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W pierwszy weekend lipca mieszkańcy Łasku i liczni goście mogli 
już po raz czwarty uczestniczyć w festiwalu królowej kwiatów. Główny 
hol Łaskiego Domu Kultury wypełniła wystawa  z  niemal  100  odmia-
nami róż, które stanęły w szranki o tytuł tej najpiękniejszej. Burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek w towarzystwie honorowej patronki imprezy, 
znanej aktorki Grażyny Błęckiej-Kolskiej, uroczyście otworzyli festiwal. 

Sobota  upłynęła  pod  znakiem konferencji  „Różane  ogrody  kwitną 
dla ciebie”. Wykłady popularyzują uprawę róż i są uhonorowaniem ich 
walorów estetycznych: kształtów, kolorów i niepowtarzalnego zapachu. 
Podczas różanych prelekcji przedstawiciele świata nauki chętnie dzieli 
się  swoją  bogatą wiedzą  i  doświadczeniem. Dr  hab. Agnieszka Krzy-
mińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przybliżyła z pozoru 
dwa różne od siebie światy – producenta i konsumenta. Choć obie strony 
dzieli  czasem  kolejność  i waga  priorytetów,  to  łączy  je  poszukiwanie 
niemal idealnych odmian królowej kwiatów. Pani Agnieszka po raz ko-
lejny zachwyciła wszystkich swoim florystycznym kunsztem wyczaro-
wując w kilka chwil imponujący bukiet. Zdradziła przy tym wiele cen-

FESTIWAL KRÓLOWEJ KWIATÓW
Festiwal Róż staje się bez wątpienia tradycją gminy. W końcu to właśnie w gminie Łask jest dziś kilkudziesięciu producentów tych 
wyjątkowych kwiatów, a Łask zdobią różane rabaty, których liczba nieustannie rośnie. W tym roku wizytówką miasta stała się okazała 
biało-czerwona rabata zlokalizowana na tyłach kolegiaty (piszemy o niej na stronie 27). 

Wytwórnia Stec to obecnie nie tylko jeden 
z najdłużej działających w branży pieczarkar-
skiej, ale  i  jeden z najlepiej  rozpoznawalnych 
wytwórców  podłoża  pod  uprawę  pieczarek, 
czyli  bazy  uprawowej  grzybów,  której  Pol-
ska jest największym producentem w Europie 
i  największym  eksporterem  na  świecie.  Pod-
czas  gali  statuetkę  Orła Agrobiznesu  odebrał 
wiceprezes  zarządu  Maciej  Stec.  W  uroczy-
stości uczestniczył także burmistrz Łasku Ga-

O R Z E Ł  A G R O B I Z N E S U  D L A  F I R M Y  S T E C

Druhowi
Wojciechowi Fraszce
Prezesowi Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Sędziejowicach

wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci

MATKI
składają

Wójt Gminy Sędziejowice
Przewodniczący Rady Gminy

 Sędziejowice
Zarząd Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP
w Sędziejowicach

W Warszawie (30 czerwca br.) odbyła się gala 55. edycji Orłów Agrobiznesu. Wśród laureatów tej prestiżowej nagrody znalazła się 
wytwórnia Stec, którą wyróżniono za osiągnięty sukces rynkowy. Warto przypomnieć, że firma posiada trzydziestoletnią tradycję i jest 
efektem pasji oraz pracowitości Małgorzaty i Macieja Steców, a także licznego grona współpracowników. 

briel Szkudlarek, którego wyróżniono tytułem 
i honorową nagrodą Złotego Promotora Orłów 
Agrobiznesu. 

Wytwórnia  Stec  to  druga  obok  Łaskiej 
Spółdzielni  Mleczarskiej  firma  z  terenu  na-
szej gminy, która w ostatnim czasie otrzymała 
to  cenne  wyróżnienie.  Redakcja  „Panoramy” 
składa serdeczne gratulacje  i  życzy wielu ko-
lejnych sukcesów!

Michał Janiszewski

Pani Marii Krawczyk

Dyrektor Gminnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

 OJCA
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Łasku
Przewodniczący i  Radni
Rady Miejskiej w Łasku

Fot. Wiesław Sumiński 
Agencja Inter-Foto-Press
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 ŚWIĘTO RÓŻ
Zwane  u  nas  w  Łasku  Festiwalem  Róż, 

którego  inicjatorem  byli  ich  producenci,  roz-
poczęliśmy  od  późnowieczornej  projekcji 
w  rynku  filmu  „Jasminum”.  Odpowiedzią  na 
pytanie, czy było zainteresowanie filmem - jest 
fakt,  że  mimo  dostarczenia  przez  firmę  300 
leżaków, nie wszyscy widzowie  zostali w nie 
wyposażeni. Przypomnę, że główną rolę w fil-
mie grała Honorowa Patronka Festiwalu, nasza 
znakomita  aktorka  Grażyna  Błęcka-Kolska. 
2  lipca w Domu Kultury  otwarta  została wy-
stawa, na której zaprezentowano bukiety z 86 
odmian róż oraz odbyła się konferencja. Znacz-
ną  jej część wypełniły profesjonalne wykłady 
wybitnych specjalistów dotyczące uprawy róż. 
Konferencja  wszak  przeznaczona  jest  głów-
nie  dla  producentów  róż, wzbudziła  zaintere-
sowanie  i  łaskowian. W niedzielnym  festynie 
uczestniczyło wielu mieszkańców i gości. Było 
radośnie i wesoło. Wydano kilkaset nieodpłat-
nych porcji menu przygotowanych przez koła 
kobiet. Panie z  tych kół były zadowolone, bo 
także „poszły” wszystkie sprzedawane zapasy. 
Zainteresowanie  budziły występujące  zespoły 
muzyczne. 

W  ramach  rewizyty  10  lipca  z  dwojgiem 
producentów  byliśmy  na  święcie  róż  w  gmi-
nie  Końskowola.  Okazuje  się,  że  największe 
uzasadnienie,  a  właściwie  obowiązek  organi-
zacji  święta  róż ma nasza gmina. W Końsko-
woli  (posiadają  rewelacyjne  gleby  I  klasy) 
producent z 20 tys. krzaczków róż to potentat. 
W  okolicach  Kutna  są  śladowe  ilości  upraw 
róż.  U  nas  pojedynczy  szkółkarze  produkują 
do 500  tys. krzaczków, a  jest plantatorów róż 
w naszej gminie około 30.  Tak więc chyba nie 
ma drugiego  takiego miejsca w Polsce,  gdzie 
produkowałoby się róże w takich ilościach jak 
w gminie Łask. Paniom i Panom producentom 
jeszcze raz gorąco dziękuję za ich wielki wysi-
łek, ciężką pracę i promocję naszej gminy.

UROCZYSTOŚCI SPRZED LAT 
Rok  ubiegły  i  obecny  to  lata  jubileuszy: 

500-lecia bytności w Łasku alabastrowej pła-

Kolejny Festiwal Róż za nami – to już IV. Okazuje się, że 3 miejscowości w Polsce 
organizują święto róż, o czym dowiedziałem się aż w Końskowoli - gminie lubelskiej: 
Kutno po raz 42, właśnie Końskowola – 19 raz i Łask – 4.

skorzeźby  Matki  Bożej  Łaskiej  z  Dzieciąt-
kiem,  650-lecia  parafii  w  Łasku,  350-lecia 
kościoła pw. św. Ducha W „Dzienniku Łódz-
kim” z 21.04.2016 roku opisano uroczystości 
sprzed 50 lat obchodzone w jakże innych oko-
licznościach.  Także  wtedy  Łask  był  jednym 
z głównych miejsc obchodów Millenium po-
łączonych z jubileuszem parafii. W celu upa-
miętnienia  tych  ważnych  wydarzeń  cytuję 
fragmenty artykułu red. Anny Gronczewskiej 
str.  04/historia  dotyczące  Łasku.  Uroczysto-
ści w Łasku odbyły się 24 i 25 września 1967 
roku. (tu jest oczywista omyłka, chodzi o rok 
1966). Jednocześnie obchodzono 600 lat po-
wstania łaskiej parafii. Znów celem „bezpie-
ki” było zdezorganizowanie tych obchodów. 
Milicja kontrolowała drogi dojazdowe do 
Łasku. Komitet Powiatowy PZPR w tym mie-
ście przygotował plan, który zakładał „prze-
ciwdziałanie i umniejszenie wagi i znaczenia 
uroczystości kościelnych oraz odciągnięcie 
od udziału w nich społeczeństwa, zwłaszcza 
młodzieży”. Tak więc we wszystkich szkołach 
w Łasku i okolicach zorganizowano na przy-
kład w czasie uroczystości millenijnych wie-
czornice harcerskie poświęcone wydarzeniom 
września 1939 roku. W miejscowym kinie 
wyświetlano ciekawe filmy a nawet zaplano-
wano nocny seans… zorganizowano również 
zlot w Dłutowie. Na uroczystości do Łasku 
nie przybył chory biskup Michał Klepacz. 
W uroczystościach wzięli zaś udział wszyscy 
biskupi pomocniczy – Bogdan  (właściwe imię 
Bohdan  –  przypisek G.  S.) Bejze, Jan Kulik 
i Jan Fondaliński. Według SB przybyło na nie 
około 2 600 wiernych. Po odjeździe bisku-
pów trwały jeszcze ciche adoracje z udziałem 
150 dewotek – zapisano w jednym z raportów 
SB”. Warto dodać, że na uroczystościach po-
dobnych w Piotrkowie było 2 biskupów. Pro-
boszcz, wybitny  kapłan, więzień Dachau  ks. 
Zygmunt  Franczewski  miał  sprawę  w  kole-
gium ds. wykroczeń z powodu zbyt głośnego 
funkcjonowania  na  jubileuszowych  uroczy-
stościach głośników. Informował o tym moich 
rodziców.

WSPOMNIENIE
9 lipca br. zmarła w wieku 76 lat Irena Adam-

czyk, pochowana 13 lipca na cmentarzu komunal-
nym w Sieradzu. Swoją pracę zawodową rozpo-
częła jeszcze w gminie Wiewiórczyn w komórce 
finansowej  (tak zresztą będzie do końca  jej pra-
cy), przechodząc następnie do pracy w powiecie 
łaskim. Po zmianach administracyjnych w 1975 
roku  podjęła  pracę  w  Urzędzie  Wojewódzkim 
w  Sieradzu.  Aktywność  zawodową  zakończyła 
w 1999 roku pełniąc przez ostatnich kilkanaście 
lat  funkcję  dyrektora  wydziału  finansów  tego 
urzędu. 

Irena choć od wielu lat mieszkała w Sieradzu 
nigdy nie  zapominała  o  swoich  korzeniach. Za-
wsze - na  ile  tylko mogła, a czasami więcej niż 
powinna  -  wspierała  Łask. W  tamtych  czasach 
szpital nasz funkcjonował jako jednostka budże-
towa  Skarbu  Państwa,  dla  której  organem  zało-
życielskim był wojewoda  sieradzki.  Ileż  to  razy 
dyrektor szpitala przyjeżdżała z prośbą, aby przy-
spieszyć przekazanie pieniędzy szpitalowi, bo ta-
kie czy inne zobowiązania byłoby dobrze szybko 
wykonać, albo przeznaczyć dodatkowe pieniądze 
na  pilne  potrzeby.  Decyzja  była  wojewody,  ale 
wypracowywała ją i uzasadniała Irena, która za-
wsze była na „tak”. Grzegorz Rosiak przypomniał 
mi aktywność Ireny przy ustalaniu zasad i udzie-
leniu pomocy w finansowaniu budowy gazociągu 
ze stacji średniego ciśnienia w Wiewiórczynie do 
szpitala. Była  to wówczas niezwykle ważna dla 
funkcjonowania szpitala sprawa, ale także istotna 
dla miasta. To tylko niektóre przykłady życzliwo-
ści  osoby  odpowiedzialnej  za  budżet wojewody 
sieradzkiego  wobec  Łasku.  Taka  bowiem  była 
Irena  –  życzliwa  i  pomocna  wobec  wszystkich 
którym mogła  pomóc,  otwarta  na  problemy  in-
nych, ofiarna. Irena Adamczyk zasłużyła sobie na 
wdzięczną pamięć łaskowian.

Męża swojego Karola, który także całe życie 
zawodowe  przepracował  w  administracji  pań-
stwowej i który był człowiekiem o wielkiej kultu-
rze, przeżyła o 3 lata. Żal, że Tych Dwoje odeszło. 

14 lipca 2016 
Gabriel Szkudlarek

Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się od 
mszy świętej w intencji jubilatów, która odbyła 
się w kościele  św. Ducha w Łasku. Uczestni-
czyli  w  niej  przedstawiciele  lokalnych  władz 
z  gminy  i  powiatu,  a  także  bractwa  kurkowe 
Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzczypospolitej Polskiej, 
służby  mundurowe  i  sympatycy.  Po  mszy 

20 LAT ŁASKIEGO BRACTWA STRZELCÓW KURKOWYCH 
uczestnicy  jubileuszu  przemaszerowali  ulica-
mi miasta.  Część  oficjalną  zorganizowano  na 
boisku przy Gimnazjum nr  1. Rozpoczęła  się 
od  odśpiewania  hymnu  brackiego,  który  za-
itonował  brat  Zbigniew  Kowalski. Wręczono 
również medale  za  popularyzację  idei  bractw 
kurkowych. Złoty Medal Zasługi Okręgu Cen-
tralnego  otrzymał  Urząd  Miejski  w  Łasku, 
Starostwo Powiatowe w Łasku oraz 32. Baza 
Lotnictwa  Taktycznego  w  Łasku.  Srebrnym 
Medalem  wyróżniono  inicjatora  powstania 

bractwa  i  pierwszego  hetmana  –  brata  Jerze-
go  Witaszczyka.  Ponadto  osoby  i  instytucje, 
które promują Łaskie Bractwo otrzymały oko-
licznościowe medale. Obecny hetman brat An-
drzej Kilańczyk opowiedział zgromadzonym o 
powstaniu  ŁBSK w  1996  r. Trzyosobowa  re-
prezentacja:  Marian  Janas,  Zbigniew  Łopata 
i  Jerzy Witaszczyk  przyczyniła  się  do  zareje-
strowania bractwa w sieradzkim Sądzie Woje-
wódzkim.

(MJ)

W tym roku Łaskie Bractwo 
Strzelców Kurkowych świętuje 
dwudziestolecie działalności. 
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nych wskazówek dla  entuzjastów  tej  eterycz-
nej  sztuki.  Po  niej  „Zarys  koncepcji  ogrodu 
różanego w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi” 
przedstawił  Łukasz Rojewski,  a  dr Krzysztof 
Prawicki  z  Wydziału  Chemii  Uniwersytetu 
Łódzkiego zadał pytanie: Tuja czy róża? Wy-
kładowca z Łasku w swoich prelekcjach odwo-
łuje się do pięciu zmysłów, na które oddziałuje 
ten  kwiat. W  tym  roku  skupił  się  na wzroku 
i percepcji koloru udowadniając,  że mnogość 
barw  jest  źródłem  przewagi  konkurencyjnej. 
Niezwykle  celne  były  spostrzeżenia  K.  Pra-
wickiego  na  temat  postrzegania  konkretnych 
barw i  tego czy nie są one wyłącznie wytwo-
rem naszego umysłu. Wystarczy wpisać w in-
ternetową wyszukiwarkę  hasło  „Mona  Lisa”, 
aby przekonać się,  że cyfrowe kopie najsłyn-
niejszego  obrazu  świata  posiadają  niezliczo-
ną liczbę odcieni i tonacji. Tylko która z nich 
jest  tą „prawdziwą”? W tym roku festiwal po 
raz pierwszy gościł Stowarzyszenie Plastyków 
Amatorów z Łodzi, które zaprezentowało swo-
je prace.

Podczas kolejnych wykładów prof. dr hab. 
Adam Wojdyła oraz dr inż. Adam Marosz z In-
stytutu  Ogrodnictwa  w  Skierniewicach  przy-
bliżyli „Dobre praktyki w ekologicznych upra-
wach roślin z uwzględnieniem krzewów róż”, 
czym szczególnie zainteresowali obecnych na 
sali producentów. Dr inż. Marta Monder przed-
stawiła narodową kolekcję odmian uprawnych 
róż w zachwycającym Ogrodzie Botanicznym 
w Powsinie, a dr hab. Marek Adamczewski za-
prosił  wszystkich  do  niezwykłego  świata  he-
raldyki, skupiając się oczywiście na wykorzy-
staniu  kształtu  królowej  kwiatów.  Na  zakoń-
czenie mistrzowski pokaz tańca zaprezentowa-
ła para Karolina Czerczak i Maciej Janakowski 
ze szkoły tańca Eskadra w Pabianicach.  Kon-
ferencja została zorganizowana dzięki dofinan-
sowaniu WFOŚiGW w Łodzi.

W niedzielę łaskowianie od rana bawili się 
na  pl.  11  Listopada.  Swoją  obecnością  pod-
czas drugiego dnia imprezy zaszczycili licznie 
przybyli  goście na czele z członkiem zarządu 
województwa łódzkiego Jolantą Ziembą-Gzik, 
starostą  łaskim Teresą Wesołowską  oraz  rad-
ną Sejmiku Województwa Łódzkiego Bożeną 
Ziemniewicz.  Miłym  akcentem  była  wizyta 
delegacji z gminy Końskowola, w której także 
organizowane jest święto królowej kwiatów. 

Tego  roku  łaski  rynek  wypełniła  rekor-

FESTIWAL KRÓLOWEJ KWIATÓW
dowa  ilość kolorowych stoisk, wśród których 
królowali producenci róż. Miejscowi specjali-
ści dzieli się fachową wiedzą i poradami, a dla 
amatorów  florystyki  przygotowano  profesjo-
nalne warsztaty. Wspaniała pogoda i wyjątko-
wa atmosfera wprawiła wszystkich w wyśmie-
nity nastrój. Radości nie kryła  również odpo-
wiedzialna  za  organizację  festiwalu  zastępca 
burmistrza Łasku Janina Kosman.

