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 Już kilkakrotnie pisaliśmy o kradzieży prądu i żało-
snych skutkach tego procederu, a jednak nie brak amatorów 
podłączenia się do sieci energetycznej z pominięciem 
licznika. Tak było ostatnio w przypadku jednej z mieszka-
nek gminy Wodzierady. Gdy w domu 52-latki  pojawili się 
funkcjonariusze policji z energetykami, wszystko stało się 
jasne: kobiecie zabrakło wyobraźni, co teraz będzie ją słono 
kosztowało. Zarzut dotyczący nielegalnego poboru prądu 
skutkuje karą pozbawienia wolności do lat 5, ponadto ener-
getycy wyliczą swoje straty, które trzeba będzie zrekom-
pensować…
      (PO)

 32-letni mieszkaniec Łasku wykazał się skrajną 
głupotą. Nie dość, że wypił sporo alkoholu (3 promile 
w organizmie), to jeszcze liczył zapewne na to, że uda mu 
się wejść niepostrzeżenie do jednego z domów na Utracie 
i dokonać kradzieży. Miał pecha, bo gdy wybijał szybę 
i dostawał się do domu, w którym nie było w tym czasie 
właścicieli, w pobliżu znajdował się patrol policji. Złodziej 
schwytany więc został na gorącym uczynku, a jedyną strata 
jest tylko wybita szyba wartości ok. 500 zl
 Czyn ten nie ujdzie płazem złodziejowi. Za usiło-
wanie kradzieży z włamaniem przyjdzie mu teraz stanąć 
przed obliczem Temidy.
      (ER)

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie odbył się po 
raz kolejny Powiatowy Turniej Szachowy. Po niemalże trzech godzi-
nach intensywnej gimnastyki dziecięcych umysłów sędziowie – 
Mariusz Nawrocki i  Jacek Raczkowski nagrodzili zwycięzców. 
 Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Okupie, trener 
szachowy Mariusz Nawrocki, drużyna w składzie: Marcin Miłosz, 
Weronika Sobczak, Marta Wyrwas i Dawid Michalak. Na kolejnej 
pozycji uplasowała się Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach: 
trener Aneta Cichecka, drużyna w składzie: Adrian Koziara, Sergiusz 
Chełmik Bartłomiej Gradzik i Sara Błaszczak. Trzecie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Kolumnie i drużyna kierowana przez trenera 
Jacka Raczkowskiego w składzie: Franciszek Szczepaniak, Michał 
Zapała, Szymon Mesor i Karolina Buss. Na czwartym miejscu znalazła 
się szkoła w Czestkowie.
 Mistrzami Turnieju (nie przegrali żadnej partii szachowej) 
zostali: Weronika Sobczak z Okupa oraz Bartłomiej Gradzik z Teodorów. 
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy, a za wygranych będziemy 
trzymać kciuki na kolejnym szczeblu szachowych rozgrywek 
w Wieluniu. 
     

 Za sprawą Józefa Piłsudskiego powstańców traktowano jako 
bohaterów narodowych, byli niemal przedmiotem kultu, co najlepiej 
świadczy o ocenie zrywu z 1863 r. Jak stwierdził G. Szkudlarek, gdyby 
nie było tego powstania, prawdopodobnie nie byłoby i nadzwyczajnego 
poświęcenia Polaków w wojnie 1920 roku. Ale powstanie okupione 
zostało licznymi ofiarami: kilkadziesiąt tysięcy rodaków zginęło 
w bitwach i potyczkach lub zmarło na skutek odniesionych ran, tysiące 
wywieziono na Sybir, 3,5 tys. majątków skonfiskowano. Ostatnią 
tragiczną ofiarą był ksiądz Brzóska. Tragizm popowstaniowych lat 
najlepiej ukazuje literatura piękna z „Wierną rzeką” i „Lalką” na czele, 
a także malarstwo, głównie Artura Grottgera.

 Wśród uczestników zrywu sprzed 150 laty nie zabrakło 
również mieszkańców ziemi łaskiej. Na łaskim cmentarzu znajduje się 
kilka mogił ludzi zaangażowanych w walkę powstańczą, m.in. Maksy-
miliana Gąsiorowskiego i Józefy Łowickiej. W 150. rocznicę wybuchu 
powstania zebrani w kolegiacie modlili się wraz z ks. kanonikiem 
K. Majsterkiem za zmarłych i poległych patriotów, a następnie złożyli 
wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą poświęconą Michałowi 
Pniewskiemu.
      (ER)

22 stycznia br., dokładnie w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, w łaskiej kolegiacie uczczono pamięć uczestników patriotyczne-
go zrywu. Do świątyni pamiętającej walkę powstańców – co za księdzem Grzegorzem Augustynikiem przypomniał burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek – przybyła młodzież szkolna, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, a także organizacji i instytucji, kapłani. 
Nie zabrakło również reprezentantów Wojska Polskiego, które już u progu odrodzonej Rzeczypospolitej honorowało w sposób niespotykany 
w naszych dziejach żyjących weteranów powstania 1863 roku.

Najlepsi szachiści z Okupa
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Agnieszka Sobczak



7 bm. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych związanych 
z II etapem modernizacji targowiska „Witaminka” w Łasku.   W drodze 
przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca - konsorcjum firm 
DIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz ADAMS-BUD  z siedzibą  
w Piotrkowie Trybunalskim. Za realizację zadania wykonawca zaoferował  
kwotę  278 588,85 zł. Planowany termin  zakończenia  inwestycji to 30 
kwietnia 2013 r. 
 Pomimo trwających robót budowlanych  handel na targowisku 
odbywać się będzie bez zakłóceń do Świąt Wielkanocnych, ponieważ  wykonaw-
ca zobowiązany został do realizacji  robót budowlanych  związanych  z montażem 
zadaszenia targowiska  w terminie  po  2 kwietnia br. 
Wspomniany etap jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Gmina Łask pozyskała 75%  

kosztów kwalifikowanych (169 871,25 zł)  w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  objętego PROW na lata 2007 -2013,  
natomiast pozostałe  koszty inwestycji   sfinansowane będą  z budżetu gminy. 
Przypomnijmy, I  etap inwestycji został zrealizowany w 2010 r.  Wykonano 
wówczas utwardzenie nawierzchni placu targowego z kostki betonowej oraz  
przebudowano stoiska handlowe. II etap  obejmuje  montaż zadaszenia placu 
targowego (wiata o konstrukcji stalowej z obudową dachu płytą poliwęglanową). 
W ramach tego zadania powstanie także toaleta wolnostojąca podłączona do sieci 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz zasilania energetycznego.  Lokalizacja 
nowej toalety zaprojektowana jest na zapleczu  targowiska i zastąpi   istniejącą 
toaletę. 
 Po zakończeniu realizacji inwestycji poprawi się  funkcjonalność 
placu targowego, co zapewne odczują zarówno klienci jak i ci,  dla których 
„Witaminka” jest miejscem pracy. 

Złoty medal  dla 
Pro-Plast 

 Do oceny zgłoszone były profile z tworzywa sztucznego - 
czyli deski pióro-wpust, deski pomostowe, słupki do ogrodzeń, sztache-
ty, a także nowe produkty, czyli słupki drogowe.
 Konkursowe wyroby musiały odznaczać się szczególnymi 
walorami, charakteryzującymi się innowacyjnością i nowoczesnością 
zastosowanych rozwiązań,  ekonomicznością produktu i jego eksploata-
cji (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty utylizacji), korzystnym 
oddziaływaniem produktu na środowisko (regeneracja, recycling, 
biodegradowalność),  oszczędnością zużycia materiałów i energii, 
funkcjonalnością produktu  i jego estetyką.
 Wszystkie te wymagania produkty Pro-Plastu spełniają, 
a ponadto są wodoodporne, bardzo trwale i nie wymagają konserwacji. 
Są alternatywą dla elementów drewnianych, betonowych i stalowych. 
Znajdują zastosowanie jako wypełnienie ścianek, np. w boksach dla 
koni, jako deski na pomosty i tarasy, słupki do ogrodzeń, ogrodzenia ze 
sztachet oraz umocnienie linii brzegowej zbiorników i cieków 
wodnych. Z profili można budować kompostowniki, donice, piaskow-
nice, budy dla psów. Tak naprawdę różnorodność zastosowań zależy 
jedynie od wyobraźni kupującego.

 Pro-Plast produkuje także monolityczne palety z tworzywa 
sztucznego stanowiące doskonałe rozwiązanie dla ciężkich 
ładunków i trudnych warunków użytkowania palet.
 Firma cały czas się rozwija. Obecnie wdrażana jest nowa 
grupa produktów, czyli słupki drogowe produkowane przede wszystkim 
na rynek zagraniczny, jednakże również w Polsce znajdują już swoich 
odbiorców.
 Na początku stycznia został także rozstrzygnięty jeszcze 
jeden konkurs, w którym decydujacy głos należał do konsumentów. Na 
produkty nagrodzone złotym medalem targów CAVALIADA 2012  
oddawali swoje głosy odwiedzający poznańskie targi konsumenci oraz 
internauci (jeszcze przez miesiąc po zakończeniu targów). Produkty 
łaskiej spółki  uzyskały aż 72% oddanych głosów i tym samym zdobyły 
złoty medal. 
 Na zakończenie wspomnijmy, ze Pro-Plast pozyskuje 
surowiec do produkcji przede wszystkim dzieki współpracy z macierzy-
stą spółką TWK-ZAG, świadczącą m.in. profesjonalne usługi związane 
z kompleksowym gospodarowaniem odpadami przemysłowymi.
      A.P.

Łaska firma Pro-Plast została laureatem konkursu o złoty 
medal Międzynarodowych Targów Poznańskich (grudzień 
2012 r.). To zaszczytne wyróżnienie zdobyła  na Targach 
Sprzętu Jeździeckiego CAVALIADA.

Pani

JOLANCIE WILCZYŃSKIEJ

Radnej Rady Powiatu Łaskiego wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Przewodniczący i Radni Powiatu Łaskiego w Łasku

oraz
Starosta Łaski i Zarząd Powiatu Łaskiego

Panu

GRZEGORZOWI  MARKIEWICZOWI
                                                                                                                 

Podinspektorowi Wydziału GKI Urzędu Miejskiego w Łasku 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

O J C A  

składają Burmistrz Łasku        
wraz z pracownikami   Urzędu Miejskiego  w Łasku 

oraz
Przewodniczący i  Radni Rady Miejskiej w Łasku 

Dach dla „Witaminki”

Gdy tuż przed feriami uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Okupie odwiedzili strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku: młodszy kpt. Kamil Perliński i sekcyj-
ny Sławomir Sobala, okazało się, że dzieci są dobrze przygotowa-
ne do bezpiecznego zimowego wypoczynku. Strażacy  opowie-
dzieli im nie tylko o swojej pracy, ale również o tym, jak należy 
zachować się w trudnych sytuacjach zagrażających zdrowiu, 
a nawet życiu, a przede wszystkim jak do takich sytuacji nie 
dopuszczać. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.  

Strażacy o 
bezpiecznym  wypoczynku

Targi CAVALIADA 

A. Sobczak 

Lidia Sosnowska 



Przeczytałem książkę wywiad ze znakomitym aktorem Janem Kobuszewskim pt. „Patrzę 
w przyszłość (i przeszłość) z uśmiechem i radością.” Mówi on: „my Polacy, jako wieczni 
pesymiści nie widzimy tego co się wokół nas dzieje wspaniałego, dobrego /.../ zło rzuca się 
w oczy, a dobro jest cichutkie”.

22 stycznia uczciliśmy 150 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. W niedzielę 27 stycznia 
w kolegiacie odprawiona została uroczysta Msza 
Św. w intencji powstańców w czasie której piękne, 
okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Gabriel 
Kołodziej. Ukazał on m.in. związki łaskiego 
duchowieństwa i kolegiaty z powstaniem. 
 Powstanie przygotowywano, ale termin 
jego wybuchu został wymuszony tzw. branką do 
carskiego wojska, w którym służba trwała 25 lat. Był 
to zryw wolnościowy szczególnie tragiczny. Tysiące 
zginęły w walce, około 6 tys. rosyjskie sądy skazały 
na śmierć, do 40 tys. zesłano na Sybir. Słowem, 
ogromna narodowa tragedia. Czy zatem warto było? 
Odpowiadając na to pytanie uświadommy sobie 
3 daty. 5 sierpnia 1864 r. Romuald Traugutt, ostatni 
dyktator powstania, i jego 4 towarzysze zostali 
powieszeni na stokach Cytadeli Warszawskiej. 50 lat 
później – 5 sierpnia 1914 r. odprawiona została 
I Kompania Kadrowa stanowiąca zalążek Wojska 
Polskiego, która następnego dnia świtem wymasze-
rowała z Krakowa do „Prywislańskiego Kraju”. 
Kolejnego 5 sierpnia tym razem roku 1920 Józef 
Piłsudski podpisał rozkaz o Bitwie Warszawskiej, 
którą głównie polscy chłopi wygrali z bolszewikami, 
ratując Polskę i Europę przed zalewem zbrodniczego 
systemu.
 Piłsudski, wielki patriota, piewca 
Powstania Styczniowego, wiedział, że to tamta 
ofiara ze stoków Cytadeli Warszawskiej i tysiąca 
innych miejsc wychowała pokolenie 1918 roku do 
patriotyzmu, do polskiej tożsamości, zdolne obronić 
dopiero co zdobytą niepodległość Ojczyzny.
 I tylko ubolewać należy, że dla 
niektórych tysiące ofiar, morze łez, zmarnowane 
życie pokolenia, niebywałe poświęcenie powstań-
ców to możliwość pokazania bezbrzeżnej niewiedzy 
i głupoty.
 Podczas „Forum łódzkiego” (TVP III) 
poświęconego powstaniu pojawiły się obraźliwe dla 
powstańców wpisy, od razu jednak skontrowane:  
„To BOHATEROWIE. Szli walczyć o wolność. 
Także dla Ciebie”. W czasie tego programu pokaza-
no również jak dobre idee i pomysły potrafią nas 
łączyć, wywoływać patriotyczne postawy. 
Zaprezentowano fragmenty 2 uroczystości związa-
nych z „Sercem Łodzi” - nowym dzwonem umiesz-
czonym w Bazylice Katedralnej, będącym następcą 
dzwonu który łodzianie uratowali w czasie I wojny 
światowej i który hitlerowcy zniszczyli podczas 
okupacji.
 Ks. Gabriel swoje wyżej wspomniane 
kazanie zakończył apelem, aby kolegiata, stanowią-
ca od niemal pół tysiąca lat centrum życia Łasku 
i jego mieszkańców, która była niemym światkiem 
dramatu miejscowych powstańców styczniowych 

i która widoczna jest na wszystkich drogach 
prowadzących do naszego miasta, nadal jednoczyła 
nas w dobrym.
 I jeszcze 2 fakty które warto przypo-
mnieć właśnie obecnie. Pierwsza ofiara Michała 
Murawiewa carskiego namiestnika nazwanego przez 
samych Rosjan wieszatielem to dwudziestokilkulet-
ni ksiądz katolicki Stanisław Iszoro. Ostatnim 
dowódcą oddziału powstańczego był powieszony 24  
maja 1865 r. na rynku w Sokołowie inny ksiądz 
katolicki Stanisław Brzóska. Temu ostatniemu 
prezydent RP Lech Kaczyński przyznał pośmiertnie 
Order Orła Białego. Piękny, świadczący o wrażliwo-
ści patriotycznej gest.

 
 
 Kilka dni temu odwiedziłem siedzibę 
Stowarzyszenia Abstynentów „Merkury”. Szok! 
Najbardziej pozytywny. Niewiarygodne, że w tak 
krótkim czasie korzystając z pomocy gminy poprzez 
użyczenie pomieszczeń i zakup materiałów - kilku 
zapaleńców przygotowało siedzibę stowarzyszenia 
na poziomie dobrze urządzonego wieloizbowego 
mieszkania. Centralne ogrzewanie glazura, pokój 
zabaw dla dzieci. Członkowie stowarzyszenia, do 
którego może należeć każdy abstynent, spotykają się 
całymi rodzinami. Są jednak warunki – nie wolno 
pić alkoholu, palić papierosów w czasie wspólnych 
spotkań i używać wulgaryzmów. Młodzi i starzy   
mogliby uczyć się życia i kultury. Jakże często 
młody człowiek traktuje palenie tytoniu lub 
popijanie „browarka” jako przepustkę do dorosłości, 
a  ludzie piastujący stanowiska, od których należało-
by oczekiwać kultury dodają sobie „powagi” gęsto 
krasząc swoją mowę różnymi k..., h..., itp. Oby 
członkowie „Merkurego” stanowili awangardę 
odnowy naszej społeczności!

 
 
 Śmierć Kardynała Józefa Glempa – jak to 
zwykle bywa – wywołała wiele ocen Jego postaw 
oraz decyzji, ale także i wspomnień. Mówiono 
i pisano o Zmarłym – zawsze życzliwy, zawsze 
serdeczny, był dobrym człowiekiem. Moje osobiste 
doświadczenie to potwierdza. W październiku 1994 
roku reprezentowałem wojewodę sieradzkiego na 
jubileuszu 425-lecia Seminarium Duchownego 
w  Włocławku. Jak zwykle, chcąc obejrzeć zabytki -   
byłem wcześniej. Naraz obok mnie zatrzymuje się 
samochód, wysiada z niego Ksiądz Prymas przyjaź-
nie się uśmiechając i zagadując bo ja - czego do dziś 
nie mogę sobie wybaczyć - zapomniałem języka 
w gębie. 
 Dwa lata później w podobnej roli byłem 
na pogrzebie ks. biskupa J. Rozwadowskiego 
w Łodzi. Podczas posiłku Ks. Kardynał życzliwie 
rozmawiał z wieloma uczestnikami pogrzebu, także 

ze mną, interesując się sprawami zawodowymi 
i rodzinnymi. Tego ciepła płynącego z Jego 
zachowania mogłem doświadczyć i na Gocławku 
(Warszawa) w 1982 kiedy piastował swoją funkcję 
od roku i był przez wielu krytykowany za rzekomą 
uległość i 25 września 2005 roku w Łasku, kiedy 
poprosiłem o wspólne zdjęcie.
   

