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Data święta ustanowionego z inicjatywy prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego nawiązuje do wydarzeń z mokotowskiego więzienia, gdzie 
dokonano egzekucji wojskowych należących do podziemia antykomu-
nistycznego. 1 marca 1951 roku zamordowano tam siedmiu członków 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: prezes  
IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam La-
zarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek 
Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. 

W Łasku na placu 11 listopada oddano hołd wszystkim walczącym 
w imię prawdziwie wolnej Polski. Uroczystość rozpoczęła się odegra-
niem hymnu państwowego i podniesieniem flagi na maszt. Następnie 
głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, a po nim dowódca 
32. BLT płk pil. Tomasz Jatczak i poseł na Sejm RP Marek Matuszew-
ski. Modlitwę w intencji bohaterów Ojczyzny odmówił ks. kan. ppłk 
Krzysztof Majsterek. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. 
Na koniec uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomni-
kiem Niepodległości.

MJ

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Pierwszego dnia marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niegdyś praktycznie wymazano ich z kart 
historii, dziś stanowią symbol niezłomności i walki do końca. Określa się ich mianem ofiar pojałtańskiego porządku świata. 
Nie zaakceptowali powojennego kształtu Polski i stanęli do boju z sowieckim okupantem. W czasach stalinowskich uznani za 
wrogów, byli prześladowani, torturowani, zabijani i chowani w bezimiennych grobach. 

Ze zbliżającego się zakończenia prac modernizacyjnych, które trwają 
od kwietnia 2017 roku, zadowolony jest dowódca 32. BLT płk. pil. Tomasz 
Jatczak. Oznaczać to bowiem będzie powrót maszyn F-16, pilotów i ob-
sługi naziemnej z Krzesin na rodzime lotnisko, a wydłużenie pasa o pół 
kilometra umożliwi lądowanie najcięższych maszyn transportowych.

(er)

Fin iSzUJĄ na lotniSkU
Zbliża się ku końcowi remont lotniska 32. BLT. Już niedługo łascy 
piloci będą mogli korzystać nie tylko z wydłużonego do 3 km pasa 
startowego, ale i dodatkowej infrastruktury (m.in. nowoczesny 
system odwadniania oraz ostrzegania przed oblodzeniem, domek 
pilota). Zakończenie robót wartości 100 mln zł przewidziane jest 
na koniec tego roku.
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Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Z końcem lutego br. 
w Łasku pojawiły się ostatnie cztery autobusy iveco o długości 
ok. 11 metrów, w których znajduje się 88 miejsc dla pasażerów, 
w tym 32 miejsca siedzące. Tym samym tabor ZKM w Łasku jest 
już kompletny. Stało się to o wiele szybciej niż początkowo plano-
wano. Pierwsze terminy mówiły o jesieni 2019 r. Dziesięć autobu-
sów może pochwalić się klimatyzowanym wnętrzem, wygodnymi 
siedzeniami, gniazdkami USB i wieloma udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych. Autobusy są niskopodłogowe, posiadają dodat-
kowo rampę wjazdową, a ważne informacje zapisano w alfabecie 

noWy tabor zkm JUŻ komPletny
Do Łasku przyjechały nowoczesne busy, które zakupiono w ramach projektu komunikacyjnego. Cztery mercedesy 
o długości 8 metrów zasiliły tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej. W każdym pojeździe znajduje się miejsce dla 
30 pasażerów (13 miejsc siedzących + kierowca). Busy będą jeździć na liniach podmiejskich. Są niskopodłogowe 
i niskoemisyjne. Jest tu także miejsce na wózek inwalidzki oraz dziecięcy. Ich koszt to 2.332.570,2 zł. Busy zostały 
zakupione w ramach wartego ponad 16 mln zł (w tym 11 mln zł dofinansowania unijnego) zamówienia.

Pani Dorocie Burzyńskiej
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy 

Sędziejowice 
Sołtysowi Sołectwa Siedlce

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

TATY
składają

Przewodniczący i Radni Rady Gminy 
Sędziejowice, Sołtysi, Wójt Gminy 

z Pracownikami Urzędu Gminy 
i Kierownikami jednostek gminnych, 

Dyrektor i Pracownicy GBP 
w Sędziejowicach

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Pani Annie Bieli

Sołtysowi Sołectwa Podule
z powodu śmierci

TATY
składają
Sołtysi, 

Wójt Gminy z Pracownikami 
Urzędu Gminy Sędziejowice 

i Kierownikami jednostek gminnych, 
Przewodniczący i Radni Rady 

Gminy Sędziejowice

Panu Pawłowi Cichemu 
Naczelnikowi Wydziału 

Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Łasku 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Brata
składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego 
Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

Braille’a. Specjalny system głosowy poinformuję o aktualnym i ko-
lejnym przystanku. 

Projekt komunikacyjny w Łasku obejmuje nie tylko wymianę taboru. 
W ramach inwestycji planuje się również przebudowę ulic: Szkolnej w Ła-
sku, Sikorkowej i Orlej we Wronowicach. Przy ulicy Lutomierskiej powstała 
już ścieżka rowerowa, pojawi się także 26 nowych wiat przystankowych, 
dynamiczne tablice informacji pasażerskiej, wybudowane zostaną trzy za-
toki przystankowe. Przy dworcu PKP powstał węzeł przesiadkowy. Kolejny 
zlokalizowany będzie przy bazie ZKM.

Michał Janiszewski
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zdaniem bUrmiStrza
Wiele razy miałem dowody potwierdzające zainteresowanie mieszkańców gminy Łask (nieraz także innych 
gmin) treściami zawartymi w naszym samorządowym miesięczniku. Dla części mieszkańców jest to źródło 
informacji o gminie, jej problemach, ale także kierunkach rozwoju i zadaniach inwestycyjnych.

BĘDZIE DROGA W WESÓŁCE

Wesółka to część sołectwa Orchów,  
od torów kolejowych do granic sołectwa 
Wola Bałucka.

Do urzędu zawitał pewien mieszkaniec 
Woli Bałuckiej, aby wyjaśnić trapiące go 
wątpliwości. Uznał bowiem, że zapowiada-
nej budowy drogi w Wesółce nie będzie. Za-
pytałem skąd ma takie informacje, gdyż pie-
niądze na drogę są zapisane w tegorocznym 
budżecie gminy. Na to Pan wyjmuje ostatni 
numer Panoramy – podkreślając, że zawsze 
uważnie czyta nasz miesięcznik – i pokazu-
je, że na str. 3 w artykule Pora na inwestycje 
wśród pięciu wymienionych inwestycji nie 
ma drogi na Wesółce. Szybko wyjaśniliśmy, 
iż są to inwestycje, na które w czasie pisa-
nia artykułu zostały już ogłoszone przetargi. 
Wyjaśniłem, że systematycznie ogłaszane są 
kolejne przetargi (sporządzenie bowiem tzw. 
istotnych warunków zamówienia nie jest 
łatwe i proste), wśród których będzie ogło-
szony przetarg na budowę drogi w Wesółce. 
W tej sprawie oczekujemy obecnie na mapy 
podziałowe ze Starostwa. 

A skoro mowa o budowie dróg – na jed-
nym z zebrań wiejskich dotyczących wybo-
rów sołtysa i rady sołeckiej pewna miesz-
kanka zarzuciła: „Jak to, nie macie pienię-
dzy na budowę dróg, przecież rząd przeka-
zał wielkie pieniądze na drogi gminne”. Jak 
dotychczas są to tylko zapowiedzi, gdyż nie 
został ogłoszony żaden konkurs, żaden na-
bór wniosków. Ba, nikt nie zna kryteriów 
służących ocenie wniosków. Przy okazji 

nadmienię, że rozstrzygnięto przetarg na 
budowę ulicy Szkolnej w Wiewiórczynie 
realizowanej z dofinansowaniem budże-
tu państwa w ramach poprzednich progra-
mów.

Na koniec informuję Państwa, że wśród 
kilku dodatkowych zadań, które przedsta-
wiam Radzie Miejskiej na najbliższą sesję, 
zabezpieczamy pieniądze na przeciwpoża-
rową ochronę przedszkoli, budowę ulic na 
osiedlu Polna, Wiosenna, Andersa, a tak-
że budowę parkingów przy żłobku, przed-
szkolu nr 3 oraz domu kultury. Co się ty-
czy zadania drugiego (Polna itd.), samo 
sporządzanie projektu technicznego potrwa 
około roku. Z kolei budowa parkingów jest 
dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
korzystających ze żłobka i przedszkola ab-
solutnie konieczna. Niewątpliwie parkingi 
ułatwią również korzystanie z oferty ŁDK. 
Jest to także realizacja oczekiwań miesz-
kańców wyrażonych w trakcie kampanii 
wyborczej. Po ulicy Przemysłowej, oddanej 
do użytku 3 miesiące temu, jest to kolejny 
obszar, na którym powstanie znaczna ilość 
parkingów.

IDĄ ŚWIĘTA

Wśród wielu innych trwa wojna kulturo-
wa. Niektórzy celebryci, politycy i inni tzw. 
postępowcy prześcigają się w pomysłach na 
podważanie polskich zwyczajów i tradycji, 
bywa - ich wykpiwanie.

Dlatego budująca jest postawa znanej 
aktorki Joanny Brodzik, która w jednym 
z pism stwierdza Przekazuję dzieciom sza-

cunek do tradycji. To ważne, żeby ją znać 
i rozumieć /.../Oprócz malowania pisanek 
celebrujemy święconkę. Ponieważ jestem 
tropicielką różnych nakładających się na 
siebie tradycji, tłumaczę chłopcom, że to co 
znamy z obrzędu Kościoła katolickiego ma 
swoje o wiele starsze korzenie. To jeszcze po-
gański zwyczaj, żeby pochylić się nad tym, 
co traktujemy jako rzecz naturalną, nad co-
dziennym pokarmem i cieszyć się, że może-
my mieć go na co dzień. Wartość tej tradycji 
warto uzmysłowić zwłaszcza dzieciom, któ-
re dziś dorastają w epoce nadmiaru. Święte 
słowa... Jeszcze raz radosnych, pełnych Bo-
żego pokoju i rodzinnego ciepła Świąt Wiel-
kiej Nocy.
14 marca 2019 r.
 Gabriel Szkudlarek

Z OSTATNIEJ ChWILI 

Konkurs na dofinansowanie przez pań-
stwo dróg gminnych został ogłoszony. Przy-
gotowujemy się do złożenia wniosków.

Wczoraj otrzymaliśmy pismo z NFO-
ŚiGW dopuszczające możliwość dofinanso-
wania opłat za wodę. Taka zgoda była ko-
nieczna, aby wspomniane dofinansowanie 
nie spowodowało zmniejszenia strumienia 
unijnego dofinansowania realizowanych in-
westycji o wartości 67 mln zł. Wymiana ko-
respondencji w tej sprawie została podjęta 
jeszcze w listopadzie ub. roku, ale o tym sze-
rzej w najbliższej „Panoramie”. Stosowne 
wnioski przedstawię Radzie Miejskiej.
20.03.2019 r.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami 
domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie 
budowy budynku jednorodzinnego. Celem spotkania będzie omówienie 

„czySte PoWietrze”– dla kaŻdego

regulacji w przedmiotowym programie, warsztaty z wypełniania wnio-
sku oraz konsultacje indywidualne. Wszystkich zainteresowanych wy-
mianą źródła ogrzewania i termomodernizacją budynków Serdecznie 
zapraszamy.

W Urzędzie Miejskim w Łasku udzielane są informacje dotyczące pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ludmiła 
Oleksiak, pok. 67 (III p.), tel. 43 676 83 67.

Burmistrz Łasku informuje, że 4 kwietnia br. o godz. 9 w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury, ul. Narutowicza 11 
odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste powietrze” prowadzone przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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SESJE RAD - Rada Miejska w Łasku 
obradować będzie 3 kwietnia br. (godz. 10). 
Radni zajmą się m.in.: zmianami w budżecie 
na 2019 r., regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie, programem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, a także przystąpie-
niem do sporządzania kilku miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. 

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 mar-
ca br. (godz. 13), poświęcona będzie m.in. 
budżetowi na bieżący rok, bezpieczeństwu 
publicznemu w powiecie w 2018 r. oraz pro-
gramowi zapobiegania przestępczości w latach  
2019-2023.

20 LAT W NATO - Z okazji tej rocznicy  
w 32. BLT odbyła się uroczysta zbiórka, pod-
czas której mówiono m.in. o znaczeniu Soju-
szu dla naszego lotnictwa i obronności Polski. 
Dowódca płk pil. Tomasz Jatczak wręczył wy-
różniającym się żołnierzom resortowe odzna-
czenia i akty mianowania na wyższe stopnie 
wojskowe.

ŻŁOBEK DOFINANSOWANY - 
117.150 zł na rozwój żłobka – takie dofinan-
sowanie otrzymała gmina Łask w ramach re-
sortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019 (moduł 2). 

REKRURACJA - do Żłobka Gminnego  
w Łasku została uruchomiona 14 marca br. 
Jest to rekrutacja ciągła przez internet, podczas 
której wnioski można składać cały rok. Dzieci  
są przyjmowane w miarę dostępności miejsc. 
Rodzic ma stały dostęp do informacji o aktual-
nym miejscu na liście. Aplikacja rekrutacji jest 
dostępna na stronie www.portal.vulcan.net.pl/
jst/lask (zakładka nabór kandydata).

PRZYSIĘGA – na placu apelowym 32 BLT. 
39 elewów służby przygotowawczej po dwu-
miesięcznym szkoleniu złożyło przysięgę woj-
skową na sztandar jednostki, w obecności do-
wódcy płk. pil. Tomasza Jatczaka i rodzin.

XXIII JARMARK ŁASKI  - odbędzie się  
w dniach 1-2 czerwca br. i podobnie jak w ubie-
głym roku zaoferuje mieszkańcom wiele atrakcji. 

ŚWIĘTO TRUSKAWKI w Buczku odbę-
dzie się w dniach 15-16 czerwca. Na tej ogól-
nopolskiej imprezie nie zabraknie znanych arty-
stów estradowych i wielu innych atrakcji.

GRZEGORZ JAN ZDZIEWOJSKI 
z Łasku - jest bohaterem wystawy prezento-
wanej w Muzeum Historii Łasku w okresie 
marca i kwietnia br. Warto obejrzeć ekspozycję 
choćby dlatego, że związany z Łaskiem poeta 
pozostawił ciekawe wiersze, a jego biografia 
obfituje w tajemnice godne najlepszego filmu 
kryminalnego.

SPRZĄTANIE GRABI - Wiosenne sprzą-
tanie Grabi odbędzie się 7 kwietnia na odcinku 
od wiaduktu kolejowego przy zalewie w Łasku 
do wiaduktu S-8 w Baryczy. Szczegółowe in-
formacje na facebookowym profilu stowarzy-
szenia Zielona Kolumna.

Na „Interbud” w przeszłości prezentowa-
ły się takie firmy z naszego regionu jak choćby 
„Petecki” (okna) czy „Silikaty” z podłaskich 
Teodorów, nie mówiąc o wielu firmach ze Zduń-
skiej Woli. Tym razem wielu z tych firm zabra-
kło. Wiceprezes organizatora targów „Interservi-
su”- Grzegorz Wiśniewski nie widzi w tym nic 
nadzwyczajnego. Ot, firmy zmieniają priorytety, 
szukają nowych rynków zbytu, działają na innych 
frontach, stąd ich nieobecność. Czy to znaczy,  
że w branży dzieje się gorzej? Niekoniecznie… 
Targi „Interbud” mają się nieźle, mimo XXVI. 
edycji i wciąż trzymają wysoki poziom.

Na łódzkich targach poszukuję zwykle 
nowości, np. w ekologicznym ogrzewaniu. 
W tym roku można było obejrzeć panele foto-
woltaiczne, kominki hybrydowe, rozwiązania 
rekuperacyjne oraz innowacyjne kotły gazowe. 
Ekologia podkreślana była niemal na każdym 
kroku, a także wiążąca się z tym dotacja na wy-
mianę pieców. Urząd Miasta Łodzi przyznaje 
dotacje sięgające 80 proc. kosztów (nawet do  
7 tys. zł brutto na zmianę ogrzewania w loka-
lach w nieruchomościach wielorodzinnych.

