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Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaprezentowania swojej 
oferty poprzez wystawienie stoiska podczas jarmarku. Zainteresowanych 
udziałem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który już teraz 
jest dostępny na stronie www.lask.pl. Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Łasku, nr tel. 43 676-83-58.                MJ
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Miniony rok nie był szczęśliwy dla programu „Łaskie Bociany”. 
Słynne gniazdo na starym kominie miejskiej oczyszczalni ście-
ków po raz pierwszy nie zostało zamieszkane. Nikt nie wiedział 
co stało się z parą boćków, którą tak bardzo polubili okoliczni 
mieszkańcy oraz tysiące internautów całej Polski. Organizatorom 
projektu pozostało tylko trzymać kciuki i czekać do kolejnej wio-
sny. Czas ten został wykorzystany na wymianę kamery i zapew-
nienie szybszego łącza internetowego. Inwestycja pozwoliła na 
transmisję obrazu w jakości HD.

Cierpliwość została wynagrodzona. Pierwszy bocian pojawił 
się w gnieździe 8 kwietnia, a dzień później dołączyła do niego 
partnerka. „Wojtek i Magda znowu razem!” – entuzjastycznie za-
reagowali internauci, dzieląc się swoimi komentarzami w sieci. 
Bociany natychmiast zabrały się za urządzanie gniazda. Jeszcze 
w tym miesiącu możemy wypatrywać złożonych jaj. Wszystkich 
zainteresowanych śledzeniem losów „Łaskich Bocianów” zapra-
szamy na stronę www.bociany.lask.pl             

M. Janiszewski

BOCIANY WRÓCIŁY

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim nu-
merze „Panoramy”, w najważniejszej placów-
ce kulturalnej Łasku – popularnym od ponad 
60 lat ŁDK, doszło do zmiany warty. Związana 
z placówką od kilkudziesięciu lat, a kierująca 
nią od 1993 r. dyr. Elżbieta Wojtacka-Ślęzak 
odeszła na zasłużoną emeryturę. Jej następ-
cą, wyłonionym w drodze konkursu w marcu 
br., został Adam Łoniewski, przez ostatnie lata 
związany z gminą Sędziejowice. Tam bowiem 
mieszka i tam w ostatnich latach dał się poznać 
jako aktywny animator kultury. Wygląda zatem 
na to, że ster ŁDK trafił w dobre ręce.

Byłej już dyr. ŁDK Elżbiecie Wojtackiej-
-Ślęzak burmistrz Gabriel Szkudlarek podzię-
kował za lata ofiarnej pracy i wywindowanie 

ZMIANA WARTY W ŁDK

Podziękowanie dla dyr. ŁDK 
Elżbiety Wojtackiej-Ślęzak…

Burmistrz Gabriel Szkudlarek gratuluje 
Adamowi Łoniewskiemu przejęcia steru ŁDK

placówki na bardzo wysoki poziom, co służy-
ło zarówno edukacji kulturalnej mieszkańców, 
jak i promocji grodu nad Grabią. E. Wojtac-
ka-Ślęzak swoją długoletnią służbę kulturze 
zakończyła wspaniałym akordem – udanymi 

obchodami 60-lecia placówki. Choć przeszła 
na emeryturę, nie zamierza zrywać kontaktów 
z ŁDK. Do gratulacji i podziękowań dla byłej 
dyrektor przyłączają się też wierni Czytelnicy 
„Panoramy”!        (P) 

Wielkimi krokami zbliża się 21. edycja najpopularniejszej 
imprezy w naszym mieście - Jarmarku Łaskiego. Już 3 czerwca 
br. deptak przy ul. Narutowicza zapełni się kolorowymi 
stoiskami, a na scenie pojawią się gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej: Celo, Natalia Schroeder oraz Grzegorz Hyży.
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O kłamstwie katyńskim zaczęto mówić 
w kwietniu 1943 r. po tym, jak Niemcy ujawni-
li, że znaleźli masowe groby polskich oficerów 
pomordowanych przez Sowietów. Stalin na-
tychmiast temu stanowczo zaprzeczył, a odpo-
wiedzialnością za tę zbrodnię obarczył III Rze-
szę. W tym miejscu warto przywołać wydarze-
nia z roku 1941, w którym to został podpisany 
układ Sikorski–Majski. Na jego mocy Polacy 

zostali wypuszczeni z łagrów i rozpoczęli for-
mowanie odradzającej się armii. Szybko został 
zauważony rażący brak polskich oficerów, co 
zrodziło niepokój i wiele pytań. Podczas ofi-
cjalnego spotkania gen. Władysław Sikorski 
zapytał wprost Stalina, czy władze ZSRR po-
siadają wiedzę w tej sprawie. Stalin kłamał 
i unikał jednoznacznej odpowiedzi, sugerując, 
że być może uciekli oni do Mandżurii... 

Po odkryciu masowych grobów oficjal-
na wersja wydarzeń mówiła, że Polacy zosta-
li wzięci do niewoli przez Niemców podczas 
wojny ze Związkiem Radzieckim w 1941 r., 
a następnie wymordowani. Kłamstwo katyń-
skie lansowane przez kolejne komunistyczne 
władze skutecznie przetrwało próbę czasu. Do-
piero w trakcie rozpadu Związku Radzieckie-
go w okresie tzw. pierestrojki, w 1990 roku, 

PAMIĘCI 
O F I A R  K AT Y N I A
Każdego roku w dniu 13 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto zostało uchwalone 
14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom stalinowskiej zbrodni. To wła-
śnie pamięć jest istotą tego święta, gdyż aby mogła przetrwać musiała 
najpierw stawić czoła wszechobecnej dezinformacji i kłamstwu ma-
jącemu za cel zatajenie tożsamości prawdziwych zbrodniarzy.

Wraz z nadejściem wiosny w gminie Łask na 
dobre rozpoczął się czas inwestycji. Trwa już 
przebudowa ulicy Berlinga w Łasku. W ubie-
głych latach zyskała ona nową nawierzchnię 
asfaltową. Obecnie prace skupiają się na wyko-
naniu chodników, parkingu i zjazdów. Zniknie 
stara barierka i spękane betonowe płyty. W ich 
miejsce pojawi się kostka, którą zostaną także 
wyłożone miejsca parkingowe. Wartość robót 
budowlanych wynosi 182.254,61 zł, a wyko-

nawcą jest firma FUH. „MARTOM” Mariusz 
Rubajczyk ze Zduńskiej Woli. Prace potrwają 
do końca maja br.

Również Kolumna doczekała się zmian. 
Przebudowana będzie ul. Toruńska oraz zosta-
ną wyznaczone miejsca postojowe dla pojaz-
dów. Na obszarze Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. I. J. Paderewskiego wykonane zo-
stanie utwardzenie terenu i miejsca postojowe 
dla pojazdów. Ponadto wybudowana będzie 

kanalizacja deszczowa, zewnętrzna instala-
cja wody oraz wewnętrzna linia zasilania. Po-
wstanie ogrodzenie, a także instalacja gazowa 
w celu wymiany źródła ciepła. Koszt robót bu-
dowlanych to 595.000 zł. Prace, których wy-
konawcą jest PPUH „EKOINŻBUD” Łukasz 
Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego, zakończą 
się w maju br.

Michał Janiszewski

R U S Z A J Ą  I N W E S T Y C J E

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
ŚP.

KATARZYNĘ PRUSKĄ
Zastępcę Naczelnika 

WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁASKU  

Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady i Radni Powiatu 

Łaskiego
Koleżanki i Koledzy ze Starostwa 

Powiatowego w Łasku

Pani  Elżbiecie Szmagaj
Inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej 

Starostwa Powiatowego w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

TATY                                                                                                                
składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

Panu Markowi Woźniakowi
Radnemu Rady Gminy Sędziejowice

Sołtysowi Sołectwa Pruszków
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Sędziejowice wraz 
z pracownikami Urzędu, Przewodniczący 

Rady Gminy z Radnymi, Sołtysi
Kierownicy jednostek gminnych 

z pracownikami

Wielebnemu Ks. Wiesławowi Kalupie
Proboszczowi Parafii św. Wacława 

Męczennika w Grabnie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
wraz z pracownikami Urzędu, 
Przewodniczący Rady Gminy 

z Radnymi, Sołtysi, Kierownicy 
jednostek gminnych z pracownikami

Panu
Tomaszowi Kopce

Sołtysowi Sołectwa Rososza
wyrazy żalu i głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

ŻONY
składają

Wójt Gminy Sędziejowice wraz 
z pracownikami Urzędu, Przewodniczący 

Rady Gminy z Radnymi, Sołtysi
Kierownicy jednostek gminnych 

z pracownikami

Pani  Mirosławie Mazur
St. Specjaliście ds. Służb, Inspekcji 

i Straży Starostwa Powiatowego 
w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

TATY
składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku
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REFORMA OŚWIATY
Szanowni Państwo, mam prośbę – proszę o chłodne, rzeczowe zapo-

znanie się z poniższym tekstem dotyczącym reformy oświaty w gminie 
Łask i po analizie dokonanie swojej oceny. Zacznijmy od przypomnie-
nia, że od kilku lat nie ma 2 takich samych roków szkolnych. Ciągle 
są nowe pomysły – oczywiście apogeum to likwidacja gimnazjów. Naj-
pierw zachęcanie rodziców do posłania 6-latków do szkoły, następnie 
obowiązek szkolny dla wszystkich 6-latków. W kolejnym roku uchylenie 
tego obowiązku, wreszcie likwidacja gimnazjów. Takie zmiany wymaga-
ją ciągłego dostosowywania organizacji placówek oświatowych do no-
wych potrzeb. 

Stara mądrość stwierdza: nic tak nie szkodzi w chorobie jak częsta 
zmiana lekarstw.

Przy wdrażaniu reformy oświaty przyjęliśmy – jak się wydawało naj-
prostsze i pod pewnymi względami najkorzystniejsze rozwiązanie, pole-
gające na tym, że wszystkie szkoły podstawowe będą prowadzić naukę 
w pełnym zakresie, a gimnazja będą wygaszane poprzez nie przyjmowa-
nie do nich uczniów i po opuszczeniu ostatnich klas trzecich zlikwido-
wane 31 sierpnia 2019 r. Jednocześnie z uwagi na fakt, że ilość uczniów 
w budynkach gimnazjów będzie malała, że będą puste sale, a jednocze-
śnie szkoły podstawowe nr 1 i nr 5 będą przepełnione, z koniecznością 
zajęć na dwie zmiany, przewidzieliśmy naukę klas siódmych, a następnie 
ósmych w budynkach gimnazjów odpowiednio nr 1 i nr 2. Przyjmując ta-
kie rozwiązanie kierowaliśmy się przepisem art. 206 ust. 5 ustawy z dn. 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
mówiącym: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży 
do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami funkcjonują-
cymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. 

Trudno nie dostrzec bliskiej lokalizacji budynków szkoły podstawo-
wej nr 1 i gimnazjum nr 1. Trzeba podkreślić, że uczniowie odbywaliby 
naukę tylko w jednym budynku, bez przemieszczania się, a w budyn-
kach obu gimnazjów byliby zastępcy dyrektorów szkół podstawowych 
odpowiedzialni m. in. za bezpieczeństwo uczniów szkół podstawowych. 
Otrzymaliśmy 3 pozytywne opinie (negatywnych 0) związków nauczy-
cielskich. 

Podczas spotkania z rodzicami w szkole podstawowej nr 5 prezes 
ZNP ocenił, że w istniejących realiach jest to… 

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE 
Niestety Łódzki Kurator Oświaty uznał, że brak jest podstaw praw-

nych do prowadzenia nauki uczniów szkół podstawowych w budynkach 
gimnazjów. Od opinii tej można złożyć tylko skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, której rozpoznanie potrwa zapewne kilka mie-
sięcy, a już w kwietniu trzeba opracować arkusze organizacyjne szkół. 

Przyzwyczailiśmy się chyba do nienormalności, a przyzwoitość traktujemy jak coś dziwacznego, fałszywego, 
coś co w życiu się nie zdarza. Od 2 tygodni mamy nowego dyrektora Łaskiego Domu Kultury. Do wyłonienia 
w konkursie najlepszego kandydata powołałem 7-osobową komisję, nie ograniczając się tylko do przedstawi-
cieli naszej gminy. Przed rozpoczęciem przesłuchań kandydatów (4) w czasie spotkania z komisją podkreśli-
łem, iż oczekuję od komisji wyłonienia najlepszego kandydata … i tyle. Po przesłuchaniu kandydatów jeden 
z członków komisji mówi: - No dobrze, wiemy co powiedział burmistrz, ale ja wiem jak to jest w praktyce. 
Jakie preferencje ma gmina? Przewodnicząca komisji odpowiedziała, iż nie ma żadnych preferencji poza 
wskazaną przez burmistrza.

Tak więc praktycznie nie ma możliwości złożenia odwołania. W tej sy-
tuacji zarekomendowałem Radzie Miejskiej uwzględnienie opinii kura-
tora. Jednak nie tylko ja, ale także rodzice uczniów pytają gdzie logika, 
aby część sal w budynkach pozostawała wolna, a jednocześnie w innych 
szkołach nauka musi odbywać się na 2 zmiany.

Czasami słyszę opinię, że najprościej byłoby utworzyć nową szkołę 
podstawową w budynku przy ul. Berlinga. Wyrażają taką opinię nawet 
ludzie związani z oświatą. Czy mają rację? Proszę ocenić.

Na osiedlu Batorego jest bardzo mało dzieci z powodów oczywi-
stych. Pierwsza klasa nowej szkoły liczyłaby najwyżej 16 uczniów. 
Aby powołać nową szkołę trzeba by zmienić granice obwodów i część 
uczniów ze szkół podstawowych nr 1 i nr 5 przenieść do szkoły na 
ul. Berlinga. Innymi słowy, część bloków z „Przylesia” znalazłoby się 
w obwodzie nowej szkoły. Łatwo wyobrazić sobie reakcje rodziców 
uczniów skierowanych do tej szkoły. Wypracowanie nowych obwodów 
wymaga czasu, wielu spotkań, argumentów przekonywań itp. I przykład.

Matka dziecka mieszkającego w sąsiedniej gminie uznała, że naj-
lepiej będzie, jeżeli dziecko zostanie uczniem jednej z wymienionych 
łaskich szkół podstawowych. W rozmowie z p. naczelnik oświaty tak-
że sugerowała powołanie wyżej wskazanej szkoły podstawowej. Na to 
p. naczelnik: – Zabiegałaś aby twoje dziecko, które nie jest mieszkań-
cem gminy Łask, uczyło się w naszej szkole, bo to dla niego dobre. Jed-
nocześnie sugerujesz, aby dzieci uczące się już w tej szkole przenieść 
do innej szkoły. Reakcję rodziców łatwo przewidzieć. Rozmówczyni 
przyznała, iż nie uwzględniła tych okoliczności. Są to, proszę Państwa, 
bardzo trudne, wywołujące wiele napięć decyzje. 

I NA KONIEC TRZY KWESTIE
Pierwsza – będziemy podejmować kolejne działania, aby w nadcho-

dzącym roku szkolnym 2017/2018 móc zrezygnować z dwuzmianowo-
ści. I tylko nie rozumiem działań administracji rządowej. Na spotkaniu 
w Łodzi p. minister stwierdziła, że dwuzmianowość to klęska cywiliza-
cyjna, a jednocześnie kurator dwuzmianowość wymusza.

Kwestia druga – utrzymując nadal gimnazja uniknęliśmy zwolnień 
już w tym roku, czyli chroniliśmy miejsca pracy. Zwolnień nie da się 
uniknąć za 2 lata, kiedy zamiast 9 roczników szkolnych będzie w gminie 
8 roczników.

Kwestia trzecia – Łódź poszła na wojnę z kuratorem uznając, że ten 
organ administracji rządowej przekroczył swoje kompetencje i działa na 
szkodę miasta Łodzi. Rada Miejska w Łodzi odmówiła podjęcia stosow-
nych uchwał. Problemy dotknęły także wiele innych gmin.

10 kwietnia 2017 r.      
Gabriel Szkudlarek
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PAMIĘCI OFIAR KATYNIA
radziecka agencja prasowa przyznała, że 
zbrodni katyńskiej dokonał NKWD. Jednak 
do dzisiaj obecna Federacja Rosyjska nadal nie 
uznaje zbrodni katyńskiej za ludobójstwo, ale 
za „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”.

Także i w tym roku, na łaskim cmentarzu 
zebrali się mieszkańcy, aby uczcić Dzień Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek rozpoczął uroczystość 
od powitania delegacji, a następnie przyto-

czył okoliczności postanowienia najwyższych 
władz sowieckich, na mocy którego, dokona-
no mordu na oficerach Wojska Polskiego. Za-
znaczył, że ofiarami tego bestialskiego rozka-
zu była nie tylko inteligencja i kwiat polskiej 
armii, ale także całe rodziny, które przez wiele 
lat były zmuszane do życia w strachu i okłamy-
wania własnych dzieci, nie mówiąc im prawdy 
o losie, jaki spotkał ich ojców. 

Następnie głos zabrali przybyli na uro-

czystość parlamentarzyści – posłowie Tomasz 
Rzymkowski i Piotr Polak. Modlitwę odmówił 
ksiądz kapelan Krzysztof Majsterek. 

Po apelu pamięci i salwie honorowej, licz-
nie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą Polaków poległych 
i pomordowanych na wschodzie.

Michał Janiszewski
Fotoreportaż: patrz str. 28
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Przywrócenie świetności przestrzeni pu-
blicznej świadczącej o historii Miasta-Ogrodu 
przyczyni się do podniesienia atrakcyjności 
gminy i regionu poprzez zapewnienie miesz-
kańcom i turystom odpowiedniego miejsca do 
spędzania wolnego czasu.

Plac Szarych Szeregów znajduje się na 
terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowe-
go „Dolina Grabi” powstałego w roku 1998, 
obejmującego dolinę rzeczną wraz z zabytka-
mi kultury materialnej, ale nie jest objęty żadną 
z powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Jest to centrum Kolumny i składa się 
z dwóch części: północno-zachodniej i połu-
dniowej, obie mają kształt regularnego pro-
stokąta i łączą się pod kątem prostym tworząc 
literę „L”. Przestrzeń placu zdominowana jest 
przez funkcję komunikacyjną, a stan technicz-
ny jest niezadawalający. Zdewastowane ciągi 
piesze wykonane z kostki betonowej, nierów-
na, zniszczona ulica i parking z trylinki w wie-
lu miejscach uzupełniony asfaltem. Centrum 
Kolumny ma niewiele do zaoferowania swo-
im mieszkańcom i turystom: niskiej jakości 
parking, niefunkcjonalne targowisko, kilka 
sklepów, przychodnia i zieleniec zwany przez 
mieszkańców „parkiem”.

