
W I D A W A

s. 9

ISSN 1644-2636
lipiec 2018 nr 7/197

Święto 
truskawki  
w Buczku



lipiec 2018 r.

Pierwszy dzień Festiwalu to oczywiście 
konferencje i prelekcje w wykonaniu eksper-
tów. Ponownie odwiedziła Łask Agnieszka 
Krzymińska, która skradła serca publiczności 
referatem pt. „Róże w doborowym towarzy-
stwie”. Nie mogło zabraknąć także zajęć prak-
tycznych. Tym razem pani Agnieszka przy-
gotowała makietę z napisem „Łask”, którą 
uczestnicy konferencji wspólnie przyozdabiali 
kwiatami róż. Drugi wykład pokazał róże ocza-
mi architekta krajobrazu. O walorach królowej 
kwiatów w przestrzeni publicznej opowiedział 
zebranym Michał Błach. Pierwszą część konfe-
rencji zakończyło wystąpienie Doroty Szubie-
rańskiej pt. „Polskie odmiany róż”. 

Święto róż
Tegoroczne święto królowej kwiatów odbyło się w dniach  
7-8 lipca. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
w towarzystwie honorowej patronki imprezy, znanej 
aktorki Grażyny Błęckiej-Kolskiej otworzył 6. Festiwal 
Róż. W Łaskim Domu Kultury zaprezentowano 
ponad 100 odmian tych kwiatów, a goście stanęli 
przed nie lada wyzwaniem, bowiem to oni musieli  
wskazać tę najpiękniejszą.

Wraz z początkiem sierpnia będziemy obcho-
dzić 74. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego – jednego z największych boha-
terskich zrywów w historii Polski. Niezłomna 
postawa bohaterów walki o wolność i suweren-

ność to ponadczasowe świadectwo patriotyzmu 
i odwagi. Naszym obowiązkiem jest pielęgno-
wanie pamięci o heroizmie i poświęceniu mło-
dych ludzi, dla których najwyższą wartością 
była ojczyzna. 

Burmistrz Łasku zaprasza wszystkich 
mieszkańców na plac 11 Listopada, gdzie  
1 sierpnia 2018 r. o godz. 17 rozpocznie się uro-
czystość upamiętniająca rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.

w hołdzie powstańcom warszawy

LED-y skutecznie wypierają tradycyjne lampy sodowe. Co stanowi ich 
siłę? Przede wszystkim energooszczędność. Jednak to nie wszystko,  
co nam oferują. Emitują one białe światło, znacznie lepiej oddające rze-
czywiste kolory wszystkiego, co znajduje się w ich zasięgu. Lampy sodo-
we dają żółto-pomarańczowe światło, które zakłamuje rzeczywiste barwy. 
W białym świetle latarń LED-owych śnieg jest biały, a liście na drzewach 
naturalnie zielone. Widać to bardzo dobrze na zdjęciach wykonywanych 
po zmroku. Takie oświetlenie jest ponadto mniej oślepiające i przede 
wszystkim dużo tańsze w eksploatacji.

Na zamówienie gminy Łask w czerwcu br. zainstalowano 17 nowych 
latarni LED-owych w Woli Łaskiej (naprzeciw ul. Chabrowej). Wartość 
inwestycji to 99.075,27 zł, a wykonawcą była firma „Emma” Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe Mieczysław Muszyński z Teodorów.

MJ

Nowe latarNie 
Co słychać u łaskich bocianów? Ten rok śmiało możemy 
nazwać udanym. Wojtek i Magda wychowują trójkę młodych, 
którą głosami internautów nazwaliśmy „Candy”, „Tymek” 
i „Julka”. Niedawno rodzeństwo zostało zaobrączkowane 
przez współpracującego z nami od lat ornitologa Tomasza 
Ićka. Indywidualne numery pozwolą śledzić losy podrostków.  
Kto wie, może kiedyś powrócą do rodzinnego gniazda 
i wychowają następne pokolenie. 

Czujni widzowie naszego programu z pewnością pamiętają,  
że w gnieździe początkowo znajdowały się cztery pisklaki. Samica od-
rzuciła najmłodszego, uznając go za najsłabszego z rodzeństwa. Choć 
trudno patrzeć na takie sceny, to właśnie taka jest przyroda – piękna,  
ale czasem także okrutna, zawsze jednak mądra w swym instynkcie 
przetrwania i odwiecznym kole życia. My zaś możemy być jedynie  
cichymi obserwatorami. 

Losy Łaskich Bocianów można śledzić na stronie www.bociany.
lask.pl oraz na facebooku.                 MJ

ptasie perypetie
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Polska jest wiarygodnym sojusznikiem – mówiono podczas uroczy-
stości. W ciągu 2 lat nasi piloci na F-16 i wspierające ich służby naziem-
ne dobrze wykonywali powierzone im zadania. Tylko IV Zmiana (ostat-
nia) wykonała 800 godzin lotów. Najtrudniejsza była nie służba rozpo-
znawcza, jak mówiono, lecz rozłąka z rodzinami. Na szczęście wszystkie 
cztery zmiany zakończyły się szczęśliwie, pełnym zrealizowaniem za-
planowanych zadań.

Za wzorową służbę podczas IV Zmiany wyróżniono 10 żołnierzy. 

powitaNie iV zmiaNy pkw kuweJt
Na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste 
powitanie IV Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kuwejt, 
który przez ponad 180 dni wspierał koalicję walczącą z tzw. 
państwem islamskim. Dowódca IV Zmiany ppłk pil. Przemysław 
Struj złożył meldunek inspektorowi Sił Powietrznych gen. bryg. 
pil. Mirosławowi Jemielniakowi o pomyślnym zakończeniu misji, 
stwierdzając: „Byliśmy, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić i jesteśmy 
w domu”. Zarówno gen, bryg. pil. Mirosław Jemielniak, jak i szef 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. 
Tomasz Piotrowski podziękowali żołnierzom za ofiarną służbę.

W uroczystości na lotnisku 32. BLT uczestniczyli także dowódca 
Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, dowódca 2 Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego gen. pil. Jacek Pszczoła, a także przedstawiciele 
służb mundurowych i władz lokalnych. Łaski ratusz reprezentowała za-
stępczyni burmistrza Janina Kosman.               (er) 

Wiele kluczowych inwestycji realizowanych przez samorządy skrywa się pod 
powierzchnią ziemi. Choć z pozoru niewidoczne, są niezwykle ważne i decydują 
o komforcie naszego życia. Gmina Łask zakończyła właśnie budowę dwóch 
nowych odcinków kanalizacji sanitarnej. 

rozBudowa sieci kaNalizacJi

Na razie mamy jedną optymistyczną wia-
domość: w łódzkim Oddziale Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniono 
wykonawców A-1, wybrano też najkorzyst-
niejszą ofertę na zadanie nr 1 dotyczące od-
cinka od węzła „Tuszyn” do węzła „Piotrków 
Trybunalski Południe” (długości ok. 16 km). 
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wspo-
mniany odcinek zbuduje konsorcjum firm: 

- BUDIMEX S.A. – lider,
- STRABAG Sp. z o.o. - partner

Cena oferty brutto: 478 873 944,87 PLN.
Dodajmy przy okazji, że parlamentarzyści 

Ziemi Łódzkiej i radni Łodzi walczą o przedłu-
żenie drogi ekspresowej S-8 do arterii Warsza-
wa – Katowice. Dziś S-8 kończy się na węźle 
„Łódź – Południe” na A-1 w rejonie Rzgowa. 
                         (p) 

wyGrali przetarG
Bardzo powoli postępują prace przygotowawcze związane z budową ostatniego 
odcinka autostrady A-1 od węzła „Tuszyn” w rejonie Srocka do granicy woj. 
śląskiego. Ten brakujący fragment „Jedynki” miał być gotowy już kilka lat temu.

Pani Grażynie Szuster
Inspektorowi Wydziału Rozwoju  

Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku
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We Wronowicach powstała sieć o długości 
ok. 423 m. z 22 przyłączami (85 m). Koszt inwe-
stycji to 198.645 zł, a wykonawcą było Przedsię-
biorstwo Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych 
„Kaźmierczak” z Kosowa. Z kolei w Gorczy-

nie to 1160 m nowej kanalizacji i 30 przyłączy  
(154 m). Tam wykonawcą było PPHU Ekoinż-
bud Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskie-
go. Wartość prac to aż 949.000 zł. 

          MJ

Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego mały czytelnik 
otrzyma naklejkę do karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-

sowania. Akcja czytelnicza rozpocznie się we wrześniu 2018 r. Więcej 
informacji na stronie internetowej www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy.
        

Agnieszka Wachowska

wyprawki dla małych czytelNików
Z radością informujemy, że Biblioteka Publiczna w Łasku zakwalifikowała się do projektu „Mała książka - Wielki Człowiek” 
organizowanego przez Instytut Książki. Projekt skierowany jest do trzylatków, którzy po zapisaniu się do naszej Biblioteki otrzymają 
wyprawkę czytelniczą zawierającą: książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. 
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zdaNiem Burmistrza

CO Z REHABILITACJĄ
W 2005 r. gmina Łask przejęła od powiatu zadania podstawowej 

opieki zdrowotnej wraz z nieruchomościami, na których zlokalizowane 
są budynki przychodni. Wówczas w GPZOZ nie funkcjonowała rehabili-
tacja. Mając na uwadze potrzeby pacjentów i możliwość podpisania sto-
sownego kontraktu w NFZ, po zakupieniu odpowiedniego sprzętu rozpo-
częto świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji.

Od początku siedzibą rehabilitacji jest przychodnia w Kolumnie. 
Warunki świadczenia usług są złe, a nawet bardzo złe. Przybywa urzą-
dzeń, obecnie na powierzchni 58 m2 przy pełnej obsadzie pracowników 
i pacjentów znajduje się 12 osób. Wątpię, aby sytuacją komfortową było 
obnażanie w tych warunkach różnych części ciała. 

Z uwagi na to, a także mając możliwość rozszerzenia kontraktu 
z NFZ, dyrektor GP ZOZ zaczęła analizować możliwości rozwiązania 
problemu. Czyli rozszerzenie zakresu usług przy jednoczesnej poprawie 
warunków ich świadczenia. Rada Społeczna GP ZOZ, która jest orga-
nem doradczym i opiniodawczym, postanowiła na miejscu zapoznać się 
z warunkami pracy rehabilitacji. Czynność ta uznana została przez nie-
których wręcz jako akt agresji wobec praw mieszkańców Kolumny, wy-
wołując podobno ogromne wzburzenie części mieszkańców tej dzielnicy. 
Używa się przy tym różnych argumentów, które łatwo można odwrócić.  
Bo mieszkańcy Kolumny będą musieli dojechać do Łasku, a wielu nie 
ma czym. A czyż nie dotyczy to obecnie mieszkańców pozostałej części 
Łasku? Przy czym Kolumna to 4200 mieszkańców, a Łask bez Kolumny 
to niemal 14 tys., a ponad 10 tys. mieszkańców sołectw nie ma znaczenia?

Ale do rzeczy – Rada Społeczna omawiała różne warianty rozwią-
zania problemu. Po ostatniej wizytacji rehabilitacji przez NFZ jesteśmy 
bogatsi o nowe informacje. Na urządzenie rehabilitacji w 2 miejscach  
(co proponowałem) nie dostaniemy zgody. Rozwój rehabilitacji w obec-
nym miejscu byłby możliwy tylko po przeznaczeniu pozostałych po-
mieszczeń na jej potrzeby. Musiałyby zostać zlikwidowane inne gabi-
nety. Czy to byłoby dobre rozwiązanie? – nie sądzę. Zapewniam co do 
jednego – żadne decyzje nie zostały podjęte. Rozmawiajmy, przekonuj-
my się, szukajmy optymalnych rozwiązań, nie ograniczając się tylko  
do wąsko rozumianego interesu własnego.

7 i 8 lipca kolejny Festiwal Róż. Impreza szczególnie udana, wiele słów uznania, gratulacji, życzliwości. Dzięki 
wszystkim, którzy przyczynili się do takiej oceny trzeciej, dużej, tegorocznej imprezy w naszym mieście. 
Wypada także odnotować, iż w kilku miejscach pojawiły się długo oczekiwane siłownie. Przedłużający się 
czas ich montażu nie był zależny od gminy, a od terminu dofinansowania zadania pieniędzmi z UE poprzez 
LGD „Dolina Rzeki Grabi”. Dobrze, że siłownie powstały i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Najprościej byłoby powiedzieć: dla świętego spokoju: nie róbmy 
nic. Taka postawa jest mi absolutnie obca. Byłaby ona bardzo szkodliwa 
dla mieszkańców naszej gminy, których potrzeby w zakresie rehabilitacji 
nieustannie rosną. 

PŁONĄ WYSYPISKA
4 lipca w Mostkach k. Zduńskiej Woli wybuchł ogromny pożar nie-

czynnego wysypiska, gaszony przez 30 zastępów, tj. około 120 straża-
ków. Toksyczne dymy ciągnęły się na wiele kilometrów, a wg „Dzienni-
ka Łódzkiego” widoczne były z odległości prawie 30 km. Jak to dobrze, 
że udało nam się pozyskać unijne dofinansowanie (85%) i zrekultywo-
wać nasze wysypisko, na którym zgromadzono ogromną pryzmę m.in. 
folii i różnych elementów z tworzyw sztucznych! Dziś pryzma ta stano-
wiłaby gigantyczne zagrożenie. Fachowcy obliczyli, że było ponad 600 
tys. m3 odpadów.

ROZMAITOŚCI
Rozpoczął się letni festiwal „Muzyka w XVI-wiecznej kolegiacie”. 

Inauguracja była imponująca - koncertem „Śpiewy Pana Stanisława”.  
Po koncercie pan - mieszkaniec znacznie większego od Łasku miasta 
mówi mi: my wam tych koncertów zazdrościmy. Koncert inauguracyjny 
finansowany był przez gminę Łask.

Skończyła się nauka w szkołach. Minister Zalewska zapowiedziała, 
że od nowego roku szkolnego w każdej szkole będzie pedagog lub psy-
cholog, gdyż w połowie szkół takich specjalistów nie ma.

Nas to nie dotyczy, bowiem w każdej szkole prowadzonej przez gm. 
Łask w trosce o stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków edukacyj-
nych zatrudniony jest zarówno pedagog, jak i psycholog.

Podobno zwłaszcza wśród emerytów krąży plotka, że oczyszczal-
nia ścieków zostanie wybudowana i sprzedana. To kompletna bzdura. 
Nigdy, nikt jednym słowem nie sygnalizował takich - w mojej ocenie - 
niedorzecznych pomysłów. 

9 lipca 2018 r.    
Gabriel Szkudlarek

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
regionalistów i pasjonatów lokalnej histo-
rii, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej  
we współpracy z Biblioteką Publiczną w Ła-
sku, wydało albumik pocztówkowy z serii 
„Łask na starej fotografii” (piąty z kolei). Pre-
zentowane w nim, niepublikowane dotychczas 
zdjęcia z widokami miasta i okolic, pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Historii Łasku. Osoby, 
które w ostatnich latach podarowały do mu-
zeum archiwalne fotografie, ocaliły od zapo-
mnienia kolejną cząstkę historii Łasku. Bardzo 
dziękujemy.

Albumik „Fotografie dawnego Łasku 
i okolic” z zawartością 16 zdjęć, można nabyć 
w Muzeum Historii Łasku.

Lidia Olszewska
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Nowe wydawNictwo tpzł
Fotografie archiwalne mówią nam o przeszłości czasem więcej niż najbardziej 
szczegółowe opisy i relacje. Stanowią niepowtarzalne źródło historyczne, dokumentujące 
stopniowe zmiany w wyglądzie miasta i jego mieszkańców.



SESJE RAD – życie nie znosi pustki i na-
wet okres wakacji oraz urlopów nie hamu-
je pracy samorządowców. W lipcu odbyła się 
sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Łasku, 
podczas której dominowały pilne sprawy fi-
nansowe. Sesja w dniu 27 lipca br. poświęcona 
będzie m.in. zmianom w budżecie, sprawom 
oświatowym i azbestowi. W wakacje pracują 
normalnie komisje Rady Miejskiej. Jeśli idzie 
o powiat, najbliższa sesja Rady Powiatu odbę-
dzie się w końcu sierpnia. Ostatnio radni po-
wiatu spotkali się 12 lipca.

ŚWIĘTO POLICJI – tradycyjnie stało się 
okazją do podsumowania pracy funkcjonariu-
szy powiatu i mianowania ich na wyższe stop-
nie. Łącznie awansowano 36 policjantów. Pod-
czas wojewódzkich obchodów st. asp. Adam 
Czerwiec z KPP w Łasku otrzymał Brązowy 
Medal „Za Długoletnią Służbę”. W uroczysto-
ści w grodzie nad Grabią uczestniczyli m.in.: 
starosta łaski Teresa Wesołowska i przewod-
niczący Rady Powiatu Marek Aulak, a także 
zastępczyni burmistrza Łasku Janina Kosman. 

BEZPŁATNE podręczniki szkolne – 
w woj. na ten cel przeznaczono ok. 12 mln zł.

OSP WODZIERADY obchodziła w poło-
wie lipca 100-lecie działalności na rzecz społe-
czeństwa. Z tej okazji strażacy otrzymali sztan-
dar i odznaczenia.

W FINALE - Patrycja Woźniak – pocho-
dząca z Łasku I Wicemiss Polonia Wojewódz-
twa Łódzkiego 2018, zakwalifikowała się  
do wielkiego finału konkursu. 10 listopada br. 
podczas uroczystej gali 21 najpiękniejszych 
dziewczyn zawalczy o upragnioną koronę. 
Trzymamy kciuki za Patrycję!