 
 W internecie rozgorzała dyskusja na 
temat finansowania łaskiego sportu i jego 
kondycji. Jak to na ogół bywa, obok głosów 
wyważonych, merytorycznych, świadczących 
o wiedzy internautów, o ich trosce o sport jest 
wiele nieprawdy, ignorancji, chcę wierzyć że 
wynikających nie ze złej woli, a z niewiedzy, 
być może uproszczeń. Muszę jednak przyznać, 
że moim zdaniem część negatywnych opinii 
jest świadomie propagowana. Kilka przykła-
dów. Słyszę opinie: „Nie ma osiągnięć sportu 
szkolnego!” Nieprawda, a świadczy o tym 
choćby Szkoła Podstawowa nr 5, której 
uczniowie wiele razy znakomicie się zaprezen-
towali na zawodach wojewódzkich. „10 tys. zł 
na sport” – zupełna niewiedza, ale o tym 
szerzej za chwilę. „Nie ma pieniędzy na piłkę 
nożną dla dzieci – pieniądze otrzymują kluby 
dziecięce i młodzieżowe. Na piłkę nożną małe 
gminy przeznaczają więcej niż Łask”. Być 
może, tyle tylko, że wskazane gminy mają po 
jednym klubie sportowym, a w gm. Łask jest 
ich 11 i każdy klub oczekuje dofinansowania. 
Podkreślić też trzeba, że mamy w II lidze 
drużynę siatkówki kobiet funkcjonującą 
praktycznie dzięki finansowemu wsparciu 
gminy. 
 Na koniec fakty. Na 2013 rok 
przeznaczyliśmy 110 tys. zł. dla klubów. 
Procedury są tak prowadzone, że pieniądze w 
całości trafiają do klubów.  W innych samorzą-
dach bywa różnie. Ponosimy także koszty 
utrzymania boisk oraz w znacznym stopniu 
pływalni. Proszę także zauważyć jak 
intensywnie wykorzystywane, wręcz oblężone 
są nasze „Orliki” i porównać z innymi boiska-
mi czasami zamkniętymi w okresie wakacji. 
Przez cały czas nadzór i zajęcia prowadzą 
pracownicy gminy. A ileż to razy domagano 
się ode mnie, aby gmina zaprzestała finanso-
wania trenerów młodzieżowego klubu piłkar-
skiego, którzy w godzinach pracy prowadzą 
treningi. Nie chcę tego zmieniać, ale malkon-
tenci w swoich rachunkach niech ten fakt 
zauważą. Gdyby te wszystkie koszty uwzględ-
nić, to lekko licząc gmina Łask przeznacza na 
sport co najmniej 1,5 miliona złotych.
10 lutego 2013    
                                             Gabriel Szkudlarek

ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA  STYCZNIOWEGO

DOBRO JEST CICHUTKIE

OSTATNI TAKI PRYMAS

DYSKUSJA O PIENIĄDZACH NA SPORT



W 2012 r. w powiecie łaskim strażacy odnotowali 706 zdarzeń, czyli niemal 100 
więcej niż rok wcześniej. W porównaniu do roku wcześniejszego więcej było zarów-
no pożarów (265),  miejscowych zagrożeń (419) jak i fałszywych alarmów (22). 
Z udostępnionej nam analizy danych liczbowych wynika, że nie był to rok łatwy dla 
strażaków, choć w przeszłości bywały i trudniejsze. 
 
 Oczywiście najwięcej zdarzeń 
odnotowano w Łasku, tutaj też, podobnie 
jak w Sędziejowicach i Wodzieradach, 
w przypadku pożarów zaobserwowano 
tendencję wzrostową, jeśli zaś idzie 
o miejscowe zagrożenia – tylko w gm. 
Widawa stwierdzono ich nieco mniej.  
Straty na skutek zdarzeń oszacowano na 
prawie 2 mln zł, natomiast wartość urato-
wanego mienia wyceniono na blisko 
6,6 mln zł.
 Jakie są przyczyny najgroźniej-
szych pożarów? Aż 60 procent tego typu 
zdarzeń powstaje z powodu nieostrożno-
ści osób dorosłych i nieletnich, co ma 
związek z lekceważeniem i nieprzestrze-
ganiem podstawowych przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
Wiele pożarów powstaje np. na skutek 
porzucania papierosów w lasach i na 
poboczach dróg, bezsensownego wypala-
nia traw, nieostrożnego obchodzenia się 
z materiałami i cieczami łatwopalnymi, 
a także wad i nieostrożnej eksploatacji 
środków transportu. Są też, niestety, 
celowe podpalenia. 
 Poważniejsze zdarzenia? 
W końcu czerwca w Woli Łaskiej doszło 
do pożaru materiałów z sortowni do 
produkcji paliwa alternatywnego. Praw-
dopodobnie przyczyną było zapalenie 
materiałów łatwopalnych przy zetknięciu 
z rurą wydechową samochodu ciężarowe-
go. Straty nie były duże, ale spore 
zadymienie i zagrożenie rozszerzeniem 
ognia sprawiło, że w akcji gaśniczej brało 
udział kilkanaście zastępów strażaków. 
Wspomnijmy jeszcze o jednym zdarzeniu, 
które zakończyło się ewakuacją miesz-
kańców z łaskiego rynku, gdzie 19 
października podczas robót ziemnych 
odkryto bombę lotniczą z czasów ostatniej 
wojny. Zagrożenie było bardzo duże, na 
szczęście saperzy szybko uporali się 
z zagrożeniem. W tym przypadku strażacy 
zabezpieczali zagrożony wybuchem teren 
centrum miasta.  

 O tym wszystkim mówiono niedawno 
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP 
w Łasku, gdzie podczas tradycyjnej 
rocznej narady podsumowano działalność 
Komendy w 2012 roku. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in.: bryg. Piotr Celigow-
ski – z Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Łodzi, Wojciech Sikora - wicestarosta 
łaski, dh Wojciech Pokora – prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Łasku, Gabriel Szkudlarek - 
burmistrz Łasku, Jerzy Kotarski - wójt 
gminy Sędziejowice, Bożena Płonek - 
wójt gminy Wodzierady, Bronisław 
Węglewski - wójt gminy Buczek, Longina 
Oleszczuk – sekretarz gminy Widawa, 
a także prezesi i komendanci oddziałów 
miejsko-gminnych i gminnych Związku 
OSP RP powiatu łaskiego,
Komendant powiatowy PSP  w Łasku mł. 
bryg. Piotr Rudecki przedstawił ogólną 
ocenę bezpieczeństwa pożarowego w po-
wiecie łaskim, popularyzację ochrony 
przeciwpożarowej przez Komendę oraz 
główne zadania zrealizowane w roku 
2012. Następnie jego zastępca - mł. bryg. 
Piotr Cały omówił działalność komórek 
organizacyjnych w zakresie zagadnień 
kontrolno - rozpoznawczych i kwatermi-
strzowskich, a także dokonał analizy 
zdarzeń za rok 2012. Wyrazy uznania oraz 
podziękowania za dobrą współpracę 
złożył wicestarosta W. Sikora, zaś w imie-
niu  samorządowców szczebla gminnego 
burmistrz G. Szkudlarek podziękował za 
współpracę w minionym roku. 
W końcowej części spotkania P. Rudecki 
przedstawił główne zadania KP PSP do 
realizacji w 2013 roku. Strażacy będą 
chcieli m.in. pozyskać dla JRG samochód 
lekki ratownictwa technicznego wraz 
z zestawem hydraulicznym, kontynuować 
modernizację Powiatowego Stanowiska 
Kierowania i termomodernizacje strażnicy.
         
          (PC) 

STRAŻACY
podsumowali 2012 rok SESJE Rady Miejskiej i Rady Powiatu – ta 

pierwsza zaplanowana jest na 6 marca 
(środa), godz. 10, w programie m.in: kolejne 
decyzje w sprawie gospodarki śmieciami, 
zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego Kolumny i gminny program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
Z kolei najbliższa sesja Rady Powiatu 
odbędzie się dzień później, także w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego, 
radni zajmą się m.in. funkcjonowaniem 
SPZOZ, a także podsumowaniem działalno-
ści policji i straży pożarnej w 2012 roku.
W IZBIE TRADYCJI 32 BLT pożegnano 
odchodzących do rezerwy: kpt. Dariusz 
Knopa – po 25 latach służby wojskowej, 
chor. Sławomira Roźmiarka (21 lat) i sierż. 
Mariusza Czarnasa (15). Za wieloletnią 
ofiarną służbę podziękował odchodzącym 
zastępca dowódcy  32 BLT ppłk Zbigniew 
Rosiak.
KOPYŚĆ - jeszcze w tym roku mieszkańcy 
tej podłaskiej miejscowości uczczą pamięć 
wypoczywającego tu przed laty znakomite-
go fraszkopisarza Jana Izydora Sztaudynge-
ra. Planowane jest odsłonięcie kamienia 
z pamiątkową płytą i wydanie drukiem 
okolicznościowej książki.
ZIMA nie zahamowała prac przy rewitaliza-
cji łaskiego rynku, trwają roboty m.in. przy 
przyszłej fontannie.
BYŁE PRZEDSZKOLE w Kolumnie -  
radni Łasku podjęli decyzję o sprzedaży tego 
obiektu w drodze przetargu. 
FERIE zimowe dzieci i młodzieży upłynęły 
pod znakiem prawdziwej zimy. Tym razem 
nie brakowało śniegu, sporo interesujących 
zajęć zaoferowały placówki kulturalne, m.in. 
ŁDK, i sportowe (pływalnia kryta).
USC W ŁASKU w minionym roku odnoto-
wał więcej urodzin niż zgonów, co powinno 
cieszyć nie tylko nauczycieli w szkołach. 
Więcej dzieci to także optymistyczne 
spojrzenie na przyszłość miasta.
W SZPITALU ubywa kadr – od momentu 
przejęcia placówki przez  Centrum Dializa 
ubyło prawie 140 pracowników. Obecnie 
pracuje 294. Zamiast 61 lekarzy jest ich 
tylko 35, pielęgniarek ubyło pół setki 
(największe cięcia etatów).
RADNI powiatowi różnie traktują swoje 
obowiązki w postaci uczestnictwa w sesjach,  
np. Andrzej Banaszczyk, Grzegorz Czyżak, 
Marek Krawczyk, Adam Kucper, Tomasz 
Piotrowski, Krystyna Witek  i  Michał 
Włodarczyk (zaliczył też wszystkie 
posiedzenia komisji) uczestniczyli we 
wszystkich sesjach, za to Anna Mara 
i Krzysztof Owczarek - tylko w połowie. 
Z radnych miejskich wzorowo uczestniczy w 
sesjach Adraian Czyżak, Piotr Kościan, 
Wojciech Madej, Adam Marek, Grzegorz 
Miłosz, Włodzimierz Nowicki, Krzysztof 
Owczarek, Krystyna Politańska, Przemy-
sław Sadziński, Zbigniew Sowała, Grzegorz 
Stolarek i Marek Wlazło 
ŚMIERTELNE potrącenie rowerzysty – na 
drodze w Kolonii Kwiatkowice nieustalony 
samochód ciężarowy potrącił 86-letniego 
rowerzystę. Kierowca ciężarówki nie 
udzielił pomocy rannemu i zbiegł z miejsca 
wypadku. Rowerzysta zmarł. Komenda 
Powiatowa Policji w Łasku poszukuje 
kierowcy prawdopodobnie renault z naczepą 
jadącego wówczas w kierunku Szadku.   



 Antoni Paparona Pstrokoński 
urodził się  17 stycznia 1773 roku 
w Sobiepanach w dzisiejszej gminie 
Sędziejowice w rodzinie wicerejenta 
sieradzkiego Marcjana Pstrokońskie-
go i Józefy z Daleszyńskich. 
W 1972 r. został pomocnikiem rejenta 
i archiwisty w Archiwum Ziemskim 
w Sieradzu, piętnaście lat później - 
rejentem. Jak pisze Elżbieta Nejman 
w artykule poświęconym m.in. nota-
riuszowi Pstrokońskiemu, w lipcu 
1815 roku żoną jego została Antonina 
z Paciorkowskich.
 Ponieważ był jedynym opie-
kunem sieradzkiego archiwum 
zamkowego, troszczył się o bezcenne 
zbiory, a w wolnych chwilach sporzą-
dzał odpisy wielu dokumentów, które 
później stworzyły tzw. Teki Pstrokoń-

skiego w krakowskim Muzeum Czar-
toryskich, bezcenne źródło do prac 
badawczych historyków. W oparciu 
o stare dokumenty przygotowywał 
liczne opracowania historyczne, 
korespondując jednocześnie z uczo-
nymi, m.in. J. Lelewelem, J.S. Bandt-
kie i J. U. Niemcewiczem.
 Przez wiele lat mieszkał 
w Sieradzu. Zmarł w tym mieście 
11 lutego 1843 r. Jego szczątki 
spoczęły na sieradzkim cmentarzu 
parafialnym w sąsiedztwie kościoła 
św. Ducha. Pozostawił wdowie 
i 4 dzieci niemały majątek, a także 
wspomniane cenne zbiory dokumen-
tów. Sporządzony po jego śmierci 
spis biblioteki wymienia 328 pozycji. 
W testamencie przygotowanym na 
kilka tygodni przed zgonem rozpo-

rządził całym majątkiem, zapisał też 
dyspozycje dotyczące pochówku: 
„Pochowanie zwłok ma nastąpić (…) 
w koszuli płóciennej, bez żadnych 
okazałości, jeżeli nie u XX Domini-
kanów tutejszych, to w polu na cmen-
tarzu w grobie wymurować się 
winnym z nagrobkiem, jeżeli można 
marmurowym i napisem, który tu 
załączam”. Na owym epitafium  
proponował tak scharakteryzować 
swoją postać: „zbieracz starożytności 
i pamiątek, układacz i rejestrator 
Archiwum Sieradzkiego”.   
   
        (ER)  

Zapraszamy
sześciolatków  do szkół 
             

Z Sobiepanów pochodzi twórca Tek Pstrokońskiego

Rozpoczęcie  nauki szkolnej jest 
ważnym momentem w życiu każdego 
dziecka. To, jak jest przygotowane do 
tego wyzwania, w znacznym stopniu 
decyduje  o przebiegu i wynikach nauki 
w szkole, a w dalekiej perspektywie 
o jakości jego życia.
 Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej intensyfikuje swoje działania 
w zakresie przekazania rodzicom 
kompleksowej wiedzy na temat korzyści 
płynących z wcześniejszego rozpoczęcia 
edukacji szkolnej. Obniżenie wieku 
szkolnego  to obszar, w którym istotne jest 
wspólne, kompleksowe działanie władz 
oświatowych i samorządowych, dyrekto-
rów szkół podstawowych i przedszkoli 
oraz nauczycieli tych placówek. 
 Dla stworzenia lepszych warun-
ków do pracy z  młodszym uczniem, 
szkoły podstawowe gminy Łask realizo-
wały rządowy program „Radosna szkoła”. 
Aktualnie  realizują program pn. „Indywi-
dualizacja procesu nauczania i wychowa-
nia uczniów klas I – III szkól podstawo-
wych”.  Dzięki udziałowi w wyżej 
wymienionych programach placówki 
zyskały sale i place zabaw, atrakcyjne, 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, a także 
mogą zaoferować bogatą ofertę cieka-
wych zajęć pozalekcyjnych.
  W naszej gminie w bieżącym 
roku szkolnym mamy klasę I sześciolat-
ków. Funkcjonuje ona  w Szkole Podsta-

wowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Łasku. Nasze sześciolatki bardzo 
dobrze odnalazły się w szkolnej rzeczywi-
stości. Z ich postępów edukacyjnych, 
dużej aktywności  i samodzielności 
zadowoleni są:  wychowawczyni klasy, 
dyrekcja szkoły, nauczyciele, a przede 
wszystkim – rodzice. 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku 
bierze udział  w II edycji konkursu 
ministra edukacji narodowej „Mam 6 lat”. 
Celem konkursu jest popularyzacja 
obniżenia wieku szkolnego poprzez 
uświadomienie, jakie umiejętności 
uzyskuje sześciolatek w szkole oraz 
upowszechnianie najciekawszych doświad-
czeń rodziców  i ich dzieci, które poszły 
do szkoły jako sześciolatki. Zaangażowa-
na w realizację zadań konkursowych jest 
cała społeczność szkolna: dyrekcja, rodzi-
ce, nauczyciele  i uczniowie.
 W nadchodzącym roku szkol-
nym 2013/2014 decyzję o rozpoczęciu 
nauki w szkole przez dziecko sześciolet-
nie podejmują również rodzice. Nato-
miast od 1 września 2014 wszystkie dzieci 
sześcioletnie objęte będą obowiązkiem 
szkolnym.
 Aby ułatwić rodzicom podjęcie 
decyzji – zapisania dziecka do I klasy 
rozpoczęliśmy  wspólną kampanię infor-
macyjną. W przedszkolach organizowane 
są spotkania dla rodziców z udziałem 
dyrektorów szkół podstawowych, nauczy-

cieli oraz przedstawicielem gminy.  
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Promocji i Spraw Społecznych UM 
w Łasku przedstawiła rodzicom główne 
założenia reformy oraz korzyści, jakie 
płyną z wcześniejszego rozpoczęcia 
edukacji. W podjęciu  tej ważnej decyzji 
bardzo pomocna  dla rodziców jest infor-
macja o poziomie przygotowania dziecka 
do edukacji szkolnej przekazywana  przez 
dyrektorów  i nauczycieli przedszkoli. 
Dyrektorzy szkół podstawowych infor-
mują o przygotowaniu placówek do 
przyjęcia 6-latków.  Nauczyciele zaś 
przedstawiają ofertę edukacyjną szkól.
 Kolejny etap naszej kampanii to 
zorganizowanie spotkań dla rodziców 
i dzieci sześcioletnich w szkołach podsta-
wowych. Wizyty w szkołach pozwolą 
rodzicom na poznanie wyposażenia 
placówki, nauczycieli oraz zobaczenie, 
jak wygląda nauka.
Wysyłając swoje dziecko do szkoły, 
należy zastanowić się nad wszystkimi 
czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli 
wszystko jest w porządku - nie ma się nad 
czym zastanawiać.  Stawka jest niebaga-
telna – bowiem od startu w dużej mierze 
zależy miejsce na mecie.
  
         Jadwiga Kurkowska  
         Jolanta Wilczyńska 

Ziemia łaska wydała wielu znanych synów, wśród których znajduje się m.in. dwóch prymasów (Jan Łaski 
i Jan Wężyk), wielu uczonych i ludzi pióra. Jedną z ciekawszych postaci jest Antoni Paparona 
Pstrokoński,  zaliczany do grona pierwszych nowoczesnych na ziemiach polskich notariuszy. Znany jest 
także jako znakomity kolekcjoner i badacz naszych dziejów.