Na  scenie  można  było  podziwiać  m.in. 
występ zespołu folklorystycznego z Dobronia, 
pokazy sztuk walki i przedstawienia dla dzie-
ci. Wręczono nagrody zwycięzcom konkursów 
o królowej kwiatów. Konkurs na najpiękniej-
szy różany ogród miał na celu ukazanie piękna 
róży w przydomowych lub działkowych ogro-
dach i rabatach. Pierwsze miejsce zajęła Maria 
Wiśniewska, drugie Zofia Kłos,  trzecie Stani-
sława Skrobacz,  a wyróżnienie otrzymała  Jo-
anna Taborowska-Wawrzyniak. 

W konkursie „Róża z byle czego” artyści 
podkreślili  przyjemność  czerpaną  z  obcowa-
nia  człowieka  z  urokami  natury,  co  wyrazili 
pięknymi  wyrobami  rękodzieła.  Zwyciężyła 
Aleksandra  Balcerowicz,  na  drugim  miejscu 
uplasowały  się  Emilia  Szczepaniak  i  Maria 
Barczak, a na trzecim Katarzyna Tarka. Ponad-
to wyróżniono:  Jana Bednarka,  Izę Liwińską, 
Natalię  Janeczkę,  Natalię  Słomczyńską,  Da-
rię  Brozińską  oraz  bibliotekę  z  Sędziejowic. 
Wybrano również najpiękniejszą różę spośród 
kilkudziesięciu  zaprezentowanych  w  ŁDK. 
Ten zaszczytny  tytuł  i  puchar przypadły  róży 
numer 85 wyhodowanej przez Teresę Furmań-
czyk. 

Podczas  rodzinnego  pikniku  nie  mogło 
zabraknąć  regionalnych  przysmaków,  które 
przygotowały  koła  gospodyń  wiejskich.  Naj-
młodsi z kolei  szaleli na  trampolinie, basenie 
z  dmuchanymi  piłkami  i  jeździli  na  koniach. 
Ponadto na boisku przy ul. Narutowicza odby-
ła się widowiskowa parada bryczek konnych, 
która przyciągnęła prawdziwe tłumy. Festiwal 
zwieńczyły koncerty artystów takich jak: Lucy 
& Tom, Polski Zespół Muzyki i Tańca Cygań-
skiego  „Cztery  Struny  Skrzypiec”,  Standard 
Express Włodek Kozłowski. Prawdziwą grat-
ką dla koneserów jazzu był koncert w wykona-
niu polskiego mistrza tego gatunku Krzysztofa 
Ścierańskiego, oklaskiwany gromkimi brawa-
mi. Reportaż w TVP3 z festiwalu można zoba-
czyć w internecie.        Michał Janiszewski

3

20 LAT ŁASKIEGO BRACTWA STRZELCÓW KURKOWYCH 

WOJEWODA  łódzki  Zbigniew  Rau 
odznaczył  zasłużonych  mieszkańców  regio-
nu. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:  rad-
ni  Rady  Miejskiej  w  Łasku:  Grzegorz  Ro-
siak,  Józef Rychlik i Grzegorz Stolarek.

F-16 wyposażone w  specjalne  zasobniki 
rozpoznawcze będą wspierać koalicję w wal-
ce  z  tzw.  państwem  islamskim.  W  rejonie 
walk działać będą 4 maszyny z Łasku  i 200 
żołnierzy obsługi naziemnej.

NOWY  zastępca  komendanta  powiato-
wego policji w Łasku - został nim mł. inspek-
tor  Zbigniew  Polek,  do  niedawna  zastępca 
komendanta  w  Zduńskiej Woli,  z  17-letnim 
stażem w policji. Dotychczasowa zastępczyni 
komendanta  w  Łasku  mł.  inspektor Małgo-
rzata Mączyńska została komendantem KPP 
w Zduńskiej Woli.

EKOPRACOWNIE  - dwie szkoły pod-
stawowe z gminy Łask otrzymały w ramach 
konkursu pn. „Nasza Ekopracownia” dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi: SP nr  5  im. Mikołaja Kopernika w Ła-
sku - 28.140 zł, a SP w Okupie  im. Janusza 
Korczaka - 13.990 zł. Prace nad urządzeniem 
ekopracowni zakończą się w październiku br.

KONKURS  na  opracowanie  koncep-
cji  zagospodarowania  przestrzeni  publicz-
nej  w  Kolumnie  (rejon  od  dworca  PKP  do 
pl.  Szarych  Szeregów),  zorganizowany  pod 
patronatem  burmistrza  Łasku  i  starosty  ła-
skiego  przez  Stowarzyszenie  „Nasza  Ko-
lumna”  dla  studentów  Instytutu Architektu-
ry,  Urbanistyki  i  Gospodarki  Przestrzennej 
PŁ, rozstrzygnięto. Wpłynęło ponad 30 prac, 
I  nagrodę  zdobyli: Agata  Ziółkowska  i  Da-
mian Nowak.

WERNISAŻ  prac  drugiego  ogólnopol-
skiego pleneru malarskiego amatorów odbył 
się w „Columna Medica”. Prace można oglą-
dać do połowy sierpnia br.

LIPIEC  nie  rozpieszczał  urlopowiczów 
i młodzież korzystającą z wakacji. Ten teore-
tycznie najcieplejszy miesiąc w naszym kraju 
(tak przynajmniej było w ubiegłym roku) za-
fundował  nam  sporo  ekstremalnych  zjawisk 
pogodowych, takich jak burze, ulewne desz-
cze  i wichury. Prażącego słońca było  jak na 
lekarstwo.

TRAGEDIA w  szpitalu  - w  łaskiej pla-
cówce leczniczej „Dializa” po operacji zmarł 
3-letni Pawełek. Prowadzone jest postępowa-
nie wyjaśniające, mające  dać  odpowiedź  na 
pytanie, co było przyczyną śmierci dziecka.

SIATKÓWKA  plażowa  ma  w  Łasku 
wielu zwolenników, o czym świadczy kolej-
na edycja wakacyjnej ligi siatkówki  i udział 
w niej  ponad 40 par. W pierwszym  turnieju 
eliminacyjnym  wygrali: Adam  Łoś  i  Kamil 
Chaber  z  Łodzi,  wśród  pań  najlepsze  były: 
Sandra Sobór i Natalia Bogdanowicz z Ozor-
kowa.  Turniej  finałowy  odbędzie  się  20-21 
sierpnia br.

Tegoroczne święto policji, zorganizowane tym 
razem w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego, stało się okazją nie tylko do spotkania 
funkcjonariuszy z samorządowcami, stowarzy-
szeniami  i  rodzinami policjantów, ale  i awan-
sów oraz odznaczeń. W uroczystościach wziął 
udział  zastępca  komendanta  wojewódzkiego 
policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski oraz 
przedstawiciele  władz  samorządowych  regio-

nu. Zarówno przedstawiciel KWP jak i komen-
dant  powiatowy  Piotr  Bielewski  oraz  samo-
rządowcy  złożyli  funkcjonariuszom  najlepsze 
życzenia. 

Awanse na wyższe stopnie oficerskie otrzy-
mało  31  funkcjonariuszy,  m.in.  komisarzem 
policji  został  mianowany  podkomisarz  Piotr 
Szumowski.

(er)
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Seans  na  rozpoczęcie  wakacji  zgromadził  prawdziwe  tłumy.  We 
wtorkowy wieczór (28 czerwca br.) plac 11 Listopada wypełniło ponad 
300  leżaków,  na  których  podczas  wyświetlania  filmu  „Jasminum”  re-
laksowali się łaskowianie. O sukcesie inicjatywy może świadczyć fakt, 
że jeden z miejscowych operatorów bankowych wystąpił do władz mia-
sta z prośbą o udostepnienie placu pod zorganizowanie na własny koszt 

SUKCES KINA NA LEŻAKACH

Gmina Łask realizuje właśnie zadanie pn. „Przebudowa ulic osiedlo-
wych w obrębie ul. Polnej w Łasku”. Zakres robót obejmuje m.in.: roz-
biórkę  istniejącej  nawierzchni  jezdni,  krawężników betonowych  i  chod-
ników, wykonanie dróg dojazdowych, placów postojowych i chodników 
z kostki betonowej. Wykonawcą został Zakład Robót  Inżynieryjno-Dro-
gowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość robót budowlanych wynosi 
265 466,36 zł, a termin zakończenia prac zaplanowano do 12.08.2016 r.

(MJ)

PRZEBUDOWA ULIC OSIEDLOWYCH

W  zeszłym  roku  dzień  ten  świętowała  tylko  jedna  łaskowianka  - 
Ewelina Janosz, natomiast w tym roku już ponad 30 miłośniczek dzier-
gania spotkało się, żeby przy domowym cieście i kwasie chlebowym wy-
tworzonym w Kopyści wspólnie podzielić się doświadczeniami  i pasją 
do robótek ręcznych.  

Było wesoło i gwarno, panie pytały, dzieliły się wzorami i uwaga-
mi. Najcenniejsze w tym spotkaniu było to, że na spotkanie przyszły nie 
tylko zrzeszone w stowarzyszeniu panie – powiedziała Agnieszka Stos, 
członek Zarządu. 

Pani Teresa, licząca sobie ponad 80 lat, powiedziała że podczas spo-
tkania ubyło jej kilka lat, a pani Basia, która porzuciła już dawno druty, 
postanowiła odkryć na nowo ich tajniki. Dlatego już z niecierpliwością 
czekamy na przyszły rok żeby kolejny raz spotkać się w miłej atmosferze 
wśród pasjonatów rękodzieła.

Marzanna Grałka

Ś W I Ę TO  R O B I E N I A 
N A  D R U TAC H

kolejnego wieczoru  dla  kinomanów. Projekcję filmu  „Scoop  - Gorący 
temat” zaplanowano na 6 sierpnia, godz. 21. Zapraszamy także na seans 
na zakończenie wakacji (29 sierpnia, godz. 20), tym razem wyświetlona 
zostanie polska komedia „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. 
Serdecznie zapraszamy!     

(MJ)

Łaski rynek po raz kolejny udowodnił swoją wszechstronność oraz ogromny potencjał. Ubiegłoroczny pomysł zorganizowania przez 
gminę Łask kina na leżakach okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło najśmielsze 
wyobrażenia. Był to jasny sygnał, jakich atrakcji oczekują mieszkańcy, dlatego powrót kina na leżakach stanowił tylko kwestię czasu.
Decyzją burmistrza gmina Łask zaplanowała na ten rok dwa takie wydarzenia.  

Kiedy myślimy o inwestycjach drogowych, rzadko pamiętamy 
o arteriach osiedlowych. Choć są zdecydowanie mniej intensywnie 
eksploatowane i często skryte w cieniu blokowisk, także i one 
w końcu ustępują niesprzyjającym warunkom atmosferycznym 
oraz upływającemu czasowi. 18 czerwca panie ze Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego 

„Szuflandia” spotkały się na dziedzińcu Muzeum Historii 
Łasku, by wraz z zaproszonymi miłośniczkami dziergania 
na drutach i szydełku uczcić Światowy Dzień Robienia na 
Drutach w Miejscach Publicznych.  
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WYKONANIE BUDŻETU POWIATU 
ŁASKIEGO ZA 2015 ROK
Na XXVI sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 czerwca br. radni podjęli uchwałę o udzieleniu 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego.

Budżet  powiatu  na  2015  rok  został  uchwalony  29  grudnia  2014  r. 
przez Radę Powiatu Łaskiego.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie do-
chodów, wydatków oraz przychodów.

Wartość  planu  ogółem  po  wprowadzonych  zmianach  stosownymi 
uchwałami to kwoty:

- dochody    41.498.052,98 zł 
- wydatki    40.314.121,98 zł 
- przychody        1.269.790,00 zł 
- rozchody        2.453.721,00 zł 
Dochody
Dochody na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą  42.312.498,50 zł, 

co stanowi 102 % planu, czyli wpłynęło 814 tys. zł ponad plan.
Zrealizowano następujące dochody:
- dochody własne  14.595.531,09 zł             tj. 106,20 % planu
- subwencje    18.048.735,00 zł        tj. 100,00 % planu
- dotacje      6.949.068,54 zł         tj.   98,75 % planu
- środki pozyskane    2.719.163,87 zł         tj. 101,86 % planu

Wyższe od planowanych były wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa  własności  oraz  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości 
o ponad 370 tys. zł. Natomiast niezrealizowanie planu dochodów doty-
czyło m.in. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące do-
tyczące składki zdrowotnej za bezrobotnych, gospodarki gruntami i nie-
ruchomościami oraz na zadania własne dotyczące domów pomocy spo-
łecznej. 

Wydatki
Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane na kwotę 

37.974.260,58 zł, czyli 94,2% planu, w tym:
- wydatki majątkowe   3.572.342,42 zł                      tj. 76,3 % planu 
- wydatki bieżące      34.392.827,71 zł             tj. 96,5 % planu
- wydatki bieżące ze środków UE   9.090,45 zł       tj. 99,9 % planu
Z  ogólnej  kwoty  wydatków  na  poszczególne  rodzaje  działalności 

przeznaczone zostały środki w następującej wysokości:
• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza   

                    16.092.478,15 zł  42,38 %
• drogi publiczne powiatowe  3.939.394,09 zł  10,37 %
• administracja publiczna   5.304.544,28 zł  13,97 %
• pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki społecznej   

        4.215.247,34 zł  11,10 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    

        5.000.360,17 zł     13,17 %
• ochrona zdrowia    1.899.841,61 zł  5,00 %
• obsługa długu publicznego     584.487,97 zł  1,54 %
• działalność usługowa       616.835,30 zł  1,62 %
• pozostałe wydatki       321.071,67 zł  0,85 %
Razem                   37.974.260,58 zł  100 %

Niewykonanie  planu  wydatków  wynikało  przede  wszystkim 
z oszczędności na wydatkach majątkowych i bieżących oraz  nieurucho-
mienia niektórych zadań.

Władze powiatu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Łaskiego z  7 mar-
ca 2013 r. wprowadziły program postępowania naprawczego dla powia-
tu, zmieniony uchwałą z 30 kwietnia 2013 r., w którym poza wydzierża-
wieniem szpitala wdrożyły następujące działania poprawiające sytuację 
finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 -2028, któ-
rych łączne efekty oszacowano poprzez zmniejszenie wydatków na:

- bieżące utrzymanie dróg                      - 8.444.175 zł 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi                    - 4.531.450 zł

Razem efekty finansowe programu   postępowania naprawczego  to 
12.975.625 zł. 

Program naprawczy jest opracowaniem, które zawiera analizę stanu 
finansów  powiatu,  plan  przedsięwzięć  naprawczych,  efekty  finansowe 
poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz uzasadnieniem. 

Pomimo  realizacji  programu  postępowania  naprawczego,  zostały 
wygospodarowane  środki  na  wydatki  inwestycyjne,  na  które  w  2015 
roku przeznaczono kwotę 3.572.342 zł, a źródłem ich pokrycia były:

- środki własne powiatu 44%      1 562 085 zł
- środki pozyskane (dotacje z: NFOŚiGW, FOGR, Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej, WFOŚiGW,    ŁUW 
w Łodzi w tym Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
z gminy Łask) 56% 2 010 257 zł

     
W  zakresie  poprawy  jakości  dróg  powiatowych  wydatkowano 

1.960.502,07 zł, tj. 54,88 % wszystkich wydatków inwestycyjnych a zre-
alizowano m.in.:

Przebudowę drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego       - 1.042.533,58 zł
Przebudowę drogi powiatowej nr 2319E               -263.562,82 zł
Widawa-Zawady     
Przebudowę  drogi  powiatowej  nr  3300E  Lutomiersk  - Wodziera-

dy na odcinku o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy 
Świat                        - 40.139,00 zł,

Konserwację nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2327E, 
ul. Warszawska w Łasku                  - 230.455,25 zł 

Przebudowę drogi powiatowej nr 2301E Buczek –Luciejów na od-
cinku o długości ok. 4,8 km                   - 47.355,00 zł

Przebudowę  drogi  powiatowej  nr  4910E  Lichawa  –  Przyrownica-
-Kwiatkowice                            - 257.741,34 zł 

Remont chodnika, ul. Kilińskiego w Łasku                 - 78.715,08 zł
Ponadto do PZD w Łasku zakupiono kosiarkę  i zamiatarkę za 49 200 zł. 

A  w  ramach  porozumień  z  j.s.t.  została  przekazana  dotacja  celowa 
w kwocie 131.883,85 zł dla gminy Łask z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn.  „Przebudowa ul. Akacjowej w Okupie Małym” oraz 
dla powiatu zduńskowolskiego w kwocie 4.910,13 zł  jako współfinan-
sowanie  projektu  partnerskiego  pn.  „Wyznaczenie miejskiego  obszaru 
funkcjonalnego  o  charakterze  transportowo-przemysłowym  na  terenie 
powiatu zduńskowolskiego  i powiatu  łaskiego wokół węzła drogi eks-
presowej S-8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk 
– Porty”.