URLOPÓW czas – w urzędach i instytu-
cjach w Łasku i powiecie wiele osób korzysta 
z zasłużonego wypoczynku. Na zmniejszonych 
obrotach pracują też samorządowcy.

MALARSKI plon ogólnopolskiego ple-
neru, zorganizowanego już po raz trzeci w Ko-
lumnie w dniach 8-17 lipca br., można oglą-
dać w Columna Medica. Plener zorganizowało  
Stowarzyszenie Nasza Kolumna.

110 URZĄDZEŃ medycznych ze zlikwi-
dowanego szpitala w Tarnowskich Górach tra-
fiło do łaskiego szpitala zarządzanego przez 
Centrum Dializa sp. z o.o., m.in. sztuczna ner-
ka, aparat EKG i specjalistyczne łóżka.

AURA w czerwcu – po afrykańskich upa-
łach i suszy, która dała się we znaki szczególnie 
rolnikom, w lipcu nadeszło ochłodzenie i okres 
burz z opadami deszczu. Meteorolodzy wciąż 
ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami at-
mosferycznymi.

POŻARY śmieci – do tego typu zdarzeń 
wzywano wielokrotnie strażaków pow. łaskie-
go, choć w tym samym czasie mogło dojść  
do poważniejszych zdarzeń. Mieszkańcy wzy-
wali też strażaków do usuwania gniazd szer-
szeni i os. Choć druhowie bronią się przed tego 
typu działaniami, ostatecznie nie odmawiają 
udziału w usuwaniu tych owadów, bo niejed-
nokrotnie rzeczywiście stanowią one zagroże-
nie dla ludzi, szczególnie dzieci.
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Na wystawie prezentowano róże w dwóch 
kategoriach: profesjonaliści (klasa: miniatury, 
wielkokwiatowe, krzewiaste, gałązkowe, pną-
ce i english box), amatorzy (klasa: wielkokwia-
towe, gałązkowe, krzewiaste, filiżanka). Profe-
sjonaliści eksponowali swoje róże w przygoto-
wanych wazonach, a amatorzy - w butelkach. 
Szkółkarze przygotowywali więc bukiety,  
natomiast właściciele przydomowych ogrodów 
przynosili jedną najpiękniejszą różę. 

Po raz pierwszy prezentowano angiel-
skie pudełka mieszczące 6 kwiatów tej samej  
odmiany. Ta klasa dotyczyła tylko kategorii 
profesjonalistów. Amatorzy natomiast mieli 
swoją klasę - filiżanka. Przewodniczącą komi-
sji oceniającej róże była Tatiana Kochańska, 
która przybyła do nas z Kanady. Jest sędzią 
w konkursach różanych od wielu lat i oceniała 
róże już po raz 28. Pani Tatiana była w Łasku 
drugi raz. Wcześniej, jesienią 2017 r. prowa-
dziła w ŁDK warsztaty, na których prezento-
wała przygotowanie róż do konkursów. 

Na Rose Show w Łasku podczas oceny 
przyznawano punkty za wygląd kwiatu, liści, 
wymiar i kolor płatków. Najcenniejsza jest  

ta róża, która najlepiej spełnia opis danej zare-
jestrowanej odmiany. 

W kategorii amatorzy, podobnie jak 
w roku ubiegłym nie przyznano złotej róży. 
Tytuł srebrnej róży otrzymała róża gałązkowa  
Joanny Kurowskiej (75 pkt. w skali 100 pkt.),  
a tytuł brązowej róży otrzymała róża wielko-
kwiatowa Klary Fajcht (72 pkt.).

W kategorii profesjonalistów tytuł Zło-
tej Róży z Łasku otrzymała róża odmiany  
Johann Wolfgang von Goethe (Tantau 2009 r.) 
ze szkółki Mariusza Sobieszka (87 pkt.). Róże 
pana Mariusza zdobyły również pozostałe tytu-
ły: Srebrna Róża (83 pkt.) odmiana Piano (Tan-
tau 2007 r.), Brązowa Róża (82 pkt.) odmiana 
Candelight (Tantau 2002). Gratulujemy. Statu-
etka Złotej Róży z Łasku przez rok będzie zdo-
biła gabinet właściciela Gospodarstwa Ogrod-
niczego Mariusza Sobieszka. 

Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt eks-
ponatów, więc konkurencja była duża po-
dobnie jak w roku 2017, gdy Złotą Różę                           
zdobyła róża wielkokwiatowa Chopin ze szkół-
ki Bogdana Papugi.            Janina Kosman

Zdjęcie zwycięskiej róży - na stonie 31

różaNe koNkursy
Podczas 6. Festiwalu Róż (7 lipca br.) odbył się drugi konkurs Rose Show. Tym razem 
w sali choreograficznej Łaskiego Domu Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej 
Róży przygotowało aranżację pomieszczenia. 

Podczas tegorocznego święta róży w Łaskim 
Domu Kultury zaprezentowano aż 109 odmian 
tych kwiatów. Goście festiwalu mieli bardzo 
trudne zadanie, aby wybrać tę najpiękniejszą. 
Najwięcej głosów zdobyła róża nr 84. Jest to 

odmiana „Double Delight” i pochodzi ze szkół-
ki Bogdana Papugi. Zwycięski kupon wrzuciła 
Joanna Łopusińska i to ona otrzymała sukienkę 
ufundowaną przez Dom Mody Teresy Kopias.

MJ

różaNa sukieNka
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Święto róż

Po raz pierwszy festiwal miał charakter międzynarodowy. W ŁDK 
pojawił się wykładowca z Węgier Gabor Boronkay. Wygłosił on ciekawą 
prelekcję pt. „Węgierskie róże i działalność badawcza w różanym Ogro-
dzie Budateteny”. Na widowni zasiadła także delegacja z zaprzyjaźnio-
nej niemieckiej gminy Elbtalaue, która do tej pory pomimo wieloletniej 
współpracy słyszała jedynie o lokalnym święcie róży, a tym razem miała 
okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Następnie zapre-
zentował się jeden ze sponsorów Festiwalu - firma Polwet-Centrowet. 

Janina Marciniak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży, 
w imieniu szkółkarzy podziękowała lokalnym władzom i organizatorom 
festiwalu, którzy włożyli mnóstwo serca i pracy w przygotowanie im-
prezy. Na koniec zaprezentowano wyniki głosownia na najpiękniejszą 
różę. Obok mieszkańców głosowali także specjaliści. Przyznano nagrody 
dla profesjonalistów i amatorów, ale również to najważniejsze wyróż-
nienie - przechodnią statuetkę „Złotej Róży z Łasku”. Róże zgłoszone 
do konkursu miały przypisane numery, wiec jury nie wiedziało, kto jest 
ich producentem. Jakież było zaskoczenie, gdy okazało się, że brązo-
wa, srebrna i wreszcie ta najcenniejsza złota róża trafiła do jednej osoby 
- Mariusza Sobieszka. Okazała statuetka była wystawiona w niedzielę 
wraz z tą najpiękniejszą z róż (odmiana Johann Wolfgang v. Goethe), 
a trofeum mogli podziwiać łaskowianie przechadzający się pośród stoisk 
wystawców ustawionych na pl. 11 Listopada. Część konferencyjną za-
kończył egzotyczny występ z prezentacją tańca arabskiego w wykonaniu 
zespołu ZAHRA.

W niedzielę pogoda na piknik rodzinny była wręcz wymarzona, 
więc mieszkańcy Łasku wraz z rodzinami tłumnie odwiedzili łaski ry-
nek. Drugi dzień Festiwalu Róż wraz z burmistrzem Łasku G. Szkudlar-
kiem otworzyła pierwsza wicemiss województwa łódzkiego łaskowianka 
Patrycja Woźniak. Wśród przybyłych gości znalazł się m.in. marszałek 
województwa łódzkiego Witold Stępień, wicemarszałek Jolanta Ziemba-
-Gzik oraz przedstawiciele władz gminy i powiatu łaskiego. Plac 11 Li-
stopada wypełniły kolorowe stoiska producentów róż, rękodzieła i wielu 
innych wystawców. Entuzjaści domowych ogrodów chętnie kupowali 
przepiękne kwiaty, korzystali z porad ekspertów i uczestniczyli w warsz-
tatach florystycznych, które poprowadziła Jolanta Nykiel. Organizatorzy 
zadbali też o bogaty program imprezy. Na scenie wystąpiło Koło Kobiet 
z Orchowa, artyści z Łaskiego Domu Kultury. Dla dzieci przygotowa-
no przedstawienie pt. „Pirackie opowieści”. Weseli piraci postarali się 
o odpowiednią oprawę i całą masę atrakcji dla najmłodszych uczestni-
ków festiwalu. Zapewniono również wiele atrakcji dla najmłodszych - 
zjeżdżalnię i basen z dmuchanymi piłkami. 

W minionym roku mieszkańcy Łasku zasmakowali w potrawach 
Diany Volokhovej z MasterChefa, dlatego organizatorzy postanowili po-
nownie zaprosić ją do wspólnego gotowania, tym razem z kołami gospo-

dyń wiejskich. Przygotowano wyśmienity makaron z sosem bolońskim. 
Dużą popularnością cieszyła się tegoroczna nowość, czyli nieodpłatne 
wycieczki na pola różane w okolicy Łasku. Była to niepowtarzana oka-
zja, gdyż goście Festiwalu mogli zobaczyć „od kulis”, jak wygląda pro-
dukcja kwiatów i zachwycić się przepięknymi różanymi polami. Nie mo-
gło zabraknąć również parady bryczek, która odbyła się na boisku przy 
ul. Narutowicza. Mieszkańcy z podziwem oglądali przepięknie umasz-
czone konie. 

Ważnym momentem Festiwalu było wręczenie nagród zwycięzcom 
różanych konkursów – na najpiękniejszy ogród, autorskie haiku i wy-
konany własnoręcznie magnes. Wieczór upłynął pod znakiem wystę-
pów muzycznych. Jako pierwszy na scenie pojawił się Wiesław „Guma”  
Rychlik, a po nim uczestniczka „The Voice of Poland” Magda Wasylik. 
Nie lada gratką dla melomanów i zwieńczeniem święta królowej kwia-
tów był koncert zespołu Big Band Fabryka Wełny. A na koniec niespo-
dzianka - Silent Disco, czyli Cicha Dyskoteka. Chętni mogli założyć na 
uszy bezprzewodowe słuchawki i dać się ponieść muzyce w tej oryginal-
nej formie zabawy. 

Rekordowe tłumy, które odwiedziły tegoroczną edycję festiwalu  
to dowód na to, że formuła tej imprezy jest ciągle aktualna i nieustannie 
się rozwija. Możemy być spokojni o jej przyszłość, a kolejne odsłony 
święta królowej kwiatów z pewnością jeszcze nie raz nas zaskoczą. 

Michał Janiszewski
Fotoreportaż – str. 27
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Starosta przekazała słowa uznania i gra-
tulacje z okazji zdobycia pierwszego miejsca 
w plebiscycie oraz podziękowała za prace 
włożoną na rzecz kształtowania postaw naj-
młodszych mieszkańców powiatu łaskiego. 
Zaznaczyła, że codzienna i wytrwała praca, 
pełna poświecenia i zaangażowania, zasługuje  
na szczególne uznanie.

- To dzięki pracy pedagoga, kolejne  
pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wie-
dzę o świecie, rozwijają swoje zainteresowa-
nia, budują relacje z rówieśnikami i uczą się 
odpowiedzialności za własne czyny i decyzje 
- podkreśliła starosta.

Katarzyna Kuźniak otrzymała w plebiscy-
cie 266 głosów, czym wyprzedziła Katarzynę 
Mazur z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku 
(85 głosów) i Joannę Przybylską z Przedszkola 
nr 3 Misiaczek w Łasku (51 głosy).

D. Mataśka 

Nauczyciel roku
11 lipca br. starosta łaski Teresa Wesołowska spotkała się z Katarzyną Kuźniak, nauczycielem 
Niepublicznego Przedszkola w Teodorach, zwycięzcą plebiscytu „Dziennika Łódzkiego” 
na „Nauczyciela przedszkolnego na medal 2018” z powiatu łaskiego. 

- Tegoroczną edycję rozpocznie etap „Dookoła Sędziejo-
wic”, który poprzedzi oficjalne otwarcie wyścigu. Drugiego dnia  
zawodnicy rywalizować będą na etapie „Dookoła Buczku”. Dzień 
później rozegrany zostanie etap „Stulecia Niepodległości po ziemi 
rzgowskiej”, a cały wyścig zakończy rozegrany w niedzielę etap 
„Po Ziemi Łaskiej” będący jednocześnie XII Memoriałem Piotra 
Buszyńskiego i Kamili Niemier – wylicza Andrzej Syska, dyrek-
tor wyścigu i prezes stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”.

W dniu 19 sierpnia w Łasku zostanie zorganizowany dodat-
kowy wyścig w kat. młodzik, podczas którego chłopcy ścigać się 
będą o Puchar Zarządu Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”, 
a dziewczęta - o Puchar Zarządu Okręgowego Związku Kolarstwa 
w Łodzi. 

Szczegółowe informacje, komunikaty i wyniki będą na bie-
żąco publikowane na oficjalnej stronie wyścigu i stowarzyszenia 
www.tourdelodz.eu

Terminarz wyścigu:
1. etap „Dookoła Sędziejowic”  16.08.2018 r. godz. 16.30 – 19.00 
2. etap „Dookoła Buczku”         17.08.2018 r. godz. 16.00 – 19.00 
3. etap „Stulecia Niepodległości po ziemi rzgowskiej”   
                                                   18.08.2018 r. godz. 14.00 – 16.30 
4. etap „Po Ziemi Łaskiej”        19.08.2018 r. godz. 10.30 – 15.30

W trakcie rozgrywania poszczególnych etapów mogą wystą-
pić utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy będą informowani o wystę-
pujących utrudnieniach na bieżąco. 

D. Mataśka

zapraszamy 
Na wyŚciG
Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa” zaprasza do 
udziału w XXV Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim 
Juniorów „Po Ziemi Łódzkiej”.
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Powiat łaski zakończył realizację kolejnej inwestycji drogowej 
w gminie Buczek. Przebudowa drogi Grzeszczyn - Gucin 
kosztowała ponad 660 tysięcy złotych. 

W ramach zadania na blisko dwukilometrowym odcinku drogi po-
wiatowej wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz utwar-
dzono pobocza destruktem. Wykonawca zadbał również o regulację ist-
niejących zaworów wodociągowych do poziomu wykonanych poboczy. 
Wykonawcą inwestycji była firma WŁODAN. 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 660 tysięcy złotych przy wsparciu 
finansowym gminy Buczek i województwa łódzkiego. Dotacja z samo-
rządu wojewódzkiego przekazana została w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Dariusz Cieślak 

przeBudowa droGi 
GrzeszyN – GuciN zakończoNa

Kompleksowa przebudowa drogi Łask-
Kwiatkowice obejmuje dwa odcinki drogo-
we. I etap inwestycji to 700-metrowy odcinek 
ulicy Lutomierskiej w Łasku. II etap stanowi 
950 metrów drogi powiatowej w miejscowości 
Kwiatkowice. 

Zakres robót w ramach zamówienia obej-
muje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni as-
faltowej, wykonanie poboczy z destruktu oraz 
zjazdów ziemnych i zjazdów kostki bruko-
wej. Będą też chodniki, a na ul. Lutomierskiej 
- ścieżka rowerowa. Zakończenie realizacji za-
dania zaplanowano na koniec sierpnia 2018 r.  
- Nakładka asfaltowa, utwardzone pobocza, od-
wonienie i chodniki sprawią, że poprawi się nie 
tylko efekt wizualny, ale przede wszystkim bez-
pieczeństwo uczestników ruchu drogowego - 
powiedziała starosta łaski Teresa Wesołowska.

Plan finansowy tej inwestycji to aktualnie 
ponad 7,8 milionów złotych, z tego 3 miliony 
złotych zabezpieczone zostanie w ramach do-
finansowania z „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 - 2019”, zaś pozostała część pokryta zo-
stanie w całości z budżetu powiatu łaskiego. 

Ze względu na rozmiar inwestycji, starosta 
T. Wesołowska powołała specjalny zespół, któ-
rego zadaniem będzie nadzorowanie prac zwią-
zanych z przebudową obu odcinków. Przewod-
niczącym zespołu został wicestarosta Marek 
Krawczyk, w skład zespołu weszli inspektorzy 
nadzoru, specjalista ds. zamówień publicznych 
oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu 
Dróg w Łasku. 

Dariusz Cieślak 

ruszyła przeBudowa 
ul. lutomierskieJ i ul. łaskieJ

Patrycja Woźniak z Łasku w dniu  
17 czerwca br. została I Wicemiss Polonia 
Województwa Łódzkiego 2018. To tegorocz-
na absolwentka i maturzystka Liceum Ogól-
nokształcącego Zespołu szkół Ogólnokształ-
cących im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Kolumnie. Podczas spotkania w Starostwie 
Powiatowym w Łasku starosta łaski T. Weso-
łowska wręczyła wicemiss bukiet kwiatów, 

miss z łasku

Samorząd powiatowy realizuje największą inwestycję drogową ostatnich lat.  
Trwa przebudowa ul. Lutomierskiej w Łasku oraz ul. Łaskiej w Kwiatkowicach.

Starosta łaski Teresa Wesołowska 
spotkała się z Patrycją Woźniak - 
Pierwszą Wicemiss Polonia Woje-
wództwa łódzkiego. 

upominek promujący powiat oraz list gratula-
cyjny, w którym pogratulowała Patrycji wy-
jątkowego wyróżnienia.

Starosta T. Wesołowska przekazała słowa 
uznania i gratulacje z okazji zdobycia tytuły 
pierwszej wicemiss województwa łódzkiego. 