Podczas sesji Rady Powiatu  Łaskiego w 
dniu 31 stycznia br. ślubowanie złożyła 
Jolanta Wilczyńska, która  w wyborach 
samorządowych w dniu 21 listopada 
2010 r. w okręgu wyborczym nr 1, 
z listy nr 16 – Komitet Wyborczy 
Wyborców Porozumienie Samorządo-
we, uzyskała kolejno największą ilość 
głosów.  J. Wilczyńska zdecydowała się 
objąć  funkcję radnej   po zrzeczeniu się 
mandatu przez radnego Sylwestra Gaw-
rona. 
 Nowa radna na co dzień pełni 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Łasku.          
                                                        Anna Kłos   

 Od 2005 roku sędziejowicka 
szkoła wygrała 5 konkursów w ramach 
programu „Leonardo da Vinci”, dzięki 
czemu uczniowie byli już w Bułgarii, 
Hiszpanii i we Włoszech. W lipcu i sierp-
niu bieżącego roku dwie 6-osobowe 
grupy wyjadą do Wielkiej Brytanii.  
Tym razem projekt jest zatytułowa-
ny  „Agroturystyka pomysłem na 
rozwój wsi”, a jego realizacja 
odbywa się   przy wsparciu Komi-
sji Europejskiej. Przeznaczony jest 
dla uczniów (w wieku 16-19 lat) 
Technikum Rolniczego i Techni-
kum Agrobiznesu, którzy chcą 
poznać funkcjonowanie agrotury-
styki w Wielkiej Brytanii.
 W programie stażu 
przewidziane są m.in. takie zagad-
nienia jak:
- zapoznanie z funkcjonowaniem 
gospodarstw agroturystycznych 
i walorami turystycznymi kraju
- poznanie tradycji lokalnych, 
zwłaszcza produkcji serów
- prowadzenie rozmowy z klientem 
- przygotowanie usług żywieniowych 
- zabiegi uprawowe i obsługa sprzętu do 
uprawy 
- hodowla zwierząt w celu pozyskiwania 
mleka, mięsa, jaj, itp.
- sposoby eksponowania zwierząt, np. 
mini zoo,
- organizowanie wycieczek po okolicy 
i wieczorów przy ognisku dla turystów
- przepisy dotyczące rolnictwa i agrotury-
styki
- podstawy ekonomiki rolniczej
- obserwacja i wdrażanie rozwiązań 
w Polsce.
 Nad opracowaniem projektu 
pracowali tutejsi nauczyciele: P. Bend-

kowski, E. Grecka i W. Ziętęrska. Partne-
rem  szkoły w realizacji przedsięwzięcia 
jest organizacja Tellus Group.
Organizatorzy zapewniają beneficjentom 
odpowiednie miejsce stażu, transport na 
lotnisko i z lotniska oraz transport lokal-

ny, zakwaterowanie u rodzin brytyjskich 
i możliwość poznania codziennego życia 
Brytyjczyków, wyżywienie, szkolenie 
językowe i wszelką pomoc. Tellus Group 
wystawi  uczestnikom projektu odpo-
wiednie certyfikaty potwierdzające odby-
cie stażu.
 Dodatkowo w czasie wolnym od 
praktyk młodzież odbędzie szkolenie 
językowe i obyczajowo-kulturowe 
w Meridian School of English oraz 
będzie uczestniczyć w 3 wycieczkach po 
hrabstwie Devon i w wycieczce objazdo-
wej po Londynie.
  Na staż do  Wielkiej Brytanii 
pojadą nasi obecni uczniowie, natomiast 
uczniowie, którzy  od 1 września 2013 

roku zdecydują się podjąć naukę 
w naszym Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych, będą mieć okazję 
wyjechać na staż do Rzymu, gdyż  przy-
gotowany jest już następny  projekt. 
 Jesteśmy przekonani, że uczest-

niczenie w zagranicznych projek-
tach  pozwala młodzieży zdobyć 
niezbędne  umiejętności zawodo-
we i znacznie ułatwia start na 
europejskim rynku pracy. Młodzi 
ludzie dostają też niepowtarzalną 
szansę poznania życia w różnych 
krajach Europy. Praktyki za grani-
cą to jeden z największych atutów, 
który od lat przyciąga uczniów do 
naszej szkoły. Dzięki umiejętności 
pozyskiwania środków unijnych, 
jesteśmy  jedyną szkołą w regionie 
zapewniającą swoim uczniom 
możliwość odbywania stażu za 
granicą.  Powinni o tym wiedzieć 
uczniowie klas III gimnazjum, 
którzy już wkrótce będą musieli 

dokonać wyboru szkoły.
 Oferta naszej placówki jest 
bogata i sądzimy, że każdy gimnazjalista 
może u nas znaleźć kierunek odpowiedni 
dla siebie. Przypominamy, że w naszej 
szkole można zdobyć takie zawody jak: 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, technik rolnik, technik agrobizne-
su, technik architektury krajobrazu, 
technik informatyk, technik hotelarstwa, 
a także mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych oraz kucharz.
 Zapraszamy gimnazjalistów na 
naszą stronę internetową: www.zsrgrab-
ski.republika.pl oraz na dni otwarte.  
   
           Lidia Hachulska-Jędraszek.

14 marca br. (godz. 10) w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku odbędą 
się po raz drugi Powiatowe Targi Edukacyj-
ne. W ten sposób powiat łaski chce pomóc 
gimnazjalistom w wyborze kolejnej szkoły.
 Oprócz szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu łaskiego udział w tej imprezie 
zapowiedzieli m.in. przedstawiciele: Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska, Policji, 
Urzędu Pracy i Cechu Rzemiosł Różnych.  
 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do odwiedzenia Targów i zapoznania się z ofer-
tami wystawców. 
   Dariusz Cieślak

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach odniósł kolejny sukces 
w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na szkolenie uczniów. W najbliższe 
wakacje młodzież wyjedzie do Wielkiej Brytanii.

 Wielkiej Brytaniido 
Uczniowie z Sędziejowic pojadą

Ślubowanie nowej radnej  
Targi Edukacyjne
w marcu



Od dnia 19 stycznia br. prawo jazdy 
wydawane jest terminowo według 
nowego wzoru, który posiada dodatko-
we kategorie: AM – uprawniającą do 
kierowania motorowerem, czteroko-
łowcem lekkim, A2 – uprawniającą do 
kierowania motocyklem o mocy 
nieprzekraczającej 35 kW i stosunku 
mocy do masy własnej nieprzekracza-
jącym 0,2 kW/kg, przy czym nie może 
on powstać w wyniku wprowadzenia 
zmian w pojeździe o mocy przekracza-
jącej dwukrotność mocy tego motocy-
kla, motocyklem trójkołowym o mocy 

nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami 
określonymi dla prawa jazdy 
kategorii AM. 
 Zmienił się również wiek, od 
którego można uzyskać uprawnienia. 
Zmiany dotyczą minimalnego wieku do 
kierowania kategoriami: AM - 14 lat, A2 
– 18 lat, kat. A -  24 lata, kat. C – 21 lat, 
kat. D – 24 lata. 
     Nowum jest również obieg dokumen-
tów w procesie szkolenia, egzaminowa-
nia i wydawania uprawnień. Obecnie 
kandydat na kierowcę przed rozpoczę-
ciem kursu, składa wizytę we właściwym 
wydziale komunikacji, przedkładając 

orzeczenie lekarskie, orzeczenie psycho-
logiczne (jeżeli jest wymagane), aktualną 
fotografię i otrzymuje wygenerowany 
kod profilu kandydata na kierowcę 
(PKK), z którym udaje się do wybranego 
ośrodka szkolenia kierowców, a następ-
nie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego. 
 W sprawie szczegółów prosimy 
o zapoznanie się z ustawą z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz.151 z później-
szymi. zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do ustawy.
            Izabela Moder, Anna Wróblewska-Łuczak

Komputeryzacja jest ważnym 
aspektem w rozwoju bibliotek 
XXI w. Biblioteka swój prestiż 
buduje  poprzez wysoki poziom 
przepływu  informacji on-line. 
Dzięki temu nasi użytkownicy mają 
stały dostęp do wiedzy na temat 
działań biblioteki i tego co ją 
wyróżnia spośród innych instytu-
cji. Staramy się więc ułatwiać użyt-
kownikom dostęp do 
komputerów i internetu, a za ich 
pośrednictwem do globalnej infor-
macji, wiedzy i kultury. 
 Łaska książnica swoją przy-
godę z komputeryzacją rozpoczęła 
kilkanaście lat temu, od jednego 
komputera,  z czasem dochodziły 
kolejne, a obecnie jest ich… 31. 
W ostatnich trzech latach udało nam 
się pozyskać 11  nowych kompute-
rów  dla czytelników. Dzięki progra-
mowi Orange dla bibliotek, bezpłat-
nie z dostępu do  internetu  w 2012 
roku skorzystało 8705 osób (powyż-
sze dane dot. biblioteki głównej 
i filii).
 Bibliotekarze do grudnia ub. 
roku pracowali  na starych, liczących 
sobie 11 lat, komputerach. Szansę 
zmiany tego stanu rzeczy otrzymali-
śmy po napisaniu wniosku do progra-
mu dotacyjnego  Instytutu Książki, 
realizowanego  w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa 
w roku 2012 pt. „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek”.  Otrzymaliśmy 
grant w wysokości 19 1968 PLN  na 
zakup 10 zestawów komputerowych, 
w tym 5 przeznaczonych do pracy dla 
bibliotekarzy. Celem tego programu 

jest podniesienie 
standardu bibliotek 
publicznych poprzez 
wyposażenie ich w 
nowoczesny sprzęt 
komputerowy umożli-
wiający użytkowni-
kom biblioteki korzy-
stanie z internetu, a 
bibliotekarzom katalogowanie zbio-
rów i udostępnianie ich on-line. Teraz 
dzięki nowym komputerom możemy 
sprawniej i szybciej obsługiwać 
czytelników, tworzyć katalog, bazę 
bibliograficzną i udzielać  informacji.
 Łaska książnica nie może  
udostępniać swojego katalogu w in-
ternecie z powodu braku modułu 
on-lin. Koszt takiego urządzenia 
przekracza nasze możliwości finan-
sowe,  dlatego  też  korzystając 
z oferty Instytutu Książki  zdecydo-
waliśmy się na wprowadzenie 
programu bibliotecznego MAK+.  
Program ten jest elektronicznym 
zintegrowanym systemem bibliotecz-
nym, stworzonym i rozwijanym przez 
Instytut Książki. Umożliwia tworze-
nie elektronicznego katalogu biblio-
tecznego, bazy użytkowników 
placówki, rejestrację wypożyczeń 
i udostępnień zasobów oraz prowa-
dzenie statystyki bibliotecznej. 
 Dla czytelników biblioteki 
korzystających z programu MAK+ 
przeznaczona jest „Aplikacja Czytel-
nik”, która  umożliwia przeszukiwa-
nie katalogów bibliotek korzystają-
cych z systemu,  oraz sprawdzanie 
czy szukana pozycja znajduję się w 
tych bibliotekach, w których czytel-

nik jest zarejestrowany i możliwość 
jej rezerwowania. „Aplikację Czytel-
nik” będzie można bezpłatnie pobrać 
z App Store (wersja na iPhona 
i iPada) oraz  Google Play.  Dodatko-
wą, ważną  zaletą programu jest jego 
niska cena.  Program zacznie funk-
cjonować w bibliotece na początku 
przyszłego roku wtedy też zaczniemy 
zapisywać czytelników już do 
nowego systemu. 
 W ciągu bieżącego roku 
bibliotekarze muszą przenieść całą 
bazę katalogową z obecnego systemu 
do MAK+, będzie to  żmudny, długo-
trwały  ale niezbędny proces. Najpóź-
niej do końca 2014 r. udostępnimy 
katalog on-line. Czytelnicy do tego 
czasu będą obsługiwani w starym 
systemie i będziemy się starać, by nie 
odczuli wprowadzanych zmian. 
     Wszystkich mieszkańców Łasku 
i powiatu łaskiego zapraszamy do 
odwiedzania łaskiej książnicy i jej 
filii, korzystania z jej zasobów oraz 
uczestniczenia w spotkaniach i wer-
nisażach wystaw. Wszelkie informa-
cje o naszych działaniach znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej:  www.biblioteka.lask.pl

  Bożena Trocka-Dąbrowa

Nowe prawo jazdy
  

Komputery 

     
w bibliotece

     

i  MAK + 
     



Podczas sesji Rady Powiatu  Łaskiego w 
dniu 31 stycznia br. ślubowanie złożyła 
Jolanta Wilczyńska, która  w wyborach 
samorządowych w dniu 21 listopada 
2010 r. w okręgu wyborczym nr 1, 
z listy nr 16 – Komitet Wyborczy 
Wyborców Porozumienie Samorządo-
we, uzyskała kolejno największą ilość 
głosów.  J. Wilczyńska zdecydowała się 
objąć  funkcję radnej   po zrzeczeniu się 
mandatu przez radnego Sylwestra Gaw-
rona. 
 Nowa radna na co dzień pełni 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Łasku.          
                                                        Anna Kłos   

18 lutego br. Rada Gminy Buczek 
podjęła uchwałę o utworzeniu Gmin-
nego Przedszkola w Buczku i nadała 
mu statut.  
 Przedszkole rozpocznie działal-
ność 1 września br. Do czasu formalne-
go  zatrudnienia dyrektora, powołanego 
w wyniku konkursu, wszelkie sprawy 
organizacyjne prowadzone będą przez 
Urząd Gminy z ramienia organu prowa-
dzącego, jakim jest gmina Buczek.   
W marcu chcemy dokonać rozeznania 

w zakresie liczby dzieci z naszej gminy, 
które będą uczęszczały do nowo utwo-
rzonej placówki. Ta wstępna analiza 
posłuży do oceny warunków socjalnych 
rodziny, której dziecko ma być przyjęte. 
Nie jest to nabór ostateczny dzieci, gdyż 
takowego dokona Komisja Rekrutacyjna 
w miesiącu lipcu.  
 W celu przeprowadzenia 
wspomnianej analizy została 
opracowana „Deklaracja chęci 
uczęszczania do Gminnego Przed-

szkola w Buczku”, która została 
zamieszczona na stronie inter-
netowej gminy: www.buczek.org.pl. 
Zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych do składania formularzy do 
końca marca br. w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Buczku. 
                                                                 A.S.  

 Dożyć stu lat chciałby chyba każdy. Jakie się wtedy ma 
doświadczenie życiowe, ile wspomnień mieści się w głowie. Jak 
wiele rzeczy się w życiu widziało. Sto lat temu, 11 stycznia 1913 
roku w Czestkowie urodziła się Stanisława Nowak, która  dziś 
jest mieszkanką Dąbrówki. 
 Pani Stanisława  pochodzi 
z długowiecznej rodziny, jej rodzeń-
stwo również dożyło sędziwego 
wieku. Jubilatka swoje setne urodzi-
ny świętowała razem z dwójką dzieci, 
dwójką wnucząt oraz trójką prawnu-
cząt.
 W dniu 100. urodzin wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski 
złożył Jubilatce serdeczne życzenia 
wszelkiej życiowej pomyślności, aby 
każda chwila była dla niej źródłem 
szczęścia i upływała w zdrowiu oraz 

spokoju. Stulatka otrzy-
mała także listy gratula-
cyjne od prezesa Rady 
Ministrów Donalda Tuska 
oraz prezesa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia 
Społecznego. 
 Rodzina pani 
Stanisławy przygotowała 
dla niej przyjęcie urodzi-
nowe. Był tort urodzinowy i głośne 
„dwieście lat”. Jubilatce życzymy  
dużo zdrowia, nieustającego  uśmie-

chu na twarzy oraz sił i wytrwałości 
niezbędnych do świętowania kolej-
nych jubileuszy.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI  DLA
  LONGINA WRÓBLA

Stulatka z Dąbrówki
 

 Miło nam poinformować, że 
mieszkaniec naszej gminy Longin 
Wróbel (zamieszkały w Petronelo-
wie) - został uhonorowany Złotym 
Krzyżem Zasługi. Na spotkaniu 
w Pałacu Prezydenckim w dniu 7 
bm. prezydent Bronisław Komo-
rowski wręczył w/w odznaczenie 
państwowe trenerowi Wróblowi za 
wybitne osiągnięcia w pracy sporto-
wo-szkoleniowej. Ponadto obecna 
na spotkaniu minister sportu i tury-
styki - Joanna Mucha przekazała 
naszemu szkoleniowcowi dyplom 
uznania za sukcesy jego wychowan-
ków na arenie międzynarodowej. 
 Longin Wróbel zajmuje się 
pracą sportowo-szkoleniowo-wycho-
wawczą już ponad 30-lat i w tym okre-
sie wychował wielu mistrzów Polski 
i reprezentantów kraju, z których 
największy sukces odniósł Patryk 
Chojnowski, zdobywając na para-
olimpiadzie w Londynie w ubiegłym 

roku złoty i srebrny medal w tenisie 
stołowym. Chojnowski reprezentował 
również wielokrotnie nasz kraj na 
mistrzostwach świata sportowców 
pełnosprawnych. W latach 2004-2009 
Longin Wróbel był szefem Rady 
Trenerów PZTS w Warszawie, a po-
nadto od kilkunastu lat jest we 
władzach ŁOZTS w Łodzi. W roku 
1990 założył w Łasku ŁTSR, którego 
tenisiści pod nazwą ŁTSR Kastor grali 
w latach 2001-2008 z powodzeniem 
w pierwszej lidze. 
 Od 2012 roku siedzibą ŁTSR, 
które prowadzi Longin Wróbel, jest 
Buczek, aktualnie trener organizuje 
zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy. ŁTSR w Buczku 
uczestniczy w rozgrywkach o mistrzo-
stwo  drugiej ligi tenisa stołowego 
mężczyzn. Działalność towarzystwa 
wspierana jest z  dotacji udzielanej 
przez gminę Buczek. 
                                                   A.Z.

D.P.

Maluchy do NOWEGO PRZEDSZKOLA



Przetarg odbędzie się w dniu  8 marca 2013 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Buczku, pokój nr 8. 
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać na konto BS Warta O/Buczek nr 69 9270 1016 0100 0013 
2001 0202 w terminie do dnia 4.03.2013 r. 
Wadium należy wnosić w pieniądzu.
Ogłoszenie opublikowane jest również na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 77-44-94.
            

Wójt gminy Buczek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Buczek, gm. Buczek:

 W okresie od wrześnie 2012 r. do czerwca 2013 r. gmina Buczek realizuje projekt pod 
nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Buczek”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego -  Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W projekcie biorą 
udział: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku oraz szkoła filialna w Czestkowie.  
 Celem działań podejmowanych w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno – wychowawczego. Cel ten zostanie 
zrealizowany poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profi-
laktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu 
wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia 
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, udzielanej dzieciom. Projektem objętych jest 
82 uczniów. 
 Dzięki pozyskanym środkom szkoły zostały wyposażone w różnorodne pomoce dydak-
tyczne oraz sprzęt komputerowy. Pomoce przeznaczone są do prowadzenia zajęć wyrównawczych 
dla dzieci z trudnościami w nauce, zajęć logopedycznnych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, bajkote-
rapii, zajęć matematyczno – przyrodniczych z uczniem zdolnym, zajęć z języka angielskiego oraz 
terapii pedagogicznej. Zakupione pomoce uatrakcyjniają proces dydaktyczny, mobilizują uczniów 
do większego wysiłku umysłowego, rozbudzają u nich ciekawość poznawczą świata, wpływają na 
wzrost ich aspiracji edukacyjnych, potwierdzają, że nauka nie musi być nudna. Sprawiają, że 
dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w prowadzonych zajęciach. 
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 74.773,00 zł.

O G  Ł O S Z E N I E

                                                                                                                                                                               
- Nr 542/7                                         0,1220 ha           43.920 z ł+ 23% VAT             4.392 zł
- Nr 542/8                                         0,1219 ha           43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/9                                         0,1220 ha           43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/10                                       0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/12                                       0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/13                                       0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/14                                       0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/15                                       0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/16                                       0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/17                                       0,1427 ha            51.372 zł + 23 % VAT            5.138 zł

Projekt pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
w gminie Buczek”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Oznaczenie nieruchomości                 Powierzchnia        Cena wywoławcza                     Wysokość  wadium                                  



Z udziałem zespołów z województwa łódzkiego odbył się 
w Buczku XI Festiwal Kolęd. Łącznie w imprezie wzięło 
udział 41 wykonawców. W jury zasiedli: Andrzej Zieliński, 
Andrzej Strzelczyk, Krzysztof Kędrak i Dorota Ciabiada.
Przedstawiamy niżej laureatów buczkowskiego festiwalu.

