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Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 20. edycja 
najpopularniejszej imprezy w naszym mieście. Już 4 czerwca br. 
deptak przy ul. Narutowicza zapełni się kolorowymi stoiskami, 
a na scenie pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 
Szczegóły dotyczące programu imprezy przedstawimy 
w kolejnym numerze „Panoramy”, jednak już teraz zdradzimy 
Czytelnikom, jakie zespoły zagrają na tegorocznym Jarmarku. 
Będą nimi Elektryczne Gitary, KaCeZet & Fundamenty oraz 
Ted Nemeth.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaprezentowania swojej 
oferty poprzez wystawienie stoiska podczas jarmarku. Zainteresowanych 
udziałem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który już teraz 
jest dostępny na stronie www.lask.pl. Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Łasku, nr tel. 43 676-83-58.

MJ

Uprzejmie  informujemy, 
że w Wydawnictwie INTROGRAF trwają  końcowe 

prace nad publikacją książki „KASTOR 1990-2015”.

Osoby, które posiadają w swoich zbiorach fotografie 
w jakimkolwiek sposób związane z historią bądź  

dniem dzisiejszym tego niezwykle zasłużonego dla 
Łasku zakładu uprzejmie prosimy o udostępnienie.

4 czerwca br. 
- Jarmark ŁaskiBurmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek
Starosta Łaski

Teresa Wesołowska
Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

płk Ireneusz Nowak

Program Świąt
1-3 Maja 2016 r. w Łasku

 - Święto Pracy1 Maja

Plac 11 Listopada
- podniesienie flagi państwowej na maszt
- przemówienie Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka
- przemarsz z flagą wokół Placu 11 Listopada
- plenerowy pokaz tańca polonez gimnazjalistów

 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej2 Maja
godz. 10.00 

Msza Święta w Kolegiacie Łaskiej
- po Mszy Św. przejście na Plac 11 Listopada

Plac 11 Listopada

 - Święto Konstytucji 3 Maja3 Maja
godz. 10.30 

godz. 11.45
- złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu 
-   podniesienie flagi państwowej na maszt
-   przemówienie Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej
-   przemówienie Dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
  płk Ireneusza Nowaka
-   apel pamięci, salwa honorowa
-   złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości
-   defilada

Łaski Dom Kulturygodz. 13.00
- spektakl teatralny "Kraina rozkoszy" w wykonaniu
  grupy teatralnej  Pospolite Ruszenie z Łaskiego Domu Kultury

Imprezy towarzyszące:

1 maja godz. 12.00  - "Pływajmy razem". "Rodzinna sztafeta pływacka". "Konkurencje pływackie dla najmłodszych".
                                           - pływalnia kryta CSiR w Łasku
1 maja godz. 14.00 - Rajd rowerowy „Rowerem po zdrowie” (miejsce zbiórki - teren przy pływalni w Łasku)
3 maja godz. 9.00 - Otwarte zawody wędkarskie z okazji Święta 3 Maja - kąpielisko miejskie - Koło PZW Łask Grabia
3 maja godz. 13.00 - Rozpoczęcie Dni Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Łask - OSP Anielin 

Od sześciu lat kwiecień jest miesiącem szczególnej zadumy. W tym czasie wspominamy Polaków pomordowanych wiosną 1940 r. 
w Katyniu, a także ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. 

Jak każdego roku na łaskim cmentarzu zebrali się mieszkańcy, aby oddać hołd ofiarom zbrodniczego rozkazu Stalina. Burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek w swym przemówieniu powrócił do czasów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz roku 1920, kiedy w dniach 13-15 sierpnia 
na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. 
przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Rosjanie nigdy nie za-

Pamięci ofiar katynia

pomnieli o tej klęsce i nie zapomniał o niej Sta-
lin, który ostatecznie zadecydował o wymor-
dowaniu co najmniej 21 768 obywateli Polski, 
w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji. 
Ofiarami tamtych czasów stały się również ro-
dziny zabitych, które przez wiele lat były zmu-
szone do życia w strachu i okłamywania wła-
snych dzieci nie mówiąc im prawdy o losie, 
jaki spotkał ich ojców.

Niezwykle ważną dla prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego była pamięć historyczna. „Na-
ród, który traci pamięć przestaje być Naro-
dem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo 
zajmujących dane terytorium” – słynne słowa 
marszałka Józefa Piłsudskiego przyświecały 
także prezydentowi oraz pozostałym 95 człon-
kom delegacji, która zginęła pod Smoleńskiem. 
Na łaskim cmentarzu modlono się za ofiary tej 
katastrofy oraz za wszystkich poległych w Ka-
tyniu. Po apelu pamięci i salwie honorowej, 
licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą tragiczne losy Pola-
ków na Wschodzie.

Michał Janiszewski



W szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej ponad czterdziestooso-
bowa grupa członków i sympatyków PiS z powiatu łaskiego wzięła 
udział w uroczystościach rocznicowych w Warszawie. Po przyby-
ciu na miejsce udała się pod Pałac Prezydencki, gdzie w oczekiwa-
niu na rozpoczęcie uroczystości oglądała wyświetlane na telebimie 
filmy. Z każdą chwilą tłum zgromadzonych powiększał się. Nad 
uczestnikami uroczystości powiewał las flag narodowych, ale dało 
się zauważyć także gruzińską i węgierską. Nie zabrakło transpa-
rentów i banerów. 

Kiedy na miejsce przybyła kompania reprezentacyjna Wojska Polskie-
go i orkiestra, rozpoczęła się ceremonia odsłonięcia tablicy wmurowanej 
w ścianę pałacu. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu narodowego. Cieka-
wostką był fakt, że orkiestra odegrała tylko jedną zwrotkę hymnu i refren, 
natomiast zgromadzeni śpiewali dalsze zwrotki i  tak odśpiewano cały 
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Zmarł gen. bryg. aleksander arkusZyński

w szóstą rocznicę

Dzięki jego działalności łaski hufiec może poszczycić się m.in. po-
nad 100% wzrostem liczebności, organizacją wypoczynku dla kilku ty-
sięcy dzieci, przygotowaniem pikników ekologicznych i wieloma innymi 
działaniami z dziedziny ekologii i edukacji ekologicznej, za co Polska 
Izba Gospodarcza „Ekorozwój” przyznała Hufcowi ZHP Łask „Zie-
lony Laur 2013”. Sam druh Edward został odznaczony Brązowym 
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz srebrną odznaką „Zasłużony dla 
Chorągwi Łódzkiej”. Ponadto podziękowania za wkład w rozwój hufca 
i całej chorągwi złożyła mu komendantka Chorągwi Łódzkiej – hm. Na-
talia Patorska-Grzelewska.

Z komendą pożegnał się również dotychczasowy skarbnik hufca – 
phm. Rafał Raczyński. Gdyby nie jego zaangażowanie, tak ogromny roz-
wój hufca nie byłby możliwy. Druh Rafał został także odznaczony srebr-
ną odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej”.

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Łask na nowego komen-
danta wybrano dotychczasowego członka komendy ds. programu – 
phm. Piotra Ciebiadę. Zastępcą komendanta pozostał phm. Daniel 

Hufiec zHP Łask z nową komendą
Po 7 latach działalności z funkcją komendanta hufca pożegnał się 
phm. Edward Kondratiuk.

Panu
Ireneuszowi Nowakowskiemu

Prezesowi Zarządu
Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

żONY

składa
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego

Panu
Ireneuszowi Nowakowskiemu
Prezesowi Zarządu Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu 
śmierci żony

składają
Burmistrz Łasku wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku
oraz

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje . . .

Jeszcze niedawno pisaliśmy o Aleksandrze Arkuszyńskim, ps. „Maj”, żołnierzu Wrze-
śnia i Armii Krajowej, dowódcy oddziału „Grom”, partyzancie 25 pp AK, Kawalerze 
Orderu Virtuti Militari, a teraz przychodzi nam odnotować bolesny fakt: Generał nie 
żyje. Zmarł 1 kwietnia 2016 roku. Spoczął na łódzkiej nekropolii na Dołach, pochowa-
ny z honorami, jak na prawdziwego żołnierza i patriotę przystało.

Był jednym z tych, co w czasach wojny i okupacji niemieckiej nie skapitulował, także po wojnie wierny był swoim ideałom, co budziło sza-
cunek u takich samych jak on synów ojczyzny. Przez całe życie dokumentował heroizm tamtego pokolenia obrońców ojczyzny, bo zależało mu 
na tym, by przynajmniej pamięć była wieczna.

W okresie powojennym znane były jego bliskie związki z ziemią łaską. Miał tu wiernych żołnierzy i przyjaciół. Pozostało ich wśród nas już 
niewielu…                                                                                                             (PO)

hymn. Przemówienia wygłosili: prezydent Andrzej Duda i córka tragicznie 
zmarłej pary prezydenckiej Marta Kaczyńska. Następnie prezydent An-
drzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Marta Kaczyńska odsło-
nili tablicę pamiątkową. Została ona poświęcona przez bp. Józefa Guzdka 
i nastąpiło złożenie kwiatów przez prezydenta, premier Szydło, Jarosława 
Kaczyńskiego, Martę Kaczyńską z córkami i parlamentarzystów. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w katedrze św. Jana, gdzie zo-
stała odprawiona msza transmitowana na telebimie mieszczącym się na 
Placu Zamkowym. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił przemarsz zgro-
madzonych ponownie pod Pałac Prezydencki, gdzie zabrał głos J. Kaczyń-
ski, stwierdzając m.in., że tutaj musi stanąć pomnik Lecha Kaczyńskiego. 
Przemawiała również Marta Kaczyńska i Zuzanna Kurtyka, wdowa po Ja-
nuszu Kurtyce. Uroczystości zakończyły się około godziny 22.

Ci, który oglądali uroczystości w telewizji, widzieli zapewne więcej 
niż uczestnicy obchodów, ale poczuć tego wspaniałego ducha wspólno-
ty można było tylko poprzez bezpośrednie uczestnictwo. Te kilka godzin 
spędzonych wspólnie z tysiącami rodaków, którzy myślą i czują tak jak 
uczestnicy obchodów, stanowiło niezapomniane przeżycie.

W. Jędraszek

Bobrycki, dodatkowo przyjmując na siebie funkcję skarbnika hufca. 
Do komendy weszli również: pwd. Aleksandra Jędryka – członek 
komendy hufca ds. programu i pracy z kadrą oraz hm. Edward Józe-
fiak – kwatermistrz.

„Przed nami czas wielkich wyzwań, ale to właśnie do nich nakłania 
nas ruch harcerski. To piękna idea, która wciąż sprawia radość dzieciom 
i młodzieży” – powiedział nowy komendant hufca. 

Tych, którzy chcą przekonać się czym jest harcerstwo, zapraszamy 
na zbiórki. CZUWAJ!                                           phm. Daniel Bobrycki
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ROCZNICE TRAGEDII
13 kwietnia 1943 r. faszystowskie Niem-

cy z ledwo ukrywaną radością i obłudnym 
oficjalnym żalem poinformowały świat, że 
na ziemi smoleńskiej odkryto masowe gro-
by oficerów Wojska Polskiego zamordowa-
nych strzałem w tył głowy przez sowietów. 
Każdy myślący i niezakłamany człowiek 
wiedział, że to jest prawda. Rozpoczęto jed-
nak natychmiast fałszowanie historii (komi-
sja Burdenki), co czyniono przez niemal 50 
lat. Prawdę potwierdził dopiero Gorbaczow 
(za to i za parę innych rzeczy chwała mu). 
Tak kochający prawdę i demokrację Zachód 
(oczywiście tylko wtedy, gdy ma w tym swój 
interes) przez wiele lat milczał, więcej – Pol-
skę i inne kraje Europy środkowej i wschod-
niej sprzedał podporządkowując się niemal 
we wszystkim największemu zbrodniarzowi 
w historii świata. Znaleziono łącznie w róż-
nych miejscach zwłoki ponad 21 tysięcy 
zamordowanych jeńców wojennych - Pola-
ków. Około jednej trzeciej to byli policjanci. 
Zamordowano wielu strażaków tylko dlate-
go, że nosili polskie mundury, których Sta-
lin i sowieci nienawidzili. Wśród oficerów 
wojska większość to byli oficerowie rezerwy 
– w cywilu lekarze, często znakomici z ty-
tułami profesorskimi, prawnicy, nauczycie-
le, urzędnicy, wybitni przedstawiciele życia 
społecznego, gospodarczego, naukowego.

22 lata temu towarzyszyłem podczas 
uroczystości katyńskiej, organizowanej 
przez wojewodę sieradzkiego, wdowie po 
oficerze WP zamordowanym w Katyniu, 

którego zwłoki szybko zidentyfikowano. 
Natychmiast po tzw. wyzwoleniu zjawiło 
się u niej 2 przedstawicieli „polskich” służb, 
którzy ostrzegli, że nie trzymanie przez nią 
„języka za zębami” spowoduje pełne sieroc-
two dzieci. Najbardziej bolało tę Panią, że na 
ciągłe pytania córki o tatusia gdzie jest, cze-
mu z nimi nie mieszka, dlaczego inne dzieci 
mają tatusiów, a ona i młodszy braciszek nie 
– musiała milczeć, nie mogła usprawiedliwić 
ojca wobec oczywistych oczekiwań dziecka.