Rewitalizacja stawia sobie za cel zmianę 
dotychczasowej funkcji placu Szarych Sze-
regów na reprezentacyjną i rekreacyjną przy 
uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych dla 
ruchu pieszego i kołowego (deptak, chodniki, 

fontanna, ścieżki rowerowe). Mają być wyzna-
czone strefy wypoczynku i rekreacji dla dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych wyposażone 
w atrakcyjne urządzenia (plac zabaw, siłow-
nia). Warunkiem zmian jest dążenie do maksy-
malnego zachowania zieleni wysokiej i uzupeł-
nienie jej nową odpowiednio skomponowaną 
szatą roślinną. Przebudowie ulegnie oświetle-
nie uliczne i zostaną ustawione nowe elemen-
ty małej architektury (przewiduje się 34  ławki 
z oparciem). Wiele trudności może nastręczać 
odprowadzenie wód opadowych, gdyż brak 
jest kanalizacji deszczowej.

Projekt musi przewidywać ekologiczne 
źródła energii i szlachetne materiały brukar-
skie.

Planowana inwestycja będzie realizowana 
po przyznaniu unijnych środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Wykonawca bę-
dzie wyłoniony w przetargu w trybie zaprojek-
tuj i zbuduj. Dotychczas został przygotowany 
program funkcjonalno-użytkowy (dokument 
stanowiący dane wyjściowe do projektowania) 
na podstawie zwycięskiej, studenckiej pracy 
konkursowej. 

Całkowity przewidywany koszt inwesty-
cji wynosi ponad 8 679 900  zł, z tego wnio-
skowaliśmy o dofinansowanie na kwotę ok. 
5 998 306 zł (VAT nie jest kosztem kwalifiko-
wanym). Planowany termin realizacji to lata 
2018-2020.

Janina Kosman

NOWE CENTRUM KOLUMNY
Historia Kolumny, jako miejscowości rekreacyjnej, zaczyna się w latach 
dwudziestych XX wieku. W wyniku parcelacji terenów leśnych rozpoczętej 
w 1925 r. Miasto-Las Kolumna otrzymało zwarty układ przestrzenny, oparty na 
ciągach komunikacyjnych linii kolejowej i drogi kołowej. Istotnym elementem 
XX-wiecznego układu przestrzennego Kolumny jest plac Szarych Szeregów, który 
został objęty planowaną rewitalizacją w gminie Łask. 

SESJE RAD – najbliższa sesja Rady Miej-
skiej Łasku odbędzie się dopiero w drugiej po-
łowie maja (w kwietniu odbyła się sesja nad-
zwyczajna), zaś na 27 bm. zaplanowano sesję 
Rady Powiatu (godz. 13, sala Starostwa przy 
ul. Południowej), radni zapoznają się m.in. ze 
sprawozdaniami weterynarii, Sanepidu i CPR.

ODPRAWA w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi – wręczono powołania i mia-
nowania na stanowiska kierownicze w łódzkim 
garnizonie. Komendant wojewódzki policji 
insp. Andrzej Łapiński powołał na stanowisko 
I zastępcy komendanta powiatowego w Łasku 
dotychczas pełniącego obowiązki podinspek-
tora Roberta Krawczyka, który nadzoruje pion 
prewencji.

ZAKAMAREK to grupa artystyczna 
związana z Klubem 32. BLT w Łasku. W jej 
skład wchodzą: Daria Brozińska, Karolina 
Hyńce, Urszula Pankowska (opiekun), Agata 
Sobczak i Julia Trzuskowska, 7 bm. wystawę 
prac grupy otwarto w łaskiej Galerii pod Kora-
biem. Wystawa czynna jest do 10 maja br.

KŁUSOWNICTWO na akwenach - 
wbrew pozorom także w naszym regionie ist-
nieje problem kłusownictwa na akwenach, 
m.in. Grabi. Zapewne dlatego jeden z dziel-
nicowych spotkał się z członkami Polskie-
go Związku Wędkarskiego Łask-Grabia oraz 
przedstawicielami Państwowej Straży Rybac-
kiej. Mówiono m.in. o współpracy mającej na 
celu ochronę środowiska oraz przeciwdziała-
niu kłusownictwu.

ŚWIĘTA upłynęły pod znakiem chłodnej 
aury: jak to w kwietniu – padał deszcz, a nawet 
śnieg, słońce pokazywało się na moment, by 
zaraz ustąpić chmurom. Chłodna aura zahamo-
wała wegetację roślin.

STRAŻACY w Komendy Powiatowej 
PSP w Łasku nie mają łatwego życia. W dniach 
pogodnych dali o sobie znać podpalacze su-
chych traw. W marcu interweniowano aż w 60 
przypadkach, podczas gdy w analogicznym 
okresie 2016 roku odnotowano 22 zdarzenia.

URATOWALI niedoszłego samobójcę 
– gdy łascy policjanci otrzymali wiadomość 
o tym, że 34-letni mężczyzna może popełnić 
samobójstwo, natychmiast podjęli jego poszu-
kiwania. Mężczyznę odnaleziono w lesie po 
kilkugodzinnych poszukiwaniach. Przyznał, że 
do tego desperackiego kroku skłoniły go kło-
poty rodzinne. Niedoszły samobójca trafił do 
szpitala.

TRAGICZNY wypadek w miejscowości 
Kwiatkowice-Las, gdzie na drodze wojewódz-
kiej nr 710 mieszkaniec powiatu poddębickie-
go kierujący renault laguna podczas wyprze-
dzania VW passata kierowanego przez miesz-
kankę powiatu łaskiego doprowadził do zde-
rzenia z jadącym z przeciwka VW kierowanym 
przez 33-letniego łodzianina. Kierowca renault 
poniósł śmierć na miejscu, kierujący Volkswa-
genami odnieśli obrażenia i odwiezieni zostali 
do szpitali. Przez kilka godzin droga była nie-
przejezdna.
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KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA
z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego lub niemieckiego, biologii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii
Uczniom tej klasy proponujemy również udział w realizowanych przez naszą szkołę działaniach, które dają możliwość rozwijania zainteresowań.
OFERUJEMY:
•  wieczory poetyckie
•  warsztaty dziennikarskie
•  współpracę z uczelniami wyższymi - udział w projekcie „Znam swoje prawa”
•  patronat Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
•  wyjazdy do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy
•  inne ciekawe zajęcia. 
Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na kierunkach uniwersyteckich, np. filologia polska, angielska, pozostałe filologie, kulturoznawstwo, 

dziennikarstwo, historia, historia sztuki, pedagogika, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, polityka społeczna, 
europeistyka.

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
z rozszerzonym programem z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego lub niemieckiego
Uczniom tej klasy proponujemy również udział w realizowanych przez naszą szkołę działaniach, które dają możliwość rozwijania zainteresowań.
OFERUJEMY:
•  ciekawe zajęcia laboratoryjne w ekopracowni
•  zajęcia terenowe, wycieczki o charakterze przyrodniczym
•  koła zainteresowań i maratony przedmiotowe
•  pomoc w realizacji pomysłów i projektów uczniowskich, np. promocja zdrowia, ekologia
•  wykłady i ćwiczenia na wyższych uczelniach w ramach współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim.
Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na kierunkach medycznych, np. medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, na aka-

demiach wychowania fizycznego, na uczelniach wojskowych, na wielu kierunkach politechnicznych oraz na weterynarii, biologii, chemii, ochronie 
środowiska, leśnictwie, logistyce i ekonomii.

NASZE ATUTY TO:
•  solidne przygotowanie do matury
•  wykłady i warsztaty na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej  
•  przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
•  wyjazdy do Niemiec i na Węgry w ramach wymiany  młodzieży 
•  nowoczesna  baza dydaktyczna i sportowa szkoły
•  świetna atmosfera
•  w czasie wolnym od nauki wycieczki, akcje charytatywne, projekty uczniowskie
•  dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowe. 

Więcej informacji na stronie szkoły www.kolumnazso.pl 
oraz www.facebook.com/liceum.paderewskiego.lask

Żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego uczestniczyli w Lutomier-
sku w uroczystościach zorganizowanych ku czci ofiar katastrofy smo-
leńskiej. W siódmą rocznicę tej tragedii z inicjatywy tamtejszego samo-
rządu oraz Ojców Salezjanów odsłonięto tablicę pamięci ofiar katastrofy 
smoleńskiej.

W rocznicę katastrofy na terenie lotniska odbyła się zbiórka żołnie-
rzy ku czci tych, którzy w dniu 10 kwietnia 2010 roku  zginęli w drodze 
na uroczystości katyńskie. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar.

(er)

OFERTA  EDUKACYJNA LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁASKU (KOLUMNIE)
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
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PIERWSZE INWESTYCJE DROGOWE ZA NAMI 
W kwietniu zakończono realizację dwóch inwestycji, których nie udało 
się zrealizować w 2016 roku. Mowa o wartej około 280 tysięcy złotych 
przebudowie drogi Kozuby-Żagliny oraz przebudowie drogi Rogóźno-
Zalesie, która kosztowała około 380 tysięcy złotych.

Powiatowy Zarząd Dróg na przełomie 
marca i kwietnia br. ogłosił przetargi na dwie 
inwestycje, które sfinansowane zostaną przy 
wsparciu pieniędzy zewnętrznych pozyska-
nych w ramach program rozwoju dróg gmin-
nych i powiatowych. 

W Sędziejowicach przebudowany zostanie 
blisko 2,8-kilometrowy odcinek drogi powia-
towej obejmujący ulice: Leśną, Powstańców 
1863 r. i Sędziejowice-Kolonię, aż do granicy 
z Brodami. Jej wartość to ponad 3,2 miliona 
złotych. Około 2,8 miliona kosztować będzie 
przebudowa drogi powiatowej Widawa-Wola 
Wiązowa-Kiełczygłów. Inwestycja, która re-
alizowana będzie w miejscowościach Zborów 
i Ochle, obejmie blisko 3,8-kilometrowy odci-
nek drogi. Obie inwestycje mają zapewnione 
50% dofinansowania z budżetu państwa. Pla-
nujemy również pozyskać pieniądze zewnętrz-
ne na przebudowę 2-kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Florianki-Borszewice-Okup 
Wielki. 

Powiat łaski planuje również modernizację 
kilku chodników znajdujących się przy dro-
gach powiatowych. Do realizacji zaplanowane 
zostały m.in.: chodnik przy ul. Mickiewicza 
w Łasku - za 160 tysięcy złotych oraz chodnik 
na ulicy 1 Maja.

W trakcie opracowania są dokumentacje 
techniczne: odwodnienia ul. Sportowej w Ko-
lumnie oraz przebudowy skrzyżowania ulic 
9 Maja i Południowej w Łasku. 

Głównym celem rozpoczętych prac jest doprowadzenie danych ewi-
dencyjnych do zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów tech-
nicznych. W wyniku procedury zostaną zmodyfikowane dane ewiden-
cyjne, w zakresie:

działek ewidencyjnych – zostaną wyznaczone punkty graniczne dzia-
łek z błędem średnim do 0,10 cm względem osnowy geodezyjnej, obli-
czone powierzchnie działek z precyzją zapisu do 0,0001 ha oraz spraw-
dzone stany prawne nieruchomości z rejestrem Ksiąg Wieczystych

budynków – zostanie założony pełen zbiór informacji o budynkach 
zgodnie § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

użytków gruntowych – zostaną zaktualizowane użytki gruntowe: te-
reny zabudowane, sady, rowy, grunty zadrzewione, zgodnie ze stanem 
faktycznym na gruncie

podmiotów ewidencyjnych – zostanie założony pełen zbiór informa-
cji o podmiotach ewidencyjnych zgodnie § 73 rozporządzenia w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków dla przedmiotowych obrębów ewidencyjnych wykonywać 

będzie Konsorcjum Firm PUH Pracownia Geodezyjna inż. Zbigniew 
Brzęczek i Geodezja Bełchatów Kinga Gibas.

Warto również przypomnieć, że osoby wykonujące prace geodezyjne 
i kartograficzne, zgodnie z zapisami ustawy prawo geodezyjne i karto-
graficzne, mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz 
dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pra-
cami.

Projekt pn. „Rozbudowa e-Administracji” uzyskał dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020 na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. 
Wartość całkowita projektu to 2 152 500,00 zł, w tym 1 487 500,00 zł 
stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. 

Inwestycja obejmie również: rozbudowę portalu z e-usługami  i in-
tegrację z ePUAP, wdrożenie aplikacji mobilnej, rozbudowę systemu 
oświatowego (e-rekrutacja, e-dziennik, arkusz organizacyjny), dostoso-
wanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania syste-
mowego, narzędziowego.

Dariusz Cieślak 

ROZBUDOWA E-ADMINISTRACJI W POWIECIE ŁASKIM
W związku z realizacją projektu „Rozbudowa e-administracji w powiecie łaskim” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostały rozpoczęte prace w sprawie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Wodzierady. 

W sumie, w planach mamy do zmodernizo-
wania około 12 kilometrów dróg. Jeśli sytuacja 
na rynku drogowym się ustabilizuje, a na prze-
targach pojawią się oszczędności, będzie moż-
liwość zrealizowania dodatkowych inwestycji. 

O szczegółach dotyczących poszczegól-
nych inwestycji oraz utrudnieniach w ruchu 

wynikających z ich realizacji, będziemy infor-
mować na bieżąco za pośrednictwem strony 
www.lask.com.pl oraz profili powiatu łaskiego 
w mediach społecznościowych. 

Teresa Wesołowska
starosta łaski 
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Podczas tegorocznych targów odbył się II Powiatowy Prze-
gląd Polonezów Studniówkowych o Puchar Starosty Łaskiego, na 
którym zaprezentowały się prawie wszystkie szkoły ponadgimna-
zjalne z powiatu łaskiego. Drugi Przegląd Polonezów Studniówko-
wych wygrał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, pre-
zentując najlepszy układ. Jury konkursowe w składzie przewodni-
czący – Adam Łoniewski, członkowie: Bożena Trocka-Dąbrowa 
oraz Małgorzata Mysur wyłoniło zwycięzcę, który otrzymał puchar  
z rąk jury.

Podczas targów swoje oferty edukacyjne zaprezentowały wszystkie 
szkoły ponadgimnazjalne z  powiatu łaskiego. Nie zabrakło również in-
nych wystawców, z których najliczniejszą grupą stanowiły służby mun-
durowe.

Przed uczniami III klas gimnazjum jedna z ważniejszych decyzji 
w ich życiu – wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Uzyskanie pełnej infor-
macji o ofercie edukacyjnej naszych szkół, zapewne ułatwi gimnazjali-
stom dokonanie najlepszego wyboru.

Dawid Mataśka

VI POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku odbyły się szóste Powiatowe Targi Edukacyjne (5 bm.). Oficjalnego otwarcia 
targów dokonali: wicestarosta łaski Marek Krawczyk wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego Markiem Aulakiem 
i naczelnikiem Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku Małgorzatą Mysur.

W związku z udziałem w konkursie organizowanym przez Sejm Dzieci i Młodzieży, dwie uczennice szkoły średniej: Natalia 
Bartczak i Agnieszka Rosińska z powiatu łaskiego, biorące udział w owym konkursie poznały sporo historycznych faktów 
o gminie Widawa, którymi chciały się z Państwem podzielić. 

MŁODZIEŻ NA TROPIE HISTORII

W okresie międzywojennym w 1921 r. w Widawie żyło 773 Żydów, 
stanowiąc 35% ogółu mieszkańców. Mieli oni swoją bożnicę, czyli ży-
dowski dom modlitwy, który znajdował się na terenie dzisiejszej apteki 
i przychodni lekarskiej. Przywódcą religijnych Żydów był rabin, który 
często był także powiernikiem i doradcą w sprawach osobistych. W pa-
mięci widawian zapisał się zwłaszcza ostatni z nich - Mordechaj Maroko, 
który zginął nie godząc się na wypełnienie rozkazu hitlerowców doty-
czącego spalenia Tory. Po odmowie został oblany benzyną i podpalony 
wraz z Torą.  

Na wiosnę 1940 r. Niemcy utworzyli w Widawie getto, które było 
otwarte. Natomiast w piwnicach dzisiejszego przedszkola przetrzy-
mywano Żydów zanim wywieziono ich do większych gett. W grud-
niu 1941 r. deportowano 25 rodzin żydowskich do Bełchatowa. Latem 
1942 r. wszystkich pozostałych Żydów wywieziono do ośrodka zagłady 
w Chełmnie nad Nerem.

Uczennice wraz z pomocą nauczyciela historii i  wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Łaskiego Roberta Majczyka upamiętniły te wydarze-
nia poprzez wykonanie tablicy pamiątkowej.        Dariusz Cieślak

W zawodach zmierzyły się cztery najlepsze drużyny ligi: Kasztelan 
Rozprza, LUKS Dobroń, Huragan Widawa oraz Siatkarz Wieluń. Zespół 
z Widawy jest jedynym męskim zespołem reprezentującym powiat łaski 
w rozgrywkach III ligi mężczyzn. 

Wyniki meczów układały się następująco:  
1. Kasztelan Rozprza - SIATKARZ Wieluń 3:1 (26:28, 25:11, 30:28, 
25:18) 
2. LUKS Dobroń - HURAGAN Widawa 3:0 (25:11, 25:16, 29:27) 
3. SIATKARZ Wieluń - HURAGAN Widawa 3:2 (25:27, 15:25, 25:17, 
25:14, 15:12) 
4. Kasztelan Rozprza - LUKS Dobroń 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) 

5. LUKS Dobroń - SIATKARZ Wieluń 3:1 (25:22, 25:23, 20:25, 25:22) 
6. HURAGAN Widawa - Kasztelan Rozprza 0:3 (16:25, 30:32, 15:25)

Klasyfikacja końcowa: 
1. Kasztelan Rozprza 
2. LUKS Dobroń 
3. Siatkarz Wieluń 
4. Huragan Widawa

Zespół prowadzony przez Filipa Lipowskiego rozpoczyna przerwę 
letnią. Do treningów zawodnicy wrócą we wrześniu. 