SOLIŚCI 6 – 9 LAT
I miejsce - Wiktoria Leśniewska, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Wieluniu
II miejsce  - Julia Marynowska, GOKiS Buczek
III miejsce - Bartosz Kubik, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Maleni
Wiktoria Jędryka, GOKiS Buczek
Wyróżnienia:  Weronika Kuchciak, Filia ŁDK w Kolumnie

SOLIŚCI  10 -12 LAT
I miejsce   -  Amelia Oleszczak, Filia ŁDK w Kolumnie
II miejsce -Weronika Łamek, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 Sędziejowice
III miejsce -Jagoda Jóźwin, Filia ŁDK w Kolumnie  Weronika 
Wodziańska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie
Wyróżnienia :  Karolina Zieleniak, SP nr 2 w Zelowie
                         Kinga Kubik, SP nr 2 w Zelowie
                         Adrianna Wójcik, GOKiS Sokolniki

SOLIŚCI  13 – 15 LAT
I miejsce   - Marta Jacoń,   Powiatowe Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji Zduńska Wola
II miejsce - Monika Herbeć, GOKiS Sokolniki
III miejsce -  Olga Furmańczyk,  Gminny Ośrodek w Zapolicach
Wyróżniena: Magdalena Lisowska,  Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Sędziejowicach
Maryla Ciszewska  Gimnazjum nr 2 w Łasku

GRAND PRIX WÓJTA GMINY BUCZEK OTRZYMAŁA
Marta Maślanka, Filia ŁDK w Kolumnie

SOLIŚCI 16 – 20 LAT
I miejsce  - Eliza Kmiecik, Gminny Ośrodek Kultury w Zapoli-
cach
II miejsce - Klaudia Szmida, Powiatowe Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
III miejsce - Michalina Mojżesz, Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Łasku
Wyróżnienie: Natalia Bąkiewicz, Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Łasku

SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce  - Zespół Wokalny, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie
II miejsce -  „Mikołajki”,  SP w Czestkowie, SP w Maleni
III miejsce  - Zespół wokalny „Kana”, GOKiS Buczek
Wyróżnienie:  Tercet wokalny „Legato”,   Powiatowe Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

ZESPOŁY I CHÓRY Z GIMNAZJUM
I miejsce  -  Klaudia Przybylak, Mikołaj Biskupski, Zespół 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku
II miejsce  -  Chór „ABC”, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku

ZESPOŁY Z LICEUM
I miejsce - Zespół wokalny „DOREMI”, Powiatowe Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
III miejsce  -  Zespół wokalny „ GAMA”, Powiatowe Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
III miejsce   -  duet z Woli Jankowskiej: Wiktoria Leśniewska, 
Damian Samuś.   
      J.N.

 Gmina Buczek realizuje od września 2012 r.  projekt pn: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
 Beneficjenci ostateczni zostali już wyposażeni w bezpłatny sprzęt komputerowy wraz z usługą  dostępu do internetu. 
Zostały również podpisane umowy użyczenia, w których określono podstawowe prawa i obowiązki zarówno po stronie użyczają-
cego (gmina Buczek) i biorącego (beneficjent ostateczny), jak również warunki użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej 
użyczonego sprzętu i oprogramowania. Beneficjenci uczestniczą w szkoleniu, które ma na celu nabycie umiejętności i  niezbęd-
nej wiedzy do obsługi komputera, programów komputerowych oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Szkolenie dla benefi-
cjentów przeprowadza firma: Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, wyłoniona 
spośród 12 ofert, które wpłynęły do tutejszego Urzędu. Oferta  CKB  była najkorzystniejsza.
            

XI Festiwal 
Kolęd 

w Buczku
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 Kuropatwy to ptaki wywo-
dzące się z Azji Środkowej i Europy. 
Obecnie zamieszkują także Amerykę 
Północną, gdzie zostały sprowadzone 
przez osadników przybywających na 
te tereny. Ptaki te można także 
spotkać w Polsce, między innymi 
w okolicach Łasku.
 Kuropatwy występują na 
terenie całej Polski, głównie na 
terenach nizinnych. Najdogodniej-
szym miejscem są dla nich pola 
uprawne, przeplatane niewielkimi 
lasami, gdzie mogą znaleźć schronie-
nie przed drapieżnikami i niesprzyja-
jącą pogodą. Kuropatwa bardzo 
niechętnie zmienia miejsce gniazdo-
wania. Gniazda zazwyczaj są budo-
wane na ziemi w wysokich trawach. 
 Kuropatwa to niewielki ptak, 
ważący około pół kilograma. Ma 
okrągłą sylwetkę, krótkie skrzydła 
i ogon. Dziób ma kolor 
niebiesko-szary, szyja - popielaty, 
skrzydła natomiast brązowo-szary. 
Na czole i wokół oczu występują 
pióra koloru rdzawoczerwonego. 
U młodych osobników przyjmują 
kolor żółty, dziób czarny, a głowa 
ciemnoszary. 
 Różnice w wyglądzie między 
samcami a samicami są niewielkie. 
Samiec ma na piersi dużą, brązową 
podkowę. Pod koniec zimy rozpoczy-
na się dla kuropatw okres lęgowy, 

podczas którego ptaki dobierają się 
w pary, w których pozostają przez 
cały rok. Na przełomie maja i kwiet-
nia samica składa od 10 do 20 jaj, 
których wysiadywanie trwa około 25 
dni. Przez cały ten czas samiec towa-
rzyszy wysiadującej samicy. Wylęg 
następuje w czerwcu. Często zdarza 
się, że w wyniku zalania gniazda czy 
ataku drapieżników młode giną. 
W takim wypadku w lipcu następuje 
drugi lęg, mniejszy od czerwcowego. 
Młode zaczynają naukę latania po 10 
dniach od narodzin, a po 3 tygodniach 
potrafią już prawidłowo fruwać. 
Stado przebywa razem aż do kolejnej 
zimy.
  Podstawę żywienia stanowi 
pokarm roślinny, głownie nasiona 
i ziarna chwastów i zbóż oraz jagody 
napotkanych krzewów. Chętnie 
żywią się także pąkami ziół i traw 
oraz niewielkimi liśćmi, nie pogardzą 
także owadami i dżdżownicami oraz 
niewielkimi gryzoniami. Kuropatwa 
niszczy stonkę ziemniaczaną, dlatego 
nazywa się ją przyjacielem rolnika.
 Jeszcze 20 lat temu kuropa-
twy występowały w okolicach Łasku 
bardzo licznie. Za sprawą zmian 
w rolnictwie, takich jak używanie 
nawozów chemicznych i znikanie 
różnorodności wśród gospodarstw 
liczba ta drastycznie spadła. Wpływ 
na tę sytuację miał też wzrost liczby 

drapieżników oraz występowanie 
długich, mroźnych i śnieżnych zim, 
podczas których zwierzęta te nie 
mogły dostać się do pokarmu. Liczne 
działania leśników i myśliwych 
sprzyjają teraz wzrostowi liczebności 
kuropatw w regionie. - W tej chwili 
myśliwi nie polują już na kuropatwy, 
mimo że są one ptakami łownymi. 
Polujący widząc bowiem spadek ich 
liczby zdecydowali się chronić te 
ptaki – mówi Edward Janusz, dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Łodzi -  Powstają 
także hodowle, z których potem 
wypuszcza się kuropatwy na 
wolność. 
 Znane są 2 rodzaje hodowli: 
klatkowe, gdzie zwierzęta są słabo 
przystosowane do życia w warunkach 
naturalnych, oraz otwarte, takie jak 
hodowla należąca do Lasów 
Państwowych w Świebodzinie. 
W hodowlach otwartych warunki są 
zbliżone do naturalnych, dzięki 
czemu ptaki lepiej aklimatyzują się 
później na wolności.  Ponadto 
w okresach zimowych ptaki te są 
dokarmiane przez myśliwych i leśni-
ków w specjalnie przeznaczonych do 
tego miejscach. Leśnicy apelują 
o pomoc kuropatwom i dokarmianie 
ich. Dzięki naszej pomocy ptaki te 
przetrwają zimę.
                               Natalia Janusz

Gdy lód i śnieg  utrudniają dostęp do pożywienia, ptaki te poja-
wiają się w pobliżu gospodarstw i wychodzą na drogi. To najtrud-
niejszy okres dla kuropatw. Jeśli człowiek pomoże im przetrwać 
ten czas, ptaki te odwdzięczą nam się swoją obecnością wśród  
lasów i pól.

kuropatwom
Pomóżmy 



W trosce o dobro zwierząt  jak 
i zwalczanie problemu bezdomności 
wśród naszych braci mniejszych, 
obowiązujące zapisy ustawy o ochronie 
zwierząt wprowadziły sporo zmian. 
Wspomnijmy w tym miejscu m.in. 
o najistotniejszych zakazach.

NIE WOLNO ZNĘCAĆ SIĘ NAD 
ZWIERZĘTAMI

Dotyczy to m. in. umyślnego zranienia 
lub okaleczenia zwierzęcia oraz wykony-
wania wszelkich zabiegów mających na 
celu zmianę wyglądu zwierzęcia oraz 
w celu innym niż ratowanie jego zdrowia 
lub życia, a w szczególności przycinania 
psom uszu i ogonów (kopiowanie), 
porzucanie zwierzęcia, a w szczególności 
psa lub kota, przez właściciela bądź inną 
osobę, pod której opieką zwierzę pozo-
staje.
 Inny zakaz dotyczy trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała 
lub cierpienie oraz niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
 Nie wolno też wprowadzać do 
obrotu zwierząt domowych na targowi-
skach, targach i giełdach, handlować 
psami i kotami poza miejscami ich 
chowu lub hodowli.
 Zabrania się puszczania psów 
bez możliwości ich kontroli i bez oznako-
wania umożliwiającego identyfikację 
właściciela lub opiekuna (zakaz nie 
dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren 
ten jest ogrodzony w sposób uniemożli-
wiający psu wyjście).
 Zakazuje się nabywania 
zwierząt domowych na targowiskach, 
targach i giełdach, psów i kotów poza 
miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz 
nie dotyczy nabycia psów i kotów od 

podmiotów prowadzących schroniska dla 
zwierząt oraz organizacji społecznych, 
których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt).
 Zakazuje się również odławia-
nia zwierząt bezdomnych bez zapewnie-
nia im miejsca w schronisku dla zwierząt, 
chyba że zwierzę stwarza poważne 
zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 
odbywa się wyłącznie na podstawie 
uchwały rady gminy.

MYŚLIWI NIE MOGĄ 
ODSTRZELIWAĆ PSÓW

 Jednocześnie ustawa wprowa-
dziła zmiany dotyczące wałęsania się 
psów na terenie obwodu łowieckiego, z 
których wynika, że dzierżawca lub 
zarządca obwodu łowieckiego może 
podjąć działania zapobiegające wałęsa-
niu się psów na terenie obwodu łowiec-

kiego poprzez:
1)  pouczenie właściciela psa o obowiąz-
ku sprawowania kontroli nad zwierzę-
ciem
2)  odłowienie psa i dostarczenie go 
właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby 
nie jest możliwe - dostarczenie do schro-
niska dla zwierząt; odłowienie i dostar-
czenie psa odbywa się na koszt właścicie-
la.
 Oznacza to, że myśliwi nie 
mogą odstrzeliwać błąkających  się 
zwierząt domowych (z wyjątkiem usuwa-
nia osobników bezpośrednio zagrażają-
cych ludziom lub innym zwierzętom, 
jeżeli nie jest możliwy sposób usunięcia 
zagrożenia).
 Nowelizacja wprowadziła 
również zmiany w przepisach karnych 
i za znęcanie się nad zwierzęciem grozi 
kara ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2, a za znęcanie 
się ze szczególnym okrucieństwem 

POD NASZ Ą 
OCHRONĄ



 

do 3 lat. W przypadku właścicieli 
zwierząt osobie, która znęca się nad 
zwierzęciem ze szczególnym okrucień-
stwem, sąd orzeka tytułem środka karne-
go zakaz posiadania  zwierząt od roku 
do lat 10.

 Informujemy również, że Rada 
Miejska w Łasku w dniu 23 stycznia 
2013 r. uchwaliła regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, w 
którym określono szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku, w tym 
również obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniami lub uciążli-
wością dla ludzi oraz przed zanieczysz-

czeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku. 
 Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu 
Miejskiego w Łasku (tel. 43 676 83 50).

                                                                          

Grzegorz Skibiński
inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rozwoju Wsi UM

Podczas styczniowej sesji Rada Miejska w 
Łasku podjęła pierwszy pakiet dwóch 
uchwał dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy. Zostaną 
one wkrótce udostępnione na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. 
 W przyjętym regulaminie zostały 
określone szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku w gminie. Właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku  m. in. przez zbieranie powsta-
łych na terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych zgodnie z regulaminem. 
Zobowiązani są oni do zbierania 
następujących rodzajów odpadów 
komunalnych: zmieszanych 
odpadów komunalnych, makulatu-
ry, metalu, tworzyw sztucznych, 
szkła, opakowań wielomateriało-
wych, odpadów ulegających biode-
gradacji z podziałem na bioodpady 
i odpady zielone, przeterminowa-
nych leków i chemikaliów (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe 
itd.), zużytych baterii i akumulato-
rów, zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlano – remonto-
wych i rozbiórkowych, zużytych opon, 
tekstyliów oraz opakowań po środkach 
ochrony roślin.

Na terenie gminy Łask zabrania się spalania 
odpadów na powierzchni ziemi oraz w instala-
cjach grzewczych budynków a także w pojem-
nikach, przy czym dopuszcza się spalanie 
odpadów z drewna ( trocin, wiórków, ścinek, a 
także korka i kory) również papieru i tektury, 
które nie zawierają substancji niebezpiecz-
nych, impregnatów, folii itp. oraz suchych 
resztek zielonych odpadów, o ile nie jest to 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

 Gmina, wymagając właściwego 
postępowania z odpadami, jednocześnie 
zapewnia do tego warunki, np. poprzez 
utworzenie miejsca, w którym będzie można 
pozbyć się nietypowych odpadów. Przy ulicy 
Lutomierskiej  2 w Łasku zostanie zorgani-
zowany Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych /PSZOK/. Szcze-
gółowe zasady funkcjonowania i przyjmowa-

nia odpadów do PSZOK określi odrębny 
regulamin.

 Druga uchwała określiła standard 
usług w zakresie rodzaju i ilości, jak i często-
tliwości odbioru odpadów, które będą świad-
czone przez gminę  w ramach opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.
 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W ZAKRESIE 

RODZAJU

 Bez wątpienia od właścicieli 
nieruchomości będą odbierane w/w rodzaje 
odpadów. Odpady te dzieli się na pięć grup 
ze względu na sposób gromadzenia, często-
tliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy:
1. Odpady komunalne zmieszane; 2. Odpady 
suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metale); 3. Odpady 
ulegające biodegradacji w podziale na biood-
pady                  i odpady zielone; 4. Szkło 
gromadzone w formie zmieszanej i w podziale 
na białe i kolorowe;  5. Odpady problemowe 
(zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlano-rozbiórkowe, zużyte 
opony).

W ramach uiszczonej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi  - bezpo-
średnio od właściciela nieruchomości odbie-
rane będą:

1) Niesegregowane odpady komunalne 
pozostałe
2) Selektywnie zbierane: szkło mieszane; 
odpady ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegrada-
cji; papier i tektura, makulatura gazetowa; 
odpady zielone; opakowania wielomateriało-
we; metale – opakowania z metali, puszki, 
elementy metalowe mieszczące się w pojemni-
ku na odpady; tworzywa sztuczne. 

 Przy czym w zabudowie jednoro-
dzinnej dopuszcza się możliwość 
kompostowania i wykorzystania 
bioodpadów na własne potrzeby. 
Usytuowanie kompostownika na 
nieruchomości musi być zgodne z 
obowiązującymi przepisami, a sam 
kompostownik nie może stwarzać 
uciążliwości w zakresie przykrych 
zapachów. Muszą być zachowane 
warunki sanitarne dla procesu 
fermentacyjnego. Bioodpady 
powstające na terenie zabudowy 
wielorodzinnej należy gromadzić ze 
zmieszanymi odpadami komunalny-
mi.

W ramach uiszczonej opłaty zebra-
ne w sposób selektywny odpady komunalne 
właściciel nieruchomości samodzielnie może 
przekazać:

1. Do Punktu Selektywnego zbierania 
Odpadów Komunalnych /PSZOK/ przy 
ulicy Lutomierskiej 2 w Łasku: odpady 
zielone;  odpady budowlano–rozbiórkowe, 
które powstają na terenie nieruchomości w 
wyniku prowadzenia drobnych robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia do odpowiednich organów admini-
stracyjnych, w ilości 1 m  rocznie od gospodar-
stwa domowego, lokalu mieszkalnego, 
nieruchomości z zabudowa jednorodzinną, za 
którą została uiszczona opłata. Odpady nie 
spełniające w/w warunków muszą być odbie-
rane na koszt właściciela nieruchomości za 
pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy; 
chemikalia; odpady wielkogabarytowe w 
tym meble;  zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny; baterie i akumulatory;  
zużyte opony 
2. Do punktów selektywnej zbiórki 
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odpadów znajdujących się na terenie gminy, 
wykaz zostanie udostępniony na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku: 
szkło białe i kolorowe; tworzywa sztuczne; 
makulaturę
3. Do specjalnych pojemników ustawionych 
w aptekach, wykaz zostanie udostępniony na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Łasku: przeterminowane leki
4. Do specjalnych pojemników ustawionych 
w budynkach użyteczności publicznej, 
wykaz zostanie udostępniony na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku: 
zużyte baterie
5. System akcyjny „wystawka”, dwa razy w 
roku: zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny*; odpady wielkogabarytowe  w tym 
meble; akumulatory; zużyte opony.
*Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z terenu nieruchomości odbierany 
jest też w punktach sprzedaży detalicznej, przy 
zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty 
sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupione-
go nowego sprzętu. Wykaz punktów zostanie 
udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w 
Łasku.

II. ZASADY ODBIORU W/W ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W ZAKRESIE 

ILOŚCI:

 Ilość odpadów ww. odbieranych w 
ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 1 
mieszkańca nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, za którą została 
wniesiona opłata wynosi odpowiednio:
a) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
- 0,08 m  na mieszkańca, stosując na nierucho-
mości zamieszkałej od 1 osoby do 6 osób - 
stały zestaw 4 pojemników: 1. pojemnik 0,12 
m  koloru zielonego na odpady komunalne 
zmieszane; 2. pojemnik 0,24 m  koloru żółtego 
na odpady suche; 3. pojemnik 0,12 m  koloru 
pomarańczowego na szkło w formie zmiesza-
nej; 4. pojemnik 0,14 m  koloru brązowego na 
bioodpady    
b) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
- 0,08 m   na mieszkańca, stosując na nierucho-
mości zamieszkałej powyżej 6 osób - stały 
zestaw 4 pojemników o ujednoliconych 
kolorem oznaczeniach: 1. pojemnik 0,24 m  na 
odpady komunalne zmieszane; 2. pojemnik 
0,48 m  na odpady suche; 3. pojemnik 0,12 m  
na szkło w formie zmieszanej; pojemnik 
0,14 m  na bioodpady    
c) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 
- 0,12 m  na mieszkańca. Pojemniki w pergo-
lach śmietnikowych oraz pojemniki w 
gniazdach do selektywnej zbiórki; zestaw 
pojemników: 1. pojemnik lub pojemniki na 

odpady komunalne zmieszane koloru zielone-
go od 0,24 m do 1,1 m  przy zastosowaniu 
zasady przeliczania ilości osób zadeklarowa-
nych przez właściciela (zarządcę) nierucho-
mości; 2. Pojemniki od 1,1 m  dla poszczegól-
nych frakcji do segregacji szkła i odpadów 
suchych
d) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
zamieszkałej sezonowo (domki letniskowe) - 
0,04  m  na mieszkańca.

