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Różane rabaty na stałe wpisały się w krajo-
braz Łasku. Jest ich już 17, a ostatnia powstała 
przed Łaskim Domem Kultury. Kwiaty od lo-
kalnych producentów cieszą oko i zdecydowa-
nie wzbogacają przestrzeń publiczną miasta. 
Tego roku, ze wzglądu na dość kapryśną po-
godę kwitnienie zostało opóźnione. Dopiero na 
początku czerwca zaczęły rozwijać się pierw-
sze pąki. Jesteśmy pewni, że do 5. Festiwalu 
Róż rozkwitną wszystkie rabaty, prezentując 
przed mieszkańcami swoje walory.

MJ

Coraz więCej 
róż anyCh 
r a b at

Wydarzenie było formą upamiętnienia 
zmarłego przed rokiem Tomasza Dronki, któ-
ry aktywnie uczestniczył w rozwoju turystyki 
w województwie łódzkim.

Na wydarzenie składały się aż trzy rajdy, 
trwające równolegle - rajd pieszy, spływ kaja-
kowy oraz rajd rowerowy. Spoiwem wszyst-
kich tras była rzeka Grabia. Organizatorzy 
chcieli przede wszystkim pokazać w trakcie 
rajdów piękno naszego regionu. Impreza bę-
dzie miała charakter cykliczny. Sam rajd jest 
wyrazem uznania i pamięci dla Tomasza Dron-
ki, który swoją postawą i działaniami promo-
wał nasz region. Jego zaangażowanie w rozwój 
turystyki pozwala mieszkańcom nie tylko Ła-
sku, ale także całego regionu, aktywnie pozna-

wać atrakcje i perły turystyczne województwa 
łódzkiego. Tomasz na pewno podczas tych raj-
dów patrzył na nas z góry i cieszył się, że jego 
dziedzictwo będzie kontynuowane. T. Dronka 
jak nikt inny rozumiał znaczenie słowa „tury-
styka”.

Tomasz Dronka zmarł po ciężkiej choro-
bie 15 maja 2016 roku. Pracował jako naczel-
nik Wydziału Turystyki Departamentu Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego i pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Łaskiego.

Marek Krawczyk 
wicestarosta łaski 

I ŁaskI DzIeń PoDróżnIka Im. Tomasza DronkI
Dzień Podróżnika organizowany 10 czerwca przez Wojskowe Koło PTTK w Łasku, przy wsparciu powiatu łaskiego, był okazją do 
poznania walorów przyrodniczych naszej okolicy i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 
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Podobnie jak w roku ubiegłym wolontariusze będą rozdawać róże 
i zaproszenia w Łodzi przy Pasażu Róży, a w Zduńskiej Woli i Pabianicach 
na ul. Łaskiej. Korzystamy też z okazji różnych imprez w województwie. 

Z a p r a s Z a m y  n a  F e s t i wa l  r ó ż
Już niebawem cieszyć się będziemy widokiem kilkudziesięciu odmian róż. Zbliża się bowiem 5. Festiwal Róż w Łasku. Miejmy nadzieję, 
że pogoda w czerwcu dopisze i na polach rozwiną się kwiaty, których tysiące zostaną użyte do dekoracji i wystawy. Zanim to jednak 
nastąpi, organizatorzy już intensywnie pracują nad promocją wydarzenia. 

Kolejna firma z Łasku, tym razem PPHU „Elektrobud” Mariana Janasa, uhonorowana 
została cennym wyróżnieniem - Orłami Polskiego Budownictwa. Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców przyznała firmie z Łasku statuetkę Platynowego Orła Pol-
skiego Budownictwa 2017. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się podczas gali przed-
siębiorców w stolicy. Dodajmy, Orła Polskiego Budownictwa firma otrzymała już w 2013 
roku, a rok później jej właściciel M. Janas został Przedsiębiorcą 25-lecia Wolności RP.

KOLEJNY SUKCES „ELEKTROBUDU”

Panu 
Jerzemu Gawlikowi

Wiceprzewodniczącemu 
Rady Powiatu Łaskiego

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

Taty
 składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady 

z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

Pani 
Małgorzacie Mysur

Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci

Taty
 składają 

Starosta z Zarządem, 
Przewodniczący Rady 

z Radnymi, Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łasku

Orzeł POlskiegO BudOwnictwa dla firmy z łasku

Nadanie praw miejskich Łaskowi przez króla Władysława 
Jagiełłę wiązało się z licznymi przywilejami niezbędnymi 
do rozwoju grodu nad Grabią. Dotyczyły one także handlu, 
czyli jarmarków. Przypomniał to podczas otwarcia 21. 
Jarmarku Łaskiego burmistrz miasta Gabriel Szkudlarek. 
Dziś wspomniana impreza ma inny charakter, ale nawiązuje do 
wielowiekowej tradycji istnienia jarmarków i handlu, który był 
jednym z elementów przyczyniających się do rozwoju miasta.

JARMARK ŁASKI W SŁOŃCU

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w 59 roku życia i 34 roku kapłaństwa 

Śp. Księdza 
Wiesława Kalupy
Proboszcza Parafii Św. Wacława Męczennika

Byliśmy już na Konferencji Różanej w Kutnie, mieście w którym od lat 
dużo mówi się o różach, a ostatnio także bardzo dużo się robi. Promowali-
śmy róże i rozdawaliśmy materiały korzystając z przychylności pań z  Szu-
flandii. Członkinie tego stowarzyszenia odpowiedziały na mój apel i przy-
gotowały piękną dekorację na swoim stoisku. Rozdawano róże i ulotki 
informujące o programie naszej konferencji i festynu. Kolejnym miejscem 
propagowania łaskiej imprezy był Kongres Kobiet w Łodzi. Tu stoisko ob-
sługiwali pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy wręczając ulotki mówili 
o najważniejszych punktach programu 5. Festiwalu Róż. 

A tegoroczny program jest bogaty. W tym roku królują konkursy i ser-
decznie Państwa namawiam do udziału (regulaminy na stronie www. festi-
walroz.pl). Zapewniamy dobrą zabawę. Zachęcam także do wstąpienia do 
Muzeum Historii Łasku, gdzie pan burmistrz otworzy wystawę produkcji 
róż dawniej i dziś. Po raz pierwszy zapewniamy Państwu pokaz okulizacji 
róż i zapraszamy na degustację herbatki różanej w ogródku piwnym firmy 
Markus. Festyn tradycyjnie kończymy jazzowym koncertem.
Zapraszamy!

Janina Kosman

Panu
Mariuszowi Janiszewskiemu

Radnemu Rady Miejskiej 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

w Grabnie od 2009 roku

Żegnamy duszpasterza, który obok 
sprawowania oddanej posługi kapłańskiej 

dla parafian i mieszkańców Gminy 
Sędziejowice z oddaniem uczestniczył 

w życiu gminy poprzez celebrowanie mszy 
podczas uroczystości rocznicowych i dożynek 

gminnych, przepojonych patriotyzmem 
i troską o Ojczyznę 

W imieniu społeczności Wójt Gminy 
Sędziejowice, Przewodniczący Rady Gminy 
z Radnymi, Sołtysi, Kierownicy jednostek 

gminnych

Platynowy Orzeł Polskiego Budownictwa 
to kolejna prestiżowa nagroda dla Mariana Ja-
nasa i jego firmy. W ten sposób doceniono ja-
kość, sumienność i rzetelność istniejącego 
od 1967 roku przedsiębiorstwa. A zaczęło się 
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WYJĄTKOWY JUBILEUSZ
27 maja br. uczestniczyłem w jubileuszu 70-lecia pożycia małżeń-

skiego Państwa Mirosławy i Konstantego Bogackich. - Ona dokładnie 
90 lat, On wkrótce 95. Czcigodni Jubilaci – jak zaobserwowałem - na-
dal darzą się miłością, ogromnym szacunkiem i życzliwością. Mogą oni 
w dzisiejszym świecie, w którym króluje hedonizm, być przykładem od-
powiedzialności. To wielkie szczęście i dar Opatrzności, gdy wiąże się 
dwoje ludzi troszczących się wspólnie o siebie i stworzoną rodzinę. 

Początki małżeńskie nie były dla Jubilatów łatwe, o czym podczas 
uroczystości sami opowiadali. Ale właśnie ta troska o siebie sprawiła, 
iż żona która studiowała (a studia w tamtym czasie to ho, ho, ho) pocią-
gnęła za sobą na wyższe studia małżonka. Po studiach otrzymali nakaz 
pracy na Ziemiach Odzyskanych i całe zawodowe życie tam spędzili. Po 
przejściu na emeryturę postanowili, między innymi, biorąc pod uwagę 
poziom bezpieczeństwa, wrócić do Łasku. 

Jubilaci wychowali dwoje dzieci oraz doczekali się 4 wnucząt 
i 5 prawnucząt – szóste urodzi się wkrótce. Szanowni Państwo, trzeba 
podkreślić, że jubileusze 70-lecia wspólnej drogi małżeńskiej zdarza-
ją się niezwykle rzadko. Czcigodnym Jubilatom życzymy 100 lat - ale 
wspólnej drogi! Wznosząc toast złożyłem życzenia od całej społeczności 
naszej gminy.

AKTYWNY REMISZEW
Także 27 maja uczestniczyłem w uroczystości oddania po remoncie 

świetlicy w Remiszewie – najbardziej wysuniętym na płn.-zachód sołec-
twie naszej gminy. Świetlica mieści się w budynku szkoły, która została 
zlikwidowana na początku lat 60. ubiegłego wieku. Przy wsparciu gminy 
wiele prac, także specjalistycznych, zostało wykonanych przez miesz-
kańców sołectwa. Dobrym duchem społeczności jest pan sołtys. Na do-
bre słowo podziękowania zasługuje Pan Remigiusz Ludwisiak, który za-
równo swoim sprzętem, jak i pracą wspomógł inwestycję.

Sam obiekt prezentuje się imponująco. Trzeba podkreślić życzli-
wość, z jaką zostaliśmy przyjęci w czasie miłej uroczystości. Ja jestem 
zauroczony szczególnie dwoma elementami świadczącymi o wielkim 
przywiązaniu tej życzliwej społeczności do miejsca gdzie mieszkają - 
ujmując to ładnie - do swojej małej ojczyzny. Ściany zostały przyozdo-
bione licznymi, powiększonymi fotografiami dokumentującymi zdarze-
nia sprzed lat oraz ukazującymi mieszkańców Remiszewa na przestrze-
ni wielu dziesięcioleci. Trudno bez wzruszenia oglądać na zdjęciach 

Wiosenny, przedwakacyjny okres to czas wielu spotkań. Dziś skupię się 
na trzech z tych spotkań o bardzo różnym charakterze, niemniej jednak 
z wielu przyczyn wartych odnotowania.

3-4-letnie dziewczynki, które dziś są babciami i to czasami leciwym. 
Na jednej ze ścian umieszczono z kolei kopie 8 map Remiszewa, z któ-
rych najstarsza jest z lat 1802-1803, to jest z czasów gdy ziemia łaska 
była w zaborze pruskim. Jest sowiecka mapa z połowy lat 30. XX wie-
ku będąca dowodem, że już wtedy „ojciec narodów” (Stalin) zamierzał 
zająć Polskę. Z kolei ciekawostką niemieckiej mapy z 1944 r. jest za-
znaczenie pojedynczego drzewa – wielkiego starego dębu ułatwiającego 
lokalizację w terenie. Trudno także bez wzruszenia słuchać wspomnień 
pani Marty Kwiecińskiej, nauczycielki z lat 50. szkoły w Remiszewie. 
Społeczność Remiszewa może być przykładem pozytywnej, budującej 
integracji mieszkańców sołectwa.

PAKIET DLA MIAST ŚREDNICH 
2 czerwca uczestniczyłem w konferencji z udziałem wiceprezesa 

Rady Ministrów ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckie-
go w sprawie realizacji rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju poprzez pakiet działań dla średnich miast, rozumianych jako 
miasta powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem miast wojewódz-
kich) lub powyżej 15 tys. w przypadku miast będących stolicami powia-
tów. Przy niemal 18 tys. mieszkańców program obejmuje także Łask. 
W Polsce są 923 miasta. 255 z nich traciło od wielu lat funkcje społecz-
no-gospodarcze. 122 miasta (w tym Łask) zamierza się objąć szczegól-
ną pomocą. Miasta te zostały zidentyfikowane w ramach analiz Polskiej 
Akademii Nauk. 

Potencjalne obszary wsparcia to: drogi, sektor wodno-kanalizacyj-
ny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruk-
tura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy oraz ochrona zdrowia. 
Część z tych zagadnień mamy załatwionych (kto choćby dziś pamięta 
problemy związane z rekultywacją wysypiska odpadów komunalnych). 
Na rewitalizację i transport zbiorowy mamy złożone wnioski o dofinan-
sowanie unijne. Nasz GP ZOZ funkcjonuje dobrze pamiętajmy, że szpi-
tal to kompetencje powiatu). 

Jedno jest pewne - zadanie musimy zgłębić, aby ewentualnej szansy 
nie przegapić. Ewentualnej - bo program wchodzi w życie, a jednocze-
śnie „w Ministerstwie Rozwoju finalizowane są prace nad aktami praw-
nymi dotyczącymi wspierania inwestycji, wprowadzającymi zachęty dla 
inwestycji przyczyniających się do rozwoju miast średnich”.
15 czerwca 2017 r.     

Gabriel Szkudlarek
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W konkursie łącznie nagrodzono pucharami 
6 zakładów mleczarskich. W Pierwszej trójce 
znalazły się jeszcze: OSMl. WART-MILK z Sie-
radza – za wysoką jakość kefiru „MU” i OSMl. 
w Ozorkowie – za utrzymanie wysokiej jakości 
serów dojrzewających. Dodajmy jeszcze, że ła-
ska mleczarnia otrzymała także zaszczytne wy-
różnienie za znakomitej jakości sery twarogowe.

- Nasza firma wytwarza sery od końca lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku – mówi tuż 
po uroczystości wręczenia pucharów prezes 
J. Skorek. - Zaczynaliśmy od serów pleśnio-
wych, ale okazało się wówczas, że nie ma na 
nie zapotrzebowania, więc przestawiliśmy się 
na inne sery. Około pięć lat temu zaczęliśmy 
wytwarzać ser typu szwajcarskiego, o dużym 
oczkowaniu, który nazwaliśmy „Łasdamer”. 
Wymaga on dobrego surowca i przestrzegania 
reżimu technologicznego, ale trud wkładany 
w jego wytwarzanie opłaca się. Klienci polubi-
li ten ser, sprzedajemy go na Górnym i Dolnym 
Śląsku, w Warszawie, Krakowie, a nawet w… 
Zakopanem.

Łaska mleczarnia nie należy do najwięk-
szych zakładów tego typu, więc i produkcja 

targi rOlne „w sercu POlski”
Łaska mlecZarnia 
na najwyżsZym podium
To kolejny sukces Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Podczas Targów 
Rolnych „W sercu Polski”, odbywających się równolegle z XIX Wojewódzką Wystawą 
Zwierząt Hodowlanych w dniach 17-18 bm. w Bratoszewicach, łaska firma zajęła 
I miejsce w konkursie branży mleczarskiej, wyprzedzając takie renomowane mleczarnie 
jak sieradzka, krośniewicka czy głuchowska. Komisja konkursowa najwyżej oceniła 
najwyższą jakość sera „Łasdamer”. Piękny puchar odebrał sam prezes łaskiego zakładu 
Jerzy Skorek.