Huragan Widawa

HURAGAN ZAKOŃCZYŁ SEZON NA IV MIEJSCU
W dniach 31 marca - 2 kwietnia w hali sportowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy  
rozegrano turniej finałowy III ligi mężczyzn. 
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REKULTYWACJA WYSYPISKA

W przeszłości na kartach historii Brodnia 
wymieniana była jako miejsce zwycięskiej po-
tyczki powstańców 1863 r., dowodzonych na 
tym terenie przez naczelnika Józefa Oxińskie-
go, z wojskami carskimi. (J.Oxiński „Wspo-
mnienia z powstania polskiego 1863-1864”)

Dzisiaj sołectwo liczy 443 mieszkańców 
(Wilkowyja - 158, Brodnia Górna - 116 i Brod-
nia Dolna – 169 (stan na 5 bm.) i  ma charakter 
typowo rolniczy. Duża część mieszkańców zaj-
muje się uprawą roli i hodowlą. Cieszy zwłasz-
cza fakt, że wielu młodych rolników przejęło 
od rodziców i skutecznie rozwija gospodarstwa 
rodzinne. W Brodni, zwłaszcza na przełomie 
lat 70. i 80. XX w. powstało kilka dużych go-
spodarstw rolnych, jedno z nich odwiedził ów-
czesny sekretarz KC PZPR, a późniejszy pre-
mier Józef Pieńkowski. Była to okazja do po-
krycia asfaltem ponad 3-kilometrowego odcin-
ka drogi z Woli Buczkowskiej (obecnie droga 
powiatowa). 

Dziś o drogi dbają samorządy gminy, po-
wiatu, województwa. Sołectwa reprezentowa-

WIZYTÓWKA GMINY BUCZEK 

SOŁECTWO  BRODNIA
Na północ od Buczku, w sąsiedztwie lotniska 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego położone są 3 wsie 
należące do sołectwa Brodnia: Wilkowyja, Brodnia Górna i Brodnia Dolna.

ne w samorządzie gminnym przez radnych 
i sołtysów najlepiej znają swoje potrzeby. 
Dobre drogi są motorem postępu i lepszego 
standardu życia mieszkańców, a władze samo-
rządowe powinny dbać o zrównoważony roz-
wój całej gminy we wszystkich obszarach jej 
funkcjonowania. Wyżej zacytowane prawdy są 
z pewnością mottem działań wójta Bronisława 
Węglewskiego w odniesieniu do planowanych 
inwestycji w całej gminie, a zwłaszcza w so-
łectwie Brodnia.

Wójt już w 2002 r. umieścił w planie in-
westycyjnym pokrycie asfaltem drogi z Brod-
ni Dolnej do Czestkowa F na odcinku 1,4 km, 
koszt tej jednej z  pierwszych inwestycji to 
prawie 170.000 zł, w 2003 r. zmodernizowano 
(za 33.000 zł) część dróg rolniczych (Brodnia 
-Wilkowyja).

Po wybudowaniu fragmentu drogi asfalto-
wej z Czestkowa F do Brodni Dolnej, gmina 

Projekt pozytywnie wpłynie na ochronę 
środowiska naturalnego i zapobiegnie dalszej 
jego degradacji, zminimalizuje negatywne od-
działywanie na przyległe tereny. 

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 
XXI/157/2016 Rady Gminy Buczek z dnia 
28 grudnia 2016 r., od dnia 3.04.2017 r. ruszył 
nabór wniosków dotyczących dotacji na budo-

wę przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmi-
na Buczek na ten cel przeznaczyła 80 000 zł. 
   

A.M.

Gmina Buczek w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniła wykonawcę robót spośród 7 ofert na zadanie pn. 
„Wykonanie kompleksowych robót w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w Brodni Górnej, gm. Buczek”. Całkowity koszt inwestycji firma wyceniła 
na niespełna 212 tys. zł. Gmina Buczek na inwestycję miała zarezerwowane w budżecie ponad 700 tys. zł.
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9 kontynuowała tę inwestycję we współpracy z samorządem powiatowym 
w 2005 r., oddając do użytku dalszy odcinek z Brodni Dolnej przez Pia-
skowice do Grzeszyna, udział gminy w tej inwestycji wyniósł 84.000 zł. 
W ten sposób mieszkańcy uzyskali dostęp, przez fragment drogi powia-
towej w Gucinie, do drogi krajowej nr 12 Łask – Wadlew, poprawił się 
też dojazd dzieci do szkoły w Buczku i mieszkańców do pracy.

Największa inwestycja drogowa w sołectwie to budowa drogi Bu-
czek-Brodnia w latach 2004-2008 (koszt 876.000 zł). Droga umożliwi-
ła lepszą i bezpieczniejszą komunikację, zwłaszcza dla Brodni Górnej 
i Dolnej z Buczkiem, dojazd z Grzeszyna i Gucina, a obecnie służy też do 
szybszego dojazdu. Dla samej Brodni jest to swego rodzaju obwodnica, 
gdyż nie ma dużego ruchu przez zamieszkałą część sołectwa.

Drogi mają jednak tę właściwość, że co pewien czas wymagają re-
montów i przebudowy, w 2008 r. za kwotę prawie 376.000 zł pokryto 
więc asfaltem drogę z Czestkowa F do Brodni Dolnej. Dwa lata później 
na modernizację drogi rolniczej w Brodni Górnej (od OSP w kierunku 
Brodni Dolnej), a także przebudowę drogi wewnętrznej Brodnia Gór-
na - Wilkowyja wydatkowano kwotę ponad 400.000 zł – inwestycja ta 
objęła łącznie 2 km dróg. W latach 2012-2013 przebudowano też drogę 
103103E w obrębie Brodni Dolnej i Gucina za ponad 854.000 zł, in-
westycje dotyczące przebudowy tej drogi (za kwotę 353.000 zł) konty-
nuowano również w roku 2015, a w latach 2014-2015 w samej Brodni 
Dolnej za 375.000 zł przebudowano drogę gminną 103102E. Razem wy-
budowali ponad 12 km. dróg, z których korzystają mieszkańcy sołectwa 
Brodnia.

Ważnym elementem funkcjonowania gospodarstw jest woda, sołtysi 
i radni na wielu sesjach rady gminy poruszali sprawy związane z funk-
cjonalnym obiegiem wody w gminie.

W latach 2004-2006 w miejsce starej nie funkcjonalnej już hydro-
forni w Brodni, zbudowano, staraniem władz samorządowych i przy 
wsparciu WFOŚiGW w Łodzi, za prawie 726.000 zł, nowoczesną stację 
uzdatniania wody, która nie tylko poprawiła jakość wody, ale rozszerzyła 
liczbę odbiorców do kilku sołectw. O tym jak ważna to inwestycja nie 
trzeba nikogo przekonywać, a zwłaszcza rolników i plantatorów.

W latach 2015-2016 przebudowano też w sołectwie Brodnia (kosz-
tem ponad 124.000 zł z budżetu gminy) stare przyłącza wodociągowe, 
o które zabiegała radna Bożena Kraska.

Trudnym tematem pozostaje zawsze, choćby ze względu na kosz-
ty eksploatacyjne, kanalizowanie wsi. Problemem nie jest wybudowa-
nie kanalizacji sieciowej, ale właśnie koszty eksploatacyjne. Samorząd 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza sołectw 
o tzw. luźnej zabudowie, prowadzi, przy współpracy z WFOŚiGW w Ło-
dzi, program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkań-
cy sołectwa Brodnia już w 2009 r. stali się beneficjentami tego programu, 
korzystając z dotacji ok. 5.000 zł na zakup jednej oczyszczalni. Wybudo-
wano wtedy 32 oczyszczalnie, koszt tej ekologicznej inwestycji to ponad 
69.000 zł. Również w 2014 r. skorzystało z tego programu w sołectwie 
10 gospodarstw (za kwotę 70.000 zł).

Nowoczesna ekologia powinna iść w parze z ekonomią, dla wie-
lu z nas zwłaszcza tych, którzy mają kłopoty finansowe, oszczędności 
w eksploatacji gospodarstwa rolnego, lub domowego to sprawa kluczo-
wa. Propozycja wójta Bronisława Węglewskiego sprzed kilku laty, by 
w gminie montowano solary, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wójt obliczył, 
jak korzystnie na budżet wpływa hybrydowe oświetlenie dróg osiedlo-
wych w Buczku i Czestkowie i „zaraził” tym pomysłem radnych i sołty-

sów. W ten sposób już w 2014 r. w samym sołectwie Brodnia założono 
5 zestawów solarnych i 23 pompy ciepła za kwotę ponad 115.000 zł, 
a także zakupiono (za 63.000 zł) instalacje fotowoltaiczne.

Z budżetu gminy zakupiono też w sąsiedztwie budynku OSP grunt 
pod ewentualną budowę boiska sportowego, obecnie jednak piłkarze 
z Brodni, grający w A klasie, korzystają z boiska w Buczku i nie wycho-
dzą z  propozycją budowy lokalnego stadionu piłkarskiego (zgoda OSP 
Brodnia).

W br. wykonana zostanie też rekultywację w kierunku zagospodaro-
wania rolniczego wysypiska śmieci w Brodni. Obecnie prowadzona jest 
procedura przetargowa. Inwestycja zostanie ukończona we wrześniu br.

Władze gminy dobrze zagospodarowały też budynek po szkole pod-
stawowej, oddając go od lipca 2005 r. w dzierżawę Pabianickiemu Cen-
trum Pomocy - na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Pomocy w Brodni.

Gospodarka komunalna jest oczywiście ważna, podwyższa standard 
życia mieszkańców, ale ważne jest też stworzenie miejsca, w którym spo-
łeczność wsi może się integrować, jest gdzie organizować uroczystości 
rodzinne, środowiskowe.

Takim miejscem w Brodni jest strażnica OSP, która po rozbudowie 
w latach 2010-2012 (za 724.000 zł) uzyskała nie tylko nowy wygląd, ale 
i nowe funkcje. Jest to obecnie również piękna wiejska świetlica środo-
wiskowa, gdzie druhowie strażacy i prężnie działające koło gospodyń 
mają miejsce spotkań i uroczystości. Strażnica ma barwną elewację, do-
brze zagospodarowane otoczenie, jest dumą społeczności lokalnej.

Strażacy ochotnicy z Brodni, którym przewodzi druh Marcin Ba-
dziak, dysponują lekkim samochodem pożarniczym marki „Mercedes 
Sprinter” zakupionym w 2005 r. przy wsparciu budżetu gminy w kwocie 
24.000 zł, samorząd dotował też zakup w 2011 r. dla OSP motopompy. 
Wójt jako prezes Zarządu Gminnego OSP nosi się z zamiarem udzielenia 
pomocy finansowej w najbliższym czasie na zakup nowoczesnej pompy, 
którą druhowie mogą wykorzystywać podczas akcji pożarniczych, ma-
newrów i zawodów sportowo-pożarniczych.

Mieszkańcy gminy Buczek mieli też możliwość zobaczenia i odczu-
cia gościnności strażaków i koła gospodyń z Brodni podczas „Wigilii dla 
osób samotnych”, wspaniale przygotowanej organizacyjnie przez panie 
z KGW, ze szczególnym zaangażowaniem sołtys Danuty Czypryniak, 
która aktywnie reprezentuje sołectwo w samorządzie gminnym.

„Praca sołtysa wymaga stałej współpracy z ludźmi. Więc staram się 
to robić najlepiej jak potrafię, dzieląc pracę społeczną z zawodową i pra-
cą w gospodarstwie - mówi sołtys Danuta Czupryniak. - Nie jest łatwo. 
Sołectwo jest rozległe, nie ma tutaj skupionej zabudowy”.

Powojenni sołtysi Brodni to: Józef Grącki, Józef Klimczak, Antoni 
Ratajczyk, Stanisław Ratajczyk, Alojzy Kubicki i Danuta Czupryniak.

Władze samorządowe są zadowolone ze współpracy z KGW, straża-
kami, a w ostatnich 5 latach - także z Zarządem Klubu ,,Tęcza’’. Dzięku-
jemy wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju tego sołectwa 
i gminy.

Podsumowując zaangażowanie władz samorządowych w rozwój in-
frastruktury sołectwa wspomnijmy jeszcze o ponad 5,4 mln złotych , któ-
re trafiły tutaj w ciągu 14 lat. Gospodarze gminy z wójtem B. Węglew-
skikm nie zapominają o Brodni, o czym świadczy chociażby wspomnia-
na kwota przeznaczono na infrastrukturę sołectwa. Niemalże wszystkie 
przedsięwzięcia finansowano ze środków pozabudżetowych.

A.Z.

SOŁECTWO  BRODNIA

Urząd Gminy w Buczku uprzejmie przypomina wszystkim podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, że 15 maja mija 
termin zapłaty drugiej raty podatku. Z dniem 1 stycznia br. nastąpiła zmiana rachunków bankowych:

Podajemy numery służące poszczególnym rodzajom wpłat.
Opłata za śmieci                          14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Podatki                                        41 9270 1016 0100 0013 2001 0318
Woda                                           68 9270 1016 0100 0013 2001 0317
Pozostałe dochody (opłata skarbowa, zajecie pasa drogowego, czynsze, dzierżawy użytkowanie wieczyste, opłaty za zezwolenie na sprzedaż al-

koholu, zwroty za energie elektryczną oraz pozostałe wpłaty) 95 9270 1016 0100 0013 2001 0316.                                                                                                                                           
                          T.K.

P R Z Y P O M I N A M Y
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Głównym celem projektu jest adaptacja pomieszczeń w celu uzy-
skania dodatkowych 44 miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej, jak również doposażenie w pomoce dydaktycz-
ne, prowadzenie nowo utworzonych miejsc, organizację dodatkowych 
nowych zajęć wspierających rozwój kompetencji matematycznych, spo-
łeczno-emocjonalnych, terapeutycznych dla dzieci z opóźnionym rozwo-

jem mowy (ORM), realizację projektu edukacyjnego z zakresu podróży 
przyrodniczych i inne. 

Całkowita wartość projektu to ponad 900 tys. złotych, w tym kwota 
dofinansowania wynosi 800 tys. złotych. Obecnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie konkursu.

K.B.

PRZEDSZKOLE NA MEDAL
7 lutego br. gmina Buczek złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu 
pt. „Przedszkole na medal” w ramach XI Osi Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. XI.1 Działania Wysoka jakość edukacji. XI.1.1 
Poddziałania Edukacja przedszkolna RPO. 

W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności SGW w Bachorzy-
nie przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk. Stowarzyszenie oszczędnie 
gospodarowało swoim środkami. Rok ten został zamknięty na rachunku 
oszczędnościowym saldem dodatnim - 3 602,40 zł. Walne Zgromadzenie 
udzieliło absolutorium Zarządowi za 2016 r. 

Siódmy rok działalności Stowarzyszenia był okresem pracowitym, 
a zarazem widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzysze-
nia, które na wspólny sukces Stowarzyszenia pracowały bardzo aktyw-
nie. Aktywną działalność kobiet, ich pracę, pasję, zaangażowanie w roz-
wój swojej wsi zauważyli i mocno docenili czytelnicy „Dziennika Łódz-
kiego”, oddając swoje głosy na SGW. Natomiast nagrodą było zajecie 
I miejsca w plebiscycie na najpopularniejsze KGW w powiecie łaskim. 
Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc, jaką Stowarzyszenie otrzy-
mało w 2016 roku, zarząd kieruje do: Bronisława Węglewskiego - wójta 
gminy Buczek, Anny Doliwy - prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Ła-

sku, Jolanty Nietupskiej - dyrektor GOKiS w Buczku, Daniela Błońskie-
go - szefa firmy kamieniarskiej w Bachorzynie, Błażeja Taborowskiego 
– przedstawiciela Drukarni TAGRAF w Bachorzynie, Krzysztofa Tom-
czyka - szefa marketu TOM-KOR w Buczku.  

 W imieniu Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim 
członkiniom. Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczaso-
wą działalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów sta-
tutowych Stowarzyszenia.

W spotkaniu pań z Bachorzyna uczestniczyli m.in.: Andrzej Zieliń-
ski – przewodniczący Rady Gminy Buczek, sekretarz gminy Buczek - 
Zenona Romankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku - Jolanta Nietupska, a także sołtys wsi Bachorzyn - Mieczy-
sław Grabarz.

J.R.

PANIE Z SGW W BACHORZYNIE ZAUWAŻONE I DOCENIONE
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku odbyło się VII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Bachorzynie sumujące dorobek pań w 2016 roku.

Terminy odbioru Obsługiwany region
11-05-2017 r.
12-05-2017 r.
13-05-2017 r.

Region 1: Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F.

18-05-2017 r.
19-05-2017 r.
20-05-2017 r.

Region 2: Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, 
Bachorzyn, Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, 
Sowińce, Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.

FIRMA „JANTAR” INFORMUJE, ŻE ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY BUCZEK ODBĘDZIE 

SIĘ W NIŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH:

Zbiórka obejmuje odpady:

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe (np. 
wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy 
stolarki, stoły, krzesła, drzwi bez elementów 
szklanych, panele, okna bez szyb, dywany, wy-
kładziny, materace, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych 
rozmiarów, rowery, grzejniki),

20 01 40 - metale, złom,
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne (np. telewizory, komputery, mo-
nitory),

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, od-

kurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, czaj-
niki elektryczne, suszarki, kuchenki elektrycz-
ne, zmywarki),

20 01 23* - urządzenia zawierające freon 
(np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, klima-
tyzatory),

16 01 03 - zużyte opony (tylko opony z sa-
mochodów osobowych do 4 sztuk),

20 01 33* - baterie i akumulatory,
20 01 10 - odzież,
20 01 11 - tekstylia,

Mieszkańcy posesji mają obowiązek wy-
stawienia w/w odpadów przy punktach odbioru 
odpadów komunalnych. W przypadku gdy wy-

stawione odpady nie będą odpowiadać rodza-
jom wymienionych powyżej, wykonawca ma 
prawo do nieodebrania odpadów. Nie odebrane 
odpady będą fotografowane, a cała dokumenta-
cja zostanie przekazana gminie.

Pragniemy poinformować, iż zbierany zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi 
być kompletny!

WSZYSTKIE GABARYTY WYSTAWIA-
MY DO GODZINY 7 RANO PIERWSZEGO 
DNIA ODBIORU (tj. Region 1: 11-05-2017 r., 
Region 2: 18-05-2017 r.).
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 WIOSNA Z ŁASKIM DOMEM KULTURY

Łask od połowy lat pięćdziesiątych posia-
da lotnisko wojskowe. To współczesne znaj-
duje się w strukturach NATO i ma F-16. A że 
mieszkańcy grodu nad Grabią kochają latające 
maszyny, więc je nie tylko namiętnie ogląda-
ją, gdy mają taką okazję (ostatnio coraz mniej, 
niestety), ale i fotografują. Zatem wystawa 
„Fotografia lotnicza” zorganizowana w Ga-
lerii z Fortepianem ŁDK przez wspomnianą 
placówkę wspólnie ze Stowarzyszeniem Mi-
łośników Lotnictwa Ziemi Łaskiej jest strza-
łem w dziesiątkę. Warto ją obejrzeć, choćby 
w ostatnich dniach, bo czynna jest tylko do 
28 bm.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy 
autorów zdjęć: Leszek Jóźwik, Maciej Olesz-
ko, Grzegorz Jaskulski, Marcin Gołębnik, Da-
riusz Kempski, Radosław Pierzynka, Grzegorz 
Klimczak i Tomasz Królikowski. 

