

LECĄ 
BOCIANY

Nadeszła długo oczekiwana wiosna. 
Bociany białe przebywające w  Afry-
ce rozpoczęły już swoją coroczną wę-
drówkę na lęgowiska. Według tradycji 
ludowej, pierwsze bociany przylatują 
według na Józefa, czyli około 19 mar-
ca. Jednak w dużej mierze uzależnione 
jest to od pogody. Często większość 
ptaków przybywa dopiero w kwietniu. 
Mimo kapryśnej wiosennej aury ryzyko 
wcześniejszych przylotów zdecydowanie 
się opłaca. Badacze zaobserwowali, że 
pierwsze bociany nie muszą konkuro-
wać o najlepsze gniazda i zaczynają swo-
je gody w okresie największej obfitości, 
co procentuje licznym i silnym potom-
stwem. Polskie bociany lecą zazwyczaj 
wzdłuż doliny Nilu, aż do jego delty, 
następnie wzdłuż wybrzeża do Syrii, 
a potem przez Turcję do Bosforu, a na-
stępnie na północny zachód do Europy. 
Przemieszczają się z  prędkością ok. 45 
km/h i  pokonują przeciętnie dystans 
ok. 150-200 km dziennie.

Wraz z nadejściem wiosny wystartowała III 
edycja programu „Łaskie Bociany”. Tegoroczna 
odsłona przyniesie kilka zmian i niespodzianek. 
Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów 
gmina Łask zakupiła nową kamerę interneto-
wą, która zapewni znaczną poprawę transmisji 
z  bocianiego gniazda. Ponadto, życie naszych 
boćków można śledzić również na Facebooku. 

W  planowanych zajęciach edukacyjnych dla 
dzieci i  młodzieży wezmą udział uczniowie 
z pięciu szkół podstawowych. Tradycyjnie zo-
stanie przeprowadzony konkurs plastyczny 
i fotograficzny, a dzięki współpracy Nadleśnic-
twa Kolumna z TVP powstanie film o naszej 
gminie. 

                                Michał Janiszewski
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WYPALANIE TRAW ZABIJA...
Przełom zimy i wiosny jest okresem, w którym rolnicy oraz właściciele posesji przystępują do usuwania zanieczyszczeń 

pozimowych na polach, w obrębie obejść domowych, poboczy dróg i ulic. Często spotykaną praktyką „odświeżenia” gleby jest 
wypalanie trawy oraz pozostałości roślinnych. Panuje bowiem mylne przekonanie, że zabiegi te spowodują szybszy i bujniejszy 
odrost roślinności. Bezmyślność oraz nieodpowiedzialność osób wypalających trawy i pozostałości roślinne powoduje niejedno-
krotnie powstanie tragicznego w skutkach pożaru.

Wskutek wypalania traw dochodzi do 
wielu szkodliwych procesów dla środowiska, 
do których zaliczyć można przede wszystkim:
−	 wyjałowienie wierzchniej warstwy gleby, 
zahamowany zostaje proces rozkładu biolo-
gicznego resztek roślinnych
−	 zniszczenie miejsc lęgowych oraz śmierć 
wielu gatunków roślin i zwierząt,
−	 wyzwolenie do atmosfery dużych ilości 
tlenku węgla oraz innych szkodliwych związ-
ków chemicznych.

Należy pamiętać, że pożar suchej trawy 

bardzo szybko się rozprzestrzenia, w  czym 
pomagają silne podmuchy wiatru. Takie po-
żary bardzo często wymykają się spod kontroli 
i  przenoszą na pobliskie lasy, budynki miesz-
kalne oraz inne obiekty. Niejednokrotnie w ta-
kim pożarze dochodzi do zniszczenia całego 
dobytku ludzkiego. Podczas pożaru powstaje 
duże zadymienie, które jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możli-
wość zatrucia dymem. Ponadto dym powoduje 
zmniejszenie widoczności na drodze, co może 
skutkować kolejnymi szkodami w  mieniu, 
zdrowiu i życiu ludzi.

Każdy pożar powstały wskutek zapalenia 
suchej trawy powoduje interwencje straży po-
żarnej. Koszty takich akcji w skali kraju szacuje 
się w milionach złotych. Pamiętajmy także, że 
w  czasie gdy strażacy gaszą taki pożar mogą 
oni być niezbędni w innym miejscu, np. przy 
wypadku drogowym czy pożarze budynku 
mieszkalnego. Podczas takich zdarzeń o życiu 
ludzkim może decydować każda minuta. Ta-

kich strat w  sposób materialny nie można już 
oszacować.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku informuje, iż zgodnie z usta-
wą o  ochronie przeciwpożarowej osoba fizycz-
na, osoba prawna, organizacja lub instytucja 
korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu 
lub terenu jest zobowiązana zabezpieczyć je 
przed zagrożeniem pożarowym lub innym miej-
scowym zagrożeniem. Zgodnie z  rozporządze-
niem ministra spraw wewnętrznych z 7 czerwca 
2010 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, obiektów budowlanych i  terenów, 
w obiektach i na terenach przyległych do nich 
jest zabronione wykonywanie czynności, które 
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrze-
nianie się, utrudnienie prowadzenia działania 
ratowniczego lub ewakuacji, w tym rozpalanie 
ognia, wysypywanie gorącego popiołu i  żuż-
la lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby 
i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się 
materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. 
Ponadto wypalanie słomy i pozostałości roślin-
nych na polach jest zabronione. W myśl usta-
wy o ochronie przyrody zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów. Przepisy ustawy o lasach zabraniają 
w lasach oraz na terenach śródleśnych jak rów-
nież w  odległości do 100 m od granicy lasu, 
prowadzenia działań i czynności mogących wy-
wołać niebezpieczeństwo, a w szczególności wy-
palania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych. Przestrzegając przed niewłaściwym 
zachowaniem osób, które nie stosują się do zasad 
bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że 
funkcjonariusz PSP ma prawo nałożyć na taką 
osobę mandat karny wysokości do 500 złotych.

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

                             kpt. Wojciech Sowała
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

DWA 
ZALEWY
 Chociaż w  gminie Łask istnie-

je kilka rzek – Grabia z  dopływami: 
Pałusznicą, Strugą Borszewicką oraz  
Końską – nie możemy narzekać na 
nadmiar wód powierzchniowych. 
Wspomniane rzeczki okresowo bar-
dziej przypominają wąskie strumyczki 
niż z prawdziwego zdarzenia rzeki

Dlatego tak ważne jest racjonalne ko-
rzystanie z  wód powierzchniowych i  zbu-
dowanie w  naszej gminie kilku zbiorników. 
Niestety są to inwestycje kosztowne i z tego 
powodu ich realizacja odkładana jest z  roku 
na rok. Taki właśnie los spotyka zbiornik 
„Zajączek”, który mógłby stać się olbrzymią 
atrakcją i atutem miasta. Znajduje się on co 
prawda w wojewódzkim programie małej re-
tencji, ale z pewnością będzie musiał pocze-
kać na lepsze czasy.

Dotyczy to również drugiego sztucz-
nego akwenu, który zaprojektowany został 
kilkadziesiąt lat temu na Grabi w Kolumnie 
w rejonie zajazdu „Jamboł”. Nawet zbudowa-
ny zajazd zwrócony został frontem w kierun-
ku tego atrakcyjnego zbiornika, ale piękna 
koncepcja pozostała jedynie na papierze. Ten 
akwen również znajduje się w wojewódzkim 
programie małej retencji, ale nikt nie potrafi 
powiedzieć, kiedy zostanie zrealizowany. Za-
lew w Kolumnie (17 ha) mógłby stać się jesz-
cze większym atutem Łasku niż „Zajączek”, 
jako że powstałby w pięknej otulinie leśnej.

                                                     (PE) 

Krzewy 
za makulaturę

Hufiec ZHP Łask wspólnie z Eko-Re-
gion Bełchatów o/Łask zaprasza na zbiórkę 
makulatury i elektrośmieci (pralki, lodówki, 
telewizory, komputery itd.). Zbiórka odbę-
dzie się 14 kwietnia 2012 w godzinach 9.00-
14.00 na terenie rekreacyjnym CSiR przy 
ulicy Narutowicza (obok gimnazjum).

Makulaturę i elektrośmieci będzie moż-
na wymienić na żarówki energooszczędne lub 
krzewy.

Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW 
w Łodzi.

                   pwd. Edward Kondratiuk

Pod honorowym patronatem  
prezesa Łódzkiej Izby Rolniczej  

Andrzeja Górczyńskiego  
i burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka  

28 marca br. (godz. 10) w sali OSP przy ul. Strażackiej 4 odbędzie się 
 I Łaska Konferencja z cyklu „Biologizacja rolnictwa”:

„Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa. 
ProBio Emy –  wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy rolnika 

i konkurencyjność rolnictwa”

Patronem medialnym jest Międzyregionalny Syndykat Dziennikarzy Polskich, Gazeta Zdrowa-
-Ziemia.pl, kwartalnik EMECHO, zaś sponsorem-Ryszard Wachnik, koordynator Concordia 
Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 61-119 Poznań ul. Świętego Michała 43.  
Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury
Gospodarz: Krzysztof Owczarek gospodarstwo rolne w Łasku, członek Komisji Rolnictwa Rady 
Miejskiej w Łasku

Program I Łaskiej Konferencji z cyklu
„Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa.