Oto wykaz osób, które otrzymały stypendia oraz nagrody burmistrza Łasku przyzna-
ne w 2017 r. za osiągnięcia sportowe w roku ubiegłym. 

Zawodnicy, którzy otrzymali stypendia sportowe: 
Angelika Szczepańska – kickboxing, karate, Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki
Nikola Błażejewska – pływanie, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Łask 
Adam Berbelski – pływanie, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Łask

Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody sportowe:
Karolina Kubiak – kickboxing, Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki
Maja Daleszczyk – piłka siatkowa, Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Łaskovia
Piotr Bąk – sztuki walki, Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki
Dominik Chmiel – sztuki walki, Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki
Damian Skotnicki – sztuki walki, Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki 
Andrzej Westwal – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
ŁDK
Mikołaj Bulzacki – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, KMLiK ŁDK

Trenerzy, którzy otrzymali nagrody sportowe:
Bogdan Lipowski – piłka siatkowa, Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Łaskovia
Andrzej Pikosz – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, KMLiK ŁDK
Wyróżnienie otrzymał trener Karol Koperski – pływanie, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„WODNIK” Łask 

DlA nAJlepSzyCh SpORtOWCóW
StypenDIA I nAgRODy bURMIStRzA

jest stosunkowo niewielka. Wspomnianego sera 
„Łasdamer” wytwarza się tu rocznie zaledwie 
60 ton.

- W przyszłym roku nasza mleczarnia ob-
chodzić będzie 100-lecie istnienia – mówi pre-
zes Skorek. – Nasze wyroby z tej okazji znaj-
dą się w nowych okazjonalnych opakowaniach. 
Być może wrócimy też do szklanych opakowań, 
które są znacznie zdrowsze od tych z tworzyw 
sztucznych.

(po)

SESJE - najbliższa sesja Rady Powiatu 
odbędzie się prawdopodobnie w połowie lip-
ca br. Radni Łasku obradować będą 30 czerw-
ca br. (piątek godz. 13) w sali konferencyjnej 
Starostwa przy ul. Południowej. Radni zajmą 
sie m.in. wsparciem powiatu w zakresie re-
montu dróg, sytuacją ekonomiczno-finansową 
GPZOZ, zmianą studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łask, zmianą uchwały dot. stra-
tegii zrównoważonego rozwoju gminy Łask na 
lata 2014-2020.

EKOLOGICZNA energia – 59 mikro-
instalacji fotowoltaicznych i 4 pompy ciepła 
zainstalowane zostaną na obiektach miesz-
kalnych w gminie Łask, dzięki środkom 
NFOŚiGW, do połowy sierpnia br. Wartość za-
dania – ok. 1,3 mln zł.

WALNE zebranie członków Cechu w Ła-
sku ponownie wybrało jednogłośnie na stano-
wisko starszego cechu Zygmunta Grzesiaka, 
pierwszym podstarszym został Marian Dobosz. 
Cech pozytywnie ocenił kadencję 2013-2017, 
zwracając szczególną uwagę na cenne dokona-
nia w zakresie edukacji zawodowej.

BOCIANY - łaska młodzież w gnieździe 
na terenie oczyszczalni ścieków ma już imio-
na. Głosami internautów trzy bociany nazwa-
no: Lelek, Jeżor i Klekotek. 

WAKACJE to okres szczególnego zapo-
trzebowania na krew ratującą życie. Do trady-
cji weszło już organizowanie akcji honorowego 
krwiodawstwa w  ŁDK. 28 czerwca w placów-
ce tej po raz kolejny można było oddać krew.

GWIAZDĄ AFGANISTANU odznaczo-
no st. chorążego sztabowego Tadeusza Jurkie-
wicza. Podczas uroczystości w Izbie Tradycji 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego gratulacje 
odznaczonemu złożył dowódca płk pil. Rafał 
Zadencki.

NIEPEŁNOSPRAWNYCH problemy 
– były tematem I Powiatowego Forum Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowanego przez 
powstałe w 2000 roku Stowarzyszenie Rozwo-
ju Ziemi Łaskiej. 

ŻOŁNIERZ 32. BLT st. szeregowy Do-
minik Chmiel po raz trzeci okazał się najlepszy 
w III Mistrzostwach Wojska Polskiego w Wal-
ce w Bliskim Kontakcie, w kategorii wagowej 
do 80 kg.

AURA w czerwcu była zmienna jak ko-
bieta – okresowo dokuczały chłody i deszcze, 
szczególnie na początku miesiąca, ale potem 
nadeszła fala ocieplenia i prolog lata wypadł 
jak przystało na początek wakacji i pory urlo-
powej. Związany ze słońcem i ciepłem wysyp 
truskawek opóźnił się nieco. 

POLICJANT z łaskiej KPP w czasie wol-
nym od służby zauważył dziwnie jadący sa-
mochód osobowy daewoo – jak się okazało, 
miał rację, podejrzewając kierowcę o spożycie 
alkoholu. Zatrzymany przez funkcjonariuszy 
prowadzący pojazd był pod wpływem alkoho-
lu (2,2 promila), ponadto nie miał prawa jazdy 
i był poszukiwany przez policję. Grozi mu te-
raz przynajmniej dwuletni pobyt za kratkami.
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W samo południe 3 czerwca br. burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, wspólnie z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Robertem Barto-
sikiem, przywitał licznych gości, którzy przy-
byli na 21. doroczny Jarmark Łaski, a wśród 
nich marszałka województwa łódzkiego Witol-
da Stępnia, starostę łaskiego Teresę Wesołow-
ską i wicestarostę Marka Krawczyka, przedsta-
wicieli gmin powiatu, m.in. sekretarz gminy 
Buczek Zenonę Romankiewicz, zastępcę wójta 
Sędziejowic Mirosława Potasiaka, wójta Wi-
dawy Michała Włodarczyka, a także radnych 
Łasku i powiatu, przedstawicieli instytucji, 
organizacji społecznych i firm działających 
w powiecie. W tym gronie na scenie ustawio-
nej przed ŁDK widzieliśmy także zastępczynię 
burmistrza Łasku Janinę Kosman i sekretarza 
gminy Beatę Mielczarek. Wśród gości nie za-
brakło również przedstawicieli Łaskiego Brac-
twa Strzelców Kurkowych z hetmanem Maria-
nem Janasem. Rozpoczęcie Jarmarku obwie-
ścił wszystkim mieszkańcom wystrzał armatni.

Zanim jednak rozpoczęła się wielogodzin-
na zabawa przed Łaskim Domem Kultury i na 
boisku pobliskiej szkoły, gdzie ustawiono dwie 
estrady, najlepsze życzenia mieszkańcom i go-
ściom Jarmarku złożyli: marszałek wojewódz-
twa W. Stępień, starosta T. Wesołowska i go-
spodarz imprezy burmistrz G. Szkudlarek. Het-
man Bractwa M. Janas poinformował o strzela-
niu kurkowym i intronizacji króla kurkowego. 
Następnie na estradzie pojawili się sportowcy 
– zarówno zawodnicy, jak i trenerzy, którzy 
z rąk sekretarz gminy Łask Beaty Mielczarek 
odebrali odznaczenia i wyróżnienia.

Potem scenę objęły we władanie kolejne 
zespoły artystyczne działające w ŁDK, konty-
nuujące blok imprez kulturalnych, który rozpo-
czął się już o godzinie 10. Jeszcze przed ofi-
cjalnym rozpoczęciem Jarmarku gorące brawa 
zebrała Orkiestra Dęta ŁDK grająca popularne 
melodie pod kierownictwem W. Wolniaka.

Pokaz karate w wykonaniu młodych człon-
ków Klubu Sztuk Walki „Proyama” to zawsze 
widowisko chętnie oglądane przez łaskowian, 
tak było i tym razem. Małych wzrostem, ale 
wielkich osiągnięciami sportowców oklaski-
wali tłumnie przybyli zarówno rodzice i dziad-
kowie, jak i pasjonaci karate.

Warto zwrócić uwagę na strażaków z KPP 
PSP w Łasku, którzy pojawili się na scenie i za-
chęcali łaskowian do większej troski o swoje 
bezpieczeństwo, m.in. poprzez stosowanie 
czujników sygnalizujących obecność śmiercio-
nośnego tlenku węgla. Ci, którym nie wystar-
czyła dawka wiedzy z estrady, mogli też od-
wiedzić stoisko strażaków i obejrzeć z bliska 
wspomniane urządzenia.

Potem przez kilka godzin na scenie wystę-
powali artyści z ŁDK. Oklaskiwano zarówno 
grupy taneczne, jak i śpiewających solistów 
oraz zespoły. Ponieważ tego dnia dopisała 
wspaniała pogoda, wielu mieszkańców okla-
skiwało artystów, inni oglądali liczne stoiska, 
dokonywali zakupów. Można było nabyć nie 
tylko atrakcyjne wydawnictwa poświęcone 
Łaskowi, ale i kwiaty ogrodowe, zabawki, ele-

J A R M A R K  Ł A S K I  W  S ŁO Ń C U

menty zdobnicze dla pań. Te ostatnie oferowała 
m.in. Jadwiga Pokora, która od lat prezentuje 
nie tylko w Łasku niepowtarzalne wyroby rę-
kodzieła artystycznego. 

Z pewnością wielką atrakcją dla widzów 
były pokazy ratownictwa technicznego w wy-
konaniu strażaków z PSP (symulacja pożaru, 
tor przeszkód dla maluchów), nie zabrakło 
amatorów pieczarkowych potraw, przygotowy-
wanych przez znaną firmę „Mykogen”, a malu-
chy, jak zawsze, nie chciały opuścić wesołego 
miasteczka.

 Drugi blok imprez rozpoczął się w godzi-
nach popołudniowych na dużej scenie na pobli-
skim terenie rekreacyjnym. Podobały się koncer-
ty żywiołowej Cleo i Natalii Szroeder, wystąpił 
tu także utalentowany Grzegorz Hyży. A wieczo-
rem, gdy już zapadły ciemności – na łaskim nie-
bie pojawiły się ognie sztuczne. Zakończyły one 
największą imprezę plenerową w Łasku, która 
w tym roku dzięki znakomitej pogodzie i wielo-
tygodniowej pracy organizatorów oraz ofiarności 
sponsorów wypadła na medal! 

     (P)
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MON od września uruchamia pilotażowy 
program wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących klasy mundurowe w celu utwo-
rzenia „Certyfikowanych Pionów Wojskowych 
Klas Mundurowych”. Absolwenci placówek 
biorących udział w programie będą mogli po 
zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe 
szkolenie poligonowe zakończone przysięgą 
wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. 
Będą mieli również absolutne pierwszeństwo 
w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej 
służby wojskowej, jak również Wojsk Obro-
ny Terytorialnej. Osoby pragnące kontynu-
ować naukę na wyższych uczelniach wojsko-
wych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty 
w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Program obejmie na początek 50 szkół 
w całym kraju i tylko 3 w województwie łódz-
kim. Docelowo resort chciałby, aby w każdym 
powiecie działała szkoła prowadząca certyfiko-
wany pion klas wojskowych. Proces kształce-
nia w edycji pilotażowej odbędzie się w cyklu 
dwuletnim (2017/2018 oraz 2018/2019) i obej-
mować będzie cały rok klasy II i pierwsze pół-
roczne klasy III. Docelowo program ma zostać 
dostosowany do cztero- i pięcioletniego cyklu 
kształcenia szkół ponadpodstawowych.

S z KO Ł A  W  O S t R O W I e 
w PIloTażowym ProgramIe mon
Zarząd Powiatu Łaskiego wyraził zgodę na udział szkoły w Ostrowie w pilotażowym 
programie Ministerstwa Obrony Narodowej wspierającym szkoły z klasami mundurowymi.

RUSzAJą nOWe InWeStyCJe DROgOWe 
Zarząd Powiatu Łaskiego podpisał 
umowy na przebudowę dróg 
powiatowych w gminach: Łask, 
Sędziejowice i Widawa. 

W obecności przedstawicieli samorządów 
gminnych, pod koniec maja podpisano umowy 
na przebudowę dróg powiatowych w gminach: 
Widawa i Sędziejowice. Oba zadania wykona 
firma Larkbud z Łodzi. Zgodnie z umowami, 
obie inwestycje zostaną ukończone do końca 
września br. W Sędziejowicach przebudowany 
zostanie blisko 2,8-kilometrowy odcinek 
drogi powiatowej obejmujący ulice: Leśną, 
Powstańców 1863 r. i Sędziejowice-Kolonię, 
aż do granicy z Brodami. Jej wartość to ponad 
3,2 miliona złotych. 

Około 2,8 miliona kosztować będzie 
przebudowa drogi powiatowej Widawa – Wola 
Wiązowa – Kiełczygłów. Inwestycja, która 
realizowana będzie w miejscowościach Zborów 
i Ochle, obejmie blisko 3,8-kilometrowy 
odcinek drogi. 

Oba zadania zostaną zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu z programu rozwoju dróg 
gminnych i powiatowych.

6 czerwca br. podpisana została umowa 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

Program zakłada 185 godzin lekcyjnych 
obejmujących zagadnienia teoretyczne  i ćwi-
czenia praktyczne (szkolenia i obozy organizo-
wane przez jednostki wojskowe i wyspecjali-
zowane organizacje) oraz 30 godzin lekcyjnych 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E 
Florianki – Borszewice – Okup Wielki 
na odcinku od km 0+000 do km 1+984”. 
Umowę z wykonawcą podpisali członkowie 
Zarządu Powiatu Łaskiego w obecności 
przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

Modernizacji podlegać będzie odcinek od 
skrzyżowania z drogą 2321E w miejscowości 

samokształcenia (z wykorzystaniem platformy 
e-learningowej oraz programów edukacyjnych 
obejmujących dystrybucję do szkół zestawów 
pomocy szkoleniowych).

Dariusz Cieślak 

Borszewice-Kościelne, w kierunku torów 
kolejowych, o długości blisko 2 kilometrów. 
Inwestycja będzie kosztować ponad 620 tys. 
złotych. Zrealizowana zostanie przy wsparciu 
finansowym województwa łódzkiego w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dariusz Cieślak 
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Drużyny stworzone z wójtów, radnych, 
sołtysów, pracowników jednostek samorządo-
wych w reprezentacyjnych strojach odliczyły 
się niemal w komplecie. Z powiatu łaskiego za-
brakło jedynie gminy Łask, której miejsce zajął 
gościnnie powiat zduńskowolski.

Turniej otworzyła wójt gminy Wodzierady 
Renata Szafrańska, życząc zespołom dobrych 
wyników, wspaniałej zabawy i przede wszyst-
kim zdrowej rywalizacji, bez kontuzji. Następ-
nie odbyła się krótka odprawa techniczna, kilka 
słów przekazali sędziowie i zespoły mogły już 
przystąpić do rywalizacji. 

W rozgrywkach udział wzięły dwie druży-
ny reprezentujące powiaty: łaski i zduńskowol-
ski oraz reprezentacje gmin: Buczek, Sędziejo-
wice, Widawa i Wodzierady. Rozgrywki prze-
prowadzono systemem gier „każdy z każdym”.