(er)

FOTOGRAFIA LOTNICZA W ŁDK
To jest wystawa przede wszystkim dla pasjonatów lotnictwa, ale nie tylko. Oczywiście pokazuje różnorodne maszyny, nawet te 
zaliczane do najnowocześniejszych na świecie, jakie latają od lat pod łaskim niebem, ale też pokazuje żołnierski trud. Wszak do tego, 
by nawet te najdoskonalsze maszyny wzbiły się w powietrze, potrzebna jest infrastruktura i ludzie na ziemi.

Także w kalendarzu naszych imprez pojawia się sporo nowości. 
W tym roku odbędzie się pierwszy w historii Łasku „Rokosz Artystycz-
ny”, próbujemy tą akcją otworzyć się na nowe wyzwania i możliwości. 
Zintegrować wokół tej idei jak największą grupę osób, które chciałyby 
przeżyć „przygodę życia” i  porozmawiać o Polsce językiem sztuki.

Podczas trzydniowych warsztatów: plastycznych, tanecznych, te-
atralnych, wokalnych, happeningowych i obywatelskich wraz z prawie 
setką osób z powiatu łaskiego, gości z Łodzi, Częstochowy i Katowic 
będziemy nie tylko dyskutować, inspirować się nawzajem i uczyć trudnej 
sztuki „scenicznego bycia”, ale także tworzyć widowisko teatralne poka-
zywane w ŁDK 3 maja o godz. 13.30.

Chcemy stawać się coraz bardziej otwarci na nowe środowiska, nowe 
osoby, nowe sposoby postrzegania i funkcjonowania jedynego Domu 
Kultury w Łasku, wyciągamy więc zapraszającą rękę do wszystkich, któ-
rzy wierzą, że w czasach pełnych napięć i podziałów, święto konstytucji 
bedzie świętem jedności, a nic tak skutecznie nie jednoczy ludzi jak po-

czucie wspólnoty w sztuce. Dlatego zachęcam, abyście dali szanse tego-
rocznemu „Rokoszowi Artystycznemu” i zjawili się u nas na warsztatach 
jako twórcy, bądź jako widzowie. Wszelkie informacje o tym jak zgłosić 
się do udziału w „Rokoszu Artystycznym” znajdziecie na naszej stronie. 

Kolejną wiosenną propozycją będzie „Słońcobranie” - cykl imprez, 
które zdarzać się będą w ogrodzie za ŁDK przez cały okres wiosenno-
-letni. Już 13 maja od godziny 14 ruszamy z niesamowitym piknikiem 
rodzinnym. Świetni animatorzy, Grupa Motocyklowa Forever Young 
z Sędziejowic, straż pożarna, pokaz pracowni modelarskiej, gry, konkur-
sy, quizzy, ciepła rodzinna atmosfera, garść niespodzianek i występ ka-
baretu Świerszczychrząszcz o godz. 19 rozbudzą, jak mniemam, apetyty 
na kolejne „Słońcobrania”, które będą się odbywać regularnie przez całą 
wiosnę i lato. 

Bądźcie z nami tej wiosny.
Adam Łoniewski

Nadchodzi wiosna. W tym roku z impetem wyszliśmy jej na spotkanie. Rozpoczęliśmy parę niezbędnych i bardzo ważnych dla nas inwe-
stycji. Zaczynamy do końca osuszać i izolować fundamenty, rozpoczynamy remont podjazdu. Złożyliśmy zapytania ofertowe dotyczące 
zainstalowania klimatyzacji w Galerii z Fortepianem. Rozpoczęliśmy proces doposażania instytucji w niezbędny sprzęt informatyczny 
i rejestrujący nasze imprezy. Przebudowujemy stronę internetową i intensywnie pracujemy nad upiększeniem terenu wokół ŁDK. 
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Już przy wejściu do szkoły byli serdecznie 
witani przez młodzież Liceum. Przedstawicie-
le Samorządu Uczniowskiego: Natalia Gabry-
jączyk, Natalia Drewniak, Klaudia Owczar-
ska, Rafał  Jutrznia oraz Marcin Kwiatek 
oprowadzali gości po budynku, opowiadając 
o poszczególnych pracowniach, a także zaję-
ciach, które są w nich prowadzone. Informacje 
o wyjątkowych szczególnych osiągnięciach 
uczniów w Liceum: udziale w olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach: matematycz-
nych, chemicznych, biologicznych, geogra-
ficznych, recytatorskich, a także literackich 
zostały zaprezentowane w przystępny sposób 
na prezentacji multimedialnej. Zdjęcia w niej 
umieszczone potwierdzały uczestniczenie 
młodzieży w zajęciach na niemal wszystkich 
wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego oraz Po-
litechniki Łódzkiej. Współpraca z tymi uczel-
niami pozwala uczniom szkoły przygotowy-
wać się bardzo dobrze do matury i wybranych 
studiów. Goście mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną przygotowaną specjalnie dla nich.

Na korytarzach każda  klasa  szkoły 
przygotowała stoisko tematyczne, dotyczą-
ce  swojej klasy. Przy stoiskach gimnazjali-
ści również mieli możliwość porozmawiania 
z uczniami Liceum, którzy chętnie udzie-
lali odpowiedzi na wszystkie pytania gości 

NAUKOWO I ARTYSTYCZNIE

5 bm., jak co roku,  korytarze I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku wypełniły się gwarem, bowiem pojawiły się na nich tłumy 
gimnazjalistów - potencjalnych kandydatów  zainteresowanych edukacją w najlepszej w powiecie, renomowanej, stuletniej szkole.  
Czekało na nich wiele ciekawych atrakcji zarówno naukowych, jak i artystycznych. Uczniowie gimnazjów z Buczku, Dobronia, 
Kolumny, Łasku, Sędziejowic, a także Widawy mogli obejrzeć świetnie wyposażoną, nowoczesną szkołę.

DZIEŃ OT WARTY W I  LO

dotyczące szkoły. Na stoiskach znajdowały 
się interesujące rekwizyty związane z ofer-
tą edukacyjną szkoły: humanistyczno - praw-
niczą, lingwistyczną, politechniczną, me-
dyczno - pożarniczą, turystyczno - sportową. 
Wszystkie przedmioty zgromadzone na sto-
iskach pokazywały w wyrazisty sposób, jakie 
kierunki studiów można wybrać po ukończeniu 
danej  klasy, jaki zawód można zdobyć.  Sto-
iska budziły ogromne zainteresowanie gimna-
zjalistów, którzy mogli się zorientować, że po 
ukończeniu naszego Liceum mogą studiować 
na każdej uczelni na dowolnie wybranym przez 
siebie kierunku.

Ciekawym wspólnym pomysłem nauczy-
cieli oraz uczniów było przygotowanie stano-
wiska związanego z kulturą Stanów Zjedno-
czonych. Znalazły się na nim nie tylko zdjęcia, 
ale i przedmioty kojarzące się z Ameryką. Każ-
da z grup zwiedzających szkołę uczestniczyła 
w zajęciach przygotowanych przez nauczycie-
li, a krótkie lekcje pokazowe dotyczyły zagad-
nień z zakresu biologii, chemii, geografii, hi-
storii, języka polskiego oraz matematyki.

W bibliotece gimnazjaliści mogli podzi-
wiać ciekawą wystawę najstarszych wolumi-
nów literatury polskiej i obcej, które posiada 
nasza szkoła. Ze względu na wysoką wartość 
tych książek tego typu wystawy są organizowa-

ne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Sala gimnastyczna stała się miejscem pre-

zentacji talentów uczniów, którzy pięknie ma-
lują, wygrywają konkursy plastyczne (Patrycja 
Mielczarek, Aleksandra Zając), fotograficzne 
(Izabela Liwińska). Utalentowani uczniowie 
przygotowali koncert, który poprowadzili: 
Magdalena Pikorska i Dawid Sęcio. Występo-
wały w nim zarówno dziewczęta: Jagoda Kacz-
marek, Aleksandra Niełaczna, Julia Wojtaszek, 
Agnieszka Bednarek, cheerleaderki z klasy IIe, 
jak i chłopcy: Błażej Błoński, Bartosz Maniec-
ki, a także nasz zespół Medians.

Gimnazjaliści mogli zobaczyć, że w szkole 
jest wielu młodych ludzi, którzy są doceniani,  
chętnie prezentują swój talent, a także poma-
gają innym w czasie corocznych koncertów 
charytatywnych. Swoich sił mogli spróbować 
także na sprzęcie sportowym.

Zdjęcia naszych absolwentów, którym uda-
ło się osiągnąć życiowy sukces i zrealizować 
swoje marzenia, dowodzą, że szkoła wspania-
le przygotowuje nie tylko do matury, ale i do 
życia. Natomiast zdjęcia z akcji prowadzo-
nych przez samorząd uczniowski, a w których 
uczestniczą wszyscy uczniowie, są dowodem, 
że w I LO w Łasku  rozwija kreatywność, 
wspiera rozwój fizyczny i emocjonalny.  
     M.L.

Główna siedziba hurtowni mieści się w Ła-
sku przy ulicy Marii Konopnickiej 21, a jej 
oddział znajduje się w Łodzi na ul. Spiskiej 1. 
Polwet-Centrowet jest członkiem Polskiej 
Grupy Weterynaryjnej zrzeszającej hurtownie 
w całej Polsce, której celem jest zapewnienie 
łatwego dostępu do pełnej i najtańszej oferty le-
ków weterynaryjnych, nowości i promocji oraz 
kompleksowa obsługa lecznic na terenie całego 
kraju.

Wieloletnie doświadczenie właścicieli oraz 
zaangażowanie pracowników zaowocowało 
szybkim rozwojem firmy. Bardzo dobra pozy-
cja na rynku pozwoliła na rozbudowę magazy-
nów i rozszerzenie oferty asortymentowej. Po-
lwet-Centrowet prowadzi aktualnie dystrybucję 
produktów weterynaryjnych wszystkich reno-
mowanych producentów krajowych i zagra-
nicznych, oferując swoim klientom pełny asor-
tyment leków dostępnych na polskim rynku. 

Aby sprostać oczekiwaniom klientów 
oraz ułatwić pracę, rozbudowano i rozwinięto 

POLWET-CENTROWET – SILNY I KONKURENCYJNY
Hurtownia leków weterynaryjnych Polwet-Centrowet powstała w 1990 roku, założyli ją w formie spółki cywilnej lekarze 
weterynarii Zbigniew Rybiński i Bogdan Wasilewski. Firma powstała na miejscu dawnego wojewódzkiego magazynu leków, 
kontynuując w ten sposób wieloletnią działalność na rynku branżowym. 

nie tylko powierzchnie magazynowe i środki 
transportu, ale także system informatyczny. 
Dzięki systemowi B2B klienci mogą mieć do-
stęp do asortymentu firmy 24 h na dobę i w do-
godnym dla siebie czasie i miejscu składać za-
mówienia w formie elektronicznej.

Do 2013 roku Polwet-Centrowet dzia-
łał jako spółka, obecnie zarządzany jest przez 
Bogdana Wasilewskiego. Głównym atutem 
firmy są pracownicy, tworzący jej siłę i konku-
rencyjność.

BW
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Na konkurs nadesłano 169 prac plastycznych ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
świetlic terapeutycznych i oddziałów integracyjnych, wykonanych róż-
nymi technikami, z których nagrodzono 20. Zwycięzcami w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych zostali:

Grupa I – autorzy w wieku 6-9 lat
1.  Kornelia Langowska   SP nr 5 w Łasku
2.  Anna Sukiennik         SP nr  5 w Łasku
3.  Fabian  Hetmanek   SP nr 4 w Łasku (Kolumna)
Wyróżnienia:
Nikola Pawlak    Zespół Szkół w Marzeninie
Szymon Janiszewski   Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Grupa II – autorzy w wieku 10-13 lat
1.  Maciej Shah Bukhari   SP nr 4 w Łasku (Kolumna)
2.  Julia Różycka   Zespół Szkół w Kwiatkowicach
3.  Martyna Kowalska   SP w Widawie
Wyróżnienia:
Zofia Lisiecka    SP nr 4 w Łasku (Kolumna)
Olga Bińkowska   SP nr 4 w Łasku (Kolumna)

Grupa III – autorzy w wieku 14-18 lat
1.  Dominika Kalinowska  PG nr 2 w Łasku
2.  Amelia Kowalska   PG nr 2 w Łasku
3.  Patrycja Florczak   Gimnazjum nr 3 w Łasku 
    (Kolumna)
Wyróżnienia:
Julia Niewiadomska   PG w Widawie
Kacper Lisowski   PG w Widawie

Grupa IV – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, świetlic terapeu-tycznych, oddziałów inte-
gracyjnych (do lat 18)

1.  Marcelina Łaguniak  Specjalny Ośrodek Szkolno-             
                                                                Wychowawczy w Łasku

2.  Aleksandra Wawrzyniak SOSW w Łasku
3.  Klaudia Wawrzyniak  SOSW w Łasku
Wyróżnienia:
Patryk Klepacz   SP nr 5 w Łasku
Jakub Urbański   SOSW w Łasku

NAGRODZONO MŁODYCH PLASTYKÓW

Zjawisko wypalania traw i pozostałości ro-
ślinnych przez ludzi pojawia się przede wszyst-
kim w okresie późnej zimy oraz wczesnej wio-
sny. W tym czasie znikają połacie śniegu za-
legające na polach, łąkach, trawnikach, a wiatr 
i promienie słoneczne przesuszają wierzchnią 
warstwę gleby. Rolnicy, właściciele posesji 
i  wytyczone służby miejskie przystępują do 
usuwania zanieczyszczeń pozimowych na po-
lach, w obrębie obejść domowych, w parkach, 
ze skwerków oraz poboczy dróg i ulic. 

WIOSENNE ZAGROŻENIE POŻAROWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przypomina o występującym corocznie w powiecie łaskim problemie 
dotyczącym bezmyślnego wypalania traw i pozostałości roślinnych. 

Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych 
porządkach dla wielu nierozważnych i bez-
myślnych osób stał się ogień. Mimo że wypala-
nie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo 
niebezpieczne, co roku nierozważni właśnie 
w ten sposób „oczyszczają” swoje pola, łąki 
i trawniki. Nieodpowiedzialność osób wypala-
jących trawy i pozostałości roślinne powoduje 
niejednokrotnie powstanie tragicznego w skut-
kach pożaru, doprowadzając do tego, że giną 
ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, zabudo-
wania mieszkalne i gospodarcze. 

W okresie od początku marca do końca 
maja 2016 roku w powiecie łaskim zanotowano 
19 pożarów związanych z wypalaniem suchej 
trawy i pozostałości roślinnych, co stanowiło 
31% wszystkich pożarów powstałych w tym 
czasie. Przyczyną powstania powyższych po-
żarów była przede wszystkim nieostrożność 
przy posługiwaniu się ogniem otwartym, nie-
stety odnotowano również 3 podpalenia umyśl-
ne. Wyjazd strażaków do zdarzeń związanych 

z tymi pożarami powoduje niepotrzebną stra-
tę czasu wiedząc, w tym momencie ktoś inny 
może wzywać strażaków na ratunek lub potrze-
bować pomocy.

Przestrzegając przed niewłaściwym zacho-
waniem osób, które nie stosują się do zasad 
bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powia-
towa PSP informuje, iż za wypalanie wierzch-
niej warstwy gleby i traw grozi kara aresztu, 
nagany lub grzywny, której wysokość może 
wynosić nawet 5000 zł. W myśl Kodeksu Kar-
nego „Kto sprowadza zdarzenie, które zagra-
ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”.

Zanim podpalisz pozostałości roślinne 
na polu czy łące, pomyśl ile czasu i sił po-
święcą strażacy, by ugasić pożar, który wy-
mknie ci się spod kontroli i jak wiele złego 
możesz wyrządzić sobie i innym ludziom.

KP PSP w Łasku

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” - to hasło Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, 
którego powiatową edycję podsumowano niedawno w Łasku (12 bm.).

Laureatom konkursu plastycz-
nego nagrody rzeczowe, które 
ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Łasku i pamiątkowe dyplomy 

wręczyli: starosta łaski Teresa We-
sołowska i zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Łasku.

mł. bryg. Piotr Cały
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Życiorysy przodków pani Zofii tylko z pozoru są banalne. Gdy przyj-
rzymy się im bliżej, okazuje się, że niemal każdy z nich jest materiałem 
na frapującą opowieść. O życiu i przemijaniu, o uniwersalnych praw-
dach.

WIECZORAMI CZYTAJĄ „POTOP”
Gorącymi patriotami są też inni członkowie jej rodziny. Dziadek ze 

strony mamy Józef Zieliński, pochodzi z Sieradzkiego, rocznik 1892, 
uczy się ślusarstwa w słynnym łaskim zakładzie Wincentego Łyżwy. Na 
egzamin przed komisją  zduńskowolskiego  Cechu Ślusarzy wykonuje 
oryginalną kratę wejściową do kaplicy św. Anny w łaskiej kolegiacie. 
Wyczarowuje cudeńka, np. szwagrowi ofiarowuje własnoręcznie wyko-
naną wiatrówkę, zaś swojej córce - szatkownicę do kapusty, a nawet lo-
kówkę do włosów, która potem służy wnuczkom.

Dziadkowie pobierają się w 1914 roku w Burzeninie i tam też 
w 1917 roku rodzi się moja mama – opowiada pani Zofia. – Gdy  babcia 
jest w ciąży, dziadek wieczorami czyta jej „Potop” i dziecko ma mieć 
na imię Jędruś albo Aleksandra. Głośne czytanie książek to chyba taka 
nasza rodzinna tradycja. Pamiętam taki obrazek: mama szyje albo ceruje, 
jest ciepło od kaflowego pieca i siostra Urszula czyta na głos Juliusza 
Verne’a „Dwa lata wakacji”.

Przez wiele lat Zielińscy jeżdżą po całej Polsce, od miejscowości 
do miejscowości, od tartaku do tartaku. Józef instaluje maszyny tartacz-
ne, piły i taśmociągi. Gdy dzieci muszą wreszcie iść do szkoły, osiadają 
w Zelowie. Józef  pracuje w zakładzie włókienniczym, jest konserwato-
rem maszyn. Niewiele brakuje, by podczas okupacji został rozstrzelany 
lub trafił do obozu zagłady za sabotaż. Zamarzły rury i od mrozu popę-
kały. Zostaje aresztowany… Po wojnie dziadkowie pani Zofii wyprowa-
dzają się do Legnicy, gdzie też Józef umiera  w 1955 roku.