Od 10 kwietnia 2010 r. ze straszną 
zbrodnią katyńską na stałe związała się tra-
gedia katastrofy prezydenckiego samolo-
tu, a „ziemia smoleńska wchłonęła kolejną 
porcję polskiej krwi” – stwierdził Prezydent 
A. Duda. I jak dalej powiedział w swoim nie-
dzielnym przemówieniu Pan Prezydent - dla 
Lecha Kaczyńskiego dzieło budowy postaw 
patriotycznych, także w oparciu o tamtą tra-
giczną prawdę, było bardzo ważne. Podczas 
uroczystości 10 kwietnia wiele było wartych 
odnotowania słów, postaw, zachowań. Ogra-
niczę się do dwóch. Na placu przed pała-
cem prezydenckim orkiestra zagrała pierw-
szą zwrotkę Hymnu Narodowego i ucichła. 
Wielotysięczny tłum śpiewa drugą acapella. 
Kolejne dwie są już z udziałem orkiestry. 
I druga - podczas odsłaniania tablicy pamiąt-
kowej w Ministerstwie Obrony Narodowej 
p. Ewa Błasik, wdowa po dowódcy Sił Po-
wietrznych gen. Andrzeju Błasiku, dzięko-
wała za wszystko, co przyczynia się – „aby 
pamięć o naszych najbliższych nie została 

Zapytałem czy mam szukać dodatkowych pieniędzy na działalność sportową. Wówczas wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Wojciech Madej powiedział, że zawsze trzeba sensownie zapewnić pieniądze na igrzyska 
i na chleb. To proste stwierdzenie bardzo mi się spodobało. Dodał, że u nas te relacje są właściwe i nie 
ma ich co burzyć. Zdecydowana większość radnych z tym się zgodziła. Dziś niejako dokonam takiego 
podziału, zastrzegając jednak, że obchodzone rocznice to polska patriotyczna powinność wobec poległych, 
pomordowanych oraz ofiar katastrofy.

zakrzyczana i zadeptana”. Ileż ta dzielna 
kobieta uczyniła, aby chronić pamięć męża 
przed kłamliwymi, podłymi zarzutami.

Obie tragiczne rocznice obchodziliśmy 
13 kwietnia na łaskim cmentarzu z asystą 
Wojska Polskiego (kompania, apel pole-
głych, salwa honorowa). Wśród uczestników 
wielu oficerów wojska, policji i straży pożar-
nej, ale także wójtowie gmin: Wodzierady - 
Renata Szafrańska, Sędziejowice - Jerzy Ko-
tarski i Widawa - Michał Włodarczyk.

KOlEJNE INWESTYCJE
Przedstawiłem Radzie Miejskiej (sesja 

dn. 20 kwietnia) wniosek o podjęcie uchwa-
ły dotyczącej przeznaczenia kolejnych pie-
niędzy (ponad milion zł) na inwestycje. Po-
zycji jest kilkanaście. Wymienię największe 
kwoty: 450 tys. zł na uzupełnienie braku-
jącej kwoty na budowę drugiej części dro-
gi w Orchowie, 300 tys. zł na przebudowę 
drogi gminnej Wrzeszczewice – Wola Stry-
jewska (chodzi o odcinek Stryje Księże – 
Wola Stryjewska), 240 tys. zł na kontynuację 
przebudowy i termomodernizacji budynku 
biurowo – warsztatowego Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej, 180 tys. zł na przebudowę 
ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie, 130 tys. 
zł na modernizację terenu przy ZSO oraz 70 
tys. zł na dwa inne zadania w Kolumnie. Za-
pewniam Państwa, że nie są to ostatnie pie-
niądze przeznaczane w 2016 roku na inwe-
stycje.
14 kwietnia 2016

Gabriel Szkudlarek

W marcowym numerze „Panoramy” pisaliśmy o wynikach plebiscytu na najpopular-
niejszego sportowca roku w gminie Łask. Dziś prezentujemy kilka  migawek z imprezy, 
podczas której uhonorowano najlepszych sportowców. (ER)

Uznanie dla sportowych 
talentów
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PLIP to Platforma Informacyjno-Płatni-
cza, która będzie umożliwiała: 
• kontrolę co i kiedy należy wpłacić gminie  
  z różnych tytułów
• wykonanie operacji zapłaty przy użyciu    
  szybkich płatności elektronicznych
• gromadzenie w jednym miejscu informacji   
  o płatnościach.

Co można będzie opłacić w systemie 
PlIP?

Katalog możliwych płatności online bę-
dzie sukcesywnie rozwijany. Na początku 
będzie możliwość opłacenia podatków lo-
kalnych, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób 
  fizycznych
- podatku rolnego od osób fizycznych
- podatku leśnego od osób fizycznych
- łącznego zobowiązania pieniężnego
- podatku od środków transportowych 
  od osób fizycznych.
 

logowanie do systemu i rejestracja konta
Klient chcący korzystać z mechanizmu 

musi zarejestrować swoje konto w systemie. 
Warunkiem koniecznym do utworzenia kon-
ta jest posiadanie konta na platformie ePU-
AP oraz ważnego profilu zaufanego. 
    W celu założenia konta na platformie 
ePUAP trzeba udać się pod wskazany adres 

Platforma    INformacyjNo
-PłatNicza GMiNY łask
Przedstawiamy Państwu krótki opis systemu, który 
odmieni sposób płacenia podatków w naszej gminie.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-
-konta. Po zalogowaniu się na założone kon-
to należy wypełnić elektronicznie wniosek 
o założenie profilu zaufanego (procedura jest 
tutaj: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Za-
lozProfil). Mając wypełniony wniosek mo-
żesz udać się z dowodem osobistym lub in-
nym dokumentem tożsamości do dowolnego 
Urzędu Skarbowego w celu potwierdzenia 
danych i aktywowania profilu zaufanego.

Po otwarciu serwisu pojawia się strona 
logowania, gdzie dostępny jest przycisk „Za-
loguj”. Po kliknięciu w przycisk użytkownik 
zostaje przekierowany do strony logowa-
nia platformy ePUAP. Po zalogowaniu się 
na platformie ePUAP otwiera się ponownie 
serwis Platformy Informacyjno Płatniczej, 
z widocznym formularzem rejestracji konta. 
Po wypełnieniu formularza użytkownik wy-
konuje operację rejestracji klikając przycisk 
„Rejestruj”, po czym następuje przygotowa-
nie dokumentu XML zawierającego podane 
dane i przekazanie go do serwisu podpisu 
profilem zaufanym. Użytkownik zostaje 
przekierowany do właściwej usługi.

Więcej informacji oraz pełną instrukcję 
obsługi systemu PLIP znajdą Państwo na 
stronie www.lask.pl po uruchomieniu usługi.

RG

W ramach prac zaplanowa-
no m.in.: wykonanie nawierzch-
ni jezdni z kostki betonowej na 
podbudowie z mieszanki tłucz-
nia kamiennego, utwardzenie 
istniejących wjazdów i wejść do 
posesji kostką betonową, wyko-
nanie oznakowania pionowego, 
remont przepustu i przebudowę 
studzienki. Wartość robót budow-
lanych wynosi 142.254,42 zł, za-
kończenie prac planowane jest na 
31 maja br. 

MJ

PrzebudoWa
ul. brzoskWiNioWej 
W kwietniu br. rozpoczęła się wyczekiwana przez mieszkańców Łasku przebudowa 
ul. Brzoskwiniowej. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniewa Kaźmierczaka z Moszczenicy. 

AlARM pożarowy ćwiczebny w 32. BLT 
miał na celu sprawdzenie gotowości bojowej 
sił i środków straży pożarnej, służb medycz-
nych oraz innych osób fizycznych w przy-
padku pojawienia się ognia czy innej tragedii. 
W ćwiczeniach wzięły udział 2 zastępy Woj-
skowej Straży Pożarnej z 32. BLT, 1 z PSP oraz 
1 z OSP w Łasku. Dodajmy przy okazji, iż od 
kilku tygodni WSP dysponuje nowym lotni-
skowym samochodem ratowniczo-gaśniczym 
na podwoziu marki „Scania”.
KARP z rzeki Grabi został wpisany na listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Stało się to 1 kwietnia 
br. na wniosek marszałka województwa łódz-
kiego.
SAMORZĄDOWIEC - SPÓŁDZIElCA 
– takim tytułem honorowym Krajowa Rada 
Spółdzielcza i redakcja magazynu „Tęcza 
Polska” wyróżniły burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka i starostę łaskiego Teresę Wesołow-
ską. Te prestiżowe tytuły przyznano za owocną 
pracę ze spółdzielcami w 2015 roku.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
w Łasku oczekuje na pieniądze z budżetu pań-
stwa na kontynuację budowy nowej siedziby. 
W drugiej połowie ubiegłego roku w zachod-
niej części miasta stanęły mury placówki, 
w których docelowo będzie mogło przebywać 
60 uczestników (dziś ponad 30). Dotychczas 
wydano ok. 800 tys. zł, na zakończenie inwe-
stycji potrzeba jeszcze ok. 3 mln zł. Budowa 
nowej siedziby ŚDS ma związek z planowa-
nym podniesieniem standardu wszystkich tego 
typu placówek do końca 2018 roku.
WIECZÓR poetycki Grupy Literackiej „Na 
Progu”, połączony z promocją dwóch tomi-
ków: „Jeszcze tylko” Zdzisława Wegenko 
i „Warzę słowa” Magdaleny Kelnerowskiej, 
odbył się 22 bm. w ŁDK.
ŚWIAT MEDIÓW – co zagraża dzieciom 
i młodzieży? – na to i inne pytania udzieli od-
powiedzi podczas wykładów w łaskiej kolegia-
cie Małgorzata Więczkowska: 7 maja, godz. 19 
i 18 czerwca, godz. 19.
DOM dla osób uzależnionych i pogubionych 
duchowo zacznie funkcjonować niedługo 
w Kolumnie, w ośrodku Caritas. Prowadzić go 
będzie łódzka fundacja „Magnificat”. 
WIOSENNY spływ kajakowy w dniach 14-15 
maja br. planuje na Widawce Wojskowe Koło 
PTTK przy Klubie 32. BLT. 
KWIECIEŃ wyjątkowo nie zaskoczył nas 
mrozami i opadam śniegu, jak to czasami by-
wało, choć przeplatanki pogodowej nam nie 
oszczędził. Warto jednak odnotować kilka dni 
naprawdę wiosennych z temperaturą nawet po-
wyżej 20 stopni Celsjusza.
ROZBÓJ - około godz. 20 na ulicy Lutomier-
skiej trzej mężczyźni zaatakowali bez jakiej-
kolwiek przyczyny 27-latka, którego pobili 
i zabrali mu telefon komórkowy oraz niewielką 
kwotę pieniędzy. Na szczęście świadek zdarze-
nia zawiadomił policję i ta natychmiast przy-
stąpiła do poszukiwań sprawców rozboju. Już 
po kilkunastu minutach trzech młodych męż-
czyzn w wieku 20, 26 i 27 lat zostało zatrzyma-
nych i trafiło za kratki. Za rozbój grozi im kara 
pozbawienia wolności nawet do 12 lat. 
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku jest zakładem 
o bardzo bogatej, bo już prawie stuletniej historii. Początki spół-
dzielczości mleczarskiej w Łasku są integralnie związane z od-
zyskiwaniem przez naród polski niepodległości w roku 1918.  
Na początku działalności spółdzielni jej asortyment produkcji był bardzo 
skromny - obejmował zaledwie mleko, masło, śmietanę i twaróg. Z cza-
sem jednak zakład rozwijał się, dozbrajał technicznie, a także zmieniał 
lokalizacje. Wreszcie w roku 1968 spółdzielnia osiadła w nowo wybudo-
wanym zakładzie przy ul. Matejki 16 w Łasku. Tutaj też z czasem uru-
chomiono, poza produkowanym już wcześniej asortymentem, produkcję 
serów dojrzewających - początkowo pleśniowych, a ostatecznie serów 
typu holenderskiego.

laureatka  łaskiej  „różY Przedsiębiorczości”

OkręgOwa Spółdzielnia MleczarSka
W tym numerze kontynuujemy cykl, w którym przybliżamy sylwetki firm wyróżnionych nagrodą „Róży Przedsiębiorczości”. 
Przedstawiamy Czytelnikom Okręgową Spółdzielnię Mleczarska w Łasku, której wyśmienite produktu królują na stołach nie tylko 
mieszkańców naszego miasta, ale i całego kraju. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zakład został gruntownie 
zmodernizowany. Wymiana starych urządzeń na nowe i nowoczesne była 
możliwa tylko dzięki umiejętnemu korzystaniu z dofinansowania środka-
mi unijnymi. Rozpoczęty wówczas proces modernizacji i  inwestowania 
trwa nieprzerwanie do dzisiaj, dzięki czemu na rynek trafiają coraz lepsze 
i coraz smaczniejsze produkty ze znakiem firmowym OSM Łask. W cią-
gu ostatnich dwóch lat wdrożono i uruchomiono w Spółdzielni produkcję 
bardzo elitarnego sera typu szwajcarskiego o nazwie „Łasdamer”, który 
jest produktem o dłuższym okresie dojrzewania niż sery typu holender-
skiego, a charakteryzuje się dużym oczkowaniem i bogatym orzechowo-
-słodkim smakiem. Do produkcji takiego sera wymagany jest surowiec 
mleczny o bardzo wysokiej jakości, jak również duży reżim technolo-
giczny. Cennym osiągnięciem jest również wysoka jakość pozostałych 
wyrobów, czyli całej rodziny serów łaskich typu holenderskiego, tj. Sera 
Łaskiego, Łaskiego Wędzonego, Łaskiego z ziołami, Goudy, Sera Edam-
skiego, tradycyjnych wiejskich twarogów: półtłustego i tłustego, masła 
produkowanego metodą tradycyjną, śmietan i śmietanek oraz napojów 
fermentowanych, takich jak kefir, maślanka i maślanka smakowa. Jak 
twierdzi prezes zarządu OSM Łask Jerzy Skorek, wszystko to jest zasłu-
gą dużego profesjonalizmu i zaangażowania całej załogi, tak pracowni-
ków nadzoru jak i ludzi pracujących przy bezpośredniej produkcji.