Po serii wyrównanych i emocjonujących 
spotkań tytuł zdobyty przed rokiem skutecz-
nie obroniła ekipa gminy Buczek. W tym roku 
zwycięstwo nie przyszło jej jednak tak łatwo, 
ponieważ gminę Wodzierady w klasyfikacji 

b U C z e K  z n ó W  n A J l e p S z y

końcowej wyprzedziła tylko o dwa punkty. 
Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrany 
został Kamil Pietrzyk z Buczku, a bramkarzem 
reprezentant powiatu zduńskowolskiego - Ad-
rian Gajewski.

Drużyny otrzymały okolicznościowe pu-
chary i dyplomy ufundowane przez starostę 
łaskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu 
Łaskiego. Gratulacje zespołom po zakończo-
nym turnieju złożyli m.in.: przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak, wicesta-
rosta łaski Marek Krawczyk, członek Zarządu 
Powiatu Łaskiego Stanisław Manias, wójt gmi-
ny Wodzierady Renata Szafrańska oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Wodzierady Andrzej 
Gil.

W roli zawodników na boisku występowa-
li m.in.: wójt gminy Widawa Michał Włodar-
czyk, przewodniczący Rady Gminy Buczek 
Andrzej Zieliński, przewodniczący Rady Gmi-
ny Sędziejowice Dariusz Cieślak i wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Widawa Mateusz 
Barwaśny. Rolę kierownika swojej drużyny 
pełnił natomiast przewodniczący Rady Gminy 
Widawa Ryszard Bruzda.

Organizację wydarzenia wsparły firmy 
i stowarzyszenia współpracujące z samorzą-
dami. W rolę spikera wcielił się Andrzej Sy-
ska, przewodniczący Powiatowej Rady Sportu 
i prezes stowarzyszenia Akcja dla Kolarstwa, 
natomiast grila dla zawodników przygotowano 
dzięki wsparciu firmy Włodan i klubu sporto-
wego „Rajsport Active Team”.

Wyniki rywalizacji:
1. gmina Buczek
2. gmina Wodzierady
3. powiat zduńskowolski
4. powiat łaski
5. gmina Widawa
6. gmina Sędziejowice

Piłkarska rywalizacja, to nie jedyne 
wydarzenie integracyjne zainaugurowane przez 
samorząd powiatu łaskiego. W grudniu 2016 
r. rozegrany został również pierwszy turniej 
samorządowców w piłkę siatkową, którego 
następna edycja zostanie rozegrana także 
w tym roku. 

Dariusz Cieślak

Zarząd ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorskie w czterech pla-
cówkach prowadzonych przez powiat łaski: I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Łasku, Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku oraz Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Łasku. 

W wyniku konkursów na dyrektorów poszczególnych placówek wy-
brani zostali: Małgorzata Ziarnowska w I LO w Łasku, Paweł Kałuda 
w ZSR w Sędziejowicach, Krzysztof Ziętala w SOSzW w Łasku oraz 
Aleksandra Kłos w PPP w Łasku. Dla wszystkich wymienionych będzie 
to kolejna kadencja na stanowiskach dyrektorskich w jednostkach po-
wiatowych. 

W środę, 21 czerwca, starosta łaski Teresa Wesołowska oraz naczel-
nik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Mał-
gorzata Mysur spotkały się z nowymi dyrektorami i wręczyły im okolicz-
nościowe listy gratulacyjne.

- W imieniu całego samorządu powiatu łaskiego dziękujemy za pań-
stwa dotychczasową pracę na rzecz naszej oświaty, życzymy dalszej 

StAROStA SpOtKAŁA SIę z nOWyMI DyReKtORAMI
Starosta Łaski Teresa Wesołowska spotkała się 
z dyrektorami placówek oświatowych, którzy wygrali 
konkursy ogłoszone przez Zarząd Powiatu Łaskiego. 

i sukcesywnej realizacji wszystkich planów oraz zamierzeń w nowej ka-
dencji - mówiła do zebranych starosta. 

Dariusz Cieślak 

9 czerwca br. na boisku w Kwiatkowicach 
odbył się II Samorządowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Starosty Łaskiego, 
organizowany przez powiat łaski 
i gminę Wodzierady.
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s y c a n ó w
nasze sOłectwa 

Biblioteka gminna w Buczku przygotowała kilka atrakcji związanych 
z książką dla swoich czytelników. Od wielu lat biblioteka uczestniczy 
w akcji „Z książką na walizkach”, promującej książki dla dzieci. Jednym 
z działań tej akcji jest spotkanie autorskie. W tym roku gościł w  gminie 
Paweł Wakuła – pisarz, rysownik (na zdjęcu niżej). Spotkanie odbyło się 
w Szkole Podstawowej w Czestkowie.

Dzieci z klasy pierwszej i drugiej buczkowskiej szkoły miały przy-
jemność poznać Ciekawskiego Georga – bohatera serii książek zalicza-
nych do klasyki amerykańskiej literatury dla dzieci. Postać w formie 
maskotki-małpki potrafi bawić i uczyć. Dzieci uczestniczyły w dwóch 
warsztatach literacko-plastycznych związanych z biblioteką i kosmosem.

majowo w bIblIoTece
Jak sięgnąć pamięcią, maj w bibliotekach obchodzony był bardzo uroczyście. Zawsze kojarzony z książką 
i pisaniem. Nic nie zmieniło się do dzis. Biblioteki odwiedzane są przez najmłodszych czytelników 
z przedszkoli, klas pierwszych. Właśnie w maju przypada Dzień Bibliotekarza i Dzień Biblioteki.

Jeśli idzie o inwestycje infrastrukturalne, nie ważna jest wielkość so-
łectwa, bo liczą się przede wszystkim ludzie - by mieli dobre drogi, wodę, 
oczyszczalnię ścieków (choćby przyzagrodową, tam gdzie nieuzasadnio-
na ekonomicznie jest kanalizacja sieciowa), miejsce integracji wspólnoty 
lokalnej, nowe instalacje ekologiczne (fotowoltaika, solary, pompy cie-
pła). Ważna jest też dobra edukacja dzieci, a nie bez znaczenia są też ni-
skie podatki, w tym dla rolników podatek rolny. To oczywiście nie jedyne, 
ale podstawowe oczekiwania większości mieszkańców wsi. Realizację 
tych oczekiwań od wielu lat sukcesywnie materializuje wójt gminy Bucz-
ku, naturalnie przy czynnej współpracy z sołtysami i radnymi.

Powyższe oczekiwania ma również sołectwo Sycanów, które repre-
zentuje w samorządzie Barbara Michalak, już od kilkunastu lat łącząca 
funkcję sołtysa z obowiązkami radnej. W Radzie Gminy Buczek należy 
do Komisji Rewizyjnej. Ma troje dorosłych dzieci, dwie córki Monikę 
i Ewę oraz syna Pawła. Syn ukończył technikum i wspiera rodziców wraz 
z małżonką Pauliną w pracy w gospodarstwie. Choć posiada swoje gospo-
darstwo rolne, rodzice mają nadzieję, że w przyszłości przejmie również 
ich gospodarstwo. 

Gospodarstwo liczące 76 ha, łącznie z dzierżawami, jest też dobrze 
wyposażenie w maszyny rolnicze: trzy ciągniki, kombajn zbożowy, opry-
skiwacz i inne urządzenia. 

Samorządowe władze gminy Buczek zawsze dbały 
o zrównoważony rozwój wszystkich sołectw. Dotyczy to także 
niewielkiego Sycanowa, w skład którego wchodzą dwie wsie: 
Sycanów liczące 120 mieszkańców i Dąbrowa - 64 mieszkańców. 
Z przykrością należy stwierdzić, że sołectwo w ciągu ostatnich 10 
lat zmniejszyło się o ponad 100 osób.

Dla najmłodszych dzieci z Gminnego Przedszkola przygotowano 
warsztaty pt. „Jak powstaje książka” (Joanna Tyluś-Malak). Dzieci do-
wiedziały się o historii pisma, pisaniu książek począwszy od pomysłu 
do produktu finalnego, tj. książki, i same miały możliwość stworzenia 
mini-książeczki.

Dla czytelników dorosłych biblioteka przygotowała ucztę duchową 
w postaci kilkudziesięciu nowych i poszukiwanych książek. Przygodę 
z książką i biblioteką, jak widać, można rozpocząć w każdym miesiącu, 
nie czekając na maj...
 A.H.

- Osiem ha ziemi odziedziczyliśmy z mężem Zdzisławem po teściach 
– mówi pani Barbara. - Wybudowaliśmy nowy dom, a także chlewnię na 
ok. 600 tuczników rocznie. W tej chwili hodujemy ok. 300 sztuk trzo-
dy chlewnej w tzw. cyklu zamkniętym od prosiaka do tucznika. W go-
spodarstwie prowadzimy przede wszystkim uprawę zbóż, a także ok. 
1 ha truskawek. Na wsi jest wielu emerytów i rencistów, którzy prowadzą 
małe gospodarstwa. W sołectwie zostało tylko kilka dużych gospodarstw 
powyżej 10 ha, dominują tutaj w większości ziemie klasy IV i V. Oso-
biście uważam, że łączenie funkcji sołtysa i radnej ma wiele zalet, gdyż 
gospodarz sołectwa wie, jakie są jego potrzeby, zna oczekiwania miesz-
kańców i może poruszać sprawy sołectwa na sesjach rady gminy. 

- Dobrze układa się moja współpraca jako sołtysa i radnej z władza-
mi gminy, wójt jest otwarty, chętnie pomaga kontynuuje B. Michalak. - 
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9 Oprócz poprawy i budowy nowych dróg zwracałam też uwagę na sesjach 
rady gminy na problem niszczenia upraw przez dziki i zwierzynę płową, 
jest to problem całej gminy, a koła łowieckie robią niewiele, by temu 
problemowi zaradzić. Widząc, że ludzie na wsi są coraz biedniejsi, my 
w radzie gminy staramy się podejmować uchwały sprzyjające ludności 
wiejskiej. Podatek rolny w naszej gminie należy do najniższych w powie-
cie, gmina dba też o dobry dowóz dzieci z naszego sołectwa do Szkoły 
Podstawowej w Czestkowie i młodzieży do gimnazjum w Buczku. 

W sołectwie udało się wykonać kilkanaście znaczących inwestycji. 
Już w latach 2004-2006 staraniem przede wszystkim wójta Bronisława 
Węglewskiego dokonano gruntownej modernizacji drogi Sycanów – Dą-
browa, za 71.493 zł, poprzez położenie kruszywa, a  następnie dokona-
no przebudowy tej drogi kładąc masę bitumiczną. Kosztowało to łącznie 
233.419 zł.

W tym samym czasie wykonano projekt oraz wybudowano wodo-
ciąg z Sycanowa do Dąbrowy za 254.868 zł, założono też lampy oświe-
tleniowe. W 2006 roku zbudowano drogę z Sycanowa do granic gmi-
ny. Podczas sesji rady pani sołtys postulowała konieczność zakupu od 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku budynku byłej mleczarni 
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wójt Buczku wyszedł naprzeciw 
tej propozycji i za 16.340 zł zakupiono z budżetu samorządu gminne-
go ów budynek, który w latach 2009-15 gruntownie wyremontowano, 
poświęcając na ten cel ponad 40 tys. zł. Również w tym samym czasie 
zrealizowano projekt unijny wartości 21.721 zł wyposażając świetlicę 
w meble i komputery z dostępem do internetu, z myślą przede wszystkim 
o uczniach, ale także i o osobach dorosłych.

Przed rokiem w otoczeniu świetlicy pojawiły się ławki i nowo nasa-
dzone przez mieszkańców drzewa, co było owocem „Małych Projektów” 
z wykorzystaniem 8.201 zł pochodzących z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, przeznaczonych na integrację małych społeczności 
lokalnych.

Do inwestycji drogowych władze samorządowe wróciły ponownie 
w sołectwie w latach 2008-2009 kładąc nową nawierzchnię asfaltową za 
kwotę 182.590 zł., w tym czasie zmodernizowano też drogę gminną Do-
bra - Sycanów (91.639 zł).

n a s z e  s O ł e c t w a :  s y c a n Ó w 
Ważnym przedsięwzięciem ekologicznym było wybudowanie za 

57.575 zł 11 przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na ten cel 
pochodziły częściowo z budżetu gminy i w większości z WFOŚiGW 
w Łodzi.

W 2011 r. ponownie za sumę 235.870 zł modernizowano drogę 
w Sycanowie na tzw. Kanale, a dwa lata później przebudowano 
i zakonserwowano ok. 600 m drogi na odcinku Luciejów - Sycanów.

 W 2013 r. samorząd gminny przystąpił do projektu „Internet w gminie 
Buczek - oknem na świat”. W ramach tego projektu, z rekomendacji 
GOPS w Buczku dla 7 rodzin z sołectwa za 27.247 zł zakupiono 
zestawy komputerów z dostępem do internetu. Program był oczywiście 
realizowany w całej gminie i zakładał ograniczenie wykluczenia 
mieszkańców poprzez umożliwienie im korzystania z nowoczesnych 
źródeł informacji.

W latach 2014-2015 w gminie Buczek realizowano też (podobnie 
jak w br.) projekty zastosowania nowoczesnych, proekologicznych 
technologii w gospodarstwach domowych. W Sycanowie wydatkowano 
z budżetu gminy i WFOŚiGW 25.040 zł na pompy ciepła i 31.504 zł na 
mikroinstalacje fotowoltaiczne.

W ciągu 12 ostatnich lat wykonano w sołectwie Sycanów inwestycje 
za prawie 1.400.000 zł. W większości były to środki zewnętrzne, 
pozyskane przez władze samorządowe gminy z zewnątrz. 

- W imieniu własnym i mieszkańców sołectwa pragnę podziękować 
władzom samorządowym naszej gminy za owocną współpracę i wiele 
wspólnych przedsięwzięć oraz wyrazić nadzieję na tak dobre relacje 
i inwestycje w przyszłości mówi Barbara Michalak.

W sołectwie Sycanów działa też Rada Sołecka, w jej skład wchodzą: 
Barbara Michalak, Sławomir Sobieraj, Grażyna Milczarek i Maria 
Mielczarek.

Powojennymi sołtysami Sycanowa byli: Józef Konieczny, 
Mieczysław Kuźniak, Zdzisław Korcewicz, Henryk Milczarek i Barbara 
Michalak.        

A.Z.

19 czerwca br. w Buczku otwarto dla pacjentów nowy gabinet rehabili-
tacji wraz z częścią diagnostyczno-zabiegową dla dzieci. W uroczystości 
wzięli udział: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski, członkowie Komisji Zdrowia oraz 
członkowie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicz-
nym w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku, a także 
mieszkańcy gminy Buczek.                               UG

OtWARCIe gAbInetU
RehAbIlItACJI    
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Zespół z Buczku zajął IV miejsce, ulega-
jąc w finale reprezentacjom z Zelowa, Łodzi 
i Skierniewic. Młodzi sportowcy chcą wziąć 
jednak rewanż w konkursie w przyszłym roku, 
gdyż liga ma formułę cykliczną i uczniowie 
obecnych klas I, II i III za rok mogą również 
wystartować.

Zmaganiom uczestników przyglądali się 
i kibicowali wójt Buczku Bronisław Węglew-
ski, dyrektor kancelarii marszałka wojewódz-
twa łódzkiego Marcin Młynarczyk oraz dyrek-
tor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi Barbara Woźniak.

Sędzią głównym finału wojewódzkiego był 
nauczyciel ZSPiGP w Buczku Włodzimierz 
Czech, a organizacyjną pieczę nad konkursem 
objął dyrektor Mariusz Kuświk z Łódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Łodzi.
   A.Z.