ProBio Emy – wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy rolnika i konkurencyjność rolnictwa” 

10.00 – 10.10  Powitanie 
                                Gabriel Szkudlarek - burmistrz  Łasku 
10.10 – 10.20  Uroczyste otwarcie konferencji  
  Andrzej Górczyński - prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
10.20 – 10.50 Bioróżnorodność pożytecznej mikroflory szansą nowoczesnego rolnictwa
                                Stanisław Kolbusz - prezes Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo Natury
10.50 – 11.25 Moje doświadczenia z ProBio Emami w uprawach polowych  
                                Marian Hadrian, Przedsiębiorstwo AWISTA Sp. z o.o. 
11.25 – 11.50 Stosowanie ProBio Emów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych  
                                 Michał Fedosz Regionalne Centrum Mikroorganizmów 61-329 Poznań, Głuszyna 151b
11.50 – 12.15         Przerwa kawowa 
12.15 – 12.20 Efekty stosowania ProBio Emów w moim gospodarstwie.  
                                Włodzimierz Domagalski, gospodarstwo rolne, Szadek
12.20 – 12.45 Praktyka stosowania ProBio Emów w ograniczaniu ryzyka zmniejszania  
                                plonów zbóż i rzepaku przez żywioły przyrody.
                 Ryszard Wachnik, rzeczoznawca ubezpieczeniowy Concordia, 
                                gospodarstwo rolne w Duczowie Małym k. Wołczyna.
12.35 – 13.30 ProBio Emy w ogrodnictwie i hodowli ryb.
                                Arkadiusz Kartus, Regionalne Centrum Mikroorganizmów, 
                                96-230 Biała Rawska, ul. Kościuszki 5
13.00 – 13.45 ProBio Emy w uprawie truskawek i kukurydzy.
                                Andrzej Kwiatkowski, gospodarstwo rolne w Rębowoli k. Gostynina
13.45 – 14.20 Siła rodna gleby jej naturalna żyzność - rola i znaczenie próchnicy 
                                Sławomir Gacka, Krajowe Centrum Mikroorganizmów, Bratuszyn
14.20 –15.00 Pytania i odpowiedzi - podsumowanie konferencji  
                                Sławomir Gacka, Stanisław Kolbusz
15.00 – 15.30 Poczęstunek 

Moderator Konferencji:
Dr inż. Zbigniew Stępień

Sekretariat I Łaskiej Konferencji:
Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję: 
Krzysztof Owczarek, 
członek Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Łasku
tel. 695 949 587, e-mail: pirus1@onet.eu
Włodzimierz Domagalski 
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Pamiętając o powstańcach 1863 roku 

W  przeddzień 
150 rocznicy wybuchu 
Powstania Stycznio-
wego, 24 lutego br. 
uczniowie i  nauczy-
ciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 1 im. Powstańców  
1863 r. w  Sędziejowi-

cach zgodnie z tradycją obchodzili Święto Szkoły. 
 Ten ważny dla naszej placówki  dzień rozpo-

czął się uroczystą akademią, poświęconą obroń-
com polskości, podczas której wyświetlono film 
ilustrujący prowadzone w  szkole działania, krze-
wiące w sercach uczniów głęboki patriotyzm oraz 
świadczące o miłości do kraju ojczystego. 

Uroczystość uświetnili przybyli goście: wójt 
gminy Sędziejowice - Jerzy Kotarski, wicestaro-
sta powiatu łaskiego Wojciech Sikora, proboszcz 
parafii św. Wacława w  Grabnie ks. Wiesław 
Kalupa, ks. kanonik Grzegorz Kaźmierczak, 
przewodniczący rady rodziców Paweł Buczkow-

ski, Janina Stępień, dyrektor GOK Grzegorz 
Brożyński, Zygmunt Hadrysiak, radny Dariusz 
Cieślak, rodzice uczniów, uczniowie klasy szóstej 
z ZS w Marzeninie wraz z opiekunem oraz na-
uczyciele emeryci. 

Przedstawiciele naszej szkoły udali się 
na sędziejowicki cmentarz, aby złożyć na po-
mniku powstańców kwiaty i  zapalić znicze. 
Uczniowie klas: III b g., V b SP, VI a, III c g, I b 
i VI b pokazali, na co ich stać, choć niektórzy 
z nich po raz pierwszy brali udział w akademii. 
Pani dyrektor Barbara Gawor serdecznie podzię-
kowała uczniom za wzruszającą uroczystość. 

Po wspomnianych uroczystościach 
nastąpiło otwarcie Gabinetu Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju, mieszczącego się 
w  małym pomieszczeniu, pomysłowo urzą-
dzonym i wyposażonym w wiele ciekawych 
i niezbędnych pomocy logopedycznych oraz 
dydaktycznych. Wszyscy zaproszeni goście 
kolejno przecinali biało-czerwoną wstęgę, 
która przypominała o Święcie Patrona Szko-
ły - Powstańców z 1863 roku oraz  o zbliża-
jącej się 150. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego.

                                  Agata Wdowińska 

ROK SUKCESÓW
Zgodnie ze strażackim zwyczajem, podczas zebrania sprawozdawczego druhowie 

z OSP w Kamostku  podsumowali działalność w 2011 roku. Jak się okazało, był to 
dobry rok, o czym świadczyły nie tylko liczne sukcesy podczas zawodów sportowo-
-pożarniczych, ale i ważne inwestycje.

Obradom druhów przysłuchiwali się licz-
ni goście, których wcześniej serdecznie powitał 
prezes OSP dh Marek Krawczyk. Szczególnie 
gorąco powitał: sekretarza gminy, Mirosława 
Potasiaka, wiceprezesa ZOG ZOSP RP dh Sła-
womira Sobalę, radnych: Annę Kopeć, Dariusza 
Cieślaka i Daniela Angermana, a także sołtysów:  
Krzysztofa Krysiaka, Wiesława Łaczkowskiego  
i  Reginę Łuczak. 

W  sprawozdaniach z  działalności Zarządu 
przedstawiono osiągnięcia pożarnicze, sporto-
we i  inwestycyjne. W  2011 r. druhowie kilka 
razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Startując w  Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa Gminnego OSP zajęli drugie 
miejsce. W  gminnych zawodach sportowo-
-pożarniczych dobrze wypadły drużyny OSP 
zajmując czołowe miejsca. W Grupie A  - męż-
czyźni zajęli czwarte miejsce, w Grupie C - ko-
biety drugie miejsce. Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze dziewcząt i chłopców zdobyły drugie 
miejsca dające awans do zawodów powiatowych. 
Dużym sukcesem zakończył się start naszych 
MDP w  powiatowych zawodach sportowo-po-
żarniczych, dziewczęta zdobyły wicemistrzostwo 

powiatu łaskiego, a chłopcy - zajmując pierwsze 
miejsce - zostali mistrzami i  będą reprezento-
wać powiat łaski na zawodach wojewódzkich. 
Za osiągnięte sukcesy druhny i druhowie zostali 
odznaczeni odznaką: Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza. Złotą Odznakę MDP otrzymali: Ma-
ciej Angerman, Krzysztof Jakóbczak, Mieczysław 
Karasiński. Srebrną Odznakę MDP otrzymały: 
Katarzyna Jakóbczak, Karolina Skowronek, Syl-
wia Aleksandrowicz, 
Aneta Ludwisiak, Pa-
trycja Perlińska, Zu-
zanna Pietrzak, Wik-
toria Nowak, Agata 
Nowak, Aleksandra 
Korcewicz, Aleksan-
dra Gładysz, Magdale-
na Nowak.

Wśród waż-
niejszych inwestycji 
została wymieniona: 
budowa nowoczesnej 
chłodni, na którą OSP 
wydała ponad 10 tys. 
zł, modernizacja scho-

dów, docieplenie ponad 100 m2 stropu, dostar-
czenie nowych stołów do kuchni. Większość prac 
druhowie wykonywali we własnym zakresie.

Po wysłuchaniu sprawozdań na wniosek 
Komisji Rewizyjnej walne zebranie jednogłośnie 
udzieliło zarządowi absolutorium za okres spra-
wozdawczy.

W treści uchwały znalazły się zapisy o przy-
jęciu sprawozdań i planu pracy na 2012r. oraz za-
twierdzeniu przygotowanej przez zarząd „Listy wie-
czystej członków OSP” i logo OSP w Kamostku.

W  wystąpieniach zaproszonych gości można 
było usłyszeć wiele ciepłych słów pod adresem Za-
rządu i całej jednostki OSP. Wszyscy byli zgodni, że 
rok 2011 był dla OSP w Kamostku pełen sukcesów.

Zebranie zakończono strażackim poczęstunkiem
                                     Marek Krawczyk
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DANIEL ANGERMAN
Prezentujemy kolejną postać z galerii naszych radnych - Daniela Angermana. Od wielu lat angażuje się w życie społeczne.  

Był radnym w gminie Buczek, wiele lat sołtysem w Kamostku, a rok temu już po raz trzeci społeczeństwo obdarzyło go zaufaniem 
–  został radnym gminy Sędziejowice.

Pan Angerman  liczy sobie 66 lat. Jest żo-
naty, ma dorosłe dzieci: dwóch synów i  córkę. 
Od wczesnych lat młodości należy do OSP i do 
orkiestry dętej – jego przygoda ze strażą zaczęła 
się w gminie Buczek. Pochodzi z Józefatowa, tam 
rozpoczął edukację w szkole podstawowej, którą 
zakończył tytułem  rolnika ogrodnika  w Zespo-
le Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Już w wieku 
18 lat, w 1964 r.,  objął gospodarstwo rolne swo-
ich rodziców. Rok później został radnym w gmi-
nie Buczek, co świadczy o wielkiej kreatywności 
i umiejętności  współpracy z ludźmi. 

W 1967 r. ożenił się w Kamostku, dokąd 
też wkrótce się przeprowadził. Chętnie wspo-
mina ważne osiągnięcie z  tamtego okresu: bu-
dowę drogi powiatowej  Buczek - Sędziejowice 
- w owych  czasach   było to wielkie dzieło. Pracę 
radnego w Buczku utrudniała odległość, dlatego 
też pan Daniel zaczął angażować się w życie spo-
łeczne swej nowej wsi i gminy Pruszków. Po po-
łączeniu gmin,  w latach siedemdziesiątych,  ko-
lejny raz został radnym. Te czasy pamięta dobrze 
i pozytywnie ocenia współpracę z naczelnikami: 
Mieczysławem  Popławskim, a potem  Zdzisła-
wem Błońskim. 