BRONIŁ ZIEMI JAK NIEPODLEGŁOŚCI
Izydor Ruszkowski nie chciał wspominać najtrudniejszych chwil ze 

swojego życia. Znał doskonale smak biedy i ciężkiej pracy, przeżył lata 
okupacji hitlerowskiej działając w AK-owskim podziemiu, a po wojnie 
poznaje uroki nowej władzy. Boi się utraty tych swoich kilku hektarów 
ziemi, do których jest przywiązany, dlatego sprzeciwia się władzy ludo-
wej. Ta uznaje go za reakcjonistę. Taka etykietka wystarcza, by na lata 
trafić za kratki, dostając potem wilczy bilet i nie móc znaleźć pracy.

Pochodzi z rodziny, w której na świat przychodzi aż 13 dzieci, ale 
żyje tylko 6. Z zawodu rolnik. Rodzi się w kwietniu 1919 roku jako syn 
Juliana Ruszkowskiego. W czasie wojny rozwozi po wsiach naftę, co 
ułatwia mu poruszanie się po terenie, a potem znajduje zatrudnienie w ła-
skiej mleczarni, przy ulicy Żeromskiego, w budynku, w którym dziś ma 
swoją siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna.

Mleczarnia w tamtych czasach jest firmą specyficzną, podobnie jak 
łaska poczta. Pracownicy zarówno mleczarni, jak i poczty mogą poru-
szać się po terenie i działać w konspiracji. A ponadto w mleczarni wyra-
biany jest artykuł strategiczny dla okupanta – deficytowe wówczas ma-
sło. Ruszkowski - oficjalnie pracownik mleczarni, a w konspiracji żoł-
nierz Armii Krajowej ps. „Zawierucha” -  nie raz ratuje znajomych owym 
deficytowym artykułem spożywczym.

Przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza ma niewielkie gospodarstwo rol-
ne, ale w domu panuje bieda. Najczęściej jedzą ziemniaki, kapustę i mle-
ko, mięso jest tylko od święta. Pani Zofia wspomina, że gdy miała się 
urodzić, panowały siarczyste mrozy. Z okazji urodzin córki Ruszkowski 
zabił barana. - Prawdopodobnie z powodu zmęczenia, a może radości 
z urodzin dziecka, tato lub babcia niedokładnie zamknęli sień na noc 
i psy, które gospodarze spuszczali z łańcuchów by pilnowały gospodar-
stwa, miały tej nocy ucztę. Strata mięsa była ogromnym ubytkiem w die-
cie matki karmiącej piersią. Podobno tata płakał, bo nie mógł zapewnić 
ukochanej żonie odpowiedniego pożywienia.

Po wyzwoleniu takich jak on traktują źle, jako wrogi element. Wła-
dza ludowa nie ma zaufania do „zaplutych karłów reakcji”.  Oni też bun-
tują się przeciwko nowym porządkom. W 1946 roku Ruszkowski rozkle-
ja więc na murach ulotki przeciwko referendum mającym uwiarygodnić 

DUMNA ZE SWOICH PRZODKÓW

Pracownicy łaskiej 
mleczarni w okresie 

okupacji hitlerowskiej, 
trzeci od lewej (na 
krześle), w koszuli 

z podwiniętymi 
rękawami – Izydor 

Ruszkowski, 
zdjęcie ze zbiorów 
Zofii Ruszkowskiej

decyzje władzy ludowej. Za opór przeciwko nowej rzeczywistości do-
staje wyrok 2 lat więzienia. Gdy opuszcza mury więzienia we Wronkach 
i powraca do Łasku, nie może znaleźć pracy. Na szczęście na początku 
1953 roku w Pabianicach powstaje spółdzielnia kominiarzy, do której 
trafia dzięki namowom małżonki. Do emerytury pracuje jako kominiarz. 
Umiera w 1998 roku i pochowany zostaje na łaskim cmentarzu. Pozosta-
wia piątkę dzieci: Urszula jest archeologiem, Zbigniew korzysta z eme-
rytury, Zofia z zawodu ekonomistka także jest emerytką, Ewa miesz-
ka poza granicami kraju, zaś Zenon – muzyk z wykształcenia pracuje 
w olsztyńskiej filharmonii.

O Izydorze Ruszkowskim wspomina w swojej książce poświęconej 
AK na ziemi łaskiej zmarły niedawno Stanisław Osiński. Wymienia jego 
stopień wojskowy, konspiracyjny pseudonim. Tylko nieliczni pamiętają, 
że Ruszkowski z małżonką przez wiele lat śpiewał w kościelnym chórze.

 
URATOWANE OD ZAPOMNIENIA

Pani Zofia o swojej rodzinie może opowiadać godzinami. Udało jej 
się zebrać sporo dokumentów, które przybliżają postacie już niemal za-
pomniane, jak choćby owego Izydora. Już na zakończenie wspomina, że 
jej ojciec, mający tylko wykształcenie podstawowe, kominiarskim cze-
ladnikiem  został niejako przez przypadek, ale jego syn Zbigniew był 
już mistrzem w tym zawodzie, i to po maturze, a jego syn z kolei – już 
inżynier komputerowy  prowadzi własną działalność kominiarską. To 
już trzy pokolenia kominiarzy. Czy najmłodszy kilkumiesięczny Oliwier 
odziedziczy ten fach? Gdyby tak się stało, byłoby czwarte pokolenie…

(PO)

Izydor Ruszkowski, 
ze zbiorów córki 
Zofii Ruszkowskiej

Ród Ruszkowskich w centralnej Polsce występuje w wielu miejscowościach, od kilku stuleci. Łaskowianka Zofia Ruszkowska dumna 
jest więc ze swoich przodków, a szczególnie ojca Izydora, który po wojnie  trafił do więzienia za przekonania polityczne.
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Komputer oraz telefon komórkowy to po-
żyteczne wynalazki, z których obecnie korzy-
stają wszyscy - dzieci i dorośli. Internet stano-
wi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platfor-
mą, na której młodzież kontaktuje się z rówie-
śnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jed-
nak pamiętać, że wykorzystywany w sposób 
niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. 
Nękanie rówieśników, udostępnianie danych 
osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich 
dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść 
poważne konsekwencje.

Aby zapobiec niepożądanym sytuacjom 
policjantki z łaskiej komendy rozmawiały 
w ostatnim czasie z dziećmi i młodzieżą o nie-

bezpieczeństwach oraz skutkach wynikają-
cych z niewłaściwego wykorzystania interne-
tu. Mł. asp. Katarzyna Staśkowska spotkała się 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Widawie, 
aby uświadomić uczniom, czym jest zjawisko 
cyberprzemocy, jednocześnie poinformowała 
ich o skutkach umieszczania w sieci obraźli-
wych wpisów i haseł, które pomimo usunięcia, 
pozostają tam na zawsze.

Podobną tematykę dotyczącą zjawiska cy-
berprzemocy podjęły sierż. Patrycja Ligner 
oraz mł. asp. Katarzyna Staśkowska, które 
spotkały się z dziećmi w Szkole Podstawo-
wej w Okupie. W trakcie spotkania uczniowie 
obejrzeli bajki oraz film edukacyjny dotyczą-

ce wspomnianego zjawiska. Podczas spotkania 
poruszyły także tematy związane z zachowa-
niem się w szkole i w miejscach publicznych. 
Policjantki zwracały uwagę na sytuacje, w któ-
rych najczęściej może dochodzić lub dochodzi 
do łamania prawa, a także na to, jak zachować 
się, aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą 
przestępstwa. W czasie każdej dyskusji poli-
cjanci przypominają także o odpowiedzialno-
ści nieletnich, jaka wiąże się z nieprawnymi 
zachowaniami obserwowanymi w internecie, 
jednocześnie przypominając, że w sieci nigdy 
nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie kom-
putera zostawia ślady.

KPP Łask

W SIECI NIE JESTEŚMY ANONIMOWI
Policjanci z Łasku spotykają się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez cały rok. Tematyka 
prowadzonych zajęć jest różnorodna. Mundurowi rozmawiają z uczniami między innymi na temat zjawiska cyberprzemocy 
i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkań wyjaśniają uczniom na czym polega cyberprzestępczość oraz jakie są jej 
prawne aspekty i konsekwencje.

POLICJANCI ROZMAWIALI O CYBERPRZEMOCY

Niska emisja to zanieczyszczenia wydostające 
się z nisko położonych nad ziemią obiektów: 
samochodów i kominów prywatnych domów. 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ła-
sku wzięli udział w programie edukacji eko-
logicznej „Weź oddech”. Program powstał 
we współpracy z Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. Uczniowie otrzymali pomoce nauko-
we i samodzielnie realizowali projekt, co po-
zwoliło im zrozumieć zjawisko niskiej emisji 
i aktywnie włączyć się w informowanie o nim 
i przeciwdziałanie mu.

Uczniowie zbadali natężenie ruchu samo-
chodowego na ulicy przed szkołą, przeprowa-
dzili ankietę o sposobach dojeżdżania uczniów 
i nauczycieli do szkoły. Uczestniczyli w za-
jęciach terenowych i badali stan powietrza 
w centrum Łasku.

Przygotowali prezentację multimedialną 
o niskiej emisji, o szkodliwości pyłów zawie-
szonych i smogu. Zaprezentowali też wystawę 
tematyczną i gazetki ścienne o zanieczyszcze-
niu powietrza i sposobach ograniczania niskiej 
emisji dostępnych dla uczniów i rodziców. Za-

projektowali ulotki o niskiej emisji i zapozna-
li z tym zagadnieniem uczniów z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Łasku. Te wszystkie dzia-
łania służyły również przybliżeniu problemu 
wielu mieszkańcom Łasku.

Celem programu było też kształtowanie 
postaw obywatelskich u uczniów, co zaowoco-
wało napisaniem petycji do dyrektor Violetty 
Dygasińskiej o zakup większej ilości stojaków 
na rowery i zainstalowanie ich przed budyn-
kiem szkoły.

Monika Durys

STOP NISKIEJ EMISJI

„Poszukiwanie” to zbiór dojrzałych i mą-
drych utworów poetyckich, będących plonem 
przemyśleń autora, który jest człowiekiem do-
świadczonym i patrzącym szeroko. Wasilew-
ski, jak na twórcę dojrzałego przystało, pisze, 
że są takie prawdy w życiu, których lepiej nie 
znać i „są takie pytania, na które lepiej nie znać 
odpowiedzi”, „może dano nam więcej niż po-
trzeba”...

Wydaje się, że kluczem do poszukiwań są 
słowa Marcela Prousta przywołane przez auto-
ra: „Prawdziwy akt odkrycia nie polega na od-
krywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na 
stare w nowy sposób”. Te ciągłe próby to nic 
innego jak wspinanie się coraz wyżej i „głę-

biej za horyzont zdarzeń”. To poszukiwanie ma 
głęboki ludzki sens, choć bardziej liczy się mi-
łość, „pierwszy wspólny oddech”, a nie jałowe 
„wysypiska rzeczy”, którymi bezsensownie się 
otaczamy.

Wiersze R. Wasilewskiego są do smako-
wania przy porannej kawie tym bardziej, że 
wzbogacają je obrazy niebanalnego twórcy 
Sławomira Łuczyńskiego. W kilku poprzed-
nich książkach S. Łuczyński prezentował swo-
je znakomite rysunki satyryczne, obok których 
nie można przejść obojętnie, jak i obok poezji 
R. Wasilewskiego. Polecamy więc książkę po-
ety z Kolumny, już dziesiątą w jego dorobku.

(P)

POSZUKIWANIA RYSZARDA WASILEWSKIEGO
W ostatnich latach Ryszard Wasilewski przyzwyczaił nas do  utworów 
„lekkich i przyjemnych”, okraszonych najczęściej pikantną materią, choć 
nie pozbawionych i głębszych przemyśleń. Takie były bowiem ostatnie 
książki twórcy z Kolumny. Tym razem do rąk czytelników trafia książka 
odmienna, będąca plonem przemyśleń autora  nad  naszym codziennym 
życiem, nie zawsze łatwą egzystencją.
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Stosownym pismem z 31 marca 2017 r. Za-
rząd Województwa Łódzkiego poinformował 
o rozstrzygnięciu ofert na organizację Dożynek 
Wojewódzkich w dniu 27 sierpnia 2017 roku, 
przyznając naszej gminie status gospodarza tak 
prestiżowego przedsięwzięcia. Na wspólnym 
spotkaniu z przedstawicielami Departamentu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Mar-

szałkowskiego w Łodzi określono szczegóło-
we zasady i dalszy tryb postępowania w zakre-
sie przygotowania i przebiegu dożynek.

Niezależnie od podejmowanych wspólnie 
działań, tradycyjnie przygotowania do corocz-
nych dożynek rozpoczęły się już w lutym br. 
Gmina wyłoniła i zawarła już umowy na ob-
sługę sceniczną i technikę estradową, a także 

na koncert gwiazdy. Informujemy, że gwiazdą 
wieczoru dożynkowego będzie wokalista Ma-
teusz Mijal z zespołem. O szczegółach impre-
zy będziemy na bieżąco informować na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz 
w lokalnych mediach. 

Jerzy Kotarski
wójt gminy Sędziejowice

G M I N A S Ę D Z I E J OW I C E 
O RG A N I Z ATO R E M 
D O Ż YN E K WO J E WÓ D Z K I C H 

Zgodnie ze złożonymi w 2015 r. wnioskami 
ze wszystkich 25 sołectw, w budżecie na 2016 r. 
zarezerwowano środki w ramach funduszu so-
łeckiego w ogólnej kwocie 322 548,71 zł. Sołec-
twa z zaplanowanej kwoty zdołały wykorzystać 
89,23%, tj. 287 798,31 zł. Z różnych przyczyn nie 
udało się zagospodarować kwoty 34 750,40 zł, 
przeznaczonej m.in. na zadania drogowe 
w Kozubach (10721,13 zł), Grabi Trzeciej 
(3555,30 zł), Sędziejowicach (3000 zł). Ponadto 
nie zakupiono kontenera na stadion sportowy w Sę-
dziejowicach-Kolonii za planowaną kwotę około 
15 tys. zł oraz nie zorganizowano pikniku ro-
dzinnego w Sobiepanach (759 zł), a z kolei 
w Sędziejowicach-Kolonii na zaplanowane 
2000 zł na ten cel wykorzystano 467 zł. 

W ramach zagospodarowanych środków 
w kwocie 287798,71 zł, w poszczególnych so-
łectwach zostały zrealizowane następujące za-
dania:

- związane z utrzymaniem dróg, w tym 
zakup kruszywa oraz naprawy dróg w Grabi, 
Grabicy, Korczyskach, Kustrzycach i Wrzesi-
nach – za łączną kwotę 81231,45 zł, tj. 28,23% 
wydatków

- poprawa bazy świetlic wiejskich - remon-
ty, zagospodarowanie terenów lub zakup wy-
posażenia świetlic: w Brzeskach, Lichawie, 

CO ZROBIONO DZIĘKI FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU

Zadaszenie sceny na boisku Zespołu Szkół 
w Marzeninie wykonane w 2016 r. w ramach 
funduszu sołeckiego (fot. ZS w Marzeninie)

W listopadowej „PŁ” informowaliśmy o przeznaczeniu przez mieszkańców gminy Sędziejowice przyznanych 
środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Aktualnie dysponujemy pełnym zestawieniem zadań 
zrealizowanych z tego funduszu w sołectwach gminy w 2016 roku. 

Podulach, Przymiłowie, Rososzy i Siedlcach 
– 66381,09 zł, tj. 23,07% wydatków

- związane z funkcjonowaniem jednostek 
OSP w Grabnie, Kamostku, Pruszkowie, Sie-
dlcach, Sobiepanach i Żaglinach – 27326,25 zł, 
tj. 21,76% wydatków

- budowa i urządzenie placów zabaw 
w Bilewie, Dobrej i Pruszkowie – 37524,30 zł, 
tj. 13,03% wydatków

- dobudowa oświetlenia ulicznego 
w Kustrzycach – 7660,59 zł, tj. 2,66% wydat-
ków

- zakup wiat przystankowych w Grabi 
Trzeciej i Kustrzycach – 56330,00 zł, tj. 2,2% 
wydatków

- organizacja pikników rodzinnych w Brze-
skach, Grabi i Sędziejowicach-Kolonii – 
3390,92 zł, tj. 1,18% wydatków.

Oryginalnym pomysłem zagospodarowa-
nia funduszu sołeckiego w kwocie 22650,66 zł 
(7,87% wydatków) było zapewne zadaszenie 
sceny na boisku w Zespole Szkół w Marzeni-
nie. Ogółem koszty przedsięwzięcia wyniosły 
45998,94 zł, a różnicę 23348,28 zł sfinansowa-
no z budżetu gminy.

 Realizacja zadań w ramach funduszu so-
łeckiego uprawnia do ubiegania się o zwrot 
z budżetu państwa części poniesionych wy-

datków, po uprzednim złożeniu wniosku 
przez wójta gminy. Przewiduje się, że dotacja 
ta zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, po 
uprzedniej analizie i przyjęciu sprawozdania 
przez wojewodę, według wstępnych szacun-
ków może wynieść ok. 35,65% zakwalifikowa-
nych wydatków, tj. ponad 102,5 tys. zł.

Oprac. Mirosław Potasiak

Cała Polska czyta dzieciom – czytamy i my!  Taką inicjatywę podjęła 
dyrektor Beata Magdziak wraz z kadrą Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sędziejowicach. Dariusz Cieślak (przewodniczący RG), Teresa Kocik, 
Danuta Kardas, Krzysztof Domowicz oraz Daniel Angerman (wieloletni 
radny, aktualnie sołtys Kamostka) – przybliżali dzieciom z przedszkola 
opowieści ks. Jana Twardowskiego o Wielkanocy. Bawili się w ciepło-
-zimno wyszukując właściwych książek, rozmawiali o tradycji i zwycza-
jach, śpiewali i dzielili się słodyczami – tak spędzili nasi radni czas przed 
posiedzeniem komisji rady zaplanowanym tego dnia. 

Spotkanie, wzbogacone koszem pełnym cukierków od pana Krzy-
sia Domowicza, udało się nadzwyczajnie. Przedszkolaki proszą o wię-
cej takich! A my dziękujemy naszym wspaniałym samorządowcom oraz 
paniom przedszkolankom, które bezpiecznie przyprowadziły i odprowa-
dziły całą, prawie czterdziestoosobową grupę dzieci. Kolejne spotkanie 
– już za kilkanaście dni! 