Finał WojeWódzki Ligi orLikoWej 
Z okazji Dnia Dziecka na boisku „Orlik” w Buczku odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Orlikowej Ligi Mistrzów „Gry 
i zabawy” dla uczniów klas I-IV. Uczniowie wcześniej z powodzeniem kwalifikowali się w konkursie eliminacyjnym w Łodzi. 
Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej rzadko mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z rówieśnikami 
z innych szkół, dlatego dla wszystkich było to ogromnym przeżyciem i nawet mniej interesowali się innymi atrakcjami, które 
z okazji Dnia Dziecka przygotowali rodzice z dyrekcją szkoły.

Każdego roku w początkach czerwca wspo-
mniane Stowarzyszenie organizuje zawody 

WęDKARSKI pUChAR WóJtA bUCzKU
Wędkarstwo to sport, hobby, ale również wspaniały obszar rekreacji, wyciszenia w zagonionym życiu, to również lekarstwo na stres, 
nie wspominając już o zaletach kulinarnych ryb. To w końcu ciekawy sposób spędzenia czasu wolnego, często z rodziną, gdyż łowią 
również panie i dzieci. Taką formę rekreacji wybiera prawie na co dzień dla siebie 40 osób ze Stowarzyszenia Wędkarzy Gminy Buczek.

o Puchar Wójta Bronisława Węglewskiego. 
Zawody skupiają liczne grono nie tylko doro-

słych wędkarzy, ale także dzieci. W niedzielę, 
4 czerwca br., już od wczesnych godzin rannych 
28 wędkarzy Stowarzyszenia wraz z prezesem 
Pawłem Rękiewiczem zajęło miejsca wokół 
zbiornika retencyjnego w Buczku, chcąc wziąć 
udział w zawodach.

Choć ciepłe dni nie sprzyjają połowom, 
ale coroczne zarybianie zbiornika i fakt, że 
woda jest czysta z bogatą florą powoduje, że 
ryby mają dobre środowisko rozwoju. W  br. 
roku  Stowarzyszenie wpuściło do zbiornika ok. 
400 kg ryb. W zbiorniku oprócz karpia wystę-
pują jeszcze karasie, leszcze, bąki, amury, toł-
pygi, sandacze, okonie, liny, płocie i szczupaki. 
Najczęściej jednak na rodzinnym stole rybaków 
gości - nie tylko od święta - karp.

W dniu zawodów złowiono ponad 10 kg 
ryb. W kategorii seniorów 2,615 kg ryb zło-
wił lider zawodów Włodzimierz Małańczak,  
II miejsce zajął Grzegorz Świtała, a miejsce III 
przypadło Bartłomiejowi Jędryce. Ponad  2.5 kg 
złowił w kategorii juniorów Kacper Rękiewicz, 
wyprzedzając w rywalizacji najmłodszych Hu-
berta Świtałę i Bartłomieja Tosika.

Finaliści zawodów otrzymali okoliczno-
ściowe puchary i dyplomy ufundowane przez 
wójta Buczku oraz zostali obdarowani nagroda-
mi rzeczowymi.

     
        A.Z.
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Wśród słuchaczy ŁUTW dominują kobiety, ale i panowie przejawia-
ją sporą aktywność. Warto wspomnieć, że w zajęciach uczestniczy aż 
12 par małżeńskich. Chyba najbardziej spektakularna jest działalność 
sekcji plastycznej, bo organizuje ona wystawy i plenery. Właśnie taki 
kilkudniowy plener zaplanowano na wrzesień w Dłutówku. Aktywna 
jest też grupa taneczna. Wśród słuchaczy są również uczestnicy warsz-
tatów literackich, są także uczestnicy lektoratu języka angielskiego czy 
członkowie zespołu wokalnego. Jednym słowem – każdy, kto nie chce 
„zardzewieć” i szuka jakiejś interesującej formy aktywności, może tu 
znaleźć pole do popisu.

Podczas wspomnianego zakończenia kolejnego roku działalności 
mówiła o tym prezes ŁUTW Aleksandra Tarnowska, zwracając uwagę 
właśnie na aktywność ludzi w wieku 60+. Niektórzy bowiem po zakoń-
czeniu pracy zawodowej i przejściu na zasłużony odpoczynek zamykają 
się w swoich czterech ścianach, tymczasem ŁUTW – jedyna tego typu 
placówka w powiecie łaskim – daje szansę wyjścia do ludzi i uaktywnie-
nia się. Jak wynika z doświadczeń Uniwersytetu, niejednokrotnie senio-
rzy dopiero na emeryturze odkrywają różne talenty, np. plastyczne czy 
literackie, i zamiast siedzieć w ciepłych kapciach przed ekranem tele-
wizora tworzą różnorodne dzieła zaskakujące zarówno ich samych, jak 
i najbliższych. Jednak działalność w ŁUTW to przede wszystkim ruch 
i zdrowie.

Zakończenie następnego roku działalności było okazją do podsumo-
wań, ale i przeżywania kolejnych interesujących doświadczeń. Gorąco 
oklaskiwano więc zespół „Filids” prezentujący m.in. interesujacą mu-
zykę celtycką i irlandzką, podobał się też występ zespołu tanecznego 
ŁUTW. W spotkaniu uczestniczyli liczni goście, m.in.: burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, starosta Teresa Wesołowska, przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Aulak, były senator Andrzej Owczarek, a także prezes 
Uniwersytetu Tryeciego Wieku w Pabianicach Ewa Wadowska-Pilarska, 
była też długoletnia opiekunka i sympatyczka ruchu seniorów, b. dyr. 
ŁDK Elżbieta Wojtacka-Ślęzak.

ŁUTW zakończyŁ dzieWiąTy rok dziaŁalności
Zakończono i podsumowano dziewiąty rok działalności Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od początku działa on w Łaskim 
Domu Kultury i współdziała ze wspomnianą placówką. 170 słuchaczy działających w licznych sekcjach i zespołach, m.in. wysłuchało 
w tym roku 18 wykładów o różnorodnej, ale zawsze frapującej tematyce. Wielką popularnością tradycyjnie cieszy się działalność 
w sekcji turystycznej, ale i plastycznej. Ruch i twórcze działanie to najlepsze lekarstwo dla ludzi 60+.

- Czy ŁUTW jest instytucją potrzebną na ziemi łaskiej? – to banalne 
w gruncie rzeczy pytanie zadaliśmy po raz kolejny prezes A. Tarnow-
skiej.

- Wiele osób nie wyobraża sobie np. sytuacji, gdyby takiego Uni-
wersytetu nie było. To odskocznia od szarości dnia codziennego, sposób 
na przeciwstawienie się starości. Wiele osób dopiero na emeryturze ma 
czas na realizację swoich pasji i marzeń, Piszą wiersze, malują obrazy, 
wychodzą w plener, korzystają z tak potrzebnego ruchu.

- Jaka będzie przyszłość ŁUTW? 
- To wszystko zależy od słuchaczy, a tych z roku na rok przybywa. 

Gdy zaczynaliśmy – było nas około 100, dziś z zajęć korzysta 170 słu-
chaczy. W następnym roku obchodzić będziemy już 10-lecie istnienia 
i będziemy się musieli przygotować do tego jubileuszu. Na szczęście ani 
energii, ani pomysłów nam nie brakuje.

(PO)
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KOLEJNY SUKCES „ELEKTROBUDU”
wszystko bardzo skromnie, od jednoosobowej 
firmy i usług świadczonych mieszkańcom re-
gionu. Marian Janas był instruktorem nauki 
zawodu w łaskiej szkole zawodowej. Miał już 
uprawnienia zawodowe i sporo doświadczenia, 
więc postanowił założyć zakład wykonujący in-
stalacje elektryczne, usuwający awarie i zajmu-
jący się także konserwacją urządzeń elektrycz-
nych. Czasy były trudne, więc do awarii trzeba 
było jechać motocyklem „Junakiem”. W 1972 
roku była już „Nysa” dowożąca ludzi i materia-
ły instalacyjne.

Pan Marian nie ukrywa, że praktyczną na-
ukę zawodu przeszedł w jednej z najlepszych 
firm w Polsce - Katowickim Przedsiębiorstwie 
Montażu Elektrycznego „Elektrobudowa”. Naj-
pierw wykonywał zwykłe instalacje, potem 
zajął się montażem tzw. obwodów wtórnych 
w nastawni.

Gdy już miał własną firmę, rozwijał ją krok 
po kroku, ale z roku na rok odnotowywał kolej-
ne sukcesy, powiększał zakres usług, zdobywał 
nowych klientów, przybywało nowoczesnego 
sprzętu. W 1975 roku zakres usług powiększył 
się o roboty hydrauliczne. Pięć lat później firma 
otworzyła biuro w pawilonie rzemiosł w Łasku, 
do pakietu usług doszła też elektromechanika. 
W 1989 roku zatrudniono czwartego pracowni-
ka, zajęto się także budowaniem stacji transfor-
matorowych, linii napowietrznych i kablowych 
oraz pomiarami i  badaniami instalacji elek-
trycznych i odgromowych. W 1999 roku przyję-
ła dzisiejszą nazwę. Dziś firma M. Janasa dzia-
ła na obszarze całego województwa łódzkiego, 
świadczy bardzo szeroki zakres usług elektroin-
stalacyjnych, wykonując m.in. skomplikowane 
przyłącza i budując stacje transformatorowe. 
Choć firma współpracuje z potentatami w tej 
branży, m.in. PGE Dystrybucja SA, bardzo ceni 
sobie klientów indywidualnych i ich niekiedy 
znacznie skromniejsze zamówienia.

Pana Mariana od lat wspiera zawodowo 
rodzina. Syn Paweł pomaga w wykonawstwie, 
córka Joanna z zięciem Aleksandrem zajmu-
ją się sprawami biurowymi. Paweł uważa, że 
w firmie pracuje od… ósmego roku życia, bo 
już wówczas – jak wspomina - kręcił się przy 
śrubkach i kablach. Dziś jest podporą firmy 
i fachowcem wysokiej klasy. A tacy w firmie są 
niezbędni, bo „Elektrobud” wykonuje nie tylko 

skomplikowane instalacje, ale i realizuje roboty 
pod napięciem. To konieczność - nikt bowiem 
nie może sobie dziś pozwolić na długotrwa-
łe wyłączenia prądu, bo to się wiąże z wielki-
mi stratami finansowymi. Firma dysponuje też 
skomplikowanymi i kosztownymi urządze-
niami ułatwiającymi pracę, np. 32-metrowym 
podnośnikiem, przeciskiem podziemnym po-
zwalającym unikać rozkopywania jezdni czy 
świdrostawiaczem ułatwiającym szybkie sta-
wianie słupów energetycznych. Corocznie od-
nawiany (od 2002 r.) certyfikat ISO 9001:2009 
jest gwarantem najwyższej jakości usług. Choć 
nowoczesne urządzenia ułatwiają i przyspiesza-
ją pracę, największą wartością firmy są ludzie. 
Pracują tu ludzie z wysokimi kwalifikacjami 
i doświadczeniem. Do grona takich właśnie pra-
cowników należy projektant Jerzy Mikła.

 Pan Marian znany jest w regionie z tego, że 
chętnie pomaga młodym ludziom. To zapewne 
efekt wcześniejszego uczenia w szkole zawodo-
wej. Bywały lata, gdy w jego firmie zdobywało 
wiedzę i doświadczenie nawet 10 uczniów, te-
raz jest ich tylko trzech. Jak twierdzi, wyszkolił 
około 150 uczniów, jeden z nich posiada swój 
zakład w Zapolicach.

Przykład firmy i jej właściciela potwier-
dza starą prawdę, że nie tylko pracą człowiek 
żyje. Pan Marian od ponad 20 lat jest aktyw-
nym działaczem Łaskiego Bractwa Strzelców 

Kurkowych, działa też w Kole Łowieckim „Po-
nowa” i Klubie „Rotary” w Łodzi, jest człon-
kiem Cechu Rzemiosł Różnych (od 1967 roku), 
pełniąc obecnie obowiązki skarbnika. Aktualnie 
jest hetmanem Bractwa Kurkowego. Nie stroni 
też od różnorodnych inicjatyw społecznych, np. 
włączając się w organizację Festiwalu Róż.

- Z zadowoleniem patrzę na zmieniający się 
z roku na rok Łask, podoba mi się odnowiony 
rynek, cieszę się z powstania Muzeum Historii 
Łasku – mówi z satysfakcją M. Janas. – Szko-
da tylko, że na te potrzebne zmiany musieliśmy 
czekać tak długo.

- Recepta na sukces? Zgoda i kompromis – 
mówi M. Janas. – Cieszę się, że pracuję z dzieć-
mi. Faktycznie od lat jestem już na emeryturze, 
ale nadal wspólnie rozwijamy firmę. Chciał-
bym, aby tak było za kolejnych dziesięć lat.

(P)
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Natomiast pozostałe podmioty nadal mają 
obowiązek wystąpić z wnioskiem na usunięcie 
drzew i krzewów. Jednakże ponownie zmieniły 
się obwody drzew, dla których trzeba uzyskać 
zezwolenie na wycinkę.

Zgodnie z nowelizacją nie trzeba będzie 
zgłaszać, jak również uzyskiwać zezwolenia na 
wycinkę drzew, jeśli obwód pnia na wysokości 
5 cm nie będzie przekraczał: 

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczaj-
nego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego 

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków 
drzew. 

Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, 
planowaną wycinkę należy zgłosić w gminie. 
Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik 

w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny drze-
wa, które miałoby zostać usunięte. Następ-
nie burmistrz będzie miał 14 dni na wydanie 
ewentualnego zakazu. Jeśli nie zgłosi sprzeciwu 
(tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można 
dokonać wycinki. Należy zaznaczyć, że w przy-
padku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 
miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin 
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu 
ponownego zgłoszenia.

Zgodnie z prawem burmistrz będzie mógł 
nie wyrazić zgody na wycinkę, m.in. na nieru-
chomości wpisanej do rejestru zabytków, na 
terenie przeznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub 
chronionym innymi zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli 
drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomni-
kowego.

Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed 
upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez 
urzędnika gminnego właściciel wystąpi o po-
zwolenie na budowę związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie ona realizo-
wana na części nieruchomości, gdzie rosły usu-
nięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wy-
cinkę tych drzew. 

Ponadto została przywrócona konieczność 
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochro-
ny środowiska zezwolenia na usunięcie drzew 
w pasie przydrożnym dróg publicznych. Wyją-
tek będą stanowić niektóre gatunki topoli.

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska

i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Łasku

zmIany w usTawIe 
o ochronIe PrzyroDy 
Nowe przepisy zaostrzają obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, 
że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew na swojej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić to wcześniej do gminy.

W tym roku szkolnym odbyły się dni 
owocowe, zdrowe przyjęcia, „Dzień zdrowej 
pizzy”, „Owocowe powitanie jesieni”; 
koncert muzyczny o zdrowym jedzeniu. 
Dzieci wykonywały plakaty prozdrowotne, 
zorganizowano „Dni zdrowej dyni” oraz 
„Dzień cytrusowy”. Przedszkolaki obejrzały 
przedstawienie teatralne pt. „Kocmołuszek” 
o zdrowym jedzeniu. Wszyscy samodzielnie 
przygotowywali „kolorowe kanapki” 
zorganizowane przez grupę Wiewiórki z okazji 
„Powitania wiosny”. 