Lata osiemdziesiąte upłynęły pod zna-
kiem hodowli krów i produkcji mleka, w której  
wkrótce się wyspecjalizował. Ciężka praca była 
nieobca panu Danielowi – w  1978 r. uzyskał 
tytuł „Rolnik Specjalista”, kolejno z  nim takie 
tytuły zdobyli:  Grzegorz Skotnicki z Marzeni-
na,  Madaliński z Bilewa,  Konstanty Czajkow-
ski z Sędziejowic,  Grzegorz Urbaniak z Brzesk. 
Od 2008 r.  przebywa na zasłużonej emeryturze. 
Gospodarstwo rolne   o powierzchni 17,26 ha 
prowadzi syn;  dodatkowo - tak jak tata -  dzier-
żawi  14,10 ha. 

Związek Angermana z OSP rozpoczął  się 
w  1965 r. Był wtedy  uczniem buczkowskiej 
Orkiestry Dętej (tenor pierwszy). W  1966 r. 
w związku z ożenkiem i przeprowadzką związał 
się z OSP Kamostek. Miał duże doświadczenie, 

czynnie działał jako strażak. W latach 1983-86 
wybrano go  naczelnikiem, potem prezesem  
OSP w Kamostku, którą to funkcję piastował do 
2011 r. Dwie kadencje (1991–2001) był człon-
kiem Zarządu Gminnego OSP.  Od 1995 r. nale-
ży również do Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Od wielu  lat jest członkiem Zarządu Gminnego  
PSL w Sędziejowicach.

Pan Daniel jest dumny z osiągnięć Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Kamostku, do której  
przynależy aż 66 druhów (łącznie z młodzieżo-
wymi drużynami pożarniczymi, bowiem Kamo-
stek, jak i  Sędziejowice, Marzenin oraz Bilew 
poszczycić się mogą aktywną działalnością mło-
dzieży, tworzącej męskie i  dziewczęce drużyny 
strażackie).

Funkcję radnego gminy  sprawował kil-
kakrotnie. Jak już była mowa, po raz pierw-

szy – w  gminie Buczek, następnie w  latach 
siedemdziesiątych – drugi raz, i kolejno: w la-
tach: 2002-2006  (sołtys i radny),  2006-2010 
i  obecnie piąty raz: 2010-2014 – w  gminie 
Sędziejowice. Dla społeczności lokalnej udało 
mu się osiągnąć bardzo wiele. Do najważniej-
szych spraw zalicza: budowę drogi Kolonia 
Kamostek (z udziałem Marka Krawczyka jako 
radnego), a  także Porąbki-Kamostek (z  sołty-
sem Wiesławem Łaczkowskim). Współpraca 
z tym sołtysem układa się dobrze, dlatego też  
Rada Sołecka przekazała pieniądze na drogę 
Porąbki-Kamostek. Dzięki pomocy członków 
Zarządu OSP Kamostek dobudowano część 
strażnicy, wymieniono okna w  starej części. 
Jako radny doprowadził do otynkowania ca-
łego budynku sali (z  udziałem Zarządu OSP 
Kamostek). W  2006 r. brał czynny udział 
w  pracach Społecznego Komitetu Obcho-
dów 50-lecia OSP w  Kamostku  i  uroczy-
stości nadania sztandaru (sztandar dla OSP 
ufundowali mieszkańcy wsi: Kamostek, Do-
bra, Lichawa). Był tez prezesem Społecznego 
Komitetu Budowy Wodociągów. Jako radny 
dążył do otwarcia przedszkola w Dobrej, któ-
re funkcjonuje do dziś. Już za czasów wójta 
Jerzego Kotarskiego zostały zakupione samo-
chody strażackie dla OSP Kamostek, Marze-
nin, Pruszków (ze środków gminy). W  1974 
r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, a w roku 
2006, z poparciem wójta Kotarskiego – Złoty 
Medal  Związku OSP, za wszystkie zasługi dla 
pożarnictwa.

Radny marzy o  tym, aby ludziom żyło się 
dostatniej, lepiej, aby społeczeństwo szanowało 
się wzajemnie. Pragnie również, aby państwo 
otoczyło lepszą opieką ludzi chorych, samot-
nych, niepełnosprawnych.  Wszystkim miesz-
kańcom i wyborcom życzy  wiele zdrowia, suk-
cesów w  życiu rodzinnym i  zawodowym oraz 
wielkiej wytrwałości w codziennej pracy.

                                      Beata Magdziak

 Z kobietami o kobietach
Swięto pań przyniosło tym razem już drugie spotkanie z łaskimi poli-

cjantami, zorganizowane w bibliotece. Za pierwszym razem nasze czytel-
niczki wysłuchały prelekcji na temat bezpieczeństwa w internecie, w ramach 
Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, a 8 marca – zapoznały się 
z policyjną prezentacją, przygotowana przez rzecznika prasowego łaskiej po-
licji –  Katarzyną Chrzanowską.

Tym razem prezentacja dotyczyła bezpieczeństwa kobiet w miejscach publicznych. 
Chodzi o to, aby każda z pań wiedziała, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia. 
Wszystkie kobiety powinny mieć świadomość, jakie niebezpieczeństwa mogą czaić się tuż 
obok – i właśnie tego typu problemy prezentowała Katarzyna Chrzanowska i  Anna Pogoc-
ka. Następnie,  przy kawie, przybyłe czytelniczki zadawały pytania paniom policjantkom, 
związane z prezentowanym tematem.                                                                     B.M. „Rodzinna” fotografia wykonana po spotkaniu
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Na pożółkłej fotografii

Kolegiata sprzed stu lat

Ta fotografia liczy sobie niemal 100 lat. Zamieścił ją w swojej książce pt. „Pamiątka 
Matki Boskiej łaskami słynącej w kolegiacie łaskiej” ks. Grzegorz Augustynik. Gdy przyj-
rzymy się bliżej tej cennej fotografii, bez trudu dostrzeżemy olbrzymie zmiany, jakie za-
szły w otoczeniu najstarszej łaskiej świątyni. Otaczał ją parkan, na teren przykościelny od 
strony frontowej wchodziło się przez dwie furtki. Wokół kościoła na dawnym cmentarzu 
znajdowało się sporo drzew. Dziś nie ma już tego ogrodzenia, świątynia została odsłonięta, 
niedawno wycięto okazałe drzewa. Różnice między tym obrazem sprzed stu laty a dzisiej-
szym  widoczne są także w samej elewacji XVI-wiecznego zabytku. Jak widać, nawet tak 
pomnikowa zabytkowa budowla wbrew pozorom niemal bezustannie zmienia oblicze.

Konserwatorzy, którzy powoli kończą wielki remont świątyni bezustannie borykają 
się z fundamentalnym problemem: co zachować w pierwotnym kształcie, czy akceptować 
zmiany, czy sięgać do najstarszego wyglądu itd. Dylematy godne najcenniejszego zabytku 
naszego miasta…                                                                                                             (Saw) 

„MUSZELKA” - SPORTOWE EMOCJE
Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku już od dziewięciu lat jest organizatorem zawodów pływackich „Muszelka” dla uczest-

ników WTZ-ów woj. łódzkiego. W tym roku zawody odbyły się 1 marca. Patronat nad imprezą objął marszałek województwa 
łódzkiego Witold Stępień.

Głównym celem naszej imprezy jest po-
pularyzacja sportów pływackich, propagowa-
nie aktywnego trybu życia i   zdrowej rywali-
zacji oraz integracja osób niepełnosprawnych 
ze społecznością lokalną. Wśród przygotowa-
nych konkurencji były m. in.: wyścig „O Zło-
tą Muszelkę” – 25 m, wyścig „O  Złoty Ko-
rab” – 50 m, indywidualny tor przeszkód oraz 
konkurencje zespołowe: sztafeta i  wyścigi ze 
sprzętem sportowym. W  ramach dobrej za-
bawy organizujemy również konkurencje dla 
opiekunów – 25 m na czas stylem dowolnym. 

Na naszą imprezę przyjeżdża corocznie 
ok. 85 zawodników wraz z opiekunami z ca-
łego woj. łódzkiego W  tegorocznych zawo-
dach wzięło udział 14 drużyn, m. in.: z Ło-
dzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, 
Bełchatowa, Zduńskiej Woli i Zgierza. Licz-
nie przybyli również zaproszeni goście: wło-
darze miasta, rodzice, dyrektorzy i kierowni-
cy placówek zajmujących się osobami niepeł-
nosprawnymi, kibice, warsztatowi przyjaciele 
oraz media. Wśród zaproszonych gości powi-
taliśmy m.in.: Andrzeja Owczarka - senatora 
RP, Marcina Bugajskiego -  wicemarszałka 
województwa łódzkiego, Ilonę Rafalską - rad-
ną Sejmiku Województwa Łódzkiego, Annę 
Mroczek - dyrektor Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej, Gabriela Szkudlarka - 
burmistrza Łasku, Cezarego Gabryjączyka - 
starostę Łasku i Andrzeja Banaszczyka - prze-
wodniczącego Rady Powiatu Łaskiego, a tak-
że Tamarę Szymko - kierownika MGOPS 
w grodzie nad Grabią. Sędzią głównym zawo-
dów był radny powiatowy Marek Krawczyk, 
który od pierwszej edycji „Muszelki” sędziuje 
podczas naszych zawodów. 

Opiekę medyczną sprawował doktor To-
masz Misztalski.