Wymiana okien, drzwi czy podłóg tak-
że może przynieść znaczące oszczędności.  
Na targach prezentowano sporo oryginalnych 
rozwiązań, które charakteryzują się zarów-
no luksusem, jak i oszczędnością. „Budrex”  
ze Srocka, od lat brylujący na targach w Łodzi, 
i tym razem zaskoczył oryginalnymi drzwiami, 
np. do nowoczesnych łazienek.

Planujący budowę własnego domu mo-
gli zobaczyć sporo oryginalnych propozycji.  
Na przykład w strefie kąpieli pokazano kilka 

„interbUd”– Jak 
W SoczeWce
Ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy, najnowocześniejsze rozwiązania dla 
domów i mieszkań, szerokie poradnictwo – tak najkrócej można scharakteryzować 
tegoroczne Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „Interbud”, zorganizowane 
w łódzkiej hali EXPO. Choć oferta prezentowana na targach (1-3 marca br.) 
charakteryzowała się różnorodnością i bogactwem, można było jednocześnie odnieść 
wrażenie, że na tej imprezie, jak w soczewce odbija się sytuacja w budownictwie. 
Na targach zabrakło bowiem wielu znaczących firm z regionu, które przez lata 
brylowały, oferując nie tylko nowe rozwiązania, ale i ciekawe materiały budowlane. 
Czyżby zwiastowało to zbliżający się kryzys i w tej branży?

ciekawych łazienek, kompleksowo wyposa-
żonych w ceramikę, armaturę, wanny i kabiny. 
Te ostatnie oferują dziś także hydromasaż. Im-
ponujące są rozwiązania plastyczne, np. wiele 
wanien posiada zupełnie inne kształty, nawią-
zujące często do wzornictwa… starożytnego.

Budowa domu wiąże się dziś z rozwiazy-
waniem wielu skomplikowanych problemów 
związanych np. z ogrzewaniem czy odprowa-
dzaniem ścieków. Firma z Łasku (Kolumna) 
„Zielone Oczyszczalnie” proponuje od lat bez-
obsługowe, proste w montażu i eksploatacji, 
przydomowe biologiczne oczyszczalnie ście-
ków, z których wypływa do rowów meliora-
cyjnych i gruntu woda drugiej klasy czystości. 
Na targach można było obejrzeć także sporo 
innych tego typu propozycji.

A skoro jesteśmy przy budownictwie jed-
norodzinnym, zatrzymajmy się przy inteli-
gentnych domach. Jeszcze kilka lat temu tyl-
ko nieliczni wiedzieli, co oznacza ten termin. 
Dziś zrobił on wielką karierę i świadczy o tym,  
że budując dom myślimy nie tylko o oszczęd-
ności, ale i nowoczesności.

I na zakończenie jeszcze jedna reflek-
sja. Mocną stroną targów „Interbud” są eks-
pozycje i warsztaty dekarskie. Dach to prze-
cież ważny element każdego domu tym bar-
dziej, że decyduję on także o urodzie budynku.  
A że w naszym regionie nie brak firm zajmują-
cych się nie tylko sprzedażą nowoczesnych po-
kryć dachowych, ale i ich produkcją, nie zabrakło 
interesujących propozycji i szczególnego uhono-
rowania Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

(PO)
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Wystawanie w kolejkach w urzędzie, 
szpitalu, czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych może być bardzo uciążliwe, szczególnie 
dla osób starszych. Tego trudu przy załatwia-
niu rożnego rodzaju formalności zaoszczędzą 
nam dwa nowoczesne narzędzia potwierdza-
jące naszą tożsamość na odległość. Dzięki ich 
wykorzystaniu nie będziemy musieli osobi-
ście fatygować się z dowodem osobistym do 
różnego rodzaju instytucji, wystarczy nam 
komputer z dostępem do internetu.

E-PODPIS TAK SAMO WAŻNY 
JAK WŁASNORĘCZNY…

Pierwszym z tych rozwiązań jest bez-
pieczny e-podpis. Jest on tak samo ważny 
jak podpis własnoręczny. Możemy go jednak 
złożyć na odległość, potwierdzając w ten 
sposób różnego rodzaju deklaracje podat-
kowe, pisma urzędowe, podania o udostęp-
nienie dokumentacji medycznej, czy umowy 
zawierane z innymi osobami, czy firmami.

… A JEST DUŻO 
BEZPIECZNIEJSZY

Stosowanie takiego rodzaju e-podpisu jest 
nawet bezpieczniejsze niż odręczne sygnowa-
nie dokumentów, jest on bowiem nie do pod-
robienia. Bezpieczny podpis elektroniczny 
ma określoną strukturę, a także powstaje przy 
użyciu odpowiednich algorytmów kryptogra-
ficznych. Jest on przypisany tylko i wyłącznie 
do jednej osoby i składany jest przy pomocy 
urządzeń i danych właściwych tylko dla niej. 
Jego złożenie zaś pod jakimś podaniem, umo-
wą, deklaracją sprawia, że od tego momentu 
wszystkie zmiany dokonane w takim doku-
mencie będą od razu widoczne. Uniemożli-
wia to więc dopisanie czegoś czy też usunię-
cie w dokumencie bez wiedzy osoby, która 
potwierdziła go e-podpisem.

ZAKUP SPRZĘTU 
I OPŁATY ROCZNE

Rozwiązanie to wiąże się jednak z pew-
nymi stałymi kosztami. Na początku trze-
ba zainwestować w certyfikowany zestaw 
z odpowiednim urządzeniem, które pozwo-
li składać e-podpis. To wydatek rzędu 250 
- 300 zł. Później, co roku, konieczne będzie 
odnowienie abonamentu, co kosztuje ok. 
100 zł.

Zestaw pozwalający na składanie tego 
rodzaju e-podpisu można kupić tylko i wy-
łącznie u producentów certyfikowanych 
przez państwo. W skład zestawu wchodzi 
karta kryptograficzna, na której będzie prze-
chowywany certyfikat właściwy danej oso-
bie, czytnik tejże karty, który należy podłą-
czyć do komputera, i płyta z odpowiednim 
oprogramowaniem, które trzeba na kompu-
terze zainstalować.

Jak załatWić SPraWy UrzędoWe 
bez rUSzania Się z Fotela

Potrzebny będzie certyfikat kwalifiko-
walny

Zanim będzie można rozpocząć sy-
gnowanie dokumentów bezpiecznym e-
-podpisem, konieczne będzie uzyskanie 
odpowiedniego certyfikatu i wgranie go 
na kartę kryptograficzną. Aby to zro-
bić, należy wygenerować na kompu-
terze właściwe dokumenty, które trze-
ba dostarczyć do wystawcy e-podpi-
su. Najlepiej zrobić to osobiście. Listę 
punktów można sprawdzić na stronie 
internetowej konkretnego producenta,  
lub dzwoniąc na jego infolinię. Doku-
menty można wysłać też pocztą. Nie obej-
dzie się jednak wówczas bez notarialnego 
potwierdzenia tożsamości i podpisu. Pro-
ducenci oferują również odbiór dokumen-
tów bezpośrednio od klienta.

Po uzyskaniu certyfikatu, co będzie 
trochę trwało, od możliwości korzystania  
z e-podpisu dzieli już tylko zarejestrowanie 
się na stronie internetowej producenta. Samo 
stosowanie podpisu elektronicznego jest 
dużo prostsze niż jego uzyskanie. W aplika-
cji wystarczy wybrać dokumenty, które chce 
się w ten sposób sygnować, i kliknąć w po-
lecenie „Podpisz”.

ZAKŁADANIE PROFILU 
ZAUFANEGO

Załatwienie wielu spraw urzędowych 
przez internet w serwisach administracji 
publicznej, umożliwia również drugie 
rozwiązanie, czyli Profil Zaufany. Moż-
na go założyć, wykorzystując certyfikat 
kwalifikowany. Jego posiadacz musi je-
dynie wejść na stronę Profilu Zaufane-
go (https://www.pz.gov.pl/), kliknąć po-
lecenie „Zarejestruj się” i wybrać opcję 
„Chcę logować się certyfikatem kwalifi-
kowanym”. 

Jednak Profil Zaufany może założyć 
każdy, również osoby nieposiadające takie-
go certyfikatu. Można to zrobić na tej samej 
stronie Profilu Zaufanego czy też stronie 
ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Niezbęd-
nym krokiem w procesie zakładania Profilu 
Zaufanego będzie potwierdzenie danych 
w jednym z wielu punktów, które znajdują 
się w całej Polsce. Ich listę można znaleźć 
tutaj (https://pz.gov.pl/pz/confirmationPoin-
tAddressesList). 

Profil Zaufany można stworzyć również 
za pośrednictwem systemu bankowości in-
ternetowej, o ile tylko dany bank oferuje 
taką usługę. Wystarczy wówczas po zalogo-
waniu się do systemu wypełnić odpowiedni 
formularz, potwierdzić operację bankowym 
kodem i gotowe. 

KATALOG SPRAW, KTÓRE MOŻNA 
ZAŁATWIć PRZEZ INTERNET
Można przystąpić do załatwienia kon-

kretnych spraw urzędowych. Ich katalog jest 
szeroki, od składania i sprawdzania doku-
mentów w ZUS czy urzędzie skarbowym, 
poprzez złożenie podania o poświadczenie 
niezalegania z podatkami, czy wydanie Euro-
pejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,  
po wnioskowanie o różnego rodzaju zasiłki 
czy świadczenia. Listę wszystkich spraw moż-
na znaleźć na tej stronie (https://epuap.gov.pl/
wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw). 

Gwarantem bezpieczeństwa Profilu Za-
ufanego jest system ePUAP, a jego działa-
nie opiera się, tak samo jak w przypadku 
bezpiecznego e-podpisu, na technologiach 
kryptograficznych. Wysłanie każdego e-do-
kumentu musimy natomiast potwierdzić ko-
dem autoryzacyjnym.

WYBÓR POMIĘDZY E-PODPISEM 
A PROFILEM ZAUFANYM

Profil Zaufany jest usługą bezpłatną, 
w przeciwieństwie do bezpiecznego e-pod-
pisu. Do korzystania z tego ostatniego po-
trzeba odpowiedniego sprzętu, a w przypad-
ku Profilu Zaufanego wystarczy komputer 
z dostępem do internetu. Ponadto założenie 
Profilu Zaufanego zajmuje mniej czasu, a na 
uruchomienie e-podpisu trzeba trochę po-
czekać. Niemniej ten ostatni oferuje szereg 
możliwości, których Profil Zaufany nie ma, 
jak chociażby zawieranie umów z firmami 
czy osobami fizycznymi. 

Wybór pomiędzy tymi metodami po-
twierdzającymi naszą tożsamość na odle-
głość, powinien zależeć od tego, do czego 
takiego rozwiązania potrzebujemy. W niektó-
rych przypadkach warto będzie zainwestować 
w e-podpis, np. gdy ktoś prowadzi działal-
ność gospodarczą i często zawiera umowy 
z kontrahentami. Gdy zaś zależy nam głów-
nie na łatwiejszym kontakcie z administracją 
publiczną, wystarczyć może Profil Zaufany. 

Nic nie stoi również na przeszkodzie, 
aby – jeśli tylko tego potrzebujemy – zdecy-
dować się na obydwa rozwiązania.

 Program sektorowy „Bankowcy dla 
Edukacji” to jeden z największych progra-
mów edukacji finansowej w Europie. Jest on 
realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku 
Banków Polskich przez Warszawski Instytut 
Bankowości. Jego celem jest edukowanie 
uczniów, studentów i seniorów w zakresie 
podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej eko-
nomii, finansów, bankowości, przedsiębior-
czości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgo-
tówkowego. 
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

Załatwienie urzędowej sprawy bez wychodzenia z domu? To możliwe. Potrzebny jest jednak do tego bezpieczny podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
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Podczas spotkania odbyła się prezentacja szkół ponadgimnazjalnych 
oraz przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych dla 
których organem prowadzącym jest powiat łaski. Jednym z punktów de-
baty było omówienie współpracy z powiatem w zakresie oświaty z wło-
darzami gmin naszego powiatu. 

Podczas konferencji wypracowano wnioski do realizacji podczas 
naboru do szkół na rok szkolny 2019/2020. Omówiono również wyni-
ki ankiet przeprowadzonych w gimnazjum i szkołach podstawowych,  
które dotyczyły wyboru dalszego kierunku kształcenia przez uczniów. 

Małgorzata Mysur

rozmaWiano o ośWiacie
26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się konferencja dotycząca „Wizerunku 
i perspektywy rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie łaskim”, w której uczestniczyli m.in.: 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, wójt gminy Wodzierady Renata Szafrańska, w imieniu wójta gminy Buczek Zenona 
Romankiewicz - sekretarz gminy, przewodniczący ZNP Marek ćwiek, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” 
Joanna Dąbrowska, przedstawiciel Cechu Rzemiosł im. Jana Łaskiego, dyrektorzy szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz radni Rady Powiatu Łaskiego. 

Swoje oferty na targach uczniom ostat-
nich klas szkół ponadgimnazjalnych przed-
stawiło ponad 10 wystawców z całego kra-
ju. Uzyskanie pełnej informacji spośród 
szerokiej oferty edukacyjnej szkół wyż-
szych ułatwi młodzieży z powiatu doko-

targi edUkacyJne W PoWiecie łaSkim
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku odbyły się VII Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych 
organizowane przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi – oddział w Zduńskiej Woli.

nanie najlepszego wyboru dalszej ścieżki 
kształcenia.

Patronat honorowy nad targami objął staro-
sta łaski Piotr Wołosz. 

Z kolei 25 kwietnia br. w łaskim „Ekono-
miku” odbyły się VIII Powiatowe Targi Eduka-

cyjne, podczas których swoje oferty edukacyjne 
zaprezentują wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 
z powiatu łaskiego. Swoje stoiska wystawią rów-
nież służby mundurowe, instytucje publiczne, or-
ganizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. 

Małgorzata Mysur
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Dzięki uczestnictwu w programie ucznio-
wie ZSM–T zyskują: dodatkowe zajęcia na te-
renie wojskowej jednostki patronackiej w Leź-
nicy Wielkiej raz w tygodniu, obozy proobron-
ne współorganizowane przez MON. Ponadto 
po zakończeniu nauki w szkole uczniowie we-
zmą udział w czterotygodniowym szkoleniu 
poligonowym zakończonym przysięgą i możli-
wością podjęcia służby wojskowej, zyskają też 
preferencyjne warunki przyjęcia do wyższych 
szkół oficerskich.

Kiedy we wrześniu 2017 roku szkoła przy-
stąpiła do realizacji programu MON, wielu jej 
kibicowało, ale też było liczne grono scepty-
ków, którzy twierdzili, że „bawi się w wojsko”. 
Dziś wszystkim niedowiarkom przedstawia 
fakty potwierdzone certyfikatami, pracami eg-
zaminacyjnymi uczestników I edycji programu 
i ustaleniami MON.

25 stycznia br. adepci z klasy III LO uczest-
niczący w „Pilotażowym programie wspierania 

WoJSko nie ma Przed 
nimi Żadnych taJemnic
„Mundurówka” w Ostrowie jako jedna z trzech szkół w województwie łódzkim bierze udział w „Pilotażowym programie wspierania 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych 
pionów wojskowych klas mundurowych”. W ramach tego programu placówka otrzymała od MON i Starostwa Powiatowego w Łasku 
ponad 70 tysięcy złotych na zakup wyposażenia uczniów do szkolenia wojskowego. 

szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzących 
certyfikowane piony 
wojskowych klas mun-
durowych” przystąpi-
li do ostatniego boju 
o uzyskanie certyfika-
tu zwieńczającego ich 
185-godzinne szkole-
nie teoretyczne i prak-
tyczne. Egzamin odbył 
się w 1. Dywizjonie 
Lotniczym w Leźnicy 
Wielkiej. Do zalicze-
nia był test składający 
się z 30 pytań obej-
mujący wiedzę z zakresu podstaw wychowa-
nia obywatelskiego i wojskowego, szkolenia 
bojowego, szkolenia logistycznego i szkolenia 
prawnego. W części praktycznej do pokonania 
była ścieżka taktyczna obejmująca działania 

taktyczne, szkolenie 
strzeleckie, tereno-
znawstwo, OPBMAR, 
POPL oraz zagadnie-
nia z musztry. Pogoda 
wymagała od egzami-
nowanych zwiększo-
nego wysiłku i uwagi. 
Najlepszą wiadomością 
tego dnia była informa-
cja, że wszyscy zdali 
egzamin. Średnia oce-
na z egzaminu - 4,13 
jest dobrym progno-
stykiem przed czekają-
cym ich na wakacjach 
udziałem w skróconej 
służbie przygotowaw-
czej. Droga do kariery 
wojskowej przed tymi 
młodymi ludźmi stanę-
ła otworem. Teraz już 
tylko kwalifikacja woj-
skowa i do zobaczenia 
w koszarach. 