W maju natomiast ogłoszono konkurs 
plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Zdrowe 
warzywa i owoce”. Tegoroczny Dzień Dziecka 
również służył propagowaniu zdrowia. 
Zorganizowano wystawy prac plastycznych pt. 
„Zdrowa i kolorowa galeria” przygotowanych 
przez przedszkolaki oraz specjalny „Bal 
warzywno – owocowy”. Była recytacja wiersza 
J. Brzechwy „Na straganie” przez 6-letnią 
Lenę Maląg, zabawy i gry ruchowo-taneczne, 
konkursy, zagadki, tańce, piosenki, owocowe 
balony oraz degustacje smakołyków warzywno-
owocowych. Do wszystkich grup zakupiono 
w tym dniu gry edukacyjne o warzywach 
i owocach. 

Wszystkie te działania odbywały się 
dzięki zaangażowaniu pracowników oraz 

prZedsZkolaki jedZą Zdrowo 
„Leśne Skrzaty” z Przedszkola Publicznego nr 4 kolejny rok realizują założenia autorskiego programu edukacyjnego „Na talerzu 
zdrowo i kolorowo” promującego zdrowe odżywianie. W przedszkolu zachęca się dzieci do zjadania zdrowych owoców i warzyw 
w odpowiednio zbilansowanych posiłkach, tj. poprzez urozmaicony jadłospis oraz akcje dodatkowe. 

wspomagającego rodzica, tj. mamy z grupy 
„Kwiatuszki” dostarczającej bezpłatnie w dużej 
ilości owoce dla całego przedszkola. Wszystkie 

akcje i działania służyły propagowaniu 
zdrowego odżywiania. 

Anna Piotrowska
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Biblioteka Publiczna w Łasku przy współ-
pracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu 
- Filią w Łasku, szkołami oraz przedszkola-
mi przystąpiła do ogólnopolskiej akcji zbio-
rowego czytania, pn. „JAK NIE CZYTAM, 
JAK CZYTAM”. Miłośnicy czytania tłum-
nie zgromadzili się 1 czerwca na pl. 11 Listo-
pada wspólnie bijąc rekord czytania w jed-
nym momencie. Czytało z nami ponad 500 
osób, promując czytelnictwo oraz inicjując 
modę na czytanie.

Czytał również Bałucz i Wrzeszczewice. 
Ponad 120 uczniów relaksowało się przy lektu-
rze na zielonej murawie bądź na sali gimnastycz-
nej, przekonując nieczytających, że czytanie 

wielkie cZytanie

8 maja br. przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego nr 3 im. „Misiaczek” miały niecodzien-
nych gości: ratownika medycznego z grupy 
Medicus w Łodzi oraz jego pomocnika – plu-
szowego Kubusia Puchatka. Dzieci poznały 
specyfikę pracy ratownika medycznego, utrwa-

liły informacje na temat służb ratunkowych 
i zdobyły certyfikat przystąpienia do realizacji 
programu Grupy Ratowniczo – Medycznej Me-
dicus „Szpital Pluszaka”.

Beata Płuciennik

szPITal Pluszaka 

T a ń c e  w  m I s I a c z k u
W piątek 9 czerwca br. Dzieci z Przedszko-

la Publicznego nr 3 im. Misiaczek gościły nie-
zwykłą grupę taneczną - Dziecięcy Zespół Tań-
ca Ludowego „Dzieci z Doliny Grabi”. Dzieci 
z zespołu, jak i nasze przedszkolaki zaprezen-
towały przepiękne stroje i tańce. Spotkaniu to-
warzyszyła piękna pogoda i świetne humory 
małych tancerzy. Imprezę zakończył wspólny 
taniec „Chocolate”.         BP

książek gwarantuje znakomitą zabawę. Wszyst-
kim zgromadzonym dziękujemy za obecność!  

A. Sobczak
Biblioteka Publiczna w Łasku
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Najmłodsi uczyli się pierwszej pomocy, 
śpiewali piosenki, a także malowali wymyśloną 
wspólnie fantastyczną historię o smoku. Każda 
z pociech mogła choć przez chwilę poczuć się 
jak prawdziwy strażak, a policjanci pokazywa-

li dzieciom jak pobrać odciski palców. Można 
było również wejść do radiowozu i włączyć 
syrenę. Nie mogło zabraknąć, oczywiście, ko-
lorowej waty cukrowej, balonów i malowania 
twarzy. Do ostatnich minut imprezy zabawa 

trwała w najlepsze, a z buzi dzieci i ich opieku-
nów nie schodziły uśmiechy. Pogoda tego dnia 
była rewelacyjna.

MJ

DzIeŃ DzIeCKA z pIRAtAMI 
„Małe i duże piratów podróże” – pod takim hasłem zorganizowano w Łasku tegoroczne obchody Dnia Dziecka. 27 maja 
miejski rynek wypełnili mieszkańcy, którzy wraz z całymi rodzinami wspólnie bawili się i  świętowali dzień wszystkich dzieci. 
Na tę okoliczność do Łasku przyjechał sam kapitan Szprot, bardzo przyjazny pirat, który poprzez zabawę wychowywał 
pokolenie młodych wilków morskich. Miał licznych pomocników – piratki z biblioteki publicznej i Łaskiego Domu Kultury. 
Wspierały go także lokalne organizacje, w tym Szuflandia, która pokazała, jak m.in. wykonać hak rodem z Kapitana Haka. 
Była też fotobudka, w której pozowanie zamieniało dzieci w piratów. 

Po apelu wszyscy przeszli na boisko szkolne i rozpoczęli zmaga-
nia sportowe przygotowane przez Elżbietę Bąk. Tego dnia dzieci mogły 
skorzystać ze strzelania laserowego przygotowanego przez żołnierzy ze 
stacji radiolokacji z Wiewiórczyna, zwiedzić radiowóz i poznać bliżej 
pracę policjantów, korzystać z zabaw w figloraju oraz poskakać na tram-
polinie. Dla wszystkich była kiełbaska z grilla i lody.

Zwieńczeniem dnia było podsumowanie zmagań sportowych, rozda-
nie dyplomów za udział w turnieju pływackim, podsumowanie progra-
mu „Szkoła bez przemocy” i „Ośmiu wspaniałych”, których koordyna-
torem od lat jest Monika Dąbrowska.

Elżbieta Bąk, Dariusz Gradowski
opiekunowie samorządu uczniowskiego

dzień dziecka w wiewiÓrczynie
AtRAKCyJnIe I nA WeSOŁO
Także w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Wiewiórczynie świętowano Dzień Dziecka. Rozpoczął się 
uroczystym apelem, podczas którego klasa „O” przygotowana 
przez Anię Minias przedstawiła krótką inscenizację z okazji 
Dnia Mamy. Następnie techniki walki zaprezentowali uczniowie 
na co dzień trenujący w Łaskim Klubie Karate Proyama. 
Kolejnym punktem były występy wokalno-instrumentalne 
Jagody Boreckiej, Adrianny Ciszewskiej, Jana Rakowskiego 
oraz Nikoli Grabarczyk z koleżankami z klasy, przygotowane 
pod kierunkiem Dariusza Gradowskiego.

W roku 2016 r. gmina Łask przystąpiła do realizacji inwestycji pn. 
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie”. Remont kosztował 
218 571 zł, a wykonawcą była firma Rol-Bud Elżbietą Grabiszewska ze 
Szczercowa. W zakres prac weszły m.in.: naprawa dachu, docieplenie 
ścian i fundamentów, wymiana stolarki zewnętrznej oraz sufitów. Ponadto 
obiekt doczekał się nowych rynien, instalacji odgromowej, a także odświe-
żonego ganku i kominów. 

Po zakończeniu tej inwestycji, od kwietnia br. sołtys Dariusz Michalak 
wraz z mieszkańcami (na wyróżnienie zasługuje pan Remigiusz Ludwi-
siak) przystąpił do prac remontowych wewnątrz budynku. Gmina zakupiła 
materiały budowlane, drzwi wewnętrzne, oświetlenie, panele podłogowe 
z listwami, płytki PCV do kuchni, farby oraz drobne wyposażenie – kosz-
towało to 9 401,92 zł, w tym 8 110,77 zł z funduszu sołeckiego. 

W ramach środków z bieżącego utrzymania świetlic i domów ludo-
wych zostały zakupione płyty betonowe i podsypka do wykonania przez 
mieszkańców opaski wokół budynku (koszt 2 091 zł). Za 6 765 zł prze-
budowano również schody mieszczące się przy dwóch wejściach do bu-
dynku.

Należy nadmienić, iż już przed modernizacją świetlicy mieszkańcy za-
bezpieczyli środki funduszu sołeckiego na jej remont i wyposażenie. Soł-
tys wraz z mieszkańcami od początku deklarowali swój udział w pracach, 
w związku z powyższym udział gminy ograniczał się do zakupu potrzeb-
nych do remontu materiałów.                  MJ

WyremontoWano 
śWietLicę W remiszeWie

Na ten dzień czekali wszyscy 
mieszkańcy Remiszewa, 27 maja br. 
uroczyście otwarto wyremontowaną 
świetlicę. Jest to miejsce spotkań 
i wydarzeń kulturalnych, a więc 
niezwykle ważne dla lokalnej 
społeczności. Jednak zanim burmistrz 
Łasku dokonał symbolicznego 
przecięcia wstęgi, dołożono wielu 
starań, aby wspomniany obiekt 
odzyskał dawny blask. 
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Budżet gminy na 2016 rok uchwalony zo-
stał uchwałą Rady z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w wysokości: dochody ogółem - 18.492.279,00 
zł, wydatki ogółem - 19.450.682,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody 
zwiększono do kwoty 23.941.455,29 zł, tj. 
o 5.449.176,29 zł (wzrost o 29,47%), natomiast 
wydatki zwiększono do kwoty 23.453.550,83 
zł, tj. o 4.002.868,83 zł (wzrost o 20,58%). 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW: 
dochody ogółem - w kwocie 23.926.888,90 zł, 
co stanowi 99,94%, w tym: dochody bieżące - 
w kwocie 23.709.261,11 zł, co stanowi 99,95%, 
dochody majątkowe - w kwocie 217.627,79 zł , 
co stanowi 98,82%.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW: 
wydatki ogółem - w kwocie 22.674.414,10 
zł, co stanowi 96,68%, w tym: wydatki bie-
żące - w kwocie 21.514.097,43 zł, co stano-
wi 97,27%, wydatki majątkowe - w kwocie 
1.160.316,67 zł, co stanowi 86,82%.

Wśród wydatków inwestycyjnych gminy, 
w wykonanej kwocie 1.160.316,67 zł zawie-
rają się:

- Budowa kanalizacji deszczowej z za-
sypką i powierzchniowym utrwaleniem oraz 
budowa studni rewizyjnej w Nowych Kozubach 
– 6 494,40 zł

 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Pruszków - Wola Marzeńska – 3 691,77 zł

 - Przebudowa sieci wodociągowej roz-
dzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w  Sę-
dziejowicach – 35 000,00 zł

 - Rozbudowa i modernizacja SUW w Sę-
dziejowicach – 14 602,12 zł

 - Zakup pompy głębinowej na SUW Siedl-
ce – 11 931,00 zł

 - Przebudowa drogi gminnej Stare Kozuby 
- Brody – 8 610,00 zł

 - Remont drogi gminnej Lichawa - Sędzie-
jowice Kolonia – 121 174,70 zł

 - Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 
w miejscowości Grabia Trzecia – 283 938,08 zł

 - Zakup przekładni napędowej do kosiarki 
– 3 936,00 zł

 - Zakup rozdrabniacza do gałęzi 
– 13 500,00 zł

 - Termomodernizacja bloków komunal-
nych w Pruszkowie 
– 24 600,00 zł

 - Zakup kontenera mieszkalnego 
– 12 054,00 zł

 - Zakup samochodu osobowego w wersji 
nieoznakowanej dla KPP w Łasku – 3 734,00 zł

 - Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP 
w Łasku – 3 000,00 zł

 - Termomodernizacja budynku OSP w So-
biepanach – 30 771,56 zł

 - Utwardzenie wjazdu do garaży stra-
żackich przy budynku OSP w Siedlcach 
– 10 111,66 zł

 - Wykonanie systemu wentylacji w sali 
OSP w Kamostku – 14 197,50 zł

 - Wymiana pokrycia dachowego budynku 
OSP w Żaglinach – 40 049,52 zł

 - Dotacja celowa na zakup samochodu po-
żarniczego dla OSP w Grabi – 132 901,00 zł

 - Budowa przedszkola w Sędziejowicach 
– 123 984,00 zł

 - Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania części budynku Zespołu 
Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkal-
nych na przedszkole – 14 145,00 zł

 - Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 
w Sędziejowicach – 29 999,99 zł

 - Wyznaczenie miejskiego obszaru funk-
cjonalnego o charakterze transportowo-prze-
mysłowym na terenie powiatu zduńskowol-
skiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi 
ekspresowej S-8 Zduńska Wola Karsznice oraz 
magistrali kolejowej Śląsk-Porty – 5 333,33 zł

 - Zakup pomp głębinowych dla oczysz-
czalni ścieków (Sędziejowice, Marzenin) 
– 18 845,23 zł

 - Budowa instalacji prosumenckich w gmi-
nie Sędziejowice – 29 520,00 zł

 - Dobudowa oświetlenia ulicznego w  Ku-
strzycach – 14 744,82 zł

 - Budowa placu zabaw w Bilewie 
– 12 975,27 zł

 - Urządzenie placu zabaw w Dobrej 
– 12 803,76 zł

 - Urządzenie placu zabaw w Pruszkowie 
– 11 745,27 zł

 - Termomodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Przymiłowie – 42 875,52 zł

 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiej-
skiej w Podulach – 10 350,00 zł

 - Zakup pieca kominkowego do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wrzesiny – 4 088,23 zł

 - Modernizacja stadionu sportowego w Sę-
dziejowicach – 8 610,00 zł

 - Zadaszenie sceny na terenie rekreacyj-
nym boiska szkolnego Zespołu Szkół w Ma-
rzeninie – 45 998,94 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 1.252.474,80 zł.
Przychody budżetu gminy w 2016 r. wyko-

nano w kwocie 301.023,54 zł z tytułu wolnych 
środków. Nie zaciągnięto żadnych kredytów 
i pożyczek. Zgodnie z planem, ze środków bu-
dżetu spłacono raty zaciągniętych w poprzed-
nich latach kredytów i pożyczek w kwocie 
788.928,00 zł. 

31 grudnia 2016 r. gmina Sędziejowice po-
siadała zobowiązania z tytułu kredytów i poży-
czek w wysokości 1.531.434,00 zł, co stanowi 
6,4% wykonanych dochodów. Wskaźnik spłaty 
zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o fi-
nansach publicznych, jest spełniony.

Szczegółowa struktura dochodów i wydat-
ków dostępna jest na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice.

Grzegorz Dębkowski
skarbnik

A B S O LU TO R i U m  z A  2016 R O K
W tym roku wcześniej, bo już podczas sesji w dniu 30 maja br., Rada Gminy Sędziejowice zapoznała się ze 
sprawozdaniem finansowym i rzeczowym z wykonania budżetu za 2016 r., a także z pozytywnymi opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, dotyczącymi zarówno przedłożonego sprawozdania, jak również 
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sędziejowice. Uwzględniając 
pozytywne opinie oraz uzyskanie prawidłowych wskaźników budżetowych, Rada Gminy jednogłośnie udzieliła 
absolutorium wójtowi Jerzemu Kotarskiemu.