- Szczególnie dumna jestem z tego, że to 
właśnie łaskowianka otrzymała takie wyróż-
nienie, dzięki któremu możliwa jest również 
promocja naszego powiatu. Życzę pani dal-
szych sukcesów oraz zdobywania najwyż-
szych laurów w konkursach zarówno w kra-
ju, jak i poza jego granicami. Niech Pani urok 
osobisty oraz piękny uśmiech rozsławiają  
ziemię łaską - powiedziała starosta.

Dawid Mataśka 
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Piękna słoneczna pogoda oraz mnóstwo atrakcji, jakie zapewnili or-
ganizatorzy, sprawiły, że chętnych do świętowania były tysiące! Piątek 
był dniem koncertowym. W tym dniu od godziny 18.30 do późnych go-
dzin wieczornych pasjonaci muzyki i dobrej zabawy mieli nie lada gratkę! 
Atrakcją wieczoru był występ „Sławomira”. Natomiast na występ gwiaz-
dy wieczoru - zespołu „Akcent” przybyły tłumy. Przy hitach „Przez Twe 
oczy zielone”, „Życie to są chwile” i wielu innych publiczność bawiła 
się wyśmienicie. Wieczór zakończyła dyskoteka pod gwiazdami przy mu-
zycznych hitach zespołu „Active”.

Drugi dzień święta rozpoczął się rozgrywkami Truskawkowej Ligi 
Gminy Buczek. W rozgrywkach brało udział 7 drużyn. Do finału rozgry-
wek zakwalifikowały się drużyny: Auto Komis Czestków, Bachorzyn, 
Młodzi Buczek i  Oldboy Buczek. Rozgrywki wygrała drużyna z Bacho-
rzyna, II miejsce zajęła drużyna Oldboy Buczek, III miejsce - Młodzi Bu-
czek, IV - Auto Komis Czestków. Najlepszym strzelcem rozgrywek został 
Dawid Kępniak, natomiast najlepszym bramkarzem - Andrzej Lotczyk. 
Podczas święta truskawki odbył się mecz zakończenia sezonu łódzkiej 
IV ligi GKS Orkan Buczek – Boruta Zgierz, w którym drużyna Orkan 
Buczek pokonała mistrzowsko rywala z wynikiem 11:1. Imprezą towa-
rzyszącą była I runda Mistrzostw Polski i Puchar Polski Super Enduro. 

słoNeczNie, ŚwiąteczNie, 
truskawkowo...
Występy artystyczne, stoiska rękodzielnicze, wesołe miasteczko, konkursy, zabawy oraz 
moc innych atrakcji z truskawką w tle! Jak co roku, już po raz dwudziesty ten smakowity 
owoc obchodził swoje święto w Buczku  - nie bez kozery zwanym truskawkowym zagłębiem. 
W tym roku święto truskawki było wyjątkowo huczne, trwało aż 3 dni (15-17 czerwca)!  

W sobotę występy artystyczne na scenie rozpoczął blok tematycz-
ny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. Następnym punktem 
programu był występ zespołu Loverboy. Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, który przedstawił 
w krótkim zarysie historię święta truskawki. Podziękował  poprzednie-
mu wójtowi Wojciechowi Ciebiadzie za zapoczątkowanie tego święta.  
Życzył wszystkim obecnym następnych jubileuszy, mając również na-
dzieję, aby w kolejnym jubileuszu za 5 lat spotkać się w takim samym 
gronie, albo jeszcze większym. Po oficjalnym otwarciu imprezy nastąpiło 
wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek 
dla druha Wojciecha Pokory i generała Jacka Pszczoły. 

Następnie wręczono nagrody zwycięzcom w konkursach truskaw-
kowych: w konkursie na największy owoc truskawki oraz w konkursie 
kulinarnym „Truskawkowy przebój roku”. Największym hitem kulinar-
nym 2018 roku okazało się ciasto, które przygotowała Jolanta Izydorczyk 
(I miejsce), II miejsce zajęła Edyta Ciapa i przygotowana przez nią na-
lewka, III miejsce - ciasto w wykonaniu Iwony Wojciechowskiej. Dwa 
specjalne wyróżnienia za pomysł, kreatywność i oryginalność otrzyma-

ło Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna za bukiet truska-
wek w skorupce mięsnej oraz Katarzyna Sobala za sałatkę truskawkową. 
W konkursie na największą truskawkę nagrodę otrzymała Sylwia Bordo-
wicz, która jako jedyna dostarczyła owoc truskawki ważący 53 gramy. 

Kolejnym punktem imprezy był koncert zespołu Extazy, talent Show 
oraz gwiazda wieczoru Lady Pank. Wieczór zakończył się pokazem 
sztucznych ogni. 

Niedziela to kolejne atrakcje i koncerty. O godzinie 13 na scenie 
ponownie pojawili się podopieczni GOKiS w Buczku. Następnie odbył 
się pokaz mody truskawkowej i wyłonienie Miss i Mistera Truskawki. 
Najmłodszym uczestnikiem pokazu była Pola Kominiak (11 miesięcy), 
a najstarszą - Maja Sobala (9 lat). Pozostali to Amelia Michalak (2 lat-
ka), Hanna Sobala (3 latka) oraz Antoni Michalak (7 lat). Wszystkie stroje 
były wykonane różnorakimi technikami, a dzieci prezentowały się w nich 
przepięknie. Komisja miała bardzo trudny wybór. Oceniana była estetyka 
ubioru, nawiązanie do tematyki konkursu, kreatywność, a także autopre-
zentacja uczestnika konkursu. Miss Truskawki 2018 została wybrana Ha-
nia Sobala. Jej strój wykonany był z materiału, spódniczka z tiulu, opaska 
i ozdoba pod szyją z filcu oraz koszyczek, a w nim truskaweczki. Nagrodę 10



lipiec 2018 r.

Mistera Truskawki 2018 otrzymał jedyny chłopiec w konkursie Antoni 
Michalak. Jego strój zrobiony  był z materiału poliestrowego. Dla zwy-
cięzców konkursów przygotowano cenne nagrody. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział i gratulujemy wysokiego poziomu zgłoszo-
nych prac konkursowych.

Po emocjach konkursowych przyszedł czas na odrobinę humoru.  
Na scenie wystąpił Marcin Daniec, który skutecznie rozbawił licznie 
zgromadzoną publiczność i wprawił w wyjątkowo rozrywkowe nastroje.  
Jednak to była dopiero namiastka tego, co działo się podczas koncertu 
zespołu Weekend i koncertu gwiazdy wieczoru – Sylwii Grzeszczak z ze-
społem! Zwieńczeniem imprezy był niezwykle efektowny pokaz fajer-
werków.

Jedną z głównych atrakcji tegorocznego święta truskawki były po-
wietrzne akrobacje Grupy „Żelazny”. Odbyły się dwa pokazy, jeden solo 
w wykonaniu Wojciecha Krupy oraz pokaz dwóch samolotów, piloci: 
Wojciech Krupa i Piotr Haberland. Pokaz był niezwykle widowiskowy 
i emocjonujący. Grupa „Żelazny” to jedyna w Polsce cywilna grupa akro-
bacyjna, która lata na tłokowych, charakterystycznych, biało-czerwonych 
samolotach. Mówi się, że to „najwięksi twardziele wśród pilotów”. Bo 
niełatwo wykonywać podniebne akrobacje w zespole. Akrobacja zespo-
łowa jest o tyle wymagająca, że samoloty są blisko siebie. Podczas takiej 
akrobacji samoloty mogą lecieć w odległości 2-4 metrów od siebie z pręd-
kością dochodzącą do 300 km/h. Pokazy Grupy „Żelazny” to maksimum 
koncentracji i skupienia zarówno dla samych pilotów, ale także dla wi-
dzów, którym trudno oderwać oczy od „żelaznych” beczek, mijanek i wi-
raży. Formacja słynie z wykonywania najtrudniejszych i najbardziej wi-
dowiskowych ewolucji w powietrzu. Mamy nadzieję, że Grupa „Żelazny” 
będzie czołowym punktem programu kolejnych edycji święta truskawki.

Wójt gminy Buczek pragnie serdecznie podziękować wszystkim 
przybyłym uczestnikom XX Jubileuszowego Święta Truskawki oraz 
m.in.: Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Bachorzyna, OSP z gminy 
Buczek, Komendzie Powiatowej Policji, obsłudze medycznej, ochronie, 
pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim tym, którzy przyczynili się do 

słoNeczNie, ŚwiąteczNie, truskawkowo...

organizacji Święta Truskawki. Wójt życzy wszystkim zebranym, żeby za 
rok również spotkali się z tak miłą i sympatyczną widownią, zapewnia 
jednocześnie, iż w 2019 r. w Buczku pojawią się również bardzo dobre 
zespoły, ale szczegóły na ten temat ogłosi dopiero po wyborach. 

 Do zobaczenia za rok!

Fotoreportaż z buczkowskiego Święta Truskawki – str. 32

Na wniosek wójta gminy Buczek 
Rada Gminy przyznała dotację celo-
wą dla parafii rzymskokatolickiej pw.  
św. Jana Chrzciciela w Buczku wysoko-
ści 55.000 zł na pracę konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków znajdującym się w gminie. 
Środki zostaną przeznaczone na wymia-
nę orynnowania przy zabytkowym ko-
ściele w Buczku. 

Ponadto dodatkowo parafia w Buczku 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w kwocie ponad 60.000 złotych. 
Aktu wręczenia dokonali osobiście marszałek 
województwa łódzkiego Witold Stępień, czło-
nek zarządu Jolanta Zięba-Gzik i wójt gminy 
Buczek. Środki te przyczynią się do poprawy 
wizerunku gminy. 

fot. Urząd Marszałkowki

dBamy o zaBytkowy koŚciół 

9

Gmina Buczek informuje mieszkańców,  
iż wójt i Rada Gminy nie podjęli uchwały 
o podwyżkach za wodę, której cena od ponad 
10 lat nie została podniesiona, a wręcz do-
czekała się obniżki do 1,99 zł brutto, opłata  

za kanalizację także została obniżona do 
kwoty 3,96 zł brutto. Cena za śmieci jest jed-
ną z najniższych w województwie od osoby 
i wynosi 5 zł za śmieci segregowane, a 10 zł 
za niesortowane. 

Mamy nadzieję, że te niskie ceny pomogą 
gospodarstwom rodzinnym w lepszym funk-
cjonowaniu w dobie wysokich cen, jak i suszy 
która dotknęła naszą gminę. 

opłaty za wodę, kaNalizacJę, Śmieci
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W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Bronisław Węglew-
ski, skarbnik gminy i członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
z Bachorzyna, strażacy z Buczku i Maleni, sołtysi sołectw: Kowalew, 
Bachorzyna i Brodni. Podczas spotkania zostały podpisane umowy na 
wsparcie finansowe przez Urząd Marszałkowski:

- budowa drogi rolniczej w Woli Bachorskiej - dofinansowanie w wy-
sokości 135.000 zł 

- dofinansowanie strażnicy w Buczku i Maleni w wysokości  
14.000 zł 

- dofinansowanie trzech sołectw (granty po 5.000 zł).
Wójt poinformował marszałka o złożeniu wniosku o płatność inwe-

stycji ,,Budowa drogi Malenia – Grzeszyn” na kwotę 1 milion siedemset 
tysięcy złotych. 

B. Węglewski podziękował również marszałkowi Witoldowi Stęp-
niowi, członkom zarządu i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za 
pomoc finansową dla gminy Buczek, pochodzącą z różnych obszarów 
działalności tegoż Urzędu. 2 miliony złotych i wiele inwestycji dofi-
nansowanych z Urzędu Marszałkowskiego takich jak: rynek, wymiana 
wodomierzy, powstanie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkola, 
a także pomoc dla szkoły w Czestkowie - to w praktyce lepsze życie 
mieszkańców gminy, która w tym roku otrzyma ok. 4 mln złotych dofi-
nansowania z Urzędu Marszałkowskiego. 

2 milioNy dla GmiNy Buczek
W sobotę, 30 czerwca br., w świetlicy Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, w nowo 
wyremontowanym budynku po szkole podstawowej, odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa łódzkiego 
Witoldem Stępniem i członkiem zarządu Jolantą Ziębą-Gzik. 

Impreza rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której dzieci wier-
szem i piosenką podziękowały rodzicom za ich miłość i wychowanie. 
W nagrodę za występy oraz całoroczną pracę na przedszkolaków czekały: 
dmuchany park rozrywki, cymbergaj, wata cukrowa, popcorn, słodkości 
i kiełbaski z grilla. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt malowania 
twarzy, w którym harcerki z XX Drużyny Harcerskiej w Buczku tworzyły 
bajkowe wizerunki na twarzach dzieci.

Dodatkową atrakcją tegorocznego festynu był Piknik Matematycz-
ny. Przedszkolaki wraz z rodzicami zwiedzały specjalnie przygotowane 
przez nauczycieli przedszkolne sale o tajemniczych nazwach: Kraina 
Liczb, Kraina Kodowania, Kraina Mierzenia i Ważenia, Królestwo Figur 
i Królestwo Klasyfikowania. W każdej sali czekały na dzieci matema-
tyczne zadania do wykonania, których celem było kształtowanie umiejęt-
ności rozumienia polecenia, doprowadzania podjętej aktywności do koń-
ca oraz podniesienie wiary w siebie podczas podejmowanych wyzwań 
matematycznych. Kto sprostał wszystkim zadaniom - otrzymywał tytuł 
Zdolnego Matematyka oraz nagrodę w postaci książeczki. Przedszkolaki 

poszerzyły swoją wiedzę z zakresu przeliczania, orientacji przestrzennej, 
szeregowania i klasyfikowania oraz mierzenia przedmiotów, a poznane 
umiejętności dzieci niejednokrotnie pozytywnie zaskakiwały rodziców. 

Matematyczny Piknik był elementem programu zajęć dodatkowych 
„Kolorowa matematyka dla smyka” realizowanych w przedszkolu w ra-
mach innowacji pedagogicznej w celu efektywnego wspomaganie roz-
woju dzieci w obszarze nabywania kompetencji matematycznych dzięki 
wsparciu finansowemu funduszy europejskich w ramach projektu „Przed-
szkole na medal”.

Przygotowanie tak dużej i bogatej w atrakcje imprezy było możliwe 
dzięki prężnej pracy rady rodziców, pracowników przedszkola, dosko-
nałej organizacji i zaangażowaniu wszystkich rodziców oraz wsparciu 
sponsorów, wśród których znaleźli się: wójt gminy Buczek, Market Tom 
Kor, Tarczewski ZAKŁAD WĘDLINIARSKI, KĘPA Czestków, DADO 
PLANDEKI, Transport TYLUŚ, Centrum Fryzur Anna Kowalska, Skład 
Budowlano-Opałowy „CHICHOTEK”, AUTO BOSS Kacperski.

Monika Kochanek

kolorowy FestyN rodziNNy
W  słoneczne piątkowe popołudnie 8 czerwca br. w buczkowskim przedszkolu już po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny, którego 
celem było pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę na świeżym powietrzu oraz integracja środowiska przedszkolnego.

Wójt gminy Buczek przypomina wszystkim 
producentom rolnym o składaniu wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej na rok 2018. Rolnicy mogą 
składać wniosek w terminie 1-31 sierpnia 2018 
r. do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) 

w zależności od właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów rolnych będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu tego produ-
centa rolnego (w tym dzierżawcy) wraz z fak-
turami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 
31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.  
wynosi: 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 17 listopada 2017 r. stawka zwrotu podatku 
akcyzowego wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Buczku  (pok. nr 1- hol).

zwrot podatku akcyzoweGoopłaty za wodę, kaNalizacJę, Śmieci
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Sołectwo Sięganów otrzymało dotację ce-
lową na zadanie dotyczące unowocześnienia 
sali w budynku Domu Ludowego w tej miej-
scowości. Całkowity koszt zadania wyniesie 
10 200 zł, w tym 5 000 zł dotacji. W ramach 
zadania zostaną zakupione materiały w celu 
przeprowadzenia prac remontowych dużej sali 
i materiały na wykonanie stołów. Ponadto zo-
staną zakupione drzwi, krzesła i warnik do 
wody. Wszystkie prace remontowe i montaż 
stołów wykonują nieodpłatnie mieszkańcy Się-
ganowa. Projekt będzie realizowany w terminie 
od 1 lipca do 10 września br.

Kolejnym sołectwem gminy Łask, któ-
remu przyznano dotację, jest Remiszew. Do-
tację w wysokości 5 000 zł przeznaczono na 
zadanie pn. „Unowocześnienie świetlicy wiej-
skiej w Remiszewie”, całkowity koszt zadania 
10 500 zł. W ramach projektu zostanie wyre-

podpisaNo umowy Na GraNty sołeckie 
Ostatniego dnia czerwca łaski ratusz gościł marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia 
i wicemarszałek Jolantę Ziębę-Gzik. Była to wyjątkowa okazja, bowiem przyznano dotacje i granty 
sołeckie. Znalazły się środki dla pływalni, OSP Łask (zakup kamery termowizyjnej z walizką) oraz sołectw 
Remiszew, Sięganów i Wrzeszczewice. O liftingu pływalni pisaliśmy w poprzednim numerze „Panoramy”. 
W tym przybliżymy zmiany, jakie zajdą we wspomnianych sołectwach.

Wieść o nich rozeszła się pośród miesz-
kańców lotem błyskawicy. Korzysta z nich 
młodzież, dorośli, a także seniorzy. Tutaj łyżka 
dziegciu: ponownie dali o sobie znać wanda-
le. Powywracane elementy, podkopana tablica 
informacyjna i porzucona łopata... Taki widok 
zastali pracownicy urzędu na osiedlu Przyle-
sie zaledwie po kilku dniach funkcjonowania 
obiektów. Co kierowało sprawcami? Trudno 
zrozumieć takie akty bezmyślności i arogan-
cji. Wierzymy, że podobne zdarzenia już nigdy 
będą miały miejsca, a mieszkańcy będą mogli 
się bez przeszkód cieszyć nowymi siłowniami.