 Dziś Spółdzielnia jest znanym i uznanym w regionie producentem 
mleka i przetworów mlecznych. Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. 
Wymieniając choćby te zdobyte w minionym 2015 roku, należy przypo-
mnieć, że podczas targów rolnych „W SERCU POLSKI Bratoszewice 
2015” w „Konkursie Wyrobów Mleczarskich” łaska mleczarnia zdobyła 
Puchar Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej - za wysoką jakość 
sera dojrzewającego „Gouda Wędzony”, a podczas targów „POLAGRA” 
w Poznaniu Puchar i Certyfikat „ Polski Producent Żywności” za „Masło 
Ekstra”.

Europejskie Centrum Promocji i Jakości przyznało Jej za 2015 rok 
Certyfikat Jakości: „Zielony Certyfikat” za wytwarzane produkty oraz 
działalność prośrodowiskową firmy, oraz certyfikat „Gwarancja Trady-
cyjnego Smaku” dla wszystkich wytwarzanych przez OSM produktów.

 Podczas targów mleczarskich Mleko-Expo 2015 w Warszawie łaska 
mleczarnia otrzymała statuetkę za najwyższą jakość dla maślanki tru-
skawkowej 1,7% tł., statuetkę za wysoką jakość masła ekstra, statuetkę 
za wyróżniającą jakość dla serów Łaskich: pełnotłusty z przyprawami 
oraz pełnotłusty wędzony, jak również statuetkę za wyróżniającą jakość 
dla tradycyjnego twarogu tłustego krajanka, a przecież konkurencja była 
nie byle jaka, bo ocenie swoje produkty poddała większość znanych 
i uznanych na polskim rynku spółdzielni mleczarskich.

W programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczo-
ści oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości i Dziennik Gazeta Prawna, 
OSM w Łasku uzyskała nominację do „Polskiej Nagrody Jakości 2015”.

Wreszcie, jakby na podsumowanie minionego 2015 roku, spółdziel-
nia otrzymała od Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS bardzo zna-
czące i ważne wyróżnienie, a mianowicie „ORŁA AGROBIZNESU” - 
za sukces rynkowy. 

JS
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PoBieGLi w HoŁdzie PaPieŻowi

W przygotowanie biegu włącza się wiele 
organizacji i jednostek współpracujących z po-
wiatem, w tym m.in. Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Sto-
warzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”.

Nieocenioną pomoc w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa uczestnikom udzielili 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Łasku, żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego w Łasku, strażacy z OSP Wiewiór-
czyn oraz pracownicy Powiatowego Zarządu 
Dróg w Łasku. Zabezpieczenie medyczne za-
pewnili ratownicy z Falck Medycyna Sp. z o.o.

Rywalizację sportową, tradycyjnie poprze-
dziła msza w łaskiej kolegiacie, celebrowana 
przez arcybiskupa seniora Władysława Ziół-
ka. Po oficjalnym otwarciu zawodów odbył się 
bieg samorządowców i zaproszonych gości, 
którego symbolicznym zwycięzcą została Jo-
lanta Zięba-Gzik, członek zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje oraz fotorelacja 
z XI Wojewódzkiego Biegu Pamięci św. Jana 
Pawła II znajdą Państwo na stronie interneto-
wej www.lask.com.pl.

Dariusz Cieślak

Ponad 500 osób wzięło udział w XI edycji Wojewódzkiego Biegu Pamięci św. Jana 
Pawła II w Łasku, który corocznie organizowany jest przez władze samorządowe 
powiatu łaskiego i gmin oraz parafię NP NMP w Łasku. Uczestników nie zniechęciły 
nawet obfite opady deszczu. 

Łącznie w tegorocznej edycji biegu udział 
wzięło ponad 500 zawodników z całej Polski. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali numery star-
towe i pamiątkowe medale, a zwycięzcy po-
szczególnych kategorii - puchary, dyplomy, 
kosmetyki oraz materiały promocyjne woje-
wództwa łódzkiego. Fundatorami nagród były 
samorządy gminne i samorząd powiatowy oraz 
firma OVER Group.

- Cieszy nas zarówno wysoka frekwencja, 
jak i atmosfera panująca w trakcie całej im-
prezy. To budujące, że mimo gorszej pogody 
w tym roku na trasie pojawiło się ponad 500 
osób. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowo-
leni, ponieważ prestiż biegu wzrasta z roku na 
rok – mówi starosta łaski Teresa Wesołowska.

Najmłodszymi uczestnikami biegu byli: 
Lenka Mielczarek i Szymon Walczak, nato-

miast w kategorii OPEN zwyciężyli: wśród ko-
biet – Katarzyna Ostojska (Bieging Team Ze-
lów), a wśród mężczyzn – Michał Urbanowicz 
(MKS Zduńska Wola).

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom bie-
gów za poświęcony czas i wysiłek. Uczestni-
cząc w tego rodzaju wydarzeniach, wszyscy 
bez względu na miejsce jesteśmy już zwycięz-
cami – podsumowuje starosta Wesołowska. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą działającym 
na terenie województwa łódzkiego i Two-
im celem jest dynamiczny rozwój firmy, 
dowiedz się więcej o warunkach uzyskania 
dofinansowania unijnego, podczas szkolenia 
pn. „Dotacje na rozwój przedsiębiorczości”.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel 
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – instytu-
cji, która w obecnym okresie finansowania 
2014-2020 przyznaje dotacje dla przedsię-
biorców w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

dOtacje na rOzwój przedSiębiOrczOści – 
SpOtkanie infOrMacyjne 

Zapisy należy przesyłać na adres:
promocja@lask.com.pl 
lub pod nr tel. 43 675-68-47. 
Liczba miejsc ograniczona.

Dariusz Cieślak 
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Dziewczęta ze szkół podst. kl. I-III 
1. Julia Zawisa (Szkoła Podstawowa w Buczku) 
2. Gabriela Głowieńkowska (Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Sędziejowicach) 
3. Monika Chmielecka (Szkoła Podstawowa w Bałuczu) 

Chłopcy ze szkół podst. kl. I-III 
1. Konrad Zakrzewski  
2. Bartek Frątczak (Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Sędziejowicach) 
3. Adrian Pogocki (Szkoła Podstawowa w Bałuczu)

Dziewczęta ze szkół podst. kl. IV-VI 
1. Martyna Jasińska (Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łasku) 
2. Marta Kołodziejczyk (Szkoła Podstawowa nr 17 w Pabianicach) 
3. Michalina Szewczyk (Szkoła Podstawowa w Wojsławicach) 

Chłopcy ze szkół podst. kl. IV-VI 
1. Dawid Owczarek  
2. Dawid Minias (Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie )  
3. Maksymilian Pyrek (Szkoła Podstawowa w Czestkowie) 

Dziewczęta z gimnazjów  
1. Aniela Szewczyk (Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli) 
2. Julita Augustyniak (Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Sędziejowicach) 
3. Oliwia Karolak (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku) 

Dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych 
1. Adrianna Kusiak (I Liceum Ogólnokształcące w Łasku)  
2. Agnieszka Jagielska (I Liceum Ogólnokształcące w Łasku)  
3. Weronika Karolak (I Liceum Ogólnokształcące w Łasku) 

Dziewczęta - bieg integracyjny osób niepełnosprawnych 
1. Anna Siniarska (Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku)  
2. Oliwia Szymalak (Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 

w Łasku) 
3. Bożena Michalska (Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku)

Chłopcy - bieg integracyjny osób niepełnosprawnych  
1. Radek Łaguniak (Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 

w Łasku) 
2. Jan Ignasiak 
3. Jarosław Darmos (Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku)

Chłopcy z gimnazjów 
1. Sergiusz Chełmik (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie) 
2. Patryk Szczepanik (Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Sędziejowicach) 
3. Michał Jochymczak (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku)

Chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych  
1. Emil Kwieciński (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku) 
2. Sławomir Urbański (ZSR CKU w Wojsławicach) 
3. Patryk Kulesza (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku)

Kategoria „OPEN” kobiety  
1. Katarzyna Ostojska (Bieging Team ZELÓW) 
2. Agata Sochacka  
3. Natalia Sałagacka 

Kategoria „OPEN” mężczyźni  
1. Michał Urbanowicz (MKS – Zduńska Wola) 
2. Arkadiusz Maruszewski 
3. Szymon Szmyt 

Ponad 160 zawodników z zaprzyjaźnionych klubów pływackich 
z Pajęczna, Zduńskiej Woli i Kłobucka, przyjechało do Łasku na IX 
Miting Pływacki o Puchar Starosty Łaskiego. 

Do zdobycia było 12 tytułów Mistrza Sprintu, 12 nagród rzeczowych 
i 4 okazałe puchary dla klubów.

Wszyscy zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach pływac-
kich: 50 m stylem dowolnym i 50 m stylem motylkowym. Nie było to 
łatwe zadanie, zwłaszcza dla najmłodszych zawodników z grupy „O”, 
którzy płynęli na 25 m stylem dowolnym i 25 stylem motylkowym. Uzy-
skanie najlepszych wyników z dwóch wyścigów decydowało o zdobyciu 
trofeum Mistrza Sprintu, którymi zostali:

Marcin Żyła
Dominika Noga
Helena Lisiecka
Mikołaj Popiel
Magdalena Kowal
Marcel Piszczała

iX Miting pływacki 
o pUchar starosty 
łaSkiegO 

najlepsi zawodnicy 
w pOSzczególnych 

kategOriach pOdczaS 
Xi wOjewódzkiegO biegu 
paMięci św. jana pawła ii 

w łaSku

Zuzia Sysio
Adrian Piekarz
Nikola Błażejewska
Adam Berbelski
Martyna Skrzypecka
Paweł Wojaczek

W punktacji klubowej najwięcej punktów i I miejsce zdobyła repre-
zentacja WODNIKA, która do swojej kolekcji dołożyła piękny puchar.

Impreza  została dofinansowana z budżetu powiatu łaskiego.
MUKS Wodnik Łask, DC
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1) dochody 18.171.000 zł
2) wydatki 18.350.880 zł. 
 Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów i wydat-

ków, na koniec 2015 roku po stronie planu, kształtowały się następująco 
(budżet zwiększył się po pozyskaniu środków z UE):

1) dochody 20.520.933,61 zł
2) wydatki 20.427.358,61 zł. 
Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 420.070 zł pokryte zo-

stały z:
1)  nadwyżki budżetowej wysokości 93.575 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 326.495 zł.
W 2015 roku nie zaciągano nowych zobowiązań w postaci kredytów 

i pożyczek.
W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotacje celowe na re-

alizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową, wyrównaw-
czą, pozyskiwała środki zewnętrzne w postaci dotacji celowych i środ-
ków z budżetu UE. Na koniec roku 2015, po zmianach planu wykonanie 
przedstawiało się następująco: 

1) na plan dochodów w kwocie 20.520.933,61 zł, wykonanie wynio-
sło 20.148.134,21 zł, co stanowi 98,18 % planu. Z tego: 

a) dochody bieżące - plan 17.178.074,61 zł, wykonanie 16.871.233,35 
zł, co stanowi 98,21% planu

b) dochody majątkowe - plan 3.342.859,00 zł, wykonanie 
3.276.900,86 zł, co stanowi 98,03% planu.

2) Na plan wydatków w kwocie 20.427.358,61 zł, wykonanie wynio-
sło 18.943.023,99 zł, co stanowi 92,73% planu. Z tego: 

a) wydatki bieżące - plan 13.886.804,09 zł, wykonanie wyniosło 
13.007.238,62 zł, co stanowi 93,67% planu 

b) wydatki majątkowe (inwestycje) - plan 6.540.554,52 zł, wykona-
nie wyniosło 5.935.785,37 zł, co stanowi 90,75% planu.

3) Struktura wydatków majątkowych gminy przedstawia się nastę-
pująco: 

a) na plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.540.554,52 zł, 

sprawozdanie z wykonania 
budżetu gMiny buczek za rOk 2015

wykonanie wyniosło 5.935.785,37 zł, co stanowi 31.33% wydatków bu-
dżetu ogółem (średnie w kraju ok. 10%). W stosunku do zrealizowanych 
dochodów wskaźnik procentowy wynosi 29,46%. Oznacza to, że około 
1/3 dochodów gmina Buczek przeznacza na inwestycje 

b) w kwocie 5.935.785,37 zł zawiera się kwota 2.164.672,02 zł, któ-
ra stanowi nakłady inwestycyjne poniesione na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych. Bez środków z budżetu Unii Europejskiej uda-
łoby się zrealizować inwestycje zaledwie na poziomie 3.771.113,35 zł, 
co ograniczyłoby znacznie możliwości inwestycyjne gminy. Wydatki na 
poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 przedsta-
wiono w tabeli.