27 i 28 maja br. w Sędziejowicach odbyła się dwudniowa 
impreza plenerowa zorganizowana przez gminę Sędziejowice, 
Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, sędziejowicką 
Grupę Motocyklową „Forever Young”, Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Gminy Sędziejowice oraz Zespół Szkół Rolniczych 
w Sędziejowicach. W sobotę odbył się II piknik motocyklowy 
z paradą po gminie Sędziejowice oraz pokazem akrobacji 
motocyklowych, a także II Prezentacja Zespołów Rozrywkowych, 
w których udział wzięły zespoły: CZADERS, ROMANS, EVENT, 
FARAON, SILENT, Kapela Rockowa PSP SIERADZ, Paco-band  
oraz Gwiazda Wieczoru LEADEN SKY.

DnI gMIny 
SęDzIeJOWICe 



Za zgodne pożycie małżeńskie, za trud wychowania dzieci i uczciwe 
życie, w którym obok radości nie brakuje problemów, za poświęcenie 
dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny – dziękował w imieniu 
całej lokalnej społeczności wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. Do 
życzeń długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu do-
łączyli się również: przewodniczący Rady Gminy Dariusz Cieślak oraz 
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sędziejowicach Kata-
rzyna Kardas-Sobczak. Aktu dekoracji medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał 
wójt Jerzy Kotarski. Jubilatom wręczono także, pamiątkowe dyplomy 
oraz kwiaty. 

Jak wspominali jubilaci, kiedy 50 lat temu stawali na ślubnym ko-
biercu, czasy były trudne. Jedna ze „złotych” par pytana o udane życie 
małżeńskie podała oryginalną receptę: często kłócić się i często godzić. 

Katarzyna Kardas-Sobczak
zastępca kierownika USC

z ŁoT e g o Dy w g m I n I e s ę D z I e j ow I c e
W Urzędzie Stanu Cywilnego Sędziejowice świętowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego pięciu par z gminy Sędziejowice: 
Reginy i Ryszarda Wasilewskich z Kustrzyc, Janiny i Stanisława Omyłów z Kustrzyc, Marianny i Zdzisława Nowaków z Zamościa, 
Wandy i Daniela Angermanów z Kamostku oraz Wiesławy i Krzysztofa Mańskich z Siedlec.
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17  W niedzielę w ramach pikniku rodzinnego odbyły się prezentacje 
dziecięcych zespołów tańca nowoczesnego, turniej sołectw z festiwalem 
ciast i sołeckim turniejem dzieci i młodzieży, koncert zespołu disco polo 
DEJW oraz występ Klaudii Pawlak z zespołem LEYLA. Wśród zespo-
łów zaprezentowały się dzieci z GOK Sędziejowice – grupa taneczna 
MAŁA KONTRA i  teatr PINEZKA, Łaskiego Domu Kultury, GOK 
z Wróblewa, Studio Tańca ARABESQUE Anety Barton ze Zduńskiej 
Woli oraz grupa skrzypcowa SUZUKI z naszego GOK i PSM w Zduń-
skiej Woli.

 W festiwalu ciast udział wzięły następujące sołectwa: Grabia, Grabi-
ca, Grabno, Korczyska, Lichawa. oraz ZSR im. Władysława Grabskiego 
w Sędziejowicach. W ogólnej klasyfikacji turnieju sołectw zwyciężyła 
Grabica przed Lichawą i Grabią.

Festyn odbył się dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy oraz wspar-
ciu jednostek gminnych i wielu sponsorów, m.in. GJUK, komendanta 
oraz wszystkich jednostek OSP, Zakładu Wędliniarskiego z Lichawy, 
MAR&WIS Sp. z o. o. z Łasku, BK BUSINESS z Łasku, firmy TOM–
KOR z Widawy, Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego p. Bartoszków 

z Widawy, GS „SCh” w Kozubach, firmy Over Group w Łasku, Sklepu 
„KRANIK” z Sędziejowic, PH Zbigniew Filipowski – sprzedaż węgla, 
firmy GRENE z Buczku, Stacji Paliw AGA z Dobrej. Imprezę prowadził 
i koordynował dyr. GOK w Sędziejowicach Grzegorz Brożyński.

Podczas tegorocznego pikniku Towarzystwo Społeczno-Kultural-
ne Gminy Sędziejowice wraz z Grupą Motocyklową „Forever Young” 
po raz kolejny zorganizowało akcję charytatywną pn. „ Emilko, marze-
nia się spełniają” w formie zbiórki publicznej. Ponownie ludzie dobrej 
woli dowiedli, że chcą się dzielić z potrzebującymi. Do puszek zebrano 
3 618,20 zł, które w formie darowizny przekazano na konto Emilki We-
rczyńskiej, chorej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu 2). Bardzo po-
mocni w zbiórce byli młodzi wolontariusze z Sędziejowic: A. Danielew-
ska, W. Jakóbowska, J. Korcewicz, P. Kruk, M. Malinowska, Z. Pietrzak, 
W. Sadzińska. Dziękujemy wszystkim za dobre serce.

Fot: GOK Sędziejowice
M. Potasiak, J. Sierszyńska

Dni gminy SęDzie jowice 

W tym roku na szlak wyruszyło 50 cyklistów, o nasze bezpieczeń-
stwo dbali niezastąpieni strażacy z OSP Grabia i OSP Bilew oraz dziel-
nicowy Błażej Płaczek. Szczególne miejsce przypadło gościom honoro-
wym rowerowej wycieczki: poecie, prezesowi Dolnośląskiego Oddzia-
łu Związku Literatów Polskich - Kazimierzowi Burnatowi i Wojtkowi 
Ziemnickiemu – podróżnikowi i prawnikowi z Warszawy. 

Jak zawsze, trasa wycieczki była bardzo ciekawa i obfitująca w róż-
norodne niespodzianki. Poznaliśmy nowe miejsca w rezerwacie Grabi-
ca, przypomnieliśmy sobie historię rodu Jana Wężyka i powstanie herbu 
naszej gminy, po raz pierwszy złożyliśmy wizytę w sołectwach Grabica 
i Osiny, przy strażnicy w Żaglinach wraz z ks. Mateuszem przypomnie-
liśmy sobie cuda z Fatimy, wysłuchaliśmy pieśni maryjnych na trąbce w 
wykonaniu druha Karpińskiego, spotkaliśmy członków grupy motocy-
klowej „Forever Young”, obejrzeliśmy wystawę łowiecką myśliwych z 
Koła Łowieckiego Leśnik, oddaliśmy hołd powstańcom 1863 r., szcze-
gólnie poprzez nowy wiersz Kazimierza Burnata, odczytany przez autora 
przy mogile bohaterów, złożyliśmy życzenia „złotym parom” w Kamost-
ku oraz poznaliśmy rezerwat „Jodły Łaskie”, biesiadując przy ognisku, 

oDjazDowy bIblIoTekarz „a To Polska wŁaśnIe!”
Odbyła się kolejna edycja sędziejowickiego Odjazdowego Rajdu, tym razem pod hasłem „A to Polska właśnie!”. Trasa liczyła 30 km, 
wiodła przez Kozuby, Grabicę, Wolę Wężykową, Osiny, Żagliny, Sędziejowice, Kamostek, aż do rezerwatu przyrody „Jodły Łaskie”. 

przygotowanym przez p. Stolarza z Nadleśnictwa Kolumna. Cały czas 
towarzyszyła nam poezja naszego gościa, która zespoliła się z atmosferą 
„Odjazdowego Bibliotekarza”. 

Beata Magdziak
dyrektor GBP
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gminny OŚrOdek zdrOwia w widawie

Wszystkich obecnych serdecznie powitała dyrektor Zespołu Szkół 
Jadwiga Kaczmarek. Pani dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała 
do czerwca sprzed ośmiu lat, kiedy to ustanowiono papieża Jana Pawła 
II patronem szkoły. „Kiedy przyjmowaliśmy imię Jana Pawła II, byli-
śmy szczęśliwi, dumni, ale i świadomi odpowiedzialności na nas spo-
czywającej, gdyż czuliśmy, że taki patron zobowiązuje. Od tamtej pory 
staraliśmy się iść szlakiem wartości wytyczonych przez Ojca Świętego” 
- powiedziała dyrektor. Jednocześnie wyraziła uznanie dla uczniów za 
pięknie wyśpiewany hymn szkoły oraz za odniesione przez nich sukcesy, 
z których byłby dumny ich patron. Przytoczyła też słowa Jana Pawła II: 
„Wy młodzi jesteście nadzieją i przyszłością narodu”. Następnie złożyła 
dzieciom z okazji ich święta życzenia, do których w ciepłych słowach 
przyłączył się wójt Michał Włodarczyk.

Dalsza część uroczystości obfitowała w przeróżne atrakcje. Ucznio-
wie wspomnieli osobę i życie Jana Pawła II. Milusińscy wyśpiewali 

śwIęTo roDzIny I PaTrona zs w chocIwIu
1 czerwca br. w murach Zespołu Szkół w Chociwiu rozbrzmiała „Pieśń Szkoły”. Tak właśnie rozpoczął się 
radosny dzień, w którym obchodzono Święto Rodziny i Święto Patrona. W uroczystości wzięli udział uczniowie, 
nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, zastępca 
wójta Agnieszka Galuś oraz radny Andrzej Kowalczyk.

Pracę rehabilitacji koordynuje Małgo-
rzata Szubert, która mówi: - Cieszymy się 
z przeniesienia gabinetu fizjoterapii do wy-
remontowanych większych pomieszczeń. 
Nasi pacjenci zyskali bardziej komfortowe 
warunki oraz możliwość korzystania z no-
wego sprzętu. Mamy nadzieję, że przepro-

wadzone zmiany zaprocentują w konkursie 
kontraktowania rehabilitacji przez NFZ.

Obecnie poradnia rehabilitacyjna funk-
cjonuje dzięki dotacji otrzymanej z gminy 
w ramach programu zdrowotnego „Zdrowa 
Gmina” oraz środków własnych ośrodka.

UG

nOWy gAbInet fIz JOteR ApII
W maju br. zakończono remont w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Widawie. Gabinet 
fizjoterapii został przeniesiony na drugie piętro, a na jego miejscu utworzono 
gabinet lekarski i recepcję. Było to możliwe dzięki zamontowaniu pod koniec 2016 r. 
windy dla niepełnosprawnych pacjentów przy budynku ośrodka. Przystosowanie 
i odnowienie gabinetów kosztowało 6 198 zł. Na potrzeby poradni rehabilitacyjnej 
zakupiono w tym roku aparat do krioterapii azotem i drabinki gimnastyczne 
(11 750 zł). Wydatki sfinansowano ze środków własnych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.

rodzicom najpiękniejsze życzenia, a w oczach niejednej mamy pojawi-
ły się łzy wzruszenia. Nie zabrakło gry na instrumentach oraz strojów 
i rekwizytów scenicznych. Msza odprawiona przez księdza proboszcza 
Zbigniewa Dyksa w murach szkoły dodała temu dniu powagi i uroczy-
stego charakteru. Zaś przedstawienie „Z wizytą w Narnii” w wykonaniu 
młodych artystów - przeniosło wszystkich w świat fantazji, gdzie dobro 
zawsze góruje nad złem.

Przepyszne kremówki - ulubione ciastka Karola Wojtyły i ciepłe 
kiełbaski sprawiły, że tego dnia niczego już nie zabrakło do szczęścia, 
a zawody sportowe pozwoliły spalić zbędne kalorie.

    
ZS w Chociwiu
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Sobotnie popołudnie umilili małym uczestnikom animatorzy w stro-
jach klaunów, którzy zaprosili dzieci do udziału w konkurencjach spraw-
nościowych i quizach. Nie zabrakło chętnych do malowania twarzy. 
W czasie zabawy na salę wniesiono płonący tort, którym częstowano 
dzieci i ich opiekunów. Z mini koncertem wokalnym wystąpiła Magda-
lena Bińkowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Widawie. Na zielo-
nej trawce za remizą serwowano kiełbaski z grila i napoje. Dzieci miały 
okazję, pod okiem strażaków i policjantów, dokładnie obejrzeć, a nawet 
zasiąść za kierownicą samochodu strażackiego i policyjnego. Na koniec 
strażacy urządzili dzieciom pełną frajdy kąpiel w pianie.

Tydzień wcześniej, 28 maja br., w świetlicy wiejskiej w Zborowie 
odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez sołtys Elżbietę Stępień 
i Radę Sołecką miejscowości Zborów. Przygotowali oni dla swoich milu-
sińskich wiele atrakcji. Były dmuchane zamki, wata cukrowa i popcorn, 
grillowane kiełbaski, pyszne ciasta i napoje. Dzieci mogły wsiąść do 
wozu strażackiego i porozmawiać ze strażakami OSP. Zwieńczeniem im-
prezy było puszczenie piany gaśniczej i szalona zabawa.

Wójt M. Włodarczyk uczestniczył również w pikniku zorganizowa-
nym z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Ruda (3 czerwca).

pAMIętAnO O nASzyCh pOCIeChACh
Dzeń Dziecka to w wielu sołectwach okazja do spotkań rodzin z dziećmi i wspólnej zabawy. W Rogóźniu sołtys Ewa Kaczmarek 
wraz z Radą Sołecką w remizie OSP i na świeżym powietrzu zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców pełną wrażeń imprezę. 
Wzięli w niej udział m.in.: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, zastępca wójta Agnieszka Galuś, przewodniczący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grzegorz Namirowski oraz radny Henryk Morawski. Wójt i pani sołtys wraz 
z zaproszonymi gośćmi złożyli dzieciom życzenia oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.

W ramach akcji dnia 9 czerwca br. Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Widawie odwiedzili uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej 
w Widawie wraz z wychowawcą. Zaproszenie do głośnego czytania 
przyjęły: zastępca wójta gminy Widawa pani Agnieszka Galuś i przedsta-
wiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie pani Anna Urbaniak. Nasi 
goście przeczytali opowieść Mai Strzebońskiej pt. „Czarownica i kot”.

Nad całością spotkania czuwali bibliotekarze i wychowawca klasy, 
którzy również czytali dzieciom kolejne fragmenty opowieści. Po za-
kończeniu czytania bibliotekarki zapoznały dzieci z  funkcjonowaniem 
książnicy, zasadami i  formą wypożyczeń oraz zaprosiły do korzystania 
z księgozbioru. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci chętnie 
odpowiadały na pytania związane z tematem opowieści i pracą w biblio-
tece.

cZytamy dalej…
Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, której 
inicjatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom”. Do udziału w kampanii głośnego czytania dzieciom 
zapraszamy gości: przedstawicieli władz, różnych instytucji, 
różnych zawodów, dziennikarzy, a nawet artystów.

Tegoroczny Dzień Dziecka można zaliczyć do bardzo udanych. Do-
pisała pogoda, a duży udział maluchów pokazał, że są to imprezy po-
trzebne, dostarczające wszystkim mieszkańcom wiele radości.         UG

Nareszcie gmina Widawa ma swój własny agregat prądotwórczy o mocy 
112 KW. Urządzenie jest mobilne i obsługiwać będzie wszelkie uroczy-
stości oraz produkować prąd w sytuacjach kryzysowych na terenie gmi-
ny. Agregat napędzany jest 6-cylindrowym silnikiem diesla. Zamocowa-
ny jest na dwuosiowym wózku z regulowanym zaczepem. Koszt pra-
wie 90.000 złotych. Zakup jest realizowany przy współudziale środków 
z Funduszu Sołeckiego.