Info i fot. GBP w Sędziejowicach

RADNI CZYTAJĄ DZIECIOM
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WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRABI

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP RP

W  SĘDZIEJOWICACH
  UPRZEJMIE ZAPRASZAJĄ NA

JUBILEUSZ 100-LECIA POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRABI
ORAZ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA ‘2017

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ NA PLACU STRAŻACKIM W GRABI
DNIA 7 MAJA 2017 ROKU, O GODZINIE 14.30

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

6 MAJA 

18.00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI STRAŻAKÓW W KAPLICY W GRABI

7 MAJA

14.00 ZBIÓRKA JEDNOSTEK NA DRODZE POWIATOWEJ GRABIA – PRZYMIŁÓW

14.15 PRZEMARSZ JEDNOSTEK OSP NA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI

14.30 ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI – RAPORT, HYMN I PODNIESIENIE FLAGI PAŃSTWOWEJ

14.45 WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

14.50 POŚWIĘCENIE SZTANDARU DLA OSP GRABIA

15.05 ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

15.15 POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP GRABIA

15.30 ODZNACZENIE SZTANDARU JEDNOSTKI OSP GRABIA

15.35 WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH

15.55 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

16.10 WYSTĄPIENIE PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

16.15 KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ DRUH OSP SĘDZIEJOWICE

16.35 CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

17.15 PIKNIK STRAŻACKI

27 maja 2017 r. godz. 15 - III Piknik 
Motocyklowy oraz III prezentacje 
zespołów rozrywkowych - godz. 19, 
koncert gwiazdy – Zespół „LEADEN 
SKY”.  

28 maja 2018 r. godz. 15 – III Festiwal ciast  
oraz III prezentacje dziecięcych zespołów tańca 
nowoczesnego i współczesnego - godz. 19, 
koncert gwiazd: Zespołów Disco Polo „DEJW” 
i Klaudii Pawlak z zespołem „LEYLA” - 21.30 
Muzyka taneczna z zespołem „ROMANS”.

Plakat dotyczący imprezy dostępny na 
stronie www.gminasedziejowice.eu 

Zapraszają: wójt i gmina Sędziejowice, 
GOK Sędziejowice, Grupa Motocyklowa 
Forever Young oraz ZSR w Sędziejowicach 
im. Władysława  Grabskiego.

ZAPROSZENIE

 
4 etap Wt. 11.07. Szczerców - Zagadki - Lubiec - Marcelów - Uroczysko „Święte Ługi” - Faustynów 

- Patoki - Grabno
30 km

5 etap Śr. 12.07. Grabno - Rogoźno - Widawa - Świerczów - rez. Korzeń - Pstrokonie 23 km

11 etap Wt. 18.07. Zduńska Wola - Karsznice - Marzenin - Zielęcice - Podłaszcze - Łask 23 km
 

58. OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY 2017 W GM. SĘDZIEJOWICE
ZIEMIA ŁÓDZKA ZAPRASZA NA OWRP 2017

W 2017 r. Ziemia Łódzka po raz drugi w 58-letniej historii jest gospodarzem tej prestiżowej inicjatywy turystycznej zapoczątkowanej 
w 1960 roku.  Pierwszy rajd z tego cyklu na łódzkiej ziemi odbył się w 1967 r. z metą w Działoszynie. Obecny 58. Ogólnopolski 
Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy z metą w Zgierzu, organizowany przez Oddział Łódzki PTTK, odbędzie się w dniach 8-22 lipca 
br. Rajd odbywa się na trzech trasach o łącznej długości 803 km, w tym: TRASA NR 1 - „Trasa trzech rzek”, 307 km, TRASA NR 2 – 
„Trasa Diabła Boruty”, 228 km, TRASA NR 3 – „Trasa Nadpilicka”, 268 km.

Trasa nr 1 rajdu licząca 15 etapów, m.in. szlakiem polskich schro-
nów bojowych na linii Warty i Widawki z czasów II wojny światowej 
przebiega przez teren gminy Sędziejowice. W dniach 11 i 12 lipca 2017 
r. uczestnicy rajdu zatrzymają w m. Grabno, gdzie zostaną przyjęci przez 
miejscową społeczność sołectwa z sołtysem Jolantą Siwek na czele, Koło  
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Grabnie oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna i GOK w Sędziejowicach, którzy wraz z Urzędem 
Gminy Sędziejowice i Gminną Jednostką Usług Komunalnych zorgani-
zują niezbędne zaplecze logistyczne postoju oraz atrakcje regionalne dla 

rajdowej grupy. Z kolei 11 etap 1 trasy rajdu 18 lipca 2017 r. będzie prze-
biegał od Karsznic przez Marzenin, Wolę Marzeńską i Niecenię w kie-
runku Zielęcic w gminie Łask.

Wszelkie informacje nt. rajdu można znaleźć na stronie PTTK w Ło-
dzi  oraz Urzędu Gminy Sędziejowice. Regulamin rajdu oraz karty zgło-
szenia dostępne są pod adresem: www.lodz.pttk.pl 

Zachęcamy do zapisów i udziału w rajdzie.
Oto wyciąg  z harmonogramu rajdu z etapami na terenie gminy Sę-

dziejowice:

Oprac. Mirosław Potasiak
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Oprac. Mirosław Potasiak

Koszt budowy wyniesie 4.487.999,40 zło-
tych. To największa inwestycja ostatnich lat. 
Planowano ją już w latach 70. ubiegłego wie-
ku. To marzenie spełnia się w tej kadencji. 
Rozpoczęliśmy to zadanie wiosną 2015 roku, 
wykonując projekt techniczny, następnie zgro-
madziliśmy ponad 5 milionów złotych w bu-
dżecie gminy. 

Będzie to budynek energooszczędny, pa-
sywny, parterowy o powierzchni około 1000 
metrów kwadratowych, przeznaczony dla 125 
dzieci, ogrzewany pompami ciepła oraz pane-
lami słonecznymi. Zaplanowano w nim 5 klas 
dydaktycznych wraz z toaletami – po około 80 
metrów kwadratowych każdy kompleks, salę 
służącą spotkaniom z rodzicami o powierzch-

ni 62 metry kwadratowe, nowoczesną kuchnię 
wraz z zapleczem, szatnię, gabinet logope-
dy, gabinet dyrektora oraz nauczycieli. Obok 
przedszkola powstanie nowy plac zabaw. Pla-
nowany koniec robót to czerwiec 2018 roku. 
W kwietniu br. rozpoczęcie budowy.

Michał Włodarczyk
 wójt gminy Widawa

RUSZA BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDAWIE
6 kwietnia 2017 r. podpisałem wraz z panią skarbnik umowę na budowę Gminnego Przedszkola 
w Widawie z wykonawcą Tadeuszem Pędziwiatrem, właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
– Handlowo - Usługowego z Przedłęcza, gmina Brąszewice, który wygrał przetarg.

Parafianie, a wśród nich uczestnicy konkursu, z własnoręcznie wy-
konanymi palmami zebrali się przed kościołem pw. św. Marcina. Stąd 
w barwnej procesji, upamiętniającej uroczysty wjazd Jezusa do Jerozo-
limy, zebrani przeszli do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
gdzie w czasie liturgii kapłan dokonał poświęcenia gałązek  palmowych.

Po mszy św. nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Wójt M. Wło-
darczyk podziękował wszystkim za udział. Przyznał, że wybór najpięk-
niejszej palmy był bardzo trudny, gdyż wszystkie prace reprezentowały 
wysoki poziom artystyczny, a każda z nich zarówno te zgłoszone, jak 
i te niezgłoszone do konkursu, były jedyne w swoim rodzaju. Dlatego 

wszystkie dzieci z palmami zostały nagrodzone słodyczami i pamiątko-
wymi dyplomami. Prace, które zajęły pierwsze trzy miejsca, zostały do-
datkowo narodzone upominkami.

I tak pierwsze miejsce ex aequo zdobyły palmy wykonane przez 
Zespół Śpiewaczy „Widawianie” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wi-
dawie. Drugie miejsce zajęła palma wykonana przez Szkołę Filialną 
w Ochlach, zaś trzecie miejsce przypadło palmie wykonanej przez Koło 
Religijne przy Zespole Szkół w Widawie. Wyróżnione zostały dwie pal-
my: Pauliny i Kamili Słomczyńskich oraz Marysi i Hani Krawczyńskich.

UG

NAJPIĘKNIEJSZE PALMY WIELKANOCNE
W Niedzielę Palmową w gminie Widawa rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”, zorganizowany 
przez wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz proboszcza widawskiej parafii ks. Jarosława Leśniaka. Konkurs miał 
charakter otwarty, adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych, zarówno do grup zorganizowanych 
jak też twórców indywidualnych. Jego celem była popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą 
Palmową oraz rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców gminy Widawa.
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4 kwietnia zostały odebrane roboty budowla-
ne związane z przebudową drogi wewnętrznej 
w miejscowości Rogóźno. Przedsięwzięcie zo-
stało zakontraktowane w roku 2016, jednakże 
niesprzyjające warunki atmosferyczne zmusi-
ły wykonawcę do przerwania prac. W ramach 
umowy dokonano poszerzenia pasa jezdnego, 

wzmocniono konstrukcję tłuczniem o grubo-
ści 20 cm oraz ułożono dywanik z mieszanek 
mineralnych i bitumicznych. Miejscowo zo-
stała wzmocniona skarpa koryta rzeki Widaw-
ka. Całkowita długość wyremontowanej drogi 
wynosi 342 m. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
ok. 100.000 zł.         UG

WYREMONTOWANA DROGA W ROGÓŹNIU

Do konkursu zgłosiło się 160 autorów 
pięknych pisanek w czterech kategoriach wie-
kowych. Twórcy wykazali się ogromną po-
mysłowością i zaprezentowali różne techniki 
twórcze - były jajka malowane, z masy papie-
rowej, wstążeczkowe, nabijane cekinami, okle-
jane kolorowymi nitkami, bibułką, jaja deco-
upage oraz robione na szydełku. Komisja kon-
kursowa nie miała łatwego zadania. 

Jury w składzie: wójt gminy Widawa Mi-
chał Włodarczyk, z-ca wójta Agnieszka Galuś, 
przewodniczący Rady Gminy Widawa Ry-
szard Bruzda, proboszcz ks. Jarosław Leśniak, 
dyrektor GOK Kamil Kudzin oraz członkini 
GKRPA Maria Wójcik-Borszyńska nagrodzili 
łącznie 15 prac.

W kategorii przedszkole I miejsce zajął 
Przemek Piechowicz, II miejsce – Filip Lisow-
ski, III miejsce – Daria Ciężka. Wyróżnienie 
otrzymał Mateusz Krata.

W kategorii klasy I-III miejsce I zajęła 
Nadia Łyszkowicz, miejsce II – Patryk Szy-
mański zaś miejsce III – Weronika Raszewska. 
Wyróżniona została praca zbiorowa Szkoły 
Podstawowej w Restarzewie

W kategorii klas IV–VI miejsce I zajął 

Wiktor Witowski, II miejsce – Julia Nowakow-
ska, a III miejsce – Wiktor Wojtczak. Wyróż-
nienie otrzymał Antoni Kubiak.

I miejsce w kategorii gimnazjum zdoby-
ła Aleksandra Bronowska, II miejsce – Julia 
Brocka, a III miejsce – Weronika Frydrychow-
ska. Wyróżnienie otrzymała Ewa Mielczarek.

W kategorii osób dorosłych I miejsce za-
jęła Sylwia Kmiecik, II miejsce – Koło Go-
spodyń Wiejskich Wielka Wieś, a III miejsce – 
Katarzyna Pędziwiatr. Wyróżnienie otrzymali 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samoomo-
cy w Dąbrowie Widawskiej: Elżbieta Ostrow-
ska, Anna Foszpańczyk, Janina Głowacka, Te-
resa Wicenciak, Kazimiera Brożyńska i Barba-
ra Słabik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowy dyplom i słodki upominek, na-
tomiast osoby, które zajęły I, II i III miejsce 
otrzymały nagrodę rzeczową.

Te niezwykłe prace można obejrzeć z bli-
ska na wystawie w GOK, która potrwa do 28 
kwietnia. Piękne, kolorowe jajka cieszą oko, 
wprowadzają świąteczną atmosferę i przywo-
łują nastrój Wielkanocy.   
         UG

KOLOROWE PISANKI
Nierozerwalnym symbolem świąt wielkanocnych jest pisanka. Dlatego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie odbył się siódmy już konkurs „Na najpiękniejszą pisankę 
wielkanocną”. Organizatorami tegorocznego konkursu byli: wójt gminy Widawa, 
przewodniczący Rady Gminy Widawa, proboszcz parafii Widawa, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Widawie. 

W uroczystym śniadaniu 
wzięli udział niepełnosprawni 
uczestnicy ŚDS, pracownicy pla-
cówki oraz zaproszeni goście, tj. 
wójt gminy Widawa Michał Wło-
darczyk, zastępca wójta Agniesz-
ka Galuś, skarbnik gminny Wi-
dawa Elżbieta Pluta, kierownik 
GOPS Agnieszka Leopolska wraz 
z pracownikami. W spotkaniu 
uczestniczyło łącznie 70 osób. 

Przed przystąpieniem do kon-
sumpcji kierownik Ośrodka Mał-

gorzata Kaźmierczak oraz wójt 
gminy M. Włodarczyk złoży-
li wszystkim zasiadającym przy 
wspólnym stole świąteczne życze-
nia. Oprócz tradycyjnych wielka-
nocnych potraw, tj. żurku z białą 
kiełbasą, babki i jajka, na białym 
obrusie znalazły się też wykonane 
w pracowni plastycznej, własno-
ręcznie przez uczestników ŚDS, 
stroiki i dekoracje wielkanocne. 

Kultywowanie tradycji, 
wspólne i uroczyste śniadanie 

ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE
11 bm. pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dąbrowie Widawskiej przygotowali śniadanie wielkanocne. 
Uroczystość rozpoczął występ artystyczny grupy teatralnej 
,,Dąb”, która pięknymi wierszami i pieśniami wprowadziła 
obecnych w atmosferę Świąt Wielkanocnych. 

stanowią doskonały element te-
rapii, uczestnicy nabywają umie-
jętności, które mogą wykorzystać 
w codziennym życiu. Śniadanie 
wielkanocne to czas wspólnych 
przeżyć, rozmów i refleksji. Dla 

wielu niepełnosprawnych śnia-
danie wielkanocne organizowane 
w placówce jest  jedyną okazją do 
przeżywania  prawdziwych Świąt 
Wielkanocnych.

ŚDS Dąbrowa Widawska
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Na 

Łaskie pomniki zasługują na szeroką opo-
wieść nie tylko z tego powodu, że mają fra-
pującą historię, ale również dlatego, że wiążą 
się nierozerwalnie z dziejami miasta i jego 
mieszkańcami. Miasto nie doczekało się wielu 
pomników, ale za to wszystkie, nawet ten naj-
nowszy stojący w rynku, wywoływały sporo 
emocji, niekiedy humorystycznych, jak choć-
by w przypadku rakiety ustawionej kilkadzie-
siąt lat temu w samym centrum miasta.

Prezentowany na zdjęciu monument, bę-
dący symbolem zwycięstwa nad faszyzmem 
i braterstwa z narodem radzieckim, zniknął 
z pejzażu miasta zaledwie kilka lat temu. Za-
stąpił go Pomnik Niepodległości. Ten widocz-
ny na fotografii, stojący do rozebrania na placu 
11 Listopada, był monumentem oryginalnym 
w pewnym sensie, bo… wędrującym. Tak, 
tak – przez pewien okres stał na dzisiejszym 
placu Piłsudskiego, w sąsiedztwie banku, by 
powrócić do centrum Łasku. Nie był monu-
mentem najbardziej urodziwym, wiązał się 
też z przeszłością nie przez wszystkim akcep-
towaną, dlatego ostatecznie podzielił los wie-
lu niechcianych pomników. A że był w złym 
stanie technicznym, pozostały po nim jedynie 
fotografie.          

(saw) 

WĘDRUJĄCY 

POMNIKDramatyczne wydarzenie 1655 roku pod 
Ujściem, gdzie szlachta polska bez walki pod-
dała się Karolowi Gustawowi, to nie jedyne 
haniebne postępki. Podobnie bowiem postąpi-
ła także  szlachta województwa sieradzkiego. 
I na nic się zdały wysiłki wojewody Jana Ko-
niecpolskiego, który na 7 sierpnia zwołał po-
spolite ruszenie, bowiem przybyły na sejmik 
zdrajca Radziejowski zdobył posłuch u panów 
szlachty. Na kolejnym sejmiku chciano jesz-
cze montować pod Lutomierskiem opór prze-
ciwko Szwedom, ale i tutaj zwolennik wroga 
pułkownik niejaki Wacław Sadowski, pocho-
dzący z Czech, przekabacił tych wszystkich, 
którzy się jeszcze wahali i gotowi byli walczyć. 
17 sierpnia wszystko było już wiadome – woje-
wództwo sieradzkie zdradziło polskiego króla 
i wybrało Szwedów.

A Szwedzi potraktowali województwo 
sieradzkie, tak jak na to zasłużyło. Rabun-
ki i kontrybucje spustoszyły nie tylko miasta, 
ale i wsie. Potwierdziła to w 1658 roku Anna 
z Wierzbowskich Nadolska,  mówiąc, że „mia-
steczko przez częste przechodzenie żołnierzy 
tak szwedzkich, jako cesarskich, tudzież ko-
ronnych jest spustoszone i w niwecz obróco-
ne”. Oznaczało to powolne odwracanie się 
zdradzieckich Polaków od okupanta.

Jak twierdził prof. Mirosław Nagielski, 
„potop” był bardziej niszczycielski dla ziem 
polskich niż dwie wojny światowe razem wzię-
te. Szwedzi nie tylko niszczyli polskie miasta 
i wsie, ale też rabowali na niebywałą skalę. 
A ponieważ uważali, że „wojna wyżywi się 
sama”, nakładali na miasta gigantyczne kontry-
bucje, wymuszali utrzymywanie ich wojsk, bez 
jakichkolwiek zahamowań grabili żywność. 
Z Polski, która w tym okresie cywilizacyjnie 
stała znacznie wyżej niż Szwecja, rabowali 
dobra kultury, przy okazji bardzo dużo dzieł 
sztuki niszcząc je bezpowrotnie. Sprofanowa-
li m.in. groby królewskie na Wawelu. Trze-
ba było 100 lat, by osiągnąć poziom ludności 
sprzed szwedzkiego „potopu”.