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie infrastruktury 
drogowej zostały zrealizowane m.in.: 
- przebudowa drogi Zduńska Wola – Pruszków, ul. Zduńska 
  w Marzeninie                        88.914,29 zł
- zakup kostki brukowej – chodnik Zawady                   21.429,82 zł
- remont barier mostowych - Żagliny                              55.539,54 zł
- remonty cząstkowe masą na gorąco                                 29.424,68 zł
- profilowanie dróg gruntowych i poboczy  (Pruszków, Patoki, 
   Wodzierady, Wola Marzeńska, Widawa, Buczek, Łask)     66.412,54 zł
- wycinka drzew i zakrzaczeń                   21.958,00 zł
- oznakowanie poziome ulic                                22.124,40 zł
- konserwacja nawierzchni Dąbrowa Widawska                 84.618,10 zł
- przeglądy dróg            7.000,00 zł 
- zimowe utrzymanie dróg                    110.916,00 zł
- kosztorysy inwestorskie, projekty budowlane i nadzory   15.440,95 zł
- podłączenie studzienek wpustowych w Łasku                  16.386,18 zł
- remonty wpustów i przepustów (czyszczenie studni chłonnych 
  wpustów ulicznych i przykanalików: Sędziejowice, 
  Wodzierady, Przyrownica, Kwiatkowice, Hipolitów, Łask, 
  Kolumna)                         39.997,68 zł
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- remont nawierzchni Mauryców                   13.725,74 zł
- remont chodnika ul. 1-go Maja                     12.129,52 zł
- remont nawierzchni Rogóźno                    15.375,00 zł
- naprawa przepustów we Wrzeszczewicach               6.765,00 zł
- zakup znaków drogowych i tablic oraz zakup materiałów 
  do bieżącego utrzymania dróg                    17.158,95 zł
- czyszczenie i odtworzenie rowów                  19.055,16 zł
 Razem                                                                 664.371,55 zł
W 2015 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej w powiecie ła-

skim poniesione zostały wydatki na kwotę ogółem 2.909.567 zł.
W minionym roku  z dotacji oraz środków pozyskanych i własnych 

zrealizowano  zakupy  inwestycyjne  na  kwotę  186.291  zł.  Dokonano 
m.in.  zakupu  kserokopiarki,  laptopa,  zamiatarki  oraz  kosiarki  tylno-
-bocznej  dla PZD w Łasku. Ponadto  zakupiono piłę  łańcuchową  i  fa-
brycznie nowy lekki samochód  zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t dla potrzeb KP PSP w Łasku oraz przekazano dota-
cję na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samocho-
du osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji 
w Łasku. 

Warto przypomnieć, że w minionym roku zostały pozyskane środki 
w wysokości 1.852.127,02 zł, w tym m.in:

1) wpłynęły środki z UE na realizację projektów:  „Erasmus +”, 
„Leonardo da Vinci”,                          106.054,63 zł
2) otrzymaliśmy dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Łodzi na zakup:             12.200 zł
• laptopa z oprogramowaniem dla PINB w Łasku        4.000 zł
• piły łańcuchowej MULTICUT 20” dla KP PSP 
  w Łasku                  8.200 zł
3) w ramach porozumień od j.s.t otrzymaliśmy środki z:
    w kwocie                                  194.352,87 zł 
• gminy Łask na „Przebudowę drogi nr 2319 E Łask, 
   ul. Batorego”                     150.049,01 zł
• gminy Łask na realizację zadania „Konserwacja nawierzchni 
  asfaltowej drogi powiatowej nr 2327E, ul. Warszawska 
  w Łasku”                       44.303,86 zł
4) otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 
    84.050 zł w ramach FOGR z przeznaczeniem na:
a) Przebudowę drogi powiatowej nr 2310E Widawa- Zawady                                  
                             53.900,00 zł
b) Wykonanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach 
    ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji 
    i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych          30.150,00 zł
5) otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW: 
a) na realizację zadania pn. „Docieplenie ścian i stropów oraz 

   modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej 
   Państwowej Straży Pożarnej w Łasku”              1.125.950,00 zł
b) z tytułu złomowania pojazdów         4.000,00 zł
6) otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW  w Łodzi w wysokości 79.376 zł 
   na realizację zadań:
• Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego 
  o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t dla potrzeb Komendy 
  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku        47.476,00 zł
• „Za Pan Brat z przyrodą” - utworzenie pracowni biologiczno
   -fizyczno-geograficznej w ZSP nr 1 w Łasku               31.900,00 zł
7) otrzymaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 
    Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie          71.216,00 zł 
    z przeznaczeniem na „Zakup fabrycznie nowego lekkiego
    samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
    do 3,5 t dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
    Pożarnej w Łasku
8) otrzymaliśmy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
    Rolnictwa na zalesienie gruntów rolnych                   44.699,52 zł
9) otrzymaliśmy środki z MSiT RP na modernizację boiska 
    wielofunkcyjnego przy SOSzW w Łasku                  130.228,00 zł

W 2015 roku budżet powiatu zasiliły przychody wolne środki z 2014 r. 
w kwocie 1.269.790 zł, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty rat kredytów i pożyczek czyli 
rozchody stanowiły kwotę 2.453.721,04 zł. Zadłużenie powiatu na ko-
niec 2015 roku to kwota 19.641.887,49 zł, na które składają się :

1) wcześniej zaciągnięte przez powiat kredyty              322.301,06 zł
2) kredyt z BS Warta na spłatę w 2014 r. zobowiązań po szpitalu 
    wobec MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu   4.815.000,00 zł
3) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań 
    SP ZOZ w Łasku                13.840.002,88 zł
4) zobowiązanie wobec firmy PKO BP S.A. poprzednio Nordea 
   Bank S.A. przejęte przez powiat w związku z przekształceniem SP 
   ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do 
   spłaty do 2020 r.                     664.583,55 zł
Na 31.12.2015 r. powiat łaski osiągnął nadwyżkę budżetową w kwo-

cie 4.338.237,92 zł przy planowanej 1.183.931 zł tj. 366%
Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finan-

sach publicznych  są  spełnione  za  2015  r.  (odpowiednio  2,75  i  13,43), 
a także w latach 2016-2028. 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu po-
wiatu za 2015 rok otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz 
RIO w Łodzi.         

     Dorota Cieślak
skarbnik powiatu

7

-  Umowa  podpisana  z  wykonawcą  zakłada  wykonanie  w  ramach 
robót budowlanych m.in.:  rozbiórki częściowo istniejącej nawierzchni, 
poszerzenie  jezdni, wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni  i  konstrukcji, 

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI BUCZEK-LUCIEJÓW PODPISANA
Powiat Łaski podpisał umowę na przebudowę blisko 
pięciokilometrowego odcinka drogi na trasie Buczek- Luciejów.

wykonanie  chodnika,  przebudowę  zjazdów  i  oczyszczenie  rowów  od-
wadniających – wylicza starosta łaski Teresa Wesołowska. 

Całkowita wartość  inwestycji wyniesie  blisko  2,5 miliona  złotych, 
w tym jeden milion złotych wyniesie dofinansowanie z gminy Buczek. 

DC

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŁASKIEGO ZA 2015 ROK

– Zadanie polegało na naprawie wjazdu oraz dróg wewnętrznych na 
terenie szpitala i działek sąsiednich. W tym m.in. na: frezowaniu i ułoże-
niu nowej masy asfaltowej, wyrównaniu kruszywem, regulacji krawęż-

REMONT WJAZDU DO SZPITALA 
W celu poprawy komfortu dojazdu pacjentów do szpitala oraz poradni specjalistycznej wykonano 
remont nawierzchni wjazdu na teren łaskiej lecznicy.

ników, studni i chodnika – tłumaczy starosta łaski Teresa Wesołowska.
Inwestycja  sfinansowana  została  przez Centrum Dializa  Sp.  z  o.o. 

oraz powiat łaski.                       DC
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Patronat  nad  tegorocznym  II  Krajowym 
Świętem Truskawki objęli: minister  rolnictwa 
i rozwoju wsi, wojewoda łódzki oraz marszałek 
województwa łódzkiego.

I  już  po  raz  drugi  odbyło  się  w    randze 
święta  krajowego.  Gminę  Buczek  zaszczycili 
swoją obecnością goście nie tylko z gmin i po-
wiatów, ale także województwa i kraju. W tym 
roku  gościliśmy  parlamentarzystów  -  posłów 
na  Sejm  RP:  Władysława  Kosiniaka-Kamy-
sza,  Pawła  Bejdę,  Cezarego  Grabarczyka, 
Artura  Dunina,  Piotra  Polaka  i Marka Matu-
szewskiego,  podejmowaliśmy  również:  Karo-
la  Młynarczyka  -  wicewojewodę  łódzkiego, 
Witolda  Stępnia  -  marszałka  województwa 
łódzkiego, Marka Mazura - przewodniczącego 
Sejmiku  Województwa  Łódzkiego,  Ryszarda 
Krawczyka  -  prezesa Regionalnej  Izby Obra-
chunkowej w Łodzi, Dariusza Klimczaka - wi-
cemarszałka  województwa  łódzkiego,  Jolantę 
Ziębęa-Gzik - członka Zarządu Województwa 
Łódzkiego, gen. dyw.  Jana Śliwkę  - dowódcę 
generalnego rodzajów sił zbrojnych, Katarzynę 
Szczepaniak - dyrektora biura Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, Jerzego Kazańskiego - dyrek-
tora  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 
Karolinę Kępkę  z WFOŚiGW w Łodzi, Wal-
demara Brosia  -  prezesa Krajowego Związku 
Spółdzielni  Mleczarskich,  Dariusza  Walich-
nowskiego  -  komendanta wojewódzkiego  po-
licji w Łodzi, Pawła Stępnia - komendanta wo-
jewódzkiego straży pożarnej, Krzysztofa Bana-
siaka - prezesa Kółek Rolniczych, Krzysztofa 
Andrzejewskiego - dyrektora łódzkiej ARiMR, 
płk Dariusza Łyko – z Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Łodzi, Annę Lamentę - dyrek-
tora KRUS, Grażynę Czyżak – z Agencji Ryn-
ku Rolnego, płk Roberta Gurzędę - p.o.dowód-
cy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Annę Do-

DZIAŁO SIĘ W BUCZKU!
Truskawka w ostatni weekend czerwca królowała w gminie Buczek. Smakosze truskawki oraz 
miłośnicy różnych gatunków muzyki przybyli do gminy nie zważając na pogodę, która była łaskawa 
i sprawiedliwa: w sobotę - upał, a w niedziele pokropił przelotny deszcz.

liwę - prezesa Lokalnej Grupy Działania „Do-
lina  rzeki Grabia”  oraz  przedstawicieli władz 
powiatowych i gminnych, przedstawicieli stra-
ży pożarnej, policji i służb medycznych.

Tradycją stało się już uroczyste wręczenie 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek. 
W  tym  roku  zgodnie  z  uchwałą Rady Gminy 
Buczek tytuł został nadany: Jolancie Chełmiń-
skiej, Kazimierzowi Perek oraz Jolancie Zięba-
-Gzik. Na  scenie  obecny  był  także  gen.  dyw. 
Jan  Śliwka,  któremu  tytuł Honorowego Oby-
watela  Gminy  Buczek  nadany  był  wcześniej. 
Centrum  Konferencyjno  -  Wypoczynkowe 
„Dzikie Wino”  ufundowało  pobyt  w  ośrodku 
dla  Honorowych  Obywateli  Gminy  Buczek. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  Buczek  wraz 
z wójtem  gminy  Buczek  podczas  oficjalnego 
otwarcia serdecznie podziękowali pani Jadwi-

Gmina Buczek we współpracy ze Związkiem Zawodowym 
Centrum Narodowego Młodych Rolników i Krajową Radą Izb 
Rolniczych organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników, 
uprawnionych do świadczeń KRUS w 2016 roku dofinansowanych 
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego. Gmina 
Buczek współfinansuje 50% kosztów rodzica na jedno dziecko 
z danej rodziny, tj. 220 zł. Resztę kosztów pokrywa KRUS.

W terminie 17-30 sierpnia br. do Ośrodka Wypoczynkowego „Bał-
tyk” w Ustce na wypoczynek  letni prawdopodobnie pojedzie około 50 
dzieci w wieku 7-16 lat z gminy Buczek. 

Więcej  informacji pod nr  tel. 43 677-44-83 lub w Urzędzie Gminy 
Buczek, pokój nr 6.

K.B.

DZIECI Z BUCZKU 
W USTCE

Gmina Buczek złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z prze-
znaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służą-
cego  ochronie  życia,  zdrowia, mienia  lub  środowiska  przed  pożarem, 
klęską  żywiołową  lub  innym miejscowym zagrożeniem dla  Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Wniosek  został  pozytywnie  rozpatrzony  i  podpisano  umowę  na 
udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł.
 J.Sz.

NOWY SPRZĘT 
DLA STRAŻAKÓW

dze Ratajczyk  -  prezes Koła Gospodyń Wiej-
skich  z  Bachorzyna  za  wielką  pomoc  oka-
zaną  w  przygotowaniu  tegorocznego  święta. 
Uhonorowani  zostali  również wszyscy  preze-
si OSP  z  gminy Buczek: Wiktor  Papuga, To-
masz  Kaczmarek,  Janusz  Grącki,  Zbigniew 
Malinowski, Mirosław Grącki, Sławomir Latas 
i Ryszard Rzepa.

Nie mogło  zabraknąć  również konkursów 
związanych z truskawką. Do konkursu na naj-
smaczniejsze ciasto zgłosiło się 19 osób, wyło-
niono 5 zwycięzców:

I miejsce Marlena Cichosz – Łódź
II miejsce Iwona Wojciechowska, Zelów
II  miejsce  Jolanta  Izydorczyk,  Wola  Ba-

chorska 
IV miejsce Irena Janicka, Sowińce 
V miejsce Anna Zelmozer-Waga, Zelów.

REMONT WJAZDU DO SZPITALA 
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Wójt gminy Buczek  składa  serdeczne po-
dziękowania  sponsorom  Krajowego  Święta 
Truskawki. Do tego grona należy:

marszałek województwa łódzkiego
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Fudusz Promocji Owoców i Warzyw
Andrzej Włodarczyk - firma Włodan  (spe-

cjalizująca  się  w  budowie  dróg)  –  jednocze-
śnie współfinansuje występ niedzielny Michała 
Szpaka

Maciej i Małgorzata Stec – współfinansują-
cy patelnię plenerową 

Marian  Janowski  -  prezes  Europejskiego 
Centrum  Gospodarczego  współfinansujący 
występ Dody

Wojciech i Jacek Fraszka - firma Agromex 
(firma specjalizująca się w transporcie między-
narodowym) -współfinansujący występ zespo-
łu Dżem

Mariusz Tyluś - firma Tyluś transport spe-
cjalizująca  się  w  transporcie  międzynarodo-
wym

Rynek Hurtowy „Bronisze”
firma Grene  - współfinansująca  jednocze-

śnie występ Dody

PODZIĘKOWANIA

W  konkursie  na  nalewkę  truskawkową 
zgłosiło  się  31  osób  i  również  wyłoniono  5 
zwycięzców:

I miejsce: Paweł  Jędrysiak, Wola Bachor-
ska

II  miejsce:  Łukasz  Kwiatkowski,  Bacho-
rzyn

III  miejsce:  Małgorzata  Niedzielska,  Bu-
czek

IV miejsce: Beata Sobala, Żagliny
V miejsce: Magdalena Sobala, Żagliny.
Wszyscy uczestnicy oraz zwycięzcy otrzy-

mali  nagrody,  które  były  ufundowane  przez 
Krajową  Radę  Izb  Rolniczych,  Fundusz  Pro-
mocji  Owoców  i  Warzyw,  marszałka  woje-
wództwa łódzkiego, Izbę Rolniczą Wojewódz-
twa,  Agencję  Rynku  Rolnego,  firmę  MMER 
z Łasku, firmę Finess z Łasku, firmę LUPOL 
z  Łasku,  Okręgową  Spółdzielnię  Mleczarską 
w Łasku oraz wójta gminy Buczek.

W  sobotni  bardzo  upalny  dzień  podczas 
II Krajowego Święta Truskawki na drogach od 
samego  rana pojawili  się kolarze. Przeprowa-
dzony  został  Truskawkowy Wyścig  Kolarski. 
Wiesław  Drygała  „Chodząca  encyklopedia 
kolarstwa”  zaszczycił  swoją  obecnością  tego-
roczne Krajowe Święto Truskawki i był głów-
nym komentatorem wyścigu. Sędzią głównym 
był Krzysztof Karasiewicz. W wyścigu wzię-
ło  udział  prawie  200  kolarzy,  w  tym  wielu 
znanych  z  kategorii  masters.  Marek  Górec-
ki z Buczku obronił  tytuł najlepszego kolarza 
z  gminy  Buczek.  Sponsorami  nagród  głów-
nych byli: Krajowa Rada Izb Rolniczych, wójt 

Wojciech Pokora  - firma Lupol - producent 
drzwi i okien

firma MMER - producent koszul męskich
firma  Gucinex  oraz  Sprzęt-Kop  Rajmund 

Krakowski
firma Ind-Agro Adam Chromik
firma nasienna Granum Wodzierady
„P&M INVESTMENT” 
Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych 

„TUW”
Szczepan Pawlicki Ośrodek Szkolenia Kie-

rowców „Test”
Prywatny  Punkt  Weterynaryjny  Tomasz 

Błaszczykiewicz,  Andrzej  Chojnacki,  Jerzy 
Gawlik

firma Impex
Krajowy  Związek  Spółdzielni  Mleczar-

skich
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe 

„Twój Dom” Marek Pluciński
Bank Spółdzielczy w Buczku
Zakłady Mięsne „Kępa”
Zbigniew  Borek  firma  budowlana  „Bud-

-Gips’
Daniel  Błoński  kamieniarstwo  i  betoniar-

stwo

DZIAŁO SIĘ W BUCZKU!
gminy Buczek oraz Klub Rowerowy „Jastrzę-
bie Łaskie”. Warto wspomnieć,  że nagrodami 
były komplety kół szosowych oraz trenarzery. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim strażakom Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie Buczek za profesjonalne 
zabezpieczenie  trasy  wyścigu.  Zmęczeni  za-
wodnicy  mogli  skosztować  truskawek  oraz 
innych produktów związanych z tym „zacnym 
owocem”.

Podczas  II  Krajowego  Święta  Truskawki 
na boisku „Orlik” znajdującym się przy Zespo-
le Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicz-
nego w Buczku w rozgrywkach Truskawkowej 
Ligi Gminy Buczek wzięło udział 6 drużyn. Po 
zaciętej  i  sportowej walce do finału Truskaw-
kowej  Ligi  zakwalifikowały  się  4  drużyny. 
W rundzie finałowej drużyny grały  systemem 
„każdy  z  każdym”,  z  której  został wyłoniony 
zwycięzca.  W  nagrodę  zwycięzcy  otrzymali 
bony gotówkowe do zrealizowania w Przedsię-
biorstwie Handlowym „Martpol” Andrzej Kłu-
cjasz w Łasku. 