UG

gMInA MA WŁASny 
AgRegAt pRąDOtWóRCzy

Na zakończenie wręczono wszystkim uczestnikom pamiątkowe ka-
lendarze z logo „Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczniowie grom-
kimi brawami podziękowali paniom za mile spędzony czas w Bibliotece. 
Biblioteka zaplanowała kolejne spotkania z udziałem zaproszonych go-
ści w oddziałach przedszkolnych.

GBP w Widawie
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Ma rację Orlewski, gdy pisze, że pisanie 
o ludziach współczesnych jest ryzykowne, cze-
go doświadczyli „wszyscy autorzy tzw. alfa-
betów, opracowań biograficznych, artykułów, 
nawet felietonów”. Nie oznacza to jednak, na 
szczęście, że rezygnuje się z takich prób, a po-
twierdza to zresztą w swojej najnowszej książ-
ce pt. „Legion serdeczny”, wydanej w tym roku 
przez Nauczycielskie Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe NASTOK w Piotrkowie Trybu-
nalskim. To zresztą drugie wydanie tej książki. 

Autor prezentuje z imienia i nazwiska sporo 
ludzi, czyni to trochę z przymrużeniem oka jeśli 
idzie o kształt wierszy, ale z szacunkiem i cie-
płem traktuje swoich bohaterów. Nie ukrywa, 
że czuje do nich sympatię, że w ten sposób od-
daje im szacunek. Wbrew pozorom to jednocze-
śnie wielka odwaga, bo przecież w dzisiejszych 
czasach powszechnego egoizmu i konsumpcjo-
nizmu, a także znieczulicy, przybliżanie dobre-
go człowieka – jak pisze poeta – jest niemodne 
i staroświeckie, nie pasuje do współczesnych 
czasów.

Ma jednak rację Orlewski, że nie można nie 
dostrzegać ludzi dobrych, choćby tylko dlate-
go, że przecież „dobro dobrem się odciska”, że 
świat wciąż potrzebuje autorytetów i dobrych 
wzorców. Przykładów na poparcie tych słów 
jest bardzo wiele: czy ktoś dobrze wspomina 
z imienia i nazwiska całą armię zbrodniarzy 
z obozów koncentracyjnych, gdy jednocześnie 
cały świat zna postać i czyn Maksymiliana Kol-
be… Na szczęście dziś są i inne przykłady, już 
nie tak okrutne i tragiczne…

Poeta wyjaśnia motywy opisania legionu 
ludzi serdecznych:

 
      Spisałem ten szlachetny poczet,

by moim słowem go uwiecznić,
choć miałem wiele zauroczeń
trafili tu arcyserdeczni.

Oto kilka wierszy będących zarówno przy-
pomnieniem, jak i uhonorowaniem ludzi, któ-
rych przyszło autorowi poznać i szanować. Na 
początek wiersz poświęcony zmarłemu przed 
rokiem poecie i twórcy związanemu z Łaskiem:

JAROSŁAW BORSZEWICZ
Nie znałem barda osobiście – 
dzieli nas całe pokolenie,
a czułem jego pióra czyściec, 
bo ono w łaskie szło korzenie.

Czytałem piękne erotyki, 
czekając na poezjoprozę…
Dla fatum każdy z nas jest nikim;
na nic tu weto, bunt czy pozew.

ORleWSKIegO legIOn SeRDeCzny
Rafał Orlewski, pisarz i poeta rodem z ziemi łaskiej, mieszkający od lat w Piotrkowie Trybunalskim, jest, jak się okazuje, człowiekiem 
nie tylko odważnym, ale i ryzykantem. Mało kto bowiem decyduje się pisać o ludziach współczesnych, bo niemal zawsze pojawiają 
się jakieś „ale”, uwidaczniają się też kontrowersje, wszak w naturze naszej tkwi pierwiastek jakiejś wrodzonej zazdrości, by nie 
powiedzieć zawiści. Te zastrzeżenia padają nie tylko z powodu bezinteresownej zazdrości znajomych czy przyjaciół, tak przecież 
bliskiej rodakom, ale nawet osoby opisywane mają niejednokrotnie zastrzeżenia.

Ślad twórcy – na nagrobnym krzyżu,
by w czasie trwalszy był od spiżu.

GABRIEL SZKUDLAREK
Jak ja – z imieniem archanioła, 
może dlatego pęd ma szczery, 
gdy wizji Łasku chce podołać, 
w czas przebudowy trzymać stery?

Burmistrz znanego w dziejach grodu, 
którego Korab jest symbolem, 
wzrósł w pokoleniu, co od młodu 
wiedziało: róża to i kolec!

On, włodarz małej tej Ojczyzny
ma i tę cechę: dar polszczyzny.

ANDRZEJ DĘBKOWSKI
Młody, a w czasie nieżyczliwym
dla słowa w artystycznej szacie 
okazał się dlań jak porywy 
wiatru dla żagli na regacie.

„Gazetę Kulturalną” stworzył 
i rozpowszechnił na świat cały, 
dla ludzi pióra – dal przestworzy, 
a dla Zelowa – skok do chwały.

Łamy otworzył dla współpracy – 
piszący tam: nie jacy tacy!

EUGENIUSZ IWANICKI
Nazwał mnie bratem swym po piórze: 
rówieśnik, pisarz, rodem z Kresów, 
Kazachstan, Łask i Łódź, podróże
w czasie tragicznym. Ale wesół.

Pod wodzą Janka, krypto: Jotan
Powstała „Grabia”, dziś legenda, 
w Kolumnie z niej – sceniczna grota,
z Gienkiem graliśmy jej crescenda.

Wspólni młodością, bracia z pióra – 
 Jednaka naszych serc natura. 

A oto fragmenty jeszcze kilku wierszy de-
dykowanych ludziom związanym z Łaskiem:

JAN JANISZEWSKI
Precedens w Polsce powiatowej 
to jego dzieło: grupa „Grabia” – 
dla chcących zmagać się ze słowem 
on wstęp do marzeń uosabiał. 

JANINA KOSMAN
Pani inżynier z wykształcenia, 
od lat jest w łaskiej polityce, 
nad Grabią gród na lepsze zmienia:

Znasz wczoraj, widzisz dziś różnicę.
(…)
Ten obraz jeszcze na sztalugach
Kwintet z Kolumny – jej zasługa.

RYSZARD KUBIAK
Poeta, doktor medycyny, 
rodem z parafii mojej płonie,
a jego życie, jego czyny 
godne są miejsca w Panteonie.

FELIKS RAJCZAK
Czarodziej słowa, animator
kultury sięgającej szczytów,
siewca przyjaźni tym pod chatą
i tym, co miejscy do zenitu.

KAZIMIERZ ŚWIEGOCKI
Poeta głębi i uczony, 
arcymistrz mistycznego słowa,
wielbiący swe rodzinne strony – 
przestrzenne wizje spod Czestkowa.

GRZEGORZ TRYBUCHOWSKI
Był moim uczniem znakomitym
razem z mym synem w jednej klasie 
w Kolumnie, gdzie znad sosen świty 
darzyły światłem trele ptasie.
(…)
W wieku dojrzałym wciąż pamięta,
że polskość w sercu to rzecz święta.

(PO)
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Na 
Dzieje łaskiej służby zdrowia zasługują na 
monograficzne opracowanie, wszak mia-
ła ona swoje wzloty i upadki, a bywały 
okresy gdy do tutejszego szpitala zjeżdżali 
chorzy kilku okolicznych powiatów. Łaski 
szpital najlepszy okres w swoich dziejach 
ma już chyba za sobą, choć warto pamię-
tać, że przed kilkudziesięciu laty, w znacz-
nie skromniejszych warunkach ratowano tu 
z powodzeniem życie wielu chorym. Nie 
było wtedy nowego szpitala, a pacjenci byli 
leczeni w tym oto starym budynku szpitala, 
pochodzącym z lat trzydziestych ubiegłego 
wieku.

(Saw.)

SzpItAl pOWIAtOWy

Na początku czerwca biblioteka zapachniała łąką, polem i lasem za spra-
wą fotograficznych kadrów Piotra Stanaszka. Ów wrażliwy na piękno 
dzikiej przyrody autor z wielką pasją opowiadał o sobie na wernisażu: 
„W otoczeniu dzikiej przyrody czuję się wolny. Pragnę, by moje zdję-
cia uświadamiały ludziom jacy jesteśmy bogaci. O to bogactwo wszyscy 
musimy dbać, ponieważ nawet najmniejsze szkody są często nieodwra-
calne”. 

Jeśli chcemy zasmakować tego bogactwa – wejdźmy do biblioteki 
i podziwiajmy nieokrzesany świat polskiej-lokalnej flory i fauny. Wysta-
wę można oglądać do końca wakacji. Serdecznie zapraszamy.

A. Sobczak

n i e t u z i n k o wa 
w y s t a w a To bardzo dobry pomysł, szczególnie ważny dla tych, którzy nabywają 

lub sprzedają ziemię. Posiadaczom działek rolnych i leśnych przyda się 
z pewnością niewielka książeczka nosząca tytuł „Zbiór podstawowych 
zmian prawnych w obrocie ziemią rolną i lasami po 30 kwietnia 2016 r.” 
Kompendium to opracował mec. Jarosław Szczepaniak. A że wiedza 
na temat nowych ustaw rolnych zmieniających całkowicie obrót ziemią 
w Polsce jest niewielka, warto zapoznać się z nowymi przepisami.

Wydawcą tego potrzebnego informatora jest były senator Andrzej 
Owczarek. To nie jedyne wydawnictwo tego typu, A. Owczarek zapo-
wiada udostępnienie czytelnikom więcej podobnych opracowań prawni-
czych. Dodajmy, książeczka udostępniana jest bezpłatnie. 

(er)

 Owczarek wydawcą
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(2)
JAK ŁASK SzUKAŁ 
SWOJeJ SzAnSy

SzpItAl pOWIAtOWy

 Owczarek wydawcą

Jak już pisałem, właściciele Łasku zachęcali ludność żydowską do 
osiedlania się w ich dobrach. Powiększało to dochody, ożywiało też 
miasto. W połowie lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku w Łasku żyło 
1327 Żydów, czyli stanowili ponad 77 proc. mieszkańców. To dużo, choć 
w centralnej Polsce w tym czasie było sporo miasteczek z podobnym 
odsetkiem ludności żydowskiej, np. Stryków – także ponad 72 proc. czy 
Kutno – ponad 64 proc. Jednak na całym tym obszarze przeważał kilku-
procentowy odsetek, np. w Sieradzu – ok. 6 proc. czy w Rzgowie, gdzie 
Żydów prawie nie było.

W końcu XVIII w., mimo wysiłków właścicieli miasta było ono ra-
czej ubogie. Choć rolnictwo odgrywało tu wiodącą rolę, mieszczanie po-
siadali niewiele bydła czy trzody, odnotowano tylko 40 koni. Historycy 
mówią o istnieniu w tym czasie około 50 gospodarstw mieszczańskich, 
co mogłoby sugerować, że 40 koni i ponad 60 wołów wystarczało do ob-
róbki ziemi. Liczące się tu przez wieki rolnictwo, z biegiem lat zaczęło 
schodzić na dalszy plan, a w mieście zaczynali dominować rzemieślnicy. 
Przed wielkim pożarem miasta w 1747 roku w mieście odnotowano po-
nad 200 rzemieślników, czyli np. tyle samo co w Kutnie. To duża liczba 
w porównaniu z innymi ośrodkami województwa sieradzkiego.

Motorem rozwoju był też handel. Jeszcze w XVII w. w mieście od-
bywały się 3 jarmarki rocznie, w końcu następnego stulecia było ich już 
10. Handlowano zwierzętami gospodarskimi, ale i tkaninami oraz odzie-
żą. Były także cotygodniowe targi (w niedzielę), na których handlowano 
m.in. płodami rolnymi. Na straganach pojawiały się płody rolne z oko-
licznych wsi.

Właścicielom miasta szczególnie zależało na przybyszach zagra-
nicznych, którzy pojawiali się w Łasku. To jedna z mniej znanych kart 
w dziejach Łasku. Jak się okazuje, do Łasku przyjeżdżali kupcy m.in. 
z  Berlina czy nawet Antwerpii, głównie po bydło. W tamtych czasach, 
gdy nie było chłodni do przechowywania mięsa, bydło przeganiano nie-
jednokrotnie nawet przez wiele krajów Europy, a Łask leżał na szlaku 
tego specyficznego transportu. W mieście niekiedy całe stada zmieniały 
właścicieli i potem były pędzone dalej na zachód. Pośrednikami w tym 
handlu byli głównie łascy Żydzi. Handel bydłem przynosił duże docho-
dy, do miasta przybywało sporo ludzi korzystających niejednokrotnie 
przez wiele dni z noclegu i wyżywienia. Zapewne dlatego w tym okresie 
w mieście było aż 6 cyrulików, czyli medyków bez formalnych upraw-
nień. Zdaniem łódzkiego historyka profesora Bohdana Baranowskiego, 
znakomitego znawcy dziejów środkowej Polski, w ówczesnym woj. sie-
radzkim Łask był drugim po Piotrkowie ośrodkiem służby zdrowia.

Jeden 
z nagrobków 
cmentarza 

żydowskiego 
w Łasku

Właściciele Łasku, dysponujący 7 folwarkami, wszelkimi sposobami 
szukali dodatkowych dochodów. Mieszczanie musieli nabywać alkohol 
wytwarzany w dworskim browarze czy gorzelni, także zboże mogli mleć 
tylko w pańskich młynach. Było też sporo obciążeń fiskalnych, choć-
by „kominowe za wycieranie sadzy” czy za prawo sprzedawania mięsa 
lub żelaza, płacić trzeba było też za prawo sprzedawania soli. Obciąże-
nia te dotykały szczególnie ludność żydowską. Jednak w 1 połowie XIX 
wieku, gdy ludność żydowska zyskała od dziedziców Czołchańskiego 
i Wierzbowskiego wiele dodatkowych uprawnień, jej stan materialny 
uległ poprawie. Różnorodne ulgi dotyczyły także mieszczan łaskich.

Dzieje gospodarcze ówczesnego Łasku kryją jeszcze wiele tajem-
nic. Okazuje się, że w ówczesnym Łasku nie brakowało ludzi wyjąt-
kowo rzutkich i przedsiębiorczych, którzy prowadzili rozległe interesy 
nawet w innych krajach. Któż by przypuszczał, że właśnie w tym mieście 
w końcu XVIII wieku działał żydowski kupiec Chil Majerowicz, który 
dostarczał z zagranicy srebro dla warszawskiej mennicy. Jak się okazuje 
takich kupców z zagranicznymi kontaktami i interesami było tu więcej.

Stanisław Barcz
c.d. w następnym numerze

Widok Łasku, 1908 rok

Łaski rynek przed I wojną światową
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Dzięki współpracy gminy Łask z Biblio-
teką Publiczną, Łaskim Domem Kultury oraz 
Muzeum Historii Łasku uczestnicy wykonali 
lokalne questy - „Śladami rodu Łaskich po Par-
ku Miejskim” oraz „Historia Łasku w tablicach 
ujęta”. Podczas spaceru po parku mieli okazję 
podziwiać także okoliczne lasy, łąki i rzekę. 
Przy okazji odkryli ciekawe historie i tajemni-

ce związane z dziejami miasta. W ubarwieniu 
wycieczki pomogli artyści z ŁDK, którzy wcie-
lili się w postacie ducha Olbrachta Łaskiego 
straszącego pod mostem w parku, ekscentrycz-
nego przyrodnika, panią archeolog czy samego 
Jana Łaskiego. Drugi quest dał okazję do po-
znania najciekawszych zakątków miasta – wie-
kowej kolegiaty, kościoła św. Ducha, łaskiego 

rynku i muzeum. Tutaj wycieczkowicze spo-
tkali na swojej drodze kronikarza, poetkę, po-
szukiwaczkę przygód i ortodoksyjnego Żyda.