Najbiedniejsi, czyli chłopi, mieszczanie 
i drobna szlachta, jako pierwsi stawili zbrojny 
opór okupantom. W większych ośrodkach, np. 
w Warszawie i Piotrkowie, utrudniano Szwe-
dom zdobywanie żywności dla wojska i paszy 
dla koni, rozbijano też drobniejsze oddziały 
rajtarów. W końcu lipca 1656 roku oddziały 
województwa sieradzkiego dowodzone przez 
rotmistrza Aleksandra Iwanowskiego, uczest-
niczyły w bitwie o Warszawę, a także w prze-
pędzeniu Szwedów z Piotrkowa.

Niepopularna wcześniej w naszym kraju 
małżonka króla Maria Ludwika, która ode-
grała znaczącą rolę w budzeniu uczuć patrio-
tycznych i zagrzewaniu Polaków do walki ze 
Szwedami, przybyła na początku 1657 roku 

Z DAWNYCH DZIEJÓW
NIE TYLKO POD UJŚCIEM

Maria Ludwika, żona dwóch królów polskich, 
w tym Jana Kazimierza, portret pędzla 

Ferdinanda Bola

Losy narodów bywają czasami bardzo przewrotne. Rycerstwo Ziemi Sieradzkiej 
wsławiło się bohaterstwem, które uwiecznił nie tylko kronikarz Jan Długosz, ale i nas 
wspaniały pisarz Henryk Sienkiewicz. Jednak ponad dwa wieki później doszło do 
wydarzeń wstydliwych i rzucających cień na mieszkańców tej ziemi.

do Łasku, gdzie odwiedziła swoją znajomą 
wspomnianą Annę z Wierzbowskich Nadolską, 
uczestnicząc przy okazji w przygotowaniach 
do ślubu jednej z dwórek królowej  z bratem 
właścicielki Łasku – Hieronimem Wierzbow-
skim, późniejszym dziedzicem Łasku.

Działań zbrojnych w okolicy Łasku pod-
czas „potopu” nie było, więc i z powodu ar-
mat czy pożarów miasto nie ucierpiało, ale 
przemarsze wojsk zrobiły swoje. Także w ko-
lejnych latach, gdy w mieście i okolicznych 
wsiach stacjonowało sporo różnego wojska, 
dochodziło nie tylko do rabunków i burd, ale 
i narzucania bezkarnych kontrybucji. Słaba 
i bezsilna Rzeczpospolita nie była w stanie 
obronić najsłabszych swych synów. Był to nie-
jako ciąg dalszy tego, co wydarzyło się wcze-
śniej pod Ujściem i w województwie sieradz-
kim.

(saw.)

Anna Nadolska z Wierzbowskich, dziedziczka 
dóbr łaskich



 W 1904 r. w całej guberni piotrkowskiej 
było tylko 478 szkół wiejskich, w których pra-
cowało 530 nauczycieli. W szkole wiejskiej 
uczyło się średnio 86 dzieci, na jednego na-
uczyciela przypadało więc około 78 uczniów1. 

Intensywna rusyfikacja szkolnictwa miała 
wpływ na bojkot szkół oficjalnych, które słu-
żyły wynaradawianiu Polaków, jak również na 
rozwój nielegalnych form nauczania. Rodzice, 
zwłaszcza na wsi, niechętnie posyłali dzieci 
do szkoły rosyjskiej. Pod koniec XIX wieku 
zaczęto więc organizować nielegalne szkoły. 
Prześladowania władz carskich zmuszały na-
uczycieli i uczniów do zachowania jak najdalej 
idącej ostrożności, dlatego często zmieniano 
miejsce i czas nauki. Tajne szkółki organizo-
wano przeważnie w prywatnych domach, po-
mieszczeniach parafialnych lub dworskich, nie-
kiedy nauka odbywała się w szkole rządowej, 
zwykle wieczorem po zakończeniu oficjalnych 
zajęć. Konieczność zachowania konspiracji po-
wodowała, iż liczyły one nie więcej niż 10-15 
uczniów. Z powodu braku wykwalifikowanych 
nauczycieli, niedoboru podręczników i in-
nych pomocy szkolnych poziom nauczania był 
w nich dość niski. 

Program tajnego nauczania ograniczał się 
najczęściej do nauki czytania i pisania po pol-
sku oraz rachunków, czasami poszerzano go 
o podstawy historii i geografii Polski. Pracą na-
uczycielską w tajnych szkółkach, oprócz eta-
towych nauczycieli zajmowali się ludzie z róż-
nych środowisk społecznych, często nie mający 
właściwego przygotowania pedagogicznego. 
Uczyli w nich emerytowani nauczyciele, byli 
żołnierze, studenci, księża, organiści, lekarze, 
rzemieślnicy, karczmarze, dzieci lub żony wła-
ścicieli ziemskich, chłopi-samoucy2. 

Niektórzy właściciele ziemscy, przychylnie 
ustosunkowani do oświaty ludowej, sami za-
kładali ochronki i nielegalne szkoły w budyn-
kach folwarcznych, zapewniając nauczycielo-
wi kwaterę i wyżywienie. W tym względzie 
szczególnie zasłużyli się: Janusz Szweycer 
– dziedzic dóbr łaskich: Kolumny, Orchowa, 
Ostrowa, Poleszyna, Woli Łaskiej i Wronowic, 
Jan Sznajder właściciel Karszewa, Hipolit Par-
czewski dziedzic majątku Wodzierady, Jerzy 
Jakubowski właściciel Pruszkowa.

Na przełomie XIX i XX wieku w tajnym 
nauczaniu i samokształceniu uczestniczyła 
znaczna część mieszkańców zaboru rosyjskie-
go, zarówno młodzież, jak i dorośli. Według 
źródeł rosyjskich około 30% Polaków nauczy-
ło się w ten sposób czytać i pisać po polsku3. 
Rozwój tajnego szkolnictwa w Polsce świad-
czył o wzroście aspiracji kulturalno-oświato-
wych społeczeństwa i podnoszeniu się jego 
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(6)HISTORIA SZKOLNICTWA W ŁASKU

Poczęstunek dla uczniów VII klasy na zakończenie roku szkolnego 1935/1936, 
zdjęcie ze zbiorów MHŁ

3  T. Łepkowski, Naród bez państwa, [w:] Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2003, s. 404.

1 S. Araszkiewicz, Sytuacja szkolnictwa i  oświaty w  zaborze rosyjskim w  latach 1831-1918, [w:] Dzieje szkolnictwa i  oświaty na wsi polskiej do 1918,  pod red.  
S. Michalskiego,  Warszawa 1982, s. 176.

2  H. Brodowska, Tajna oświata na wsi Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w., [w:] Historia wychowania, t. II, s. 649-650. 

Dyrektor i uczniowie VII klasy  Szkoły Powszechnej nr 1 z wizytą u burmistrza Łasku Wacława 
Brzezińskiego, 1937 r., zdjęcie ze zbiorów MHŁ 

świadomości narodowej. Zwłaszcza chłopi 
zaczynali doceniać rolę oświaty, jako waż-
nego czynnika mającego wpływ na poprawę 
bytu ich rodzin. Wykształcenie zaczęto po-
strzegać jako walor godny pewnych zabiegów  
i poświęcenia. Znaczny wpływ na zmianę men-
talności mieszkańców wsi mieli nauczyciele, 
księża oraz społecznicy, którzy prowadzili taj-
ne nauczanie i szerzyli oświatę na wsi.

Szkoła od początków swego istnienia sze-
rzyła wiedzę, kulturę oraz świadomość narodo-

wą, była miejscem kultywowania tradycji i pie-
lęgnowania wspólnego dziedzictwa. W czasach 
utraty niepodległości pomagała rozwijać oraz 
umacniać polskość i patriotyzm, dlatego zabor-
cy tak bardzo starali się kontrolować działal-
ność szkół, a także ograniczali ich rozwój na 
ziemiach polskich. Nauczyciele, zwłaszcza po 
powstaniach narodowych, mieli poczucie swo-
jej misji, byli świadomi tego, że ich praca ma 
głęboki sens, gdyż pozwala Polakom zachować 
kulturę i tożsamość narodową.

Marek Ćwiek
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(6) (5)TAJEMNICZE POCZĄTKI ŁASKU
Kim byli wojowie piastowscy, których 

szczątki odkopano w Lutomiersku? - to jed-
no z kluczowych pytań, na które wciąż nie 
znaleziono satysfakcjonującej odpowiedzi. 
Dla mieszkańców naszego miasta odpowiedź 
na tak postawione pytanie jest istotna przede 
wszystkim dlatego, że chcemy znać protopla-
stów grodu nad Grabią. Historyk Józef Krasoń, 
autor pierwszej poważniejszej książki o dzie-
jach miasta, przez wiele lat pracujący w oświa-
cie, był zwolennikiem teorii mówiącej o tym, 
że Łask założył jeden z wojów związanych 
z  Lutomierskiem. Czy tak było w rzeczywisto-
ści? Historycy nie mają jasnego poglądu na ten 
temat, ale interesująca hipoteza Krasonia nie 
znalazła ich poparcia.

Sprawa wojów z Lutomierska i ich ewentu-
alnych związków z Łaskiem jest bardziej skom-
plikowana. Wszystko zaczęło się w 1940 roku 
od przypadkowego odkrycia w Lutomiersku 
miecza pochodzenia skandynawskiego. Doko-
nali tego żydowscy robotnicy podczas wywo-
żenia z cmentarza macew przeznaczonych na 
budowę drogi. Niemieccy badacze, którzy za-
jęli się tym odkryciem, szybko zniechęcili się 
do badań, nie znajdując w nich „pierwiastka 
germańskiego”.

Do badań lutomierskiego stanowiska po-
wrócono kilka lat po zakończeniu ostatniej 
wojny. W końcu lat czterdziestych ubiegłego 
wieku systematyczne badania w Lutomiersku 
rozpoczął łódzki archeolog Konrad Jażdżew-
ski, były one kontynuowane także w latach 
pięćdziesiątych. Podczas tych badań odkryto 
133 groby z bogatym wyposażeniem (broń, 
ozdoby) pochodzenia skandynawskiego z… 
obszarów Rusi Kijowskiej (dzisiejszej Ukra-
iny). Czy byli to wojowie Bolesława Chro-
brego przez dłuższy czas strzegący przeprawy 
prze Ner? Czy jednym z wojów był Lutomir, od 
którego pochodzi nazwa Lutomierska? Czy był 
wśród nich późniejszy założyciel Łasku?

Skandynawskie wzornictwo zachowane na 
przedmiotach pochodzących z lutomierskiego 
cmentarzyska z X-XI wieku potwierdza obec-
ność oddziałów normańskich w Polsce w tym 
czasie. Normanowie na ziemiach polskich – 
wiemy to od niedawna – byli czymś normal-
nym. Jednak opowieści przetrwałe w naszej 
tradycji uczyniły z wikińskich wojów okrut-
nych barbarzyńców. A przecież ich wyprawy 
z północy na południe miały olbrzymie znacze-
nie kolonizacyjne. Zawładnęli znaczną częścią 
Europy, dotarli do Paryża… A  przez wiele lat 
mało wiedzieliśmy na ich temat. Teraz dowia-
dujemy się, że normańscy wojowie mogli przy-
być do nas nie tylko wprost z północy, ale także 
z Rusi Kijowskiej.

Ostatnio coraz bardziej popularne są hipo-
tezy o normańskim pochodzenia naszego wład-
cy Mieszka I. Jeśli w przyszłości okaże się, 
że rzeczywiście książę pochodził z północy, 
zupełnie inaczej jawić nam się będzie historia 
wojów z Lutomierska. Co prawda – jak mówi 
jedna z hipotez - nie mogli oni wrócić na Ruś 
i dlatego osiedlili się nad Nerem, ale świadczy-

Wikingowie już samym wyglądem budzili grozę. Czy stanowili główny trzon armii Mieszka I, 
jak sugeruję niektórzy badacze? A może nasz pierwszy władca pochodził z Północy?

łoby to o tym, że lutomierska osada miała cha-
rakter wojskowy, że mieszkali tu z rodzinami 
drużynnicy księcia Świętopełka. A może byli 
to zaciężni ruscy wojownicy pochodzenia wi-
kińskiego, mający olbrzymi udział w koloni-
zowaniu terenów Rusi? Nie można też wyklu-
czyć innej hipotezy, do której skłania się teraz 
wielu badaczy, że w Lutomiersku pochowano 
zaciężnych wojowników będących w służbie 
Mieszka I. Ówczesne kroniki mówią o dosko-
nale uzbrojonych i licznych oddziałach będą-
cych na służbie polskiego księcia – czy zatem 
nie byli to wikińscy wojownicy wspierający 
pierwszych Piastów? 

Mógłbym jeszcze mówić sporo o związ-
kach dworu polskiego ze Szwecją i Danią 
(siostra Bolesława Chrobrego – Świętosława, 
zwana w Szwecji Sygrydą, była żoną króla 
Eryka Zwycięskiego, a potem duńskiego kró-
la Swena Widłobrodego, odegrała olbrzymią 
rolę w Skandynawii), a także u samych wikin-
gach, którzy dziś jawią nam się nie tylko jak 
okrutni i bezwględni łupieżcy, ale i znakomici 
gospodarze rozprzestrzeniający na podbitych 
terenach nowe wynalazki i choćby znakomite 
budownictwo żeglarskie, dlatego poprzesta-
nę na informacjach mających jedynie związek 
z Łaskiem. Na razie nic nie wiemy o normań-
skich czy wikińskich związkach z grodem nad 
Grabią, ale przecież nie można wykluczyć, że 
w przyszłości archeolodzy natrafią tu na po-
dobne cmentarzysko jak w Lutomiersku.
  

Stanisław Barcz

Taki wygląd Wikinga, niezgodny 
z rzeczywistością, ukształtowała między 
innymi literatura i ... wyobraźnia wielu 

twórców

PS Marzy mi się, by archeolodzy wreszcie poważnie zabrali się do badania początków 
Łasku. Niestety miasto nie miało dotąd szczęścia do tego typu naukowych poszukiwań i efekt 
tego jest taki, że wciąż bardziej mówimy o hipotezach i przypuszczeniach, niż o pewnikach 
wynikających z naukowych badań.
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Galę prowadził utalentowany zawodnik 
polskiego MMA, Łukasz „Juras” Jurkowski. 
Drugim prowadzącym był wszystkim doskona-
le znany z radia „ESKA” Krzysztof „Jankes” 
Jankowski. Wśród VIP-ów zasiedli czołowi 
zawodnicy gali KSW, tacy jak Kamil Szymu-
szowski, Bartłomiej Kurczewski czy Marcin 
Wrzosek, a także aktor Piotr Stramowski.

Walka Angeliki to szybka akcja. Już 
w pierwszej rundzie trzy razy powaliła na deski 
swoją przeciwniczkę Agnieszkę Szmitowską. 
Pierwsze liczenie sędziego było po silnym kop-
nięciu kolanem na wątrobę. Przeciwniczka led-
wo utrzymała się na nogach, ale wykazała chęć 
dalszej walki. Parę sekund później A. Szmi-
towska znowu leży na deskach. Tym razem po 
kopnięciu w głowę i drugie liczenie sędziego. 
Walka toczyła się dalej. Jednak już za chwilę 
Angelika znów kopnęła Agnieszkę w naru-
szoną już po kolanie wątrobę. Przeciwniczka 
tego nie wytrzymała i sędzia wyliczył ją po raz 
trzeci. Jak wszyscy wiemy, w regulaminie trzy 
liczenia oznaczają koniec walki. Tym samym 
nasza Angelika wygrała swoją pierwszą debiu-
tancką walkę zawodową przez nokaut technicz-
ny w pierwszej rundzie!

Za wyszkolenie odpowiadają trenerzy Ła-
skiego Klubu Sztuk Walki PROYAMA - Sta-
nisław Kołodziejski oraz Dawid Kołodziejski. 
Należy również wspomnieć, że za szkolenie 
boksu odpowiada trener Jan Kłos, który także 
dołożył swoją cegiełkę do wygranej Angeliki. 

Jednak trudno do zwycięstwa dojść sa-
memu. W przygotowaniach do walk Angelice 
zawsze pomaga jej starsza wiekiem, stażem 
i doświadczeniem Karolina Kubiak, utytuło-
wana zawodniczka, tegoroczna mistrzyni Pol-
ski w kickboxingu. Obie dziewczyny są bar-
dzo doświadczone i przygotowują się razem 
pod bacznym okiem trenerów Łaskiego Klubu 
Sztuk Walki PROYAMA. 

Stanisław Kołodziejski

ZWYCIĘSKI DEBIUT ANGELIKI 
Sobota, 8 bm., była dla Angeliki Szczepańskiej nie lada wyzwaniem. Tego dnia wystąpiła bowiem na największej w Europie gali K-1 
i MMA dla kobiet, Ladies Fight Night Five Points. Gala ta to profesjonalizm w przygotowaniu i organizacji oraz bardzo wysoki po-
ziom walk w wykonaniu pań. Zawody mają charakter międzynarodowy. Tego dnia walczyły czołowe zawodniczki z Polski oraz zawod-
niczki z Ukrainy, Rosji, Słowacji, Niemiec, Węgier, Finlandii i Brazylii.

 Niedawno minęła 20 rocznica śmierci 
Agnieszki Osieckiej, a jej piosenki nadal są 
żywe, aktualne i nieustająco popularne. Dowo-
dem na to był  koncert, który odbył się w Ła-
skim Domu Kultury 11 marca br. Łódzki Teatr 
Piosenki wykonał dla licznie zgromadzonej pu-
bliczności program pt. „Sztuczny miód – mu-
zyczne wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”. 
Prowadzący koncert Michał Maj-Wieczorek 
przybliżył widzom sylwetkę artystki, opowie-
dział  wiele ciekawych faktów i anegdot z nią 

związanych.  Zaśpiewał również kilka piose-
nek, m.in. „Uciekaj moje serce” (znaną z seria-
lu „Jan Serce”). Fantastycznie zabrzmiały tak-
że duety wokalne z Pauliną Makulską i Emilią 
Kudrą („Odpowiednia pogoda na szczęście” 
z repertuaru Seweryna Krajewskiego, „Wielka 
woda”, „Czy te oczy mogą kłamać?”). 