Jak informuje MON 
oraz WKU w Sieradzu, 
od 20 lipca do 31.sierp-
nia br. w wytypowa-
nych ośrodkach poli-
gonowych uczniowie 
odbędą końcowy etap 
szkolenia, który rozpo-

częli we wrześniu 2018 roku, zwieńczony zło-
żeniem przysięgi wojskowej. Po tym szkoleniu 
zostaną żołnierzami rezerwy i uzyskają przy-
dział mobilizacyjny do konkretnych jednostek 
wojskowych. Tam zostanie im tylko do zdania 
egzamin sprawnościowy i zostaną żołnierza-
mi zawodowymi. 75% klasy wyraziło ochotę 
wzięcia udziału w szkoleniu. Czeka ich szko-
lenie ogólnowojskowe i specjalistyczne, nowe 
znajomości i nowe wyzwania. Ze szkoleniem 
ogólnowojskowym nie będzie żadnego proble-
mu, co udowadniali podczas wielu wyjazdów, 
obozów szkoleniowych, gdzie byli dostrzega-
ni przez oficerów z Biura ds. Proobronnych, 
dowódców odwiedzanych jednostek i osoby 
dobrze życzące szkole. Uczniowie potrafili za-
wsze równać do najlepszych.

Co dalej? Program nie kończy się.  
Od września 2018 roku dołączyła do certyfi-
kowanej klasy kolejna. Drugoklasiści dziel-
nie ćwiczą na poligonie, szkolą się nie tyl-
ko w przydzielonej jednostce wojskowej, ale 
bardzo licznie wstąpili w szeregi Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” J.S 1204 Pabianice 
i doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć 
taktycznych. Przed nimi droga podobna do tej, 
którą pokonują ich starsi koledzy. 

Dla tych, którzy od września 2019 roku roz-
poczną naukę w klasie II, planowany jest nabór 
do III edycji „Pilotażowego programu certyfiko-
wanych klas wojskowych”. Tymczasem szkoła 
zaprasza do klasy pierwszej w roku szkolnym 
2019/2020 wszystkich tych, którzy chcą rozpo-
cząć przygodę z mundurem i znaleźć w przy-
szłości atrakcyjną pracę. Warto pamiętać: każdy 
żołnierz nosi buławę generalską w plecaku. 

Beata Pokorska-Galowicz
dyr. ZSMT Ostrów
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Członkinie koła posiadają wiele ukry-
wanych talentów chociażby kulinarnych 
czy plastycznych, które mogą teraz oficjal-

noWe koło goSPodyń WieJSkich
W sołectwie Sycanów powstało Koło Gospodyń Wiejskich Sycanów Dąbrowa. Aktywność koła rozpoczęła się od 
spotkań koleżeńskich i przerodziła się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Koło gospodyń obecnie liczy 
24 członkinie. Przewodniczącą koła jest Barbara Michalak.

ry pogratulował paniom inicjatywy założenia 
koła gospodyń wiejskich.

D.K.

nie zostać ujawnione. Te pełne pasji i ener-
giczne kobiety będą realizować szereg 
działań skierowanych nie tylko do członkiń 
swojego koła, ale również do całej społecz-
ności wsi Sycanów i Dąbrowa oraz gminy 
Buczek. 

W tłusty czwartek (28 lutego) odbyło się 
spotkanie „pączkowe” w świetlicy środowi-
skowej w Sycanowie. Panie przygotowały 
przepyszne pączki, faworki i inne smakołyki. 
W spotkaniu ostatkowym brało udział ponad 
20 pań. W spotkaniu uczestniczył również wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski, któ-

Pierwsza wystąpiła orkiestra dęta z Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. 
Zagrała utwory: New York, New York, Rain-
drops keep falling on my head, May Way, What 
a wonderful world, Hey Jude, You raise me up, 
Samba for Band. Program orkiestry przygoto-
wał kapelmistrz Adam Kobalczyk. Wystąpiła 
również formacja tańca nowoczesnego „Small 
Dance Square” pod opieką instruktora Mariu-
sza Ziębaczewskiego. 

Koncert uświetnił występ Kazimierza Ko-
walskiego, Ewy Szpakowskiej, Małgorzaty 
Kulińskiej, Małgorzaty Kustosik oraz Andrze-
ja Niemierowicza z Polskiej Agencji Koncer-
towej, Polskiej Opery Kameralnej. Mogliśmy 
usłyszeć przeboje z oper, operetek i musica-
li takich jak: Straszny Dwór, Wesele Figara, 
Don Pasquale, Księżniczka Czardasza, Baron 
Cygański, Wesoła Wdówka, Hrabina Marica, 
Skrzypek na Dachu, Statek Komediantów. 

W dalszej kolejności wystąpił zespół „Bo-
goria”. Zespół zaśpiewał utwory: Zaczarowany 
fortepian, Wiedeń, walc i ty, Czerwone kora-
le, Czerwone róże. Zespół prowadzi instruktor 
Zbigniew Mierzwiński. Zobaczyliśmy również 
zespół „Kana”. Dzieci zaśpiewały utwory: Ma-
maje, Każdy ma w sobie moc, Mój balonik. 
Zespołem opiekuje się Instruktor Aleksandra 
Zielińska. Zespół ludowy „Buczkowiacy” za-
prezentował taniec „Krakowiak”. Instruktorem 
zespołu jest Katarzyna Korzeniewska–Killo. 
Na zakończenie imprezy swój program zapre-
zentował kabaret „Cudoki”. 

W trakcie koncertu wszystkie panie otrzy-
mały kwiaty od wójta gminy B. Węglewskiego 
oraz przewodniczącego Rady Gminy A. Zieliń-
skiego.

J.N.

dzień kobiet W bUczkU
9  m a rc a  b r.  w  h a l i  S p o r t o w e j  w  B u c z k u  o d b y ł  s i ę  u ro c z y s t y  k o n c e r t  
z  o k a z j i  Ś w i ę t a  K o b i e t .  P a n i e  p r z y w i t a ł  p r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  G m i n y  A n d r z e j 
Z i e l i ń s k i .  Ż y c z e n i a  d l a  w s z y s t k i c h  p a ń  z ł o ż y ł  w ó j t  g m i n y  B u c z e k  B ro n i s ł a w 
W ę g l e w s k i  o r a z  w i c e s t a ro s t a  ł a s k i  Te re s a  We s o ł o w s k a .
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Wszystkie te warunki spełnił feryjny wyjazd na 10-dniowe zimowi-
ska do Białego Dunajca. Dzieci z Buczku, Burzenina, Wielunia, Wieru-
szowa i Zdun w woj. łódzkim, a także z woj. lubelskiego wypoczywały 
w ośrodku „Bernadeta”, gdzie spędziły pełne atrakcji ferie. Zimowiska 
sfinansowane zostały głównie ze środków Funduszu Składkowego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w części ze środków budżeto-
wych gminy Buczek i opłat rodziców. Organizatorem wyjazdu był Zwią-
zek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Warszawie. 

Związek zagwarantował bardzo dobre warunki lokalowe, pokoje  
2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, opiekę wychowawczą, pielę-
gniarską, ubezpieczenie, była też sala gier i zabaw ze stołem tenisowym, 
bilardem i „piłkarzykami”, sala dyskotekowa, a przede wszystkim wy-
śmienite jedzenie.

Podczas pobytu uczestnicy zimowiska realizowali także ciekawy 
program wychowawczy uwzględniający aktywny wypoczynek. Przewi-
dziano też kilka wycieczek krajoznawczych. Największą popularnością 
cieszył się wyjazd do aquaparku, kręgielni, na lodowisko w Zakopanem, 
a także zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, wjazd kolejką na Guba-
łówkę i tzw. „góralski ślizg” na sztucznym torze.

Ferie W białym dUnaJcU
Góry zimą są piękne - stwierdziły dzieci z Buczku na krańcach „Zakopianki” patrząc na ogromne białe wierzchołki rysujące się na 
widnokręgu. Ferie to okres aktywnego wypoczynku od obowiązków szkolnych, to czas kiedy można poznać nowych kolegów, często 
z innych województw, poznać nowe zabawy, zobaczyć miejsca czasem znane tylko z telewizji. 

Stałym punktem spacerów były Krupówki, gdzie wszyscy zamienili 
swoje kieszonkowe na pamiątki dla siebie i najbliższych.

Nie mogło też zabraknąć wycieczek, choćby do Kuźnic i pustel-
ni Brata Alberta na Kalatówkach, na Krzeptówki, do pięknej kaplicy  
na Jaszczurówce, do zabytkowego kościółka i na cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku. 

Pobyt w górach poprzedził konkurs skoków w Zako-
panem, ale młodzież chętnie zwiedziła obiekty sporto-
we COS z kompleksem skoczni narciarskich. Ciekawym do-
świadczeniem w obcowaniu z przyrodą tatrzańską była też 
wycieczka do nowego Centrum Edukacji Przyrodniczej, 
gdziew obrazowy sposób przedstawiono przyrodę tatrzańską,  
duże wrażenie zrobił też pokaz multimedialny w technice 3D naj-
ciekawszych szlaków górskich, a także fauny i flory tatrzańskiej.

Niezapomniane wrażenia przyniósł wszystkim góralski kulig zakoń-
czony pieczeniem kiełbasek, a ponadto zjazdy na „jabłuszkach” i san-
kach, a także wiele gier i zabaw integracyjnych: konkurs „Mam talent”, 
„karaoke”, taneczne zabawy z układami choreograficznymi, filmy, wie-
czorne dyskoteki itp. 

Ostre górskie powietrze nie przysparzało 
problemów zdrowotnych, oprócz katarów i spo-
radycznego bólu gardła nie zanotowano innych 
niedyspozycji zdrowotnych. Z dziećmi, które  
ze względów zdrowotnych nie mogły wziąć 
udziału w wycieczkach, realizowano zajęcia 
w ośrodku. Wiele dzieci po raz pierwszy było 
w górach. W pamięci wszystkich pozostaną cud-
ne krajobrazy zimowych Tatr. Na uczestników 
zimowisk po powrocie oczekiwali stęsknieni  
rodzice, którzy bardzo cieszyli się z powrotu 
dzieci i z tego, że wszyscy wrócili zdrowi.

Należy dodać, że od kilku lat głównym  
inicjatorem wyjazdów dzieci z rodzin rolniczych 
z naszej gminy, zarówno w okresie zimowym, jak 
i letnim, jest wójt gminy Bronisław Węglewski. 
Duże podziękowania należą się też prezesowi 
Krajowego Związku Zawodowego Centrum Na-
rodowe Młodych Rolników Tomaszowi Łukom-
skiemu i pracownikom biura ZZCNMR za wzo-
rowe przygotowanie organizacyjne zimowisk. 

Andrzej Zieliński

W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont. Wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe. Wyremonto-
wane są również sanitariaty i zaplecze kuchenne. Elewacja zewnętrzna 
świetlicy jest docieplona, położony tynk strukturalny. Sala będzie służy-
ła mieszkańcom do organizowania spotkań integracyjnych, zebrań oraz 
różnego rodzaju imprez.

 A.Sz.

PrzebUdoWa na medal
W marcu br. zakończono inwestycję pn. „Rozbudowa 
i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej”. Wykonawca 
firma BUD-GIPS Zbigniew Borek z Luciejowa stanął  
na wysokości zadania, co widać w estetyce i staranności 
wykonania. Koszt inwestycji to 688 tys. zł, z dotacją z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w wysokości ponad 250 tys. zł. 

Wola Buczkowska
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OSP w Maleni należy od wielu lat do 
najaktywniejszych i najlepszych w woje-
wództwie. Świadczą o tym nie tylko wy-
niki w szkoleniu, m.in. czołowe miejsca 
w powiecie i województwie w zawodach 
sportowo-pożarniczych (w minionym roku 
V miejsce w województwie kobiet i X męż-
czyzn), ale też zaangażowanie w prace na 
rzecz społeczności lokalnej i osiągnięcia go-
spodarcze. Jednostka należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i cechuje 
ją bardzo dobre wyposażenie oraz dbałość 
o sprzęt - tu nie do przecenienia jest rola dru-
ha Jerzego Pogockiego i Zarządu jednostki. 

W miniony roku jednostka liczyła  
39 druhów i wzięła udział w 27 zdarzeniach 
(13 wyjazdów do pożarów, 12 wyjazdów do 
owadów i 2 wyjazdy do powalonych drzew).

Druhowie z Maleni biorą corocznie 
udział w zabezpieczeniu Krajowego Święta 
Truskawki, zaangażowani są podczas ma-
newrów strażackich, a w zakresie przygoto-
wania do pełnienia służby biorą udział we 
wszystkich kursach podnoszących kwalifi-
kacje organizowanych przez PSP. 

Szczególne osiągnięcia w jednostce ma 
też druh Seweryn Pogocki, który od wielu 
lat sprawował pieczę nad przygotowaniami 
drużyn męskich i kobiecych do zawodów 
sportowo-pożarniczych. W minionym roku 
został powołany do drużyny strażaków re-
prezentujących nasz kraj w Mistrzostwach 
Europy w biegu na 10 km. Drużyna odniosła 
zdecydowane zwycięstwo, a druh Seweryn 
został Mistrzem Europy w swojej kategorii 
wiekowej. 

Z inspiracji druha S. Pogockiego i Za-
rządu odbywały się też ćwiczenia imitują-
ce akcję ratowniczo-gaśniczą z odnalezie-
niem i wydobyciem ludzi z zadymionego 
pomieszczenia, z wykorzystaniem aparatów 
oddechowych. Zadanie wykonywane w ze-
społach 2-osobowych było bardzo reali-
styczne, ale cała akcja dobrze zaplanowana 
dała możliwość zdobycia doświadczenia, 
które przyda się w rzeczywistych zdarze-
niach.

Jednostka doskonale sobie radzi jako 
gospodarz strażnicy w kontekście organiza-
cji uroczystości rodzinnych i towarzyskich, 
uzyskując również pewne dochody z wynaj-
mu sali.

Zarząd z prezesem Tomaszem Kaczmar-
kiem, którego również kilka godzin wcze-
śniej wybrano na sołtysa, bardzo dobrze 
programuje prace jednostki w zakresie uzu-

dobry czaS dla 
StraŻakóW z maleni
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni w dniu 2 marca br. podsumowała swoją działalność w minionym roku. Jak co roku 
w zebraniu wzięła udział Teresa Wesołowska - wicestarosta łaski i honorowy Obywatel Gminy Buczek, wśród gości byli również: 
gospodarz gminy wójt Bronisław Węglewski z małżonką, sekretarz gminy Zenona Romankiewicz, radni i mieszkańcy sołectwa.

pełnienia umundurowania, zakupu sprzętu 
ppoż., jak i sprzętu gospodarczego do kuch-
ni. Temu służą m.in.: organizowanie imprez, 
wynajem sali, pozyskiwanie darowizn, an-
gażowanie się w pomoc przy zabezpieczeniu 
Krajowego Święta Truskawki, a nawet stara-
nie się o jak najlepsze miejsca w zawodach 
sportowo-pożarniczych (nagrody pieniężne 
wójta). Druhowie angażują się też w prace 
społeczne przy remontach i porządkowaniu 
otoczenia jednostki.