Niezwykle ciekawa lekcja historii w pięk-
nym plenerze z pewnością pozostawi w uczest-
nikach niezapomnienie wrażenia i zachęci do 
tego, aby wrócić do naszego urokliwego Łasku.

Michał Janiszewski

PoCiągiem do Łasku
Projekt Pociągiem w Łódzkie organizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego ponownie zawitał do Łasku. W sobotę, 10 czerwca br., do 
grodu nad Grabią przyjechała kilkudziesięcioosobowa wycieczka. Byli to laureaci 
konkursu plastycznego z klas I-VI szkół podstawowych wraz z opiekunami. Na 
dworcu PKP gości przywitała zastępczyni burmistrza Łasku Janina Kosman. 

27 maja br. na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego, dzięki uprzejmości dowództwa 
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
Łaskiego Domu Kultury zorganizował zawody 
w ramach XVI Łaskiego Pikniku Modelarskiego. 
Miały one rangę Mistrzostw Województwa Łódz-
kiego.

Zawody były okazją do zdrowej rywalizacji 
modelarzy do 16 lat z  województwa łódzkiego, 
a przy okazji popularyzowały modelarstwo lotni-
cze i kosmiczne. Na lotnisku 32. BLT młodzież 
bezpiecznie wykonywała loty. 

Impreza zostały dofinansowana przez Staro-
stwo Powiatowe w Łasku, Klub działalność spor-
tową opiera na dofinansowaniu przez gminę Łask.

moDelarze na sTarT! 
„Młodzi modelarze lotnicy na start” - to cykl zawodów modelarskich dla modelarzy do 16 lat, 
organizowanych przez sportowe kluby modelarskie pod patronatem Aeroklubu Polskiego 
(dla młodzików i juniorów młodszych), uwieńczonych startem w mistrzostwach Polski. 

W zawodach wystartowało łącznie 27 zawod-
ników w trzech kategoriach modeli latających, 
reprezentujących 3 kluby modelarskie: Aeroklub 
Łódzki, Miejski Domu Kultury w Zduńskiej Woli 
oraz Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmiczne-
go Łaskiego Domu Kultury oraz zawodnicy z Pa-
bianic i z Łasku.

 
Oto laureaci zawodów: 
W kategorii F1A/M - szkolne modele szybow-

ców wolnolatających: 
1. Marianna Pęgowska - KMLiK ŁDK w Łasku 
2. Igor Pęgowski - KMLiK ŁDK w Łasku
3. Piotr Niewiadomski - KMLiK ŁDK w Łasku

W kategorii F1H - modele szybowców wolno-
latających: 

1. Maciej Wilczyński - KMLiK ŁDK w Łasku 
2. Konrad Dębicki - KMLiK ŁDK w Łasku 
3. Mikołaj Bulzacki - KMLiK ŁDK w Łasku

W kategorii F6A - modele rakiet czasowych 
z taśmą hamującą: 

1. Marianna Pęgowska - KMLiK ŁDK w Łasku 
2. Wojciech Zawlik - Łask 
3. Nina Kijowska - Pabianice 
W klasyfikacji zespołowej: 
1. KMLiK ŁDK w Łasku
2. MDK Zduńska Wola
3. Aeroklub Łódzki.

Na Lotnisku Aeroklubowym w Rudnikach 
w dniu 4 czerwca br. odbyły się zawody „Młody 
szybownik” zorganizowane przez Aeroklub Często-
chowski. Łascy modelarze zajeli następujące miejsca:

W kategorii F1A/M - szkolne modele szybow-
ców wolnolatających: 

1. Mikołaj Bulzacki
2. Maciej Wilczyński

W kategorii F1H - modele szybowców wolno-
latających: 

1. Mikołaj Bulzacki
3. Maciej Wilczyński 

W kategorii F6A - modele rakiet czasowych 
z taśmą hamującą: 

1. Maciej Wilczyński
2. Mikołaj Bulzacki.

Andrzej Pikosz
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Mistrzostwa Polski w Mysiadle koło War-
szawy (26-28 maja br.) zebrały ponad 200 za-
wodników z 50 klubów z całej Polski. Wśród 
nich była także sześcioosobowa reprezentacja 
Proyamy: Angelika Markowska, Paulina Grze-
górska, Bartosz Pospiszył, Alan Korpalski, 
Bartek Kurbiel i Hubert Kudra. I oczywiście 
trenerzy - Stanisław Kołodziejski i Dawid Ko-
łodziejski.

Najskuteczniejszy z całej ekipy okazał 
się Bartosz Pospiszył (Proyama Zelów), któ-
ry eliminacje zaczął już w sobotę, bowiem 
miał aż 11 zawodników w swojej kategorii do 
37 kg. Walki eliminacyjne to pokaz umiejętno-

Proyama znowu z meDalamI
Bartosz Pospiszył został mistrzem Polski kadetów młodszych w kickboxingu. Srebro zaś przypadło dla Angeliki 
Markowskiej. Niewiele brakowało, by także inni zawodnicy stanęli na podium.

Sportowym rozgrywkom przyglądał się 
asp. Łukasz Mielczarek, dzielnicowy Kolum-
ny, który przypomniał, w jaki sposób dzieci po-
winny poruszać się po drodze, jakie podstawo-

sPorTowe zabawy na orlIku

„Sportowo, wesoło, bezpiecznie, pouczająco”. Pod takim  hasłem trenerzy z APN 
Funinio zorganizowali dla dzieci z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Kolumnie sportowe 
zabawy na orlikowym boisku. Opiekunowie i tym razem zaskoczyli przedszkolaków. 
Specjalne opracowane konkurencje sportowe wywołały wiele uśmiechu i radości na 
twarzach maluchów.

Od września w ramach programu zorgani-
zowano w placówce wiele wspólnych działań, 
takich, jak np. jesienne zawody sportowe dla 
całego przedszkola, mające na celu zdobycie 
odznaki sportowca; całoroczne liczne zaba-
wy ruchowe i taneczne w bogato wyposażo-
nej w przybory sali gimnastycznej. Odbyło 
się wiele zabaw i ćwiczeń na świeżym powie-

zDrowo na sPorTowo 
„Leśne Skrzaty” z Przedszkola Publicznego nr 4 objęte są w tym roku szkolnym 
programem służącym zachęcaniu do podejmowania aktywności fizycznej „Rusz się 
zdrowo na sportowo”. Wiek przedszkolny przypada bowiem na okres rozwoju dziecka 
charakteryzujący się wzmożoną potrzebą ruchu. Ruch jest dla dziecka niezbędnym 
warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, zapewnia zdrowie. 

ści i wykazanie szerokiej gamy technik. Finał 
był tylko tego potwierdzeniem. Bartek mimo 
zmęczenia nie odpuścił ani na chwilę. Jego 
determinacja i cenne uwagi trenerów z naroż-
nika doprowadziły go na najwyższym stopniu 
podium!

Debiut na zawodach tak wysokiej ran-
gi miała najmłodsza podopieczna, Angelika 
Markowska. W finale zabrakło doświadczenia 
i ostatecznie Angela przywiozła srebrny medal. 
Reszta zawodników tym razem zakończyła 
swój udział na eliminacjach. Jednak niewiele 
brakowało, aby zajęli miejsca medalowe.

SK

we zasady bezpieczeństwa zachować w drodze 
do przedszkola, jak i na każdej innej, aby nie 
narazić siebie, jak również innych na niebez-
pieczeństwo. 

trzu. Nauczycielka Jolanta Kuśmirowska we 
współpracy z Akademią Piłki Nożnej „Funi-
nio” zorganizowała na boisku „Orlika” dzień 
sportu. Odbył się również „Maraton sporto-
wy” w ramach III ogólnopolskiego Maratonu 
Przedszkolaków, za udział w którym placów-
ka otrzymała certyfikat. Zabawy i konkursy 
sportowe dla całej placówki zorganizowano 

również 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Amazonki”. 

Anna Piotrowska

OMS  Orto  Med Sport, główny sponsor 
w tym roku zadbał o ciekawe i bardzo poucza-
jące nagrody dla dzieciaków. Książeczki „Mo-
tywatorki. Jak zdrowo być sportowcem”, które 
zabiorą na wycieczkę w świat sportu, próbując 
uświadomić, jak ważna jest aktywność fizycz-
na w życiu nie tylko każdego dziecka, ale także 
w późniejszym dorosłym życiu, podpowiedzą 
co robić, aby ze sportu czerpać jak najwięcej 
radości oraz jak o siebie zadbać, unikając przy 
tym urazów i innych problemów zdrowotnych.

      
     (EK)



Rozpoczął się okres letni, jest to czas wzmo-
żonej aktywności owadów. Wielu z nas obawia 
się ukąszeń, ponieważ jest dużo przypadków 
uczuleń na jad osy lub szerszenia. Powinniśmy 
jednak mieć świadomość, że nie zawsze kie-
dy pojawi się owad, zaraz należy wzywać straż 
pożarną. 

Lato i upały to również więcej pożarów 
i do tego typu zagrożeń straż pożarna powinna 
zachować gotowość  bojową. Nie zapominaj-
my, że to właściciel lub zarządca odpowiada 
za budynek. Odpowiednio prowadzona admi-
nistracja i dbałość o budynek skutecznie unie-
możliwi zagnieżdżenie się owadów. Do zwal-
czania owadów powinniśmy wzywać specja-
listyczne firmy, które tym się zajmują, a koszt 
przyjazdu wozu bojowego staży pożarnej wraz 
z załogą zdecydowanie przewyższa koszty wy-
specjalizowanej firmy. 

Nie angażujmy jednostek straży pożarnej 
ponieważ w tym samym momencie ktoś może 
oczekiwać pomocy, w przypadku zagrożenia  
mienia lub życia ludzkiego.
        Zespół Bezpieczeństwa Obywateli 

UM w Łasku

Trwają prace nad książką o śp. Cecylii Staniek, 
wieloletniej nauczycielce wychowania fizycz-
nego w kilku łaskich i okolicznych szkołach. 
Bardzo zachęcam każdego, kto chciałby coś 
ciekawego opowiedzieć, udostępnić informa-
cje, bądź zdjęcie - do kontaktu pod numerem 
telefonu 507 541 420. Oczywiście w wydanej 
publikacji zostanie uwzględniona i doceniona 
Państwa pomoc.

Katarzyna Kowalska (Staniek)

Burmistrz Łasku informuje, że 30 czerwca 
br. roku mija termin wniesienia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za II kwartał 2017 r. Jednocześnie przypomi-
namy, że opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiszczać na indywidual-
ne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi 
informacjami.

26 czerwiec 2017 r.

Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w lipcu

m i j a  t e r m i n …

ProśBa o Pomoc  
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. 
 
 
 

Wakacje z Biblioteką:  
 
- „Czy to słońce czy to deszcz… 
w bibliotece fajnie jest” - zajęcia 
kreatywno-plastyczne 
„Lato motyla” - zajęcia edukacyjno-
plastyczne 
„Planszowa przygoda” – gry 
i zabawy, turniej gier planszowych 
- Dzień na wsi - zajęcia integracyjne  
w plenerze (wyjazd do Michałówki) 

 
 

26.06.-31.08. 
 
 
 
 
 
 

12 
 

  
 
BP w Łasku – filia 
Bałucz/Wrzeszczewice 
 
 
 
 
 
BP w Łasku – Filia dla dzieci 

BP w Łasku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  5. Festiwal Róż 1-2 ŁDK, plac 11 Listopada gmina Łask 

3. Wystawa „Róże - historia  
szkółkarstwa na ziemi łaskiej” 

2 Muzeum Historii Łasku BP w Łasku, 
Muzeum  
Historii Łasku 

4. Wakacje z ŁDK: 
- warsztaty ceramiczne dla dzieci  
 
- wyjazd na termy w Uniejowie  

 
4-7  

godz. 11-12.30 
14 
 

 
sala plastyczna ŁDK 
 
termy Uniejów 
 

 
ŁDK 
 
ŁDK 
 

5.  Impreza plenerowa -„Kolorowo  
i cyrkowo”  

19 boisko „Orlik” w Kolumnie   CSiR w Łasku  

6.  Survival Wrak Race 29 teren za sklepem „Marwis” Survival Wrak 
Race 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wakacyjna Liga Siatkówki 

Plażowej 
1, 8, 15, 22, 29 kąpielisko miejskie ŁMLKS 

„Łaskovia”  
 

2. Mistrzostwa Łasku w tenisie 
ziemnym  

8, 9 CSiR – korty tenisowe  CSiR w Łasku  

3.  Orlikowy wakacyjny turniej w piłce 
nożnej 

11, 12 boiska „Orlik” w Łasku  
i Kolumnie 

CSiR w Łasku 

4. 24. Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Po Ziemi Łódzkiej” 

13-16 powiaty: łaski  
i zduńskowolski 

gmina Łask, 
powiat łaski, 
Nadleśnictwo 
Kolumna, Klub 
Świadomej Jazdy 
Teodory, OSP 
Teodory 

5.  Nocne zawody w wędkarstwie 
spławikowym z okazji Święta 
Policji 

15-16 kąpielisko miejskie w Łasku Koło WKW Łask 
Grabia 

6. Orlikowy wakacyjny turniej 
w siatkówce plażowej 

19, 20 boisko „Orlik” w Kolumnie   CSiR w Łasku  

7. Zawody rowerowe  
pn. „Summer Dump Jam vol. 4” 

22 skatepark w Łasku CSiR w Łasku 

8. Młodzieżowe Mistrzostwa Łasku 22, 23 CSiR - korty tenisowe CSiR 

9. Deblowe Grand Prix 29 CSiR - korty tenisowe CSiR 

 
 
 

Przed rokiem, 1 czerwca 2016 r., dowiedzieliśmy się niespodziewanie o śmierci 
Jarosława Borszewicza – poety, scenarzysty, dziennikarza i pedagoga związanego 

z Łaskiem. Był w pełni sił twórczych, wydał kolejny tomik nietypowej poezji, która 
frapowała i zmuszała do myślenia. Odszedł niejako w biegu, pozostawiając mnóstwo 
spraw rozpoczętych, jak na twórcę i człowieka przepełnionego pomysłami przystało. 

Pozostawił grono sympatyków i ludzi, dla których Łask był nie tylko miejscem noclegu…

Pamiętamy o Panu Jarosławie. Jeśli patrzy na nas z góry, gdzieś spoza chmur – 
zapewne cieszy się z piękniejącego Łaseczku… 

(er)

p A M I ę t A M y !

MUZYKA w łaskiej kolegiacie – w każdą 
niedzielę lipca i sierpnia br. (godz. 19) odbywać 
się będą koncerty muzyczne w łaskiej świątyni, 
z udziałem wybitnych muzyków z Łodzi.

MISS POLONIA - 30 bm. na rynku łó-
dziej Manufaktury odbędą się wybory Miss Po-
lonia Województwa Łódzkiego. Czy doczeka-
my się królowej piękności z grodu nad Grabią?

nieBezPieczne
oWady

z regionU
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