Gdzie znajdują się siłownie?
- teren skateparku
- teren przy ul. Mickiewicza

rekreacJa pod chmurką

Nowoczesne technologie poprawiają jakość naszego życia 
i sprawiają, że jest ono o wiele wygodniejsze. Możliwość 
dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędzie jest jednym 
z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii razem z Krajową Izbą 
Rozliczeniową S.A.  prowadzi prace nad upowszechnieniem płatności 
bezgotówkowych. Działania realizowane są w ramach programu upo-

w łaskim urzędzie zapłacimy kartą

montowana toaleta oraz zostanie wydzielona 
szatnia i hol. Przy realizacji tego wniosku zo-
staną również zakupione materiały, a prace re-
montowe wykonają mieszkańcy we własnym 
zakresie. Projekt będzie realizowany od 1 lipca 
do 15 października br.

 Trzecim sołectwem, które otrzymało do-
tację, są Wrzeszczewice. Wniosek pozytywnie 

rozpatrzony dotyczy przeprowadzenia warszta-
tów pn. „Zapomniane potrawy - międzypokole-
niowe warsztaty kulinarne w sołectwie Wrzesz-
czewice”. Całkowity koszt zadania 5 500 zł, 
w tym dotacja 2 500 zł. Warsztaty kulinarne po-
prowadzą bezpłatnie członkinie Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach. Potra-
wy będą przygotowywane z produktów wła-
snych, jak również zakupionych z dotacji. Po-
nadto w ramach projektu planowany jest zakup 
wyposażenia do świetlicy, które jest niezbęd-
ne, aby przeprowadzić wspomniane warsztaty.  
Zajęcia odbędą się w październiku br., a zakoń-
czy je podsumowująca biesiada.

Celem realizowanych projektów jest po-
prawa funkcjonalności i atrakcyjności obiek-
tów, jak również nawiązywanie kontaktów 
wielopokoleniowych. 

Ewa Krysiak-Miksa

- teren za Łaskim Domem Kultury
- teren przy Orliku na osiedlu Przylesie
- teren ZSO w Kolumnie
Wykonawcą prac była firma Fit Park  

Sp. z o.o. - Sp.k. z Torunia, a koszt inwestycji 
to 85.817,10 zł (63,63% dofinansowania).

„Budowa siłowni zewnętrznych w gmi-
nie Łask” została realizowana przy pomo-
cy środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie.

        Michał Janiszewski

Nareszcie są! W gminie Łask powstało 5 nowych siłowni zewnętrznych. 
Moda na tego typu miejsca rekreacji nie mija, a aktywne formy wypoczyn-
ku cieszą się coraz większą popularnością. 

wszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji 
publicznej. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie mo-
delu akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali 
POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicz-
nej, który jest bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów.

W Urzędzie Miejskim w Łasku znajdują się 3 terminale płatnicze. 
Pierwszy w Biurze Obsługi Interesanta, gdzie zapłacimy opłatę skarbową, 
w pokoju nr 17 uregulujemy podatek od nieruchomości, a w pokoju nr 22 
dokonamy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawniejsza obsługa, mniejsze koszty, oszczędność czasu, a przede 
wszystkim wygoda interesantów, to główne zalety wprowadzonej inno-
wacji. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych w łaskim ratuszu. 

Michał Janiszewski
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Dwadzieścia lat dla kraju czy miasta to okres 
niewielki, ot – jedno pokolenie rodaków. Dla 
pojedynczego mieszkańca Łasku czy nawet fir-
my – to jednak szmat czasu, wręcz epoka. Tak 
właśnie jest w przypadku łaskiej firmy „Metal-
bud”, obchodzącej w tym roku 20-lecie istnie-
nia.

Jubileuszowy piknik to miły akcent podkre-
ślający upływający czas, ale i niełatwą drogę 
do sukcesu. Przypomnijmy zatem kilka faktów 
i ludzi będących współtwórcami sukcesu firmy.

TU NIC NIE STOI W MIEJSCU
Wszystko zaczęło się w 1998 roku, a wła-

ściwie już wcześniej - od niewielkiej hurtowni 
budowlanej. Zanim powstała - były sklepy z ar-
tykułami wyposażenia mieszkań. A że małżon-
kowie: Zdzisław i Ewa Krakowscy bezustannie 
parli do przodu, rozwijając firmę, nadszedł taki 
moment, że siedziba przy ulicy Słowackiego 
stała się za ciasna i w ubiegłym roku przenieśli 
się w rejon ulicy Objazdowej. Tu firma jest do-
skonale widoczna z trasy, dysponuje też więk-
szym terenem, co ma niebagatelne znaczenie 
w przypadku dalszego rozwoju. A ten jest już 
wpisany w geny właścicieli…

- Bezustannie rozszerzamy asortyment 
i jesteśmy już poważnym kontrahentem dla 
naszych partnerów z branży – mówi Z. Kra-
kowski. - Oferujemy materiały budowlane 
w dobrych cenach i wysokiej jakości, potrafimy 
zapewnić profesjonalną obsługę i zaopatrzyć 
każdą budowę, każdego indywidualnego inwe-
stora. 

Z. Krakowski twierdzi, że najmocniejszą 
stroną firmy są silikatowe bloczki różnego typu, 
a także systemy dociepleń. „Metalbud” wspiera 
też lokalne firmy, oferując klientom materiały 
tutejszych wytwórców, choć chciałby, aby było 
ich znacznie więcej niż dziś.

INWESTOWANIE - KLUCZ  
DO SUKCESU

Pan Zdzisław pochodzi z Luciejowa, jego 
małżonka jest zaś rodowitą mieszkanką grodu 
nad Grabią. Pobrali się na początku lat osiem-
dziesiątych. W 1990 roku, wraz z „wybuchem” 
przedsiębiorczości Polaków postanowili zająć 
się handlem. Dla takich jak oni były to wów-
czas bardzo dobre czasy, bo „głodny” rynek 
wchłaniał właściwie każdy towar - był olbrzy-
mi popyt, ale i inflacja. Żona pracowała wów-
czas w łaskim szpitalu i praca na swoim wyda-
wała im się wielką szansą. 

- Jak dochodzi się do takiej wielkości firmy 
i wielkich obrotów? – pytamy pana Zdzisława.

- Dzięki zyskom bezustannie inwestowa-
liśmy w dalszy rozwój i właściwie tak jest od 
dwudziestu lat.

- A jak jest dziś – czy jest szansa na dalszy 
rozwój?

- Tak, widać ożywienie w branży budowla-

20 lat „metalBudu”

nej, o czym świadczy chociażby to, że brakuje 
np. cegły czerwonej i wyrobów silikatowych, 
że po wiele artykułów ustawiają się kolejki. 
Mamy klientów np. z Łodzi, których przycią-
gamy dobrymi cenami i profesjonalną obsługą.

- A przyszłość? 
- Nie będę narzekać, mamy bodziec do 

działania i dalszego rozwoju choćby w posta-
ci nowej lokalizacji firmy, chcemy też powięk-
szyć asortyment wyrobów, na przykład o stal, 
piaski i żwiry, bo ich brakuje w naszej ofercie.

LUDZIE - NAJWAŻNIEJSI
Jak zawsze – największym atutem firmy 

są ludzie. Załoga „Metalbudu” nie jest duża, 
ale nieźle sobie radzi z ogromem zadań. Samo 
poznanie bogatego asortymenty towarów ofe-
rowanych klientom wymaga nie tylko czasu, 
ale i predyspozycji. Wielu pracowników zwią-
zanych jest z firmą od początku, jak np. kie-
rownik Mariusz Pawlik, inni, jak np. Adam 
Jakóbczak, Ryszard Krystosik, Adam Szym-
czak i Arkadiusz Zajda, legitymują się niewiele 
mniejszym stażem.

Ewa i Zdzisław Krakowscy dochowa-
li się dwójki dzieci: syna i córki. Obydwoje 
wykształceni. Córka jest absolwentką prawa 
i prowadzi własną firmę, ale wspiera rodziców.  
To cenna pomoc, bo czasy są takie, że wyma-
gają nie tylko operatywności i zmysłu handlo-
wego, ale i znajomości przepisów. A te ostatnie 
to przecież prawdziwa dżungla, choć kolejne 

rządy mówią wciąż o zmniejszeniu papierolo-
gii i przepisów…

Jubileusz firmy zbiegł się w czasie z moc-
nym akcentem w życiu firmy i pana Zdzisła-
wa. W maju tego roku odbyło się tradycyjne 
strzelanie do kura, w czym uczestniczył też  
Z. Krakowski, wszak należy do Łaskiego Brac-
twa Strzelców Kurkowych. A że oko ma cel-
ne – zestrzelił kura i został królem kurkowym. 
Obwieszczono to na łaskim rynku podczas 
czerwcowego Jarmarku. Dodajmy jeszcze, 
że pan Zdzisław jest też członkiem Łaskiego  
Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych.

(PO)

ciąGle do przodu
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W latach 60-tych ubiegłego stulecia opieką 
nad obiektami, stadionem i sprzętem oraz przy-
gotowywaniem boiska zajmował się Zygmunt 
Gabryączyk, lecz w 1968 r., z chwilą powsta-
nia klubu „Budowlani”, nastąpiły duże zmiany. 
Przy rogu ulic Żeromskiego i Lutomierskiej 
zamontowano wówczas bramę wjazdową z na-
pisem: Stadion MZKS „Budowlani” Łask pod 
nadzorem Zygmunta Kmiecika, Andrzeja Ren-
deckiego i Władysława Sobczaka. Tuż obok po-
wstała kasa biletowa. Od strony ulicy Lutomier-
skiej zamontowano drugą bramę. 

Przy osiąganiu coraz lepszego poziomu 
sportowego niezbędne było wyposażenie za-
wodników w elementy stroju. W celu zapew-
nienia piłkarzom potrzebnych rzeczy zorgani-
zowany został wyjazd do NRD, gdzie był moż-
liwy zakup sprzętu sportowego lepszej jakości 
przy porównywalnej cenie. Ostatecznie spra-
wunków dokonano we Frankfurcie i w Eisen-
hüttenstadt. W wyjeździe uczestniczyłem razem 
z Janem Sobczakiem i Janem Matysikiem.

Nad prawidłowym udzielaniem pomocy za-
wodnikom czuwała dyplomowana pielęgniarka 
Krystyna Smolarek. Ze względu na jej niewąt-
pliwy urok osobisty, często była wzywana na 
boisko bez rzeczywistej potrzeby medycznej.

Uzyskiwano coraz lepsze wyniki, dzięki 
czemu wzrastało powszechne zainteresowa-
nie piłką nożną. Na meczach pojawiali się nie 
tylko łaskowianie, ale także mieszkańcy sąsia-
dujących miast, m.in. Zduńskiej Woli, Zelo-
wa, Pabianic i Łodzi. Do częstych gości nale-
żał popularny bramkarz klubu ŁKS Łódź Jan  
Tomaszewski (reprezentant Polski, rozegrał 63 
mecze, był świadkiem m.in. przegranego me-
czu rezerw ŁKS z wynikiem 0:5 – bramkarzem 
w tym spotkaniu był Mieczysław Puchalski).

Wśród naszych kibiców szczególnie wy-
różniał się Wojciech Hajncel, którego charak-
terystyczny głos docierał do wszystkich części 
stadionu. Jego specyficzne komentarze (np. 
„ósemka do zajezdni”, „sędzia proszony do 
telefonu”) regularnie rozbawiały obecnych na 
meczach sympatyków sportu. Nasz stadion czę-
sto odwiedzał także redaktor Wojciech Filipiak 
(jako nastolatek), dziennikarz „Głosu Robotni-
czego”, a później „Dziennika Łódzkiego”, któ-
ry przyglądał się rozgrywanym meczom wraz 
ze swoim ojcem.

W tamtych latach niewiele spotkań rozgry-
waliśmy na terenie naszego powiatu, ale godny 
uwagi był mecz w ramach Pucharu Polski roze-
grany z zespołem Tęcza Brodnia. Przy bardzo 
licznym udziale kibiców zwyciężyliśmy wów-
czas 18:2, spotkanie zostało jednak skrócone 
o kilka minut ze względu na zapadający zmrok.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się 
derby powiatu łaskiego, podczas których uka-

aNdrzeJ lisiecki

ze wspomNień sportowca
Z dużą przyjemnością wysłuchałem pozytywnych opinii na temat opisanych przeze mnie wspomnień z działalności klubu MZKZ 
„Budowlani” Łask, które opublikowano w kilku numerach „Panoramy Łaskiej” (nr 2-4/2015). W związku z tym postanowiłem 
przekazać więcej szczegółów i informacji pozostających w mojej pamięci.

zał się transparent z hasłem „Jak świat światem, 
gmina Zelów nie wygra z powiatem”, wykona-
ny przez Ryszarda Wróbla. Te zawody miały 
zawsze szczególną oprawę. Istotną rolę odegrał 
w nich długoletni działacz Włókniarza Zelów, 
Eugeniusz Smolny, który mobilizował swoich 
zawodników, a przede wszystkim bardzo sku-
tecznych napastników: Henryka Kaczorow-
skiego i Wojciecha Sudaka do pokonania nasze-
go zespołu. Wtedy też powstał mój boiskowy 
pseudonim „Moja”, którego doświadczam po 
dzień dzisiejszy. 

Niesamowite wspomnienia wiążą się tak-
że z obozami kondycyjnymi. Szczególnie za-
padł mi w pamięci obóz zimowy w Szklarskiej 
Porębie (1972 r.). W ramach przygotowań do 
rozgrywek została zaplanowana duża zabawa 
biegowa. W tym celu po śniadaniu wybraliśmy 
się w karkonoskie grzbiety polodowcowe na 
wysokość 1175 m n.p.m., w tzw. Śnieżne Kotły. 
Podczas biegu zgubiliśmy szlak i nie potrafili-
śmy powrócić do ośrodka wczasowego „Sasan-
ka”, w którym byliśmy zakwaterowani. Dopiero 
czechosłowacka straż graniczna wytłumaczyła 
nam, w jaki sposób dotrzeć do celu. Wyczer-
pani i zmęczeni zdążyliśmy jeszcze wrócić na 
kolację.

Niewątpliwie ważne wydarzenie stanowił 
mecz towarzyski piłki nożnej rozegrany w 1982 
roku z okazji 560-lecia miasta Łasku. Spotka-
nie umownie nazwano „Urzędnicy kontra Dy-
rektorzy”. Mecz zakończył się zwycięstwem 
zespołu dyrektorskiego wynikiem 4:2. W ze-
spole „Urzędników” wystąpili: Tadeusz Chod-
kiewicz, Edmund Stolarczyk, Andrzej Sroczyń-
ski, Andrzej Sosnowski, Jacek Pałuszyński, 
Jerzy Grzela, Eugeniusz Małecki, Emil Kału-
żyński, Andrzej Banaszczyk, Władysław Lach, 
Zygmunt Druch, Bogdan Masirek i Zdzisław 
Sciegiński. Natomiast w zespole „Dyrektorów” 
zagrali: Andrzej Lisiecki, Leopold Rozwando-
wicz, Zygmunt Zastrużny, Ireneusz Krawczyk, 
Marcin Krysiak, Sławomir Tralewski, Janusz 
Klawe, Maciej Bukowiecki, Jerzy Witaszczyk, 
Stanisław Pobielajew, Henryk Tyluś i Fryderyk 
Kucharski.

dokończenie  w następnym numerze
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ElżbiEta i tadEusZ bucZak

Halina i WładysłaW GoGolEWscy

EdElGard i Marian łycZkoWscy

60- lecie pożycia małżeńskiego
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alicja i MirosłaW MalinoWscy

irEna i stanisłaW brZoZoWscy

janina i stanisłaW ciEbiada Zofia i albin Gajda

cEcylia i jan jasińscysabina i MicHał fElcZakoWiE

medale dla małżonków
21 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek. Osiemnaście par świętowało 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, zwaną złotymi godami, jedna para – 55., 
szmaragdową i trzy pary 60., diamentową rocznicę w małżeństwie.

Burmistrz Łasku podkreślił, że ten piękny jubileusz to dowód wzajemnego zrozumienia istoty małżeństwa, to wzór dla młodych pokoleń zakładających 
rodziny. „Przed 50. laty stanęliście na ślubnych kobiercach piękni, młodzi, pełni wiary i nadziei. Ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość 
małżeńską oraz to, że pozostaniecie na tej ziemi już zawsze ze sobą. „Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę i za to wszystko, 
czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym”. Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk-Grącką: „Gratuluję Państwu, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość nadal w Was trwała. 
Abyście w dobrym zdrowiu i spokoju doczekali kolejnej jubileuszowej uroczystości”.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem  rodziny doceniony został przez władze 
państwowe, dowodem czego są przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi zostali 
udekorowani Państwo: Irena i Stanisław Brzozowscy z Łasku, Janina i Stanisław Ciebiada z Łasku, Sabina i Michał Felczakowie z Wronowic, Zofia i Albin 
Gajda z Łasku, Cecylia i Jan Jasińscy z Łasku, Zdzisława i Jan Kaźmierczakowie z Łasku, Barbara i Stefan Kowalczykowie z Łasku, Krystyna i Czesław  
Kowalczykowie z Łasku, Krystyna i Wiesław Miłosz z Okupa Wielkiego, Zdzisława i Włodzimierz Pałuszyńscy z Łasku, Alina i Antoni Pospieszni  
z Łasku, Janina i Wojciech Rucińscy z Łopatek, Zofia i Józef Smolarkowie z Anielina, Krystyna i Leszek Stępień z Łasku, Magdalena i Stanisław 
Szewczykowie z Woli Stryjewskiej, Janina i Andrzej Szczepaniakowie z Ostrowa, Halina i Stefan Świegoccy z Łasku oraz Krystyna i Adam Ziętala 
z Łasku. Sześćdziesiątą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elżbieta i Tadeusz Buczak z Łasku, Halina i Władysław Gogolewscy z Łasku 
(Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie udekorowani byli wcześniej, obchodząc 50. rocznicę ślubu) oraz Edelgard i Marian Łyczkowscy z Łasku. 
55-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Alicja i Mirosław Malinowscy z Łasku.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów. Lampką 
szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia. 