 Ilość odpadów komunalnych odbie-
ranych od właścicieli nieruchomości, w 
części na których zamieszkują mieszkańcy, 
a w części stanowiącej nieruchomość na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne jest uzależniona 
od liczby mieszkańców i  osób przebywają-
cych na terenie nieruchomości w zależności od 
jej funkcji, charakteru wytwarzanych 
odpadów. Ilość odpadów w zabudowie 
mieszanej  wynosi odpowiednio:
a) w zabudowie jednorodzinnej mieszanej - 
0,08 m  na mieszkańca
b) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej - 
0,12 m  na mieszkańca. 

 Ilość odpadów komunalnych odbie-
ranych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne uzależniona jest 
do zadeklarowanej liczby pojemników o 
pojemności od 0,12 m .
      
Zgodnie z senackimi poprawkami do ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
będzie możliwość finansowania przez gminę, 
z opłat pobranych za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki oraz utrzymywania ich w należy-
tym stanie.

III. ZASADY ODBIORU W/W ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE 

CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU

 Częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych została określona przy uwzględ-
nieniu: - sposobu gromadzenia według grup 
odpadów - rodzaju zabudowy na terenie 
miejskim i wiejskim.

Zmieszane odpady komunalne:
1. w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej 
terenu miejskiego i wiejskiego - nie rzadziej 
niż raz na miesiąc;
2. w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej 
terenu miejskiego - nie rzadziej niż raz na 
tydzień;
3. w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej 

terenu wiejskiego - dwa razy w miesiącu;
4. w zabudowie niezamieszkałej terenu 
miejskiego i wiejskiego - nie rzadziej niż raz 
na miesiąc.

Odpady suche: 
1. w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej terenu 
miejskiego i wiejskiego - nie rzadziej niż raz na 
miesiąc;
2. w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej terenu 
miejskiego i wiejskiego - nie rzadziej niż dwa razy 
na miesiąc;
3. w zabudowie niezamieszkałej terenu miejskiego 
i wiejskiego - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Bioodpady:
1. w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej terenu 
miejskiego i wiejskiego -  nie rzadziej niż raz na 
miesiąc.

Szkło mieszane:
1.    w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej 
terenu miejskiego i wiejskiego - nie rzadziej niż raz          
na kwartał;
2. w zabudowie niezamieszkałej terenu miejskiego 
i wiejskiego - nie rzadziej niż raz na kwartał;
Szkło z podziałem na kolor:
3. w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej terenu 
miejskiego i wiejskiego - nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące;
4. w zabudowie niezamieszkałej terenu miejskiego 
i wiejskiego - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

Odpady problemowe:
1. zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny,  przeterminowane leki, 
chemikalia, odpady zielone, odpady wielkogabary-
towe w tym meble i odpady budowlano-rozbiórkowe 
- samodzielnie przez cały rok,
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumu-
latory, odpady wielkogabarytowe w tym meble 
i zużyte opony – zbiórka dwa razy w roku.

 Harmonogram odbioru odpadów 
zostanie określony przez gminę w uzgodnieniu 
z operatorem wyłonionym w drodze przetargu. 

  
Gmina będzie nadzorowała dalszy los odpadów. 
Odpady komunalne odebrane od właściciela 
nieruchomaości w ramach gminnego systemu 
gospodarki odpadami będą przekazywane uprawnio-
nym podmiotom w celu poddania procesom odzysku 
lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

  Krzysztof Nowakowski

Informacja dla wytwórców odpadów
Informujemy, że  23 stycznia br. 
weszła w życie ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
2013 r. poz. 21), która zastąpi 
obowiązującą w tym zakresie 
dotychczas ustawę z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze 
zmianami).

 Ponadto, przypominamy o 
obowiązku przesłania zbiorczego 
zestawieniach danych o rodzaju 
i ilości odpadów, o sposobach gospo-
darowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów za 
2012 rok na adres:

Urząd Marszałkowski w Łodzi
ul. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź
w terminie do dnia 15 marca 2013 r.

  

 



W k ł a d k a  e k o l o g i c z n a  -  z a d a n i e  z r e a l i z o w a n e  z  u d z i a ł e m  ś r o d k ó w  z  d o t a c j i
Wojewódzk iego Funduszu Ochrony Środowisk a i  Gospodark i  Wodnej  w Łodzi

Przyroda już od wczesnego dzieciństwa jest najbliższa i najbardziej 
dostępna dziecku. Dostarcza pozytywnych emocji, cieszy, rozbudza 
zainteresowania i podziw. Należy więc umożliwić dzieciom obcowa-
nie ze światem przyrody, aby lepiej go poznały i zrozumiały. 
 Wychodząc z tego założenia w łaskim Przedszkolu nr 4 
opracowano projekt edukacyjny ,,Jestem przyjacielem przyrody”, który 
zakłada poznawanie różnych środowisk przyrodniczych w naszym 
mieście oraz kształtowanie prawidłowych nawyków obcowania z przy-
rodą. Do pełniejszego zrealizowania tych założeń nawiązano współpra-
cę z Nadleśnictwem Kolumna.  W ramach tej współpracy przedszkolaki 
niejednokrotnie gościły w Nadleśnictwie, oglądały filmy edukacyjne, 
rozmawiały z leśnikami o przyrodzie i o sposobach jej ochrony, podzi-
wiały eksponaty zgromadzone w Izbie Pamięci.  Na pamiątkę każdego 
spotkania dzieci były obdarowywane upominkami.
 Wiosną 20011 roku przedszkole otrzymało około 200 cypry-
sów, które zostały posadzone w nowym ogrodzie przy Łącznej 1,  
tworząc piękny żywopłot. Oprócz roślin przedszkole otrzymało pięknie 
ilustrowane albumy i książki oraz filmy edukacyjne. 
 Kolejnym etapem naszej współpracy było objęcie patronatu 
przez Nadleśnictwo Kolumna nad zorganizowanym w przedszkolu 
konkursem plastycznym pt. ,,Przyroda w moim mieście”. Pracownik 
nadleśnictwa Mariusz Milewski został przewodniczącym jury oraz 
wręczał nagrody uczestnikom podczas rozstrzygnięcia konkursu. 
Nadleśnictwo Kolumna ufundowało specjalną nagrodę dla jednego 
z uczestników oraz malowanki dla wyróżnionych dzieci. 
 W celu pogłębienia wiedzy o otaczającej nas przyrodzie 
zorganizowano w lesie spotkanie z leśnikiem. Andrzej Okoń w bardzo 
ciekawy sposób opowiadał dzieciom o roślinach i zwierzętach żyjących 
w naszych lasach. W ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej 
Nadleśnictwo wyposażyło nasze przedszkole w ścieżkę edukacyjną, 
która składa się z czterech tablic: ,,Dzieciństwo zwierząt leśnych”, 
,,Zwierzęta naszych lasów”, ,,Dlaczego las jest taki ważny” oraz 
,,Zasady zachowania się w lesie”. 
Ostatnio wychowankowie placówki uczestniczyli w spotkaniu 

z pracownikami Nadleśnictwa i otrzymali gadżety edukacyjne. 
 Dzieci i pracownicy przedszkola są bardzo dumni z owocnej 
współpracy. 
    

Jak przedszkolaki  poznają przyrodę

48 zł za jednego psa

Elżbieta Zalewska   
nauczycielka PP nr 4    

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  opłaty od 
posiadania psów nie pobiera się m.in. od:
-  osób  zaliczonych  do  znacznego stopnia niepełnosprawności  w  
rozumieniu  przepisów o  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej   oraz   
zatrudnianiu    osób    niepełnosprawnych - z  tytułu  posiadania   jedne-
go  psa
-  osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej  i  społecznej - z tytułu psa asystującego;  
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe
- z tytułu posiadania jednego psa.
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu 
posiadania nie więcej
    niż dwóch psów.       
    
 Uchwałą z dnia 26 października 2012 r. Rada Miejska 
w Łasku wprowadziła w gminie  stawkę roczną opłaty od posiadania 
psów w wysokości 48 zł od  jednego psa. Nowa stawka obowiązuje od 
1 stycznia 2013 roku. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie w 
ciągu roku podatkowego, stawkę roczną opłaty zmniejsza się proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
Obowiązek podatkowy w opłacie od posiadania psów powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba 
fizyczna weszła w posiadanie psa.

 Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do dnia 
30 kwietnia danego roku na rachunek gminy Łask: Bank PEKAO S.A I 
O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. Od dokonywanych wpłat 
bank nie pobiera prowizji. Sprawy związane z opłatą załatwiane są w 
pok. 32 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Łasku. Informacje telefonicz-
ne można uzyskać pod nr 43 676-8332.
 Powyższą uchwałą Rada Miejska w Łasku wprowadziła 
dodatkowe zwolnienia z opłaty od posiadania psów. Ze wspomnianej 
opłaty zwalnia się:
- posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, z którym 
gmina Łask ma zawartą umowę, i do którego trafił jako odłowiony z tej 
gminy
- posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identy-
fikacji–mikrochipem, zwolnienie to stosuje się w roku zgłoszenia 
zachipowanego psa.
 W 2013 roku w ramach gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
gmina Łask planuje m.in. trwale znakować psy prywatnych właścicieli, 
zakupując w tym celu oprogramowanie do wpisu do bazy danych 
SAFE-ANIMAL, chipy i czytniki. 
 Zainteresowani chipowaniem psów mogą uzyskać informacje 
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego w 
Łasku, ul. Warszawska 14 (tel. 43 676-83-50). 
 L. Szewczyk



W 150. rocznicę Powstania Styczniowego 
w szczególny sposób społeczność szkolna 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach 
uczciła swojego patrona. 8 lutego br. odbyło 
się sympozjum kulturalno-naukowe, 
w ramach którego przedstawiono m.in. 
program artystyczny, prezentację multime-
dialną ilustrującą prowadzone w naszej 
szkole działania wychowawcze o patrio-
tycznym aspekcie oraz wystąpienia gości, 
z obszernym wykładem historycznym 
„Szembekowie w powstaniu styczniowym – 
udział Piotra i Aleksandra Szembeków 
w bitwie pod Sędziejowicami 26.08.1863 
r.", wygłoszonym przez doktoranta 
Uniwersytetu Opolskiego Pawła Grzesiaka.
 Na uroczystą akademię upamiętnia-
jącą rocznicę wybuchu Powstania Stycznio-
wego i zwycięskiej bitwy stoczonej na sędzie-
jowickiej ziemi przybyli:  Elżbieta Modrze-
jewska - dyrektor Wydziału Strategii i Kadr 
Kuratorium Oświaty w Łodzi, Zbigniew 
Stasiak - zastępca prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Łodzi, starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk,  proboszcz parafii Sędziejowice 
ks. kanonik Grzegorz Kaźmierczak, wójt 
gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, przewod-
niczący Rady Gminy  Wacław Ułański wraz z 
radnymi i sołtysami,  dyrektor Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opato-
wie  Anna Synowiec wraz delegacją harcerzy,  
Janina Stępień i Zygmunt Hadrysiak – emery-
towani dyrektorzy szkoły oraz inni emeryto-
wani nauczyciele. Licznie przybyli także 
rodzice wraz ze swoimi dziećmi, wychowaw-
cy i pracownicy. Rolę gospodarza uroczysto-
ści  pełniła dyrektor  Barbara Gawor, która 
w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na 
wymiar edukacyjny i wychowawczy uroczy-
stości i ocalenie od zapomnienia ważnych 
wydarzeń dziejowych naszej ojczyzny.
 Uroczysta akademia została 
przygotowana przez polonistki: Ewę Dionizy, 
Teresę Smolak i Magdalenę Wawrzyniak oraz 
nauczyciela muzyki Andrzeja Szymczaka, 
a występowało w niej kilkudziesięciu 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Prezentację multimedialną przygotowała 
Agata Wdowińska.
 W trakcie  uroczystości uczniowie  
sędziejowickich szkół oraz harcerze 
z opatowskiej placówki udali się na parafialny 
cmentarz w Sędziejowicach, by uczcić pamięć 
poległych powstańców, składając kwiaty 
i zapalając znicze.
 Następnie przedstawicielka kurato-
rium E. Modrzejewska wraz wójtem gminy  
J. Kotarskim  wręczyli listy gratulacyjne  

rodzicom dwunastu stypendystów, którzy 
w ramach  projektu Łódzki Regionalny 
Program Wspierania Młodzieży Szczególnie 
Uzdolnionej, w roku szkolnym 2012/13 
otrzymali wsparcie stypendialne pozwalające 
na rozwój ich talentów i uzdolnień.
 Po zakończeniu inscenizacji 
słowno-muzycznej zaproszeni goście, 
poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, 
dokonali uroczystego otwarcia ekopracowni 
i pracowni języka angielskiego. Ksiądz 
proboszcz poświęcił także oddane wcześniej 
pracownie: informatyczną i gabinet wczesne-
go wspomagania rozwoju. Zaprezentowano 
także działanie tablic interaktywnych.
 Po uroczystościach oficjalnych 
odbyła się zabawa choinkowa, w czasie której 
uczniowie zostali obdarowani słodyczami 
ufundowanymi przez Radę Rodziców.
 Tegoroczne święto patrona  wpisuje 
się także w cykl przedsięwzięć związanych  
z  50-leciem Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w Sędziejowicach, noszącego imię 
Powstańców 1863 r., a tym samym z jubile-
uszowymi obchodami 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego na ziemi sędziejo-
wickiej.

                                                                                                                                   

16 stycznia 
2013 r. w Pałacu 
Prezydenckim 
odbyła się 
i n a u g u r a c j a 
obchodów 150. 

rocznicy wybuchu Powstania Stycznio-
wego, zorganizowana przez prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego, 
z udziałem najwyższych władz 
państwowych, samorządów oraz orga-
nizacji i instytucji całego kraju, zaan-
gażowanych w przygotowanie wyda-

rzeń upamiętniających tę ważną 
rocznicę. W uroczystości miał zaszczyt 
uczestniczyć wójt gminy Sędziejowice 
– Jerzy Kotarski.
 Uznając znaczenie Powstania 
Styczniowego dla polskiej tradycji 
niepodległościowej, prezydent zaapelo-
wał o zapalenie zniczy pamięci na 
wszystkich powstańczych mogiłach 
w dniu 22 stycznia 2013 r., w celu 
przekazania tej chlubnej tradycji niepod-
ległościowej młodemu pokoleniu. Odpo-
wiadając na apel Bronisława Komorow-

skiego, właśnie tego dnia na mogile 
powstańców z 1863 r.  przedstawiciele 
gminy złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pamięci, zgodnie z prezydenckim 
przesłaniem. W uroczystości uczestni-
czyły władze gminy, Społeczny Komitet 
Obchodów, młodzież szkolna, pracowni-
cy jednostek gminnych, mieszkańcy, 
w towarzystwie pocztów sztandarowych 
straży oraz szkół.

                                                                                                                          

Inauguracja obchodów 150. rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

M.P

Ewa Dionizy

Gmina będzie nadzorowała dalszy los odpadów. 
Odpady komunalne odebrane od właściciela 
nieruchomaości w ramach gminnego systemu 
gospodarki odpadami będą przekazywane uprawnio-
nym podmiotom w celu poddania procesom odzysku 
lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

  Krzysztof Nowakowski



BUDŻET GMINY SĘDZIEJOWICE  NA ROK 2013

 

                            
Oferta projektu:
Zajęcia taneczne – artystyczne formy aktywności ruchowej
Zajęcia usprawniające umiejętności manualne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia usprawniające cechy morfofunkcjonalne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne i językowe

                            

Czas realizacji projektu - 01.09.2012 r. –  30. 06. 2013r.
Wartość projektu-   95 707,80 zł.  –  Udział w projekcie jest 
bezpłatny
Beneficjent projektu - gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 
98-160 Sędziejowice
Biuro projektu – gmina Sędziejowice, pokój nr 7, 98-160 
Sędziejowice, 43 677 10 02

Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sędziejo-
wice z 28 grudnia 2012 roku. Tworząc budżet kierowano się założeniami i 
wskazaniami przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2013 zgodnie z 
pismem ministra finansów z dnia 10 października 2012 roku.
 Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi 
18.924.405,00 zł, z czego kwota 17.708.784,00 zł to dochody bieżące, natomiast 
1.215.621,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków 
na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 786.311 zł.
Dochody majątkowe to 6,42 % dochodów gminy, natomiast dochody bieżące 
stanowią  93,58% dochodów ogółem. Przyjęte do budżetu kwoty dochodów 
zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012 oraz 
planowane wzrosty stawek niektórych należności z tytułu podatków i opłat.

           Na dochody ogółem składają się:
1. dochody bieżące -                                                                             17.708.784,00 zł
    w tym:
  - subwencje -                                                                                          8.343.143,00 zł  
    w tym: subwencja oświatowa -                                                         4.982.471,00 zł
    subwencja wyrównawcza -                                                               3.360.672,00 zł
 - udział w podatku dochodowym -                                                     2.950.699,00 zł
 - dotacje na zadania własne -                                                                   197.535,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -    2.156.793,00 zł
 - dochody własne -                                                                                 4.060.614,00 zł
2. Dochody majątkowe -                                                                       1.215.621,00 zł
    w tym m.in. :
   - dochody ze sprzedaży majątku -                                                        308.485.00 zł        
   - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów  
    publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych    jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych -                                                                                               786.311,00 zł
 Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto podstawowy wskaźnik 
makroekonomiczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 
2,7%.
 Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na rok 2013 to 
18.864.102,00 zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 
3.028.087,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, 
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  w kwocie 2.103.087 zł.  natomiast 
kwota 15.836.015,00 zł stanowi wydatki bieżące.
 Wydatki majątkowe to 16,05 % wydatków gminy, natomiast wydatki 
bieżące to 83,95 % wydatków ogółem.

 Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych planowanych do 
realizacji  przedstawiono poniżej :
Transport i łączność
 - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych -                          10.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Marzenin -Wrzesiny -                                 910.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Modernizacja  oświetlenia ulicznego -                                                           5.000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Przebudowa i termomodernizacja budynku GOK w Sędziejowicach wraz 
z zagospodarowaniem terenu -                                                                   1.276.926 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlic wiejskiej w Starych Kozubach 
wraz z utwardzeniem części terenu -                                                            826.161 zł
 Wydatki gminy w wyszczególnionych poniżej  rodzajach działalności 
przedstawiają się następująco:
1. Rolnictwo i łowiectwo -                                                                         17.000,00 zł
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 580.165,00 zł
3.Transport i łączność -                                                                             732.923,00 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa -                                                               163.566,00 zł
5. Administracja publiczna -                                                                 2.299.631,00 zł
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
    i ochrony prawa oraz sądownictwa -                                            1.116,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa -              184.967,00 zł
8. Obsługa długu publicznego -                                                                 25.000,00 zł
9. Rezerwy-                                                                                                   69.333,00 zł
10. Oświata wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 4.054.195,00 zł
11. Ochrona zdrowia -                                                                                 75.000,00 zł
12. Pomoc społeczna -                                                                           2.572.632,00 zł
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -                         1.229.577,00 zł
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -                                 894.095,00 zł
15. Kultura fizyczna -                                                                                  27.000,00 zł
 Budżet gminy Sędziejowice zasilają również przychody, czyli 
planowane kredyty i pożyczki w wysokości 797.110,00 zł. . Środki przeznaczone 
na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku, czyli rozchody to kwota 
857.413,00 zł.
 Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się, że na koniec 
2013 roku zadłużenie gminy wynosić będzie 24,48 % (przy maksymalnym 
60%).
  Projekt budżetu gminy Sędziejowice na rok 2013 uzyskał pozytywne 
opinie Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi.
                                                                                             Sławomir Niedźwiedzki

GMINA SĘDZIEJOWICE
realizuje projekt 

„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

-Numer i nazwa naboru: POKL/I/9.1.2./ST/12 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
-Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –   Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych 
Adresaci projektu: 

51 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach
28 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie

Cel główny projektu: 
Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów kl. I-III szkół podstawowych w gminie Sędziejowice, dostosowane do ich 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych                            



 
dywanu i zegara
Historia kościelnego 

Było to latem 1945 roku, kiedy 
nasi wyzwoliciele Rosjanie 
powracali z Zachodu. Zatrzy-
mali się we wsi Wronowice 
i chętnie wymieniali zrabowane 
na Zachodzie dobra.
 Ojciec mój Edmund Pału-
szyński dowiedział się, że mają na 
sprzedaż piękny, duży dywan. 
Wspólnie z Rzymianami: Józefem 
Dytrychem, Marianem Balcerza-
kiem, Czesławem Kłosem i Fran-
ciszkiem Błęckim zorganizowali 
na handel wymienny duże ilości 
bimbru, który wówczas był jedy-
nym produktem pożądanym przez 
Rosjan. Dostarczyli go na kwaterę 
do Rosjan i zaproszeni na poczę-
stunek zorientowali się, że Rosja-
nie mają jeszcze na sprzedaż 
piękny zabytkowy zegar. Mimo iż 
wszyscy poczęstunek odchorowa-
li, ostatecznie zakupili dywan 

i zegar. Przedmioty te trafiły do 
naszej kolegiaty. 
 Dywan leżał przy głów-
nym ołtarzu około 60 lat, został 
wymieniony na czerwoną wykła-
dzinę dywanową dopiero przez 
proboszcza Tadeusza Ciupińskie-
go. Z kolei zegar stoi do dziś w 
rogu po prawej stronie przy nawie 
głównej, choć niektórzy parafianie 
są zdania, że to już nie jest ten 
zegar. Obecnie  zegar znajduje się 
w renowacji w zakładzie pana 
Mariana Dobosza. Zyska piękną 
tabliczkę z nazwiskami darczyń-
ców wykonaną przez Marka 
Dolatę.
 Z zakupem owego dywanu 
i zegara wiąże się jeszcze jedna 
ciekawa historia, tym razem miło-
sna. Dzięki tej transakcji z Rosja-
nami przyjaciel mojego ojca Fran-
ciszek Błęcki, który potem był 

przysięgłym wagowym w PZGS, 
poznał swoją przyszłą żonę Marię 
Olsiewicz, późniejszą pracownicę 
Gminnej Spółdzielni w Łasku, 
pochodzącą z Wilna, która wraca-
ła z taborem Rosjan z niewoli. 
Była to wielka miłość od pierw-
szego wejrzenia. Pani Maria pozo-
stała w Łasku i wyszła za pana 
Franciszka, urodził im się syn 
Jarek, który obecnie mieszka 
w Warszawie.  
Edmund Pałuszyński prowadził 
zakład stolarski.
Marian Balcerzak pracował 
w WSS Społem.
Józef Dytrych pracował w Powia-
towej Komendzie Straży Pożarnej.
Czesław Kłos był magistrem 
prawa.
     
   W. Pałuszyński
 

B U R M I S T R Z    Ł A S K U   O G Ł A S Z A

Nr 19 o powierzchni 1069 m , SR1L/00004741/2
   cena wywoławcza  - 111.040  zł  – wadium w wysokości – 11.104 zł   

 Nr 18 o powierzchni 2097 m , SR1L/00004444/0
cena wywoławcza  - 161.520  zł  – wadium w wysokości – 16.152 zł

II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie , w obrębie 2, przy 
ul. Bocznej i Brackiej,  przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe  oznaczonych numerami:
          
                  

Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się 14 marca 2013 r. o godz. 10   w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności na obszarze zadrzewionym”.  

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie, w obrębie 2,  przy ul.Bocznej i Brackiej,  przewidzia-
nych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe  oznaczonych numerami działek 19 o pow. 1069 m  i 18 o pow.2097 m , który przeprowa-

dzono w dniu 25 września 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym.   

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 
Wadium  należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 7 marca 2013 r. 

włącznie .
Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 

2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium , dowód tożsamości, a osoby reprezen-
tujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadają-
cy wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka,  zawierającym zgodę na 

odpłatne nabycie nieruchomości.
3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu   

    notarialnego. 
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43  676-83-40  lub  

676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip,lask.pl
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 Taki tytuł nosi książka łasko-
wianina Bogusława Stachowskiego. 
Autor jest postacią znaną także z naszych 
łamów, a przede wszystkim  dzięki 
swojej działalności społecznej w środo-
wisku ludzi chorych na cukrzycę.
- Zacznijmy od Łasku – jak to się stało, 
że związał się Pan z naszym miastem, 
wszak nie pochodzi Pan z tych stron?
- To po prostu przypadek. W 1980 roku 
po egzaminach końcowych w wojsku 
mogłem wybrać  jednostkę, więc 
zdecydowałem się na Łask, bo ojciec 
pochodził z okolic Bełchatowa. Zaczy-
nałem jako technik samolotu w pierw-
szej eskadrze. W tej pracy nie brako-
wało stresu, więc po kilku latach 
przyplątała się cukrzyca i pracowałem 
jeszcze jakiś czas jako technik uzbroje-
nia w 10 PLM, a potem 32 BLT. 
W 2007 r. przeszedłem na emeryturę.
- Szybko dopadła Pana choroba...
- Problem z cukrzycą zaczął się w 1982 
roku, ale początkowo leczono mi... 
wrzody żołądka. Gdy jednak sprawa stała 
się jasna, rozpoczęła się moja batalia 
z cukrzycą. Nie znałem jej kompletnie, 
wszystkiego musiałem się uczyć, by żyć 
z tą chorobą. A czasy były wówczas 
zupełnie inne dla cukrzyków, brakowało 
strzykawek, igieł, obowiązywały kartki 
na żywność. Jednym słowem – błądzenie 
we mgle i… samotność długodystansow-
ca. Czytałem jednak sporo książek na 
temat tej choroby, na szczęście pojawił 
się miesięcznik „Diabetyk”. Wreszcie 
w 1988 roku trafiłem na adres sieradzkie-
go Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Diabetyków, a potem postanowiłem taki 
oddział założyć w Łasku. W organizację 
tego oddziału dużo serca włożyła nieży-
jąca już Irena Wołosz.
- Czy można żyć normalnie z cukrzy-
cą?
- Tak, ale przede wszystkim trzeba tego 
chcieć, nie załamywać rąk. Nie można się 
bać tej choroby, nie patrzeć na nią jako na 

coś, co nas degraduje. Już ponad 30 lat 
żyję z tą chorobą i jakoś sobie radzę. 
- To dlatego zaangażował się Pan 
w pracę społeczną?
- To także swoiste lekarstwo, ale działam 
społecznie przede wszystkim dlatego, że 
to lubię i nie potrafię siedzieć spokojnie 

w jednym miejscu.
- To dlatego zaczęło się i pisanie? 
- Od czasów szkolnych sporo pisałem, 
m.in. do szkolnych gazetek. Po jubile-
uszu mojej Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w Łapanowie i zachęcie do spisania 
swoich młodzieńczych wspomnień, 
w marcu 2000 roku wysłałem takowe do 
tej placówki. W 2007 roku znalazłem się 
na emeryturze i zacząłem myśleć o książ-
ce, ale jeszcze nie byłem gotowy do jej 
pisania. W lipcu w wieku 42 lat z powodu 
raka umiera moja bratowa, ponad rok 
później – znów tragedia – ginie jej jedyna 
córka, moja chrześnica. Na pogrzebie 
mówię kilka słów. Słyszy je moja dawna 
nauczycielka i mówi, że powinienem 
pisać książki… To kolejny sygnał mobili-
zujący mnie. Zaczynam gromadzić mate-
riały, rozmawiać z różnymi ludźmi. I tak 
zaczyna się rodzić ta książka. Powstaje 
przez pięć lat.

- Proszę ją przybliżyć Czytelnikom 
„Panoramy”...
- To powieść wielowątkowa z historią, 
moją biografią. Nie mam monopolu na 
ocenę przeszłości, szczególnie moich 
rodzinnych stron, dlatego podkreślam na 
każdym kroku, że jest to moje subiektyw-

ne spojrzenie. Zależało mi na tym, by 
podnieść na piedestał mój ukochany 
Kamyk, gdzie jeszcze spotkać można 
czystą wodę, zieloną trawę i zdrowe 
powietrze. Chciałem też udowodnić 
młodym ludziom, że kiedyś żyliśmy 
w innych czasach, bez telefonu 
komórkowego i wielu innych „wyna-
lazków”, ale  potrafiliśmy żyć godnie 
i czerpać z tego życia to, co najlepsze. 
Żyłem na wsi przez 18 lat, patrzyłem 
na ciężką pracę ludzi, szczególnie 
chłoporobotników i do dziś chylę 
przed nimi głowę. 
- Jak przyjęto Pana książkę w rodzin-
nych stronach w Małopolsce?
- Fantastycznie, mówiono, że otwo-
rzyłem im oczy na wiele spraw, 

doceniono nawet coś takiego jak 
zapomniany przepis na pieczenie chleba, 
nie mówiąc już o uświadomieniu, jak 
ważną rolę w naszym życiu odgrywa 
rodzinna ziemia, z jej historią, nie zawsze 
docenianymi ludźmi.
- Jednym słowem, życie nie jest sielan-
ką – czy taka jest prawda o życiu?
- Opowiada o tym moja książka.
- Co dalej – na razie Pan opisał swoją 
młodość...
- Rozpędziłem się przez te pięć lat i po 
pierwszym tomie, tzw. cywilnym, 
powstaje teraz tom drugi – wojskowy. 
Opisuję w nim między innymi szkołę 
wojskową, stan wojenny w Łasku, moją 
walkę z cukrzycą. Jeśli zdrowie mi 
pozwoli, może w 2015 roku książka 
będzie gotowa.
- Dziękuję za rozmowę i życzę przede 
wszystkim zdrowia oraz satysfakcji 
z obcowania z pięknem słowa.

Gdzie znajduje się najmniejsza w Polsce 
parafia Kościoła rzymskokatolickiego? 
W Siedlątkowie nad Zalewem „Jezior-
sko”, a można się o tym dowiedzieć 
z niedawno wydanego drukiem przez łaski 
„Intrograf” kolorowego folderu poświęco-
nego tej miejscowości. Siedlątków liczy 
tylko 127 parafian, ale ze względu na 
znakomite położenie przyciąga zarówno 
wodniaków jak i turystów.

 Wspomniany folder w atrakcyj-
nej formie prezentuje unikalne sanktu-
arium Maryjne, które początkowo, 
w związku z budową w latach siedemdzie-
siątych XX w. największego w centrum 
Polski akwenu, zamierzano zburzyć. 
Jednak posłuchano głosów historyków 
i świątynia otoczona została wysokim 
falochronem zabezpieczającym  ją przez 
wodą zalewu. Choć zabytkowa budowla 
znajduje się w depresji, po wieloletniej 
konserwacji jest w dobrym stanie i przy-
ciąga rzesze nie tylko turystów.

                                                                  (ER)

Wydrukowano
w łaskim 
„Introgra�e

Życie nie jest sielanką

(P.O)



Prawie 100 lat liczy sobie ten rysunek 
sporządzony prawdopodobnie w Łasku 
w 1916 r. przez niemieckiego żołnierza, 
a spopularyzowany potem w postaci pocz-
tówki. Takie pamiątki z wojny były w tamtym 
czasie czymś normalnym. Pocztówka pocho-
dzi z kolekcji Tomasza Wiśniewskiego. Do tej 
postaci powrócimy niebawem na łamach 
„Panoramy”.
    (Saw.)

 p o ż ó ł k ł e j  f o t o g ra � iN a  

 Przygotowywanie się do 
egzaminu maturalnego szło nam dobrze 
i szybko nadrabialiśmy zaległości 
w naszej wiedzy o literaturze, historii 
i geografii. O język angielski się nie 
martwiliśmy, bo przecież pani Magdale-
na Radwańska jako nauczycielka tego 
przedmiotu krzywdy z pewnością nam 
nie zrobi. Tydzień przed egzaminem 
powtórnie nas wezwał dyrektor Łodyński 
i zaczął zadawać pytania z literatury, 
a w pewnym momencie stwierdził: „No 
to cóż i wy nie czytaliście Kordiana 
i chama Kruczkowskiego”. W tym 
okresie Leon Kruczkowski był komuni-
stycznym działaczem partyjnym, propa-
gującym socjalistyczną kulturę. Rozmo-
wa z dyrektorem szkoły biegła dalej 
w przyjaznej atmosferze i czuliśmy, że 
duchowo jest związany z nami. Mimo to 
na koniec rozmowy stwierdził, że biada 
temu kto będzie miał pytanie z „Kordiana 
i chama”, jeśli nie czytał tego dramatu. 
Stwierdziliśmy w rozmowie między 
sobą, że na czytanie to już nie ma czasu, 
poprosiliśmy więc Jurka Żulikowskiego 
aby nam opowiedział treść tej książki, 
lecz w mojej głowie niewiele z tego 
pozostało, bo silne napięcie przed 
egzaminem sparaliżowało mój umysł. 
Przejęty nieznajomością gramatyki 
języka angielskiego, poszedłem tuż przed 
egzaminem do pani Radwańskiej, 
prosząc, aby była dla mnie pod tym 
względem wyrozumiała, odpowiedziała 
pocieszeniem, że przecież ten język nie 
jest najważniejszy i wierzy, że go zdam. 
 Nadeszły dni egzaminów matu-
ralnych. W domu rodzinnym i w szkole 
atmosfera była napięta, gdyż rozumia-
łem, że w najbliższym czasie zdecyduje 
się moje „być albo nie być”. W mojej 
pamięci głęboko pozostał egzamin 

z języka polskiego, bo pozostałe egzami-
ny przebiegały bez emocji i nerwowego 
napięcia. Mimo to po każdym zdanym 
egzaminie wujek Zenon Lisiecki, który 
wówczas był sekretarzem w szkole, 
dzwonił do rodziców i informował o jego 
przebiegu i wyniku. 
 Pamiętam, że egzamin z pol-
skiego był już wieczorem. Zaproszono 
nas do sali egzaminacyjnej i po wycią-
gnięciu kartek z pytaniami posadzono 
przy stolikach celem przygotowania się. 
Przeczytałem pytanie i zdrętwiałem, 
właśnie trzecie pytanie dotyczyło charak-
terystyki głównych postaci występują-
cych w dramacie Kruczkowskiego „Kor-
dian i cham”. Polonista spojrzał na mnie 
badawczym wzrokiem, a ja widząc jego 
wzrok westchnąłem głęboko i oczy 
wzniosłem na sufit. Wówczas polonista 
zaniepokojony moją reakcją podszedł do 
mojego stolika, przeczytał pytania i nic 
nie mówiąc powrócił do stołu komisji 
egzaminacyjnej. Rozpoczął się egzamin. 
Przede mną odpowiadali koledzy i kole-
żanki, którzy na ogół byli dobrze przygo-
towani. Wreszcie nadszedł czas na mnie, 
podszedłem do komisji, polonista odebrał 
mi kartkę z pytaniami i poprosił abym 
rozpoczął omówienie pytań poczynając 
od pierwszego. Po zreferowaniu pierw-
szego pytania polonista zadał mi parę 
pytań dodatkowych związanych z tema-
tem przeze mnie zreferowanym, na które 
odpowiadałem dobrze i bez zająknienia. 
Tak samo przebiegał egzamin dotyczący 
drugiego pytania, po którego zakończe-
niu polonista zapytał czy są dla mnie 
dodatkowe pytania ze strony komisji, 
a ponieważ nie było, to stwierdził, że on 
więcej pytań nie ma i uważa egzamin za 
zakończony. Na chwiejących się nogach 
wyszedłem na korytarz, gdzie oczekiwali 

mnie koledzy. Wyszedł również poloni-
sta, który dał nam do zrozumienia, że 
wszystko jest w porządku i poszedł 
przekazać tę informację do sekretariatu 
szkoły, a wujek Lisiecki oczywiście 
natychmiast zadzwonił do rodziców, 
przekazując tę radosną wiadomość. Janek 
Solecki też zdał egzamin dobrze i bardzo 
się cieszyliśmy, gdyż wszyscy dopusz-
czeni do matury uczniowie zdali. Tę 
radosną chwilę świętowaliśmy do późna 
w nocy, wzajemnie się odprowadzając do 
domów i dzieląc wrażeniami. Do domu 
rodzinnego dotarłem późno w nocy. Gdy 
zapukałem do drzwi, czekał na mnie 
Tatuś, ucałował mnie serdecznie po 
ojcowsku i w nagrodę wręczył nowy 
zegarek. Tak więc z radością zakończy-
łem szkołę średnią. 
 Przez najbliższe dni po egzami-
nie maturalnym odpoczywaliśmy, myśląc 
co dalej, bo z naszej klasy, liczącej 
osiemnastu uczniów, z wyjątkiem dwóch 
koleżanek wybierających się za mąż, 
wszyscy marzyli o studiach, głównie 
medycznych, na które wybierał się 
Romek Laskowski, Leszek Spałek 
i Myszka Świątecka, wszyscy oni zdali 
egzamin wstępny i ukończyli medycynę. 
Pozostali maturzyści wybrali inne 
kierunki. Tylko ja z Jankiem Soleckim 
pozostaliśmy na czarnej liście, zabronio-
no nam składania wniosków o skierowa-
nie na studia wyższe. Tym samym otrzy-
maliśmy maturę z tak zwanym wilczym 
biletem zabraniającym nam wstępu na 
wyższe uczelnie w Polsce. Dla mnie ten 
fakt był wielką tragedią i odczuwałem to 
bardzo boleśnie. 

Kuchnia polowa 
z 1916 r.

Łask we wspomnieniach prof. B. Łaszkiewicza (5)
Prezentujemy ostatni fragment książki prof. B. Łaszkiewicza, ukazujący łaski etap w jego życiu. Książka 
w interesujący sposób pokazuje też drogę twórczą wybitnego naukowca pochodzącego z grodu nad Grabią.