Nagrody za udział w zawodach dla każdej 
drużyny oraz nagrody indywidualne w  po-
szczególnych kategoriach ufundował marsza-
łek województwa łódzkiego. Każda drużyna 
otrzymała dla swojej placówki czajnik elek-
tryczny, natomiast nagrody indywidualne to 
sprzęt sportowy, ręczniki kąpielowe oraz ko-
smetyki. Obiad dla wszystkich zawodników 
ufundował burmistrz Łasku.

Zawody przysparzają zawsze wiele emo-
cji płynących ze wspólnej rywalizacji jak rów-
nież radości ze wspólnego spotkania, na które 
zawodnicy oczekują z  niecierpliwością przez 
cały rok. W przyszłym roku jubileuszowe 10 
spotkanie z  „Muszelką” połączymy z  obcho-
dami 15-lecia naszego Warsztatu. 

                           dokończenie na str. 20
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 Wybierz szkołę z charakterem!  

Liceum Ogólnokształcące w  Kolumnie 
Oferta edukacyjna 2012/2013 

Klasa humanistyczno – językowa z rozszerzonym programem  z języka polskiego,  

języka angielskiego lub niemieckiego, historii oraz biologii   
W celu rozwijania zainteresowań uczniom tej klasy proponujemy: 

• zajęcia warsztatowe w Muzeum Sztuki i Szkole Filmowej w Łodzi 
• warsztaty dziennikarskie 
• kontakty z uczelniami wyższymi (wyjazdy, wykłady) 
• spotkania  Klubu Miłośników Poezji 
• wyjazdy do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy. 

Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na kierunkach uniwersyteckich, np. filologia polska, angielska, germańska, 
kulturoznawstwo, dziennikarstwo, historia, historia sztuki, pedagogika, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, 
politologia, socjologia, polityka społeczna, europeistyka. 

Klasa sportowa o profilu biologiczno‐chemicznym  z rozszerzonym programem z biologii, chemii, 

matematyki,  języka angielskiego lub niemieckiego 
oraz urozmaiconą ofertą godzin wychowania fizycznego, w ramach których proponujemy:  

• cykl zajęć przygotowujących do egzaminów sprawności fizycznej przeprowadzanych w procesie  
rekrutacji na akademiach wychowania fizycznego, uczelniach wojskowych w  szkołach policyjnych, 
strażackich 

• kurs pierwszej pomocy przedmedycznej  z certyfikatem ważnym we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej 

• naukę pływania zakończoną egzaminem na kartę pływacką oraz możliwością zdawania egzaminu  
na stopień ratownika wodnego 

• naukę jazdy na nartach 
• 2 obozy sportowe: zimowy ‐ narciarski oraz letni – żeglarski. 

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

Oferta dodatkowa:  

Wyjazdy do Niemiec, Danii i na Ukrainę w ramach wymiany młodzieży 
Klub Europejski, Szkolny Ośrodek Kariery, koło szachowe 
Nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa 
Zajęcia wokalne i taneczne w działającej przy szkole Filii Domu Kultury w Łasku. 

Serdecznie zapraszamy!  
Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie internetowej              

www.kolumnazso.pl              
e‐mail: kolumnazso@poczta.onet.pl              

98‐100 Łask, ul Toruńska 1, tel.43 6754660 

W POSZUKIWANIU PIOTRUSIA PANA
Zuchowy biwak Hufca ZHP Łask „W  Nibylandii” , połączony z  imieninami Zucha przypadającymi raz na cztery lata  

– 29 lutego był wielką frajdą dla dzieci. Zorganizowano go w Szkole Podstawowej w Teodorach. Wzięło w nim udział 80 zuchów 
z  3 Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” z  Krobanowa i  Karsznic (drużynowa Małgorzata Adamczyk), 4 Gromady Zuchowej 
„Wesołe Cudaki” z Zelowa  (drużynowa Ewa Jadwiszczak),  7 Gromady Zuchowej „Dzielne Liski” z Woli Wiązowej (drużynowy 
Dariusz Gibas) i 8 Gromady Zuchowej „Smocza Ferajna” z Łasku (dużynowy Mateusz Liśkiewicz). Komendantką była druhna  
namiestnik Julita Gamoń, która czuwała nad przebiegiem oraz bezpieczeństwem całej imprezy.

Dla większości dzieci był to pierwszy wy-
jazd z  zuchową gromadą. Najmłodszymi biwa-
kowiczami byli: pięcioletni Gracjan Tyluś oraz 
sześcioletnia Barbara Różańska z Łasku.

Ze względu na rekordową liczbę uczest-
ników wszystkie zajęcia musiały odbywać się 
w dwóch blokach tematycznych z podziałem na 
mniejsze grupy.  Tym razem dzieci miały okazję 
przenieść się do Nibylandii - krainy marzeń, 
wyobraźni i wiecznego dzieciństwa. Po tym ta-
jemniczym miejscu oprowadzał je Piotruś Pan 
(Kacper Chojnacki), a pomagała mu jego przyja-
ciółka Dzwoneczek (Julita Gamoń). Warunkiem 

przekroczenia wrót Nibylandii było posiadanie 
własnego fantazyjnego cienia oraz odszukanie 
cienia Piotrusia, który przez przypadek gdzieś 
mu się zagubił. Po jego szczęśliwym odzyskaniu 
zuchy poznały Dzwoneczka. Posypane przez 
wróżkę czarodziejskim pyłkiem musiały powta-
rzać wszystkie jej taneczne ruchy oraz wykony-
wać zabawne polecenia, wymagające wykazania 
się zwinnością i sprytem. 

Jednak najciekawszym zadaniem  przygoto-
wanym przez zuchowych instruktorów okazała 
się balonowa bitwa morska z  Kapitanem Ha-
kiem (Michał Krzyżański), który podstępem po-

rwał Dzwoneczka i uwięził na swoim statku. 
Chcąc zmierzyć się ze złym piratem, dzieci 
musiały nauczyć się musztry zuchowej oraz 
wykonać samodzielnie pirackie stroje.

Trzy dni zabawy poruszyły wyobraź-
nię, zaowocowały nowymi znajomościami, 
a   dla wielu były próbą samodzielności. 
Nam, instruktorom, po raz kolejny udo-
wodniły, że czas i wysiłek przeznaczane na 
pracę z najmłodszymi nie idą na marne, ale 
pozwalają im przeżyć niezapomniane chwi-
le dzieciństwa.          

                                                 JG

„Muszelka” 
- sportowe emocje

dokończenie ze str. 19
Oto wyniki rywalizacji: 

W rywalizacji o „Złotą Muszelkę” kobiet: 
I miejsce zajęła Agnieszka Nawrocka, WTZ 
Piotrków Trybunalski.
O    „Złotą Muszelkę” mężczyzn: 
I miejsce - Arkadiusz Kowalski, WTZ 
Piotrków Trybunalski.
O  „Złoty Korab” kobiet: 
I  miejsce - Marta Kowalska, WTZ Łask.
O  „Złoty Korab” mężczyzn: 
I miejsce - Adam Źródelny, 
WTZ Konstantynów Łódzki.
„Indywidualny tor przeszkód” kobiet: 
I miejsce - Agnieszka Nawrocka, 
WTZ Piotrków Trybunalski.
„Indywidualny tor przeszkód” mężczyzn: 
I miejsce - Tadeusz Tomczak, WTZ Łask.
„Sztafeta z deską”: 
I miejsce - A. Nawrocka, K. Gawroński, 
A. Kowalski,  WTZ Piotrków Trybunalski, 
II - P. Lewandowski, J. Lewandowski,  
P. Szymański, WTZ „Mors” Łódź, 
III - A. Kowalczyk, P. Maciaszek, T. Tomczak,  
WTZ Łask.
„Wyścig z materacem”: 
I miejsce -Krzysztof Gawroński, Arkadiusz 
Kowalski,  WTZ Piotrków Trybunalski, 
II - Agnieszka Kowalczyk, Tadeusz Tomczak,  
WTZ Łask.
„Wyścig opiekunek”: 
I miejsce -  Arleta Mikołajczyk, ŚDS Łask.
„Wyścig opiekunów”: 
I miejsce - Sylwester Kalinowski,  SDS Łask, 
II -  Marek Klinger, WTZ Zduńska Wola,  
III - Bartosz Kusiak, WZ Łask.
                                   Katarzyna Cieślarczyk
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TYLKO RAZ 
W ROKU

Tradycją ostatnich lat w  Łaskim Domu 
Kultury stały się koncerty organizowane z okazji 
Dnia Kobiet, będące ucztą dla oka i ucha. Pre-
zentują się w nim bowiem muzycy i tancerze. 

Podczas tegorocznego koncertu wystą-
piła Orkiestra Dęta ŁDK, która wykonała 
kilkanaście utworów, akompaniując Grupie 
Tanecznej  „Łaskie Tango” oraz wokalist-
ce Annie Ambroziak. Publiczność usłyszała 
wiele znanych standardów muzyki filmowej 
i  popularnej, między innymi musicalowy 
przebój pt. „New York, New York” w  bra-
wurowym wykonaniu Ani i  Orkiestry pod 
batutą Macieja Borowieckiego. Tancerze 
z  „Łaskiego Tanga” zachwycili żywiołowym 
wykonaniem charlestona, którym przenieśli 
publiczność do czasów prohibicji, do lat 20. 
XX wieku. Bisom i owacjom nie było końca.

Widzowie byli koncertem zachwyceni 
i wszyscy – niezależnie od płci – żałowali, że 
Dzień Kobiet jest tylko raz w roku.         

                                                  Mk

Wrzeszczewice: „Deweloperzy wiedzy”
 Z radością informujemy, że etap realizacji programu „Deweloperzy wiedzy” w naszej filii bibliotecznej we Wrzeszczewi-

cach zakończył się pomyślnie. Od 12 marca br. użytkownicy placówki mogą korzystać z przytulnego i funkcjonalnego kącika  
czytelniczego zapewniającego dostęp do najciekawszych nowości książkowych i czasopism.