Miłym akcentem był występ lokalnych zespołów: zespołu wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Canto Amici” pod kierownictwem Marzeny 
Lamch-Łoniewskiej i kabaretu „Rydz”, któremu akompaniował Krzysztof Straburzyński.
         Lilia Ślusarczyk-Grącka
        kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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krystyna i cZEsłaW koWalcZykoWiE

krystyna i WiEsłaW MiłosZ

ZdZisłaWa i jan kaźMiErcZakoWiE ZdZisłaWa i WłodZiMiErZ PałusZyńscy

barbara i stEfan koWalcZykoWiE alina i antoni PosPiEsZni
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Burmistrz Łasku podkreślił, że ten piękny jubileusz to dowód wzajemnego zrozumienia istoty małżeństwa, to wzór dla młodych pokoleń zakładających 
rodziny. „Przed 50. laty stanęliście na ślubnych kobiercach piękni, młodzi, pełni wiary i nadziei. Ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość 
małżeńską oraz to, że pozostaniecie na tej ziemi już zawsze ze sobą. „Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę i za to wszystko, 
czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym”. Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk-Grącką: „Gratuluję Państwu, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość nadal w Was trwała. 
Abyście w dobrym zdrowiu i spokoju doczekali kolejnej jubileuszowej uroczystości”.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem  rodziny doceniony został przez władze 
państwowe, dowodem czego są przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi zostali 
udekorowani Państwo: Irena i Stanisław Brzozowscy z Łasku, Janina i Stanisław Ciebiada z Łasku, Sabina i Michał Felczakowie z Wronowic, Zofia i Albin 
Gajda z Łasku, Cecylia i Jan Jasińscy z Łasku, Zdzisława i Jan Kaźmierczakowie z Łasku, Barbara i Stefan Kowalczykowie z Łasku, Krystyna i Czesław  
Kowalczykowie z Łasku, Krystyna i Wiesław Miłosz z Okupa Wielkiego, Zdzisława i Włodzimierz Pałuszyńscy z Łasku, Alina i Antoni Pospieszni  
z Łasku, Janina i Wojciech Rucińscy z Łopatek, Zofia i Józef Smolarkowie z Anielina, Krystyna i Leszek Stępień z Łasku, Magdalena i Stanisław 
Szewczykowie z Woli Stryjewskiej, Janina i Andrzej Szczepaniakowie z Ostrowa, Halina i Stefan Świegoccy z Łasku oraz Krystyna i Adam Ziętala 
z Łasku. Sześćdziesiątą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elżbieta i Tadeusz Buczak z Łasku, Halina i Władysław Gogolewscy z Łasku 
(Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie udekorowani byli wcześniej, obchodząc 50. rocznicę ślubu) oraz Edelgard i Marian Łyczkowscy z Łasku. 
55-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Alicja i Mirosław Malinowscy z Łasku.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów. Lampką 
szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia. 

Miłym akcentem był występ lokalnych zespołów: zespołu wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Canto Amici” pod kierownictwem Marzeny 
Lamch-Łoniewskiej i kabaretu „Rydz”, któremu akompaniował Krzysztof Straburzyński.
         Lilia Ślusarczyk-Grącka
        kierownik Urzędu Stanu Cywilnego



18 M E D A L E  D L A  M A Ł Ż O N K Ó Wlipiec 2018 r.

janina i WojciEcH rucińscy Zofia i jóZEf sMolarkoWiE

MaGdalEna i stanisłaW sZEWcZykoWiE

Halina i stEfan ŚWiEGoccy

już Po odZnacZEniacH…

krystyna i lEsZEk stęPiEń

janina i andrZEj sZcZEPaniakoWiE

krystyna i adaM Ziętala
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Nikt się u nas nie nudził. Czas upłynął cie-
kawie, kreatywnie i wesoło. Jednym słowem 
świetnie się razem bawiliśmy. Projektowaliśmy 
klapaki plażowe, różnorodne wzory z korali-
ków, z których powstały piękne breloki. Stwo-
rzyliśmy las pełen drzew i zwierząt – taki nasz 
wymarzony. Gdy wiał wiatr, robiliśmy latawi-
ce, które szybowały pod niebo, by przegonić 
chmury i przynieś wymarzone słońce. Stwo-

wakacyJNe wspomNieNia
„Wakacje z biblioteką w Kolumnie” dobiegły końca. Pozostały ciepłe wspomnienia, zdjęcia oraz prace plastyczne 
wykonane przez dzieci. Można je zobaczyć w filii i na profilu fb. 

rzyliśmy boiska do gry, a następnie rozgrywa-
liśmy mistrzostwa w piłce nożnej.  

W „Dzień Detektywa” rozwiązywaliśmy 
zagadkę zagubionego klucza do biblioteki! 
Były wskazówki zapisane tajemniczym ko-
dem, szukaliśmy mapy, kopaliśmy w ziemi by 

Dla szkoły czerwiec to tradycyjnie czas podsumowań i ocen pracy 
uczniów. To miesiąc, który przynosi wiele powodów do zadowolenia 
z wyników i osiągnięć wychowanków. W tym roku uczeń z Kolumny 
- Marcel Witusik z klasy VI b wywalczył awans do etapu centralnego 
w ogólnopolskim konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego”. W wieloetapowych zmaganiach konkursowych, trwają-
cych od października ubiegłego roku, wzięło udział ok. 14 tys. uczniów 
z całej Polski. Marcel nie miał łatwego zadania, prawo udziału w zawo-
dach centralnych przysługiwało dwójce laureatów z najlepszymi wyni-
kami. W drodze do Warszawy musiał pokonać 34 zawodników ze szkół 
podstawowych całego województwa łódzkiego. Zdolny szóstoklasista  
z Kolumny zajął I miejsce i znalazł się w gronie 40 uczniów zaproszo-
nych na finały konkursu do stolicy.

Przez trzy dni Marcel zmagał się z zadaniami, które w znacznym 
stopniu wykraczały poza podstawę programową. Pięć konkurencji kon-
kursowych obejmowało: eksponat muzealny, geografię militarna, broń 
i barwę, historię oręża polskiego w sztuce (malarstwo, literatura, mu-
zyka, film) oraz zabytki i obiekty historyczne. Uczniowie musieli wy-
kazać się znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922,  
jak również wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego z uwzględnie-
niem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii woj-
skowej, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

uczeń z pasJą
Tytuł laureata na etapie centralnym w Warszawie „Losów 
żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla Marcela Witusika, 
ucznia SP nr 4 w Kolumnie.

Tematyka tegorocznej edycji konkursu doskonale wpisała się w ideę 
„Roku dla Niepodległej”. W trakcie trwania konkursu uczniowie nie tyl-
ko rywalizowali między sobą, ale również wspólnie złożyli kwiaty przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, a także mieli okazję zwiedzić Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Woj-
skowej w Mińsku Mazowieckim, jak również 23. Bazę Lotnictwa Tak-
tycznego w Mińsku Mazowieckim i bazę 2 Grupy Poszukiwawczo-Ra-
towniczej w Mińsku Mazowieckim.

Marcel Witusik zajął XI miejsce i otrzymał tytuł laureata etapu cen-
tralnego, dodatkowo uczeń w przyszłości może liczyć na dodatkowe 
punkty w procedurze rekrutacji do szkół średnich.

Dorota Janiszewska

znaleźć dalsze polecenia, zrobiliśmy lornetki 
i szkła powiększające. Nasz wysiłek się opła-
cił, klucz został odnaleziony! 

Graliśmy również w gry planszowe, które 
dziś przeżywają prawdziwą rewolucję. W dniu 
„Zabaw naszych rodziców” poznaliśmy gry: 
Baba-jaga patrzy, Kolory, Klasy, Ciuciubab-
kę, Dwa ognie, Kapsle, Lampa-nos, Gąski do 
domu, Głuchy telefon, Kółko i krzyżyk, Po-
midor, Chowanego, skakaliśmy w gumę i na 
skakankach. Na koniec malowaliśmy wspól-
ny mega obraz, który przedstawiał wymarzo-
ne wakacje. Każdy więc mógł znaleźć coś dla 
siebie. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za-
jęć za wspólną zabawę. Dziękujemy również 
Magdalenie Klimczak, Stowarzyszeniu „Szu-
flandia”, Nasza Kolumna i ZSO w Kolumnie. 
Wszystkie zajęcia były bezpłatne dla uczestni-
ków dzięki dotacji gminy Łask przeznaczonej 
na projekt „Aktywne Wakacje 2018”.

Magdalena Jarosławska
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Komu należy zawdzięczać niespodziewane zaistnienie festiwalu kie-
rowanego do mieszkańców gminy i okolic oraz odpoczywających tam 
letników? Inicjatywa wyszła od księdza Piotra Pirka, proboszcza rzym-
skokatolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Ar-
chanioła, który prowadzi działalność kulturalną w Centrum Idei Ku Hu-
manizmowi przy kolegiacie łaskiej, a współpracę z nim podjęła łódzka 
Agencja Artystyczna CODA.

Pierwszy festiwal, realizowany przy finansowym wsparciu gminy 
Łask oraz kilku skromnych regionalnych donatorów, prezentował bogatą 
literaturę muzyczną poruszającą się po różnych obszarach sacrum i pro-
fanum. Ta idea festiwalu została podtrzymana, jednak już w drugim, te-
gorocznym wydaniu imprezy pojawiła się koncepcja scalająca wszystkie 
letnie koncerty hasłem „Przenikanie”, a obsada muzyków nadała festi-
walowi charakter międzynarodowy. Jego program ma właśnie prezen-
tować przenikanie się w muzyce różnych kultur, tradycji, stylów i eks-
presji wykonań. Znakomicie pokazały to wszystkie lipcowe koncerty, 
począwszy od inauguracyjnego „Śpiewy Pana Stanisława”, poświęcone-
go twórczości operowej i pieśniarskiej Moniuszki, w którym usłyszeli-
śmy jak na wyobraźnię kompozytora oddziaływał folklor Polski, Litwy 
i Białorusi oraz dawna sarmacka i patriotyczna nuta. Znakomita obsada 
solistów, związanych z łódzką sceną muzyczną: Jolanta Gzella - mezzo-
sopran, Sylwia Strugińska-Wochowska – sopran, Krzysztof Marciniak 
- tenor i Grzegorz Szostak – bas, przy akompaniamencie doświadczonej 
w pracy ze śpiewakami pianistki Danuty Antoszewskiej wzruszali, za-
chwycali i bawili. 

Tydzień później słuchaliśmy koncertu zatytułowanego „Muzyka her-
bacianych pól” z udziałem oklaskiwanej na wielu światowych estradach 
koncertowych chińskiej pianistki Man Lee Szczepańskiej i grającej na 
tradycyjnych chińskich instrumentach, charyzmatycznej artystki Anny 
Krysztofiak. Sensacją stał się wpleciony do chińsko-polskiego progra-
mu występ córek Man Lee Szczepańskiej, 6-letniej skrzypaczki Mirandy 
oraz 11-letniej wiolonczelistki i pianistki Awaz. Najmłodsza wykonaw-
czyni koncertu po brawurowym „Kujawiaku a-moll H” Wieniawskiego 
odebrała owacyjne oklaski.

Trzecia niedziela upłynęła w łaskiej kolegiacie pod znakiem muzyki 
klezmerskiej, prezentowanej przez „ACCORINET KLEZMER BAND”, 
który tworzą wirtuozi związani z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 
Kaliskiej: Arkadiusz Hylewski - skrzypce, Marek Maciejewski - klarnet, 
Hieronim Bartczak - akordeon oraz wokalistka Katarzyna Wieczorek. 
Zespół wykonując z wielką swobodą i zmysłem improwizacji szeroko 
pojętą muzykę klezmerską we własnym artystycznym ujęciu pokazał, 
jaką transformację przeszła ona od czasów kiedy była związana z obrzę-
dami religijnymi do dzisiaj, kiedy w dużej mierze powiązana jest z jaz-
zem i naszą kulturą. To był kolejny niezapomniany wieczór muzyczny, 
pełen rzewności, nostalgii i tkliwości, ale także dowcipu.

p r z e N i k a N i e 
ii letNi międzyNarodowy Festiwal w łaskieJ koleGiacie

Latem ubiegłego roku w Łasku wystartował nowy festiwal muzyczny pod nazwą „Muzyka w XVI-wiecznej kolegiacie” i choć nie 
stanowił on konkurencji dla tak renomowanych przedsięwzięć w województwie jak „Kolory Polski” czy „Muzyczne Lato w Sokolnikach 
Lesie”, stał się swego rodzaju wydarzeniem w życiu muzycznym Łasku, w którym wcześniej o takiej imprezie nikt nawet nie pomyślał. 

Dwie ostatnie niedziele lipca zostały poświęcone muzyce stricte re-
ligijnej lub poruszającej się w przestrzeni sacrum. 22 lipca miłośnicy 
muzyki oratoryjnej mieli rzadką okazję wysłuchania najpiękniejszych, 
najbardziej znanych arii o treści religijnej z oper, oratoriów i mszy  
J. F. Haendla, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna - Bartholdiego,  
CH. Gounoda, A. Piazzoli i Arvo Parta. Zachwycający głos bohaterki 
tego wieczoru mezzosopranistki Marty Wryk, zamieszkałej w Niem-
czech, obecnej na scenach muzycznych Virginia Opera, Kolonii, Bonn, 
Wiesbaden, w Nowym Yorku i innych stanach Ameryki, wprawił pu-
bliczność w  zachwyt, a niezawodnie wirtuozowski, solowy występ jej 
akompaniatora Jakuba Garbacza jeszcze raz potwierdził nieprzeciętny 
talent i wysoką formę polskiego organisty.

Głębokich przeżyć w przestrzeni sacrum dostarczył publiczności 
ostatni lipcowy koncert w obsadzie - mezzosporan Martyna Kasprzyk-
-Peralta - Polska i organy Marta Chorzyńska - Niemcy. W tym koncercie 
byliśmy najbliżej Boga z pieśnią, której myślą przewodnią było odda-
nie naszego życia Najświętszej Maryi i Chrystusowi - naszemu królowi 
i przewodnikowi. Repertuar i wzajemne, na poziomie duchowym, poro-
zumienie wykonawczyń koncertu sprawiło, że ten koncert można nazwać 
żarliwą modlitwą.

Jak zapowiada się w kolegiacie ciąg dalszy festiwalu? To będzie 
atrakcja za atrakcją:

- w pierwszą niedzielę sierpnia lubiane, znane i nieznane  
„Tanga świata” w wykonaniu artystów warszawskich, zespołu „Al Tango”  
z Piotrem Rafałko, jako solistą wokalistą

- w drugą, tuż przed Świętem Wojska Polskiego dynamiczny kwar-
tet wokalny Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w programie 
„Gdy piosenka szła do wojska”

- trzecią w koncercie zatytułowanym „Słońca zamknięte w dźwię-
kach Południa” wypełni muzyka dawna ukrywająca się w formach i ryt-
mach temperament twórców hiszpańskich i włoskich

- finał kierowany jest do miłośników „lżejszej muzy”, czyli operetki. 
W koncercie „Z Wiednia do Paryża i Budapesztu” zaprezentują  

się z towarzyszeniem zespołu Adama Manijaka czołowi śpiewacy teatrów 
Łodzi i Warszawy: Jolanta Bobras, Anna Kutkowska-Kass, Romuald  
Spychalski i Maciej Markowski. Artyści zaproszą nas do ekskluzyw-
nych kręgów budapesztańskiego variete i paryskiego teatru buffo, a także  
do Wiednia, gdzie nieodmiennie królował walc.

Patronat honorowy nad festiwalem objął m.in. burmistrz Łasku  
Gabriel Szkudlarek, a gmina Łask współfinansuje muzyczne przedsię-
wzięcie. 

Krystyna Pietranek-Kulis
Fot. Piotr Siwek
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Msza celebrowana była przez: ks. Adama Stańdo - kapelana straża-
ków województwa łódzkiego, ks. kan. Jarosława Wojtalę - kapelana stra-
żaków powiatu łaskiego i ks. kan. Dariusza Chlebowskiego - proboszcza 
parafii Sędziejowice. 

Po mszy pododdziały oraz poczty sztandarowe przy akompaniamen-
cie orkiestry dętej „Druh” przemaszerowały na plac przed strażnicą OSP 
w Sędziejowicach, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
pamiątkowej dla upamiętnienia uroczystych obchodów. Jej odsłonięcia 
dokonał dh Wojciech Pokora - członek Prezydium Zarządu OW Związku 
OSP RP w Łodzi, prezes Zarządu OP Związku OSP RP w Łasku, w to-
warzystwie st. bryg. Piotra Rudeckiego - komendanta powiatowego PSP 
w Łasku, Jerzego Kotarskiego - wójta gminy Sędziejowice i dh. Włady-
sława Gabrysiaka - prezesa OSP w Sędziejowicach. 