 Przy realizacji budżetu gminy zwrócono szczególnie uwagę, aby 
był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem 
hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kiero-
wano się zasadą ostrożności, to znaczy, że dochody planowano na real-
nym poziomi, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących 
wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydat-
kowanie środków. Takie podejście do realizacji budżetu dało wskaźnik 
98,18% wykonania dochodów budżetowych oraz oszczędne wykonanie 
wydatków na poziomie około 92,73%. Nie wpływało to jednak na obni-
żenie jakości i standardu realizowanych przez gminę zadań. 

W roku 2015 podejmowane były starania mające na celu pozyskania 
dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące środki: 

1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie 
środków na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przy-
znane. Udało się zmodernizować drogę nr 103102 w Brodni Dolnej. 
Ostateczna kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 182.060,70 zł 

2) złożono wniosek w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi 
o przyznanie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zada-
nie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103102E w Brodni 
Dolnej”. Kwota dofinansowania to 179.127,00 zł 

Wśród gości pań byli m.in.: starosta łaski Teresa Wesołowska, prezes 
LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku Anna Doliwa, sekretarz gminy Buczek 
Zenona Romankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku Jolanta Nietupska i sołtys wsi Bachorzyn Mieczysław Grabarz.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w imieniu Zarządu przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk. Wydarzenia 
z życia Stowarzyszenia w 2015 roku były omawiane na posiedzeniach 
Zarządu, znajdując swoje udokumentowanie w stosownych protokółach, 
a także w kronice.

Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość. Wszystkie przychody 
i wydatki księgowane są na poszczególnych kontach. Przychody, które 
Stowarzyszenie uzyskało, to składki członkowskie, inne składki. Stowa-
rzyszenie w 2015 roku oszczędnie gospodarowało swoim środkami, zamy-
kając rok saldem dodatnim – 2.672,64 zł.

Walne zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz 
sprawozdanie finansowe za 2015 r., udzieliło również absolutorium Zarzą-
dowi za 2015 rok .

Szósty rok działalności Stowarzyszenia był pracowity, a zarazem wi-
docznym, co jest zasługą wszystkich członkiń. 

tO już Sześć lat…

Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc, jaką Stowarzyszenie 
otrzymało w 2015 roku, Zarząd kieruje do: wójta gminy Bronisława Wę-
glewskiego, prezesa LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku Anny Doliwy, 
dyrektor GOKiS Jolanty Nietupskiej, szefa Firmy Kamieniarskiej w Ba-
chorzynie Daniela Błońskiego, przedstawiciela Drukarni TAGRAF w Ba-
chorzynie Błażeja Taborowskiego, szefa Marketu TOM-KOR w Buczku 
Krzysztofa Tomczyka, p. Doroty Krysiak i pracownic Urzędu Gminy 
p. Grażyny oraz państwa Anny i Szczepana Pawlickich.

W imieniu Zarządu prezes J.Ratajczyk złożyła wszystkim członki-
niom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową dzia-
łalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych 
Stowarzyszenia.                   J.R.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku odbyło się 
VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Bachorzynie za 2015 rok. 

Budżet gminy Buczek na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą nr III/28/2014 z dnia 
30 grudnia 2014 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco: 
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3) podpisano umowę z Urzędem Marszał-
kowskim w Łodzi na zadanie pn. „Od wcze-
snych lat okrywamy świat!” w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego z przezna-
czeniem na wyposażenie dla dzieci uczących 
się w klasach „0”, w tym wyposażenie placu 
zabaw. Pozyskano kwotę 106.146,03 zł

4) zrealizowano zadanie dotyczące ogród-
ka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej 
w Buczku. Wniosek o dotację do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi, który został roz-
patrzony pozytywnie, złożono jeszcze w 2014 
roku. Na realizację zadania otrzymano kwotę 
35.000,00 zł 

5) złożono wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Budowa 
prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych w gminie Buczek” i udało się wybudować 
80 ogniw fotowoltaicznych o mocy 2 kW każ-
de. Wniosek dotyczy działania 321 „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Kwota pozyskana to 692.789 zł

 6) złożono wniosek o dotację do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. 
„Budowa prosumenckich mikroinstalacji foto-
woltaicznych w gminie Buczek”. Kwota pozy-
skana to 172.683 zł

7) złożono wniosek o dotację do Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Departament Infra-
struktury Sportowej, na zadanie „Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitar-
nym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miej-
scowości Czestków B”. Kwota pozyskana to 
710.400 zł 

8) otrzymano środki z Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Budowa 
sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sa-
nitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną 
w miejscowości Czestków B” w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na 
lata 2007-2013. Pozyskana kwota to 500.000 zł

9) złożono wniosek o zwiększenie sub-
wencji w ramach 0,4% rezerwy oświatowej. 
Otrzymano kwotę 5.000,00 zł na wyposażenie 
gabinetu medycznego; łączna kwota środków 
zewnętrznych to 2.583.205,73 zł. Dzięki tym 
środkom mogliśmy swobodnie realizować bu-
dżet i większość zadań własnych spoczywają-
cych na gminie i te środki pozyskane dodatko-
wo świadczą o dużej ilości inwestycji, ale nie 
zrealizowano ich ze środków z lotniska, jak 
niektórzy próbują nam wmawiać. 

Budżet gminy Buczek w roku 2015 był bu-
dżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki 
kształt budżetu to wynik konsekwencji działa-
nia charakteryzującej się, z jednej strony - naci-
skiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków 
zewnętrznych, z drugiej - oszczędnym gospo-
darowaniem powierzonymi zasobami finanso-
wymi. W 2015 roku na konto gminy wpłynęły 
środki zewnętrzne z rozliczeń projektów reali-
zowanych w latach wcześniejszych, jak i tych 
z bieżącego roku w kwocie 3.190.859,00 zł, co 
dla naszego niewielkiego budżetu jest kwotą 
ogromną. Dzięki temu mogliśmy pozwolić so-
bie na inwestycje na poziomie prawie 6 mln zł. 
Bez wsparcia środkami z zewnątrz wydatki te 
byłyby najwyżej na poziomie 2,5 mln zł. 

Przedkładając powyższe sprawozdanie 
chcielibyśmy podkreślić, że budżet roku 
2015 zamknął się nadwyżką operacyjną 

w wysokości 3.863.994,73 zł, (nadwyżka 
powiększona o środki z lat ubiegłych to 
5.516.607,79 zł i to bardzo cieszy). Według 
stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet 
gminy posiada środki z rozliczenia lat 
ubiegłych w ogólnej kwocie 2.437.653,28 zł. 
Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu 
w roku 2016 jako nadwyżka budżetowa, co 
pozwoli na realizacje dodatkowych zadań. 

Mam nadzieję, że te inne środki pozwolą 
w 2016 roku zrealizować największe inwesty-
cje w dziejach gminy Buczek, rzędu 11 mln zł, 
co wpłynie na poprawę poziomu życia miesz-
kańców gminy. 

Na dzień 31.12.2015 r. gmina Buczek po-
siadała zobowiązanie z tytułu pożyczki w wy-
sokości 600.100,00 zł. Pożyczkę długotermino-
wą zaciągnięto w roku 2014 w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na realizacje programu eko-
logicznego „Program Ochrony atmosfery”, 
w wysokości 1.200.200.00 zł. Zobowiązanie to 
jest spłacone w 50%, a kwota zadłużenia wy-
stępująca na koniec roku objęta jest wnioskiem 
o umorzenie. Kwota 600.100 zł zostanie skie-
rowana na kolejne zadanie ekologiczne realizo-
wane w roku 2016 pn. „Przebudowa i rozbudo-
wa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych 
w gm Buczek”. W praktyce oznacza to, że gmi-
na Buczek na dzień 31 grudnia 2015 roku nie 
posiadała zadłużenia.

Mamy nadzieję, że następny rok budże-
towy będzie równie udany, mimo problemów 
z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi sa-
morządy. 

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski

SprawOzdanie z wykOnania budżetu gMiny buczek za rOk 2015

inweStycje zrealizOwane w rOku 2015
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie
1 2 5 6
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek ul. Wygwizdów, Główna, Pieńki 52 000,00 51 660,00
2 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek 1 000,00 17,00
3 Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych, gm. Buczek 75 000,00 6 000,00
4 Zakup pompy głębinowej 10 000,00 0,00
5 Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni Dolnej 364 761,00 364 760,09
6 Przebudowa drogi gminnej Nr 103103E w miejscowości Brodnia - dokumentacja techniczna 353 051,00 353 050,49
7 Przebudowa drogi gminnej Nr 103119E Buczek-Wola Buczkowska - dokumentacja techniczna 40 000,00 39 759,00
8 Zakup maszyny sprzątającej 13 800,00 13 776,00
9 Zakup Pylonów Informacyjnych - Witaczy 24 279,00 24 279,00

10 Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Buczku 235 000,00 31 514,40
11 Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku 1 031 000,00 1 026 310,40
12 Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 4 254,12
13 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 15 000,00
14 Dotacja na zakup motopompy dla OSP 4 000,00 4 000,00
15 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej 43 000,00 2 854,50
16 Od wczesnych lat odkrywamy świat! 60 000,00 50 648,02
17 Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek dla mieszkańców 2 000 000,00 1 962 125,25
18 Budowa hali sportowej z zapleczem 160 000,00 59 840,00

19
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w 
miejscowości Czestków B

2 053 663,52 1 925 937,10

OGÓŁEM 6 540 554,52 5 935 785,37

Inwestycje zrealizowane w roku 2015
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Gmina Buczek posiada do sprzedaży w drodze przetargu 
następujące działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową położone w miejscowości Buczek. 
Działki są w pełni zurbanizowane, posiadają sieć wodociągową 
i kanalizacyjną oraz wyznaczone drogi:

Oznaczenie               Powierzchnia                 Cena wywoławcza 
nieruchomości                             nieruchomości 
  - Nr 542/7  0,1200 ha  40.900 zł + 23 % VAT

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

Ogłoszenia o terminach przetargów publikowane są na stronie 
Internetowej urzędu: www.buczek.org.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel. 43/677-44-94
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38 działek dO Sprzedaży
Gmina Buczek posiada do wydzierżawienia (w ostateczności do 
sprzedaży) obiekty z przeznaczeniem m.in. na Dom Seniora lub 
Dom Opieki Społecznej:

Obiekt po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Malenia.
 Budynek usytuowany jest na działce oznaczonej numerem ewiden-

cyjnym 249 o powierzchni 0,54 ha w obrębie geodezyjnym Malenia Stru-
piny dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032654/0 
przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Działka gruntu o regularnym kształcie jest zabudowana parterowym, 
częściowo podpiwniczonym murowanym budynkiem (po byłej szkole 
podstawowej) o powierzchni użytkowej 461,30 m2 oraz murowanym bu-
dynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 69,30 m2. 

Budynek jest w dobrym stanie techniczno-użytkowym i typowym 
dla swojej funkcji wykończeniu. Wyposażony jest w instalację elek-
tryczną, wodną (przyłącze gminne), kanalizacyjną (odprowadzenie ście-
ków do szamb szczelnych na terenie posesji) oraz instalację centralnego 
ogrzewania (z własnej kotłowni). Teren posesji jest ogrodzony, wykona-
ne są metalowe bramy i furtki. 

Dojazd do nieruchomości zapewnia droga asfaltowa. Sąsiedztwo 
działki stanowi luźna zabudowa siedliskowa i tereny rolno-leśne.

Obiekt po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości luciejów.
Budynek usytuowany jest na działce gruntu oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 228 o powierzchni 1,57 ha w obrębie geodezyjnym Lu-
ciejów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032653/3 
przez Sąd Rejonowy w Lasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Na działce usytuowany jest budynek murowany (po byłej szkole podsta-
wowej) podpiwniczony o powierzchni użytkowej ogółem 510,72 m2 oraz bu-
dynek gospodarczy murowany o powierzchni użytkowej ok. 20 m2. Do bu-
dynku przylega bezpośrednio budynek mieszkalny murowany z dwoma 
kompletami mieszkań, z osobnymi wejściami o powierzchni użytkowej 
51 m2 każdy. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną (przyłącze 
gminne), kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szamba na terenie 
posesji) oraz instalację centralnego ogrzewania (z własnej kotłowni). 
Budynek jest w dobrym stanie techniczno-użytkowym i typowym dla 
swojej funkcji wykończeniu. 

Teren posesji jest ogrodzony, wykonane są metalowe furtki i bramy. 
Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa prowadząca z Buczku do 
Sędziejowic. Sąsiedztwo działki stanowi zwarta zabudowa mieszkanio-
wa i tereny rolne.

O g ł O S z e n i e

Biblioteka w Buczku jako jedyna w województwie łódzkim została za-
proszona przez Stowarzyszenie Eikon w Łodzi do wspólnej realizacji projek-
tu literacko-filmowego. Projekt finansowany jest ze środków ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Do realizacji projektu zapraszamy zarówno mło-
dzież jak i osoby dorosłe. 