Filia biblioteczna we Wrzeszczewicach, któ-
ra wchodzi w skład łaskiej książnicy, zakwalifiko-
wała się w ubiegłym roku do ósemki bibliotek 
z  województwa łódzkiego, które zostały objęte 
programem „Deweloperzy Wiedzy”. Przypo-
minamy, że organizatorem przedsięwzięcia jest 
firma Panattoni Western Poland Management 
Sp. z o.o., natomiast partnerem merytorycznym 
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego. Jednym z  założeń programu było wspar-
cie bibliotek publicznych w celu rozwoju oferty 
czytelniczej oraz prasowej poprzez prenumeratę 
wartościowych tytułów oraz stworzenie przyja-
znych i  funkcjonalnych kącików czytelniczych. 
Na ten cel placówce została przekazana dotacja 
w wysokości 5750 zł. 

Miło nam poinformować, że etap realizacji 
przedsięwzięcia w  filii we Wrzeszczewicach za-
kończył się pomyślnie. Od 12 marca użytkow-
nicy biblioteki mogą korzystać z  przytulnego 
i funkcjonalnego kącika czytelniczego zapewnia-
jącego dostęp do najciekawszych nowości książ-
kowych i prasowych.

Przypominamy również, że dzięki przy-
stąpieniu do programu „Akademia Orange dla 
bibliotek” placówka, oprócz atrakcyjnej oferty 
edukacyjnej i  kulturalnej, zapewnia możliwość 
skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu 
na 2 stanowiskach komputerowych.

Nowe możliwości, jakie biblioteka stwarza 

swoim użytkownikom, to okazja do promocji 
czytelnictwa i  usług bibliotecznych, a  także do 
rozwoju placówki w środowisku lokalnym.

Jedynym problemem wspomnianej biblio-
teki jest obecnie niepewna sytuacja lokalowa 
w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej we 
Wrzeszczewicach (tu mieści się książnica). Wie-

rzymy jednak, że nie spowoduje to przerwania 
działalności biblioteki w  tutejszym środowisku 
i nadal będzie w nim prężnie funkcjonować.

Zapraszamy wszystkich  do skorzystania 
z  nowej, bogatej oferty bibliotecznej filii we 
Wrzeszczewicach i oddania się lekturze w kom-
fortowych warunkach nowej czytelni. 

RECYTUJEMY PO ANGIELSKU
Pierwszy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim, jaki odbył 

się w Szkole Podstawowej w Okupie, zgromadził uczniów ze szkół podstawowych z  Bałucza, 
Teodorów, Łopatek, Wiewiórczyna, Okupa, Czestkowa, Buczku oraz SP nr 1 i nr 5 z Łasku. 

Recytowali w dwu kategoriach wiekowych. 
Jury w  składzie: przewodniczący – Przemysław 
Jeliński, Agata Krysiak i  Dorota Nogala miało  
do zgryzienia twardy orzech, ponieważ dzieci 
prezentowały wysoki poziom umiejętności języ-
kowych. W  każdej grupie wiekowej przyznano 
po trzy miejsca i po dwa wyróżnienia.  

W  kategorii dla dzieci z  klas 1-3 pierwszą 
nagrodę zdobyły Julia i Rozalia Cieciorowskie ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku. Druga nagroda 
powędrowała do Aleksandry Dąbrowskiej ze szko-
ły nr 1 w Łasku, trzecia natomiast do Julity Sie-
cińskiej ze szkoły podstawowej w Wiewiórczynie. 
Wyróżnieni zostali Małgorzata Sobala ze szkoły 
w Okupie i Jakub Pawlak ze szkoły w Czestkowie. 

W kategorii klas 4-6 pierwszą nagrodę zdo-
była Dominika Michalska ze szkoły nr 1 w Ła-

sku. Drugie miejsce zajęła Maryla Ciszewska ze 
szkoły nr 5 w Łasku, a  trzecie jej koleżanka ze 
szkoły Julia Operacz. Wyróżnienia powędrowały 
do Julii Rybki z Wiewiórczyna i Bartka Walcza-
ka z Okupa.

 Dodatkową atrakcją po uroczystym wrę-
czeniu nagród była loteryjka przygotowana przez 
redakcję szkolnej gazetki. Spośród uczestników, 
którzy otrzymali dyplomy za udział w konkur-
sie, naczelnik Jan Cybułka (Urząd Miejski w Ła-
sku) wylosował nazwiska dzieci, które otrzymały 
dodatkowe prezenty-niespodzianki. Szczęście 
uśmiechnęło się do Agnieszki Ignaczak, Agaty 
Krzykowskiej, Natalii Klich i Jakuba Kusiaka. 

Wszystkim konkursowiczom serdecznie 
gratulujemy. Zapraszamy znów za rok. 

                               Agnieszka Sobczak
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Ze wspomnień łaskowianina (2)

WARSZAWSKA SPRZED LAT
O  ulicy Warszawskiej, jako starym trakcie, mogą świadczyć wiekowe drzewa: kilkusetletnie sosny tzw. ostańce. Jadąc  w kie-

runku Kolumny widać, że jedna rośnie (rosła) po prawej stronie ulicy przed rzeką Pisią, druga, o większej średnicy po lewej stronie 
ulicy na początku Kolumny, przed ulicą Tuwima, trzecia - po prawej stronie ulicy w Kolumnie naprzeciwko ulicy Piotrkowskiej.  
Ale nie tylko te drzewa są (były) świadkami zdarzeń z dawnych czasów.

Było to jesienią w 1941 r. Przy ulicy War-
szawskiej na posesji Patorskich naprzeciw No-
skowiczów, ok. 30 metrów od ulicy, stała stodo-
ła (po wojnie spłonęła od uderzenia pioruna). 
Obok tej stodoły kopano dół w celu przechowa-
nia buraków przez zimę. W trakcie kopania, na 
głębokości około pół metra natrafiono na skarb. 
Był to garnek z  czarnej ceramiki o  pojemno-
ści  ok. 1,5 litra. Pracownik, który to wykopał, 
przyniósł  znalezisko na podwórko Noskowi-
czów i  wysypał zawartość naczynia na ziemię. 
Okazało się, że wewnątrz garnka były monety 
oraz kawałki stopu srebra. Stop  grubości ok. 
5 mm był pocięty na kawałki różnej wielkości. 
Wziąłem garść monet i kawałków srebra  i scho-
wałem do kieszeni. Przechowywałem to potem 
w domu w pudełku. Monety te pokazywaliśmy 
znajomym i   każdy zabierał sobie jedną na pa-
miątkę. Pewnego dnia, już po wojnie, przeglą-
dając podręcznik historii,  na jednej ze stron 
zauważyłem ilustrację przedstawiającą monety 
z okresu Piastów. Na tej ilustracji widniały mo-
nety identyczne jak te, które wtedy znaleziono. 
Na monetach były wizerunki kościołów, krzyży 
oraz napisy łacińskie. Monety  wytłoczone były   
z  cienkiej blachy srebrnej. Ich średnica zbliżona 
była do obecnych 20 i 50 groszówek. Gdy zajrza-
łem potem  do pudełka,  w którym przechowywa-
łem „skarb” okazało się, że  było ono puste. I tak 
skarb ten został zaprzepaszczony.

W okresie powojennym, podczas remontu 
kapliczki św. Piotra natrafiono również na skarb, 
który ktoś w obawie przed napaścią tam zako-
pał. Kapliczka św. Piotra stoi przy ulicy, w części 
narożnej posesji Patorskich. Płaski odlew wize-
runku św. Piotra wykonany był z brązu o wym. 
ok. 50x70 cm. W czasie okupacji został wyjęty 
i  jako stop użyteczny wykorzystany, podobnie 
jak dzwony, w przemyśle zbrojeniowym.  Przy-
puszczam, że po dokładnym przeszukaniu tego 
terenu przy pomocy wykrywacza metali odnale-
ziono by może jeszcze inne „skarby”.   

Na początku okupacji podczas moderni-
zacji ulicy Warszawskiej wycięto wszystkie stare 

drzewa, a  odcinek ulicy wyłożony piaskowcem 
zerwano i  na podłożu betonowym położono 
kostkę granitową. 

O  możliwości wybuchu wojny mówiono 
kilka lat wcześniej. W  związku z  tym władze 
oświatowe i  administracyjne przeprowadzały 
instrukcje i szkolenia dotyczące zachowań społe-
czeństwa związanych z działaniami wojennymi. 
W szkole uczniowie klas starszych, tj. VI i VII, 
byli szkoleni w zakresie posługiwania się maską 
przeciwgazową. Do tego szkolenia przeznaczona 
była specjalna komora. Uczniowie otrzymywa-
li maski  i  po ich założeniu instruktor odpalał 
nabój i  wytwarzał się gaz łzawiący. Szkolenie 
dotyczyło np. zmiany pochłaniacza, maski prze-
strzelonej, czy zmiany maski. Podobne szkolenie 
dotyczyło dorosłych. Szkolenie takie przeszli: 
starsza siostra, brat i  ojciec. Okna zalecano za-
lepiać paskami papieru na kształt litery X, by 
zapobiec rozpryskiwaniu się szkła okiennego na 
wypadek wybuchu w  pobliżu bomby. W  cza-
sopiśmie dla młodzieży szkolnej „Płomyk” był 
rysunek modelu tzw. żywej torpedy – odpowied-
nik „Kamikaze”. Fakt rozpoczęcia wojny stawał 
się coraz bardziej realny.

        Ciąg dalszy w następnym nr „PŁ”
                       Franciszek Walentowski

KOLOROWA 
WIELKANOC 

Już niedługo święta i dlatego Biblio-
teka Pedagogiczna w Łasku przez cały 
kwiecień zaprasza do zwiedzania wystawy 
„Kolorowa Wielkanoc”. Będzie zatem oka-
zja do obejrzenia prac wykonanych przez 
przebywających w internacie pensjonarju-
szy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Łasku.