Prezes Tomasz Kaczmarek podzięko-
wał wszystkim druhom za udzielenie abso-
lutorium, za zaangażowanie w szkoleniu, 

akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawo-
dach sportowo-pożarniczych. Podziękował 
też wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu  
za wspieranie jednostki i dobrą współpracę. 

Wójt natomiast, doceniając osiągnięcia 
jednostki, podziękował druhom za zaan-
gażowanie w prace na rzecz rozwoju OSP, 
udział w uroczystościach gminnych, pań-
stwowych i religijnych, promowanie gminy 
i powiatu swymi osiągnięciami m.in. w za-
wodach sportowo-pożarniczych i przede 
wszystkim za to, „że zawsze może liczyć na 
druhów z OSP z Maleni”. 

Andrzej Zieliński
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Mieszkaniowy zasób stanowi 66 budyn-
ków, w których znajduje się 491 lokali oraz  
5 lokali znajdujących się w budynkach pozo-
stających w administrowaniu osób prywat-
nych. Ponadto gmina Łask posiada 162 loka-
le w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 
W lokalach będących własnością gminy Łask 
mieszka 1444 osób.

Podstawowym przychodem własnym za-
kładu jest czynsz z tytułu najmu lokali. Ponad-
to, zakład może otrzymać dotację przedmio-
tową w formie dopłaty do 1 m2 powierzchni 
mieszkalnej lokali stanowiących zasób. Po-
wyższa dotacja może być przeznaczona jedy-
nie na remonty, materiały budowlane, przeglą-
dy techniczne dotyczące powyższych lokali. 
W roku 2018 dotacja przedmiotowa dla ZGM 
w Łasku wyniosła 332.000,00 zł.

Pomimo wzrostu dochodów mieszkańców, 
poprzez wprowadzane od kilku lat przez rząd 

mieSzkanioWy zaSób gminy łaSk

programy wsparcia dla rodzin, jest część społe-
czeństwa, która z rożnych powodów nie regu-
luje czynszu za najem lokalu. Mieszkanie jest 
podstawowym dobrem, które zapewnia prawi-
dłowe funkcjonowanie rodziny i jego utrzyma-
nie, powinno być dla mieszkańców prioryte-
tem.

Niestety, kwota należności wobec ZGM 
z tytułu czynszu oraz opłat za media, tj. wodę, 
kanalizację oraz śmieci, sięga już ogółem 
713.824,37 zł. Wynika z tego, że zadłużenie 
przypadające na jednego lokatora to 494,39 zł, 
a w przeliczeniu na każdego mieszkańca na-
szej gminy to kwota 25,70 zł. Największe za-
dłużenie z tytułu opłat czynszowych posiada 
dziesięć rodzin, których łączna kwota stanowi 
204.030,45 zł.

Problemem jest fakt, iż pomimo wydanych 
wyroków eksmisyjnych, nakazów zapłaty oraz 
przeprowadzonych postępowań egzekucyj-

nych, działania te nie przekładają się na istotne 
zmniejszenie opisanego problemu, dlatego też 
ZGM będzie poszukiwać kolejnych rozwiązań, 
które poprawią ściągalność należności.

Istotna jest w tym świadomość mieszkań-
ców zasobu mieszkaniowego gminy, iż dba-
łość o opłacanie należności czynszowych, 
przekłada się bezpośrednio na możliwości 
inwestycyjne i remontowe Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Łasku, a tym samym 
bezpieczne i estetyczne zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej. Ponadto, należy za-
znaczyć, że zadłużenia lokatorów zasobów 
gminnych mają wpływ na całą naszą lokalną 
społeczność, gdyż utrzymanie mieszkanio-
wego zasobu lokalowego kosztuje każdego 
mieszkańca gminy.

Iwona Stolarek-Molenda
kierownik ZGM w Łasku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku jest jednostką organizacyjną gminy Łask, działającą w formie 
samorządowego zakładu budżetowego. Podstawowym zadaniem statutowym zakładu jest świadczenie usług 
w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi gminy Łask.

Mimo, że wypalanie traw jest szkodliwe, 
niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku 
nierozważni właśnie w ten sposób „oczysz-
czają” swoje pola, łąki i trawniki. Nieodpo-
wiedzialność osób wypalających trawy i po-
zostałości roślinne powoduje niejednokrotnie 
powstanie tragicznego w skutkach pożaru, do-
prowadzając do tego, że giną ludzie, zwierzę-
ta, a także płoną lasy, zabudowania mieszkalne 
i gospodarcze. 

W latach ubiegłych prowadzono akcje pre-
wencji społecznej, między innymi kampanię 
„STOP pożarom traw”, podczas której infor-
mowano o konsekwencjach wypalania traw 
i zagrożeniach związanych z tym procederem. 
Dzięki podnoszącej się świadomości zagrożeń 
mieszkańców powiatu łaskiego w ostatnich la-
tach odnotowano spadek liczby pożarów traw, 
natomiast wciąż zdarzają się pojedyncze przy-
padki takich pożarów.

W 2018 roku odnotowano 43 pożary zwią-
zanych z wypalaniem suchej trawy i pozosta-
łości roślinnych. Przypuszczalną przyczyną 
powstania powyższych pożarów była przede 
wszystkim nieostrożność przy posługiwaniu 
się ogniem otwartym, niestety odnotowano 
również podpalenia umyślne.

Początek 2019 roku nie obfitował w opa-
dy deszczu i śniegu, zatem na polach, łąkach 
i posesjach występuje duża ilość suchej trawy 
i pozostałości roślinnych. Już w pierwszej po-
łowie marca odnotowano w powiecie pierw-
sze pożary traw, by uniknąć tego typu zdarzeń 

StoP PoŻarom traW!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przypomina o występującym corocznie na terenie powiatu 
łaskiego problemie dotyczącym bezmyślnego wypalania traw i pozostałości roślinnych. Zjawisko wypalania traw 
i pozostałości roślinnych przez ludzi pojawia się przede wszystkim w okresie, późnej zimy oraz wczesnej wiosny. Wówczas 
rolnicy, właściciele posesji, służby miejskie przystępują do prac porządkowych. Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych 
porządkach dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób stał się ogień. 

w przyszłości Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łasku apeluje o rozwa-
gę. Wyjazd strażaków do zdarzeń związanych 
z tymi pożarami powoduje niepotrzebną stratę 
czasu wiedząc, że ktoś inny w tym czasie może 
wzywać na ratunek lub potrzebować pomocy.

Przestrzegając przed niewłaściwym zacho-
waniem osób, które nie stosują się do zasad 
bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej informuje,  
iż za wypalanie wierzchniej warstwy gleby 
i traw zgodnie z Kodeksem Wykroczeń grozi 
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wyso-

kość może wynosić od 20 do 5000 zł. W myśl 
Kodeksu Karnego „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10”.

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

kpt. Kamil Perliński 
KP PSP w Łasku
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Przed wylotem nasz reprezentant spotkał się 4 marca br. ze staro-
stą i wicestarostą łaskim. Włodarze pogratulowali mu sukcesu. Wyra-
zy uznania skierowane zostały również do dyrektora ośrodka Krzyszto-
fa Ziętali, trenera oraz rodziny ucznia, którzy okazują wielkie wsparcie 
młodemu olimpijczykowi. Podczas spotkania Radek otrzymał upominki, 
aby z dumą reprezentować Łask na igrzyskach.

Kolejnego dnia w SOSW odbyła się uroczysta odprawa Radosła-
wa Łaguniaka przed wylotem na Igrzyska w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. Wśród społeczności szkolnej żegnającej naszego olimpijczy-
ka nie zabrakło najbliższej rodziny Radka. Zgromadzeni w sali gimna-
stycznej uczniowie i nauczyciele obejrzeli prezentację, dzięki której choć 
trochę poczuli klimat egzotycznego kraju na Bliskim Wschodzie i odbyli 
mentalną podróż do odległych kulturowo i obyczajowo Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Ponadto poznali szczeble kariery sportowej, po 
której piął się Radek w bowlingu. Podczas spotkania padło wiele słów 
zagrzewających zawodnika do rywalizacji i dodających mu odwagi. Spo-
łeczność szkolna ośrodka obiecała trzymać mocno kciuki za polską ekipę 
Olimpiad Specjalnych, a w szczególności za naszego Radka.

Następnie 7 marca w gościnnych progach hotelu Marriott Warsaw 
Hotel odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Nominacji Olimpij-
skich Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na Światowe Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. W towarzystwie gości, 
członków rodzin, przyjaciół Olimpiad Specjalnych Polska pożegnali-
śmy Polską Reprezentację, w tym R. Łaguniaka. Sala pękała w szwach. 
Kamery telewizyjne, fotoreporterzy, goście honorowi, rodzice. Napis 

Poleciał na olimPiadę
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Abu Dhabi 2019 rozpoczęły się 14 marca. W bowlingu Polskę i Łask reprezentował 
uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku i zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych „Aplauz” Radosław Łaguniak. 

POLAND na dresach reprezentacyjnych zawodników i trenerów robił 
ogromne wrażenie! Uroczystość poprowadził Zygmunt Chajzer, Amba-
sador Olimpiad Specjalnych Polska, który uhonorowany został medalem 
„Przyjaciel Olimpiad Specjalnych Polska”. Wśród licznie zgromadzo-
nych gości byli: minister sportu i turystyki Witold Bańka, sekretarz sta-
nu - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michał-
kiewicz, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych Marlena Maląg, prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, kierownik 
zespołu promocji Tauron Polska Energia Edyta Zębala, członek Zarządu 
Poczty Polskiej SA Tomasz Dąbrowski oraz ambasador Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich w Polsce Yousif Eisan Bin Hassan Al Sabri.

Ewelina Słomczyńska
przewodnicząca klubu „Aplauz” 

Olimpiad Specjalnych,
 Oddział Łódzki przy SOSW w Łasku

O świetny karnawałowy klimat zabawy zadbał DJ Wiesław. Dodat-
kowym atutem DJ’a był akordeon i tamburyn oraz piękne wspólne śpie-
wanie uczestników. Atmosfera balu była wyjątkowa, jak żadna wcześniej 
organizowana impreza przez Zarząd. W ten wieczór każdy z nas mógł 
przebrać się w co tylko chciał, podkreślić swoją naturę lub zobaczyć,  
jak to być wymyśloną przez siebie postacią. 

Nad całością i przebiegiem balu czuwała przewodnicząca Zarzą-
du Mirosława Klepczyńska. Wśród przybyłych na bal została wybrana 
najpiękniejsza para tego wieczoru, która została uhonorowana korona-
mi i szarfami. Niech żałują ci wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć 
w balu. Z niecierpliwością czekamy na kolejny jeszcze piękniejszy 
w przyszłym roku.

(MK)

bal karnaWałoWy łaSkich SenioróW 
Na tegorocznym balu karnawałowym w „Kominku” piękne 
barwne stroje, muzyka, tańce i dobre jedzenie sprawiły,  
że emeryci i renciści bawili się cudownie na balu kostiumowym 
zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Oddział PZERiI w Łasku.
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Kim był Piotr Ruszel, w jakich okolicznościach doszło do jego śmier-
ci? Pochodził ze Stanisławowa, gdzie urodził się w 1918 roku. Ukończył 
Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, w czerwcu 1939 roku skie-
rowany został na praktykę w 6 Pułku Lotniczym we Lwowie. W końcu 
sierpnia otrzymuje nominację na podporucznika. Tuż przed wybuchem 
wojny trafia na lotnisko polowe Widzew-Ksawerów k. Łodzi, w ramach 
161 Eskadry Myśliwskiej, walczącej w składzie Armii „Łódź”.

archeo UPamiętnia mieJSce 
śmierci bohaterSkiego Pilota
Już niedługo miejsce tragicznej śmierci ppor. pil. Piotra Ruszela w dniu 2 września 1939 r. w lesie w sąsiedztwie wsi Orchów zostanie 
należycie upamiętnione. W ten sposób dzięki Stowarzyszeniu ARChEO społeczeństwo ziemi łaskiej odda hołd żołnierzowi,  
który w tragicznym wrześniu stanął bez wahania w szeregu obrońców ojczyzny.

Mogiła pilota poległego w rejonie Orchowa

Krzyż z tablicą w Orchowie

2 września 1939 roku startuje z lotniska Widzew-Ksawerów na sa-
molocie PZL P-11c, w składzie klucza 7 maszyn, mających na celu prze-
chwycenie niemieckiej wyprawy bombowej lecącej na Łódź. Prawdopo-
dobnie zostaje ranny i usiłuje wylądować na lotnisku polowym w rejo-
nie Orchowa. Obniża lot i po trafieniu pociskami maszyna rozrywa się 
w powietrzu. Słychać radość żołnierzy na torach. Okoliczni mieszkańcy 
biegną w kierunku szczątków maszyny i stwierdzają ze zdziwieniem,  
że przez pomyłkę zestrzelono polski samolot. Z niektórych relacji wy-
nika, że lecąc nisko nad ziemią ostrzelany został przez polską artylerię 
przeciwlotniczą zlokalizowaną na polu Kowalskich przy drodze na Sza-
dek w sąsiedztwie łaskiego dworca. To nie jedyny w tym rejonie przypa-
dek ostrzeliwania naszych maszyn przez polską obronę plot.

Rannego pilota wydobyto z maszyny. Piotr Ruszel – jak pisze  
Ł. Łydźba w książce pt. „Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski” – „miał rany 
postrzałowe. Ranny pilot został załadowany przez żołnierzy do jakiegoś 
pojazdu i odwieziony do szpitala w Łasku. Niestety, lotnik zmarł w trak-
cie transportu do szpitala lub w samym szpitalu”. Niedługo po tej tragedii 
„przybyli jacyś oficerowie, którzy dali ostrą reprymendę żołnierzom i ofice-
rom transportu kolejowego”. 2 września w rejonie Łasku wyładowywała się  
2. Dywizja Piechoty Legionów i Kresowa Brygada Kawalerii.

Łukasz Łydźba sugeruje, że naszą maszynę ostrzelano z pociągu, 
który stał na pobliskiej stacji. Pilota pochowano w zbiorowej mogile na 
cmentarzu w Łodzi, a potem przeniesiono do odrębnego grobu.

(P)

Pilot Piotr Ruszel

Kwatera polskich pilotów poległych w pierwszych dniach września 1939 
roku podczas walk w obronie Łodzi i Ziemi Łódzkiej, tu w oddzielnej 
mogile pochowany jest ppor. pil. P. Ruszel, cmentarz na Dołach w Łodzi
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Dopełnieniem obrazu „Łask miastem róż” 
będzie zachęta ze strony Stowarzyszenia Miło-
śników Łaskiej Róży, aby każdy z nas w swoim 
najbliższym otoczeniu posadził choć jedną różę 
w donicy lub przydomowym ogródku. Magia 
tych pięknych krzewów polega na niezwykle 
dekoracyjnym wyglądzie i wszechstronnym 
zastosowaniu. Ogród będą zdobić nie tylko 
kwiaty, ale także całe krzewy, których obec-
ność możemy wykorzystać w różny sposób. 
Odmiany o silnym wzroście mogą stanowić 
kolorowe żywopłoty odgradzające nas od są-
siednich nieruchomości. Zaś odmiany róż pną-
cych udekorują nam furtki, pergole i altany. Ni-
skie miniaturowe róże nadadzą się na obrzeża 

PoSadźmy choć JednĄ róŻę
Z wielką radością odnotowujemy, że idee międzynarodowego kongresu, który odbył się w Kolumnie we wrześniu 2017 r., są już widoczne 
w naszym mieście. Myślą przewodnią kongresu była promocja wszelkich działań na rzecz tworzenia miast ogrodów. Wysłuchaliśmy 
wtedy ciekawych wykładów ludzi ze świata nauki i biznesu. Mieliśmy w tym swój wkład z referatem „Królowa kwiatów w mieście 
ogrodzie”. Omawiane wówczas założenia i projekty znajdują swoje urzeczywistnienie w naszym mieście w postaci ogrodu różanego,  
a także założonej podczas ostatniej jesieni alei róż. Równoległą realizacją jest tworzenie łąki kwietnej i rekultywacja bulwarów.

klombów i stanowić będą ładne wykończenie 
bylinowych rabat. Wśród bylin możemy posa-
dzić także duże okazy róż pnących i oprzeć ich 
pędy o metalowe konstrukcje. Skromna dotąd 
rabata będzie przyciągać wzrok swoją urodą. 
Właściciele małych ogrodów mogą tworzyć 
kwietne rabatki złożone z 4-6 krzaków róż niż-
szych typu polianty. Róże sadzone w donicach 
mogą zdobić tarasy, schody i nadadzą się do 
aranżacji balkonowych. Wiele odmian jest do 
tzw. „zadań specjalnych”. Znoszą dość dobrze 
trudne warunki zimowe, rosną w półcieniu, 
kwitną niezmordowanie i są dość odporne na 
choroby grzybowe. Przy tarasach i miejscach 
wypoczynkowych warto sadzić róże zapacho-

we. Umiejętnie zaprojektowana przestrzeń jest 
wizytówką naszego domu.