Podczas warsztatów, które odbywać się będą w bibliotece, uczestnicy na 
podstawie wierszy nauczą się tworzyć komiksy. Dodatkowo zostaną przepro-
wadzone warsztaty z animacji. tzn. na podstawie jednego komiksu zostanie 
zrealizowany film animowany. Wszystkie komiksy zostaną wydane w formie 
książki elektronicznej i promowane w internecie za pośrednictwem portali 
społecznościowych. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym 
interesującym projekcie. Zapisy w bibliotece w Buczku oraz drogą mailową 
- stfeikon@gmail.com do 12 maja.

Dla zainteresowanych podajemy numery telefonów pod którymi można 
uzyskać szczegółowe informację o projekcie – 516-961-599, 43 677-44-43

NoWY Projekt W bibliotece

INformacja
Zgodnie z  zarządzeniem wójta, 

dzień 2 maja 2016 roku (poniedziałek) 
oraz 27 maja 2016 roku (piątek) 

są dniami wolnymi od pracy dla pracowników 
Urzędu Gminy w Buczku.
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Zdzisław Jaskuła fascynował i zadziwiał. 
Był postacią wielowymiarową. Ten poeta, pi-
sarz, reżyser teatralny, krytyk literacki, ani-
mator życia kulturalnego i społecznik, dyrek-
tor łódzkiego Teatru Nowego im. Kazimierza 
Dejmka urodził się w Łasku, a zmarł 24 paź-
dziernika 2015 r. w Łodzi w wieku 64 lat.

Pierwszą część uroczystości wypełniły 
opowieści osób, które osobiście znały bohate-
ra wieczoru. Artystę wspominali: obecny dy-
rektor Teatru Nowego w Łodzi – Kamil Ret-
kiewicz, prof. Jolanta Kopka, senator Andrzej 
Owczarek, poeta Jan Rojewski. Uczestnicy 
wieczoru mieli też okazję wysłuchać ciekawej 
gawędy o twórczości Z. Jaskuły, którą wygłosił 
poeta Przemysław Owczarek. W drugiej części 
wieczoru licealiści przedstawili spektakl po-
etycko-muzyczny oparty na tekstach autorstwa 
Jaskuły z tomu „Maszyna do pisania”, przy-
gotowany pod kierunkiem polonistek Elżbiety 
Kowary i Agnieszki Palinceusz. 

Rozbrzmiewające na sali owacje, liczne po-
chwały świadczyły o wysokim poziomie arty-
stycznym przedstawienia, doskonałym przygo-
towaniu młodzieży. Oprawą muzyczną tej czę-
ści zajął się Kamil Kaczmarek. Wzruszenia nie 
ukrywali goście szczególni wieczoru – człon-
kowie rodziny Z. Jaskuły, a wśród nich: Jadwi-
ga Fil (siostra) i brat Ryszard Jaskuła. Uznanie 
wyraził też marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień oraz burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek, który zaproponował, by spektakl 
przedstawić również w Łaskim Domu Kultury. 
Wspaniała młodzież, warto inwestować w tych 
młodych ludzi – komentował występ przewod-
niczący Zarządu Dzielnicy Sylwester Florczak.

W liceuM W koluMNie 
Wieczór PaMięci zdzisłaWa jaskułY 
18 marca br. w liceum w Kolumnie zorganizowano wieczór poświęcony pamięci Zdzisława 
Jaskuły, wybitnej osobowości łódzkiego świata kultury. 

Uroczystość uświetnili swą obecnością 
także: zastępca burmistrza Janina Kosman, 
dr Andrzej Kompa z Instytutu Historii UŁ, 
Ryszard Wasilewski – poeta, satyryk, radni 
Rady Miejskiej oraz Rady Dzielnicy Kolumna, 
przedstawiciele stowarzyszeń działających na 
terenie dzielnicy, przedstawiciele Nadleśnic-
twa Kolumna, nauczyciele ZSO i licznie przy-
byli mieszkańcy Kolumny. - Tradycję wieczo-
rów poetyckich realizujemy w liceum w Ko-
lumnie od kilku lat. Jak widać, cieszy się ona 
coraz większym uznaniem i popularnością, za-
równo w środowisku lokalnym, jak i poza nim. 
Uczniowie mogą w ten sposób realizować swo-
je pasje, rozwijać uzdolnienia, a jednocześnie 
dzielić się z innymi, dostarczać wielu wzruszeń 
– podkreśla Agnieszka Palinceusz. 

Współorganizatorem spotkania była Rada 
Dzielnicy Kolumna i Stowarzyszenie Nasza 
Kolumna. Jako wyróżnienie traktujemy udział 
łódzkiego Teatru Nowego w tym przedsięwzię-
ciu. Należy wspomnieć, że dyrektor Teatru 
K. Retkiewicz po spotkaniu podarował 
uczniom bilety na spektakl „Ziemia obiecana”. 
W ten sposób uhonorował młodzież biorącą 
udział w przedstawieniu, doceniając jej pracę 
i zaangażowanie.

- Takich chwil nie da się zapomnieć! – 
przyznaje tegoroczny maturzysta Dominik 
Olech, który prowadził uroczystość. Kolejny 
wieczór poetycki w Liceum w Kolumnie już 
w czerwcu. 

Monika Roszuk-Brząkała 
 

Trudna sztuka pisania ma coraz więcej 
zwolenników – tym razem dyktando pisało 
stu czterdziestu uczniów klas 2-6 szkół pod-
stawowych. Tekst dyktanda przygotowała dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Sieradzu, Ilona Lewandowska, 
był to fragment „W pustyni i w puszczy”, czyli 
powieści, której słownictwo jest niezwykle bo-
gate i trudne! 

Oto zwycięzcy, u których możecie szukać 
porady w zakresie poprawnej pisowni:

laureaci klasa druga 
1 miejsce - Salamon Iga (SP 1 Łask) 

piSzą na Medal! 
W łaskiej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika po raz drugi odbył się Konkurs Ortograficzny Dyktando 
Szkół Podstawowych zorganizowany dla dzieci z powiatu łaskiego.

2 miejsce - Jarczyńska Justyna (SP 5 Łask);
Lewandowski Filip (SP Widawa); Operacz    

      Mikołaj (SP 5 Łask); Piech Rozalia 
(SP 5 Łask); Przybylska Hanna (SP 5 Łask)
3 miejsce - Olszewski Karol (SP 1 Łask)
laureaci klasa trzecia
1 miejsce - Kardas Jakub 
(SP Wiewiórczyn); 
Adrianna Mosińska (SP 5 Łask)
2 miejsce - Kępińska Oliwia (SP 5 Łask)
3 miejsce - Piotrowicz Amelia (SP 4 Łask)
 laureaci : klasa czwarta
1 miejsce - Jurek Jakub (SP 4 Łask)
2 miejsce - Kałuża Lena (SP Widawa)

3 miejsce – Witusik Marcel (SP 4 Łask)
laureaci klasa piąta
1 miejsce - Patrycja Cepowska (SP 5 Łask)
2 miejsce - Pokorski Mateusz (SP Widawa)
3 miejsce - Gromada Olga (SP Widawa);  

      Smolarek Hubert (SP Wiewiórczyn); 
Wlazło Kamila (SP Okup)
laureaci klasa szósta
1 miejsce – Alicja Markiewicz 
(SP Wiewiórczyn)
2 miejsce – Lubomira Gułycz (SP 1 Łask)
3 miejsce - Julia Hacała (SP Zalesie)

Anetta Szulc
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Po krótkiej rozgrzewce zorganizowana grupa udała się do Parku 
Miejskiego, by po przekroczeniu mostu na rzece Grabi kontynuować 
przemarsz wałami przeciwpowodziowymi do kąpieliska miejskiego. Na 
kilkukilometrowej trasie można było zaobserwować wiele oznak budzą-
cej się do życia wiosny, zarówno wśród fauny jak i flory. Maszerującym 
dopisywały humory i przepiękna wiosenna pogoda. Nad zalewem czekał 
na uczestników wspólny posiłek. Po stosownym odpoczynku zatańczo-
no Diabe-Dance – taniec promujący aktywność fizyczną oraz wykona-
no wspólną fotografię uczestników. Całą imprezę przy wsparciu Urzędu 
Miasta oraz szerokiej współpracy Centrum Edukacji i Specjalistycznej 
Opieki Medycznej Cuk-Med Renata Cholerzyńska, zorganizował łaski 
oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z prezesem Agnieszką 
Łukaszewską na czele. 

 B. Stachowski
  A. Łukaszewska

Wraz z WiosNą ciePlejszY Wieje Wiatr
W sobotnie kwietniowe przedpołudnie odbył się marsz pod hasłem „Diabetycy w Łasku aktywni i zdrowo budzą się do wiosny”. 
Na placu J. Dąbrowskiego zebrało się ponad 77 osób w wieku od 3 do 82 lat. Wśród uczestników byli obecni także: burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, były senator RP Andrzej Owczarek oraz członek ZG PSD w Warszawie Jan Kruszyński. 

Przed rozpoczęciem kampanii założyliśmy sobie, że 2 kwietnia au-
tyzm nie tylko przykuje uwagę, ale będzie również tematem wielu roz-
mów. I tak się stało. Mówiliśmy dużo o potrzebie wprowadzenia badań 
przesiewowych u 2-3 latków, o które apelowaliśmy swojego czasu w li-
ście otwartym do ministra zdrowia. Dla pediatry to tylko kwestia zadania 
10 dodatkowych pytań, a dla dziecka - wczesna diagnoza daje większe 
szanse na lepszą przyszłość. Zależy nam tak bardzo na tych badaniach 
przesiewowych, gdyż jak wynika z przygotowanego przez Fundację JiM 
raportu, aż 75% lekarzy odsyła zaniepokojonych rodziców z kwitkiem. 

Polska na niebiesko 
Tłumacząc, że tak już jest, iż chłopcy później mówią, dziewczynki póź-
niej chodzą. Ale tak nie musi być! Diagnoza autyzmu u 2-3-latka pozwa-
la na szybkie włączenie terapii. 

Podczas finału dokładaliśmy wszelkich starań, aby pokazać, że au-
tyzm to nie jest koniec świata, że da się z nim żyć - mało tego, można być 
szczęśliwym mając dookoła wspaniałych ludzi. Priorytetem było jednak 
podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, gdyż wiedza 
pozwala zrozumieć, a zrozumienie jest kluczem do akceptacji.

Kolejny finał kampanii Polska na Niebiesko za nami. Przewodnie hasło tegorocznego 
finału to AUTYZM, POZNAJ ZANIM OCENISZ....

Finał akcji Polska na Niebiesko w Łasku zakończyliśmy zaprasza-
jąc wszystkich, którzy ten dzień postanowili spędzić z nami, na wspólne 
niebieskie światełko.

Dziękuję wszystkim, którzy tak bardzo zaangażowali się w organi-
zację naszego eventu, a szczególnie staroście łaskiemu Teresie Weso-
łowskiej, burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi oraz dyrektor 
ŁDK Elżbiecie Wojtackiej-Ślęzak. Na ogromne podziękowanie zasługu-
ją również: Krzysztof Tyluś z ŁDK oraz Andrzej Pikosz opiekun sek-
cji modelarskiej ŁDK. Ten ostatni zapewnił piękne niebieskie baloniki, 
które wzbudziły wielką radość u dzieci. 

Mariusz Podedworny
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Z inicjatywy Columna Medica i we współpracy z Lasami Państwo-
wymi, Nadleśnictwem Kolumna oraz Stowarzyszeniem „Wszystko Gra 
– Pabianice” powstały pierwsze tego typu ścieżki biegowe w tym re-
jonie. Podczas uroczystego otwarcia uczestnicy wydarzenia będą mogli 
wziąć udział w biegu inauguracyjnym w towarzystwie m.in. ambasadora 
Columna Medica, Krzysztofa Hołowczyca i aktora Tomasz Karolaka.

W programie są konsultacje lekarskie i wykłady eksperckie, warszta-
ty kulinarne oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. 
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w hydrospinningu, aerobiku w wo-
dzie, biegach, nordic walkingu, jodze, medytacji czy terenowej wyciecz-
ce rowerowej.

Wydarzenie poza promocją zdrowego trybu życia ma również na 
celu wsparcie finansowe dalszego leczenia jednej z pacjentek kliniki, 
Natalii Kozłowskiej, będącej pod opieką Fundacji Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Słoneczko” oraz Klaudii Madej, podopiecznej Funda-
cji „Zdążyć z pomocą”.

Columna Medica to nowoczesna klinika rehabilitacyjna położona 
w miejscowości Łask, pośród sosnowego lasu. Powstała z potrzeby za-
pewnienia najwyższej jakości, kompleksowej opieki zdrowotnej. Specja-
lizuje się w rehabilitacji kręgosłupa, nieinwazyjnym leczeniu schorzeń 
układu ruchu oraz terapii manualnej. Stawia na pracę pacjenta z fizjotera-
peutą w systemie 1:1. Doskonałą opiekę zapewnia doświadczony zespół 
najwyższej klasy ekspertów, lekarzy, autorytetów w dziedzinach fizjote-
rapii i medycyny estetycznej oraz dietetyki. Jako pierwszy ośrodek w Pol-
sce posiada urządzenie DIERS Formetric 4D. Pozwala ono na szybkie  

Majówka z Gwiazdami w Columna Medica

i bezpieczne (bez promieniowania rentgenowskiego), dynamiczne oraz 
statyczne badanie układu kostno-stawowego. Klinika stawia na indywi-
dualne podejście do potrzeb pacjenta, dokładną analizę schorzenia oraz 
precyzyjne zaplanowanie personalizowanej terapii. Eksperci kliniki sta-
wiają na trening funkcjonalny, który opiera się na ćwiczeniach zgodnych 
z naturalnymi ruchami ciała. Warto tu przyjechać po zdrowie.