 Michał Maj-Wieczorek i jego zespół mają 
od lat  wśród łaskiej publiczności swój  fan-
klub, który po tym koncercie z pewnością 
się powiększył. Mamy nadzieję, że spotkania 

z Łódzkim Teatrem Tańca będą odbywały się 
w Łaskim Domu Kultury cyklicznie. 20 kwiet-
nia bywalcy ŁDK obejrzeli z wielką przyjem-
nością spektakl pt. „Miłość Ci nic nie wyba-
czy” – czyli muzyczne wspomnienie o Hance 
Ordonównie. Relację z tego wydarzenia zamie-
ścimy w następnej „Panoramie”, a już dziś ser-
decznie zapraszamy na kolejne koncerty w wy-
konaniu Michała Wieczorka i jego zespołu.  
  

Magdalena Kelnerowska

MUZYCZNE WSPOMNIENIE O AGNIESZCE OSIECKIEJ
O wyjątkowości Agnieszki  Osieckiej  i  jej  twórczości  nie trzeba nikogo przekonywać. Piosenki z jej tekstami znają wszyscy, nawet 
jeśli nie są tego świadomi. „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” - to wielkie nieśmiertelne przeboje 
polskiej muzyki rozrywkowej. Tytuły można by wymieniać w nieskończoność.
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Mamy to! Dwie mistrzynie Polski kickboxingu 
w formule kick light. Kartuzy zostały zdobyte w wielkim 
stylu, Karolina Kubiak została mistrzynią Polski 
seniorek w kategorii do 50 kg, a Angelika Szczepańska – 
mistrzynią Polski juniorek w kategorii do 65 kg!

To nie wszystko, obie zawodniczki wyróżniono tytułami: najlepsza 
seniorka i najlepsza juniorka mistrzostw Polski.

A teraz trochę o samych zawodach. Odbyły się w Kartuzach w dniach 
24-26 marca br. Udział wzięło ponad 230 zawodników z 54 klubów. Po-
śród nich byliśmy my, PROYAMA, juniorzy - Angelika Szczepańska 
i Patryk Markowski oraz seniorzy - Karolina Kubiak i Bartosz Kuliber-
da. Rola coach’ów przypadła naszym trenerom, Stanisławowi i Dawido-
wi Kołodziejskim.

Pierwszy rywalizacje rozpoczął Patryk. Jego kategoria była jedną 
z najliczniejszych na turnieju, bowiem zawodników było aż 17. Stoczył 
bardzo ładną, wyrównaną walkę. Mało zabrakło do zwycięstwa, werdykt 
sędziów wskazał 2:1 na jego przeciwnika. Dodajmy, że Patryk jeszcze 
rok temu startował w młodszej kategorii kadetów, w których był trzeci 
w Polsce.

Bartek stoczył swoją pierwszą debiutancką walkę seniorską. Kate-
goria była naprawdę mocna. Jak na pierwszą walkę na mistrzostwach 
Polski, Bartek pokazał zakres technik, które trenuje na co dzień w klubie 
PROYAMA. Zabrakło trochę szczęścia, pozostaje teraz szlifowanie for-
my i mocne treningi na następne zawody.

Walki Karoliny nie pozostawiały cienia wątpliwości, kto powinien 
zająć pierwsze miejsce w jej kategorii seniorskiej. Eliminacje to punkt za 
punktem na jej konto. Finał zakończyła już w pierwszej rundzie po efek-
townym kopnięciu przeciwniczki na twarz. Zawodniczka nie dała rady 
walczyć dalej. Złoto trafiło do Karoliny. Nagroda, jaka na nią czekała, to 
pas mistrzowski.

Angelika jako świeża juniorka, przez eliminacje przeszła do fina-
łu jak burza. Była rozstawiona w repasażu z utytułowaną zawodnicz-
ką, jednak nie stanęła jej ona na drodze do wejścia do półfinału. Finał 

Z ŁO T Y  T E A M  P R O YA M A  Ł A S K

Pasjonaci z Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK uplaso-
wali się w czołówce polskich modelarzy startujących w Pucharze Polski 
modeli halowych klasy F1N. Łącznie sklasyfikowano 229 zawodników 
w 8 zawodach zaliczanych do Pucharu Polski. Łascy modelarze wzięli 
udział w 5 zawodach pucharowych. Najlepsze wyniki uzyskali: Krzysz-
tof Bulzacki - 5 miejsce w kategorii seniorów, Jakub Dębicki – 6. miej-
sce  w kategorii juniorów, Piotr Niewiadomski – 6. miejsce oraz Konrad 

ŁASCY MODELARZE W CZOŁÓWCE

to powtórka efektu Karoliny. Przeciwniczka Angeli miała dość już po 
pierwszej rundzie, czego skutkiem było jej poddanie. Angelika nie miała 
sobie równych w swojej kategorii. I druga nasza finałowa walka wygrana 
przed czasem.

Za mistrzostwo Polski Angeliki i Karoliny medale dostał trener za-
wodniczek, Stanisław Kołodziejski. Było to ogromne wyróżnienie dla 
jego wszystkich zasług, siły i energii włożonej w wyszkolenie.

Wisienką na torcie okazały się wyróżnienia naszych dziewczyn spo-
śród wszystkich startujących. Angelika - najlepszą juniorką zawodów, 
Karolina - najlepszą seniorką zawodów!

Tymi wynikami Angelika zapewniła sobie miejsce w kadrze naro-
dowej juniorów do Mistrzostw Europy w Macedonii. A Karolina wraz 
z kadrą narodową seniorek wybierze się na Mistrzostwa Świata na Wę-
grzech. Teraz czeka nas regeneracja i odnowa w Columna Medica, która 
jest partnerem naszego klubu. Warto dodać, że utrzymana waga dziew-
czyn to efekt świetnej współpracy z panią dietetyk z tej kliniki.

Stanisław Kołodziejski

Dębicki – 8. miejsce w kategorii juniorów młodszych, Oliwia Matyśniak 
– 6. miejsce oraz Agnieszka Niewiadomska – 12. miejsce w kategorii mło-
dziczek, Mikołaj Bulzacki – 11. miejsce w kategorii młodzików.

2 bm. na boisku łaskiego CSiR przy ulicy Narutowicza odbył się XXII 
Mały Gordon Bennett. Zawody rozegrano jako mistrzostwa województwa 
łódzkiego modeli balonów na ogrzane powietrze. Wystartowało 19 za-
wodników z Aeroklubu Łódzkiego, MDK Zduńska Wola oraz Pracowni 
Modelarskiej ŁDK. Mistrzem województwa został Stanisław Piotrowicz 
z Łodzi, wicemistrzem - Mikołaj Bulzacki z Łasku, II wicemistrzem zosta-
ła Marysia Pęgowska, również z Łasku.
 

Andrzej Pikosz
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w majuMALWINA SMARZEK
W KADRZE NARODOWEJ

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 2 maja 
br. mija termin wniesienia opłaty od posia-
dania psa. Opłata płatna jest jednorazowo, 
bez wezwania, na rachunek gminy Łask: 
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. 
Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO 
S.A. I o/Łask nie będzie pobierana prowizja 
bankowa.

OPŁATA ZA PSA

Trenerzy reprezentacji Polski podali skład  ka-
dry narodowej seniorek na nadchodzący sezon 
reprezentacyjny. Wśród powołanych zawodni-
czek znalazła się wychowanka Łaskovii - Mal-
wina Smarzek, występująca w Chemiku Police.

Łaskiej zawodniczce gratulujemy!

  W związku z ustawą o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju totalitarne-
go  przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku 
uchwałą  z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła na-
zwy następujących ulic:
 - ul. 9 Maja (Dzień Zwycięstwa) na ul. 9 Maja 
(Dzień Europy),
 - ul. gen. Berlinga na ul. Inki - Danuty Siedzi-
kówny,
 - ul. Armii Ludowej na ul. Leśników Polskich,
 - ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego Kra-
sickiego,
 - ul. Hanki Sawickiej na ul. Szyszkową,
 - ul. Róży Luksemburg na ul. Szweycerów,
 - ul. Pawła Findera na ul. Antoniego Jawor-
nickiego,
 - ul. Mariana Buczka na ul. ks. Klemensa Ma-
linowskiego.
     Uchwała wchodzi w życie w dniu 4 maja br. 
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy 
nie ma wpływu na ważność dokumentów za-
wierających nazwę dotychczasową.
   Pisma oraz postępowania sądowe i admini-
stracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia 
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia 
w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzę-
dowych zmian nazwy dokonanej na podstawie 
ustawy są wolne od opłat.

NOWE NAZWY ULIC

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 
1. „Nasza rzeczywistość”- wystawa prac  

Klubu 32. BLT 
maj BP w Sieradzu 

Filia w Łasku 
BP w Sieradzu Filia  
w Łasku 

2.  Warsztaty „I Rokosz Artystyczny” 1-2 ŁDK ŁDK 
3. 
 

Obchody Świąt 1-3 Maja: 
1 maja – Święto  Pracy,  
2 maja –  Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja  

 
 
2 
 
3 

 
 
plac 11 
Listopada  
kolegiata,  
plac 11 
Listopada  

 
 
burmistrz Łasku,  
32. BLT, ZHP 
starosta łaski, dowódca 32. BLT  
w Łasku 

4. 
 

Widowisko teatralne pt. „Ku wolności”  
w wykonaniu artystów z powiatu  łaskiego  
i zaproszonych gości 

3 ŁDK  ŁDK  

5. 
 

Rozpoczęcie Dni Ochrony Przeciwpożarowej  
w gminie Łask  

3 OSP 
Wrzeszczewice 

Zarząd  oddziału Miejsko–
Gminnego OSP RP w Łasku, 
OSP Wrzeszczewice   

6. Warsztaty ceramiczne 8 ŁDK ŁDK 
7. Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Łask 

widziany oczyma ks. Grzegorza Augustynika” 
wygłosi burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 

9 ŁDK ŁDK 

8. 
 

Popis uczniów Społecznego Ogniska 
Muzycznego  

10 ŁDK  SOM, ŁDK 

9. Powiatowe potyczki matematyczne uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 

10 SP Wiewiórczyn OPRU „Asymptota”, SP 
Wiewiórczyn, wójt Wodzierad 

10. Wystawa połączona z prezentacją pt. „Historia 
prasy polskiej w PRL” przygotowana przez 
pana Feliksa Dębkowskiego 

12, 
godz. 18 

Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku 

11. Majówka rodzinna – łaskie „Słońcobranie” 13 ŁDK  ŁDK  
12. Kabaret Świerszczychrząszcz 13, 

godz. 19 
ŁDK  ŁDK  

13. Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Kultura 
ludzkich zbliżeń” wygłosi mgr Adam Szarek 

16 ŁDK ŁDK 

14. Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych  
i gimnazjów 

17 ŁDK ŁDK 

15. Koncert z cyklu „Różne barwy muzyki” band 
ElBrass 

18, 
godz. 19 

ŁDK ŁDK 

16. XXI Festiwal Piosenki Religijnej ŁASKawość 
2017 

19 i 21 ŁDK, kolegiata 
łaska 

PG nr 1 

17. Koncert Muzyki Dawnej – w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” 

20 Muzeum 
Historii Łasku 

TPZŁ, BP w Łasku 

18. Piknik Rodzinny 20 Niepubliczna  
SP w Teodorach 

Niepubliczna SP w Teodorach, 
WS „Nasz Sprawy” 

19. Warsztaty ceramiczne 22 ŁDK ŁDK 
20. Międzypowiatowe Potyczki Matematyczne 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
24 Gimnazjum nr 1 

w Łasku 
OPRU „Asymptota”, 
PG nr 1 w Łasku 

21. Wieczór z gitarą i piórem 26 ŁDK ŁDK 
22. Dzień Dziecka  27 plac 11 

Listopada 
gm. Łask, współpraca 
stowarzyszeń i innych 
podmiotów z gminy Łask  

23. 
 
 

XXXIV Młodzieżowe Spotkania Taneczne 
im. J. R. Sarosieka XXX Przegląd Zespołów 
Tanecznych, Konkurs Tańca Solowego  

27, 
godz. 10 

 

PG nr 2  
w Łasku  

ŁDK  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

1. Otwarte zawody wędkarskie z okazji Święta  
3 Maja  

3 kąpielisko 
miejskie   

Zarząd Wojskowego Koła 
Wędkarskiego Łask–Grabia  

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – GKS Pisia Zygry 

6, 
godz.15 

CSiR – stadion MULKS Łask 

3. Otwarte zawody modeli RC i na uwięzi XVI 
Łaski Piknik Modelarski 

6-7 ul. Narutowicza 
28  

KMLiK, ŁDK 

4. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask - UKS „Sokół” Goszczanów 

20, godz. 
15 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

5. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego dla 
młodzików i juniorów młodszych w klasach 
szkolnych: XVI Łaski Piknik Modelarski 
„Młodzi modelarze lotnicy na start”   

27-28 
 

lotnisko  
w Łasku 
teren przy ul. 
Narutowicza 28  

KMLiK, ŁDK, 32. BLT,  
powiat łaski  
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Najpierw spotkali się ze swoimi wycho-
wawcami w salach. Tam przygotowywali  
graficzne puzzle, z których  ułożono  drzewo.  
Wykonali  również wielkanocną pisankę, pla-
kat – „wiosenne ogrody”  oraz stroje pani Wio-
sny. Następnie odbył się pokaz mody wiosen-
nej.  Najciekawszą częścią  imprezy, na którą 
czekali wszyscy,  był  turniej piłki siatkowej 
-  uczniowie kontra nauczyciele.

Natomiast uczniowie klas III uczestniczyli 
w spotkaniu z przedstawicielami szkoły zawo-
dowej z Łodzi, podczas którego zostali wta-
jemniczeni  w tajniki sztuki fryzjerstwa i pie-
lęgnacji włosów.

Odbyły się liczne konkursy i zabawy. Po 
wszystkich konkursach wręczono nagrody 
i dyplomy. Ostatnim punktem tego dnia było 
spotkanie profilaktyczne w Klubie Garnizono-

wym 32. BLT, które przeprowadził znany per-
kusista Wiesław „Blacha” Błażkiewicz. Muzyk 
opowiedział o swoim życiu, które w początko-
wej fazie kariery nie było wolne od używek: 
alkoholu i narkotyków. Przesłanie artysty było 
jasne. Powiedz NIE! wszelkim substancjom, 
które mogą mieć negatywny wpływ na twoją 
przyszłość.
     Aneta Ciesielska

NIETYPOWE POWITANIE WIOSNY 

W samo południe dwie grupy wolontariu-
szy (jedna idąca od ul. Plażowej w Kolumnie, 
druga maszerująca od strony wiaduktu trasy 
S-8 i zbiornika wodnego w Baryczy) zaczęły 
zbierać nieczystości do wielkich worków na 
śmieci. Co parędziesiąt metrów worki te były 
składowane w konkretnym miejscu, tak aby 
łatwiej je było później przewieźć do punktu 
odbioru. Zebrano pokaźną ilość butelek, ele-
mentów grillów, puszek. Dla wytrwałych, któ-
rzy wytrzymali do samego końca akcji, czeka-
ło ognisko oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy, 
szczególnie najmłodsi, otrzymali gadżety od 
gminy Łask i Nadleśnictwa Kolumna - długo-
pisy, odblaski, notesiki, smyczki i magnesy na 
lodówkę. „Liczyliśmy na większy odzew ze 

SPRZĄTANIE GRABI
Z inicjatywy sołtysa Baryczy Marcina Warzychy, stowarzyszenia „Zielona 
Kolumna” oraz mieszkańców w pierwszy dzień kwietnia odbyło się kolejne już 
sprzątanie rzeki Grabi i jej okolicznych terenów. 

strony społeczeństwa, gdyż co chwila dosta-
jemy sygnały o zanieczyszczonych miejscach 
w okolicy, a taka akcja to najlepszy sposób, aby 
się zintegrować i przy okazji upiększyć okolicę 
pozbywając się zalegających w krzakach śmie-
ci”- mówią organizatorzy. Mają jednak nadzie-
ję, że kolejne edycje przyciągną większą ilość 
osób chcących coś zmienić wokół siebie. 

„Pragniemy podziękować wszystkim tym, 
którzy byli tego dnia razem z nami, poświęcili 
swój wolny czas, aby sprzątać okolicę, w jakiej 
mieszkają. Szczególne brawa należą się naj-
młodszym, którzy dzielnie przemierzyli spory 
dystans nie przejmując się wcale, że przyszło 
im zbierać śmieci pozostawione przez doro-
słych. Na całej trasie przemarszu licznie wypo-

Podczas spotkania panie z Łasku i Or-
chowa miały okazję zaprezentowania swoich 
dokonań, wymieniając się doświadczeniami, 
dorobkiem oraz pomysłami. Odbył się też 
pokaz kulinarny z wykorzystaniem śledzi, 
a także prelekcja na temat znaczenia i zasto-
sowania tej ryby w polskiej kuchni. 

Panie z Orchowa zaprezentowały swoje 
koło oraz wzięły udział w przygotowaniu 
świątecznego stołu, który, jak co roku, ugi-
nał się od wielkanocnych potraw. Przywio-

zły ze sobą również prace w postaci pisanek, 
palm wielkanocnych oraz zajączków. Z ko-
lei panie ze Stowarzyszenia „Szuflandia” 
zaprezentowały swój dorobek, opowiedziały 
o projektach, które przeprowadziły z dzieć-
mi w latach ubiegłych oraz nawiązały nowe 
znajomości. Każda organizacja została na-
grodzona dyplomem za uczestnictwo w te-
gorocznym spotkaniu. 

Marzanna Grałka

czywali mieszkańcy Łodzi i jej okolic, jak wy-
nikało z tablic rejestracyjnych pojazdów. Nie-
stety tylko kilka osób zdecydowało się do nas 
dołączyć, za co dziękujemy i mamy nadzieję że 
pozostali docenią wysiłek lokalnej społeczno-
ści i nie będą jej dostarczać powodów do szyb-
kiej powtórki akcji. Dziękujemy także gminie 
Dobroń za wywóz zebranych śmieci oraz gmi-
nie Łask i Nadleśnictwu Kolumna za upominki 
dla uczestników.” - wyliczają organizatorzy.

Anna Robak
fot. Marcin Dybalski

ŚLEDŹ I SPOTKANIE WIELKANOCNE 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 
pierwszy dzień wiosny jest często 
dla uczniów okazją do wagarów. 
Młodzież szkoły pokazała, że ten 
szczególny dzień można spędzić 
inaczej, w sposób urozmaicony, 
ciekawy i kolorowy. W radosnych 
nastrojach uczniowie „wyszli 
z ławek”, by bawić się wspólnie 
z nauczycielami.

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie odbyło się kolejne spotkanie wielkanocne pod 
tytułem „Śledź w polskiej kuchni”. Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” oraz Koło Kobiet 
Wiejskich z Orchowa po raz kolejny promowały tam gminę Łask.



 

Pamięci ofiar Katynia