Własne róże mają tę przewagę nad ciętymi 
różami kupionymi, że znajdują się w zasięgu 
ręki, w związku z tym są dostępne w każdej 
chwili, a przyniesione do domu swoim wyglą-
dem i zapachem wprawiają nas w dobry humor 
i odświętny nastrój, nacieszą oczy swym pięk-
nem i pozwolą podkreślić wyjątkowe chwile 
w naszym życiu.

Zaprośmy choć jedną różę do naszego 
ogrodu. Kto raz posadzi róże - pokocha je na 
zawsze.

Janina Kielanowicz Marciniak
prezes SMŁR 

Na nowiutkim, wielkim ekranie powitał nas film „Ułaskawienie”, 
oparty na autentycznej historii dziadków reżysera Jana Jakuba Kolskie-
go. Łaskowianka - Grażyna Błęcka-Kolska wcieliła się w nim w rolę 
Hanki, która wspólnie z Jakubem (Janem Jankowskim) kilkukrotnie do-
konuje pochówku syna – żołnierza zamordowanego przez UB (Michał 
Kaleta), którego ciało jest wciąż odkopywane przez ubecję. Rodzice po-
dejmują rozpaczliwą walkę o godny pogrzeb swego potomka. Ich karko-
łomna ucieczka z trumną czyni tę produkcję nie tylko niezwykle wzru-
szającą, ale i niosącą pewnego rodzaju katharsis.

Tuż po łaskiej premierze „Ułaskawienia” widzów czekała nie lada 
niespodzianka – spotkanie z twórcami filmu – Grażyną Błęcką-Kolską, 
Janem Jakubem Kolskim oraz Michałem Kaletą. Spotkanie poprowadził 
dyrektor Łaskiego Domu Kultury – Adam Łoniewski. Natomiast uro-
czystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz 
Łasku – Gabriel Szkudlarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku – 

mamy kino!
Czerwona wstęga została przecięta. 2 marca br. „Kinoino” 
oficjalnie zostało otwarte. Łask doczekał się kina z prawdziwego 
zdarzenia, wyposażonego w system nagłośnienia Dolby 
Surround, cyfrowy projektor i sprzęt najwyższej jakości. 
Obok kina pojawiła się klimatyczna kawiarenka, gdzie można 
zakupić kawę, popcorn, batoniki i wszelkie smakołyki oraz 
napoje niezbędne podczas filmowego seansu.

Robert Bartosik, Grażyna Błęcka-Kolska - aktorka i Jacek Chmielewski 
(współwłaściciel kina „Tomi” w Pabianicach). 

Seanse w „Kinoino” odbywają się głównie w piątki, soboty, niedzie-
le i poniedziałki. Sporadycznie – we wtorki i czwartki. Repertuar pro-
ponujemy śledzić na stronie www.kinoino.pl, na facebookowym profilu 
„Kinoino” oraz na ulotkach dostępnych w kawiarence, na dole - w foyer 
ŁDK.

Wszelkie informacje dotyczące rezerwacji biletów, aktualnego reper-
tuaru, itp. pod nr tel. 507 801 870 lub drogą mailową: biuro@kinoino.pl

Anna Sobczak
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W tym roku idziemy krok dalej, odpo-
wiadając na potrzeby osób zainteresowanych 
wzięciem udziału w Jarmarku jako wystawca, 
współorganizator, sponsor czy po prostu od-
wiedzający. Przy współpracy z agencją interak-
tywną Bracia Konieczni udało nam się stwo-
rzyć solidną i nowoczesną stronę internetową 
Jarmarku Łaskiego. Na stronie znaleźć moż-
na wszystkie niezbędne informacje o terminie 
i miejscu wydarzenia. Odsłaniamy również 
wszystkie karty, jeżeli chodzi o tegorocznych 
artystów i poszczególne mniejsze wydarzenia 
składające się na Jarmark Łaski. Wystawcy 

noWe oblicze łaSkiego JarmarkU
Ubiegłoroczny Jarmark Łaski pokazał dobitnie, jak nieodzownym narzędziem docierania z informacją do odbiorców jest 
internet. Od 2018 roku Jarmark ma swój profil facebookowy.

jący poziom UX (doświadczenia i oczekiwania 
użytkownika dotyczące korzystania z serwisu) 
oraz UI (cały interface strony, wygoda i czytel-
ność elementów nawigacyjnych na portalu). Jako 
że niemal 50% ruchu w sieci odbywa się obecnie 
przy pomocy smartfonów, dostosowaliśmy naszą 
stronę do właściwego skalowania i wyświetlania 
w różnych rozdzielczościach. Zapraszamy do  
odwiedzania strony www.jarmark.laski.pl

Mamy nadzieję, że proponowany produkt 
zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagają-
cych odbiorców.

Rafał Stasiak

Uczniowie i nauczyciele są dumni z tego sukcesu! Z jednej strony 
potwierdza on wysoką jakość i skuteczność dotychczasowej pracy, z dru-
giej pozwala na tworzenie dalszych planów. W roku szkolnym 2019/2020 
szkoła zaprasza absolwentów gimnazjów, którym proponuje dwie klasy: 
humanistyczną oraz przyrodniczą (w obu realizowany jest program na-
uczania języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego). Czeka 
również na absolwentów szkół podstawowych. Dla nich także przygo-
towuje dwie klasy: humanistyczną i przyrodniczą. Więcej informacji na 
temat oferty edukacyjnej - przedmiotów realizowanych na poziomie roz-
szerzonym, języków obcych czy przedmiotów uwzględnianych podczas 
rekrutacji - można znaleźć na stronie szkoły i oczywiście podczas „dni 
otwartych” w maju.

Liceum w Kolumnie ma naprawdę dużo do zaoferowania. Należy 
choćby wymienić: wykłady i warsztaty na wielu wydziałach Uniwersy-
tetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, patronat Wydziału Filozoficzno 

liceUm W kolUmnie - „SrebrnĄ SzkołĄ”
O Liceum w Kolumnie mówi się często: „SZKOŁA Z ChARAKTEREM”, czasem: „SZKOŁA NA 
MEDAL”, ostatnio najczęściej nazywane jest: „SREBRNĄ SZKOŁĄ”. Tytuł ten nadano placówce 
w związku z rankingiem czasopisma „Perspektywy”, w którym licea ogólnokształcące oceniono 
w oparciu o trzy kryteria: sukc     esy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Liceum w Kolumnie zajmuje  
1 miejsce w powiecie łaskim oraz 37. wśród najlepszych liceów ogólnokształcących województwa 
łódzkiego i zostało uhonorowane srebrną tarczą oraz tytułem „Srebrna Szkoła 2019”. 

- Historycznego UŁ, międzynarodowe wymiany młodzieży (z Niemcami 
od 1993 i Węgrami od 2014) ciekawe projekty, np. „Znam swoje prawa” 
we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ, wieczory po-
etyckie, spotkania literackie, wieczorne wyjazdy do teatru i filharmonii, 
akcje charytatywne, współpraca z PCK, projekty uczniowskie, np. pierw-
sza pomoc „Akcja – Reakcja”, dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowe, 
nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową, wyjątkową atmosferę.

Nie dziwią więc doskonała zdawalność egzaminu maturalnego czy 
sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W tym 
miejscu należy wspomnieć finalistów etapu centralnego Olimpiady Lite-
ratury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Teologii 
Katolickiej, a także finalistów etapu wojewódzkiego Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia czy Olimpiady Ekologicznej. Warto więc bliżej po-
znać ofertę edukacyjną Liceum w Kolumnie, odwiedzając placówkę pod-
czas „dni otwartych”, a od 1 września 2019 r. zostać uczniem tej szkoły.

w bardzo dostępny sposób będą mogli pobrać 
wymagane do udziału w Jarmarku karty zgło-
szenia oraz regulaminy. Potencjalni partnerzy 
i sponsorzy znajdą odpowiednią zakładkę, 
w której dostępne będą do pobrania propozycje 
współpracy oraz pakiety sponsorskie.

Nie zapomnieliśmy o Łasku i historii Jar-
marku. Zainteresowani na pewno znajdą cieka-
we artykuły, nad którymi warto spędzić dłuższą 
chwilkę.

Minimalizm i prosta estetyka była główną 
myślą podczas procesu projektowania strony. 
Z pewnością udało nam się osiągnąć zadowala-



SołtySi UhonoroWani 
Przez WóJta
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Tegoroczny Dzień Sołtysa odbył się 
w niedzielne popołudnie w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury. Uroczyście obchodzone po 
raz pierwszy w gminie Sędziejowice święto 
gospodarzy naszych wsi zbiegło się w cza-

Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, o czym przesądza ustawa o samorządzie gminnym 
oraz statuty sołectw. Reprezentuje on wszystkich mieszkańców na zewnątrz w sprawach 
wspólnych dla sołectwa, wykonując swoją funkcję społecznie. 

sie z kończącą się czteroletnią kadencją soł-
tysów i rad sołeckich 2015-2019. Stanowiło 
to doskonałą okazję do wspólnego spotkania 
i uhonorowania przez wójta Dariusza Cieśla-
ka wszystkich 25 sołtysów pamiątkowymi 
podziękowaniami za pełną zaangażowania 
pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz 
skuteczne współdziałanie z samorządem 
gminnym. 

Niecodziennym wyróżnieniem były wrę-
czone przez uczestniczącego w uroczystości 
prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobia-
sza, okolicznościowe medale z godłem Pol-
ski i napisem SOŁTYS w otoku. W spotkaniu 
uczestniczyła też Teresa Wesołowska, wice-
starosta łaski, która w imieniu władz powia-
tu łaskiego złożyła sołtysom podziękowania  

Na początku ferii z 2-dniowej sędziejo-
wickiej Strefy Zabawy – dmuchańców roz-
stawionych w hali sportowej ZSO nr 1 w Sę-
dziejowicach skorzystały niemal wszystkie 
dzieciaki z gminy. Na plac zabaw autokarami 
dojechali też uczniowie wraz z opiekunami 
ZS w Marzeninie. 

Sędziejowicka szkoła zapewniła dzieciom 
zajęcia sportowe, m.in. turniej gry w warcaby, 
turniej piłki halowej, turniej szachowy. Zorga-
nizowano także zimowisko w Wiśle oraz wy-
cieczki do kin w Łodzi, Bełchatowie i Zduń-
skiej Woli, do Parku Trampolin w Łodzi, 
czy na mecz piłki siatkowej do Bełchatowa. 
Z kolei Zespół Szkół w Marzeninie zorgani-
zował wyjazd do kina w Zduńskiej Woli oraz 
na lodowisko do Łodzi. Ponadto uczniowie  
klasy VIII mogli uczestniczyć w zajęciach 

za ich codzienną pracę i poświęcenie dla dobra 
wspólnego, zachęcając ich do podjęcia podob-
nych wyzwań na kolejną już 5 letnią kadencję. 

(MP)

Gmina Sędziejowice wspierała finansowo organizatorów tegorocznych ferii 
zimowych. Łącznie dofinansowanie feryjnego wypoczynku i zagospodarowania 
czasu wolnego dla dzieci wyniosło ponad 8 tys. zł.

Mieszkańcy Sędziejowic i okolicznych miej-
scowości są wdzięczni Grupie Motocyklowej 
Forever Young za przywrócenie tradycji ostat-
kowych związanych z zakończeniem karnawa-
łu. Ponad dwudziestoosobowa grupa przebie-
rańców odwiedzała nasze zagrody i instytucje 
dając chwile radości i zapomnienia od codzien-
nych trosk. Czekamy na Was za rok.

(MP)

koloroWe 
zaPUSty

WSPaniałe Ferie

przygotowujących do egzaminu z matematyki 
i języka polskiego. 

Ciekawe atrakcje dla dzieci zapewniły też 
niektóre sołectwa. Zabawy połączone z poczę-
stunkiem odbyły się w Sobiepanach, Podulach 
i Kamostku. 

(MP)
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Pod takim hasłem w tym roku po raz dziewiąty od 2011 r. Gminna Biblio-
teka Publiczna w Sędziejowicach podsumowała czytelnictwo. Wzrasta liczba 
osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych oraz liczba książek przeczyta-
nych przez najlepszych czytelników. Ogółem liczba przeczytanych w 2018 r. 
książek w sędziejowickiej książnicy wraz z filiami w Marzeninie, Pruszkowie 
i Siedlcach wyniosła 25226 woluminów, tj. o 2772 książki więcej niż w 2017 r. 
Liczba czytelników wzrosła z 884 w 2017 r. do 916 w 2018 r. 

Szczegółowe informacje o nagrodzonych i wyróżnionych czytelni-
kach dostępne są na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy.

czytelnik rokU 2018
„Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną 
duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak 
i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, 
że zawładnęła ich wyobraźnią” (Cień wiatru, Carlos Ruiz Zafon). 

Po cotygodniowych spotkaniach w wodzie, 10 marca br. najbar-
dziej wytrwali zwolennicy lodowatych kąpieli zakończyli udany sezon.  
Po 12 minutach spędzonych w wodzie przebiegli ustaloną pętlę wokół 
lasu i rozgrzali się przy ognisku, spożywając upieczone kiełbaski, i jak 
przystało na rzecznych piratów, popijając gorącą herbatę z rumem. 

(MP)

W gminie Sędziejowice też znaleźli się zwolennicy morsowania.  
6 stycznia br. 10-osobowa grupa śmiałków - piłkarzy GKS i ULKS 
„Sukces” weszła na kilka minut do rzeki Grabi w okolicach 
Kustrzyc. W kolejną niedzielę, 13 stycznia br., morsy włączyły się 
w gminny program WOŚP. Każdy kto chciał wejść do wody był 
zobowiązany sowicie zasilić puszkę orkiestry. 

Frekwencja była imponująca! Zaproponowana Artystyczna Śro-
da, z równie artystyczną kawiarenką i wspólną zabawą zyskała jeszcze 
większe grono sympatyków niż w roku poprzednim – wspominają or-
ganizatorzy. 20 lutego nikt z obecnych na sali tanecznej remizy w Ka-
mostku nie miał wątpliwości, że dzieci są prawdziwymi mistrzami par-
kietu. Ponad 100 uczestników balu, poprzebieranych było za przeróżne 
kolorowe postacie. Dzięki uprzejmości Adama Łoniewskiego, dyrektora 
Łaskiego Domu Kultury, do kreatywnej zabawy przybyłe z Kamostka 
i okolicznych sołectw dzieciaki wciągała niezmordowana i niezwykle 
pomysłowa Animatorka. Chwilowe zmęczenie było szybko niwelowane 
pysznościami dostępnymi w kawiarence. 

W tym roku Organizatorki już na początku zadbały o pełne brzuszki 
uczestników balu. Strzałem w dziesiątkę okazały się cieplutkie hot-dogi, 

imPonUJĄcy bal W kamoStkU
Za nami kolejna odsłona balu karnawałowego dla najmłodszych 
– przedsięwzięcia, które na stałe wpisało się do kalendarza 
wydarzeń w miejscowości Kamostek. Przygotowywany przy 
współpracy strażaków z OSP w Kamostku i jak zwykle, 
zmobilizowanej przy takich okazjach, silnej grupie mieszkańców 
sołectwa jest atrakcją niezwykle wyczekiwaną przez milusińskich, 
dostarczającą wielu radości i przeżyć. 