Więcej informacji www.columnamedica.pl

 Łącznie w eliminacjach wzięło udział 33 uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z powiatu łaskiego. 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: 
Grupa I (szkoły podstawowe): 

1. Wiktoria Dobrzańska - ZSP i GP w Buczku 
2. Amelia Perlińska - ZS w Marzeninie 
3. Mateusz Janecki - ZS w Widawie 
4. Wiktoria Jędryka - ZSP i GP w Buczku 
5. Hubert Tomczyk - ZS w Widawie

Grupa II (szkoły gimnazjalne): 
1. Przemysław Podemski - ZS w Kwiatkowicach
2. Piotr Czech - ZSP i GP w Buczku 
3. Aleksandra Nowak – PG nr 2 w Łasku 
4. Krzysztof Rakoca - ZS w Kwiatkowicach 
5. Dominika Koziróg - PG nr 2 w Łasku

Turniej Wiedzy Pożarniczej – Kwiatkowice 2016
Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne): 

1. Izabela Szczepańska - I LO w Łasku 
2. Karolina Frontczak - I LO w Łasku 
3. Marzena Otomańska - I LO w Łasku 
4. Sara Przyborek - I LO w Łasku 
5. Mateusz Hans – LO w Ostrowie.

Finaliści eliminacji powiatowych zostali wyróżnieni nagroda-
mi rzeczowymi: grami planszowymi, akcesoriami edukacyjnymi 
i komputerowymi ufundowanymi przez powiat łaski, Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Łasku i Urząd Gminy  
w Wodzieradach. Nagrody wręczyli: Teresa Wesołowska - starosta łaski, 
bryg. Piotr Cały - zastępca komendanta powiatowego PSP w Łasku, dh 
Florian Podębski - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
i Renata Szafrańska - wójt gminy Wodzierady. Zespół Szkół w Kwiat-
kowicach dla uczestników turnieju zapewnił występ artystyczny i przy-
gotował oprawę techniczną – wystrój sali, natomiast druhowie z jedno-
stek OSP Kwiatkowice, Wodzierady i Chorzeszów zorganizowali pokaz 
sprzętu pożarniczego.

Tegoroczna majówka zapowiada się wyjątkowo. 1 maja br. w luksusowej klinice rehabilitacyjnej Columna 
Medica w Łasku odbędzie się uroczyste otwarcie ścieżki biegowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach była gospodarzem XVII powiatowego finału Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
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Zapewne oczekiwania druhów naszych 
jednostek są większe niż możliwości ich re-
alizacji - to trzeba podkreślić, iż niektóre jed-
nostki OSP w ostatnim czasie wzbogaciły się 
o nowy sprzęt, tj. samochody bojowe i wyposa-
żenie. Warto zauważyć, iż każda jednostka OSP 
ma określone plany związane z jej rozwojem. 
Jest to świadectwo ogromnej pracy i zaangażo-
wania w ciągły rozwój prowadzący do podnie-
sienia gotowości bojowej straży. 

Poza działalnością statutową, czyli rato-
waniem mienia i życia ludzkiego, druhowie 
zajmują się także pracą kulturalną, społeczną 
i charytatywną. Strażacy biorą również udział  
w świętach państwowych i kościelnych. Tra-
dycją stało się też zaciąganie warty („straży”) 
przy Grobie Pańskim w okresie Wielkiego Ty-
godnia. 

Wybrano również delegatów na zjazd miej-
sko-gminny OSP, który odbędzie się 11 czerw-

WYbraNo NoWe 
Władze W osP

ca br., oraz przedstawicieli do Zarządu Miej-
sko-Gminnego OSP w Łasku. 

W przededniu Międzynarodowego Dnia 
Strażaka, który obchodzimy 4 maja – Święte-
go Floriana, składamy wszystkim strażakom 
ochotnikom jak i również funkcjonariuszom 
z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wyra-
zy ogromnej wdzięczności i szacunku za peł-
nioną służbę na rzecz naszego społeczeństwa. 
Przewodnim hasłem strażackiej służby od po-
nad 100 lat są słowa zamieszczane na sztanda-
rach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
i za to dziękujemy.

 Gabriel Szkudlarek 
 Robert Bartosik 

 Krzysztof Nowakowski

Zebraniew OSP Bałucz

Skład nowych władz w  OSP:

OSP Anielin
prezes – Kazimierz Owczarek
wiceprezes-naczelnik – Piotr Komincz
wiceprezes – Łukasz Grzanka
z-ca naczelnika – Mariusz Owczarek 
sekretarz – Mirosław Więcław
skarbnik – Franciszek Sobala
gospodarz – Kamil Owczarek
OSP Bałucz
prezes – Michał Nowak
wiceprezes-naczelnik – Henryk Gromada
wiceprezes – Zbigniew Heblewski
z-ca naczelnika – Sylwester Nowak
sekretarz – Ryszard Szczubiałkiewicz
skarbnik – Krzysztof Miksa
gospodarz – Tomasz Bzdurski
kronikarz – Mateusz Frontczak
członek – Marcin Szczubiałkiewicz 
OSP Kolumna
prezes – Grażyna Krzesińska
wiceprezes-naczelnik – Wojciech Makarewicz
wiceprezes – Dariusz Borkiewicz
z-ca naczelnika – Jakub Pronin
sekretarz – Rafał Kujawa 
skarbnik – Wojciech Makarewicz
gospodarz – Jerzy Kowalski
członek – Włodzimierz Ciszewski
OSP Łask
prezes – Andrzej Owczarek
wiceprezes-naczelnik – Krzysztof Kulawiecki
wiceprezes – Wojciech Drozdowski
z-ca naczelnika – Sebastian Płuciennik
sekretarz – Maciej Izydorczyk
skarbnik – Marek Łukawski
gospodarz – Marcelina Ziętala 
kronikarz – Paweł Oleszczak
członek – Janusz Bednarek 
OSP Okup Wielki
prezes – Zbigniew Sowała
wiceprezes-naczelnik – Jacek Wyrwas
z-ca naczelnika – Damian Wyrwas
sekretarz – Jacek Napióra
skarbnik – Tomasz Wyrwas
gospodarz – Michał Szczepaniak
członek – Jakub Szczepaniak
OSP Sięganów
prezes – Władysław Guberski
wiceprezes-naczelnik – Andrzej Nowicki
sekretarz – Karolina Fryze
skarbnik – Sławomir Kołasiński
gospodarz – Grzegorz Bąk
OSP Teodory
prezes – Mirosław Chęciński
wiceprezes-naczelnik – Dominik Kołasiński
wiceprezes – Paweł Zborowski
z-ca naczelnika – Piotr Adamkiewicz
sekretarz – Artur Gwis
skarbnik – Czesław Adamkiewicz
gospodarz – Sławomir Cieślewicz
OSP Wiewiórczyn
prezes – Piotr Drozd
wiceprezes-naczelnik – Piotr Piecyk
wiceprezes – Józef Rychlik
sekretarz – Mateusz Lisiecki
skarbnik – Sebastian Grochulski
gospodarz – Janusz Bilski
członek – Łukasz Felcenloben 
OSP Wrzeszczewice
prezes – Marek Wlazło
wiceprezes-naczelnik – Arkadiusz Tomczak
z-ca naczelnika – Krzysztof Sieczkowski
sekretarz – Kamil Tylka
skarbnik – Bogusław Glas
członek – Mariusz Kwieciński

Ochotnicze Straże Pożarne gminy Łask zakończyły kampanię sprawozdawczo-
wyborczą. We wszystkich dziewięciu jednostkach OSP wybrano nowe władze na 
kolejną pięcioletnią kadencję. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze to również 
okazja do podsumowania minionej kadencji. 

Zebranie w OSP Okup
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Wypalanie traw to bezsensowny, niebez-
pieczny i bardzo szkodliwy proceder. Po przej-
ściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje się 
jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i ha-
mują naturalne zjawisko procesu gnicia pozosta-
łości roślinnych, dzięki któremu tworzy się uro-
dzajna warstwa gleby. Nie koniec na tym, ogień 
zabija także owady, np. pszczoły i dziko żyjące 
zwierzęta, takie jak jeże, zające, lisy czy kuropa-
twy oraz niszczy ich siedliska. Palące się trawy 
czy chwasty mogą wytwarzać toksyczne substan-
cje, które zatruwają zarówno glebę, wody grunto-
we, jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca 
pożarom emisja pyłów i gazów jest niebezpiecz-
na także dla kierowców poruszającym się po dro-
gach w pobliżu płonących poboczy czy łąk. Nie-
rzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy czy 

nieBezPieczne wyPaLanie traw 
Kiedy znika śnieg i zaczyna się okres wiosenny odsłaniając wyschnięte pozostałości roślin, ludzie celowo podpalają je uważając, że jest 
to najprostszy sposób na pozbycie się wyschniętych traw oraz chwastów. 

zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a cza-
sami odbierając zdrowie czy życie. Każdego roku 
do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie 
w takich okolicznościach, a bywa, że są też ofiary 
śmiertelne. Często zresztą to właśnie podpalacze 
cierpią w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi 
bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Wiele 
jednostek straży pożarnej ponosi olbrzymie kosz-
ty gaszenia płonących traw i często nie może na-
dążyć z wyjazdami do kolejnych takich zdarzeń. 
Bywa, że strażacy zajęci płonącymi trawami nie 
mogą szybko dojechać do innych pożarów. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody i ustawa z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, nie-
użytkach, skarpach kolejowych i rowach przy-
drożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym 

uczynku to podlega karze aresztu lub grozi mu 
grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia 
większego, czyli spowodowania pożaru stano-
wiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mie-
nia, jest przewidziana kara pozbawienia wolno-
ści od roku do 10 lat. W przypadku stwierdzenia 
wypalania roślinności na łąkach, nieużytkach czy 
pastwiskach przez rolnika może być wdrożona 
procedura ograniczenia unijnych dopłat bezpo-
średnich do rolnictwa na wypalanej działce lub 
nałożenie dotkliwej kary finansowej. 

Mimo ciągłych apeli, nadal zdarzają się przy-
padki wzniecania pożarów na użytkach rolnych, 
których negatywne skutki ponosi środowisko na-
turalne i nasze społeczeństwo.

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
UM w Łasku

 

Taki tytuł nosi najnowsza książka Rafa-
ła Orlewskiego, przez wiele lat związa-
nego z ziemią łaską, dziś mieszkającego 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

Ten ceniony literat, pedagog i harcmistrz 
pozostał wierny harcerskiej przysiędze. A że 
w swoim życiu zetknął się z wieloma ludźmi 
nieprzeciętnymi, także wychowawcami po-
koleń zafascynowanych harcerską lilijką, we 
wspomnianej książce przypomina dwie takie 
postacie: druhnę Marię Najgebauer i druha Ste-
fana Szczepańczyka.

Hm. Maria Najgebauer (1907-1990) zwią-
zana była z Łaskiem, a ściślej mówiąc – z Ko-
lumną. W tamtejszej szkole była nauczycielką 
do dziś ciepło wspominaną. Kochała dzieci 
i młodzież, im właśnie „poświęciła całe swe 
życie, niestrudzenie krzewiąc muzykę, pieśń, 
taniec i poezję. Czyniła to nie tyle z zawodo-
wego obowiązku, ile z wewnętrznej potrzeby, 
z autentycznej chęci podnoszenia poziomu ży-
cia kulturalnego wszędzie tam, gdzie wypadło 
jej pracować”. Pochodziła z Pabianic z rodzi-
ny umyzykalnionego tokarza, dyrygenta ama-
torskiego chóru. Losy rzuciły ją na jakiś czas 
do Piotrkowa, potem Dobronia. Mieszkała też 
w Kolumnie, gdzie krzewiła kulturę, przybliża-
jąc ją powojennemu pokoleniu. Jak wszędzie, 
gdzie postawiła swoją stopę, była niezwykle 
lubiana i ceniona.

Maria Najgebauer zmarła 5 października 
1990 roku i pochowana została na cmentarzu 
w Pabianicach. Jak pisze R. Orlewski, „pozo-
stała w pamięci wszystkich, którym zaszcze-
piła sztukę piękna i piękno sztuki”. Książecz-
ka „W blasku lilijki” stanowi hołd oddany tej 
wielkiej nauczycielce życia.

(PO)
PS Zdjęcia druhny Marii zamieszczone 

w tej książce pochodzą z kroniki szkoły w Ko-
lumnie. Udostępniła je dyrekcja placówki. Jak 
widać, pamięć o M. Najgebaer trwa, choć od 
ponad ćwierćwiecza nie ma jej wśród nas.

W blasku lilijki
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 W ekipie mobilnego punktu informacyj-
nego obecny był doradca wojewody Marcin 
Kosiorek. Załoga Busa spotkała się z wójtem 
gminy Jerzym Kotarskim, sekretarzem gmi-
ny Mirosławem Potasiakiem oraz kierowni-
kiem GOPS Aleksandrą Andrysiak, omawia-
jąc wszystkie sprawy związane z organizacją 
przyjmowania wniosków i wypłatą świadczeń 
dla rodzin. 