Wszystkie nasze powstania narodowe 
budzą kontrowersje i emocje. W spra-
wie powstańczych zrywów nie ma 
jednoznacznych ocen. Jedno jest 
natomiast pewne - płaciliśmy wysoką 
cenę za każda kolejną próbę „wybicia 
się na niepodległość”.
 Tak było również w przypadku 
Powstania Styczniowego. Zginęło 20 tys. 
powstańców. Nie było miasta czy wsi, 
której nie dotknęłyby różnorodne carskie 
represje, za bunt przeciwko Rosji tysiące 
Polaków zapłaciło zsyłką na Sybir. Były 
też ewidentne koszty polityczne i gospo-
darcze: po klęsce powstania zniknęły 
resztki autonomii, na wiele dziesięcioleci 
zahamowany został rozwój ziem 
polskich, rusyfikacja przyniosła wiele 
szkód kolejnym pokoleniom Polaków. 
Jednak na krwi i mogiłach powstańców 
rozkwitła legenda i kult dla bohaterskich 
patriotów, bez których prawdopodobnie 
nie doszłoby w 1918 r. do odzyskania 
przez Polskę niepodległości.
    

DOŚĆ ZGINANIA KARKÓW
 
 Po klęsce Powstania Listopado-
wego, a szczególnie po amnestii z 1832 
roku, ziemianie z Sieradzkiego musieli 
składać władzom carskim wiernopoddań-
cze hołdy. Miało to zapewnić spokój na 
ziemiach Królestwa Polskiego. Jednak 
nie wszyscy pogodzili się z taką sytuacją 
tym bardziej, że w kolejnych dziesięcio-
leciach zaczęły docierać nad Wisłę 
i Wartę wieści o rewolucyjnych ruchach 
w Europie.
 Znienawidzona carska admini-
stracja także w regionie łódzkim budziła 
odruchy sprzeciwu. Docierające ze 
stolicy wieści sprawiały, że i tu dochodzi-
ło do demonstracji kościelno-patriotycz-
nych. Już w kwietniu 1961 r. „w wielu 
miastach powiatu sieradzkiego – jak 
pisze prof. Wiesław Puś w monografii 
Łasku – przepędzono znieniawidzonych 
burmistrzów i innych urzędników magi-
stratów. W Łasku 4 kwietnia 1861 r. 
o godzinie 9 wieczorem tłum mieszkań-
ców z okrzykami niechęci wobec burmi-
strza W. Radolińskiego, przeciągnął 
ulicami miasta i dotarł do magistratu, 
wybijając szyby w mieszkaniu burmi-
strza. W obawie przed gniewem tłumu 
burmistrz Radoliński oraz sekretarz 
magistratu A. Sarnecki i kasjer J. Zdro-
jewski opuścili miasto. Jak się okazało, 
głównym organizatorem zajść był staro-
zakonny Josek Sieradzki, którego skaza-
no na zsyłkę w głąb Rosji. Ponadto oskar-

żono 16 innych sprawców zajścia. 
Koszty zniszczeń obliczono na sumę 54 
rbs 24 kop, które uczestnicy demonstracji 
musieli zapłacić. Powyższa suma została 
zebrana wśród 328 mieszkańców miasta. 
Mimo tych represji władze powiatowe 
były zmuszone wyznaczyć nowych 
urzędników, Radoliński już nie wrócił na 
stanowisko burmistrza”.

POWSTAŃCY MASZERUJĄ PRZEZ 
ŁASK

 Stacjonujący w miastach carscy 
żołnierze i urzędnicy wymuszali spokój 
i porządek. Jednak nie na długo, bo 
niepokoje wciąż tliły się niczym iskry, od 
których powstawał płomień. Docierające 
najczęściej pocztą wiadomości o demon-
stracjach znajdowały posłuch szczegól-
nie w środowiskach wiejskiej biedoty 
i wśród okolicznych ziemian.
 Wieści o carskiej brance i wybu-
chu powstania szybko dotarły i do Łasku. 
Kilka dni później, już w dniach 28 i 29 
stycznia 1863 roku, przez miasto przema-
szerowały dwa oddziały powstańcze, 
sformowane w Rudzie przez właściciela 
tamtejszych dóbr Aleksandra Rzewuskie-
go. Powstańcy podążali w lasy rosso-
szyckie niedaleko Sieradza, gdzie mieli 
włączyć się do oddziałów Józefa Oxiń-
skiego. 1 lutego łaskowianie oglądali 
kolejny oddział maszerujący na Sieradz. 
Powstańcami dowodził Józef Tampicki 
i ks. Józef Czajkowski. Gdy do oddziału 
dotarła wiadomość o zbliżających się 
wojskach carskich, powstańcy zmienili 
marszrutę, by bocznymi drogami dotrzeć 
do Oxińskiego, jednakże w rejonie 
Wronowic zostali zaatakowani przez 
Rosjan dowodzonych przez mjr. Esmana. 
Do oddziału Oxińskiego stacjonującego 
w rejonie Warty, składającego się głów-
nie z z czeladników i rzemieślników 
z okolicznych miejscowości, m.in. Siera-
dza i Łasku, zdołało dotrzeć tylko 36 
powstańców.   
 Powstańcy z partii Oxińskiego, 
liczącej w lutym 1863 r. ponad 250 ludzi,  
stoczyli wiele potyczek, m.in. 1 marca 
między Łaskiem i Szczercowem. Nieste-
ty  po tym starciu z wojskami rosyjskimi 
oddział musiał się podzielić i nie odgry-
wał już takiej roli jak na początku 
powstania.
 Jak wynika z licznych meldun-
ków, jakie składali Rosjanie, w rejonie 
Łasku pojawiały się różne oddziały 
powstańcze. Wiosną 1863 r. Marcin 
Urbański z Brodni zorganizował prawie 

90-osobowy oddział składający się głów-
nie z chłopów uzbrojonych w kosy. 
Powstańcy działali przede wszystkim 
w rejonie Łasku i Bełchatowa. W skład 
tego oddziału wchodzili zapewne i łasko-
wianie.
 

ZSYŁKI NA SYBIR

Wiadomo na sto procent, że wśród repre-
sjonowanych za udział i wspieranie 
powstania znajdowało się kilkudziesięciu 
mieszkańców grodu nad Grabią, w tym 
3 za uczestnictwo w bezpośredniej walce 
zbrojnej. Ci, którzy najbardziej zaanga-
żowali się w walkę zbrojną z caratem, 
ukarani zostali zsyłką na Sybir, inni 
musieli uciekać z kraju, jeszcze inni 
sowiecie opłacali swoje „grzechy młodo-
ści”. W wielu okolicznych dworach 
dzięki łapówkom wręczanym wysokim 
oficerom i urzędnikom carskim ratowano 
przed więzieniem i zsyłką wielu uczestni-
ków powstania.   
Czy Łask dostarczał tylko  ludzi do 
oddziałów powstańczych? Niestety, mało 
wiemy na ten temat, choć ze wspomnień 
i relacji z tamtych lat wynika, że w walkę 
z caratem zaangażowanych było wielu 
łaskich rzemieślników, że wspierali ich 
także kapłani. Źródła historyczne wspo-
minają o naczelniku powstańczym 
z Łasku, ale nie udało się ustalić jego 
nazwiska.
 Represje popowstaniowe 
dotknęły boleśnie sporo  okolicznych 
ziemian. Wysokimi grzywnami i policyj-
nym nadzorem ukarano wielu dziedzi-
ców, m.in. z Sędziejowic i Wodzierad. 
Pisze o tym dosadnie we wspomnieniach 
z młodości Alfons Parczewski, syn 
właściciela Wodzierad, mocno zaangażo-
wanego w pomoc powstańcom.
 Na zakończenie wspomnijmy 
o sędziejowickiej victorii.  27 sierpnia 
1863 r. pod Sędziejowicami doszlo do 
wielkiej bitwy, w której wzięło udział 
około 1,5 tys. powstańców pod wodzą 
gen. Edmunda Taczanowskiego. Nieste-
ty, mimo zwycięstwa niedługo potem 
wycofujący się na południe powstańcy 
zostali rozbici i rozproszeni, jak to było 
zresztą w większości bitew i potyczek. 
Mimo niezłego zorganizowania władz 
powstańczych i szerokiego zakresu 
zrywu, nie doszło do ogólnonarodowego 
udziału, a dające o sobie znać kłótnie 
i podziały ułatwiły Rosjanom rozprawie-
nie się  z buntownikami.
    (P) 

KLĘSKA, NADZIEJA I CHWAŁA 
rocznicę Powstania Styczniowego
 

W 150. 



 Wciąż niedoceniany ks. 
Grzegorz Augustynik w swojej książ-
ce pt. „Pamiątka od Matki Boskiej 
łaskami słynącej w kolegiacie 
łaskiej” wydanej w 1919 r., a wzno-
wionej w formie oryginalnego 
reprintu ponad 90 lat później 
przez  Wydawnictwo „Intrograf” 
Ewy i Jarosława Bussów, przyta-
cza ciekawą historię dotyczącą 
wydarzeń z 1863 r. Opowiedział 
ją kapłanowi jeden z zesłańców 
na Sybir, który powrócił do kraju 
po amnestii ogłoszonej przez 
cara.
 Było to w 1913 roku. 
W pewnej chwili kościelny 
Wincenty Rybicki zauważył 
starca z długą białą brodą o szla-
chetnych rysach twarzy, który 
wszedł do kościoła. Starzec był 
wyraźnie wzruszony, rozglądał 
się po świątyni i modlił się w obu 
kaplicach. Gdy już skończył 
modlitwę, wdał się w rozmowę z 
kościelnym i opowiedział swoje 
losy.
 Minęło lat 50 jak w tym 
kościele cudownie uratowany 
byłem od śmierci z dwoma zakon-
nikami. Kiedy w roku 1861  
wybuchło powstanie narodu, aby 
odzyskać wydartą nam wolność i 
ja poszedłem w szeregi walczących. 
Pod Sieradzem dostałem się do 
niewoli z dwoma zakonnikami. Skuto 
nas w kajdany, przyprowadzono do 
Łasku i osadzono w więzieniu tu 
blisko kościoła. Słyszeliśmy nieraz o 
znęcaniu się Moskali nad więźniami 
politycznymi (to samo potrafią i inni 
zaborcy) wiedzieliśmy, że najczęściej 
skazują na śmierć schwytanych na 
placu bitwy. Dla braku miejsca umie-
ścili nas tymczasowo razem, i na 
szczęście nasze, dali żołnierza do 
dozorowania nas, pijaka.
 W więzieniu poleciliśmy się 
P. Bogu i czekaliśmy sposobvności, 
aby uciec z niewoli. Sposobność się 
nadarzyła. Żołdak się upił i mocno 
zasnął, a my rokuwszy się powoli, 
uciekliśmy z więzienia. Kościół był 
otwarty, więc weszliśmy tu z wiarą, że 
nas Pan Bóg obroni. Na chór Ś. Anny 

były schody otwarte, po nich weszli-
śmy na chór,  a przez otwór za orga-
nami dostaliśmy się na galerję aż do 
kaplicy M. Boskiej. Stamtąd dostali-
śmy się na poddasze i tam skryliśmy 

się w ciemnej framudze. Moskale, 
spostrzegłszy, że nas niema w więzie-
niu zrobili hałas w mieście – poczęli 
nas szukać na wszystkie strony, 
wpadli nawet do kościoła, przejrzeli 
wszystkie kąty na dole, potem weszli 
na chór, oblecieli wszystkie galerje, 
zburzyli organ na chórze w kaplicy Ś. 
Anny, byli nawet na strychu, jednak 
naszej kryjówki nie spostrzegli, 
widocznie M. Boska nas zasłaniała. 
Ile my wtedy przeżyliśmy strachu, 
trudno opowiedzieć.
 Moskale nie znalazłszy nas, 
ze złości zburzyli schody na chór 
w kaplicy Ś. Anny i dużo rzeczy zesp-
suli. Gdy się wszystko uspokoiło i noc 
zapadła, ze starych kawałków powro-
zów znalezionych na strychu, zrobili-
smy linkę i po niej oknem niepostrze-
żenie spuściliśmy się na dół. Uklękli-
śmy pod kościołem, podziękowaliśmy 
Panu Bogu, Matce Boskiej i Ś. Annie 

za ocalenie, i zemknęlismy z miasta 
każdy w inną stronę. Wkrótce znów 
poszedłem w szeregi walczących, bo 
nie mogłem znieść tego, aby moi 
bracia krew przelewali, by wypędzić 

wroga z ojczyzny, a ja bym miał 
siedzieć w domu i używać 
wywczasów. Pan Bóg mi urato-
wał życie, abym je dla Niego 
poświęcił – powiedziałem sobie i 
w imię Boże stanąłem pod 
bronią. Tym razem zostałem 
schwytany i osądzony na wiecz-
ną zsyłkę w tajgi syberyjskie. 
Teraz, gdy ogłoszoną została 
amnestja, wracam do Ojczyzny, 
po drodze wstąpiłem do tej świą-
tyni, gdzie macie obraz cudow-
ny, aby podziękować za urato-
wanie mnie od śmierci i przy-
wrócenie mnie do ojczyzny, 
łzami i krwią zlanej, gdzie 
pragnąłem złożyć moje kości.
 Ks. Augustynik nie podaje 
nazwiska owego starca, bo 
niezwykle wzruszony nie przed-
stawił się kościelnemu, a potem 
wyszedł ze świątyni i nigdy się 
już nie pojawił. 
 Gdyby mury świątyni potra-
fiły mówić, być może dowie-
dzielibyśmy się o jeszcze wielu 
frapujących zdarzeniach związa-
nych z kolegiatą i powstańcami 

1863 roku. Podobnie frapujące 
opowieści rozgrywały się w murach 
licznych dworów. Młody Alfons 
Parczewski z Wodzierad uciekł do 
powstania, jednakże właśnie ze 
względu na zbyt młody wiek i zabiegi 
zrozpaczonej matki powrócił do 
domu. W innych dworach opatrywa-
no rannych powstańców i upijano 
carskich żołnierzy, by uśpić ich 
czujność...
 A w samym mieście też sporo 
się działo, choć na ten temat wciąż 
wiemy niewiele. Wielka historia 
Łasku nadal bowiem czeka na swoich 
odkrywców.
                Stanisław Barcz 

W bieżącym numerze „Panoramy” można sporo poczytać o Powstaniu Styczniowym na ziemi łaskiej. 
Powiedzmy sobie jednak szczerze, że słynna sędziejowicka bitwa z sierpnia 1863 r. przyćmiła wszystkie 
inne wydarzenia, choć przecież w jej cieniu rozgrywały się równie wielkie dramaty. Były też epizody 
niemal zapomniane, ale znamienne i warte przypomnienia.
 



Młodzi piłkarze MULKS Łask rocznika 
1999/ 2000 rozegrali 7 i 8 turniej halowy tej 
zimy i po raz 6 i 7 zajmując miejsce na 
podium.
 W turnieju w Pabianicach, organi-
zowanym przez miejscowe PTC, zajęli drugie 
miejsce, w finale ulegli faworyzowanej 
drużynie SMS Łódź 3:1. Trzecie miejsce 
zajęła Pogoń Zduńska Wola, pokonując 
gospodarzy PTC 2:1.

Mecze grupowe MULKS-u (grupa A):
MULKS – Czarnocin 1:1 (Pawelec)
MULKS – Concordia Piotrków Tryb.1:0 (Majda)
MULKS – SMS Łódź  0:1
MULKS – PTC Pabianice II 3:0 (Pawelec, Majda, 
Karbowiak)

 W półfinale spotkali się ze zwycięz-
cą grupy B Pogonią Zduńska Wola i po 
bramce Michała Pawelca wygrali 1:0. W wiel-
kim finale ponownie ulegli drużynie SMS 
Łódźm tym razem 3:1. Bramkę dla łaskiej 
drużyny zdobył Damian Karbowiak. MULKS 

zagrał w składzie: Filip Adamczyk, Marcin 
Kwiatek, Damian Karbowiak, Jacek Majda, 
Michał Pawelec, Wojtek Chmielewski, 
Krystian Felcenloben, Dawid Kowalski, 
Maciej Stępień, Jakub Klamecki, Tomek Struj 
i Przemek Orowski. 
 W ogólnopolskim turnieju „KKS 
CUP 2013” rocznika 1999 i młodsi rozegra-
nym w Kaliszu łaskowianie zajęli trzecie 
miejsce. Zwycięzcą okazała się ekipa Pozna-
niaka Poznań, zaś drugie miejsce zajęła 
Centra Ostrów Wielkopolski.

Mecze grupowe MULKS-u (Grupa A):
KKS Kalisz I-MULKS Łask 0:3 (Majda, Pawelec, 
Kowalski)
Centra Ostrów Wlkp. – MULKS 0:3 ( Majda x2, 
Pawelec)
MULKS – Chrobry II Głogów 2:0 (Pawelec x 2)
MULKS – Poznaniak Poznań 3:0 (Majda x 2, 
Kowalski)

 Łaskowianie okazali się najlepsi 
w grupie, jednak rozgrywki zakończyły się 

skandalem, jakim było ujawnienie faktu, 
iż w drużynie Chrobrego Głogów II występo-
wali zawodnicy z rocznika 1997 i 1998. 
Chrobremu pozwolono pozostać w turnieju 
został jednak przesunięty na ostatnie miejsce 
w grupie. Niestety nieetyczne zachowanie 
drużyny Chrobrego miało w późniejszych 
meczach wpływ również na drużynę z Łasku. 
MULKS jako jedyny wygrał z oszustami lecz 
cena jaką zapłacił była wysoka – chłopcy byli 
bardzo poobijani i widać było, że ten pojedy-
nek kosztował ich mnóstwo sił.

Mecz ćwierćfinałowy:
MULKS  – Chrobry GłogówI 3:1 (Pawelec x2, 
Majda)
Mecze półfinałowe:
MULKS – Poznaniak Poznań 0:4
Centra Ostrów Wlkp. – UKS MDK Płock0:0 k. 4:3

 Niestety sensacja.-  MULKS 
przegrywa z rywalami, których bez problemu 
pokonał w grupie 3:0. Pierwsze minuty to  
dominacja łaskowian, nie wykorzystują oni 
jednak czterech doskonałych sytuacji. Później 
tracą bramkę i starając się doprowadzić do 
wyrównania nadziewają się na kolejne kontry.
Mecz o 3 miejsce:
MULKS – UKS MDK Płock 3:0 ( Pawelec x3)
FINAŁ:
Poznaniak – Centra 3:0

 Wszystkie nagrody indywidualne 
powędrowały do zawodników MULKS-u:
Najlepszy bramkarz - Filip Adamczyk 
(MULKS)
Król strzelców – Michał Pawelec (MULKS)
MULKS zagrał w składzie: Filip Adamczyk, 
Marcin Kwiatek, Damian Karbowiak, Jacek 
Majda, Michał Pawelec, Wojtek Chmielew-
ski, Krystian Felcenloben, Dawid Kowalski 
i Przemek Orłowski.