Wszystkie prace wykonane zostały na zaję-
ciach grupowych pod kierunkiem wychowaw-
ców internatu. Celem zorganizowania takiej wy-
stawy jest nie tylko współpraca z Ośrodkiem, ale 
przede wszystkim chęć pokazania osiągnięć oraz 
możliwości podopiecznych placówki. Zaprasza-
my zatem do obejrzenia prac utalentowanych 
wychowanków Ośrodka.                            BO                      

Podziękowanie 

Dotacje na przedszkola
Informujemy, że w marcu br. Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosi konkurs w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Poddziałania 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej dla projektów przyczyniających się do zwiększenia licz-
by dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym poprzez wygenerowanie dodatkowych 
miejsc dla dzieci w istniejących przedszkolach (z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać pod-
mioty działające na terenie gminy Łask). Planowana kwota  do podziału wynosi 44 745 537,87 zł. 

Więcej informacji:
- Punkt Informacyjny POKL,  Łódź, ul. Roosevelta 15, tel. 42 663 33 92 oraz na: www.pokl.lodzkie.pl 
- Regionalny Ośrodek EFS w Sieradzu. ul. Pułaskiego 5, tel. 43 656 91 91 oraz na:  www.sieradz.roEFS.pl 

                                                                                                                                          AS

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łasku informuje, że  z Fundu-
szu Prewencyjnego PZU „Życie SA” zakupiono 
następujący sprzęt medyczny: laryngoskop, ssak 
elektryczny, resucitator, aparat EKG, fartuchy 
ochronne do rtg.

Dyrekcja SP ZOZ serdecznie dziękuje za 
sfinansowanie zakupu w/w sprzętu, który po-
zwoli na poprawienie jakości usług medycznych. 

                                            Jerzy Szmit
                                        p.o. dyrektora
                                      SPZOZ w Łask

Autor wspomnień

JEDNYM ZDANIEM
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W CZAS WOJNY...

To niesamowita historia. Pani Irena 
Drozd z  ulicy Górnej zachowała do dziś 
pamiętnik, do którego wpisał się żołnierz 
polski przejeżdżający przez Łask w drodze 
na Berlin w lutym 1945 roku. Jak się póź-
niej okazało, w walkach o stolicę III Rzeszy 
został ranny, trafił do szpitala, gdzie zmarł. 
Pozostał po nim tylko ten krótki wpis.

Na pamiątkę miłej i kochanej Irusi wpisał 
się Bolesław. W czas wojny, gdy przejeżdżał przez 
Łask na front. (...) Być może więcej nie zoba-
czymy się, to przynajmniej przypomnisz sobie 
żołnierza polskiego, którego zobaczyłaś po raz 
pierwszy na ulicach Łasku. 28 II 1945 r. 

Pamiętnik zachował się do dziś w niezłym 
stanie. Są w  nim także wpisy przyjaciół i  zna-
jomych pani Ireny. Przechowuje ona ten doku-
ment niczym talizman. Gdy chce wrócić pamię-
cią do tamtych lat, przewraca pożółkłe kartki...
- Zanim Bolek, polski żołnierz,  pojawił się w naszym 
domu – zaczyna opowieść pani Irena – było długie 
oczekiwanie na taki moment. W tym miejscu, gdzie 
teraz rozmawiamy, znajdowało się łaskie getto, któ-
rego ziemia zroszona jest krwią ludności żydowskiej. 
Oglądałam to piekło na ziemi. Choć byłam dziec-
kiem, zdawałam sobie sprawę z tragedii Żydów.

Pani Irena w 1935 roku przyjechała z rodzi-
cami z Francji. Tata walczył z Rosjanami podczas 
wojny 1920 r., gdy powrócił do domu, nie miał 
pracy. Wyjechał więc  za chlebem do Francji, 
tam pracował w fabryce konserw,  poznał moją 
mamę, pobrali się. Ciągnęło ich jednak do Pol-

ski. Gdy powróciliśmy, miałam 8 lat i lepiej mó-
wiłam po francusku niż po polsku. Z tego powo-
du było sporo zabawnych historii, bo w  szkole 
nazywano mnie „Francuską” i stanowiłam wów-
czas atrakcję dla wielu moich rówieśników ze 
szkolnej ławy.

Wojna była tragicznym okresem nie tylko 
dla mojej rodziny. Likwidacja żydowskiego getta  
stanowiła cios dla całego miasta, podobnie zresztą 
jak i prześladowania innych mieszkańców.

Gdy wojna zbliżała się ku końcowi, miałam 
12 lat i  musiałam pracować, podobnie zresztą 

jak wielu moich rówieśników. Dzięki tej pracy 
nie wywieziono mnie na roboty do Niemiec. 
Sprzątałam w niemieckiej siedzibie kasy pożycz-
kowo-oszczędnościowej, która znajdowała się 
w rynku, tu, gdzie dziś istnieje zakład optyczny. 
W tym samym miejscu, u dyrektora wspomnia-

nej kasy Wolfingera, pracował Adaś Ostapowicz, 
syn farmaceutki Wery, która zginęła podczas 
bombardowania Łasku w  przededniu wyzwo-
lenia miasta spod hitlerowskiej niewoli. Adaś 
pracował w biurze, ale gdy trzeba było, musiał 
narąbać drewna na opał.

Na kilka dni przed wyzwoleniem wyczuwa-
liśmy doskonale zbliżający się koniec panowania 
hitlerowców. Niemcy nerwowo szykowali się do 
ucieczki, pakowali na samochody lub wozy konne 
cały swój dobytek. Opustoszały okoliczne sklepy, 
przez rynek przewalały się kolumny niemieckich 
wojsk. Na stacji benzynowej, która znajdowała się 
wówczas w rynku naprzeciwko dzisiejszego skle-
pu optycznego, Niemcy zaopatrywali się w pali-
wo. Z pobliskiego sklepu z rowerami błyskawicz-
nie zniknęły wszystkie jednoślady.

Wraz z Adasiem i jedną z moich koleżanek 
obserwowaliśmy ucieczkę Niemców, którzy jesz-
cze niedawno patrzyli na nas z góry i budzili po-
wszechny strach. Teraz nie było śladu ich buty. 
Postanowiliśmy pójść do mieszkania dyrektora 
Wolfingera, który już wcześniej wyjechał w stro-
nę Okupa. Nagle wchodzą żołnierze radzieccy 
z karabinami. Jedliśmy właśnie owoce z kompo-
tów, powiedzieli, że chce im się pić, więc daliśmy 
im tego kompotu.  Popili i  zniknęli tak samo 
szybko jak się pojawili.

          ciąg dalszy w następnym nr „PŁ”
                                       Stanisław Barcz

Irena Drozd
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OGŁOSZENIE 
Burmistrz Łasku informuje, iż w dniach 16-26 kwietnia br.  odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych  

 na terenie miasta i gminy Łask. 
Zbiórka ta obejmuje następujące odpady: 
– 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 1250x400), baterie i akumulatory, odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy  drewniane),  elementy z tworzyw 
sztucznych nie mieszczących się w pojemnikach do segregacji. 
Ponadto  na placu  zajezdni Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 zostanie  ustawiony kontener na odpadową papę (17 03 80)   
i odpadowy styropian  (17 06 04), dowóz tych odpadów we własnym zakresie i na  własny koszt.  
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać podanym parametrom -   nie zostaną one odebrane. 
Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych. 

       
I. 16.04.2012 r. (poniedziałek) 
Łask - ulice: Górna, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Lutomierska, Łąkowa, Matejki, Plac Dąbrowskiego, Pl. 11 
Listopada, Północna, Słowackiego, Strażacka, Reymonta, Tylna, Utrata, Wąska, Widawska, Wiejska, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego; budynki 
ZGM Łask: Plac Dąbrowskiego 3, Pl. 11 Listopada 1,  21, Zielona 12, Kilińskiego 63, 69, 69B, 69C,  Widawska 14, 18,  Lutomierska 9,  
Żeromskiego 10. 
 
II. 17.04.2012 r. (wtorek) 
Łask - ulice:  9 Maja, Andersa, Armii Krajowej, Batorego, Chabrowa, Polna, Przemysłowa, Szpitalna, Warszawska,  Wiosenna, Źródlana, Żytnia;  
osiedle Batorego:  Warszawska 32,  Spółdzielcza od strony JW,  Batorego przy „TWIKSIE”,  9 Maja 63, 9 Maja 69 szczyt pomiędzy bl. 67/69; 
budynki ZGM Łask: 9 Maja 88, 88A, 88B (baraki), Południowa 4, 4A, 4B (baraki), ul. Warszawska 2, Objazdowa 4 
 Łask: osiedle Przylesie, ulice: Borowikowa, Bohaterów Września, Cisowa, Dębowa, Jodłowa, Leszczynowa, Podleśna Szkolna, Dębowa 2, Dębowa 
6, Dębowa 8, Cisowa 2, Jesionowa 1, Orzechowa 3, Orzechowa 6. 
 
III. 18.04.2012 r.  (środa) 
Łask - ulice: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, Prusa, 
Sienkiewicza, Słoneczna; osiedle Sobieskiego:  Polna 7, Jana Pawła II 2,   Jana Pawła II  5,   Narutowicza 5, 1 Maja 5,  Prostokątna 1,  śmietnik przy  
„Witamince”; osiedle Mickiewicza: Karpińskiego, Kwirama, Rodziny Bujnowskich 3, 1 Maja przy kotłowni; osiedle MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A  
(Kosynierów 3);  Jana Pawła II bl. 14, 16; Jana Pawła II 15; Jana Pawła II bl. 13, 15, 17, 19; Narutowicza 25, Narutowicza 30,32, 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 
Wróblewskiego 3, 5, Pułaskiego 1, 3, 5, Polna 11, Polna 17, 19, Prostokątna 1, Południowa 4, Skłodowskiej 2, 4, Skłodowskiej 3, 5, 7;  budynki 
ZGM  Łask: Narutowicza 51.   
 