Następnie odznaczono strażaków odznakami za wysługę lat: - 45 lat 
w OSP druha Bogdana Krawczyka; - 40 lat w OSP druhów: Krzysz-
tofa Chachułę, Lechosława Matusiaka i Jerzego Stachowiaka; - 35 lat 
w OSP druha Czesława Masiaka; - 30 lat w OSP druhów: Grzegorza 
Frygę, Władysława Gabrysiaka, Jarosława Opieczyńskiego, Leona  
Sobalę, Edwarda Sobczaka, Piotra Stachowiaka i Sławomira Zawadz-
kiego; - 20 lat w OSP druhnę Annę Smolarek-Łągiewczyk oraz druhów: 
Łukasza Jackowskiego, Roberta Krawczyka, Marcina Sobalę, Tomasza 
Sobalę i Pawła Skotnickiego; - 15 lat w OSP druhów: Piotra Chachułę, 
Sebastiana Cierpuchę, Bartłomieja Gabrysiaka, Grzegorza Grzelińskie-
go, Zdzisława Karpińskiego, Jana Kratę, Damiana Krawczyka, Walde-
mara Krawczyka, Witolda Kruka, Daniela Lewandowskiego, Bogusła-
wa Łągiewczyka, Lucjana Malinowskiego, Edwarda Nowaka, Tomasza 
Nowińskiego, Łukasza Pawłowskiego, Jana Piechola, Piotra Piechola, 
Konrada Rżanka, Arkadiusza Sztukę, Sylwestra Sztukę i Czesława Zie-
lińskiego; - 10 lat w OSP druhny: Jolantę Sierszyńską i Dagmarę Walic-
ką oraz druhów: Dariusza Chadrysiaka, Jacka Dawidzkiego, Piotra No-
waka, Damiana Piechola, Krzysztofa Sierszyńskiego, Bartosza Sobcza-
ka, Marcina Stachowiaka, Daniela Szewczyka, Dawida Troczyńskiego,  
Rafała Walickiego i Dariusza Woźniaka; - 5 lat w OSP druhny: Agatę 
Gajewską, Anitę Gajewską, Aleksandrę Kruk, Patrycję Mielczarek, 
Joannę Nowak i Beatę Szewczyk oraz druhów: Marcina Jaszczaka, 
Krzysztofa Piaskowskiego, Macieja Polę, Marcina Polę, Marka Szew-
czyka i Sylwestra Szewczyka. 

Kulminacyjne obchody rozpoczęły się 16 czerwca br. od złożenia 
meldunku przez druha Tomasza Mielczarka - komendanta gminnego 
OSP druhowi Janowi Rysiowi - członkowi Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP, prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Łodzi, który dokonał przeglądu pododdziałów. Ofi-
cjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Obchodów 100-lecia wójt gminy Sędziejowice Jerzy 
Kotarski. Powitał on przybyłych gości: Piotra Polaka - posła na sejm 
RP, gen. bryg. w st. spocz. Wiesława Leśniakiewicza - wiceprezesa  

osp sędzieJowice skończyła 100 lat
Uroczystości jubileuszu 100-lecia powstania i przekazania samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sędziejowicach połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka `2018 zaplanowano  
na dwa dni. 15 czerwca br. w kościele parafialnym w Sędziejowicach odbyła się msza święta w intencji 
strażaków OSP Sędziejowice i strażaków z całej gminy. 

Zarządu Głównego Związku OSP RP, nadbrygadiera w st. spocz. Tade-
usza Karcza - członka Zarządu Głównego Związku OSP RP, wiceprezesa 
Zarządu OW Związku OSP RP w Łodzi, Jolantę Ziębę-Gzik - członka 
Zarządu Województwa Łódzkiego, druha Jana Rysia - prezesa Zarządu 
OW Związku OSP RP w Łodzi, gen. bryg. w st. spocz. Teofila Jankow-
skiego – b. komendanta głównego PSP, nadbryg. w st. spocz. Romana 
Kaźmierczaka – b. mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, 
nadbryg. w st. spocz. Andrzeja Witkowskiego – b. łódzkiego komen-
danta wojewódzkiego PSP, Teresę Wesołowską - starostę łaskiego, Woj-
ciecha Pokorę - prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Łasku, st. kpt. Łuka-
sza Bośkę - reprezentującego komendanta powiatowego PSP w Łasku, 
Gabriela Szkudlarka - burmistrza Łasku, Michała Włodarczyka - wójta 
gminy Widawa, Arkadiusza Kulkę - dowódcę pożarniczej kompanii re-
prezentacyjnej, Wojciecha Fraszkę - prezesa Zarządu OG Związku OSP 
RP w Sędziejowicach, ks. Jerzego Dominowskiego - proboszcza parafii 
Marzenin oraz strażaków, mieszkańców, sołtysów i radnych z przewod-
niczącym RG Sędziejowice Dariuszem Cieślakiem.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki przez Jolantę Sierszyń-
ską – wiceprezesa Zarządu OSP w Sędziejowicach, jednostkę odznaczo-
no Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz przekazano na jej wyposa-
żenie nowy samochód pożarniczy typu lekkiego marki Opel Movano, 
który zakupiła gmina Sędziejowice, przy wsparciu WFOŚiGW w Łodzi. 
Samochód pożarniczy przekazał Jerzy Kotarski - wójt gminy Sędziejo-
wice, a odebrał kluczyki do pojazdu druh Władysław Gabrysiak - prezes 
Zarządu OSP w Sędziejowicach.

W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia strażakom 
OSP Sędziejowice: Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpo-
żarowej - Władysław Gabrysiak; Złoty Znak Związku OSP RP - Tadeusz 
Kazimierczak; Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Anna Smo-
larek-Łągiewczyk, Waldemar Krawczyk, Witold Kruk, Łukasz Pawłow-
ski, Konrad Rżanek, Marcin Sobala i Tomasz Sobala; Srebrny Medal  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Jacek Dawidzki, Grzegorz Grzeliński i Mar-
cin Stachowiak, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - druhowie:  22
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Dariusz Chadrysiak, Sebastian Cierpucha, 
Marcin Jaszczak, Tomasz Nowiński, Damian 
Piechol i Rafał Walicki; Odznakę „Strażak 
Wzorowy” - druhny: Aleksandra Kruk, Joan-
na Nowak i Dagmara Walicka oraz druhowie:  
Maciej Pola i Marcin Pola.

Ponadto wieloletnim druhom wręczono 
Odznaki za Wysługę: 60 lat w OSP - Stefanowi 
Ochęckiemu oraz 50 lat w OSP druhom: Jano-
wi Dąbrowskiemu, Marianowi Jabłońskiemu, 
Tadeuszowi Kazimierczakowi, Władysławowi 
Sobali i Jerzemu Szewczykowi. 

 Należy wspomnieć, że w związku z jubi-
leuszem 100-lecia powstania OSP w Sędziejo-
wicach, prezydent RP - na wniosek wojewody 

łódzkiego, za zasługi w działalności na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej odznaczył Srebr-
nym Krzyżem Zasługi: Jolantę Sierszyńską 
oraz Jana Dąbrowskiego i Sławomira Zawadz-
kiego, podczas uroczystości w ŁUW w Łodzi 
w dniu 13 czerwca 2018 r.

Na zakończenie uroczystości głos za-
brał druh Wojciech Fraszka - prezes Zarządu  
OG Związku OSP RP w Sędziejowicach, który 
podziękował wszystkim za przybycie i udział 
w uroczystości. Po tym wystąpieniu druh Wła-
dysław Gabrysiak - prezes Zarządu OSP wrę-
czył okolicznościowe plakietki Jerzemu Kotar-
skiemu i Markowi Okupińskiemu, w podzię-
kowaniu za wsparcie organizacji obchodów 

jubileuszowych, a następnie wspólnie z druh-
ną Jolantą Sierszyńską i druhem Władysła-
wem Sobalą wszystkim zaproszonym gościom 
wręczono medale okolicznościowe, wybite na  
Jubileusz 100-lecia powstania OSP w Sędzie-
jowicach. 

Uroczystość zakończyła się defiladą pod-
działów i pocztów sztandarowych z OSP: 
Bilew, Brzeski, Grabia, Grabno, Kamostek, 
Marzenin, Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, 
Sobiepany, Żagliny oraz spoza gminy OSP 
Czetków, Sięganów i Zapolice. Ponadto odbył 
się koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh” 
OSP Sędziejowice.          Marek Okupiński

fot. K. Sierszyński

Trzy wnioski złożone przez gminę Sędziejowice do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie małych projektów 
lokalnych na terenach wiejskich uzyskały akceptację Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. 

Dotację celową wysokości 15.000 zł przyznano na realizację projek-
tów w sołectwach: 

- Bilew – na zadanie pn. „Bilew – mój mały świat – budowa altany 
ogrodowej, zagospodarowanie terenu, integracja społeczności lokalnej”, 
całkowity koszt 7.000 zł, w tym dotacja 5.000 zł

- Grabia – na zadanie pn. „Smakowita Grabia – warsztaty kulinar-
ne dla mieszkańców sołectwa Grabia”, całkowity koszt 7.000 zł, w tym 
dotacja 5.000 zł

- Kamostek – na zadanie pn. „Nad strumykiem – zielone miejsce spo-
tkań, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kamostek”. Łączna war-
tość projektu 10.100 zł, w tym 5.000 zł dotacja UM w Łodzi, 2.000 zł  
dofinansowanie gminy, 3.100 zł środki zgromadzone przez mieszkań-
ców. W ramach projektu przewiduje się budowę altany wypoczynkowej. 

M. Potasiak

dotacJe dla sołectw

Dzięki inicjatywie Artura Mielczarka - 
absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jakuba 
Szymkiewicza w Marzeninie, aktualnie koszy-
karza renomowanego Trefla Sopot, wspartej 
przez działający przy Zespole Szkół w Marze-
ninie - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
SUKCES, zorganizowano „Dzień z Koszyków-
ką”, profesjonalny trening z udziałem reprezen-
tantów Polski: Krzysztofa Szubargi i Roberta 
Skibniewskiego oraz Piotra Mielczarka czoło-
wego w Polsce przedstawiciela crossFit-u. 

Popularyzacja sportu i aktywności rucho-
wej wśród najmłodszych jest dzisiaj wartością 
samą w sobie, szansą alternatywnego spędzania 
czasu wolnego, a może życiowym wyborem. 
Podzieleni na cztery grupy, pracujące w obwo-

Gwiazdy koszykówki w marzeNiNie

Od 15 czerwca 2018 r. w gm. Sędziejowice obowiązują nowe taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na lata 2018-
2021 r., które wynoszą:

Do 14 czerwca 2019 r. 
Cena za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych 2,89 zł brutto (po 

dopłacie 0,16 zł z budżetu gminy), dla pozostałych odbiorców 3,05 zł brutto,
Cena za 1 m3 ścieków dla wszystkich 6,66 zł brutto.
Od 15 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2020 r. 
Cena za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych 2,94 zł brutto (po 

dopłacie 0,16 zł z budżetu gminy), dla pozostałych odbiorców 3,10 zł brutto, 

Cena za 1 m3 ścieków dla wszystkich 6,70 zł brutto.
Od 15 czerwca 2020 r. do 14 czerwca 2021 r. 
Cena za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych 2,99 zł brutto (po 

dopłacie 0,16 zł z budżetu gminy), dla pozostałych odbiorców 3,15 zł brutto, 
Cena za 1 m3 ścieków dla wszystkich 6,77 zł brutto.
Taryfy zostały zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Znak: PO.RET.070.236.2.2018.KS z dnia 16 maja  
2018 r.  zgodnie z projektem opracowanym przez Gminną Jednostkę Usług 
Komunalnych w Sędziejowicach według kalkulacji uwzględniającej dotych-
czas ponoszone koszty.                     M. Potasiak

Nowe taryFy opłat za wodę i Ścieki

osp sędzieJowice skończyła 100 lat

MIELCZREK CAMP – pod takim hasłem 9 czerwca br. na boisku w Marzeninie odbyła 
się wyjątkowa impreza sportowa, podczas której blisko 70 uczniów Zespołu Szkół 
w Marzeninie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach mogło poznać 
tajniki profesjonalnej koszykówki.

dzie ćwiczebnym młodzi mieszkańcy gminy, 
mogli poznać trud prawdziwego treningu, który 
jest nieodzownym elementem każdego sukcesu. 
Mogli odkryć w sobie, nieznane wcześniej moż-
liwości. Bezpośredni kontakt z Mistrzem, który 
uczy i motywuje, skraca odległość między ma-
rzeniem a rzeczywistością. Kto wie, może to 
sportowe spotkanie przyniesie niebawem owoc! 

Tę wyjątkową w naszym środowisku impre-
zę, zorganizowaną w dużej części dzięki wspar-
ciu finansowemu gminy Sędziejowice, uświet-
nili swą obecnością: zastępca wójta Mirosław 
Potasiak, przewodniczący RG Sędziejowice 
Dariusz Cieślak, proboszcz parafii w Marzeni-
nie ks. Jerzy Dominowski, radny RG Jarosław 
Bartczak, działacz społeczny Tomasz Fraszka, 

zasłużony działacz sportowy Wiktor Czwartek. 
Organizatorzy imprezy dziękują za pomoc w jej 
przygotowaniu i przeprowadzeniu władzom 
gminy Sędziejowice, dyrekcji, opiekunom 
i uczniom ZSO nr 1 w Sędziejowicach, pre-
zes ULKS SUKCES - Agnieszce Stachowiak, 
a przede wszystkim przybyłym rodzicom.

 Krzysztof Jaworski
dyrektor ZS w Marzeninie
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Symbolicznego przekazania czeku na ręce wójta gminy Widawa 
Michała Włodarczyka dokonał wojewoda łódzki Zbigniew Rau pod-
czas konferencji prasowej, która odbyła się w parku w centrum Wida-
wy w dniu 25 czerwca. W konferencji wzięli również udział: senator 
Maciej Łuczak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkie-
go Krzysztof Ciebiada, dyrektor Biura Poselskiego Joanny Kopcińskiej 
Marta Grzeszczyk, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bruzda, wice-
przewodniczący Rady Gminy Mateusz Barwaśny, radni i sołtysi.

Wójt Michał Włodarczyk podkreślił, że jest to ogromne wsparcie 
ze strony rządu dla naszej rolniczej gminy, która posiada prawie 200 
km dróg gminnych. Dzięki przekazanej kwocie jesienią w gminie zo-
stanie wybudowane 2 km drogi. Szczególne podziękowania skierował 
do senatora Macieja Łuczaka, przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Krzysztofa Ciebiady oraz zastępcy skarbnika gminy Widawa 
Piotra Wołosza za wsparcie w pozyskaniu tych środków.

Katarzyna Kałuża 
 

czek Na milioN dla GmiNy widawa
Gmina Widawa otrzymała milion złotych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: 
Wielka Wieś B oraz Dąbrowa Widawska, w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju 
oraz konkurencyjności regionów przez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wniosek 
o dofinansowanie zadania został złożony w kwietniu br.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków i pocztów 
sztandarowych spod szkoły podstawowej do kaplicy w Ochlach, gdzie  
ks. Jarosław Wojtal, kapelan strażaków powiatu łaskiego, wraz  
z ks. Jarosławem Leśniakiem, kapelanem ochotniczych straży  
pożarnych z gminy Widawa, odprawili mszę świętą.

Główna część obchodów z udziałem Widawskiej Orkiestry Dętej 
odbyła się na placu przy kaplicy. Meldunek od dh. Wojciecha Woźnia-
ka, dowódcy uroczystości odebrał dh Wojciech Pokora - prezes Zarządu  
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

W uroczystości wzięli udział Piotr Polak - poseł na sejm RP, Teresa 
Wesołowska - starosta łaski, Michał Włodarczyk - wójt gminy Wida-
wa, Agnieszka Galuś sekretarz gminy Widawa, Elżbieta Pluta skarbnik 
gminy Widawa, mł. Bryg. Waldemar Kędziak z-ca dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Łasku, Mateusz Barwaśny wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Widawa, radni gminy i powiatu, poprzedni wójtowie 
gminy Widawa, strażacy OSP Ochle, przedstawiciele innych jednostek 
OSP z gminy Widawa i sąsiednich miejscowości oraz mieszkańcy Ochel.

100-lecie osp w ochlach
Ochotnicza Straż Pożarna w Ochlach świętowała jubileusz 100-lecia istnienia. Sto lat działalności OSP w Ochlach to historia kilku 
pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych. Z tej okazji odznaczono sztandar jednostki. 
Strażackie medale i odznaczenia otrzymali również zasłużeni druhowie i druhny.

Obchody jubileuszu zorganizował zarząd OSP Ochle na czele z pre-
zesem Wiesławem Raczyńskim, przy wsparciu wójta Michała Włodar-
czyka. Uroczystość poprowadził dh Włodzimierz Konieczny prezes  
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Widawie. Rys historyczny 
OSP Ochle przedstawił prezes Wiesław Raczyński.

Przybyli goście składali strażakom gratulacje wyrazili też swoje 
uznanie za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu. Życzyli im, 
aby ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji 
oraz powodem do dumy.

Po części oficjalnej strażacy i ich goście spotkali się na tradycyjnym 
poczęstunku.