PraWdziWy Smak czekolady

W podsumowaniu czytelnictwa uczestniczył, wręczając dyplomy 
i nagrody, wójt gminy Dariusz Cieślak oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Sędziejowice Jarosław Bartczak.

Wszystkim czytelnikom gratulujemy i życzymy równie wspaniałych 
wyników w 2019 roku! 

Beata Magdziak

które znikały w oka mgnieniu. Na tą wyjątkową okazję organizatorzy 
zaprosili wójta Dariusza Cieślaka, który również z zachwytem przyglą-
dał się szaleństwom uczestników. Podkreślił ogromne zainteresowanie 
imprezą, doceniając przy tym pomysłowość i zaangażowanie mieszkań-
ców w jej zorganizowanie. Prawdziwą niespodzianką okazały się jednak 
przygotowane dla każdego dziecka nagrody za udział w balu – pyszne 
paczki z łakociami.

Sylwia Rozwód

Od pierwszego dnia ferii (11 lutego), z samego ranka 
wychowankowie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 
wyruszyli na czekoladowe warsztaty do Manufaktury Czekolady 
w Łodzi. Tylko w Chocolate Story można spróbować czekolady 
wytwarzanej na miejscu bezpośrednio z ziaren kakaowca. 
Określenie „manufaktura” świetnie oddaje specyfikę tego 
miejsca. Tutaj czekolada robiona jest ręcznie, przy użyciu 
najwyższej jakości składników i oryginalnych dodatków. 

Każda tabliczka jest niepowtarzalna, ma intensywny smak kakao 
i nie może się równać podobnym wyrobom z wielkich fabryk. Tutaj każ-
dy mógł uczestniczyć w procesie wyrabiania czekolady, a nawet przy-
gotować swoją tabliczkę według własnego uznania - czekoladę mleczną  

lub deserową, dodać suszone owoce, orzechy, kokosa, a nawet pikantne 
chili czy imbir. Każdy mógł zabrać wykonaną czekoladę do domu. Były 
to więc dla dzieci fantastyczne zajęcia pouczające jak powstaje czekola-
da, mogli spróbować owoc kakaowca, obejrzeć całą produkcję czekolady 
i, co najważniejsze, własnoręcznie ją wykonać. Dla każdego był także 
dyplom oraz kubek gorącej prawdziwej czekolady. 

Kolejnym etapem wycieczki był Teatr Powszechny, gdzie odbyły 
się warsztaty pt. „Skradzione dźwięki”. Dzieci mogły też wejść i zaj-
rzeć wszędzie tam, gdzie podczas spektaklu nie wolno wchodzić, były  
na małej i wielkiej scenie oraz za jej kulisami, oglądali wszystko to cze-
go zwykły widz nigdy nie ujrzy. Jako Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Mali Sędziejowiczanie” na zakończenie warsztatów zaśpiewali „Lipkę”  
p. Andrzejowi prowadzącemu warsztaty. Dzieci przeżyły wspaniały, peł-
ny niezapomnianych wrażeń pierwszy feryjny poniedziałek.

Katarzyna Matusiak

SędzieJoWickie morSy
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 10 marca br. sołtysi z gminy Widawa świętowali Dzień Sołtysa. Mszę świętą w intencji sołtysów i rad sołeckich 
odprawił ks. Jarosław Leśniak w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. W kazaniu nawiązał do 
odpowiedzialności i roli urzędu sołtysa, przedstawiając jego historię, która sięga średniowiecza.

Po mszy odbył się uroczysty obiad. Na za-
proszenie wójta gminy Michała Włodarczyka 
i przewodniczącego Rady Gminy Sławomi-
ra Stępnika, w obchodach oprócz sołtysów 
z gminy Widawa wzięli udział goście: rzecznik 
prasowy rządu Joanna Kopcińska, senator RP 
Maciej Łuczak, starosta powiatu łaskiego Piotr 
Wołosz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego Mateusz Barwaśny, kierownik PT 
Krus w Łasku Aleksandra Kolasa, radny gmi-
ny Pabianice Tomasz Pierzchała, radni gminy 
Widawa, sekretarz gminy Widawa Agnieszka 
Galuś, skarbnik Ewa Wartałowicz oraz kierow-
nicy jednostek urzędu gminy.

Celem organizacji obchodów święta soł-
tysów przez włodarzy gminy było okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę 
i podkreślenie ich roli w życiu lokalnej spo-
łeczności. Była to okazja do integracji w mi-
łej atmosferze osób działających na rzecz po-
szczególnych wsi.

Pierwszy zabrał głos wójt Michał Włodar-
czyk, przywitał przybyłych gości oraz podzię-
kował sołtysom za ich zaangażowanie i współ-
pracę w działaniach podnoszących jakość ży-
cia mieszkańców gminy Widawa. Głos zabrali 
również: rzecznik prasowy rządu pani Joanna 
Kopcińska, senator Maciej Łuczak oraz staro-
sta łaski Piotr Wołosz. W swoich przemówie-
niach podkreślali, że sołtysi jako członkowie 
lokalnych zbiorowości wsi, pierwsi stykają się 
z najważniejszymi problemami mieszkańców. 
To do nich należy inicjatywa, gdy coś działa 
nie tak i trzeba pomóc lub skoordynować ja-
kieś oddolne działanie. Sołtysi są często inicja-
torami wielu przedsięwzięć kulturalnych, inte-
grujących mieszkańców.

W stronę sołtysów popłynęły życzenia 
pomyślności, zdrowia i wytrwałości w konse-
kwentnym realizowaniu wszystkich zamierzo-
nych planów, zadowolenia z pełnionej funkcji  
i gotowości do stawiania czoła nowym wyzwa-
niom. W imieniu sołtysów wystąpiła Urszula 
Olejniczak - prezes Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa. 
Podziękowała za życzenia i słowa uznania kie-
rowane do sołtysów.

Część osób pełniących funkcję sołtysa po-
jawiła się na obchodach święta sołtysów po 
raz pierwszy, a to za sprawą wyników wybo-
rów sołtysa i członków rad sołeckich, które 
odbyły się w tym roku. Nowi sołtysi zosta-
li wybrani w 15 następujących sołectwach: 
Chociw, Chrusty, Dąbrowa Widawska, Gór-
ki Grabińskie, Józefów, Józefów Widawski, 
Korzeń, Ligota, Patoki, Podgórze, Resta-
rzew Środkowy, Siemiechów, Wielka Wieś 
A, Wincentów, Witoldów. W pozostałych  

SzacUnek dla SołtySóW

26 sołectwach mieszkańcy ponownie obda-
rzyli mandatem zaufania osoby dotychczas 
pełniące funkcję sołtysa. Jak wskazują nasze 
statystyki, z kadencji na kadencję rośnie licz-

ba pań piastujących funkcję sołtysa. Osiem lat 
temu było ich 18, w poprzedniej kadencji 19,  
a obecnie jest ich już 21. Poniżej prezentuje-
my wyniki wyborów:

Lp.Sołectwo          Imię i nazwisko 
                 sołtysa
1.Brzyków          Mariola Majczyk
2.Chociw           Stanisław Burzyński
3.Chrusty           Agata Olejniczak
4.Chrząstawa         Anna Wdowik
5.Dąbrowa Widawska   Mariola Konefał
6.Dębina            Piotr Chojnacki
7.Goryń            Zdzisława Piątek
8.Górki Grabińskie     Ryszard Mikła
9.Grabówie          Urszula Olejniczak
10.Izydorów         Zbigniew Kędzierski
11. Józefów          Monika Lechowska
12.Józefów Widawski   Ireneusz Kozieł
13.Kąty            Urszula Janus
14.Klęcz            Joanna Pawlak
15.Kocina           Tadeusz Pacholik
16.Korzeń           Roman Wieczorek
17.Las Zawadzki       Franciszek Szczęsny
18.Ligota           Anna Piórek
19.Łazów           Anna Szczęsna
20.Ochle            Rafał Uciński
21.Osieczno          Dorota Drabent
22.Patoki           Krzysztof Bińczyk

23.Podgórze          Ryszard Marciniak
24.Restarzew Cmentarny Zdzisław Olczak
25.Restarzew Środkowy  Henryk Stępnik
26.Rogóźno          Ewa Kaczmarek
27.Ruda            Mirosława Majczak
28.Sarnów           Elżbieta Kępińska
29.Sewerynów        Mieczysław 
                 Skrzypczyński
30.Siemiechów        Janusz Jóźwiak
31.Świerczów        Jolanta 
                 Brocka-Kozieł
32.Widawa          Ireneusz Płóciennik
33.Wielka Wieś A      Grzegorz Owczarek
34.Wielka Wieś B      Jan Cygan
35.Wincentów        Beata Kurczewska
36.Witoldów         Stefan Ślęzak
37.Wola Kleszczowa    Andrzej Jasiak
38.Zabłocie          Danuta Krysiak
39.Zawady          Joanna Kozieł
40.Kolonia Zawady     Bogusław 
                 Namirowski
41.Zborów          Elżbieta Stępień

Katarzyna Kałuża



Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych
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Na zakończenie wszyscy zebrani odmówili modlitwę za dusze zmar-
łych, często w wyniku brutalnych tortur, żołnierzy wyklętych. Dzień ich 
pamięci obchodzony jest na pamiątkę rozstrzelania przez władze komu-
nistyczne - 1 marca 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie, 
siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”.

Katarzyna Kałuża

O godzinie 10 na Rynku Kościuszki zgromadzili się 
samorządowcy i  uczniowie Zespołu Szkół w Widawie,  
aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Przed złożeniem kwiatów u stóp pomnika Tadeusza 
Kościuszki, przemówienie wygłosił wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk. W kilku słowach przypomniał historię bohaterów, 
którzy po 1945 roku nie złożyli broni i kontynuowali walkę 
o niepodległość państwa, przeciwstawiając się sowieckiej 
agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. 

Przybyłe na uroczystość panie przywitał i w humorystyczny sposób 
występy poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Ku-
dzin. Następnie wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczą-
cy Rady Gminy Sławomir Stępnik i wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego Mateusz Barwaśny złożyli kobietom serdeczne życzenia i wrę-
czyli piękne goździki. Natomiast Agnieszka Galuś - sekretarz gminy zło-
żyła życzenia wszystkim panom, gdyż dzień 10 marca to według kalen-
darza Dzień Mężczyzny.

Przed liczną publicznością zaprezentowały się między innymi: Stra-
żacka Orkiestra Dęta z Widawy pod kierunkiem dyrygenta Michała 
Gronowskiego, dzieci i młodzież pobierające lekcje śpiewu u Blandyny 
Ciszewskiej, grupa street dance Marka Paszkiewicza, zespół dziecięcy 
Wesołe Nutki prowadzony przez Urszulę Skrzypek i Elżbietę Herman, 
dzieci uczące się gry na gitarze pod okiem instruktora Zbigniewa Mierz-
wińskiego oraz Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE. Występy zakończył 
klimatyczny koncert rodzimego zespołu GAMMA, który wykonał znane 
szlagiery muzyki rozrywkowej.

Obchody święta pań zakończono słodkim poczęstunkiem w posta-
ci dwóch pysznych tortów, którymi panowie osobiście częstowali panie.

Katarzyna Kałuża

śWięto Pań
W niedzielę, 10 marca br., zgodnie z  tradycją w  widawskim 
GOK odbyły się obchody Dnia Kobiet, zorganizowane m.in. 
z inicjatywy wójta gminy Widawa i przewodniczącego Rady 
Gminy. Ponad trzygodzinne spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze, a swoje talenty na scenie prezentowały zespoły 
i artyści działający w  GOK.

Zapraszamy na kolejne występy w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Widawie. Wejście na występ kabaretu ,,Czwarta Fala” był bezpłatny. 

Kamil Kudzin

„czWarta Fala” 
W WidaWie
Na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie wystąpił 
kabaret: ,,Czwarta Fala”. Najpopularniejszy kabaret na 
polskim YouTube, ponad 500 000 aktywnych subskrybentów 
i przeszło 150 000 000 wyświetleń ich filmów sprawiają, że 
nie trzeba ich nikomu przedstawiać. Artyści zaprezentowali 
zupełnie nowy repertuar nie publikowany w internecie. Przez 
ponad godzinę mieszkańcy gminy, byli ostrzeliwani ogromną 
dawką humoru, śmiech na sali utrzymywał się do samego końca. 
Wśród gości GOK, był między innymi wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk wraz z małżonką Joanną.
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W lutym powróciły na ekspozycję kolejne 
dwa cenne dokumenty z pracowni Konserwa-
cji Dzieł Sztuki Agnieszki Ciesielskiej z Wło-
cławka. Po dokładnym oczyszczeniu i uzu-
pełnieniu ubytków, otrzymały one sztywne 
okładki. O jakie dokładnie archiwalia chodzi?

Pierwszym z nich jest Księga Uwłasz-
czeniowa z 1864 r. Źródło to dotychczas 
jeszcze nie jest do końca zbadane. Pochodzi 
z czasów, gdy car rosyjski Aleksander II na-
dał wszystkim chłopom na terenie Królestwa 
Polskiego wolność osobistą i prawo posia-
dania ziemi. Na kartach zapisane są nazwi-
ska włościan, ilość ziemi oraz sposób jej 
użytkowania. Można w niej odnaleźć osady 
z okolic Łasku takie jak: Mauryca, Teodory, 

dokUmenty Po konSerWacJi
Muzeum historii Łasku od początku swego istnienia gromadzi różne źródła historyczne. Bardzo często przekazywane nam archiwalne 
dokumenty dotyczące Łasku i jego mieszkańców są zniszczone. W zależności od stanu zachowania i rodzaju uszkodzeń, zostają 
poddane konserwacji. Od kilku lat takie muzealia systematycznie oddajemy w ręce konserwatora.

Na 

Do Łasku, jak wynika ze wspomnień 
najstarszych mieszkańców grodu nad Gra-
bią, przyjeżdżali znani artyści filmowi,  
by promować nowe dzieła pokazywane na 
ekranie, a przy okazji rozbudzać zainte-
resowanie kinem. Magia tego ostatniego 
oddziaływała na wiele pokoleń łaskowian 
i nawet telewizja nie była w stanie znisz-
czyć całkowicie kina. Ciemna sala wypeł-
niona rzędami foteli, specyficzna atmosfera 
i magia do dziś fascynuje wielu miłośników 
kina.

Widoczne na zdjęciu kino „Bałtyk” już 
dawno przeszło do historii, ale wciąż istnie-
je obiekt w którym funkcjonowało przez 
wiele lat. Co prawda zmienił on swój wy-
gląd, ale bez trudu to dawne kino można 
zlokalizować w centrum miasta.

(Saw.)

o kinie Sentymentalnie
Łaskie kino zasługuje na poważne potraktowanie, choćby z tego względu, że niegdyś było jedyną stałą placówką kulturalną 
pokazującą najnowsze dzieła filmowe, a przy okazji organizującą spotkania m.in. z aktorami.

Barycz czy Rokitnica. Całość napisano w ję-
zyku rosyjskim, odręczną, staranną kaligra-
fią. Każdy dział dotyczący poszczególnych 
miejscowości został zszyty i oznaczony car-
ską pieczęcią urzędową, która stanowi nie-
zwykłą pamiątkę z czasów administrowania 
tych ziem przez zaborcę rosyjskiego.

Kolejnym odrestaurowanym dokumentem 
jest Księga Wypłat Tygodniowych z zakładu 
ślusarskiego Łyżwy podarowana do muzeum 
przez Stanisława Łyżwę. Zapisy księgi obej-
mują lata 1941-1943. Na pierwszych kartach 
znajdują się tylko dwa nazwiska – Piotra Łyż-
wy oraz Stanisława Pietrasiaka (aresztowany 
w lutym 1944 r., zginął w więzieniu w Łodzi).  
Na następnych stronach pojawiają się kolejne 
osoby: Marian Chudobiński, Kazimierz Mu-
szyński, Michał Zajda (po wojnie był pracow-
nikiem poczty), Jerzy Cłapa (jego ojciec Wła-
dysław był policjantem, zabity przez NKWD 
w Kalininie), Jan Jeżykowski, Wacław Olejni-
czak, Jan Kiczak, Stanisław Cieślarczyk i Stani-
sław Chudobiński. Całą księgę spisano w języ-
ku niemieckim, była prowadzona skrupulatnie 
– każdy pracownik miał odprowadzane miejskie 
podatki, potrącenia zdrowotne i inne należności. 