I miejsce - „WICHURA BUCZEK” - bon 
o wartości 700 zł

II  miejsce  -  „OJCOWIE  I  SYNOWIE”  - 
bon o wartości 500 zł

III  miejsce  -  „WOLA  BACHORSKA”  - 
bon o wartości 300 zł

IV miejsce - „BACHORZYN” - bon o war-
tości 200 zł.

Spośród wszystkich zawodników wyłonio-
no  najlepszego  bramkarza,  którym  okazał  się 
Michał  Jakóbczak oraz najlepszego strzelca – 

kalwinek.net
Agnieszka Grzegorczyk bar „Igrek”
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe 

„Ortus”
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe 

„Arconbud”
firma RID Radosław i Daniel Kapiczyńscy
Kowalczyk Jolanta  i Mariusz firma Joltek 

szwalnia Bachorzyn
Tarczewski Bogdan
Anna i Krzysztof Tomczyk „Tom-Kor”
Taborowska Dorota „Izii”
Zygmunt Kruszek „Alftronic”
Anna i Witold Moder „Metering”
OSM Łask
Agencja Rynku Rolnego w Łodzi
Fines Łask
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-

ska” w Buczku
Koło Łowieckie  nr 14 „Leśnik”
MBP Transport Hubert Liwiński

Dziękujemy  również  Kołu  Gospodyń 
Wiejskich  z  Bachorzyna,  jednostkom  Ochot-
niczej Straży Pożarnej w gminie Buczek oraz  
grupie motocyklowej Forever Young.

Patryka Niciaka. Otrzymali oni gadżety i słod-
kości ufundowane przez wójta gminy Buczek. 

Na  placu  imprezy  rozstawione  były  na-
mioty  z  truskawkowymi  specjałami,  stoiska 
promocyjne i branżowe związane z produkcją 
truskawki. Nie zabrakło  również stoiska „Ba-
chorzyńskich Babek”, które przez dwa dni pre-
zentowały swoje kulinarne wypieki  i  specjały 
truskawkowe,  tj.  nalewkę  truskawkową  czy 
konfiturę z  truskawki. Nie zabrakło  też atrak-
cji dla najmłodszych: wesołe miasteczko oraz 
przejażdżki na kucach. Była także prezentacja 
kulinarna  deseru  z  truskawkami  przygotowy-
wanego przez Teatr Kulinarny Krzysztofa Gór-
skiego  oraz  gulasz  pieczarkowy  ufundowany 
przez firmę Małgorzaty i Macieja Stec z Alek-
sandrówka.

Na scenie tegorocznego Krajowego Świa-
ta Truskawki pojawili się: Power-Play, Bayera, 
Żuki,  Dżem  -  gwiazda  sobotniego  wieczoru, 
Michał Szpak, The Lovers, Freaky Boys, Defis, 
Desek, Classic, Mario Bischin, Doda - gwiazda 
niedzielnego wieczoru. Na koniec imprezy za-
równo w sobotę jaki i w niedzielę pokaz sztucz-
nych ogni rozświetlił buczkowskie niebo.

Największym  sukcesem  i  zyskiem  dla 
gminy Buczek jest zadowolenie mieszkańców 
z udanej zabawy oraz  rozgłos na całą Polskę. 
Tegoroczne  II  Krajowe  Święto  Truskawki 
przyciągnęło około 20 tysięcy osób. 

Już teraz Buczek zaprasza 
serdecznie za rok!



lipiec 2016 r.

Gmina  Buczek  posiada  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu 
następujące działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  i  usługową  położone  w  miejscowości  Buczek. 
Działki są w pełni zurbanizowane, posiadają sieć wodociągową 
i kanalizacyjną oraz wyznaczone drogi:

 

- nr 542/7  0,1200 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/8  0,1219 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/9  0,1220 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/10  0,1219 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/13  0,1220 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/14  0,1219 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/15  0,1220 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/16  0,1220 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/19  0,1575 ha   42.700 zł + 23 % VAT             
- nr 542/20  0,1230 ha   41.500 zł + 23 % VAT          
- nr 542/21  0,1316 ha   35.700 zł + 23 % VAT           
- nr 542/22  0,1067 ha   33.200 zł + 23 % VAT           
- nr 542/23  0,1346 ha   36.500 zł + 23 % VAT           
- nr 542/24  0,1180 ha   36.700 zł + 23 % VAT           
- nr 542/25  0,1563 ha   42.400 zł + 23 % VAT                      
- nr 542/27  0,1083 ha   36.500 zł + 23 % VAT           
- nr 542/28  0,1131 ha   38.200 zł + 23 % VAT   
- nr 542/29  0,1540 ha   45.800 zł + 23 % VAT
- nr 542/30  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/31  0,1240 ha   40.200 zł + 23 % VAT     
- nr 542/32  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT          
- nr 542/33  0,1240 ha   40.200 zł + 23 % VAT  
- nr 542/34  0,1240 ha   40.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/35  0,1549 ha   46.100 zł + 23 % VAT
- nr 542/36  0,1502 ha   44.700 zł + 23 % VAT
- nr 542/37  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/38  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/39  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/40  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/41  0,1239 ha   40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/42  0,1627 ha   48.400 zł + 23 % VAT
- nr 542/45  0,1115 ha   37.600 zł + 23% VAT            
- nr 542/46  0,1202 ha   40.600 zł + 23% VAT           
- nr 542/47  0,1289 ha   43.500 zł + 23% VAT            
- nr 542/48  0,1377 ha   37.400 zł + 23% VAT            
- nr 542/49  0,1464 ha   39.700 zł + 23% VAT            
- nr 542/50  0,1252 ha   42.200 zł + 23% VAT            
- nr 542/51  0,1250 ha   42.200 zł + 23% VAT            

Ogłoszenia o terminach  przetargów publikowane 
są na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 677-44-94
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Oznaczenie 
nieruchomości  

Powierzchnia  
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Przypominamy  wszystkim  producentom  rolnym  o  składaniu 
wniosku  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  na-
pędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  na  rok  2016.  Rol-
nicy mogą  składać wniosek w  terminie  1-31  sierpnia  2016  r.  do wój-
ta,  burmistrza,  (prezydenta  miasta)  w  zależności  od  właściwego  ze 
względu  na  miejsce  położenia  gruntów  rolnych  będących  w  posia-
daniu  lub  współposiadaniu  tego  producenta  rolnego  (w  tym  dzier-
żawcy)  wraz  z  fakturami  VAT  stanowiącymi  dowód  zakupu  ole-
ju  napędowego  w  okresie  od  1  lutego  2016  r.  do  31  lipca  2016  r., 
Wniosek wraz z  fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bucz-
ku  (pok. nr 1).

T.K.

ZWROT ZA PALIWO

23 czerwca br. wybrano zwycięzcę przetargu na „Przebudowę 
drogi gminnej nr 103106E Wola Bachorska - Czarny Las”. Jest 
to firma z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawca zaoferował 
wykonanie inwestycji za kwotę 301 965,49 zł. Na zadanie to 
gmina otrzyma dotacje z  UM w Łodzi na modernizacje dróg 
rolniczych w wysokości 50% kosztów kosztorysowych. Została 
podpisana już umowa z wykonawcą inwestycji.

W ramach modernizacji i przebudowy wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna o dłu-
gości 0,965 km, wykonany zostanie jednostronny chodnik z kostki bru-
kowej na podbudowie z tłucznia kamiennego, wyremontowany zostanie 
przepust drogowy. Termin zakończenia prac przewidywany  jest  na 15 
września 2016 r.

W trakcie prowadzonych prac związanych z przebudową drogi na-
stąpią częściowe utrudnienia w ruchu. Przewidywany termin rozpoczę-
cia prac - lipiec 2016 r.

Przepraszamy użytkowników drogi za powstałe niedogodności i  li-
czymy na wyrozumiałość. 

W.Sz.

PRZEBUDOWA 
KOLEJNEJ DROGI

Gmina Buczek posiada do wydzierżawienia 
(w ostateczności do sprzedaży) 

obiekt z przeznaczeniem m.in. na Dom Seniora 
lub Dom Opieki Społecznej:

- obiekt po byłej Szkole Podstawowej 
w miejscowości Malenia.

Budynek usytuowany jest na działce gruntu oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 249 o powierzchni 0,54 ha 

w obrębie geodezyjnym Malenia Strupiny, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta 

nr SR1L/00032654/0 przez Sąd Rejonowy w Łasku 
V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Działka gruntu o regularnym kształcie jest zabudowana 
parterowym, częściowo

podpiwniczonym murowanym budynkiem
(po byłej szkole podstawowej) 

o powierzchni użytkowej 461,30 m2 oraz 
murowanym budynkiem gospodarczym 

o powierzchni zabudowy 69,30 m2. 
Budynek jest w dobrym stanie techniczno-użytkowym 

i typowym dla swojej funkcji wykończeniu. 
Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną 

(przyłącze gminne), kanalizacyjną (odprowadzenie 
ścieków do szamb szczelnych na terenie posesji) oraz 

instalację centralnego ogrzewania (z własnej kotłowni).
Teren posesji jest ogrodzony, wykonane są 

metalowe bramy i furtki. 
Dojazd do nieruchomości zapewnia droga asfaltowa. 

Sąsiedztwo działki stanowi luźna zabudowa siedliskowa 
i tereny rolno-leśne.

 O G ŁO S Z E N I E
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W niniejszym artykule nie zamierzamy pisać o zjeździe absolwen-
tów, bo uczynią to zapewne oni sami, natomiast chcemy odnotować to-
warzyszące jubileuszowi wydawnictwo pt. „I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. 100 lat szkoły 1916-2016”, opubli-
kowane staraniem wspomnianej szkoły. Książka wydana została w za-
służonej łaskiej oficynie „Intrograf” Ewy i Jarosława Buss, mającej na 
koncie wiele cennych pozycji nie tylko regionalnych. Koncepcja i opra-
cowanie  całości  publikacji  jest  dziełem  Feliksa  Dębkowskiego,  przy 
opracowaniu zarysu dziejów łaskiego gimnazjum w latach 1916-1945 
pomagał Łukasz Mikła. 

Książka  nie  jest  typową 
monografią  szkoły,  jakich  spo-
ro powstaje z okazji jubileuszy. 
Już wcześniej  ukazało  się  dru-
kiem  kilka  opracowań  poświę-
conych  wspomnianej  szkole 
i  oświacie  na  ziemi  łaskiej, 
dlatego dobrze się stało, że zre-
zygnowano  z  powielania  tych 
opracowań.  Za  to  w  omawia-
nej  książce  pojawiło  się  sporo 
nowych  faktów  wynikających 
choćby  z  dostępu  do  niezna-
nych  wcześniej  źródeł,  moc-
ną  stroną  wydawnictwa  są  też 
relacje  i  wspomnienia,  a  także 
dokumenty. Na  szczególne  do-
cenienie  zasługuje  bogata  iko-
nografia, a  także dokumentacja 
osobowa.  Wielotysięczny  wy-
kaz absolwentów szkoły zamy-
ka  Katarzyna  Żuber,  zapewne 
nie ostatnia uczennica tej szko-
ły.

Swoistym  wprowadzeniem 
w stuletnie dzieje placówki jest 
zarys  dziejów  szkoły  w  latach 
1916-1945,  a  potem  kalenda-
rium  wydarzeń  z  życia  pla-
cówki.  Rzadko  uświadamiamy 
sobie,  że  okres  I  wojny  świa-
towej to nie tylko działania ba-
talistyczne  i  mogiły  poległych 
żołnierzy,  ale  i walka  o  polską 
oświatę.  W  latach  1915-1918 
tylko  w  Królestwie  Polskim 
powstaje ponad  sto  szkół  śred-
nich.  Na  tej  fali  w  końcu  maja 
1916 roku zapada decyzja o utworzeniu w Łasku czteroklasowego fi-
lologicznego progimnazjum miejskiego. W lipcu generalny gubernator 
warszawski udziela pozwolenia na otwarcie placówki. W tym czasie ma 
na głowie poważniejsze sprawy niż użeranie się z Polakami o jakąś tam 
szkołę… Chwieje się w posadach stary porządek w Europie, zanosi się 
na zmiany  nie tylko map.

Szkoła rusza w domu przy ul. Warszawskiej 1 należącym do niezna-
nego bliżej drukarza Abrama Kępińskiego. Placówką kieruje łodzianin 

1 0 0  L AT  I  LO 
W FILMOWYM KADRZE
11 czerwca br. odbył się VI Zjazd Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Z tej 
okazji do grodu nad Grabią i murów zasłużonej dla miasta placówki oświatowej zjechali goście z całego kraju. Były wspomnienia, 
sentymentalne powroty do lat młodości, opowieści o losach ludzi związanych ze wspomnianą szkołą.

Roman Racięcki, którego wkrótce zastępuje Aleksander Pawłowski. We 
wrześniu 1919 r. placówka przeniesiona zostaje do domu przy ul. Piotr-
kowskiej 28 (dziś 9 Maja), jeszcze niedawno będącego siedzibą rosyj-
skich władz powiatowych. W następnym roku szkołę przejął od władz 
miasta Sejmik Powiatowy.

Kolejne lata to czas walki o utrzymanie szkoły i poziomu naucza-
nia. Zmieniają się dyrektorzy i kadra pedagogiczna, poprawiają warun-
ki  lokalowe. Do wybuchu wojny  szkołę kończy 186 abiturientów. To 
zaczyn młodej  inteligencji w Łasku. Odnotujmy  jeszcze,  że w szkole 

istnieje  bogata  biblioteka  (po-
nad  2,7  tys.  książek),  a  także 
muzeum  szkolne,  które  we-
dług  twórców  miało  być  za-
czątkiem muzeum powiatowe-
go.  Z  tych  ambitnych  planów 
nic nie wyszło i na utworzenie 
muzeum trzeba było czekać do 
lat  dziewięćdziesiątych  ubie-
głego wieku.

Kalendarium wydarzeń  ze 
stuletniego życia szkoły znala-
zło się na prawie 90 stronicach 
książki.  Odnotowano  ważne 
wydarzenia  z  życia  placów-
ki,  ale  i  te  mniej  istotne,  ale 
oddające  atmosferę.  Nawią-
zuje  do  niej  rozdział  „Szkol-
ne  ABC”  ukazujący  niekiedy 
z  przymrużeniem  oka  życie 
placówki.  Potem  jest  dział 
wspomnień  i  refleksji,  w  któ-
rym  do  lat  młodości  wraca-
ją  m.in.:  prof.  Marian  Marek 
Drozdowski,  Stanisław  Gór-
ny,  Jerzy Szewczyk  i Elżbieta 
Wojtacka-Ślęzak.  Jest  także 
i  miejsce  na  poezję  Doroty 
Kmiecik  i Anny Sobczak. Po-
dobają nam się również teksty 
żródłowe, niekiedy najcenniej-
sze  dla  badacza,  jak  choćby 
pismo  Stowarzyszenia  Szkoły 
Średniej do Sejmiku Powiato-
wego z czerwca 1931 roku wy-
stosowane w  obronie  placów-
ki, która ma być likwidowana.

Jak  pisze  we  wprowadze-
niu  F.  Dębkowski,  publikacja 

stanowi swoisty „zbiór wycinków  ze szkolnej rzeczywisto ści” jak te 
filmowe kadry. Zgodnie z życzeniem F. Dębkowskiego, układają się one 
w spójną całość. Książka stanowi ważny przyczynek do dziejów oświa-
ty, ale i historii miasta. Ma rację dyrektor szkoły Małgorzata Ziarnow-
ska (także absolwentka tej placówki), pisząc o omawianej pozycji wy-
dawniczej: „To książka o wspólnym dorobku kilku już pokoleń ludzi, 
których łączy ta placówka: nauczycieli i uczniów”.

(RP)
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1 lipca br. oddano do użytku 40-kilometrowy odcinek autostrady A-1 
od węzła w rejonie Strykowa do węzła „Tuszyn” (to bezsensowna na-
zwa, nadana chyba tylko dla zirytowania tuszynian, bo ich miasto leży 
sporo kilometrów od tego skrzyżowania, w pobliżu znajduje się Srock, 
jeszcze niedawno mówiono o węźle w rejonie Gołygowa), stanowiący 
wschodni element obwodnicy Łodzi. W gminie Rzgów znajduje się wiel-
kie skrzyżowanie wspomnianej autostrady z drogą ekspresową S-8 prze-
biegającą w pobliżu Łasku, a więc umożliwiającą teraz bezkolizyjną jaz-
dę mieszkańców ziemi łaskiej w kierunku Gdańska, stolicy czy Śląska. 
Aż trudno uwierzyć, że można teraz jechać do Warszawy omijając Łódź 
i unikając gigantycznych korków.

Łodzianie  czekają  jeszcze  na  S-14  stanowiącą  zachodni  fragment 
obwodnicy  miasta.  Ta  arteria  docelowo  też  będzie  korzystna  dla  Ła-
sku, bowiem umożliwi jeszcze szybsze dotarcie do A-2 i A-1. Niestety, 
na  ten kilkudziesięciokilometrowy  fragment  ringu  łódzkiego przyjdzie 
nam jeszcze poczekać kilka lat. Wspomniana obwodnica będzie zatem 
wielkim dobrodziejstwem dla kierowców podążających tranzytem przez 
Łódź. Skorzysta na tym i Łask.

Aczkolwiek  autostrada  od Gdańska  dotarła  już w  rejon Piotrkowa 
Trybunalskiego, gdzie jej przedłużenie stanowi na razie droga ekspreso-
wa Warszawa – Katowice (tzw. gierkówka), kierowcy z niecierpliwością 
czekać będą na budowę autostrady w kierunku Częstochowy. Toczą się 
rozmowy w sprawie finansowania tej inwestycji, na razie trudno mówić 
o jakichkolwiek konkretach.