Katarzyna Kałuża
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14 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie wystartowała ,,Strefa Kibica”. 
Transmitowane były mecze otwarcia oraz mecze fazy grupowej naszej reprezentacji.

streFa kiBica 

W tym roku, w setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości, spotkanie przybrało formę 
gry historycznej. Można było zaciągnąć się do 
wojska, przy czym najpierw należało wykonać 
zadania przygotowane przez grupy rekonstruk-
cyjne oraz zebrać pieczątki na karcie wydanej 
przez „komisję werbunkową”. Była musz-
tra, ćwiczenia z bronią, nauka alfabetu Morsa 
i pierwsza pomoc w warunkach wojennych. 
Uczestnicy zabawy mogli skosztować żurku 
z kuchni polowej i kiełbasek z grilla. Dla dzieci 
była wata cukrowa oraz zabawy z animatora-
mi. Ochotnicy do armii mogli zobaczyć zabyt-
kowe pojazdy Szwadronu Wojskowych Pojaz-

iii widawskie spotkaNie z historią
W sobotę, 23 czerwca br., już po raz trzeci na placu za kościołem Podwyższenia Krzyża 
Św. w Widawie odbyło się Widawskie Spotkania z Historią. Impreza zorganizowana 
została przez członków Samodzielnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej i proboszcza 
widawskiej parafii ks. Jarosława Leśniaka.

Strefa cieszyła się dużą popularnością. 
Łącznie we wszystkich meczach uczestniczy-
ło ponad 700 osób. Podczas spotkania Polska 
– Senegal rozdawane były szaliki i koszulki, 
ufundowane przez wójta gminy Widawa Mi-
chała Włodarczyka.

W widawskiej ,,Strefie Kibica” wspólnie 
wspierano polską drużynę, do samego końca. 
Atmosfera była wspaniała, każdy uczestnik do-
brze się bawił. Wyemitowane zostały także me-
cze finałowe Mundialu.

Kamil Kudzin

Otwarcia zlotu dokonał wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk wraz z księdzem Jaro-
sławem Leśniakiem proboszczem widawskiej 
parafii. Po powitaniu uczestników przez wójta 
i udzieleniu błogosławieństwa przez księdza, 
motocykliści rykiem silników uczcili pamięć 
nieżyjących już kierowców jednośladów.

Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. 
Atmosfera na zlocie rozkręcała się z godziny na 

Viii widawski zlot motocyklowy
Już po raz ósmy w gminie Widawa  
odbył się zlot motocyklowy (7 lipca br.), 
który przyciągnął kilkuset miłośników 
jednośladów z całego regionu. Rejestra-
cja motocyklistów na placu targowym 
rozpoczęła się o godz. 13. Przy wjeździe 
organizatorzy rozdali 500 znaczków 
zlotowych, za darmo można było rów-
nież otrzymać pamiątkową koszulkę.

dów Historycznych Stowarzyszenia „Pancerny 
Skorpion” i postrzelać do celu. Stowarzyszenie 
Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” zaprezen-
towało mini wystawę żołnierskiego wyposaże-
nia, historycznej broni palnej używanej przez 
wojsko polskie, starych zdjęć i umundurowania 
oraz poprowadzili musztrę dla rekrutów wstę-
pujących do wojska. Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej ,,Łódź 1914’’ przyjechała z wystawą 
„Polacy w Armii Pruskiej” natomiast członko-
wie Stowarzyszenia „Złoty Krzyż” zorganizo-
wali mały obóz Powstania Styczniowego.

Zainteresowani historią i zabytkami Wi-
dawy mogli zwiedzić kościół, zobaczyć odno-
wiony ołtarz główny, chór, zabytkowe organy, 
eksponaty w muzeum parafialnym oraz prze-
żyć chwile grozy w podziemiach widawskiego 
klasztoru.

III Widawskie Spotkania z Historią było 
współfinansowane przez gminę Widawa w ra-
mach zadania publicznego „Propagowanie kul-
tury, sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród 
dzieci, młodzieży i mieszkańców w 2018 r.”.

Jak wiele się działo w sobotę na placu za 
widawskim kościołem obrazują zamieszczone 

na stronie internetowej www.widawa.pl zdję-
cia. Kto nie był - niech żałuje. Dziękujemy 
organizatorom: Samodzielnej Grupie Rekon-
strukcji Historycznej i parafii Widawa za cie-
kawą, pełną atrakcji lekcję historii.

         
 Katarzyna Kałuża

godzinę, a punktem kulminacyjnym była para-
da po gminie Widawa pod eskortą policjantów 
na motocyklach i wozów strażackich. Po po-
wrocie na teren zlotu przyszedł czas na konkur-
sy zręcznościowe oraz konkurs na najgłośniej-
szy wydech. Zwycięzcy otrzymali nagrody – 
kaski i akcesoria do motorów. Dla przybyłych 
gości organizatorzy zagwarantowali poczęstu-
nek, znany już wszystkim widawski żurek.

Widawskie zloty to dla mieszkańców gmi-
ny i dla fanów jednośladów okazja do podzi-
wiania pięknych maszyn. Można spytać o mo-
del motocykla, pochwalić jego wygląd, zapy-
tać o wrażenia z jazdy. Motocykliści to zwykle 
otwarci i rozmowni ludzie.

Druga część sobotniej imprezy przebiegała 
pod hasłem „Popołudnie z rodziną”. W progra-
mie festynu były przede wszystkim atrakcje dla 
najmłodszych – malowanie buziek, fotobud-

ka, modelowanie balonów, zabawy animacyj-
ne, zręcznościowe, mix gier plenerowych oraz 
park zamków i zjeżdżalni dmuchanych. Były 
stoiska z zabawkami i małą gastronomią.

Gwiazdą wieczoru był zespół disco 
polo TWO BOYS. Na zakończenie imprezy  
DJ ADIK poprowadził dyskotekę pod gwiaz-
dami.
  Katarzyna Kałuża
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Na spacer dotarli mieszkańcy Kolumny,  
ale były także osoby ze Zduńskiej Woli czy 
Łodzi. Po krótkim powitaniu wycieczka ru-
szyła w teren - czekały ją około 3 kilome-
try trasy, która tym razem wiodła po części  
Kolumny zwanej Pałusznicą. Omówione zosta-
ły budynki przy ul. Wileńskiej, Wojska Polskie-
go, Toruńskiej czy Sejmowej. Spacerowicze  
dowiedzieli się kto zaprojektował wille, kim byli 
właściciele oraz jakie nazwy nosiły przed woj-
ną. Obejrzeliśmy stare zdjęcia i ogłoszenia pra-
sowe. Wspomnieliśmy o nieistniejącej szkole,  
poczcie czy budynkach kolonii „Olimpia”. 

Jednym z przystanków był też pomnik 
przyrody - dąb Janusz - pod nim przedstawili-
śmy historię Kolumny, ideę miasta ogrodu oraz 
postać Janusza Szweycera. Wspaniale usły-
szeć było również ciekawostki i wspomnienia 
spacerowiczów - takie aktywne branie udziału 
w wydarzeniach niezmiernie nas cieszy. 

Koniec spaceru nastąpił w siedzibie Nad-
leśnictwa Kolumna, gdzie zastępca nadleśni-

takie spacery tylko w kolumNie
1 lipca br. odbył się kolejny spacer 
śladami dawnych pensjonatów i domów 
letniskowych w Kolumnie. O godz. 11 
grupa około 50 osób zebrała się pod 
tablicą historyczną na skwerku przy PKP. 

Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości to nie jedyny powód przepro-
wadzenia konkursu, ale bardzo ważny, żeby 
pokazać innym, jak piękna może być właśnie ta 
moja mała ojczyzna, gdzie mieszkam i o którą 
dbam. Drugi ważny powód dla lokalnej spo-
łeczności, to trwające prace remontowe w ko-
ściele parafialnym pod okiem proboszcza ks. 
Jacka Grzesiaka, których zakończenie uświet-
nią obchody roku niepodległości. 

Ogromną przyjemność i wiele radości 
sprawiło wszystkim podziwianie pięknych 
aranżacji zieleni i kompozycji kwiatowych 
aby później wyrazić swoją opinię i przydzielić 
miejsce w poszczególnych kategoriach. Wła-
ściciele przygotowali się wzorowo, więc było 
o czym dyskutować. Wykonali oni ogromną 
pracę w trosce o utrzymanie swoich kwieci-
stych ogrodów, zielonych trawników, prze-
pięknie zadbanych skalników oraz urokliwie 
wkomponowanych altan i pergoli.

Podczas Festynu Rodzinnego w Teodorach 
(10 czerwca) w obecności sekretarz gminy Be-
aty Mielczarek uhonorowano laureatów. Tytuł 
„Najpiękniejszy ogród” przyznano jednogło-
śnie Alinie Janeczek. Pierwsze wyróżnienie 
otrzymała Aneta Stępień oraz przyznano dwa 
równorzędne wyróżnienia dla Janice and Ri-
chard Zawiasa oraz Sylwii Adamkiewicz.

Tytuł „Najpiękniejszy taras lub balkon” 
przyznano Iwonie Adamkiewicz. Pierwsze wy-

teodory piękNieJą
Jak pięknie można przygotować otoczenie swoich domów - mogliśmy zobaczyć pod koniec maja br. w Teodorach podczas tzw. wizji 
lokalnej obiektów mieszkalnych, by ocenić dbałość o ogrody, tarasy i balkony należące do osób zgłoszonych do konkursu objętego 
patronatem burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. Inicjatorem i organizatorem konkursu był sołtys Teodorów Sławomir Sobór, 
ale podjęcie decyzji i wybór laureatów odbył się wspólnie z członkami Rady Sołeckiej, którzy zgodnie z regulaminem konkursu 
uczestniczyli w przeglądzie zgłoszonych obiektów.

różnienie otrzymała Katarzyna Groblewska-
-Gradzik. Drugie wyróżnienie przyznano Jo-
lancie i Marianowi Lipa. Wszystkich uczestni-
ków uhonorowano pamiątkowymi dyplomami 
uznania, a dla uatrakcyjnienia konkursu wrę-
czono nagrody ufundowane przez lokalnych 
przedstawicieli branży ogrodniczej i przemy-
słowej, m.in: Centrum Ogrodnicze Ewelina 
i Marek Papuga, Market Mrówka, Sklep Arco 

czego Michał Falkowski opowiedział o historii 
dworku, a ponadto na uczestników czekał po-
częstunek.   

Dziękujemy Katarzynie Błaszczyk z Po-
litechniki Łódzkiej za wspólne opowiadanie 
o budynkach i cenne informacje oraz wszyst-
kim uczestnikom za tak liczne przybycie mimo 

kapryśnej pogody. Dziękujemy także Nadle-
śnictwu Kolumna za udostępnienie sali na po-
częstunek. Mamy nadzieję, że niedługo zoba-
czymy się na kolejnym spacerze.

Stowarzyszenie Zielona Kolumna
Fot. Marcin Dybalski

Design, BK Business, Sklep Ogrodnik, Centra-
la Nasienna, Krzewy ozdobne - Renata i Syl-
wester Kosmala.

Śpiew ptaków, rechot żab, pszczela pasieka 
to oznaka, że nie tylko nam żyje się tutaj do-
brze. Ocena końcowa - Teodory pięknieją.

                         
 (SO)
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Na 

Wiele z tych eksponatów związanych jest 
z Łaskiem, bowiem wcześniej pełniły one 
służbę pod tutejszym niebem. Wyremontowa-
ne, a niekiedy uratowane w ostatniej chwili 
przed lądowaniem na złomowisku, stanowią 
cenny przyczynek do dziejów naszego lotnic-
twa. Piotr Polit z garstką takich samych jak on 
pasjonatów lotnictwa, m.in. Januszem Dutką,  
Kazimierzem Jaroszem, Mateuszem i Micha-
łem Rusakami oraz Mirosławem Szymcza-
kiem, przywrócił drugą młodość wielu maszy-
nom.

Obecnie członkowie „Archeo” remon-
tują transportowo-szkoleniowy śmigłowiec 
Mi-2. Zbudowano go w 1976 roku, pełnił 
służbę w Dęblinie i Nowym Mieście. W 2009 
roku śmigłowiec powiększył zbiory w Łasku.  
Od tego czasu maszyna cieszyła oczy wielu pa-
sjonatów lotnictwa, jednakże nieubłagany czas 
sprawił, że wymaga odnowienia powłok la-

liFtiNG „pomNikoweGo” lim-2
Z podziwem i szacunkiem co jakiś czas patrzymy na dokonania członków Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupy 
Archeo Łask”. Od 2011 roku konsekwentnie propagują oni wiedzę o polskich skrzydłach, przy okazji powiększając kolekcję 
latających maszyn muzealnych. Tak, tak - niepostrzeżenie na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego powstało swoiste 
muzeum, które podziwiają m.in. turyści i pasjonaci polskich skrzydeł.

Śmigłowiec Mi-2 przed remontem

„Pomnikowy” odrzutowiec lim-2 jest chyba 
najbardziej związaną z łaskiem maszyną 

odrzutową

Mig-29 a przez wiele lat służył w lotnictwie 
nrd…

kierniczych. Remont rozpoczął się w paździer-
niku ubiegłego roku, być może już we wrześniu 
br. śmigłowiec będzie wyglądał jak nowy.

„Archeo” remontuje też chyba najbar-
dziej znaną łaską maszynę odrzutową Lim-2  
o nr. bocznym 708, która w latach 1980-2008 
stała na cokole przy wjeździe do miasta od 
strony Łodzi. Maszyna trafiła w to eksponowa-
ne miejsce jako symbol współpracy wojska ze 
społeczeństwem ziemi łaskiej, a dla pokreślenia 
tego związku uzyskała nr boczny 1980, nawią-
zujący do daty postawienia na cokole. Potem, 
w 2004 roku Lim-2 remontowano, znów zmie-
niając mu nr boczny na 2004. Cztery lata póź-
niej na mocy decyzji łaskich radnych maszynę 
na cokole zastąpił inny szkolno-treningowy od-
rzutowiec rodzimej produkcji TS-11 Iskra, zaś 
„Lim-2” zasilił kolekcję maszyn w 32. BLT.

„Pomnikowa” maszyna poddana zostanie 
solidnemu liftingowi, by przez kolejne lata mo-
gła cieszyć oczy miłośników lotnictwa. Piotr 
Polit twierdzi, że nie odzyska jedynie silnika, 
bo jest on deficytowym elementem tych ma-
szyn. 

Jakie są plany „Archeo” jeśli idzie o re-
monty kolejnych eksponatów? Niedługo roz-
pocznie się remont Mig-29 A, który trafił do 
Łasku z Dęblina, gdzie przez kilka lat służył 
kształceniu inżynierów, a wcześniej (od 1988 r.)  
służył w dawnej NRD. Po zjednoczeniu Nie-
miec maszyna ta trafiła do Luftwaffe, a potem 
do Bydgoszczy. Ze względu na znaczne zuży-
cie nigdy już nie wzbiła się w powietrze. W lip-
cu 2009 roku Mig-29 A trafił do Łasku. Teraz 
rozmontowany zostanie do najmniejszej śrubki 
i ponownie złożony. P. Polit przewiduje, że tak 
solidny remont może potrwać nawet dwa lata. 
                        (P)

To jeden z najbardziej znanych w mie-
ście budynków. Od lat służy bankowcom 
i mieszkańcom grodu nad Grabią, ale 
niegdyś mieściły się w nim także inne in-
stytucje, np. w czasie II wojny światowej 
był tu niemiecki urząd pracy, który bar-
dzo źle zapisał się w pamięci Polaków.

Budynek też zmieniał swój wygląd 
– zarówno kubaturę, jak i elewację, łącz-
nie z kolorystyką. Inaczej też przed laty 
wyglądał plac przed bankiem – niegdyś 
rozwidlenie drogi, raczej mało estetycz-
ne. Dziś na placu im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego znajduje się parking i spo-
ro zieleni. Wśród tej ostatniej ukryta jest 
tablica przypominająca, iż w 1929 roku 
Rada Miejska nadała Honorowe Obywa-
telstwo J. Piłsudskiemu „za zasługi poło-
żone i utrwalanie niepodległości Państwa 
Polskiego”.

(Saw.) 

Nie zawsze BaNk…
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zaNim wyBuchła 
NiepodleGła (6)

liFtiNG „pomNikoweGo” lim-2

Jeden z Czytelników napisał w liście do redakcji, że wielu mieszkań-
ców Łasku nie interesowało się odzyskaniem przez Polskę niepodległo-
ści. Tak było także w okresie Powstania Styczniowego i po tym zrywie. 
Wielu mieszkańców wsi - według naszego Czytelnika – oddawało w ręce 
Moskali tych, którzy odważyli się podnieść rękę na carat. „To nie był 
zwyczajny strach, raczej chłodna kalkulacja, wyrachowanie. Zatem glo-
ryfikowanie wszystkich mieszkańców nie jest zgodne z prawdą”.

Mógłbym pominąć milczeniem te uwagi Czytelnika, bo dotyczą one 
spraw marginalnych, ale warto zatrzymać się przy nich choćby na mo-
ment, by wyjaśnić szereg nieporozumień i mitów, w jakie obfituje nasza 
historia. Prawdą jest bowiem, że społeczeństwo polskie nigdy nie było 
monolitem. Ani w czasach piastowskich, ani w okresie potęgi Jagiello-
nów, ani np. w XVII stuleciu, gdy zdradzano ojczyznę i sprzedawano 
ją Szwedom. Tak było również w XIX wieku, gdy po klęsce Powstania 
Listopadowego uważano, że nie można już topić rodaków w morzu krwi, 
że lepiej budować potęgę ekonomiczną, która wcześniej czy później za-
procentuje na rzecz Polaków. Oczywiście tak uważała część społeczeń-
stwa. Jednak wielu Polaków dostrzegało straszliwe skutki rusyfikacji czy 
germanizacji, a także prześladowań patriotów i nie godzili się na jaką-
kolwiek współpracę z zaborcą. To legło u źródeł wybuchu powstania 
w styczniu 1863 roku.

Oczywiście wielu chłopów w zrywie powstańczym widziało jedy-
nie „wojnę panów”, dlatego biernie przyglądało się walkom, ale przecież 
jednocześnie wielu innych mieszkańców wsi poszło do powstańczych 
oddziałów, walcząc i oddając życie za ojczyznę. Tak było również na 
ziemi łaskiej, a potwierdzają to tragiczne losy oddziałów powstańczych, 
które walczyły na tym terenie.