Księga wróciła do gabloty na ekspozycji sta-
łej dotyczącej historii rzemiosła na ziemi łaskiej. 
Konserwacja tego dokumentu była możliwa dzię-
ki osobom, które wpłaciły 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych na rzecz organizacji 
pożytku publicznego – Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej, za co bardzo dziękujemy.

Do konserwacji trafiły kolejne dokumenty: 
Księga Szpitalna z lat 1915-1919 oraz Księga 
Meldunkowa kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 
(1934-1938). Dzięki współpracy z pracownią 
Konserwacji Dzieł Sztuki odnawiane są kolej-
ne cenne zabytki papiernicze, którą pozwolą na 
dalsze badania historii naszego regionu.

MhŁ

Księga Wypłat Tygodniowych z zakładu  
P. Łyżwy (1941-1943) przed i po konserwacji

Księga Uwłaszczeniowa 1864 r. przed 
i po konserwacji
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- Często wyjeżdżał ze swoim furmanem Tomkiem – pisze Sulimier-
ski – w różnych kierunkach. O podróżach tych wiedział tylko Dziadek 
i Tomek. Od Tomka, później będąc już wyrostkiem, dowiedziałem się,  
że Dziadek palił dużo cygar i w tych cygarach rozwoził różne rozkazy do 
oddziałów powstańczych, a także broń.

Na dzień przed bitwą gen. Edmund Taczanowski stanął ze swoim 
sztabem na kwaterze właśnie w Dobrej.

- Rozłożono mapy – kontynuuje swoją opowieść Sulimierski – i wo-
jenna narada odbywała się tam cały dzień. Następnego dnia sztab posta-
nowił wyjechać do lasów sędziejowickich, by połączyć się z oddziałem 
kosynierów stojących we wsi Osiny.

Gdy wszystko było już ustalone i kawaleria Taczanowskiego po wy-
piciu strzemiennego miała opuścić dwór Kożuchowskich, wpadł nagle 
Tomek z wiadomością, że od Pruszkowa jadą Moskale. Powstańcy nie-
mal w ostatniej chwili ulotnili się z Dobrej!

- Tomek podał Dziadkowi swoją siermięgę, a ten przepasawszy się 
i wziąwszy kij, poszedł na gumna. W tym momencie cały oddział, skła-
dający się z 50 koni, wpadł do majątku. Ulubiony wyżeł Dziadka przy-
witał ich szczekaniem, a jeden z tego oddziału zastrzelił go na miejscu. 
Następnie wpadli na Tomka i gdzie jest „panieszczyk” i co to tyle śladów 
kopyt końskich, widać świeżo wydeptanych. Tomek udał głupiego. Wte-
dy posypały się na niego razy nahajek i biedak został zbity na kwaśne 
jabłko. Tarmosili go jeszcze, aby powiedział, gdzie tu jest broń ukry-
ta, ale Tomek milczał, chociaż nahajki spadały na jego plecy jak grad.  
Był to oddział Moskali składający się z samego kwiatu młodzieży rosyj-
skiej. Bardzo podochoceni na balu w Petersburgu dali słowo Cesarzowi, 
że ich czterdziestu dwóch pojedzie do Polski i tam sami całe powstanie 
zdławią.

Jak obiecali, tak i zrobili, a ścigając partię Franciszka Parczewskie-
go znaleźli się w Dobrej, potem popędzili do Sędziejowic i wpadli na 
sztab Taczanowskiego. Faktycznie był to doborowy oddział wydzielony  
ze szwadronu „lejbgwardyjskiego grodzieńskiego pułku huzarów” pod 
dowództwem rotmistrza sztabowego Aleksandra barona von Grabbe 
składający się z 25 liniowych kozaków 
grodzieńskich oraz 12 kozaków dońskich 
pod dowództwem ppłk. Aleksieja Manoc-
kowa. Do niego dołączyli wspomniani 
przez Sulimierskiego rosyjscy młodzień-
cy; porucznik Aleksander hrabia Witma-
jer, porucznik Mikołaj książę Urusow 
i kornet Siergiej Jermołow. Dalej autor 
dość szczegółowo opisuje przebieg bitwy, 
jak go zapamiętał z opowiadań Augusta 
Kożuchowskiego i innych krewnych;

- Na miejscu, gdzie obecnie na 
skręcie szosy stoi krzyż, stał Gra-
bowski, gdzie został zarąbany przez 
Moskali. Na drugiej pikiecie stał  
p. Witold Murzynowski, który cudem oca-
lał, ale dostał kilka cięć szablą (...) Rosjanie 
wpadli do dużej stodoły, znajdującej się po 
prawej stronie traktu, naprzeciwko cmen-
tarza i tam zatarasowawszy się otworzyli 
ogień na szturmującą kawalerię Tacza-
nowskiego. Kawalerią dowodził Rękow-
ski z Nowej Wsi. Przy ataku na tę stodołę 
dostał postrzał w nogę, którą później stracił. 

nieznana relacJa z bitWy 
SędzieJoWickieJ 1863 rokU
Wspomniane przeze mnie w świątecznej „Panoramie” maszynopisy Włodzimierza Sulimierskiego z Zielęcic zawierają również ciekawą 
i do tej pory publicznie nie znaną relację z życia jego dziadka po kądzieli, Augusta Kożuchowskiego, dotyczącą bitwy sędziejowickiej 
z 1863 roku. Kożuchowski był w tamtym czasie właścicielem majątku Dobra, niedaleko Sędziejowic.

Komendę po nim objął Mniewski z Wąłgczewa. Ranny w rękę wycofał się.  
Widząc, że ataki na stodołę z grubych pali nie dają rezultatu, postano-
wiono spalić ich żywcem. Sulimierski Kwiryn (to dalszy krewny Wło-
dzimierza – przyp. aut.), wziąwszy olbrzymią wiązkę słomy, podkradł 
się pod stodołę i zapaliwszy słomę podłożył ją pod studnię. Ogień na-
tychmiast objął stodołę, co widząc Moskale, jednym skokiem znaleźli 
się na cmentarzu ogrodzonym kamiennym murem i zaczęli razić ogniem 
atakującą kawalerię.

Taczanowski widząc beznadziejność ataku kawalerii na tych szaleń-
ców, posłał do Osin po kosynierów. Kosynierzy nadeszli. Wtenczas Ta-
czanowski zwrócił się do Rosjan z propozycją poddania się. Ci odmówili 
i zaczęli prażyć do posuwającej się piechoty. Rozwścieczeni kosynie-
rzy widząc nasze straty wpadli na cmentarz i wyrżnęli wszystkich. Oca-
lał z tego pogromu tylko książę Urusow i Grabke (chodzi o Aleksandra 
von Grabbe – przyp. aut.) Grabke mając odciętą rękę, został zawieziony 
do młyna Newila i tam się wyleczył staraniem córek młynarza. Urusow 
zaś dał słowo Taczanowskiemu, że udziału w powstaniu brać nie będzie 
i wolnym znajdował się przy jego sztabie.

Tak to odbyła się bitwa w Sędziejowicach, którą tutaj przytaczam 
z opowiadań naocznych świadków - kończy swoją relację, spisaną 
w 1953 roku, Włodzimierz Sulimierski z Zielęcic. Relacja ta, uzupełnia-
jąca dotychczasową wiedzę historyków o bitwie sędziejowickiej, choć 
trochę jest nieprecyzyjna, bo z pogromu oprócz Grabbego i Urusowa 
ocalał również Witmajer i jeden szeregowy kozak, to jednocześnie jest 
bezcenna, gdyż wnosi do niej nowe spojrzenie uczestników tamtych wy-
darzeń, które dopiero dziś ujrzało światło dzienne. Jest to bezsporna za-
sługa wnuka Włodzimierza Sulimierskiego, Krzysztofa Filipkowskiego, 
który zezwolił na publikację fragmentów wspomnień swojego dziadka. 
A może znajdą się jeszcze inne wspomnienia o tamtym jakże bolesnym 
dla naszego narodu czasie walki, ale też nadziei na odzyskanie niepodle-
głości i wolności. Szanujmy te dwie bezcenne wartości, bo nikt ich nam 
nie dał, ani darmo, ani na zawsze! 

Andrzej Sznajder

Dwór w Zielęcicach, zdjęcie ze zbiorów Krzysztofa Filipkowskiego
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takŻe mUzyka 
moniUSzki (2)

Skoro poświęciłem więcej uwagi Moniusz-
ce, pragnę jeszcze zatrzymać się przy literatu-
rze. W drugiej połowie XIX stulecia obserwu-
jemy szybki rozwój prasy, przybywa też pol-
skich książek i księgarni. Choć carska cenzura 
tropi wszelkie przejawy nieprawomyślności, 
ukazują się drukiem liczne pozycje o charak-
terze patriotycznym. Twórczość Henryka Sien-
kiewicza, szczególnie jego trylogia i powieść 
„Krzyżacy” robią wprost zawrotną karierę 
i jest to nie tylko efekt talentu pisarza. Sienkie-
wicz maluje obrazy dawnej dumnej i wielkiej 
Polski, nie mówiąc wprost o odrodzeniu ojczy-
zny, ale wskazując, że takie państwo nie może 
zniknąć całkowicie z mapy Europy. Zwycię-
stwo pod Grunwaldem to także jeden z obra-
zów mocarstwowej Polski. Czyż Polacy mogli 
przejść obojętnie obok tych obrazów?

Podczas powstań narodowych ze zdwojo-
ną siłą wracano do tej polskości i patriotyzmu. 
Dwory w Wodzieradach czy Zielęcicach poma-
gały powstańcom 1863 roku, ale i pielęgnowały 
polskość. I dlatego u progu niepodległości już 
otwarcie w polskich świątyniach i na ulicach 
Łasku czczono Tadeusza Kościuszkę, a utwory 
Stanisława Moniuszki były czymś normalnym 
zarówno w kościołach, jak i łaskich domach.

Słowo pisane także było bardzo ważnym 
orężem. Wspomniałem o Sienkiewiczu, Sło-
wackim czy Mickiewiczu, bo to ludzie „wiel-
kiego kalibru”, ale przecież w XIX wieku, 
szczególnie w drugiej połowie tego stulecia, 
na arenę dziejową wkracza prasa. Oczywiście 
cenzurowana przez carat, ale z polskim sło-
wem, z przemycanymi opisami i akcentami 
błyskawicznie należycie odczytywanymi przez 
polskich patriotów. W Łasku i okolicy wielu 
światłych mieszkańców czyta gazety ukazują-

ce się w pobliskim Piotrkowie, Łodzi i Kaliszu. 
Szczególną rolę odgrywa piotrkowski „Ty-
dzień”, zaliczany w ostatnich dziesięcioleciach 
XIX w. do najlepszych pism regionalnych. 
„Tydzień” ma w Łasku i okolicy nie tylko pre-
numeratorów, ale i korespondentów, którzy pi-
szą o wielu ważnych wydarzeniach. 

I na zakończenie jeszcze jedna niedocenia-
na sprawa. Zarówno wspomniany Piotrków, 
jak i Kalisz były ważnymi ośrodkami oświa-
towymi, ze szkolnictwem na niezłym pozio-
mie. Piotrkowskie gimnazjum kończyło wie-
lu młodych ziemian także z Łaskiego, którzy 
potem kształcili się na wyższych uczelniach 
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 
Choć i wspomniane szkoły były pod kontrolą 
carskich urzędników, niejako pod skórą kul-
tywowano polskość. Piotrkowskie kościoły 
i klasztory z bogatą przeszłością historycz-
ną stanowiły swoistą encyklopedię polskości, 
w której nie tylko oglądano obrazy wielkich 
mistrzów pędzla i cenne rzeźby, ale też mo-
dlono się po polsku i śpiewano polskie pieśni. 

Stanisław Moniuszko

Moniuszkowski dorobek miał więc żyzną gle-
bę. Także łaska kolegiata z wieloma kapłanami 
patriotami w tym procesie budzenia świado-
mości narodowej odegrała niepoślednią rolę.  
To nie przypadek, że po latach Łask stał się 
prężnym ośrodkiem chóralnym popularyzują-
cym także dorobek Moniuszki. 

Stanisław Barcz

Orszak pogrzebowy Stanisława Moniuszki, 
rys. Henryk Pillati, „Kłosy”, 1972 r.

Grób S. Moniuszki na Powązkach

Popiersie S. Moniuszki w Łodzi



24 marzec 2019 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego, przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, oznaczonych:

nr 76/4 i 72/11 o łącznej powierzchni 1460 m2 
cena wywoławcza - 94.800 zł – wadium w wysokości – 9.480 zł 

nr 64/4, 63/4 i 60/4 o łącznej powierzchni 1038 m2 
cena wywoławcza - 80.200 zł – wadium w wysokości – 8.020 zł. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku, 
zatwierdzonym uchwałą nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego nr 71, poz. 654) 

przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami. Dojazd do nieruchomości możliwy jest z nowo projektowanej drogi biegnącej 

wzdłuż bocznicy kolejowej.

Dla ww. nieruchomości urządzone są Księgi Wieczyste KW SR1L/00064249/1, SR1L/00063078/4 
oraz SR1L/00063077/7, SR1L/00065574/5 i SR1L/00063108/4.

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

do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższe nieruchomości. 
 

Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 
1 kwietnia 2019 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

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

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

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

Działająca od grudnia w filii dla dzieci Akademia Małych Artystów 
nie próżnowała i rozbudzała kreatywność naszych dzieciaków, podczas 
warsztatów plastycznych - kartek walentynkowych oraz karnawałowych 
masek. 14 lutego br. dzieciaki stworzyły piękne kartki przeznaczone dla 
bliskich ich serduchom osób. Tydzień później przenieśliśmy się w świat 
zabawy, bali i karnawału. Rodzicom pozostało jedynie zgadywać, kto 
kryje się pod maską. 

Największe emocje wzbudziły, oczywiście, warsztaty pizzy przepro-
wadzone przez Inspiro Akademię Twórczego Rozwoju. Dzieciaki samo-

Ferie z bibliotekĄ
Tegoroczna Feriada Biblioteczna obfitowała w wiele atrakcji. 
Mieliśmy dwa spotkania ze służbami mundurowymi – 
odwiedziliśmy Komendę Państwowej Straży Pożarnej 
w Łasku, a nas odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej 
w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2019. 

dzielnie wyrabiały ciasto i kroiły składniki. W czasie czekania na wypiek 
smakołyku projektowały swoją pizzerię i wymarzoną pizzę, a przy okazji 
poznawały okoliczności powstania dania. Na koniec zajęć pozostało tyl-
ko zajadanie się przepyszną pizzą. 

Tradycyjnie ferie w bibliotece nie mogły odbyć się bez zajęć w Mu-
zeum Historii Łasku. Byliśmy na warsztatach poświęconych herbom. Do-
wiedzieliśmy się jak wygląda herb Łasku i skąd się wziął. Mogliśmy też 
stworzyć swoje własne symbole. Graliśmy też w gry edukacyjne i przy 
okazji poznaliśmy historię Dywizjonu 303 oraz dzieje bohaterskiego 
niedźwiedzia Wojtka, który pełnił żołnierskie obowiązki w naszej armii. 

Równie atrakcyjnie przebiegał czas szkolnej laby w Filii Biblioteki  
w Kolumnie, projektując m.in. mega zamek z pudeł i tworząc ze Stowa-
rzyszeniem „Szuflandia” niesamowite krasnale. Dziękujemy wszystkim  
za mile spędzony czas.

AW

Na pożegnanie dzieci powiedziały wierszyk o strażaku i wręczyły 
gościowi upominek. To była niezapomniana wizyta.