Pojawienie się w ostatnich latach nowych arterii komunikacyjnych 
w środku Polski stworzyło zupełnie inną jakość. Zwracają na to uwagę 
zarówno kierowcy jak i mieszkańcy wielu miejscowości. Po oddaniu do 
użytku wspomnianego odcinka A-1 łodzianie dostrzegli wreszcie mniej 
ciężarówek  na  ulicach miasta,  za  sprawą S-8  zmalał  nieco  także  ruch 
w Łasku. W grodzie nad Grabią do ideału jeszcze daleko, bo niezbędne 
jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, ale nie nastąpi to 
szybko. Inwestycje drogowe są bowiem kosztowne.

Policja  i  straż  pożarna,  czyli  służby  najbardziej  zaangażowa-
ne w utrzymanie porządku  i bezpieczeństwa ma drogach, podkreślają, 
że nowe arterie, np. S-8, są znacznie bezpieczniejsze dla użytkowników, 
aczkolwiek  i  na  nich  dochodzi  do wypadków  i  kolizji  –  ich  skutki  są 
mniej tragiczne niż na starych drogach.

(po)

JEŹDZIMY WYGODNIE J 
I  BEZPIECZNIE J
Wiele lat przyszło nam czekać na tak nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, ale opłacało się. Dopiero teraz widać 
jak na dłoni, że bezpieczne i szybkie arterie drogowe to krwiobieg naszego kraju, ale i łaskiego regionu.

1 LIPCA ODDANO KOLEJNY ODCINEK A-1

Zdjęcia wykonano na krótko przed oddaniem do użytku odcinka A-1
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Człowiek  od  najdawniejszych  czasów  marzył  o  krainie  wiecznej 
szczęśliwości. Kukania to właśnie taka wymarzona, utopijna kraina peł-
na  obfitości  dóbr wszelakich,  ziemia mlekiem  i miodem płynąca,  „raj 
wyśniony nierobów, obiboków i głodomorów” – jak podają autorzy. Pi-
sał o niej już 2,5 tys. lat temu grecki komediopisarz i jeden z twórców ko-
medii staroattyckiej Arystofanes z Aten. Istnieje w folklorze wielu kra-

KUKANIA– 
KRAINA 
WIECZNEJ 
SZCZĘŚLIWOŚCI

Adam i Barbara Podgórscy

Taki właśnie tytuł nosi najnowsza książka Barbary i Adama 
Podgórskich. Pani Barbara pochodzi z Łasku, gdzie kończyła 
liceum ogólnokształcące, a potem wyemigrowała do Rudy 
Śląskiej. O swoich korzeniach nie zapomniała, w grodzie 
nad Grabią bywa od czasu do czasu, niedawno uczestniczyła 
w zjeździe absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Wraz 
z mężem opublikowała 60 książek, w tym słynny „Słownik gwar 
śląskich. Godómy po naszemu, czyli po śląsku” oraz „Mitologię 
śląską”. Ich oryginalne opracowania znajdują się w zbiorach 
m.in. Muzeum Miejskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rudzie Śląskiej, a także Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

jów, stanowiąc lustrzane odbicie  pragnień i marzeń. Kukania pojawia się 
w świętych księgach i mitach. W różnych krajach jest różnie nazywana, 
choć etymologia słowa „kukania”  jest prosta  i pochodzi z  języka wło-
skiego, znacząc obfitość i dostatek.

Kukania  już  dawno  trafiła  także  do  polskiej  literatury.  Jak  piszą 
Barbara i Adam Podgórscy, „przeniknęła z niemieckiej literatury sowi-
zdrzalskiej,  zwana  jest  niekiedy  Krczelowem  albo  Krajem  Jęczmien-
nym”. W polskiej literaturze sowizdrzalskiej z XVII wieku zwana była 
też  Burgundyją.

Barbara i Adam Podgórscy nie prezentują nam nudnej rozprawy na-
ukowej,  za  to mamy wybór  odnalezionych  polskojęzycznych  tekstów 
o Kukanii. Warto zagłębić się w lekturę tych opowieści o wymarzonej 
krainie szczęśliwości, bo tkwi ona w każdym z nas. 

Na zakończenie przytoczmy tylko jeden fragment o tej krainie pióra 
samego Umberto Eco, opublikowany w omawianej książce B. i A. Pod-
górskich:

Pewnego razu udałem się do Rzymu, do papieża, aby prosić o poku-
tę, a on wysłał mnie z pielgrzymką do pewnego kraju, w którym ujrza-
łem wiele cudowności. Słuchajcie teraz, jak żyją ludzie zamieszkujący 
tę krainę. Myślę, że bóg i wszyscy Jego święci pobłogosławili ją i po-
święcili bardziej od wszelkiej innej dziedziny. Kraj to jest zwany Kuka-
nia, gdzie im więcej śpisz, tym wiecej zarabiasz.

Z labraksów, łososi i śledzi ściany wszystkich domów zbudowano; 
wieźby dachowe z jesiotrów, dachy z szynek, a łaty dachowe z kiełbas. 
Kraj ten ma wiele uroków, gdyż kawałkami pieczonego mięsa i wieprzo-
wa karkówka ogrodzono wszystkie pola uprawne, po ulicach pieką się 
tłuste gęsi i obracają się na słońcu same z siebie, a zaraz blisko za nimi 
podąża sos czosnkowy, i mówię wam, że wszędzie tam, przy ścieżkach 
i gościńcach można zobaczyć zastawione stoły ze śnieżnobiałymi 
obrusami i wszyscy, którzy mają ochotę, mogą jeść i pić do woli; bez 
zakazów i bez sprzeciwów każdy bierze to, co chce, rybę i mięso, a kto 
chciałby ze sobą wózek zabrać, może to uczynić tak, jak potrafi; mięso 
jelenia i ptaków, kto chce, ma pieczeń, kto chce, duszone, bez płacenia 
jednego grosza i bez rachunku po jedzeniu, tak jak jest tutaj w zwycza-
ju. A jest to święta prawda, że w tej błogosławionej dziedzinie płynie 
rzeka wina. (…) Kobiety są tam przepiękne,  damy i damulki bierze, 
kto ma ochotę, a nikt nie ma tego za złe, i z nimi sobie rozkosz sprawia, 
póki chce i ile ma talentu, a kobiety nie są karcone z tego powodu, lecz 
bardzo chwalone, a jeśli przez przypadek się zdarzy, ze jakas kobieta 
spojrzy na mężczyznę, który jej pożąda, może ją wziąć publicznie i zro-
bić z nią, co zechce. (…)

Jest jeszcze jedna rzecz cudowna, o żadnej jej dorównującej nie sły-
szeliście, jest tam źródło młodości, które sprawia, że ludzie młodnieją.

(RP)
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„ORLIK” I PASJONACI LOTNICTWA

To właśnie dzięki „Archeo” na łaskim lotni-
sku znalazło się miejsce na to swoiste muzeum, 
które wzbudza nie tylko zachwyt u zwiedzają-
cych, ale  i zazdrość. Tak,  tak – niejedno mia-
sto  chciałoby  mieć  taką  kolekcję  samolotów 
i chlubić się tymi podniebnymi maszynami.

„Archeo”  od  lat  dba  o  to,  by  te maszyny 
odzyskiwały drugą młodość i dobrze świadczy-
ły o naszym lotnictwie oraz ludziach podnieb-
nych  szlaków.  Już  niejedna  maszyna  zamiast 
na  złomowisko  trafiła  do  tego  specyficznego 
muzeum. Jak  twierdzi spiritus movens stowa-
rzyszenia Piotr  Polit, większość  z  tych kilku-
nastu  eksponatów  latała  niegdyś  pod  łaskim 
niebem.

Mieszkańcy  Łasku  pamiętają  doskonale 
samolot  odrzutowy  Lim-2  stojący  na  cokole 
przy wjeździe do miasta. Osiem lat  temu rad-
ni wyrazili zgodę na przekazanie  tej maszyny 
właśnie do powstającego muzeum na lotnisku, 
a w zamian pojawiła  się TS-11 „Iskra”, która 
większość  czasu  eksploatacji  spędziła  w  10 
PLM.  Samolot  Lim-2  o  numerze  taktycznym 
708 stanął na cokole w 1980 roku jako symbol 
więzi  i współpracy mieszkańców z wojskiem. 
Początkowo posiadał numer boczny 1980, na-
stępnie 2004. Jak się okazało, ten typ maszyn 
odrzutowych  jest  już  rzadkością,  stąd decyzja 
o zdjęciu maszyny z cokołu i przeznaczeniu jej 
do muzealnej kolekcji.

 Po demontażu z cokołu maszyna trafiła do 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie wyko-
nano  jej  remont kapitalny,  jednocześnie poło-
żono  nową  powłokę  lakierniczą  i  przy  okazji 
przywrócono właściwy  numer  taktyczny  oraz 
tradycyjny  układ  szachownic.  Dziś    samolot 
jest ozdobą kolekcji.

Wspomnieliśmy o Lim-2 stojącym niegdyś 
na cokole, ale w kolekcji na lotnisku 32. BLT 
znajduje  się  wiele  innych  cennych  maszyn. 
Niejedna  z  nich mogłaby  być  ozdobą  bardzo 
modnych tego typu kolekcji na Zachodzie. Dla-
tego miłośnicy  lotnictwa  z  takim  pietyzmem, 
a wręcz miłością, podchodzą do tych maszyn. 
Każda z nich zanim  trafiła do  tego  swoistego 

Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa Grupa „Archeo”, istniejące w Łasku od 2011 roku, przyzwyczaiło nas do imprez z udziałem 
maszyn, które można było oglądać na łaskim niebie. Gdyby nie ta grupa pasjonatów lotnictwa, zakochanych nie tylko w samolotach, 
którym zwykle przywraca drugą młodość, nie mielibyśmy szans oglądania tych leciwych niekiedy maszyn.

KOLEJNE SPOTKANIE Z „ARCHEO”

muzeum  –  wymagała  tysięcy  godzin  pracy, 
żmudnego  wyszukiwania  detali,  a  niekiedy 
odtwarzania urządzeń i przywracania ich daw-
nego  wyglądu.  Pisaliśmy  na  ten  temat  kilka-
krotnie, m.in. pokazując olbrzymi wysiłek pa-
sjonatów przy remoncie kapitalnym potężnego 
śmigłowca bojowego.

Dodajmy  jeszcze,  że  „Archeo”  organizu-
je od lat także festiwale modeli redukcyjnych. 

Imprezy te cieszą się olbrzymią popularnością, 
przyciągając do Łasku  rzesze pasjonatów  lot-
nictwa z całego kraju. Najbliższa tego typu im-
preza,  organizowana  po  raz  szósty,  odbędzie 
się w dniach 10-11 września br. w Łasku.

Niedawno pasjonaci z „Archeo” znów pod-
sumowali kolejny etap pracy. Tym razem zwią-
zany z oblataniem „Orlika” po niemal rocznym 
remoncie. Była  okazja  do  bliższego  poznania 
tej maszyny, ale i uhonorowania ludzi, dla któ-
rych pasją  jest  lotnictwo. Na  lotnisku pojawił 
się m.in.  burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
i  starosta Teresa Wesołowska,  a  także  gospo-
darz 32. BLT p.o. dowódcy ppłk Robert Gurze-
da oraz członkowie Grupy „Archeo”.

Piotr Polit dziękował wszystkim tym, któ-

rzy wspierają „Archeo”. Najwyższe wyróżnie-
nie Grupy – Statuetkę Pilota wręczył. G. Szku-
dlarkowi, zaś T. Wesołowska otrzymała portret 
bohatera uroczystości na  lotnisku, czyli obraz 
z wizerunkiem „Orlika”. Te  symboliczne wy-
różnienia to wyraz uznania i podziękowania za 
wspieranie działań „Archeo”.    

      (PO)
Fot. Roman Kurkowski
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 Był postacią nietuzinkową z wielu powodów. Kresy stanowiły jego 
prawdziwą ojczyznę,  ale  historia  sprawiła,  że wraz  z  rodziną  trafił  do 
Łasku. Zadomowił się tu na dobre, w powojennym grodzie nad Grabią 
znalazł swoje miejsce na ziemi. W siermiężnym wówczas Łasku, niepo-
siadającym ani z prawdziwego zdarzenia domu kultury, ani innych pla-
cówek wykraczających poza powiatowy standard, wnosił powiew cze-
goś nowego, odmienny koloryt. Był pasjonatem tańca i teatru, wierzył, 
że poprzez kulturę można podnieść poziom życia, sięgać wyżej…

Spotkałem go kilkakrotnie. Ostatnio na krótko przed śmiercią. Był 
przygaszony, zniechęcony. Najlepsze lata pracy zawodowej i aktywno-
ści twórczej miał już za sobą. W nowej rzeczywistości, którą fundowała 
mu historia, nie bardzo mógł się odnaleźć. Zmiany dotarły też do jego 
dziecka – Domu Kultury. Miał  inną wizję placówki, nie wszystko mu 
odpowiadało. Powiew nowych czasów niósł  treści ważne dla młodego 
pokolenia, ale nie dla takich jak on doświadczonych przez życie ludzi. 

Wcześniej też nie zawsze był należycie zrozumiany. W okresie po-
wojennym Łask nie ma zbyt wielu ludzi tej miary i talentu. Działa w sfe-
rze kultury, jest rozkochany w tańcu i teatrze, co nie może być należycie 
doceniane w latach realizacji kolejnych planów gospodarczych, odbudo-
wy kraju i tworzenia społeczeństwa socjalistycznego.

Pochodzi z Grodna (rocznik 1913), wraz z rodziną mieszka w Wilnie 
do 1945 roku. Jako repatriant trafia do Łasku, gdzie w latach 1946-1956 
pracuje w Spółdzielni Handlowej „Rolnik” (potem PZGS „Samopomoc 
Chłopska”),  odpowiadając za sprawy kultury. W 1946 roku  reaktywuje 
chór „Harfa”, tworzy zespół wokalno-taneczny „Wesoła Banda”, wysta-
wia liczne przedstawienia teatralne. Pasjonuje go taniec i balet. W 1957 
roku, a więc zaledwie kilka tygodni po oddaniu do użytku Powiatowe-
go Domu Kultury, zostaje jego dyrektorem, szefując tej placówce aż do 
przejścia na emeryturę w 1980 roku.

Zasługą dyrektora J. R. Sarosieka jest  zaszczepienie kilku pokole-
niom łaskowian wielkiej miłości do sztuki scenicznej. Sam przez wiele 
lat tworzy liczne widowiska  teatralne, poczynając od wielkich wydarzeń 
plenerowych,  jak choćby „Stara baśń” wg powieści  I.  J. Kraszewskie-
go, czy widowiska składającego się z fragmentów dramatów Stanisława 
Wyspiańskiego. Współpracuje z wieloma zespołami folklorystycznymi 
Ziemi  Łódzkiej,  z  łaskim  Klubem  Garnizonowym współtworzy  słyn-
ny program satyryczny „Z Ikarem pod rękę”. Choć obciążony licznymi 
obowiązkami, w 1965 roku kończy studia zaoczne w dziedzinie kultury. 

ZBLIŻA SIĘ 60-LECIE ŁDK

Zespół ludowy prowadzony przez J. R. Sarosieka, 1958 rok

Zbliża się 60-lecie Łaskiego Domu Kultury. Uroczyste obchody rocznicy zasłużonej dla miasta i regionu placówki 
odbędą się 19 listopada. Dziś przypominamy postać cenionego działacza kultury i pierwszego szefa Powiatowego 
Domu Kultury, bo tak się początkowo nazywała placówka przy ulicy Narutowicza – Józefa Ryszarda Sarosieka.

JÓZEF RYSZARD SAROSIEK

Jest  instruktorem  teatralnym  i choreografem amatorskich zespołów ar-
tystycznych.

Przez  kilka  dziesięcioleci  odgrywa  czołową  rolę w  życiu  kultural-
nym miasta  i  powiatu. Doceniany  jest  jako  artysta,  społecznik,  pasjo-
nat i twórca, wychowawca kilku pokoleń ludzi zaangażowanych w życie 
kulturalne regionu. Za zasługi uhonorowany zostaje m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi. 

Józef Ryszard Sarosiek umiera 10 marca 1984 roku. Pochowany zo-
staje na miejscowym cmentarzu. Wraz z nim kończy się pewna epoka 
w dziejach placówki przy ul. Narutowicza. Nadchodzą nowe czasy, nowe 
wyzwania. Dopiero z perspektywy lat  jego zasługi  i dorobek nabierają 
nowego wyrazu. Świadczą o tym wielkie taneczne konkursy i przeglądy 
jego imienia kontynuowane od lat do dziś.

(p)

Józef Ryszard Sarosiek, zdjęcie ze zbiorów Bożeny Ćwiek
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W  Zjeździe  uczestniczyło  49  delegatów 
wyłonionych podczas walnych zebrań w OSP, 
członkowie  ustępującego  zarządu  nie  będący 
aktualnie  delegatami  oraz  zaproszeni  goście: 
Wojciech Pokora – członek zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP w Łodzi, prezes zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łasku 
(delegat z OSP Marzenin),  st. bryg. Piotr Ru-
decki – komendant PSP w Łasku, Jerzy Kotar-
ski – wójt gminy Sędziejowice (delegat z OSP 
Marzenin), Dariusz Cieślak – przewodniczący 
RG Sędziejowice, Mirosław Potasiak – zastęp-
ca  wójta  (delegat  z  OSP  Grabno)  oraz  Bog-
dan Grącki - pełnomocnik ds. bezpieczeństwa 
w UG Sędziejowice.