Choć i w Łasku nie brakowało lojalnych sług caratu, a nawet zwy-
czajnych zdrajców, co wynika choćby ze wspomnień wielu mieszkań-
ców, jednocześnie w drugiej połowie XIX wieku widać jak na dłoni roz-
kwit świadomości narodowej, o czym już pisałem wcześniej. Ze zdrajca-
mi i sprzedawczykami rozprawiano się tak, jak na to zasługiwali.

Wielką rolę w procesie budowania świadomości narodowej i pa-
triotycznej odgrywali miejscowi kapłani, ale i światli mieszkańcy. Tych 
ostatnich było coraz więcej, powoli kształtowała się swoista elita składa-
jąca się ze znaczących rodzin. Gwałtowny rozwój oświaty czy szpital-
nictwa, nie mówiąc już o budownictwie czy handlu, nie wziął się zatem 
znikąd. 

Historycy nie odpowiedzieli jeszcze na wiele pytań dotyczących tego 
okresu w dziejach miasta, ale już na podstawie dotychczasowych usta-
leń można powiedzieć, że mieszkańcy grodu nad Grabią wykorzystywa-
li wszelkie możliwości przyspieszające rozwój swojego miasta. Gdyby 
było inaczej, u progu XX wieku nie powstałaby straż pożarna, nie roz-
winęłaby się służba zdrowia, nie byłoby wreszcie walki o polską szkołę 
w 1905 roku. To przecież nie przypadek, że w 1898 roku w Łasku w szpi-
talu pracowało aż 19 lekarzy, a przecież w mieście byli też aptekarze, 
spore grono akuszerek, ludzie pracujący na kolei, poczcie.

W budowaniu świadomości narodowej po ponad wieku niewoli wiel-
ką rolę odegrała kultura. Wspomniana straż ogniowa to jedno z ogniw 
owocujące po latach młodymi obrońcami ojczyzny, strażacy przyczynia-
li się też do rozwoju kultury. A przecież w pejzażu kulturalnym w tych 
latach pojawia się też m.in. Łaskie Towarzystwo Muzyczne (1906), Ła-
skie Towarzystwo Dobroczynności i Łaskie Stowarzyszenie Spożywców 
„Nadzieja” (1913), które skupiają najwartościowsze jednostki w mieście. 
Niech Czytelnicy nie myślą, że organizacje te koncentrowały się tylko 
na ekonomii – ta dominowała w statutowych zapisach, bo przecież ina-
czej nie byłoby carskiego przyzwolenia na ich działalność, ale na każdym 
kroku podkreślały polskość, wnosząc cegiełkę do budowania świadomo-
ści narodowej, a w konsekwencji przybliżając kres 123-letniej niewoli.

Czy było to łatwe w tamtych czasach? Nie, kilkakrotnie na łamach 
„Panoramy” pisałem o ks. Grzegorzu Augustyniku, który mimo osobi-
stych kłopotów i prześladowań ze strony władz carskich, a nawet ko-

 sekcje sowińce i Zelów PoW po ćwiczeniach

ścielnych, nie ustawał w swoim budowaniu patriotyzmu u łaskich para-
fian. A ów kapłan działał na wielu płaszczyznach: wspierał POW i świa-
tłe środowiska kulturalne w mieście, organizował patriotyczne imprezy, 
wygłaszał płomienne patriotyczne kazania, sięgał do polskiej historii,  
by ożywiać ducha narodowego, jak mało kto doceniał wówczas rolę sło-
wa mówionego i pisanego w języku polskim. 

To samo można powiedzieć o wielu patriotach działających w straży 
ogniowej czy organizacjach i stowarzyszeniach kulturalnych. I znów po-
wtórzę to, co już wcześniej pisałem: to nie przypadek, że złotymi literami 
w dziejach miasta zapisało się wielu aptekarzy, medyków, a nawet urzęd-
ników, że po latach tej swoistej pracy organicznej w latach 1905-1907 
doszło do walki o język polski w szkole. Ta batalia o polskość młodego 
pokolenia to kulminacyjny moment w okresie poprzedzającym wybuch 
I wojny światowej, która ostatecznie zmieniła mapę Europy i przywróci-
ła na niej nasz kraj. 

Stanisław Barcz
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Świetnym pomysłem Organizatora Raj 
Sport Active z Sieradza i zarazem wielką atrak-
cją dla najmłodszych okazał się Bieg Rodzin-
ny, który dodatkowo zgromadził ponad 150 
milusińskich, chcących otrzymać ręcznie wy-
konane medale okolicznościowe po ukończe-
niu biegu na 800 m. Emocji i radości było co 
niemiara, zarówno dla najmłodszych biega-
czy, jak i rodziców oraz opiekunów. Miejsco-
wi kibice, a było ich naprawdę sporo, mogli 
nie tylko bić brawo przybyłym z całego kraju 
uczestnikom biegu na 10 km i 5 km nordic wal-
king, ale przede wszystkim kibicować swoje-
mu reprezentantowi Sergiuszowi Chełmikowi, 
który w pięknym stylu wygrał bieg na 5 km.  
To prawdziwy diament na skalę kraju o sukce-
sach, którego na pewno usłyszymy - twierdzi 

rekordowy ii BieG leŚNy teodory 2018
Do prawdziwego oblężenia tej małej i spokojnej miejscowości w gminie Łask doszło gdy 10 czerwca br. 
ponad 550 uczestników II Biegu Leśnego Teodory 2018 stawiło się przed południem w biurze zawodów 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej, żeby odebrać pakiet startowy.

sołtys Teodorów, śledzący i wspierający rozwój 
młodego zawodnika. Właśnie dla takiego talen-
tu warto organizować imprezy zakończone peł-
nym sukcesem.

25 czerwca br. w Polskim Komitecie Olim-
pijskim w Warszawie odbyło się uroczyste spo-
tkanie komendanta głównego policji nadinsp. 
Jarosława Szymczyka z policyjnymi sportow-
cami z całego kraju, którzy w ostatnim czasie 
odnieśli znaczące sukcesy w uprawianych dys-
cyplinach.

W spotkaniu wzięły udział asp. Katarzyna 
Staśkowska z KPP w Łasku oraz st. sierż. Mar-
ta Mysur z KPP w Tomaszowie Mazowieckim 
(od lat związana z Łaskiem i Kolumną). Obie 
reprezentowały woj. łódzkie.

Asp. K. Staśkowska swoją przygodę z kul-
turystyką i fitness zaczęła w czerwcu 2016 
roku. To wtedy narodził się pomysł wystar-

towania w przyszłości w zawodach bikini 
fitness. W 2017 roku jako debiutantka przy-
wiozła srebrny i brązowy medal z Mistrzostw 
Polski federacji  NABBA/WFF. Już tydzień 
później wróciła z tytułem mistrzyni Polski 
- tym razem wystartowała w kategorii biki-
ni fitness federacji WPF. Kolejne medale to 
m.in. złoty w Pucharze Polski federacji WPF 
w kategorii bikini fitness oraz tytuł wicemi-
strzyni świata tej federacji w kategorii bikini 
athletic, tytuły wicemistrzyni Polski federa-
cji PCA oraz srebrnej i brązowej medalistki 
Mistrzostw Polski federacji NABBA i WFF.  

(er)

wyróżNieNie łaskieJ policJaNtki 
Asp. Katarzyna Staśkowska z łaskiej Komendy Powiatowej Policji otrzymała z rąk 
komendanta głównego policji brązową „Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej. 

Bieg Leśny w Teodorach to wielkie przed-
sięwzięcie mające swoją genezę w organizo-
wanych przez APC na czele z prezesem An-
drzejem Syską, pomysłodawcą marszobiegów 
dla Sławka Akimowa, wydarzenia charyta-
tywnego, które z biegiem czasu przerodzi-
ło się w imprezę sportowo – rekreacyjną. Dla 
Teodorów położonych w bliskości pięknych 
lasów, jako gospodarza imprezy, to nobilitacja 
i wielkie wyzwanie, a pomoc organizatorowi 
w realizacji kolejnej edycji biegu była wspól-
nym dziełem Starostwa Powiatowego w Łasku, 
Nadleśnictwa Kolumna, miejscowego Wiej-
skiego Stowarzyszenia ,,Nasze Sprawy”, OSP 
Teodory, Koła Gospodyń, sponsorów: Pharma-
sporticals, MMER, Arsen, Grot, Fit and Jump, 
Soligrano, Paradise oraz wielu młodych wolon-
tariuszy i mieszkańców, którym należą się sło-
wa podziękowania. Włożyliśmy ogromną pra-
cę, aby goście mogli poczuć się u nas dobrze,  
co więcej - nawet mieli okazję pozazdrość nam 
tak fajnej imprezy sportowej mającej niespoty-
kany klimat w przepięknej scenerii lasu, pozy-
tywną atmosferę, która sprawiła, że liczba bie-
gaczy tym roku przekroczyła liczbę mieszkań-
ców Teodorów. 

                                    Sławomir Sobór
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Od 9 do 12 czerwca br. 1000 zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną rywalizo-
wało o medale w 11 dyscyplinach sportowych, 
a wśród nich  uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Łasku: Radosław 
Łaguniak (bowling) i Dominik Siciński (bad-
minton), którzy jako złoci medaliści w swych 
dyscyplinach, wyłonieni podczas zawodów re-
gionalnych, zostali wytypowani do reprezenta-
cji oddziału łódzkiego Olimpiad Specjalnych na 
tegorocznych Igrzyskach. 

XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olim-
piad Specjalnych w Katowicach były najwięk-
szym wydarzeniem sportowym Olimpiad Spe-
cjalnych  w 2018 roku i jedną z największych 
sportowych i społecznych imprez w tym roku 
w naszym kraju. Zawody sportowe odbywa-
ły się na Stadionie Śląskim (6 dyscyplin: piłka 
nożna, lekka atletyka, kolarstwo, tenis, trójbój, 
bocce), na obiektach katowickiej AWF (pływa-
nie, badminton, tenis stołowy), w kręgielni Ga-
laktyka w Katowicach (bowling) oraz w Golf 
Park w Mikołowie (golf). Naszym zawodni-
kom poszło rewelacyjnie. Dominik w bad-
mintonie  zajął 4 miejsce w grze pojedynczej  
i 4 miejsce w grze podwójnej, zaś Radek na 
kręgielni zajął 1 miejsce w grze podwójnej.  
Radek, jako złoty medalista wytypowany pod-
czas losowania, które odbyło się w Biurze  
Narodowym O.S. w Warszawie dołączy do 
polskiej reprezentacji Olimpiad Specjalnych  
na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych Abu Dhabi 2019.

 Igrzyska w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich będą największą imprezą sporto-
wą i społeczną na świecie w przyszłym roku, 
w której weźmie udział ponad 7 tysięcy spor-
towców z niepełnosprawnością intelektualną 
z ponad 170 krajów. Wydarzenie rozpocznie 
uroczysta ceremonia otwarcia 14 marca 2019 
roku na stadionie Zayed Sports City, a zakoń-
czy ceremonia zamknięcia 21 marca 2019 roku. 
Polska reprezentacja będzie liczyć 90 osób, 
w tym 64 zawodników z całego kraju.

 
E. Słomczyńska

trener

sportowy sukces radka
Radosław Łaguniak został reprezentantem Polski na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019 roku!



 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa pt. „Pomniki przyrody” 

autorstwa Mariana Wójcika  
sierpień ŁDK – Galeria  

z Fortepianem 
ŁDK 

2. 74. rocznica Powstania Warszawskiego 1 
godz. 17 

plac 11 Listopada gmina Łask 

3. II Letni Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny w Łasku „Przenikanie” 

5, 12, 19, 
26 
godz. 19 

kolegiata łaska Centrum Idei Ku 
Humanizmowi  
w Łasku, gmina 
Łask 

4. Baw się bez dopingu 
Warsztaty hip-hop 
Turniej wiedzy – „Nie zażywasz-
wygrywasz” 
Turniej hip-hop STREETSTYLES 
SUMMER BATTLE vol. 5 

 
21, 22, 23 
 
 
24 
 

 
sala choreograficzna 
ŁDK 
 
pl. 11 Listopada 

 
ŁDK 
 
 
ŁDK 

5. BiblioWakacje  
Wrzeszczewice 
Piesza wycieczka krajoznawczo-
poznawcza 
„Kredką malowanie” – postacie z bajek 
Podsumowanie wakacji 
 
Bałucz  
Piesza wycieczka krajoznawczo-
poznawcza 
„Kredką malowanie” – postacie z bajek 
Podsumowanie wakacji 

 
 
22 
 
28 
29 
 
 
24 
 
27 
31 

 
Filia Wrzeszczewice 
 
 
 
 
 
 
Filia Bałucz 

 
BP w Łasku 
 
 
 
 
 
 
BP w Łasku 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1. „Fit and Jump” – zorganizowane 
zajęcia z instruktorem na trampolinach 
dla dzieci w wieku 6-14 lat 

2, 7, 9, 14, 
16, 21, 23, 
28 
godz. 15-
16 

boisko Orlik  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 

2.  Deblowe Grand Prix   4 korty tenisowe         CSiR w Łasku  

3. Puchar Łaskiej Ligi Tenisowej 11-15 korty tenisowe               CSiR w Łasku  

4. Orlikowy turniej w piłce nożnej 14, 16 boisko Orlik w Łasku   CSiR w Łasku 

5. Orlikowy turniej w streetballu 14, 16 boisko Orlik  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 

6. 25. Jubileuszowy Wyścig Kolarski 
„Po ziemi łódzkiej” 
Mistrzostwa Makroregionu Młodziczek 
i Młodzików  

16-19 
 
19 

woj. łódzkie Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
kolarstwa” APC 

7. Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej 18, 19, 25, 
26 

kąpielisko miejskie CSiR w Łasku 
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Ważniejsze imprezy w sieprniu

Teresa Wesołowska

W gminie Łask takim miejscem jest Kąpielisko Miejskie przy  
ul. Armii Krajowej 75, na którym od 23 czerwca do 26 sierpnia br. można 
będzie bezpiecznie przebywać pod okiem ratownika. Za wypoczynek na 
kąpielisku odpowiada organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.

W związku z niepokojącym zjawiskiem dotyczącym rosną-
cej liczby utonięć osób przebywających nad wodą pamiętaj: 

wakacJe Nad wodą

Wieczorna informacja o kierowcy będącym 
pod wpływem alkoholu sprawiła, że policjan-
ci pojawili się na jednej ze stacji paliwowych. 
Okazało się jednak, że ów kierujący zdołał już 
odjechać w kierunku Częstochowy. Funkcjona-
riusze udali się więc na trasę i wkrótce dostrze-
gli opla tigrę. Choć policjanci usiłowali zatrzy-
mać pojazd, pirat uciekał z dużą szybkością 
poruszając się całą szerokością drogi. Musiało  
to doprowadzić do wypadku – i rzeczywi-
ście na łuku drogi kierowca stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej 
z posesji. 

Ranny pasażer przetransportowany został 
do szpitala. Jak się okazało, kierującym był 
47-letni mieszkaniec gminy Buczek, u które-
go stwierdzono 2,3 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Ponadto 47-latek nie 
posiadał uprawnień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi, a prowadzony przez niego po-
jazd nie miał ważnego przeglądu technicznego 
ani polisy OC. Policjanci zabezpieczyli jego  
pojazd na strzeżonym parkingu. Pirat drogowy 
trafił za kratki. Będzie miał czas na przemyśle-
nie swojego postępowania. Czeka go proces  
sądowy i spotkanie z Temidą.     (er)

alkohol 
za kierowNicą

w kilku zdaNiach
ELEKTROMOBILNOŚĆ na drogach - 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad konsultuje z lokalnymi społecznościami 
projekt lokalizacji ogólnodostępnych elektro-
energetycznych stacji ładowania, stacji gazu 
ziemnego oraz punktów tankowania wodoru 
wzdłuż pozostających w zarządzie dróg.

ROWER PUBLICZNY w Łasku – już nie-
długo 8 stacji wyposażonych zostanie w te jedno-
ślady. Rowery pojawią się też dzięki dofinanso-
waniu unijnemu w 9 innych miastach wojewódz-
twa, m.in. w Sieradzu, Pabianicach i Koluszkach.

MICHAŁ BRYL (RCS Czarni Radom) 
z Łasku wraz ze swoim partnerem Grzegorzem 
Fijałkiem bryluje na Mistrzostwach Europy 
w siatkówce plażowej. W chwili zamykania 
numeru „Panoramy” nie znaliśmy jeszcze osta-
tecznych wyników, ale naszej męskiej parze 
siatkarzy szło znakomicie!

- nigdy nie wchodź do wody po alkoholu i środkach odurzających
- nie kąp się w gliniankach i niebezpiecznych wyrobiskach
- nie skacz do wody w nieznanych miejscach
- pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych
- stosuj się do poleceń ratownika
- nie wbiegaj do wody rozgrzany
- nie wypływaj na materacu daleko od brzegu
- nie pływaj bezpośrednio po posiłku
- załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

W naszej gminie poziom wody w rzekach jest niski, lecz gdyby to miało 
ulec zmianie przy niebezpiecznych zejściach do wody będą zakazy kąpieli. 
Wypoczywajmy czynnie na świeżym powietrzu, nie narażając siebie 
i naszych bliskich.

Danuta Rychlik 
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli 

Piękna pogoda, wakacje i urlopy zachęcają wszystkich 
do spędzania wolnego czasu nad wodą, gdzie możemy się 
ochłodzić i korzystać z kąpieli słonecznych. Pamiętajmy 
jednak, aby do wody wchodzić na wyznaczonych 
i przygotowanych do tego celu kąpieliskach.
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Święto 
róż
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