PM

SPotkanie ze StraŻakiem
W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Cztery Żywioły” 
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 odwiedził gość, który 
w prosty i ciekawy sposób przybliżył przedszkolakom specyfikę 
pracy strażaka, równocześnie prezentując jego strój i podręczny 
sprzęt. W czasie prelekcji dzieci zostały zapoznane z sytuacjami, 
w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego 
zachowania się podczas pożaru i innych niebezpiecznych 
zdarzeń. Przypomniano i utrwalono również numery alarmowe. 
Wiewióreczki i Misie mogły przez chwilę poczuć, jak to być 
strażakiem, gasząc „mały pożar”.
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harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 
na terenie miasta i gminy Łask. Termin zbiórki 1-19.04.2019 r.

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6 i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym:
- mieszkańcy domów jednorodzinnych na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd
- mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy gniazdach pojemników na odpady
- mieszkańcy budynków Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd.
Odbieramy: odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale (złom), zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze), 
urządzenia zawierające freony (lodówki), zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm), baterie i akumulatory.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wysta-
wione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady pochodzące 
z warsztatów rzemieślniczych, części samochodowe.

Łask: Armii Krajowej, Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Plac Dąbrowskiego,  
Pl. 11 Listopada, Północna, Przemysłowa, Słowackiego, Strażacka, Szpitalna, Reymonta, Tylna, Wąska, Warszawska,  
Widawska, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego; Źródlana, bl. Warszawska 64/70; osiedle Batorego: Warszawska 32 budynki 
ZGM: Plac Dąbrowskiego 3, Pl. 11 Listopada 1, 21, Kilińskiego 26, 63, 69, 69B, 69C, ul. Warszawska 2, 2A; Widawska 3, 14, 
18, Zielona 12, Żeromskiego 10, 21.

Łask: 9 Maja, Andersa, Batorego, Chabrowa, Polna, Wiosenna, Żytnia,; osiedle Sobieskiego: Polna 7, 11, 15, 17, 19,  
Południowa 3; osiedle Batorego: 9 Maja 46, 63, 69, szczyt pomiędzy bl. 67/69, 73; Batorego 34, 38, 46, przy „TWIXIE”, 
Spółdzielcza,; budynki ZGM: 9 Maja 88, 88A, 88B /baraki/, osiedle Przylesie: Borowikowa, Bohaterów Września, Cisowa, 
Dębowa, Jodłowa, Jesionowa, Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna, Szkolna, Topolowa; gmina: Wola Łaska

Łask: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Okrzei,  
Prostokątna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, osiedle Sobieskiego: 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9; Jana Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 9 B, 12; 
Narutowicza 5, 25, 30, 32; Prostokątna 1, Skłodowskiej 2, 3, 4, 5, 7, śmietnik przy „Witamince”; osiedle Mickiewicza: 1 
Maja przy kotłowni; Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3; osiedle MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21;  
Kosynierów 1, 2, 3; Pułaskiego 1, 3, 5; Wróblewskiego 3, 4, 5; budynki ZGM: Południowa 4, 4 A, 4 B.

Kolumna: Bazarowa, Dolna, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Letnia, Lubelska, Łączna, Łódzka,  
Niska, Ostatnia, Piaskowa, Piękna, Piotrkowska, Pl. Szarych Szeregów, Skromna, Torowa lewa i prawa strona, Wczaso-
wa, Wysoka, Gdańska, Leśna, Krasickiego, Komuny Paryskiej, Łanowa, Miodowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Wileńska,  
Zakopiańska, bl. Harcerska 2, 4, budynki ZGM: Gdańska 17, Graniczna 11, 12, Jagiełły 8, 10, Komuny Paryskiej 14, 20, 
Letnia 7, 8, 11, Lubelska 4, 6, 10, 12, Piękna 6, Piotrkowska 7, 11, 25, Pl. Szarych Szeregów 5, Wczasowa 2, Wileńska 1, 13, 
25, 27, Zakopiańska 16.

Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Ks. Malinowskiego, Bukowa,  
Cicha, Grabowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła,  
Mokra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Pogodna, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Szyszkowa, Sportowa, Torowa  
za torami, Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa; budynki ZGM: Błękitna 19, Torowa 14.

Kolumna: Leśników Polskich, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, Plażowa, Sadowa, Sandomierska, 
Sejmowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Swojska, Śląska, Światowida, Świerkowa, Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa,  
W. Polskiego, Zagajnikowa; budynki ZGM: Leśników Polskich 2, Katowicka 1, Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmowa 1, 7, 
Sosnowa 1; Toruńska 2, 9, 13, 23, Wojska Polskiego 9, 11, 14, 16, 22, 27. 

Łask: Kolejowa, Lutomierska, Utrata, Wiejska; gmina: Wiewiórczyn, Wronowice Wieś; budynki ZGM: ul. Lutomierska 9, 
Wiewiórczyn ul. Szkolna 11; Wronowice 27.

Kolumna ul. 3 Maja, Czajkowskiego, Jawornickiego, Kresowa, Szweycerów, Orzeszkowej, Powst. Styczniowych, Prosta,  
Sowia, Tuwima, Wyspiańskiego, gmina: Ostrów Osiedle, Ostrów wieś, Wronowice Osiedle, budynki ZGM: Tuwima 24 

Gmina: Aleksandrówek, Rokitnica, Teodory, Teodory osiedle; 
budynki ZGM : Teodory 62.

Gmina: Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, Podłaszcze

Gmina: Kolonia Bilew, Mikołajówek, Okup Wielki, Okup Mały, Orchów, budynki ZGM: Okup Mały ul. Akacjowa 3A

Gmina: Bałucz, Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz, Kopyść, Młynisko, Grabina, Orchów Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola 
Bałucka, Wola Stryjewska

Gmina: Borszewice Cmentarne, Borszewice Kolejowe, Borszewice Kościelne, Sięganów, Zielęcice

Gmina: Anielin, Jabłonki, Karszew, Krzucz, Rembów, Stryje Księże

Gmina: Remiszew, Stryje Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice Tomaszew, 
Wydrzyn

1 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/

2 kwietnia 2019 r. /wtorek/

3 kwietnia 2019 r. /środa/

4 kwietnia 2019 r. /czwartek/

5 kwietnia 2019 r. /piątek/

8 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/

9 kwietnia 2019 r. /wtorek/

10 kwietnia 2019 r. /środa/

11 kwietnia 2019 r. /czwartek/

12 kwietnia 2019 r. /piątek/

15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/

16 kwietnia 2019 r. /wtorek/

17 kwietnia 2019 r. /środa/

18 kwietnia 2019 r. /czwartek/

19 kwietnia 2019 r. /piątek/

Terminy odbioru
odpadów wielkogabarytowych Nazwa ulicy, miejscowości



Opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi należy uiszczać na  indywidualne 
rachunki bankowe w wysokościach dotychczas 
obowiązujących.

26 marzec 2019 r.

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w kwietniu 
 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. „Grzegorz Jan Zdziewojski  
z Łasku – życie i działalność 
(1609-1685)” - wystawa 

kwiecień Muzeum Historii Łasku BP w Łasku, MHŁ 

2. Wykład w Uniwersytecie  
III Wieku pt. „Ptasie radio”-  
o śpiewach i głosach ptaków – 
Tomasz Przybyliński 

2  
godz. 10.45  

ŁDK ŁDK 

3. Mariusz Gosławski - prelekcja 
„Zwyczaje wielkanocne  
w kulturach świata" 

5  
godz. 17 

Biblioteka Publiczna w Łasku 
– czytelnia dla dorosłych 

BP w Łasku 

4. 
 

Wystawa Mariusza 
Gosławskiego pt. „Koty" 

5  
godz. 18 

Biblioteka Publiczna w Łasku 
- Galeria pod Korabiem 

BP w Łasku 

5. Wiosenne sprzątanie Grabi 7 
godz. 12-21 

okolice rzeki Grabi Stowarzyszenie 
„Zielona 
Kolumna” 

6. Wykład w Uniwersytecie  
III Wieku pt. „Zabytkowe  
i turystyczne atrakcje woj. 
łódzkiego – dr Andrzej Danowski 

9 
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

7. Koncert Daniela Spaleniaka 10  
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

8. Obchody 79. rocznicy zbrodni 
katyńskiej 

13 
godz. 9 

cmentarz parafialny w Łasku gmina Łask 

9. Targ Różności 13  
godz. 9-16 

plac targowy (ul. Inki Danuty 
Siedzikówny) 

gmina Łask 

10. Koncert Tymona Tymańskiego 24  
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

11.  Koncert Barbary Droździńskiej 27 
godz. 18 

Galeria z Fortepianem ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – Klasa B – 
Korab Łask – Orzeł Wola 
Wiązowa 

6 
godz. 15 

CSiR - stadion Korab Łask 

2.  Mecz piłki nożnej – Klasa 
Okręgowa - MULKS Łask –                
KS Chojny 

14 
godz. 15 

CSiR – stadion MULKS Łask 

3.  Zawody do Pucharu Polski A-6  14  
godz. 10 

Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy, Łask,  
ul. Warszawska 13 (dawny 
„Elektryk”) 

KMLiK, 
Starostwo 
Powiatowe  
w Łasku 

4. Mecz piłki nożnej – Klasa 
Okręgowa - MULKS Łask – 
Warta Działoszyn 

27 
godz. 16 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

5.  Mecz piłki nożnej – Klasa B – 
Korab Łask – Amatorzy Zapolice 

28 
godz. 15  

CSiR - stadion    Korab Łask 

 

Miejsca było wystarczająco dużo, 
zarówno dla bawiących się dzieci, jak  
i rodziców pociech, dzięki uprzejmości 
Ochotniczej Straży Pożarnej, która jak co roku 
użyczyła sali na potrzeby zabawy dla dzieci. 
Uczestnicy przy wyjściu do domu otrzymali 

karnaWałoWe SzaleńStWo
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury w Łasku zorganizowało  
2 marca zabawę karnawałową dla dzieci ze szkół podstawowych łaskiej gminy.  
W imprezie wzięło udział 110 dzieci wybranych przez dyrektorów i pedagogów 
oraz dzieci członków stowarzyszenia i pracowników OSP w Łasku. W trakcie 
tańców, zabaw i konkursów, które prowadzili wspaniali animatorzy z Łaskiego 
Domu Kultury, wszystkie dzieci mogły się posilić przygotowanym poczęstunkiem 
i ostudzić rozgrzane emocje podanymi napojami. 

paczki ze słodyczami i owocami, aby mogły 
długo pamiętać o wspaniałej zabawie. Zorga-
nizowanie takiej imprezy jest możliwe dzięki 
współpracy i pomocy gminy Łask.

W imieniu Zarządu
sekretarz Agata Jurowska

Terminy (godz. 9-16):
13 kwietnia 2019 roku - sobota
11 maja 2019 roku - sobota
8 czerwca 2019 roku - sobota
13 lipiec 2019 roku - sobota
10 sierpnia 2019 roku - sobota
14 września 2019 roku - sobota
12 października 2019 roku - sobota

Miejsce:  plac targowy przy ul. Inki Danu-
ty Siedzikówny w Łasku (dawna ul. Berlinga). 
Więcej informacji: Urząd Miejski w Łasku, 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14 (Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg) pod  
nr tel.: 43 676 83 51. Pytania można też prze-
syłać na adres e-mail: a.peredzynska@lask.pl 

AP

oPłaty za śmieci
Burmistrz Łasku informuje, że w dniu  
31 marca 2019 roku mija termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za I kwartał 2019 r.

targ róŻności 
PoWraca

. . . i od PSa

Wraz z nadchodzącą wiosną zapraszamy 
na II edycję Targu Różności. Po raz 
kolejny będzie można sprzedać, kupić 
lub zamienić zabawki, książki, ubrania. 
To okazja do wiosennych porządków  
w szafach, na strychach i piwnicach  
Państwa domów. Wstęp wolny, przygoto-
wanie stoiska - we własnym zakresie. 

Opłata od posiadania jednego psa w kwo-
cie 48 zł płatna jest jednorazowo bez wezwa-
nia na rachunek: Bank PEKAO S.A I O/Łask  
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. Od 
wpłat dokonywanych w banku PEKAO S.A.  
I O/Łask nie będzie pobierana prowizja bankowa.

30 kwietnia upływa termin wniesienia 
opłaty od posiadania psów za rok 2019. 



marzec 2019 r. 27

Maszyna ta już przed laty została prowizorycznie odrestaurowana, 
by mogła być prezentowana na ekspozycji w 32. BLT, ale teraz trzeba ją 
poddać gruntownemu remontowi. Przypomnijmy, Lim-2 to polska wer-
sja radzieckiego Mig-15, wytwarzana w WSK Mielec, eksploatowana 
w Łasku od 1957 r. do połowy lat siedemdziesiątych.

- To trudna i pracochłonna robota, bo zamierzamy samolot rozebrać 
do najmniejszej śrubki, by następnie każdy element zakonserwować lub 
wymienić, a potem całość trzeba będzie zmontować, wymalować, za-
opatrzyć w oznakowanie, jakie miał pierwotnie – mówi szef grupy Piotr 
Polit.

W tym roku „Archeo” zadba także o należyte upamiętnienie miej-
sca śmierci polskiego pilota Piotra Ruszela, który zginął 2 września 
1939 roku pod Orchowem (piszemy o nim w tym numerze „Panoramy”,  
str. 14), a jesienią pasjonaci lotnictwa przystąpią do remontu kolejnej 
maszyny odrzutowej  – tym razem Mig-29.

(p)

remontUJĄ lim-2 z Pomnika
Zanosi się na kolejny bardzo pracowity rok dla członków Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”.  
Po zakończeniu jesienią ubiegłego roku remontu śmigłowca Mi-2, przyszła teraz kolej na samolot znany niemal wszystkim mieszkańcom 
Łasku – Lim-2, który stał w latach 1980-2008   na cokole przy wjeździe do miasta od strony Łodzi. 

Takie okolicznościowe spotkania mają niepowtarzalny nastrój 
i swoisty urok okraszony ceremoniałem przygotowań zaangażowanych 
w przedsięwzięcie osób, którego dopełnieniem była obecność zaproszo-
nych gości, również wicestarosty łaskiego Teresy Wesołowskiej, skarb-
nika gminy Łask Anny Głowińskiej i radnej Rady Miejskiej w Łasku 
Aleksandry Kolasy.

Jakież pozytywne emocje wśród wszystkich zgromadzonych wzbu-
dziło przybycie reprezentantów Zespołu Pieśni i Tańca ,,DOBROŃ” 
w specjalnie na tę okazję przygotowanych regionalnych strojach sie-
radzkich! Rys historyczny prowadzącej, tj. córki założycielki Zespołu 
z ponad 60-letnią tradycją, ukazał ogromną pasję i miłość do wartości 
ludowych członków zespołu poprzez wierne i piękne odtworzenie mu-
zyki połączonej ze śpiewem ponadczasowych utworów. To chwile, które 
przeniosły słuchaczy w zupełnie inny świat. Świat, który zanika i jedynie 
dzięki ogromnej pasji, zaangażowaniu i społecznej pracy ludzi jego tra-
dycja jest ciągle podtrzymywana i kultywowana.

Tyle piękna jest w tradycji,
więc szacunek oddać trzeba,
tym co Zespół założyli,
nazwą DOBROŃ go ochrzcili,
a że pięknie zabawiali
to się wszyscy zdrowo śmiali.

z FolkloryStycznym akcentem
Zeszłoroczne obchody Dnia Kobiet w Teodorach wywarły na uczestniczkach tak pozytywne wspomnienia,  
że obecny rok stał się kontynuacją zapoczątkowanej wówczas tradycji. Mieszkanki Teodorów i ościennych sołectw: 
Rokitnicy, Aleksandrówka, Maurycy i Ostrowa, skorzystały z zaproszenia, tym razem dwójki sołtysów z Teodorów 
i Rokitnicy, do wspólnego świętowania w hallu Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Po emocjonującym występie Zespołu w poczuciu tradycji wiejskiej 
gościnności wspólnymi siłami panie przygotowały słodki poczęstunek, 
który to miłym akcentem zakończył spotkanie z nutką folkloru.

Uczestniczkom spotkania, zaproszonym gościom i Zespołowi  
DOBROŃ serdecznie dziękujemy za miło spędzone chwile.

Sławomir Sobór
Fot. Paweł Fogel
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