Zjazd  otworzył  i  powitał  zaproszonych 
gości  oraz  delegatów  druh Wojciech  Fraszka 
– prezes zarządu OG ZOSP RP w Sędziejowi-
cach, który zaproponował na przewodniczące-
go obrad druha Marka Okupińskiego. Następ-
nie  ustępujący  prezes  przedstawił  sprawoz-
danie  z  działalności  organizacyjnej  zarządu 
w latach 2011-2016, komendant Tomasz Miel-
czarek z działalności operacyjno-szkoleniowej 
i technicznej, natomiast działalność finansową 
podsumował  skarbnik  Krzysztof  Domowicz. 
Na szczególną uwagę w minionym okresie za-
sługuje  fakt  znacznej  poprawy  wyposażenia 
jednostek  w  samochody  i  sprzęt  pożarniczy. 
Wydatki  na  ochronę  przeciwpożarową  ponie-
sione przez gminę wyniosły w 5-letnim okresie 
1.546.343 zł, w tym wydatki bieżące 1.029.758 
zł i wydatki inwestycyjne 516,584 zł. Ponadto 
straże wspierane były znacząco przez  instytu-
cje zewnętrzne. Dalej przewodniczący komisji 
rewizyjnej  Paweł  Przychodzki  zaprezentował 
pozytywną  ocenę  działalności  zarządu  oraz 
przedstawił  wniosek  o  udzielenie  absoluto-
rium,  które  zostało  przyjęte  przez  delegatów 
jednomyślnie. 

Po  dokonaniu  wyborów  35-osobowy  Za-

NOWE WŁADZE GMINNE OSP 
W sobotę, 2 lipca br., w sali GOK Sędziejowice spotkali się druhowie z 11 jednostek OSP, 
aby podsumować działalność w latach 2011-2016, wybrać nowe władze Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sędziejowicach 
i zaplanować swoje działania na kolejną 5-letnią kadencję.  

Dzięki tej wizycie wielu mieszkańców za-
poznało  się  z  dorobkiem  poetyckim,  a  gmin-
na  książnica  wzbogaciła  się  o  wiele  książek, 
podarowanych przez poetę, na  ręce dyrektora 
GBP Beaty Magdziak  i wójta  Jerzego Kotar-
skiego. Choć myślą przewodnią spotkania był 
tytuł najnowszego tomu „Sycenie nieznanym”, 
uczestnicy skupili się także na głośnym czyta-
niu wierszy z  innych zbiorów: „Przenikanie”, 
„Żar  zmierzchu”,  „Podniebienie  niebios”. 
Tego samego dnia Pan Kazimierz uczestniczył 

KAZIMIERZ BURNAT NA ZIEMI SĘDZIEJOWICKIEJ

rząd  OG  Związku  OSP  w  Sędziejowicach 
ukonstytuował  się  na  nową  kadencję  2016-
2021 w następującym składzie: prezes – Woj-
ciech Fraszka, wiceprezesi – Zdzisław Krysz-
tofiak  i Dariusz  Sobczak,  komendant  gminny 
–  Tomasz  Mielczarek,  sekretarz  –  Mirosław 
Potasiak,  skarbnik  –  Krzysztof  Domowicz, 
członkowie prezydium – Jerzy Kotarski i Ma-
rek Krawczyk oraz członkowie - Bogdan Grąc-
ki (UG), Marcin Bilas i Sławomir Sobala (OSP 
Żagliny), Bogdan Błoński i Przemysław Marek 
(OSP  Grabia),  Jacek  Dawidzki,  Jolanta  Sier-
szyńska,  Marcin  Stachowiak  i  Piotr  Stacho-
wiak (OSP Sędziejowice), Radosław Florczak, 
Dominik Komorowski (OSP Bilew), Grzegorz 
Gocałek  i  Jerzy  Kacperek  (OSP  Sobiepany), 
Mieczysław Karasiński, Marcin Koch i Sławo-
mir Kozioł  (OSP Kamostek), Marek Okupiń-
ski, Mariusz Perliński i Wojciech Pokora (OSP 

Marzenin),  Cezary  Pietrzak  (OSP  Brzeski), 
Alojzy Sychlak i Stanisław Tokarek (OSP Sie-
dlce), Sławomir Sobala, Stanisław Wdowiński 
i  Sławomir Wdowiński  (OSP Pruszków)  oraz 
Krzysztof Śnieg i Paweł Śnieg (OSP Grabno). 

Wybrano  także  Komisję  Rewizyjną 
OG  w  składzie:  przewodnicząca  Urszula 
Wedmann, wiceprzewodniczący Marek Piasec-
ki i sekretarz Adam Jachacz. 

Następnie  wybrano  delegatów  na  Zjazd 
Oddziału  Powiatowego  ZOSP  RP  w  Łasku, 
w osobach: Wojciech Fraszka, Zdzisław Krysz-
tofiak,  Jerzy  Kotarski,  Tomasz  Mielczarek 
i Wojciech Pokora. 

Zjazd  zakończył  się  podjęciem  uchwa-
ły programowej działalności Oddziału na  lata 
2016-2021.

Marek Okupiński
Fot. Adam Jachacz

22 czerwca br. w gminie Sędziejowice gościł Kazimierz Burnat - poeta, dziennikarz, publicysta, edytor, eseista, 
tłumacz, prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu 
Głównego - przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich w Warszawie. Jest autorem 
14 książek poetyckich, a jego wiersze zostały przetłumaczone na 41 języków. 

w XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczo-
ści  Artystycznej  Osób  Niepełnosprawnych  – 
„Integracja 2016” organizowanym przez ŚDS 
w  Sędziejowicach,  jako  gość  specjalny.  Na-
stępnie w ramach terenowej wycieczki dyrek-
tor  biblioteki  zaprezentowała    poecie  historię 
Sędziejowic  i  całej  gminy,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem bitwy sędziejowickiej, pierw-
szej wzmianki w Bulli Gnieźnieńskiej, sędzie-
jowickich  kronikach,  zasłużonych  mieszkań-
cach  gminy  oraz miejscach  upamiętniających 

poległych  za  ojczyznę.  Poeta  zwiedził  teren 
przy  Zespole  Szkół  Rolniczych  w  Sędziejo-
wicach  z  dworkiem  generała  Łuzanowa  oraz 
podziwiał  wiekowe  dęby  w  Pruszkowie.  Ko-
lejnym etapem pobytu poety w Sędziejowicach 
był udział w spektaklu teatralnym „Wesele Sę-
dzieja” zaprezentowanym przez młodzież pod 
kierunkiem  Marzeny  i  Adama  Łoniewskich, 
zrealizowanym przez bibliotekę w ramach Pro-
gramu Równać Szanse. 

Najważniejszym  punktem  dnia,  był 
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wieczór poetycki Kazimierza Burnata z udzia-
łem mieszkańców gminy i zaproszonych gości 
pod  hasłem  „Sycenie  nieznanym”.  Sylwetkę 
pisarza  przybliżył  Stanisław  Witkowski.  Dla 
uczestników  według  oceny  organizatora  spo-
tkania p. Magdziak, stanowił on „niezapomnia-
ne przeżycie, spotkanie z poezją, która porusza, 
dotyka,  boli  i  rani, mówi  o  życiu  i  przemija-
niu,  o  nieuchronności  śmierci,  stawia  pytania 
o  sens  zła,  a  jednocześnie,  pełna  światła,  koi 
metafizyczne lęki i daje nadzieję, że śmierć to 

tylko  przejście  do  nowego,  nieznanego  świa-
ta”.  Wiersze  z  tomów  „Sycenie  nieznanym” 
i „Podniebienie niebios” prezentował sam au-
tor,  dyrektor  biblioteki  Beata  Magdziak,  ak-
torzy Andrzej Łoniewski  i Aniela Łoniewska, 
a także wójt Jerzy Kotarski, sekretarz Mirosław 
Potasiak,  skarbnik  Grzegorz  Dębkowski,  re-
daktor „Gazety Kulturalnej” Andrzej Dębkow-
ski oraz Magda Lisowska i Dorota Burzyńska. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Łaskie-
go Bractwa Strzelców Kurkowych, a wzrusza-

W  spotkaniu  wzięły  udział  osoby  niepeł-
nosprawne ze środowiskowych domów samo-
pomocy województwa łódzkiego z: Łasku, Dą-
browy Widawskiej, Ostrówka, Strobina, Wale-
wic, Bełchatowa, Pabianic, Głowna, Zduńskiej 
Woli,  Przatówka  oraz mieszkańcy  Domu  Po-
mocy Społecznej w Przatówku.  W uroczysto-
ści  uczestniczyli  goście:  starosta  łaski  Teresa 
Wesołowska,  Małgorzata  Jóźwiak  z  PCPR 
w  Łaku,  wójt  gminy  Sędziejowice  Jerzy Ko-
tarski, przewodniczący Rady Gminy Sędziejo-
wice Dariusz Cieślak, zastępca wójta Mirosław 
Potasiak,  skarbnik  gminy  Grzegorz  Dębkow-
ski, kierownicy gminnych jednostek organiza-
cyjnych: dyr. GOK Grzegorz Brożyński, kier. 
GOPS Aleksandra Andrysiak, dyr. GBP Beata 
Magdziak,  kier.  GJUK  Krzysztof  Zawadzki. 
Gościem  specjalnym  podczas  przeglądu  był 
poeta,    eseista,  dziennikarz,  prezes  Dolnoślą-
skiego  Związku  Literatów  Polskich  -  Kazi-
mierz Burnat.  Jego sylwetkę i dorobek literac-
ki przybliżyła specjalna wystawa. 

W kolorowy  świat  bajki  i  piosenki wpro-
wadziła uczestników grupa teatralna „Pinezka” 
oraz grupa  taneczna  „Kontra” działające przy 
GOK w Sędziejowicach. Tradycyjnie uczestni-
cy spotkania prezentowali swoje umiejętności 
na  scenie,  w  konkursie  plastycznym  i  spor-
towym.  Imprezie  towarzyszyła  wystawa  prac 
przywiezionych  do  Sędziejowic  z  poszcze-
gólnych  ośrodków,  które  powstają  podczas 
zajęć  z  osobami  niepełnosprawnymi.  Dużym 

WOJEWÓDZKA INTEGRACJA W SĘDZIEJOWICACH
23 czerwca w Sędziejowicach odbył się XVIII  Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA – 
SĘDZIEJOWICE 2016”, nad którym patronat objął wójt Jerzy Kotarski. 

Grupa „Poszukiwacze  II”  (złożona z pod-
opiecznych  Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Sędziejowicach)  oraz  zainteresowani 
członkowie  lokalnej  społeczności  po  raz  ko-
lejny wyruszą  na  trasy,  aby  opracować  nowe 
gminne  questy.  Tym  razem  powstaną  cztery 
nowe  wierszowane  wskazówki,  prowadzące 

SĘDZIEJOWICKIE DZIEDZICTWO II
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zainteresowaniem  cieszyły  się  konkurencje 
sportowe,  bowiem dawały  –  poza  satysfakcją 
zwycięstwa – wielu zabawnych wrażeń. Swo-
ich  sił można było  spróbować m.in. w  rzucie 
kaloszem  do  celu,  slalomie  z  przeszkodami 
czy  przeciąganiu  liny.  Dużym  powodzeniem, 
szczególnie wśród najmłodszych,  cieszyły  się 
bańki  mydlane,  zabawy  z  chustą  animacyjną 
i  szczudlarzem, malowanie  twarzy  i wykony-
wanie  najróżniejszych  rzeczy  z  kolorowych 
balonów. Nie  zabrakło oczywiście wspólnych 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach otrzymała dofinansowanie na prowadzenie projektu „Sędziejowickie 
Dziedzictwo II” w Programie Działaj Lokalnie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” w Zelowie. 

przybyszów przez gminę,  a  także  interaktyw-
na mapa questowa. Odbędą się także warsztaty 
językowe oraz plastyczne z p. Jackiem Frąckie-
wiczem. 

jącą oprawę muzyczną zapewnił grą na gitarze 
i  śpiewem  Szczepan  Pawlicki  oraz  Marzena 
Łoniewska,  która  śpiewała  poezję  Burnata. 
Piękne  róże  wykonane  przez  panie  z  łaskiej 
„Szuflandii”  trafiły  do  rąk wszystkich  uczest-
ników,  a  za wpisem dedykacji  poety w zaku-
pionych tomikach wierszy ustawiły się kolejki. 
Analiza  prezentowanej  poezji  gościa  jest  do-
stępna na stronie internetowej gminy Sędziejo-
wice.             M. Potasiak

Fot. GBP W Sędziejowicach

tańców w dyskotekowych rytmach, oraz słod-
kości i tradycyjnego sędziejowickiego bigosu. 
Wszyscy bawili się znakomicie, we wspaniałej 
rodzinnej atmosferze.

Doroczną  uroczystość  przygotowała  za-
łoga  Środowiskowego  Domu  Samopomocy 
w Sędziejowicach pod kierunkiem kierownika 
Agnieszki Papugi, która koordynowała  jedno-
cześnie przebieg tej udanej imprezy. 

    M. Potasiak
   Fot. ŚDS

Po zakończeniu działań gmina będzie mo-
gła pochwalić się łącznie 10 questami! 
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Miłośnicy kolarstwa, pomimo deszczowej pogody, mogli podziwiać 
ekipy  zawodowe  z  Polski,  Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii,  Czech, 
Słowacji  i  Białorusi.  Ponad  100-osobowa  grupa  kolarzy  wjechała  do 
Widawy od strony Zduńskiej Woli, gdzie przy wjeździe do Rynku Ko-
ściuszki na 56,2 km zlokalizowana była premia specjalna 3 etapu Wy-
ścigu. Premię specjalną wygrał Robert Kessler (Niemcy) z LKT TEAM 
BRANDENBURG,  drugi  był  Kamil  Turek  z TC CHROBRY  SCOTT 
Głogów, a trzeci Aleh Ahiyevich (Białoruś) z MINSK CYCLING CLUB. 

27. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI 
„SOLIDARNOŚCI” I OLIMPIJCZYKÓW
Późnym popołudniem 30 czerwca przez Widawę przemknął 27. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków, najbardziej prestiżowy dla polskiego kolarstwa wyścig, mający stałe 
miejsce w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI. 

Licznie  przybyli  zwiedzający mogli  zajrzeć  do  skarbca  skrywają-
cego najcenniejsze pamiątki, obejrzeć zabytkowe organy na chórze, in-
krustowane meble w zakrystii, stalle dla zakonników za ołtarzem głów-
nym oraz zejść do podziemia kościoła, co wzbudziło największe emocje. 
Przeciskając się przez wąskie i niskie przejścia można było dotrzeć do 
pomieszczeń, w których znajdowały się szczątki grzebanych tam ludzi, 
m.in. zakonników i fundatorów kościoła.

Po zwiedzeniu świątyni uczestnicy wydarzenia przeszli do rozbitej 

WIDAWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ
Niezwykle ciekawym pomysłem okazało się udostępnienie do zwiedzania przez proboszcza widawskiej parafii ks. Jarosława  Leśniaka wnętrza 
zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Przewodnicy, ubrani w pobernardyńskie habity, oprowadzali zwiedzających po zakątkach 
kościoła, do których na co dzień nie ma dostępu. Spacerujący po klasztornych korytarzach i dziedzińcu mnisi sprawili, że klasztor na chwilę ożył 
i odzyskał swoją dawną atmosferę, a obecni tam ludzie mieli wrażenie, że czas stanął w miejscu.

w ogrodzie nad rzeką wioski, w której tętniło dawne życie Słowian. Za-
proszeni członkowie Sieradzkiego Bractwa Rycerskiego, Samodzielnej 
Grupy  Rekonstrukcji  Historycznej  i  widawskiej  grupy  teatralnej  Tacy 
Sami przygotowali inscenizację historyczną, nawiązującą do 1050-lecia 
Chrztu Polski.

Po zakończeniu imprezy, przekraczając bramę kościelnego ogrodu, 
można było odnieść wrażenie, że wraca się z magicznej podróży do prze-
szłości.                          KK

3 etap Wyścigu, którego współorganizatorem był wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk, wiódł od Pabianic przez Zduńską Wolę i Wida-
wę do Sieradza, gdzie zlokalizowana była meta 3 etapu.

AN
Klasyfikacja indywidualna na etapie 3 Pabianice – Sieradz (84km):
Rémi CAVAGNA – KLEIN CONSTANTA
Robert KESSLER – LKT TEAM BRANDENBURG 
Paweł FRANCZAK – VERVA ACTIVEJET PRO C.T.

Głównym  założeniem  przeprowadzonego  ćwiczenia  było  podanie 
6 prądów wody w natarciu zewnętrznym na główny budynek magazyno-
wy, w którym znajdowały się wysuszone zioła, oraz podanie 4 prądów 
w obronie na znajdujący się w sąsiedztwie budynek magazynowy i su-
szarnię.

W ćwiczeniach, które rozpoczęły się o godzinie 14.45, uczestniczyło 

M A N E W RY  W  G M I N I E  W I D AWA
8  jednostek OSP z gminy Widawa, 9 pojazdów pożarniczych  i  łącznie 
około 60 druhów.

Współorganizatorami manewrów byli: wójt gminy Widawa i Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wi-
dawie. Przebieg ćwiczeń obserwował mł. kpt. Michał Lipiński z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.                        MO

W dniu 3 lipca br. na terenie gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją ziół, należącego do Państwa Jolanty i Sławomira 
Grzegorczyków, położonego w miejscowości Świerczów, odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Widawa.
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W spotkaniu brały udział: ŚDS Dąbrowa Widawska, ŚDS Łask, ŚDS 
Sędziejowice, ŚDS Strobin, ŚDS Ostówek, ŚDS Aleksandrów Łódzki, 
DPS Zduńska Wola, DPS Przatówek, opiekunowie, władze lokalne oraz 
zaproszeni  goście:  wójt  gminy Widawa Michał Włodarczyk,  zastępca 

RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej odbyła się impreza ,,Razem dla niepełnosprawnych” pod hasłem 
przewodnim ,,Nie wszystko złoto co się świeci”. Impreza była współfinasowana z PFRON za pośrednictwem  PCPR-u w Łasku.

Stowarzyszenie IKAR w ramach projektu „Gdzie historia nie może tam 
legendę  pośle…”  organizuje  wystawę  starej  fotografii.  Dlatego  zwra-
ca się z prośbą do osób, posiadających stare zdjęcia o  ich udostępnie-
nie na potrzeby wystawy. Zbiórka zdjęć będzie  trwała do końca  lipca. 
Oryginalne zdjęcia po ich digitalizacji zostaną zwrócone właścicielom. 
W  sprawie  przekazania  zdjęć  należy  kontaktować  się  pod  numerem 
tel.  697 972 130 lub pod adresem: ul. Pomorska 2, Widawa. Organizato-
rzy z góry dziękują za zainteresowanie i wsparcie.