W gminie Sędziejowice obsługa miesz-
kańców przebiega bez zakłóceń. W ramach 
środków, które gmina otrzymała z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego jeszcze w marcu br. 
na przygotowanie stanowiska pracy do ob-
sługi programu, zakupiono dla GOPS: zestaw 
komputerowy, licencję na obsługę programu, 
usługę informatyczną na instalację oprogramo-
wania, druki, szafy metalowe na gromadzenie 
dokumentów, szkolenia pracowników oraz ma-
teriały biurowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej roz-
począł wydawanie druków wniosków na świad-

bus 500+ odWiedZił sędZiejoWice
5 kwietnia br. Sędziejowice znalazły się na trasie Busa 500+. Wszyscy chętni mogli skorzystać 
ze szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji programu „Rodzina 
500+” udzielanych przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Rozdawano też materiały informacyjne. 

czenie wychowawcze (od 25 marca br.) a od 1 
kwietnia br. nastąpiło ich przyjmowanie. Naj-
więcej wniosków o ustalenie prawa do świad-
czenia zostało złożonych w pierwszych dniach 
w formie papierowej bezpośrednio w GOPS. 
Tylko nieliczne wnioski wpływają drogą elek-
troniczną. Do 20 kwietnia 2016 r. przyjęto ok. 
400 wniosków. Wpływ wniosków przebiega 
systematycznie i bez komplikacji. Również 
wypłata świadczeń odbywa się sprawnie w ko-
lejności wydawanych decyzji, gdyż 7 kwietnia 
od wojewody łódzkiego wpłynęła pierwsza 
transza środków w kwocie ok. 400 tys. zł. 

 
Z rejestrów ewidencji ludności w UG Sę-

dziejowice wynika, że w gminie zamieszkuje 
ok. 1200 dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 
lat. GOPS informuje, że rodzice składający 
wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze 
dziecko zobowiązani są do przekazania każ-
dej zmiany mającej wpływ do jego uzyskania. 
Przypomina się też, że chcąc otrzymać należne 

świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia br., 
wnioski należy składać w ostatecznym termi-
nie 30 czerwca 2016 r.

M. Potasiak
Fot. M. Kidawski

Wybrano nowe zarządy i komisje rewizyj-
ne, a osobami które będą kierowały jednostkami 
przez kolejne 5 lat, są w OSP: Bilew Krzysztof 
Domowicz - prezes, Radosław Florczak - naczel-
nik, Brzeski: Cezary Pietrzak - prezes, Dariusz 
Sobczak - naczelnik, Grabia: Bogdan Błoński - 
prezes, Przemysław Marek - naczelnik, Grabno: 
Krzysztof Śnieg - prezes, Paweł Śnieg - naczel-
nik, Kamostek: Marek Krawczyk - prezes, Syl-
wester Angerman - naczelnik, Marzenin: Marek 
Okupiński - prezes, Mariusz Perliński - naczel-
nik, Pruszków: Stanisław Wdowiński - prezes, 
Piotr Nowakowski - naczelnik, Sędziejowice: 
Władysław Gabrysiak - prezes, Piotr Stachowiak 
- naczelnik, Siedlce: Stanisław Tokarek - prezes, 
Alojzy Sychlak - naczelnik, Sobiepany: Jerzy 
Kacperek - prezes, Grzegorz Gocałek – naczel-
nik, żagliny: Błażej Sobala - prezes i Marcin Bi-
las - naczelnik. 

W gminie Sędziejowice funkcjonuje 
11 OSP, w tym 4 włączone są do krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego, tj. 
OSP Marzenin, Pruszków, Sędziejowice  
i Siedlce. Ogółem wszystkie OSP zrzesza-
ją 594 członków, w tym 72 kobiety, z których  
22 członkinie tworzą 2 Kobiece Drużyny Po-

osP PodsuMoWałY 
5-letNią działalNość

żarnicze, oraz 23 członków honorowych  
i 5 wspierających. Ponadto przy OSP dzia-
ła 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,  
w tym: 4 drużyny chłopców - 38 członków 
i 1 drużyna dziewcząt - 9 członkiń. Przy OSP 
Sędziejowice działa orkiestra dęta „Druh” - 28 
członków, oraz zespoły artystyczny i wokalno-
-instrumentalny, po 6 członków. W 4 OSP są 
izby tradycji, 10 posiada sztandary, a 8 prowadzi 
kroniki. Do działań ratowniczo-gaśniczych prze-
szkolonych jest ogółem 199 członków, którzy 
w 2015 r. brali udział przy 71 pożarach (416 stra-
żaków), 94 miejscowych zagrożeniach (562 stra-
żaków) i 3 alarmach fałszywych (16 strażaków). 

Ochotnicze Straże Pożarne do działań ratow-
niczych posiadają 16 samochodów pożarniczych, 
24 motopompy o wydajności od 800 l/min. 
i wyższej oraz 14 motopomp pływających, 8 szla-
mowych i 1 głębinową. Ponadto dysponują też 
9 zestawami ratownictwa medycznego, 5 zesta-
wami ratownictwa technicznego i 13 kombine-
zami ochronnymi przeciw pszczołom i szersze-
niom. Jednostki OSP posiadają ponadto 1 autokar, 
3 przyczepy gaśnicze, 1 przyczepę wężową, 
1 pojazd dostawczy oraz 1 kuchnię polową. 
System selektywnego wywołania z Powiatowego 

Stanowiska Kierowania komendy powiatowej 
PSP w Łasku posiada 5 OSP.  

Na zabezpieczenie działalności ratowniczej 
wszystkie OSP w 2015 roku ogółem pozyskały 
kwotę 610726 zł, w tym m.in. z: gminy Sędziejo-
wice 254577 zł, z WFOŚiGW w Łodzi 150000 zł, 
z KSRG 81846 zł, ze Związku OSP RP - 14193 zł  
i funduszy UE - 4904 zł. Gmina Sędziejowi-
ce na ochronę przeciwpożarową w budżecie  
na 2015 rok zaplanowała kwotę 526087 zł, z cze-
go wydatkowano 499923 zł. Z kolei w budżecie 
na 2016 rok zaplanowano kwotę 453340 zł. 

Podczas kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej w OSP dokonano wyboru przed-
stawicieli do Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Sędziejowicach  
oraz wybrano delegatów na Zjazd Oddziału.

16 kwietnia br. na posiedzeniu nowego już 
Zarządu OG podsumowano przebieg zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych, omówiono przy-
gotowania do Gminnego Dnia Strażaka połą-
czonego z 90-leciem OSP w Bilewie oraz zapla-
nowano obrady Zjazdu Oddziału Gminnego na 
dzień 2 lipca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sędziejowicach.    

                                   Marek Okupiński

Ochotnicze straże pożarne z gminy Sędziejowice w okresie od 16 stycznia 
do 19 marca 2016 roku przeprowadziły kampanię zebrań sprawozdawczo-
wyborczych, podczas których podsumowano działalność w 2015 roku, całą 
5-letnią kadencję oraz dokonały wyboru władz statutowych. 
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W pierwszej części uroczystości nastąpiło 
przekazanie sztandaru, a następnie odbył się 
koncert patriotyczny rozpoczęty tańcem zwa-
nym „okrąglakiem”. Talenty wokalne, tanecz-
ne i recytatorskie zaprezentowali uczniowie 
drugich klas gimnazjum pod okiem wycho-
wawców Agnieszki Maciejewskiej-Stępień 
i Wioletty Walickiej-Haraśny. Dekoracje i pre-
zentację multimedialną o tematyce patriotycz-
nej przygotowała Agata Wdowińska, a oprawą 
muzyczną zajął się Andrzej Szymczak. 

W trakcie uroczystości liczna grupa harce-
rzy udała się na cmentarz, gdzie znajduje się 
mogiła powstańców styczniowych, złożyła na 
niej kwiaty i zapaliła znicze. W ten uroczysty 
sposób uczczono pamięć bohaterów narodo-
wych, przykładając ogromną wagę do wycho-
wania patriotycznego i obywatelskiego na-
szych uczniów. 

Po koncercie dyrektor Barbara Gawor 
wraz z W. Walicką-Haraśny wręczyły dyplo-

śWięto PatroNa szkołY

my uczniom za osiągnięcia edukacyjne, a na-
stępnie ogłoszono zwycięzców konkursu na 
najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. Konkurs 
zorganizował Samorząd Uczniowski, a nagro-
dy (pendrives, ryzy papieru, słodycze) ufun-
dowała Rada Rodziców oraz dyrekcja szkoły. 
Uroczystości nadano środowiskowy wymiar, 
o czym świadczy grono przybyłych gości, 
a wśród nich: proboszcz parafii Grabno Wie-
sław Kalupa, przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Cieślak, b. dyrektor szkoły Zygmunt 
Hadrysiak, dyrektor Zespołu Szkół w Marze-
ninie Krzysztof Jaworski, radna Teresa Kocik, 
przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata 
Szymańska, sołtys Sędziejowic Jerzy Sztuka 
oraz zaproszeni uczniowie VI klasy szkoły pod-
stawowej w Marzeninie wraz z wychowawcą.  
    Drugą część uroczystości poprowadzili dla 
uczniów gimnazjum i szóstych klas szkoły 
podstawowej absolwenci szkoły, którzy udo-
wodnili, że dzięki nauce można osiągnąć suk-

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, 
jak co roku obchodziła Święto Patrona, oddając tym samym hołd 
powstańcom 1863 r., których szkoła nosi imię. 

 

 
 

 

 

 

1400 Msza Święta Polowa w intencji strażaków
1500 Rozpoczęcie uroczystości - raport, hymn i podniesienie flagi państwowej
1510 Wystąpienie Wójta Gminy Sędziejowice
1515 Poświęcenie i przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Bilew
1530 Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
1540 Wystąpienia zaproszonych gości
1600 Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Gm. ZOSP RP
1610 Koncert orkiestry dętej DRUH OSP Sędziejowice
1630 Część artystyczna
1700 Piknik strażacki

ces. Trzeba tylko chcieć i uwierzyć we własne 
możliwości. Byli to: Dariusz Cieślak – samo-
rządowiec, Dariusz Grzelczyk – pracownik 
naukowy, Kamil Perliński – strażak, Marta 
Tobiasz – nauczycielka, Katarzyna Szczęsna-
-Pawłowska – prawnik, Damian Spętany – ilu-
zjonista, Piotr Mielczarek – sportowiec.

Każde Święto Patrona jest inne, ale za każ-
dym razem wzrusza, przejmuje i skłania do re-
fleksji. Był to kolejny ważny dzień, który na 
długo zapisze się w pamięci uczniów i wszyst-
kich uczestników uroczystości.
Inf. i foto:. ZSO nr 1 w Sędziejowicach

oprac. M. Potasiak

Później życzenia wielkanocne przeka-
zali obecni podczas uroczystości goście: ks. 
Jerzy Dominowski – proboszcz parafii Ma-
rzenin, Aleksandra Gabryjączyk – kierownik 
PCPR w Łasku, Mirosław Potasiak – zastęp-
ca wójta, Dariusz Cieślak – przewodniczący 
Rady Gminy, Grzegorz Dębkowski – skarb-

nik gminy, Beata Magdziak - dyrektor GBP, 
Grzegorz Brożyński – dyrektor GOK,  a tak-
że Aleksandra Andrysiak – kierownik GOPS 
jako współorganizator spotkania. Po wspól-
nej modlitwie, pobłogosławieniu pokarmów 
przez ks. Dominowskiego przystąpiono do 
spożywania śniadania, które pod okiem te-

rapeutów przygotowywali uczestnicy domu.  
      Kultywowanie tradycji, wspólna organizacja 
i uroczyste śniadanie stanowią doskonały ele-
ment terapii,  dlatego też kierownik Agnieszka 
Papuga podziękowała wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tego spotkania.  
         ŚDS Sędziejowice 

Śniadanie Wielkanocne to dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach i osób samotnych z gminy 
Sędziejowice choć tradycyjne lecz zawsze wzruszające przeżycie. W tym roku 16 marca w uroczysty i świąteczny nastrój wprowadziła 
wszystkich grupa teatralna ŚDS, prezentując montaż słowno–muzyczny pt. „Chodź człowieku coś Ci powiem”. 

chodź człoWieku...
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Mszę celebrował proboszcz widawskiej 
parafii – ks. Jarosław Leśniak. Po jej zakoń-
czeniu dokonano poświęcenia świeżo zakupio-
nego ciągnika firmy John Deere. Nowy naby-
tek, który kosztował 265 tys. zł, sfinansowa-
ny został w większości ze środków funduszu 
sołeckiego. W trakcie ubiegłorocznych zebrań 
mieszkańcy wszystkich 41 sołectw zaakcepto-
wali propozycję przeznaczenia części środków 
na kupno nowego pojazdu, który posłuży ca-
łemu społeczeństwu gminnemu. Na podkreśle-
nie zasługuje również fakt, iż z puli prawie 160 
tys. zł, jaką wyłożyły sołectwa, gmina odzyska 
38% w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi.