IV.  19.04.2012 r.  (czwartek) 
Kolumna: 3 Maja, Czajkowskiego, Dolna, Findera, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Kresowa,  
Letnia, Lubelska, Luksemburg, Łączna, Łódzka, Niska, Ostatnia, Orzeszkowej, Piaskowa, Piękna, Piotrkowska, Pl. Szarych Szeregów, Powstańców 
Styczniowych, Prosta, Skromna, Torowa lewa strona, Tuwima, Wczasowa, Wyspiańskiego, Wysoka; budynki ZGM:  Graniczna 11,  12, Gdańska 17,  
Harcerska 2, 4, Lubelska 10, 12, Piękna 6, Piotrkowska 7, 11, 25, Wczasowa 2. 
 
V.  20.04.2011 r.  (piątek) 
Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Buczka, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mokra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Pogodna, 
Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Sawickiej, Sportowa, Torowa za torami., Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa;  budynki ZGM Łask: 
Błękitna 19.  
 
VI. 23.04.2012 r.  (poniedziałek) 
Kolumna: Armii Ludowej, Bazarowa, Gdańska, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, Krasickiego, Komuny Paryskiej, Leśna, Łanowa, 
Miodowa, Modrzewiowa, Obwodowa, Plażowa, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, Spacerowa, Swojska, Śląska, Światowida, Świerkowa, 
Torowa prawa strona, Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa, Wileńska, Wojska Polskiego, Zagajnikowa, Zakopiańska; budynki ZGM Łask: Wojska 
Polskiego 9, 11,14,22, 26,  27, Toruńska 9, 13, 23,  Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmowa 7, Wileńska 1, 13, 25, 27,  Letnia 7, 8,  11, Jagiełły 8, 10.  
 
VII. 24.04.2012 r.  (wtorek) 
Anielin, Karszew, Krzucz, Rembów, Remiszew, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Wiewiórczyn, Wronowice Wieś, Wronowice osiedle, 
Wrzeszczewice–Nowe, Wrzeszczewice-Skrejnia, Wrzeszczewice-Tomaszów, Wydrzyn; budynki ZGM Łask: Wiewiórczyn, ul. Szkolna 11;  budynki 
ZGM Łask: Wronowice 27. 
 
VIII.  25.04.2012 r. (środa) 
Gmina: Bałucz, Borszewice Cmentarne, Borszewice Kościelne, Borszewice Kolejowe,  Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz,  Kolonia Bilew, Kopyść, 
Mikołajówek, Młynisko, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Orchów Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, Zielęcice.  
 
IX.  26.04.2012 r. (czwartek) 
Gmina: Aleksandrówek, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Ostrów – wieś, Ostrów-Osiedle, Podłaszcze, Sięganów, Rokitnica, Teodory, Wola Łaska, Wola 
Łaska od strony ul. Batorego. 
 
Informacje dotyczące objazdowej zbiórki można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  Urzędu Miejskiego  w Łasku ,    
tel. 43 676- 83-77. 
Odpady będą zbierane od godziny 7,   należy je  zgromadzić 
-  mieszkańcy domów jednorodzinnych - przed posesją  
-  mieszkańcy budynków wielorodzinnych - przy gniazdach pojemników na śmieci.  
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NARESZCIE WIOSNA NA „ORLIKACH”
Wyjątkowo mroźny luty sprawił, że boiska „Orlików 2012”  w tym roku  zostały  udostępnione zostały miłośnikom aktywne-

go wypoczynku dopiero od 1 marca. 

W pierwszy marcowy weekend nowy „Orlik” w Kolumnie odwiedziło 
ponad 500 osób. Widać, że to kolejna dobra inwestycja w gminie Łask. 
Nowoczesne i bezpłatne boiska w Łasku i Kolumnie przyciągają wielu 
chętnych do uprawiania sportu. Korzystać z nich mogą grupy sportowe, 
grupy zorganizowane i osoby indywidualne. Koordynacją zajęć sportowych 
na „Orlikach” zajmują się instruktorzy, do których mogą zgłaszać się zain-
teresowane grupy sportowców i osoby indywidualne. Chcemy w tym roku 
promować przede wszystkim sport amatorski, dlatego zorganizujemy wie-
le turniejów sportowych drużyn „Orlikowych” w piłce nożnej, siatkowej, 

koszykowej, streetballu, jak również inne imprezy sportowo-rekreacyjne, 
np. pikniki rodzinne, dzień dla dziewcząt, dzień dla najmłodszych, dzień 
dla oldboya. Będziemy również uczestniczyć we wszystkich rozgrywkach 
„Orlikowej Ligi Mistrzów” - od szczebla gminnego do ogólnopolskiego. 

Wszelkich informacji dotyczących aktualnych przedsięwzięć organi-
zowanych na „Orlikach” udzielają instruktorzy oraz dostępne są w aktual-
nościach na www.lask.pl.

                                                                      Elżbieta Krawczyk
                                                                        dyr. CSiR w Łasku

Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

      lek. wet. Przemysław Rybiński
Łask, ul. Kościuszki 10 

tel. 043 675-22-86, 0 603-206-087
www.rybinski.prv.pl

14 MEDALI 
Podczas II Otwartych Mistrzostw 

Polski Centralnej Karateków (3 marca 
br. w Łodzi) startowało prawie 250 za-
wodników z 17 klubów. Był to ostatni 
sprawdzian dla zawodników przed Mi-
strzostwami Polski, które odbędą się 31 
marca w Olkuszu.

Zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk Wal-
ki potwierdzili swoją dobrą formę zdobywając 

aż 14 medali, w tym 4 złote, 8 srebrnych i 2 
brązowe. Złotymi medalistami zostali: Karo-
lina Kosiec, Dominika Groblewska, Angelika 
Szczepańska oraz Mateusz Harciarek. Forma 
Mateusza cieszy trenera Stanisława Kołodziej-
skiego przed startem w Mistrzostwach Polski. 
Srebrnymi medalistami zostali: Dominika Mi-
chalska, Kaja Kowalska, Dawid Jurek, Julia 
Bartoszczyk, Mateusz Szczerba, Szymon Fur-
mańczyk, Piotr Bębnowski oraz Klaudia Mali-
nowska. Trzecie miejsca zajęli: Natasza Nowak  
i Bartosz Niciak.

                                                           DK

Mateusz Harciarek
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Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Beata Mielczarek (Łask)
Cezary Gabryjączyk (Łask), Bronisław Węglewski (Buczek) Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia „Intrograf”, skład: Adam Doliwa 

Publikujemy ogłoszenia płatne. Bliższych informacji o warunkach druku ogłoszeń i reklam
udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Nakład: 2600 egzemplarzy

WAŻNIEJSZE  IMPREZY W KWIETNIU
Kulturalne

Sportowe

ŁASKI KLUB 
NA PODIUM 

Od kilku lat  mały klub sztuk walki z Ła-
sku może poszczycić się przynależnością do 
10-tki najlepszych klubów w Polsce. W tym 
roku jednak nie była to 5 czy 6 lokata, ale miej-
sce na podium. Klub w rankingu zajął wysokie 
3 miejsce na ponad 60 klubów OYAMA PFK!

Łaski Klub Sztuk Walki wyprzedziły jedynie 
klub „Goliat” z Katowic, w którym ćwiczy prawie 
1000 osób, oraz główna siedziba OYAMA Karate 
w Polsce, Kraków, gdzie uczęszcza około 800 ćwi-
czących. Porównując to z potencjałem ludności na-
szego miasteczka i liczbą ćwiczących około 100 osób 
oraz budżet naszego klubu, sukces staje się jeszcze 
większy. Wyprzedziliśmy tak wielkie kluby jak So-
snowiec, Warszawa, Białystok, Rzeszów, Lublin, Lu-
bliniec, Jelenia Góra. Potwierdza to wszechstronność 
i  kunszt szkolenia w  naszym klubie przez trenera 
sensei Stanisława Kołodziejskiego, a warto zaznaczyć 
iż trenerami klubów, które przegrały w  generalnej 
rywalizacji są shihan i sensei: szefowie wyszkolenia, 
sędziowie główni, trenerzy kadry Polski.

To nie jedyny sukces, bo spośród 174 meda-
listów Mistrzostw Europy, Mistrzostw i Pucharów 
Polski, senpai Klaudia Malinowska została najlepszą 
juniorką, a senpai Paulina Michalska w tej samej ka-
tegorii dostała wyróżnienie.

A poniżej osiągnięcia zawodniczek: 
Klaudia Malinowska - mistrzyni Europy w  kata, 
mistrzyni Europy w kobudo, mistrzyni Polski w kata 
mistrzyni Polski w kobudo, mistrzyni Polski w ku-
mite, Puchar Polski w kumite, najlepsza zawodnicz-
ka Pucharu Polski w kumite. Paulina Michalska - 
brąz - mistrzostwa Europy w kobudo, wicemistrzyni 
Polski w kata, brąz - mistrzostwa Polski w kobudo, 
wicemistrzyni Polski w kumite

W  tym roku zdobyliśmy łącznie: 27 medali 
w ME, MP, PP, 7 medali na Mistrzostwach Europy: 
3 złote, 4 brązowe, 5 medali na Mistrzostwach Pol-
ski kumite: 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe, 10 medali 
na Mistrzostwach Polski kata i kobudo: 5 złotych, 
2 srebrne, 3 brązowe, 5 medali na Pucharze Polski 
kumite: 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe

 Do wyniku, zdobywając w/w medale, przyczyni-
li się: seniorzy - sensei Dawid Kołodziejski 2 dan, sen-
sei Karolina Kubiak 1 dan, juniorzy - senpai Klaudia 
Malinowska 2 kyu, Paulina Michalska 2 kyu, Mateusz 
Harciarek 1 kyu, Karolina Lipowska 3 kyu, Mateusz 
Szczerba 4 kyu, Łukasz Cieślewicz 4 kyu, Kamil Lisiec-
ki 5 kyu, Dominika Michalska 7 kyu                  DK

TANIE 
POŻYCZKI

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego SA. ofe-
ruje w ramach Inicjatywy JEREMIE pre-
ferencyjne pożyczki inwestycyjne (opro-
centowane do 2,5% w  skali roku) dla 
przedsiębiorców z sektora MSP. 