            Marek Kwiatek
     kierownik klubu MULKS Łask

Po roku pracy pod kierownictwem 
nowego Zarządu w składzie: prezes - 
Krzysztof Similak, wiceprezes - 
Włodzimierz Jurowski, skarbnik - 
Paweł Zawiasa, sekretarz - Ryszard 
Krystosik, członek - Tomasz Wlazło, 
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu 
„Merkury"w Łasku zmieniło całkowi-
cie swoje oblicze. Dostaliśmy od miasta 
dodatkowe pomieszczenia, które 
wymagały kapitalnego remontu. Tak 
rozpoczęła się ciężka praca i zdobywa-
nie środków na ocieplenie, remont 
i wyposażenie budynku. 
 Dzięki sponsorom i darczyńcom 
zdobyliśmy materiały budowlane 
i wszelkie narzędzia potrzebne do działa-
nia. Zakupiliśmy nowy piec centralnego 
ogrzewania, położyliśmy nową instalację 

grzewczą, płytki, gładzie i doprowadzili-
śmy wszystko do pełnej funkcjonalności. 
Było warto, ktokolwiek nowy przychodzi 
do Stowarzyszenia mówi, że jest tu jak 
w domu. Dla nas to największa nagroda. 
 Odnowiliśmy współpracę 
z Poradnią Uzależnień. Powróciliśmy 
do Wojewódzkiego Związku Stowarzy-
szeń Abstynenckich, który organizuje 
szkolenia podnoszące nasze kwalifikacje. 
W klubie odbywają się zajęcia samopo-
mocowe w odpowiednich, zapewniają-
cych dyskrecję warunkach, oparte o wza-
jemną przyjaźń i zaufanie. Ludzie poma-
gają innym na drodze do trzeźwego 
życia.
 Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu „Merkury" w Łasku oferuje przede 
wszystkim możliwość spotkań na co 

dzień: co drugi poniedziałek - grupa 
wsparcia dla uzależnionych, godz.18, 
wtorek - grupa wsparcia dla współuzależ-
nionych, godz.18.30,  środa - miting 
grupy „Oaza" dla anonimowych alkoho-
lików, godz.18.00, czwartek - zajęcia 
samopomocowe, piątek - zebranie 
społeczności klubowej, godz.18.00, 
sobota -dzień wolny, imprezy integracyj-
ne, sportowe, wyjazdy, niedziela - 
spotkania rodzinne.
 Punkt informacyjno-konsulta-
cyjny od niedzieli do piątku 
w godz.16-21.
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać na naszej stronie internetowej; 
www.merkurylask.pl. oraz pod nr  telefonu 
43 667-17-17
  Zarząd Stowarzyszenia

MULKS NIE SCHODZI Z PODIUM

NOWE OBLICZE  „MERKUREGO"



lek. wet. Przemysław Rybiński
Specjalista chirusgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów

Łask, ul. Kościuszki 10
tel. 043 675-22-86, 0 603-206-087

www.rybiński.prv.pl

Przeciętnie każdego dnia z łaskiej pływalni krytej 
korzysta  około 250 osób w różnym wieku – od malu-
cha do panów w podeszłym wieku. Woda, jak widać, 
przywraca zarówno wigor jak i zdrowie ludziom 
w każdym wieku, niesie ukojenie i sprzyja relaksowi.
 Łaska pływalnia pracuje już 14 lat (oddano ją do 
użytku w grudniu 1998 r.). To sporo, jak na tego typu 
obiekt, do tego intensywnie eksploatowany. Gdy powsta-
wała, była nadzieją szczególnie dla najmłodszych miesz-
kańców miasta i gminy. I rzeczywiście uczniowie podsta-
wówek korzystają z niej bezpłatnie do dziś, czego nie 
można powiedzieć o gimnazjalistach i uczniach szkół 
średnich. Dziś z basenu korzystają nawet uczniowie z Do-
bronia, ale już słynna szkoła w Sędziejowicach, która 
przez lata dowoziła tu swoich małych pływaków,  chyba 
czasowo wycofała się z tego. Zapewne powodem są jedy-
nie kłopoty finansowe…
 Gdy przed laty budowano pływalnię, mówiło się 
już o potrzebie rozbudowy tego obiektu, szczególnie 
o część czynną pod letnim niebem. Teraz sprawa ta jest 
raczej nieaktualna, bo Łask przymierza się powoli do 
budowy sporego zalewu. Oby tylko ta inwestycja nie była 
odłożona ad acta, jak kiedyś piękny akwen w sąsiedztwie 
„Jambołu”.  
 Jak po 14 latach spisuje się łaska pływalnia? – 
Znakomicie i nadal nie potrzebuje żadnego remontu – 
mówi dyr. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, któremu 
podlega pływalnia, Elżbieta Krawczyk. – Oczywiście 
niezbędna jest bieżąca konserwacja i gospodarska troska 
o cały obiekt.

Przedstawiamy wyniki zakończonego głosowania 
w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2012 
gminy Łask, organizowanego pod patronatem burmistrza 
Łasku Gabriela Szkudlarka.
WYNIKI GŁOSOWANIA:
I miejsce Karolina Kubiak - karate, kickboxing – 172 głosy
II  Adrian Piekarz – pływanie – 171głosów
III Michał Pawelec – piłka nożna – 150 głosów
IV  Agata Rafalska – strzelectwo sportowe – 114 głosów
V  Jacek Majda – piłka nożna – 108 głosów
VI Konrad Dębicki – modelarstwo lotnicze i kosmiczne – 30 
głosów
VII  Michał Cichy – strzelectwo sportowe – 18 głosów
VIII  Maja Nowicka – pika siatkowa – 17 głosów
IX Marta Jaszczuk – piłka siatkowa – 12 głosów
X Karolina Gruszczyńska – strzelectwo sportowe – 10 głosów
XI  Dominik Błoch – kickboxing – 6 głosów
XII Malwina Smarzek – piłka siatkowa – 5 głosów
XIII Szymon Furmańczyk – karate – 4 głosy
XIV  Krystian Klewin – piłka nożna – 3 głosy
XV Anna Zabłocka – modelarstwo lotnicze i kosmiczne  

Najpopularniejsi 
sportowcy 2012 roku

MULKS Z PUCHAREM 
BURMISTRZA

MULKS Łask wygrał III halowy turniej piłki nożnej rocznika 
1999 i młodsi o Puchar Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlar-
ka. Drugie miejsce zajęła Concordia Piotrków Trybunalski, 
a trzecie MKS Zduńska Wola.

 MULKS I zagrał w składzie: Filip Adamczyk, Marcin 
Kwiatek, Damian Karbowiak, Jacek Majda, Michał Pawelec, 
Maciej Stępień, Janek Szumigaj i Artur Stawinoga..
MULKS II zagrał w składzie: Jakub Stępień, Jakub Klamecki, 
Adrian Gajewczyk, Mateusz Parzybut, Tomek Struj, Damian 
Stępniewski, Wojtek Chmielewski, Krystian Felcenloben, Dawid 
Kowalski i Przemek Orłowski.
          Marek Kwiatek
                   kierownik klubu MULKS Łask

Wyniki MULKS-u I w grupie A:
MULKS I  – Włókniarz  4:0 (Majda 2, Pawelec, Szumigaj)
MULKS I - Pogoń  4:0 ( Majda 2, Stępień M., Szumigaj)
MULKS I  – KKS Kalisz 3:0 (Pawelec, Karbowiak, Majda)
MULKS – Concordia 3:0 (Majda, Karbowiak 2)
MULKS – Boruta 3:0 (Majda 2, Szumigaj)

Wyniki MULKS-u II w grupie B:
MULKS II – MKS Zd. Wola  0:2
MULKS II-PTC 2:0 (Chmielewski, br.sam.)
MULKS II - Krośniewice 3:1 (Struj, Kowalski, Stępniewski)
MULKS II - Kutno  2:4 (Kowalski 2)
MULKS II – Warta  0:8
Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz - Filip Adamczyk (MULKS)
Król strzelców – Adam Kałuziński (Warta)- 11 bramek
Najlepszy zawodnik – Jacek Majda (MULKS)

Pływalnia jak nowa

(PO)

CSiR



 Początkowe miesiące każdego roku to 
czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fisku-
sem. Od kilku lat w tym właśnie okresie istnieje 
możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz 
wybranej organizacji pozarządowej posiadającej  
status organizacji pożytku publicznego. 
 Z reguły słyszymy o dużych organiza-
cjach, które takowy status posiadają, jednakże nie 
należy zapominać o tych lokalnych prowadzą-
cych działalność na terenach  poszczególnych 
gmin czy powiatów.  
 Z  licznej grupy organizacji społecz-
nych,   jakie   prowadzą  działalność na terenie  
gminy Łask,    tylko  6   posiada status  organizacji 
pożytku publicznego (OPP),  są to: 
1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merku-
ry”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask, numer 
KRS 0000178398 
2. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda 
Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemy-
słowa 3, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000283814
3. Polski Czerwony Krzyż o/Łask, ul. Słowackie-
go 14, 98 – 100 Łask numer KRS 0000225587
4. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. 
Jodłowa 5/9, 98 – 100 Łask, numer KRS 
0000204657
5. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób 
niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, ul. 
Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 
000321325
6. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzo-
nych, Anielin 51, 98-100  Łask, numer KRS 
0000344864 
 Przekazując 1% swojego podatku na 
rzecz jednej z powyższych organizacji możemy 
wesprzeć jej działalność statutową, prowadzoną 
na terenie naszej gminy.    
 To nic nie kosztuje, wystarczy tylko 
w odpowiedniej rubryce składanego zeznania 
podatkowego wskazać nazwę organizacji, na 
rzecz której chcemy przekazać 1%   podatku,  
podać jej numer KRS oraz podać przekazywaną 
kwotę, która nie może przekroczyć 1% z należne-
go podatku. 
    (IS)

WAŻNIEJSZE IMPREZY W MARCU

Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00
Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Janina Kosman, Beata Mielczarek (Łask) 
Cezary Gabryjączyk (Łask), Bronisław Węglewski (Buczek), Jerzy Kotarski (Sędziejowice)
Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia ,,Intrograf”
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
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1% dla OPP  
z gminy Łask

Wykłady na łaskim 
Uniwersytecie
Podajemy niżej terminy i tematy wykładów 
w semestrze drugim roku akademickim 
2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Łasku. Wykłady  odbywać się będą we wtorki w 
godz. 10.45-13.00.
- 5.03. - mgr sztuki Jerzy Braszka (aktor, reżyser) 
– „Zawód aktor - blaski i cienie"
- 19.03. -  mgr Krystyna Fuerst – „Gdybyś nie 
znał daty swoich urodzin, ile miałbyś lat?”
- 9.04. - mgr Elżbieta Banasiak – „Seniorzy 
i pieniądze"
- 23.04. - mgr Kamil Zachert – „Mistrzowie 
i partacze - arkana sztuki egipskiej"
- 7.05. - ks. dr Marek Wochna – „Judaizm a chrze-
ścijaństwo"
- 21.05. - dr Alicja Kapuścińska – „Ryszard 
Kapuściński - pisarz, reportażysta, podróżnik"
- 4.06. - mgr Paweł Maksym – „Wędrówka po 
wiecznym mieście"
- 18.06. - zakończenie roku akademickiego, 
jubileusz 5-lecia UTW, koncert muzyczny
 

Wystawa malarstwa 
Anny Malinowskiej 

Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Zawód aktor - blaski i cienie ” 
wygłosi mgr Jerzy Braszka
Spotkanie integracyjne w ramach 
obchodów Dnia Kobiet pt. „Czy kobieta
diabetyk ma równe szanse rozwoju 
we współczesnym świecie”

Siedziba PSD
w Łasku ,
ul. Warszawska 14 

PSD w Łasku 

Wystawa malarstwa 
Ewy Golińskiej - Pisarkiewicz
  

8.03-3.04 BP w Łasku, Galeria 
pod Korabiem  
 

BP w Łasku

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

11-29Formy architektoniczne
 – wystawa Kamili Szymczak 

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  
dla młodzieży i dorosłych 

XVIII Konkurs savoir–vivre 
pt. „Obycie umila życie”

„Od czardasza do kankana” operetka

13- 
eliminacje
22-finał

Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Gdybyś nie znał daty swoich
urodzin, ile miałbyś lat” 
wygłosi mgr Krystyna Fuerst 

WTZ w Łasku, 
CSiR 

„Muszelka 2013” – wojewódzkie 
zawody pływackie dla osób 
niepełnosprawnych

19

9

6

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
Klas II w pływaniu 

CSiR, Łódzki 
Związek 
Pływacki

Otwarte Mistrzostwa Województwa
 Łódzkiego Modeli Halowych  

26. Festiwal Modeli Balonów  

KMLiK 
przy ŁDK 

KMLiK 
przy ŁDK 

23 sala sportowa 
SP nr 1 w Łasku 

teren rekreacyjny,
ul. Narutowicza 28 

Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 lipca 2013 r. będą 
obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek gospodarowania 
odpadami od mieszkańców przejmie gmina. W związku z tym właściciele 
nieruchomości do tego czasu powinni wypowiedzieć obecnie obowiązujące 
umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawarte indywidualnie z firmą 
wywozową. Niezbędne jest sprawdzenie w umowie terminu wypowiedzenia 
i w stosownym czasie rozwiązanie tejże umowy.
 Umowa z firmą wywozową  na odbieranie odpadów komunalnych 
powinna obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 r. Natomiast od 1 lipca 2013 r. 
właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 W przypadku umów zawartych z firmą EKO–REGION Sp. z o.o. 
należy oczekiwać wypowiedzenia umowy ze strony tej firmy.

WAŻNE! Wypowiedzenie umowy 
z �rmą na odbieranie odpadów



 Utalentowana młodzież 
z całego kraju już po raz drugi 
gościła w Ośrodku Konferencyjno 
– Wypoczynkowym „Dzikie  
Wino”. W połowie lutego na terenie 
starej jednostki wojskowej na 
Wiewiórczynie odbyły się warsz-
taty artystyczne „Śpiewaj 
i tańcz”. Organizatorem warsz-
tatów był „Impresariat eduka-
cyjno – artystyczny Ars Fabri-
ca”, który swą działalnością 
wspiera również młode talenty z 
ubogich rodzin wiejskich. Do 
udziału w zajęciach warsztato-
wych  zaproszono uczestników 
ogólnopolskich festiwali oraz 
przeglądów wokalnych tanecz-
nych. Zajęcie rekomendowane 
były również przez jurorów 
i obserwatorów wydarzeń arty-
stycznych na terenie naszego 
kraju. Przez 8 bardzo pracowicie 
spędzonych dni adepci sztuki 
wokalnej i tanecznej pracowali 
po 10 godzin dziennie, aby przy-
gotować się do koncertu galowe-
go. 
 Autorski program został 
opracowany przez wykwalifiko-
waną kadrę  instruktorską oraz 
pedagogiczną związaną z Organi-
zacją Rozwoju Edukacji Arty-
styczne i został przystosowany dla 
młodych artystów od 6 roku życia. 
Jak co roku swoje umiejętności 
grono młodych artystów poszerza-
ło pod okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej. W tym roku 
do współpracy zaproszono wybit-
nych instruktorów, dla których 
praca z utalentowaną młodzieżą 
jest niezwykłym wyzwaniem. 
Wśród grona pedagogicznego nie 
mogło zabraknąć takich sław jak 
choćby Weroniki Bochat - aktorki 
Teatru Muzycznego „Roma” 
w Warszawie, odtwórczyni głównej 
roli w musicalu  „Nędznicy”, Domi-
niki Rydz - wokalistki i laureatki 
wielu festiwali wokalnych w kraju i 
zagranicą, oraz Anety Bałon i Damia-
na Lipińskiego - choreografów i 
tancerzy - zdobywców europejskich 
laurów w dziedzinie tańca. 
 Rok 2013 jest dla Warszta-
tów „Śpiewaj i tańcz” bardzo wyjąt-

kowy, święcić będą one bowiem 
swoje dziesięciolecie. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przyznało tego-
rocznej edycji warsztatów tytuł 
„Miejsca Odkrywania Talentów”. 
Jest to niewątpliwie uhonorowanie 

pracy wszystkich osób zaangażowa-
nych w ten projekt a zwłaszcza dzieci 
i młodzieży biorących w niech udział. 
Nie zapominajmy bowiem, iż to 
właśnie z myślą o dzieciach chcących 
rozwijać swoje zainteresowania 
powstały te Warsztaty. 
 W ubiegłym roku ośrodek 
w Wiewiórczynie udostępniał swoje 
sale konferencyjne, aby dzieci mogły 

ćwiczyć taniec i śpiew pod okiem 
instruktorów, i tym razem nie mogło 
być inaczej. Zdaniem organizatorów 
miejsce to dzięki swojej nietypowej 
lokalizacji oraz gustownie urządzo-
nym wnętrzom sprzyja edukacji 

dzieci oraz młodzieży. Personel 
ośrodka z przyjemnością zaspaka-
jał wszystkie życzenia młodych 
artystów, a po dniu wypełnionym 
zajęciami w salach dydaktycz-
nych, wolne chwile dzieci spędza-
ły już w gronie rówieśników na 
„buszowaniu” po terenie ośrodka. 
Zabawa odbywała się jednak pod 
czujnym okiem wychowawców 
oraz personelu ”Dzikiego Wina”,  
który z przyjemnością zaspakajał 
wszystkie życzenia młodych 
artystów. 
 Całość projektu zwieńczył 
koncert galowy, który odbył się 23 
lutego w ośrodku konferencyj-
nym. Podsumowanie postępów 
młodych artystów podczas 
uroczystej gali jest już niemal 
tradycją warsztatów, uwieńcze-
niem ich ciężkiej pracy będzie 
również nagranie płyty. Widownia 
zapełniona była dumnymi rodzi-
cami młodych talentów oraz 
zaproszonymi gośćmi, którzy 
tłumnie przybyli na to wyjątkowe 
widowisko. Skala zainteresowania 
koncertem finałowym przerosła 
nawet samych organizatorów. 
 Już niebawem efekty kilku-
dniowej pracy młodych adeptów 
sztuki wokalnej i tanecznej można 
będzie zobaczyć w programach 
rozrywkowych emitowanych 
przez największe stacje telewizyj-
ne. Warto bowiem wspomnieć, iż 
przez 10 edycji w ramach projektu 
współpracowano z ponad 200 
młodymi talentami. Osiągają oni 
sukcesy zarówno w swoich środo-

wiskach lokalnych, jak również 
na festiwalach krajowych, ogólnopol-
skich, a także  w programach telewi-
zyjnych  takich jak „Szansa na 
sukces”, „Mam talent”  i „X-faktor”. 
Z niecierpliwością czekać będziemy 
więc na kolejne edycje warsztatów, 
które okrzyknięte zostały już „małą 
fabryką talentów”. 

Mała fabryka talentów 
w „Dzikim Winie”

 

Małgorzata Kubiak



Od czardasza do kankana 
Biorąc pod uwagę duży sukces spektaklu teatralnego „Dieta 
Cud”, Łaski Dom Kultury zapraszamy tym razem na spotkanie 
z operetką. Widowisko pt. „Od czardasza do kankana” będzie 
można obejrzeć w niedzielę 17 marca o godz. 19 w sali 
widowiskowej ŁDK. Bilety wstępu można nabywać w sekreta-
riacie Domu Kultury (35 zł). Spektakl z dużą ilością muzyki, 
tańca i humoru zaprezentują łaskowianom artyści Teatru 
Muzycznego IWIA. Serdecznie zapraszamy! 
     MK

Szko ła  wyposażona  j es t  w  ma ty,  koce  o raz  
poduszk i  do  medy tac j i .  Po  za jęc iach  i s tn i e j e  moż l iwość  
sko rzys tan ia  z  p ryszn i ca  o raz  odpoczynku  w  kuchn i  
szko ł y  p rzy  a romac ie  w ie lu  z  odm ian  z i e l one j  he rba ty.  

 

 

 Se rdeczn ie  zap raszamy !
 zajęcia Wt. 17.30-19.00, 19.30-21.00  CZw. 17.30-19.00, 19.30-21.00 Sob. 11.00-12.30 

ferie
na 
pływalni