MF

ZBIÓRKA STARYCH FOTOGRAFII

wójta Agnieszka Galuś,  kierownik PCPR w Łasku Aleksandra Gabry-
jączyk, kierownik GOPS w Widawie Agnieszka Leopolska wraz z pra-
cownikami, proboszcz parafii Widawa Jarosław Leśniak, dyrektor GOK 
w  Widawie  Kazimierz  Barasiński,  kierownik  Bilblioteki  Publicznej 
w Widawie Aneta Krawczyk.

Gości powitali kierownik ŚDS W Dąbrowie Widawskiej Małgorza-
ta Kaźmierczak i wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. Jako pierw-
sza wystąpiła grupa teatralna ,,Dąb” z ŚDS Dąbrowa Widawska w bajce 
,,O rybaku i złotej rybce”. Następnie swoje programy artystyczne przy-
gotowane pod okiem terapeutów zaprezentowali podopieczni siedmiu in-
nych ośrodków. W tym samym czasie przed budyniem ŚDS, na specjal-
nie przygotowanym torze przeszkód rywalizowali inni niepełnosprawni. 
Były takie konkurencje jak: rzut do celu, slalom, przewroty itp. Za udział 
w konkursach przewidziane były nagrody rzeczowe w postaci grilli oraz 
słodycze, kwiaty i inne upominki.

Po  zakończeniu  przeglądu  teatralno-muzyczno-tanecznego  i  zawo-
dów na świeżym powietrzu uczestnicy imprezy bawili się przy muzyce 
kapeli z Widawy. Dla wszystkich gości i podopiecznych przygotowany 
był słodki poczęstunek, napoje i gorący posiłek. 

Celem wydarzenia ,,Razem dla niepełnosprawnych’’ była integracja 
niepełnosprawnych  osób  ze  środowiskiem  lokalnym  i  ponadlokalnym 
oraz zapobieżenie wykluczeniu społecznemu. 

 MK

G D Z I E  H I S TO R I A  N I E  M O Ż E  TA M  L E G E N D Ę  P O Ś L E

Wystawa pt. „Widawa i okolice na starej fotografii” zostanie otwarta 
12 sierpnia br. o godz. 18 w galerii ,,Pod rurą’’ 

(Widawa, ul Pomorska 2). Zapraszamy.
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Muzeum  włączyło  się  również  w  obcho-
dy  jubileuszu  100-lecia Gimnazjum  i  Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku. Z tej okazji zor-

J U B I L E U S Z E  W  M U Z E U M

Na 

W  czasach  narodzin  motoryzacji  każ-
dy  przejazd  pojazdu  mechanicznego 
wzbudzał  sensację. Tak  było  i  na  zie-
miach polskich, gdzie w okresie zabo-
rów  samochód  był  czymś  niezwykle 
rzadkim.  To  zdjęcie  wykonano  w  Ła-
sku  na  ulicy Warszawskiej  prawdopo-
dobnie w 1909 roku. Mieszkańcy z za-
interesowaniem i zdziwieniem oglądają 
jadący powoli zjawiskowy pojazd, któ-
ry pojawił się niczym meteor. Prawdo-
podobnie przejeżdżał on przez miasto, 
bo  wówczas  ulica  Warszawska  była 
arterią przelotową, jak zresztą i rynek. 
W tym czasie nie tylko w Łasku domi-
nowały pojazdy… konne.

Prezentowana  fotografia  pochodzi 
ze  zbiorów  łaskiego  Muzeum,  za  jej 
udostępnienie dziękuję w imieniu Czy-
telników.

(Saw)

S A M O C H Ó D  N I C Z YM  M E T E O R

Czerwiec był dla muzeum miesiącem jubileuszy i licznych imprez. Podczas Jarmarku Łaskiego prezentowano wznowienia 
wspomnień z okresu II wojny światowej pt. „Okupacja w Łasku” i „Sierpień 1942. Zagłada łaskich Żydów”. Przedstawiają one 
obraz z życia w czasie trudnych lat wojennej zawieruchy i mordowania ludzi ze względu na wiarę oraz narodowość. Obecnie 
publikacje można nabyć w Muzeum Historii Łasku, a także w Bibliotece Publicznej.

ganizowano wystawę przedstawiającą historię 
łaskich szkół. W tym roku mija 200 lat od po-
wstania  pierwszej  szkoły  elementarnej w  Ła-

sku.  Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  pla-
cówkom oświatowym za pomoc w zorganizo-
waniu ekspozycji i zapraszamy (po wakacjach) 
nauczycieli wraz z uczniami do zapoznania się  
z wystawą w muzeum. 

Uroczystości oświatowe zbiegły się w cza-
sie  z  20-leciem  istnienia  Łaskiego  Bractwa 
Strzelców  Kurkowych.  W  muzeum  odbyła 
się  wystawa  poświęcona  działalności  Brac-
twa,  którą można  obecnie  oglądać  na  stronie 
internetowej www.muzeum.lask.pl w zakładce 
„Wystawy-archiwum wystaw”. 

Miesiąc zakończyliśmy spotkaniem wień-
czącym  obchody  100-lecia  Liceum  Ogólno-
kształcącego. O oświacie w Łasku  i  dziejach 
„ogólniaka” opowiadali Marek Ćwiek i Feliks 
Dębkowski.  Zarówno  wystawa,  jak  i  prelek-
cja zorganizowane zostały przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej i Bibliotekę Publicz-
ną, dzięki środkom pozyskanym z gminy Łask. 
Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pamiątkowe 
gadżety  z  okazji  jubileuszu  szkoły  i  zosta-
li  zaproszeni  na  poczęstunek,  podczas  które-
go  w  luźnej  atmosferze  wspominano  dawne, 
szkolne czasy.

Wystawa  o  oświacie  i  liceum  będzie  do-
stępna  do  końca  października  br.  Serdecznie 
zapraszamy!

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku
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(5)
Najnowsza książka Bogumiła Łaszkiewicza

W latach tuż przed drugą wojną światową 
obfitość  ryb  w  rzece  Grabi  była  imponująca. 
Staw przy młynie był pokryty rybami wygrze-
wającymi się w słońcu, głównie kleniami, cza-
sem  o  pokaźnych  rozmiarach. Wiosną  łowili 
ryby również zatrudnieni młynarze, zwłaszcza 
ryby przyciśnięte do żelaznych krat silnym prą-
dem wody kierowanej na  turbinę napędzającą 
koło młyńskie. Żelazne kraty były umieszczo-
ne  tuż przed  turbiną w kanale wodnym, a  ich 
głównym  zadaniem  było  zatrzymywanie  liści 
i  zanieczyszczeń  w  postaci  gałęzi  płynących 
z  wodą.  Turbina  była  pobudowana  tuż  przy 
ścianie młyna. Te  dwa  budynki  dzieliła  prze-
strzeń około trzech metrów. Ściana młyna była 
zabezpieczana  kamieniami  przed  podmyciem 
jej  przez wodę wypływającą  spod  koła  napę-
dowego.  Strumień  wody  wypływającej  spod 
turbiny  był  bardzo  silny  i  żłobił  pod  turbiną 
głęboki dół, w którym wiosną zbierały się ryby 
na  tarło. W porze  letniej  również w  tym dole 
pod  turbiną można było  zaobserwować więk-
sze sztuki ryb, pod warunkiem, że po drabinie 
zeszło  się  na  skarpę kamienistą  usypaną przy 
ścianie młyna. 

Nasza kochana Mamusia była kobietą bar-
dzo  religijną  i,  jak  pamięcią  sięgam,  to  przez 
kilka lat chodziła z pielgrzymką do Częstocho-
wy z parafii Łask,  aby nieść modlitwę dzięk-
czynną za zdrowie całej rodziny. Pielgrzymka 
taka  trwała  około  dziesięciu  dni.  Na  powrót 

Kontynuujemy druk fragmentów najnowszej książki wspomnieniowej profesora Bogumiła Łaszkiewicza pt. 
„Niezapomniane zdarzenia”. Jest to opowieść sentymentalna o czasach, które minęły bezpowrotnie, o młodości 
związanej z Łaskiem i okolicą, o ludziach i zdarzeniach, które warto przypomnieć.

Goście i domownicy w ogrodzie przed domem w Nowym Młynie. Od prawej strony: klęczy sio-
stra autora Maria, siedzą: ciocia Helena Lisiecka - siostra babci Stasi, ciocia Joasia Kaczyń-
ska, babcia Stasia, Czesława Łaszkiewicz – Mamusia autora, wujek Antoni Kaczyński, Halina 

Lisiecka, stoją w drugim rzędzie: siostra wujka A. Kaczyńskiego, Józef Łaszkiewicz z synem 
Jurkiem – Tatuś i brat autora, wujek Zenon Lisiecki, ciocia Klara – siostra tatusia, Jurek Ku-

czyński, Szczepan Kaczyński, z tyłu stoi: Mieczysław Kaczyński i wujek Henryk Lisiecki

Mamusi czekaliśmy w wielkim napięciu i zwy-
kle wyjeżdżaliśmy z Tatusiem bryczką na po-
witanie  powracającej  Mamusi.  Ostatni  odpo-
czynek powracających pielgrzymów z Często-
chowy  odbywał  się  w  Buczku,  miejscowości 
oddalonej  od  Łasku  około  dziesięciu  kilome-
trów.  Spotkania  z  pielgrzymującą  Mamusią 
były  niezwykle  radosne. Mamusia  ten  ostatni 
odcinek  drogi  pokonywała  pieszo,  w  grupie 
pielgrzymów  i  Mamusię  przywoziliśmy  do 
domu  dopiero  po  zakończeniu  pielgrzymki 
przed kościołem parafialnym w Łasku. 

Pewnego  roku,  kiedy  rodzina  wybierała 
się na spotkanie z powracającą Mamusią, cała 
rodzina była już gotowa na bryczce tylko bra-
kowało mnie. Rozpoczęło się gorączkowe po-
szukiwanie  i  znaleziono mnie  na  skarpie  po-
między młynem a turbiną. Jak się tam dostałem 
- nie wiem, ale z pewnością nie zszedłem tam 
po drabinie, bo pamiętam, że z  tej  skarpy nie 
mogłem się wydostać, a wołania o pomoc były 
nieskuteczne, gdyż hałas pracującej turbiny za-
kłócał  mój  krzyk.  Najprawdopodobniej  przez 
nieuwagę  spadłem  przechodząc  obok  turbiny. 
Tak  więc  zostałem  w  ten  sposób  uratowany, 
bo  mogło  być  wielkie  nieszczęście,  gdybym 
wpadł do wody pod turbinę. Przygoda zakoń-
czyła  się  szczęśliwie  i  wszyscy  całą  rodziną 
pojechaliśmy  do  Buczku  na  spotkanie  naszej 
pielgrzymującej Mamusi. 

Jak  już wspomniałem wcześniej,  nasz  ro-

dzinny  dom  był  bardzo  otwartym.  Bardzo 
często  w  niedzielę  do  stołu  w  czasie  obiadu 
zasiadało  kilkanaście  osób,  w  tym większość 
stanowili goście przyjezdni, przeważnie z Ło-
dzi. Bryczkami przyjeżdżali wujostwo Koniccy 
i Korpeccy, których dzieci przeważnie spędza-
ły całe wakacje w Nowym Młynie. Przyjazdy 
te  były  zapowiedziane  lub  nie.  Komunikacja 
była  trudna,  gdyż  telefony  jeszcze  nie  były 
w  powszechnym  użytkowaniu.  Pewnej  nie-
dzieli  niezapowiedziani  zjawili  się  wujostwo 
Korpeccy. Wówczas powstał problem dodatko-
wej ilości mięsa na obiad, bo wspaniałą wędli-
nę przywozili w dużych ilościach. Byłem przy 
rozmowie wujka Korpeckiego z naszą Babcią 
Stasią, która stwierdziła, że trzeba dodatkowo 
zabić kurę na rosół. Wtedy wujek powiedział, 
że on  to może zrobić. Wyjął z kieszeni pisto-
let i oddał celny strzał do kury spacerującej po 
drugiej stronie rzeki, a była to odległość około 
stu metrów. Tym strzałem wzbudził podziw ob-
serwujących. 

Wujek Korpecki był rzeźnikiem i posiadał 
duży sklep mięsno-wędliniarski w Łodzi przy 
ulicy  Brzezińskiej  54  (aktualnie Wojska  Pol-
skiego) oraz miał w  tej posesji  duży warsztat 
wyrabiający wędliny. Pamiętam, że przywożo-
ne przez wujka salcesony posiadały odpowied-
nią  fakturę w postaci  rozety z mięsa o  różnej 
barwie. Bałuty, gdzie się znajdował sklep wu-
jostwa, uchodziły za dzielnicę bardzo niespo-
kojną. Pewnego  razu do warsztatu, w którym 
przygotowywano wędliny, zakradli się złodzie-
je  i  wujek  jednego  postrzelił.  Skutkiem  tego 
zdarzenia było wydanie przez złodziei wyroku 
śmierci na wujka, tzw. dintojry. Po tym zdarze-
niu wujek zawsze chodził z bronią w kieszeni. 
Żona wujka Zygmunta Korpeckiego była  sio-
strą rodzoną naszego Tatusia. W 1939 roku za-
chorowała, a ponieważ wujek mając dwoje ma-
łych dzieci i prowadząc doskonale prosperują-
cy  sklep  rzeźniczy  nie miał  czasu  opiekować 
się żoną, to ją przysłał do Nowego Młyna. Nie-
stety,  po  tygodniowym pobycie  cioci Helenki 
stwierdzono, że dalsza opieka jest niemożliwa 
w warunkach domowych  i wówczas przewie-
ziono ciocię do szpitala, gdzie wkrótce zmarła, 
prawdopodobnie  w  wyniku  przedawkowania 
leków uspokajających. 

Nasi  rodzice  utrzymywali  bardzo  ścisłe 
kontakty  ze  swoim  rodzeństwem.  Dość  duże 
odległości w  zamieszkaniu  nie miały  znacze-
nia.  Ciocia  Jasia  Kaczyńska  mieszkała  przed 
drugą wojną światową w Luboli  leżącej kilka 
kilometrów za Uniejowem w kierunku Dąbia, 
gdzie wujek Antoś Kaczyński był zatrudniony 
na stanowisku sekretarza gminy. Mimo znacz-
nej odległości z Nowego Młyna do Luboli wy-
noszącej około pięćdziesięciu kilometrów, nasi 
rodzice często odwiedzali wujostwo w Luboli. 
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(2)(5) Zawodowi strażacy
Początkowo na każdej zmianie pełni służ-

bę  czterech  kierowców,  czterech  strażaków 
oraz dyspozytor, mają do dyspozycji samocho-
dy  gaśnicze GBA  2,5,16  Jelcz OO5  i  GCBA 
6/32  Jelcz  004,  SH  Star  266.  Strażacy  nadal 
korzystają z dzierżawionych od OSP pomiesz-
czeń.  Łascy  strażacy  zawodowi  pracują  więc 
w  trudnych  warunkach  lokalowych.  Nie  ma 
mowy o zapewnieniu odpowiednich warunków 
socjalnych, w garażu składającym się z trzech 
boksów oraz boksu warsztatowego znajduje się 
osiem  samochodów  oraz  przyczepy  ze  sprzę-
tem specjalistycznym. Budynek nie jest dosto-
sowany do potrzeb strażaków i kolejny remont 
nie  daje  gwarancji  rozwiązania  problemów 
lokalowych  zawodowej  straży. W  tej  sytuacji 
jedynym  rozwiązaniem  jest  budowa  nowego 
obiektu.  Z  taką  inicjatywą  wychodzi  komen-
dant  wojewódzki  straży  pożarnych  w  Siera-
dzu  st.  bryg.  Bogusław  Śliwiński,  podejmują 
ją  lokalne władze, a  także sami strażacy. Jed-
nak dekada lat osiemdziesiątych XX wieku jest 
trudnym okresem zarówno w dziejach kraju jak 
i  regionu. Brakuje  pieniędzy na  realizację  in-
westycji, zadania nie ułatwia też skomplikowa-
na  sytuacja  polityczna  i  społeczna  znajdująca 
odbicie również w życiu regionu.

Aczkolwiek  straż  jest  z  natury  rzeczy 
apolityczna  –  nie  działa  w  próżni.  A  kryzys 
gospodarczy  tamtych  lat  nie  sprzyja  realiza-
cji  tak  dużej  inwestycji.  Tym,  którzy  nie  pa-
miętają  tamtej  epoki,  przypomnę,  że  schy-
łek  socjalizmu  wiązał  się  wciąż  z  gospodar-
ką,  której  cechą  nadrzędną  były  braki  niemal 
wszystkiego  i  rozdzielniki.  Władza  dzieli-
ła  cement,  cegłę,  drewno,  okna  i  drzwi,  na-
wet  narzędzia  i maszyny  ułatwiające  budowę 
były  deficytowe.  W  tej  sytuacji  można  było 
co  prawda  liczyć  na  priorytetowe  podejście 
do  potrzeb  strażaków,  ale  braki  były  brakami 

Wspomniane zarządzenie wojewody z marca 1981 roku ma historyczne znaczenie, 
bowiem zapoczątkowuje rozwój zawodowego pożarnictwa na ziemi łaskiej. Jednak 
początki nie były łatwe, bowiem towarzyszył im brak nowoczesnego sprzętu, wiele do 
życzenia pozostawiał także poziom wyszkolenia strażaków.

i mawiał klasyk: – „I Salamon…” Dziś można 
się uśmiechać z powodu tych słów, a niektórzy 
zapewne potraktują  je z niedowierzaniem, ale 
prawda była brutalna” zrealizowanie tak dużej 
inwestycji graniczyło z cudem!