Też kochamy bociany…
Dziękujemy każdej z tysiąca 1727. osób, które 

w konkursie  „Wydarzenie Roku 2011” oddały swój 
głos na nasz spektakl. Ponieważ my także kochamy 
łaskie bociany, więc  porażkę z nimi przyjęliśmy z cie-
płym uśmiechem. Tym bardziej, że zajmując drugie 
miejsce znokautowaliśmy m.in. kapelę „Perfect”.

Zapraszamy na kolejne przedstawienie „Ła-
skiego bzu” 20 maja br.

     Autorzy oraz aktorzy  i realizatorzy 
                       spektaklu „ŁASKI BEZ” 

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mi-
kro, małych i  średnich przedsiębiorców, prowa-
dzących działalność gospodarczą w woj. łódzkim. 
Pożyczki mogą być przeznaczone na sfinansowanie 

wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim:  
- kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych
- kosztów wykonania robót budowlanych 
- kosztów nabycia lub wytworzenia maszyn, 
urządzeń i wyposażenia
- kosztów zakupu sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania
- kosztów zakupu samochodów specjalnych.

Wysokość pożyczki wynosi od 15.000 do 
250.000 zł i  nie może przekroczyć  80 proc. 
kosztów inwestycji netto.   Spłata następuje 
maksymalnie w okresie 60 miesięcy.

Wszelkie informacje dotyczące pożyczek, 
regulamin Funduszu, formularze dokumen-
tów aplikacyjnych dostępne są na stronie in-
ternetowej www.larr.lodz.pl (w  zakładce In-
strumenty finansowe – > Pożyczki)

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Urodziny zespołu „Crazy Flash” 1 ŁDK ŁDK 

2.
Zwyczaje Świąt Wielkiejnocy w Polsce  
i na Świecie – wystawa 

2-26 
BP w Łasku, Galeria 

pod Korabiem  
BP w Łasku,  

3. Kolorowa Wielkanoc – wystawa prac 
podopiecznych SOSW w Łasku 

2-30 BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

4. 
„Grafimale - po obu stronach rzeczy” – wystawa 
malarstwa  i rysunku Aleksego Nowaka 

10-30 ŁDK TPZŁ, ŁDK

5.
Międzypowiatowy konkurs chemiczny  
dla uczniów szkół gimnazjalnych 

14 ZSP nr 1 w Łasku OPRU „Asymptota”

6.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Język przeszłości – przeszłość w języku” 
wygłosi Mateusz Gaze 

17 ŁDK ŁDK 

7. XVIII Konfrontacje Sceny Szkolnej 18 ŁDK ŁDK

8. Różne Barwy muzyki – koncert piosenek 
Juliette Greko

21 ŁDK ŁTK, ŁDK 

9.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Zdolności – uzdolnienia – talenty. 
Mity i rzeczywistość” wygłosi prof. dr hab. 
Krzysztof Szmidt

24 ŁDK ŁDK 

10. Wystawa fotografii Edwarda Warownego 
27.04- 
31.05

BP w Łasku, Galeria 
pod Korabiem  

BP w Łasku,  

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Liga Drużyn Orlikowych   w piłce nożnej Kwiecień  

boiska Orlik 2012              
w Łasku i Kolumnie

(szczegółowe informacje 
o lidze na boiskach) 

CSiR 

2. Puchar Wiosny 2012 - zawody strzeleckie 29 strzelnica w Ostrowie SAK „Merkury”  
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Nasi na Gali Mistrzów Sportu 
W całym województwie zrobiło się gło-

śno o naszym sporcie dzięki Łaskiemu Klubo-
wi Sztuk Walki OYAMA.

W  plebiscytach Tygodnika „Nad Wartą” 
oraz „Dziennika Łódzkiego” na Sportowca i Tre-
nera Roku 2011 łaski sport reprezentowało dwo-
je zawodników i  trener Łaskiego Klubu Sztuk 
Walki. W  plebiscycie Tygodnika „Nad Wartą” 
trener Stanisław Kołodziejski i zawodnik Dawid 
Kołodziejski konkurowali ze sportowcami z całe-

go regionu sieradzkiego. Natomiast dzięki wyso-
kim osiągnięciom Klaudii Malinowskiej w 2011 
roku miała ona szansę wystartować w prestiżo-
wym plebiscycie „Dziennika Łódzkiego”.

W  23. Plebiscycie Sportowym Tygodnika 
„Nad Wartą” spośród 18 zawodników najpopu-
larniejszym sportowcem  kibice wybrali Dawida 
Kołodziejskiego, na którego oddali prawie 40 
procent wszystkich głosów SMS oraz nadesła-
nych kuponów. Dawid w 2011 roku wywalczył 

między innymi Mistrzostwo Europy Seniorów. 
W  kategorii Trenera Roku triumfował szkole-
niowiec Łaskiego Klubu Sztuk Walki OYAMA 
Stanisław Kołodziejski. Jest to uhonorowanie co-
dziennej owocnej pracy z blisko 100 zawodnikami, 
którzy w roku 2011 osiągnęli bardzo wiele sukce-
sów na arenach krajowych i  międzynarodowych, 
co potwierdza 3. miejsce w rankingu najlepszych 
klubów OYAMA Polskiej Federacji Karate.

Wśród sportowców wyróżnionych w  41. 
Plebiscycie Sportowiec Roku 2011 „Dziennika 
Łódzkiego” znalazła się Klaudia Malinowska. 
Klaudia uzyskała ogromną liczbę 14 655 punk-
tów, co świadczy o  olbrzymiej popularności 
i uznaniu dla zawodniczki oraz dyscypliny, któ-
rą uprawia. Klaudia w 2011 roku zdobyła dwa 
tytuły mistrzyni Europy, trzy tytuły mistrzyni 
Polski  oraz była zwycięzczynią Pucharu Polski.

Wyżej wymienieni sportowcy oraz tre-
ner wybrani przez czytelników „Nad Wartą” 
oraz „Dziennika Łódzkiego” odebrali nagrody 
wspólnie z  siatkarskim gwiazdorem Bartoszem 
Kurkiem podczas uroczystości zorganizowanej 
w  Hotelu Ambasador w  Łodzi. Patronat nad 
Galą Mistrzów Sportu objął marszałek woje-
wództwa łódzkiego Witold Stępień, a  wśród 
zaproszonych gości byli m.in. prezydent Łodzi  
Hanna Zdanowska oraz posłowie i senatorowie 
Ziemi Łódzkiej. 

                                       Wojciech Madej

Fotografia Tomasza Miksy
W piątkowy wieczór 2 marca br. odbyło się otwarcie wystawy fotografii Tomasza 

Miksy. Zdjęcia przedstawiają miejsca i osoby ujęte w ciekawy sposób. 

Tomek jest absolwentem Międzynarodowe-
go Forum Fotografii KWADRAT. Od dwóch lat 
pracuje jako klubowy fotoreporter Skry Bełcha-
tów. Jest wielokrotnym laureatem konkursów fo-
tograficznych w Polsce i za granicą. Zgromadzona 
publiczność miała okazję obejrzeć profesjonalny 
sprzęt wykorzystywany do robienia fotografii naj-
wyższej jakości. Autor zdjęć opowiadał o kulisach 
pracy fotografa, zasadach robienia dobrych zdjęć, 
kompozycji itd. 

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor 
ŁDK Elżbieta Wojtacka–Ślęzak. Na wernisaż 
przybyło wielu gości, m.in. Andrzej Juchniewicz 
– prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, który osobiście pogratulował Tomkowi 
talentu i życzył dalszych sukcesów. Po oficjalnym 
otwarciu goście przy lampce szampana mogli za-
dać kilka pytań Tomkowi czy też podyskutować na 
temat fotografii. Cała impreza przebiegała w bar-
dzo sympatycznej atmosferze.                          R. S.

Obraz z klimatem
Lechosław Matczak, łaskowianin od lat 

parający się malarstwem i mający na swoim 
koncie sporo obrazów ilustrujących gród nad 
Grabią, już niejednokrotnie uwieczniał na 
płótnie fragmenty miasta, m.in. z  naszym 
najcenniejszym zabytkiem - kolegiatą. Tym 
razem namalował nietypowy fragment Ła-
sku, odtwarzając detale i klimat miasta sprzed 
blisko pół wieku. Bardzo nam się podoba taki 
nostalgiczny konterfekt naszej Starówki tym 
bardziej, że wbrew pozorom w tej części mia-
sta w szybkim tempie zachodzą zmiany, któ-
rych z powodu codziennej bieganiny często 
po prostu nie dostrzegamy.

Zachęcamy Czytelników do porów-
nania obrazu uwiecznionego przez malarza 
z tym, co można zobaczyć dzisiaj. Taka „wy-
cieczka” w przeszłość będzie z pewnością nie-
zwykle frapująca.  

Przy okazji apel do Czytelników: szukamy 

obrazów starego Łasku. Jeśli u kogoś takowe się znaj-

dują – prosimy o  telefon (603-505-131), przy-
jedziemy, sfotografujemy, pokażemy na łamach 
„Panoramy”. 

                                                                 (Per)




	1.jpg
	marzec_12.pdf
	2.jpg