Zanim  opiszę  perturbacje  związane  z  bu-
dową nowej  strażnicy,  zatrzymam  się  jeszcze 
przy  samych  strażakach.  Brak  doświadczenia 
zawodowego w tamtych czasach rekompensu-
ją oni systematycznym uzupełnianiem kwalifi-
kacji zawodowych, co z czasem przynosi dobre 
wyniki we współzawodnictwie w  sporcie  po-
żarniczym  i przeglądach  sprzętu  silnikowego. 
Strażacy sami modernizują swój sprzęt, dosto-
sowując np. samochód Mitsubishi do celów ra-
townictwa  technicznego. W końcu 1991  roku 
ZSP  dysponuje  13  coraz  nowocześniejszymi 
pojazdami.

Nadchodzi  sierpień  1991  roku.  Sejm 
uchwala  dwie  ważne  ustawy:  o  Państwowej 
Straży Pożarnej i ustawę o ochronie przeciwpo-
żarowej. Funkcjonująca od połowy następnego 
roku Państwowa Straż Pożarna jest teraz zawo-
dowa, umundurowaną i wyposażoną w specja-
listyczny  sprzęt  formacją  mająca  za  zadanie 
walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i in-
nymi  miejscowymi  zagrożeniami.  Pierwszym 
komendantem PSP zostaje st. bryg. Feliks Dela.

Powiew przemian dociera  też do woj.  sie-
radzkiego, gdzie zamiast pięciu rejonów (Łask, 
Poddębice,  Sieradz,  Wieluń  i  Zduńska Wola) 
powstają  trzy  komendy  rejonowe  (Sieradz, 
Wieluń  i  Zduńska Wola).  W  Łasku  powstaje 
Jednostka  Ratowniczo-Gaśnicza  podległa  KR 
PSP w Zduńskiej Woli, której dowódcą zostaje 
st.  kpt.  inż. Zbigniew Witaszczyk.  JRG działa  
w mieście i gminie Łask, ale obsługuje też wiele 
okolicznych gmin, m.in. Buczek, Dobroń, Lu-
tomiersk, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady. 
Strażaków wspierają 74 jednostki OSP, w tym 
42 typu S, czyli posiadające samochody pożar-
nicze.

Stanisław Barcz
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
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 numerami:
nr 76/4 i 72/11 o powierzchni 1460 m2 

cena wywoławcza - 110.700 zł – wadium w wysokości – 11.070 zł 
nr 76/5 i 72/12 o powierzchni 1460 m2 

cena wywoławcza - 124.200 zł – wadium w wysokości – 12.420 zł. 
Wylicytowana cena działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. o godz. 10 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. Nieruchomość oznaczona nr działek 76/5 i 72/12 

posiada wjazd od ulicy Batorego, natomiast dojazd do nieruchomości oznaczonej nr działek 76/4 i 72/11 możliwy jest z nowoprojektowanej 
drogi biegnącej wzdłuż bocznicy kolejowej.

Dla w/w nieruchomości urządzone są Księgi Wieczyste KW SR1L/00064249/1 i  SR1L/00063078/4.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. 
O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia 

środków na konto gminy. 
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 

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

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

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrzeszczewicach Skrejni, gmina Łask, 

oznaczonych działkami 
nr: - 144/8 o pow. 1720 m2, cena wywoławcza – 42.900,00 zł, wadium w wysokości 5.000,00 zł

       - 144/9 o pow. 1357 m2, cena wywoławcza – 34.700,00 zł, wadium w wysokości 4.000,00 zł - 144/10 
o pow. 2339 m2, cena wywoławcza – 58.300,00 zł, wadium w wysokości 7.000,00 zł. 

Wylicytowana cena działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%
Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy w/w działki 

przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Dla działek urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00037638/7.

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 gminy Łask 
Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 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 41 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 

lub 43 676-83-41. 
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
I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku – dzielnicy Kolumna, w obrębie 2, przy ul. Bocznej 

i Brackiej, przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych numerami:
nr 19 o powierzchni 1069 m2, SR1L/00004741/2, cena wywoławcza - 64.100 zł – wadium w wysokości – 6.410 zł 

     nr 18 o powierzchni 2097 m2, SR1L/00004444/0, cena wywoławcza - 130.400 zł – wadium w wysokości – 13.040 zł. 
Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności na obszarze zadrzewionym”. 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto 
PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 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 41 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 

lub 676-83-41. 
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
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Puchar  wręczony  osobiście 
przez  wójta  i  medale  to  radość 
dla  całej  drużyny,  to  także  na-
groda  za  zaciętą  walkę  na  bo-
isku.  Najlepszym  zawodnikiem 
turnieju  został  uznany  Dawid 
Pawęta  z  APN  Funinio.  Słowa 
uznania  należą  się  także  tre-
nerom  z  Kolumny:  Maciejowi 
Miszczakowi, Dawidowi Liśkie-
wiczowi i Dominikowi Matusia-
kowi,  a  także  lekarzowi  czuwa-
jącemu  nad  zdrowiem  młodych 
zawodników – dr. Bartłomiejowi 
Kacprzakowi.

(EK)

ZWYCIĘSTWO I PUCHAR DLA APN FUNINIO

Stare zdjęcia, artykuły i ogłoszenia dotyczące Kolumny są będą skla-
syfikowane w różne kategorie tematyczne, więc osoba w każdym wieku 
i o różnych zainteresowaniach powinna znaleźć coś dla siebie, czym na-
cieszy oko i duszę. „Chcemy pokazać najlepsze czasy Kolumny, przed-
stawić ją jako miejscowość letniskową tętniącą życiem, pełną turystów. 
Pragniemy zaprezentować miejsca, których fizycznie już nie ma, a które 
niewątpliwie żyją w pamięci wielu osób, drewniaki, które spłonęły lub 
zostały zburzone, nieistniejące już plaże, basen, staw i wiele podobnych” 
- mówią członkowie stowarzyszenia „Zielona Kolumna”.

  „Naszym marzeniem  jest  dotrzeć  tą wystawą  do  jak  największe-
go grona odbiorców, wywołać w ludziach miłe uczucia, ożywić pamięć 
i wspomnienia.  Stawiamy  sobie  za  cel  uświadomienie  społeczeństwu, 
że Kolumna była i jest wyjątkowa i piękna. Chcemy przybliżyć jej hi-
storię, pokazać  ją  jako miasto-ogród,  jako architektoniczną perełkę na 
skalę krajową, z unikalnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi, 
z cudownymi mieszkańcami i turystami.” - zapewniają organizatorzy. 

Liczą  oni,  że  wiele  osób  odwiedzi  wystawę,  że  będą  to  zarówno 
mieszkańcy Kolumny, jak i osoby przyjeżdżające tu na kolonie czy let-
niska. Po cichu marzą też, że dzięki temu wydarzeniu, zbiory dotyczące 
dawnej Kolumny powiększą się, a ludzie odwiedzający wystawę zechcą 
podzielić  się  swoimi  zdjęciami  z  rodzinnych  albumów  czy  historiami 
związanymi  z  tym malowniczym miejscem.  Pragniemy w  przyszłości 
organizować kolejne wystawy w różnych miastach Polski, więc byłoby 

KOLUMNA NA STARYCH ZDJĘCIACH
W okresie wakacyjnym na wszystkich koneserów starych fotografii czeka nie lada gratka - już od 1-go lipca w Łaskim Domu Kultury 
można bowiem zobaczyć wystawę pt. „Kolumna na starych zdjęciach”, zorganizowaną przez stowarzyszenie „Zielona Kolumna”. Jest 
to prezentacja zbiorów pochodzących ze strony na Facebooku o tej samej nazwie. 

cudownie za każdym razem prezentować coraz  to większe  ilości daw-
nych fotografii Kolumny. 

Wystawa „Kolumna na starych zdjęciach” czynna będzie do końca 
sierpnia w „Galerii z fortepianem” w Łaskim Domu Kultury przy ul. Na-
rutowicza 11.     

Anna Robak
fot. Justyna Pabiasz 

W połowie czerwca na Stadionie Sportowym w Niewiadowie pod patronatem wójta gminy Artura Pawlaka odbył się Letni Turniej 
Piłki Nożnej, w którym uczestniczyli chłopcy i dziewczynki z rocznika 2007 i 2008. W rozgrywkach nie zabrakło APN FUNINIO 
z Kolumny, chłopcy nie zawiedli i tym razem, zajmując 3 miejsce.



1  sierpnia  2016  roku  obchodzić  będziemy 
72.  rocznicę  wybuchu  Powstania  Warszaw-
skiego – jednego z największych bohaterskich 
zrywów w historii naszego narodu. Niezłomna 
postawa bohaterów walki o wolność i suweren-
ność to ponadczasowe świadectwo patriotyzmu 
i odwagi. Niezwykle ważnym jest zachowanie 
pamięci  o  heroizmie  i  poświęceniu  młodych 
ludzi, dla których najwyższą wartością była oj-
czyzna. 

W  poczuciu  patriotycznego  obowiązku 
oraz  zgodnie  z  apelem  wojewody  łódzkiego, 
burmistrz  Łasku  zaprasza  wszystkich  miesz-
kańców na plac 11 Listopada, gdzie 1 sierpnia 
o godz. 17 rozpocznie się uroczystość upamięt-
niająca rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego z udziałem przedstawicieli 32. BLT.

MJ

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
1.  III Deblowe Grand Prix  6 CSiR – korty tenisowe  CSiR w Łasku  

2.  Orlikowa Liga Wakacyjna w siatkówce  8-12 boisko Orlik  
w Łasku i Kolumnie   

CSiR w Łasku  

3. VIII Puchar Łaskiej Ligi Tenisowej 12-15 korty tenisowe  
ul. Armii Krajowej 5a 

CSiR w Łasku  

4. Orlikowa Liga Wakacyjna w piłce nożnej 16-19 Orlik w Łasku 
i Kolumnie  

CSiR w Łasku 

5. 23. Wyścig Kolarski Juniorów „Po Ziemi 
Łódzkiej” 

17-20 Sędziejowice, Zduńska 
Wola, Łask, Buczek 

Stowarzyszenie 
„Akcja dla Kolarstwa” 

6. IV Deblowe Grand Prix 20 korty tenisowe  
ul. Armii Krajowej 5a 

CSiR w Łasku 

7. Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej 20, 21 kąpielisko miejskie CSiR w Łasku 
8. Młodzieżowe Mistrzostwa Łasku 27, 28 korty tenisowe,  

ul. Armii Krajowej 5a 
CSiR w Łasku 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w sierpniu

Kara  pozbawienia  wolności  do  lat  3  grozi 
sprawcom pobicia 68-letniego mężczyzny i 64 
letniej kobiety. Do zdarzenia doszło wcześnie 
rano  w  Buczku  w  rejonie  tamtejszego  baru, 
gdzie dwaj mężczyźni usiłowali ukraść donicz-
ki z kwiatami i krzewy. Gdy kobieta i mężczy-
zna zwrócili im uwagę, spotkali się z bandycką 
ripostą. Na szczęście po przyjeździe policjan-
tów,  udało  się  namierzyć  bandytów,  którymi 
okazali się: 54-latek z powiatu łaskiego i jego 
25-letni  kompan  z  Łodzi.  Obydwaj  trafili  za 
kratki.

Tego samego dnia wieczorem dwaj 27-lat-
kowie, mieszkańcy powiatu łaskiego, zaatako-
wali na ulicy 33-latka wracającego ze sklepu. 
Bandyci  pobili  dotkliwie  ofiarę,  na  szczęście 
udało  jej  się  wyrwać  i  zawiadomić  stróżów 
prawa. W  tym przypadku obaj  bandyci wylą-
dowali także w policyjnym areszcie. 

(p)

SPRAWCY ROZBOJÓW 
ZA KRATKAMI

ZMIANA TERMINÓW

OBOWIĄZKOWE NUMERY I SKRZYNKI POCZTOWE

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Zajęcia modelarskie  

 
1-5 

 
ŁDK, 
pl. 11 Listopada 

ŁDK 

2. Pracownia rękodzieła  1-5 ŁDK ŁDK 
3. Lato z teatrem 9, 16, 23, 30 ŁDK, 

pl. 11 Listopada 
ŁDK 

4. Wyjazd do term w Uniejowie 12 Uniejów ŁDK 
5. „Festyn Rodzinny”  12 pl. 11 Listopada   BP w Łasku 
6. Otwarte zawody z okazji Święta Wojska 

Polskiego 
13-14 kąpielisko miejskie Koło PZW Łask 

Grabia 
7. Tańcząca Biblioteka  16-19 BP w Łasku  BP w Łasku  
8. Warsztaty jogi 17 ŁDK ŁDK 
9. „Questing” 18 Pruszkowskie Dęby BP w Łasku 
10. Turniej hip-hop STREET STYLES 

SUMMER BATTLE vol.3 
18, 19 ŁDK,  

pl. 11 Listopada 
ŁDK 

11. „Country Łask” – impreza plenerowa  23 plac za ŁDK, 
ul. Narutowicza 11 

BP w Łasku 

12. Zabawowo - gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 

25, 26 ogród ŁDK ŁDK 

13. Warsztaty taneczne dla dzieci 17, 22, 24, 29 ŁDK ŁDK 
14.  Pożegnanie Lata z Klubem Merkury 28 Orlik w Łasku Stowarzyszenie 

Abstynentów Klubu 
Merkury, gmina 
Łask, CSiR, ŁDK 

15. Kino na leżakach  29, godz. 20 pl. 11 Listopada gmina Łask 

16.  
 

Śpiewające zakończenie wakacji – 
Karaoke 

30 BP w Łasku BP w Łasku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprzejmie  informujemy,  że  ze  względu 
na  Światowe Dni Młodzieży  oraz  wizytę  pa-
pieża  w  Polsce  23.  Wyścig  Kolarski  Junio-
rów  ,,Po Ziemi Łódzkiej’’,  który miał  się od-
być w dniach: 28-31 lipca 2016 r. odbędzie się 
w dniach 17-20 sierpnia 2016 r.

Plan etapów:
I etap 17.08 Sędziejowice
II etap 18.08 Zduńska Wola
III etap 19.08 Łask
IV etap 20.08 Buczek

Przypominamy mieszkańcom ziemi łaskiej o obowiązku oznakowania swoich pose-
sji numerami porządkowymi. Obowiązkowe jest także posiadanie tzw. oddawczej 
skrzynki pocztowej na nieruchomości. 
    Obowiązek umieszczania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym reguluje ustawa z 1989 roku (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Wspomniana tabliczka ma znaczenie zarówno dla jakości i skuteczności dostarcza-
nej do mieszkańców korespondencji, ale także istotnie usprawnia działania wszyst-
kich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla 
ratowania życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
     Alternatywą dla posiadania wspomnianych skrzynek oddawczych przez wszyst-
kich mieszkańców jest możliwość instalacji i użytkowania przez Pocztę Polską S.A. 
zbiorczych skrzynek przydrożnych, oczywiście po odpowiednich uzgodnieniach.
Skrzynki oddawcze można zamówić u listonosza albo kupić w każdej placówce 
pocztowej. Zakup i montaż zbiorczych skrzynek leży w gestii PP S.A.
Bliższe informacje - tel. 502 015 850

PAMIĘCI 
POWSTAŃCÓW 
WARSZAWY
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Gdy kilka lat temu rodził się pomysł róża-
nego festiwalu w Łasku, kreślono plany zwią-
zane z ukwieceniem miasta. Już wtedy postulo-
wano stworzenie różanych rabat. Jedna z nich 
powstała właśnie w  tym  roku w  rejonie ulicy 
Warszawskiej, na tyłach łaskiej kolegiaty. Ten 
wspaniały kwiatowy dywan stanowi ozdobę tej 
części Łasku. 

(p)

RÓŻ ANA 
R A B ATA

Podczas trwania projektu zapraszamy róż-
ne  grupy  społeczne  do  wspólnej  pracy  nad 
wyklejaniem widokówki Łasku – powiedziała  
Elżbieta  Bąk,  zastępca  prezesa  stowarzysze-
nia. Mamy już za sobą spotkanie z dziećmi ze 
świetlicy SP nr 1 w Łasku, pracowali również 
z  nami  gimnazjaliści,  młode  mamy  z  dzieć-
mi.  Także  harcerze  bardzo  zaangażowali  się 
w wyklejanie  jednego z elementów widoków-

OGROMNA WIDOKÓWKA
Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” po raz kolejny ruszyło z realizacją 
projektu, na który pozyskało pieniądze z programu „Działaj Lokalnie IX” finansowanego 
przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. 

To kolejne wyróżnienie dla firmy cieszącej się olbrzymią popularno-
ścią na niełatwym dziś rynku mleczarskim. To efekt wieloletniej pracy 
Zarządu Spółdzielni,  ale  też  i  załogi,  która  utrzymuje wysoki  poziom 

WYRÓŻNIENIE DLA ŁASKIEJ MLECZARNI
Targi Rolne „W Sercu Polski” w Bratoszewicach, zorganizowane przez Łódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego, przyniosły kolejny 
sukces Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Firma ta otrzymała wyróżnienie w konkursie mleczarskim za utrzymanie 
wysokiej jakości wyrobów mleczarskich. Szczególnie, jak podkreślano, doceniono sery wytwarzane w Łasku.

ki. Podczas pracy jest zawsze gwarnie, wesoło 
i pracowicie. Przed nami spotkania z babciami, 
kobietami  pracującymi,  rencistami  i  emeryta-
mi oraz podwórkowymi znajomymi. Jest jesz-
cze  czas,  aby  każdy  z  nas mógł  się  odnaleźć 
w swojej grupie i przyłączyć do realizacji tego 
projektu. We wrześniu na małym festynie po-
łączymy wyklejone elementy w całość. Stowa-
rzyszenie „Szuflandia” serdecznie zaprasza do 

produkcji. Sery twarde, twarogi czy kefiry mają od lat znakomitą reno-
mę.             

         (PO)

wspólnej zabawy, a dni  i miejsca spotkań moż-
na znaleźć na naszym profilu na facebooku.

Marzanna Grałka



 

II Krajowe Święto Truskawki