Warto dodać, iż aby wspomniany pojazd 

d z i e ń  S O ł t y S a
13 marca br. w gminie Widawa odbyły się uroczyste 
obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Zgodnie 
z inicjatywą władz samorządowych, uroczystość 
rozpoczęła się mszą odprawioną w intencji sołtysów 
gminy, jak również Rad Sołeckich. 

(zdjęcie na okładce) mógł być w pełni wy-
korzystywany planuje się również zakup do-
datkowego sprzętu za kwotę około 50 tys. zł. 
Gmina ma zamiar doposażyć się w nowocze-
sną kosiarkę do wykaszania poboczy przy dro-
gach gminnych, a także pług do odśnieżania 
tych dróg.

Po ceremonii kościelnej odbył się uroczy-
sty obiad, w którym, oprócz sołtysów udział 
wzięły miejscowe władze samorządowe – rad-
ni gminni z przewodniczącym Rady Gminy 
Ryszardem Bruzdą i wójtem Michałem Wło-
darczykiem oraz goście zaproszeni: Piotr Po-
lak – poseł RP, Teresa Wesołowska – starosta 
łaski oraz ks. Jarosław leśniak.

Podczas uroczystości wielokrotnie podkre-

Organizatorami tegorocznego konkursu 
byli: wójt gminy, przewodniczący Rady Gmi-
ny, proboszcz parafii Widawa, Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Widawie. Na 
konkurs zgłosiło się 90 autorów pięknych pisa-

widawskie pisanki 
Kolorowe i pięknie zdobione pisanki wielkanocne to elementy, bez których nie wyobrażamy sobie Świąt 
Wielkanocy. Malowane, oklejane i zdobione różnymi technikami plastycznymi, barwione lub monochromatyczne 
– pomysłów na ozdobienie wielkanocnych pisanek jest bardzo wiele. Przekonała się o tym komisja oceniająca 
tegoroczny szósty już konkurs ,,Na najpiękniejszą pisankę wielkanocną”. 

nek w czterech kategoriach wiekowych. Komi-
sja konkursowa po niezmiernie trudnej ocenie 
nagrodziła łącznie 13 prac.

I miejsce w kategorii I-III zajęła po raz ko-
lejny Marysia Krawczyńska, miejsce II zajęła 
Magdalena Luter, zaś III - Daria Góra. W kate-
gorii klas IV –VI pierwsze miejsce zajęła Karo-
lina Luter, II - zajął Bartłomiej Bednarek, a III 
- Mateusz Kozakowski. Specjalne wyróżnie-
nie otrzymała klasa II ze Szkoły Podstawowej 
w Ochlach za pracę zbiorową.

I miejsce w kategorii gimnazjum zdobył 
Patryk Gawlik, który przygotował bardzo cie-
kawą kompozycję z pisanek wykonanych z sia-
na, II miejsce zajęła Wiktoria Graczyk, a III 
zdobyła Malwina Namirowska. 

Niemałym zainteresowaniem cieszyła 
się również kategoria osób dorosłych. Prace 

w tej kategorii były wykonane na najwyższym 
poziomie a wybór okazał się bardzo trudny. 
Komisja jednogłośnie wybrała I miejsce dla 
Wioletty Luter, II miejsce przypadło Dorocie 
Stelmaszczyk, a III - pensjonariuszka Środowi-
skowego Domu Pomocy Samopomocy w Dą-
browie Widawskiej Elżbieta Ostrowska.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplo-
mów dokonali: przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Bruzda, proboszcz parafii Widawa ks. 
Jarosław Leśniak, przedstawicielka Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Maria Wójcik-Borszyńska i instruktor 
sztuk plastycznych Magdalena Chojnacka. Au-
torzy najpiękniejszych prac otrzymywali na-
grody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy biorący 
udział w konkursie dyplomy i słodycze.

 GW

Pełniący obowiązki dyrektora Kazimierz 
Barasiński planuje podtrzymać tradycję więk-
szości imprez kulturalnych w Widawie, które 
na stałe goszczą w terminarzu gminy, oraz ani-
mować i urozmaicać życie nowymi inicjaty-
wami. Nową ambicją jest prezentacja muzyki 
klasycznej w Widawie. Rozważana jest seria 
spotkań z lokalnymi pasjonatami różnych dzie-

n O w y  dyr e k tO r  g O k

dzin w formie prelekcji i panelu dyskusyjnego. 
Nowy dyrektor pragnie odejść od tradycyjne-
go podziału na nadawców i odbiorców kultu-
ry i zakłada bardziej dialogowy jej charakter. 
W tym celu chciałby również nawiązać bli-
skie relacje z mieszkańcami Widawy i aktyw-
nie wsłuchiwać się w ich potrzeby i pomysły, 
planowane jest zorganizowanie odpowiednich 

spotkań z mieszkańcami gminy. Inną z nowych 
inicjatyw ma być ekspozycja GOK-u w inter-
necie oraz miediach społecznościowych tak, 
aby informacje o bieżących wydarzeniach były 
łatwo dostępne, a dzielenie się interaktywny-
mi wrażeniami zespalało lokalną społeczność. 
Stworzenie skutecznej i efektywnej komuni-
kacji wśród lokalnej społeczności i łączenie 

Kazimierz Barasiński, który został nowym dyrektorem widawskiego GOK, jest człowiekiem przez całe życie 
powiązanym z kulturą. W 1978 roku ukończył studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
im. G. Bacewicz w Łodzi. Przez lata pracował w szkolnictwie, współpracował z wieloma towarzystwami 
muzycznymi i impresariatami, m. in. PAGART-em. Prowadzi intensywną działalność artystyczną do chwili 
obecnej koncertując na terenie całego kraju oraz za granicą. Posiada w swoim dorobku nagrania radiowe 
i telewizyjne. W wolnych chwilach pasjonuje się historią, literaturą oraz podróżami po Polsce i świecie.

ślano wielki wkład pracy i zaangażowanie soł-
tysów na rzecz społeczności, w których dzia-
łają, bo to właśnie działania tych lokalnych li-
derów zasługują na podziękowanie i szacunek.

JS
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Rada Gminy Widawa podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Widawa w roku 2016”. 
W programie znalazł się zapis dotyczący 
adopcji bezdomnych zwierząt (psów) 
odłapanych w gminie przebywających 
w schronisku w Wojtyszkach, gmina 
Brąszewice.

Każda zainteresowana osoba o wielkim 
sercu, która szuka wiernego przyjaciela i za-
pewni mu należyte warunki bytowania oraz 
wyrazi chęć adopcji psa wskazanego przez 
gminę ze schroniska, z którym jest podpisana 
umowa, będzie sukcesywnie otrzymywała kar-
mę dla zaadoptowanego psa zakupioną przez 
gminę za kwotę do 1000 zł rocznie.

Adopcja psa odbywać się będzie za po-
średnictwem Urzędu Gminy Widawa i zgod-
nie z regulaminem adopcji znajdującym się 
w schronisku. 

Zwierzęta przebywające w schronisku po-
siadają wszystkie niezbędne szczepienia, a tak-
że mają wszczepione chipy, które ułatwią szyb-
ką identyfikację w razie zaginięcia. Informacji 
w tej sprawie udzielają:

Zbigniew Parzybut - pracownik Urzędu 
Gminy Widawa, pokój nr 17, tel. 43 672 10 34 
wew. 43

Elżbieta Czapińska - pracownik Urzędu 
Gminy Widawa, pokój nr 17, tel. jak wyżej.

Pamiętajmy, że adoptując psa, ratujemy mu 
życie, a w zamian za okazałe mu serce stanie 
się on najwierniejszym przyjacielem człowie-
ka. 

Więcej zdjęć i informacji o adopcji psów 
znajdą Państwo w najbliższym czasie w serwi-
sie internetowym gminy Widawa pod adresem 
www.widawa.pl 

GW

opieka nad 
bezdOMnyMi 
zwierzętaMi

Święto Bożego Miłosierdzia przypada za-
wsze na pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 
Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z ob-
jawieniem w lutym 1931 r. Jezusa Chrystusa 
skromnej zakonnicy Faustynie Kowalskiej. 

Odpust w Zawadach odbywa się za sprawą 
obrazu Jezusa Miłosiernego, który stanowi ser-
ce kaplicy. W tym roku Święto Bożego Miło-
sierdzia było szczególnie czczone przez miesz-
kańców Zawad, gdyż rok 2016 został ogłoszony 
przez ojca świętego Franciszka Rokiem Miło-
sierdzia Bożego.

Organizatorami uroczystości odpustowych 
byli: wiceprzewodniczący Rady Gminy Wida-
wa Mateusz Barwaśny i  sołtys Joanna Kozieł 
wraz z radą sołecką. Do tak ważnej w Zawa-
dach uroczystości wypadało się dobrze przygo-
tować. Zaraz po Świętach Wielkanocnych za-
częły się wielkie porządki w kaplicy i jej obej-
ściu. Na mszę przybyli mieszkańcy Zawad oraz 
sołtysi i mieszkańcy okolicznych miejscowo-

odpUst w zawadach

ści. Odpust w kaplicy zakończyło nabożeństwo 
z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Tradycją w Zborowie staje się już przeży-
wanie tego święta we wspólnocie sołectwa. Po 
nabożeństwie do pięknie zastawionego stołu 
z poczęstunkiem zasiedli mieszkańcy Zawad - 
głównie panie, księża, wójt Michał Włodarczyk 
oraz radni. Rozpoczęto modlitwą, po czym na 
stole pojawił się świąteczny obiad. Nad przygo-
towaniami i przebiegiem uroczystości czuwała 
sołtys Zawad Joanna Kozieł.                       KK

W kaplicy w Zawadach została odprawiona uroczysta msza odpustowa ku czci Bożego 
Miłosierdzia. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz Jarosław Adamiak. Wśród 
minstrantów do mszy służył i Słowo Boże odczytał wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Mateusz Barwaśny. W  uroczystości uczestniczył również wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk, proboszcz parafii Jarosław leśniak oraz radny Marek Olejniczak.

od 1 czerwca 2016
ul. Wieluńska 17
98 -170 WidaWa
Tel. (43) 6721016

Tok nauki:
Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata i kończy się egzaminem.
W szkole realizowane są 3 dni nauki, obejmują wiedzę z przedmiotów ogólnych. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranych przez uczniów zakładach pracy.

dyrektOr zeSpOłu Szkół w widawie OgłaSza 
nabór dO zaSadniczej SzkOły zawOdOwej 
w widawie

jej wokół wydarzeń różnego rodzaju w GOK 
może stać się ciekawym elementem widaw-
skiego życia. 

Wywodzący się m. in. z sektora edukacji 
dyrektor, poprzez spotkania z mieszkańcami, 
chciałby również stworzyć podwaliny pod dłu-
goterminową strategie wspomagania edukacji 
lokalnej młodzieży i odkrywania ich zaintere-
sowań i talentów. GOK byłby w stanie wspo-
magać takie cele poprzez zatrudnienie odpo-
wiednich instruktorów do zajęć pozaszkolnych. 

www.zs.widawa.PL

Już 29 maja odbędzie się tradycyjny Widawski 
Piknik Rodzinny, na którym wystąpią grupy 
artystyczne działające przy GOK. Kolejne im-
prezy okresu czerwiec – wrzesień to Noc Świę-
tojańska, Zlot Motocyklowy, Dni Widawy oraz 
Gminne Dożynki. Zaproszenie do wspólnych 
inicjatyw i wydarzeń społeczno-kulturalnych 
skierowane jest do wszystkich grup wieko-
wych mieszkańców widawskiej gminy. 

AB

nOwy dyrektOr gOk

e-mail: sp-widawa@post.pl
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Na ziemi łaskiej już w 1939 r. powstały pierwsze komórki konspi-
racyjne, których zadaniem była infiltracja terenu zajmowanego przez 
Niemców, zbieranie informacji, konserwowanie ukrytej broni, szkolenie 
oraz wywiad. Łask został włączony do III Rzeszy Niemieckiej, co utrud-

Ze zbiorów Muzeum Historii Łasku 

zaświadczenie firMy erich paSche
niło wszelkie dywersyjne działania. Członkowie Armii Krajowej (nazwa 
od 1942 r.) podejmowali pracę w kontrolowanych przez Niemców za-
kładach na terenie Łasku. Jednym z nich była firma Ericha Pasche, znaj-
dująca się przy ul. Warszawskiej 16 (w czasie wojny, Litzmannstӓdter 
Strasse – ul. Łódzka). Wśród pracowników tej firmy byli - Hieronim Wajs 
i Stanisław Bakies - członkowie AK Rejonu Łask. Pod koniec 1943 r. do-
stali polecenie przeprowadzenia pewnych prac pomiarowych w nieodle-
głym Bełchatowie, o czym mówi przedstawiony dokument:

Niniejszym zaświadczam, że moi technicy pomiarowi Wajs Hiero-
nim i Bakies Stanisław dostali ode mnie zlecenie na wykonanie zdjęć 
na polu i na terenie osiedla Bełchatów. Chodzi tutaj o pilne prace po-
miarowe, które zostają wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki 
Wodnej Rzeszy. Upraszam wszystkie urzędy, aby tym ludziom przy wy-
konywaniu ich czynności pomóc. 

                                         Biuro Inżynieryjne Erich Pasche

Bełchatów znajdował się wówczas w Rejonie Łaskim AK i był ostat-
nim większym ośrodkiem przed granicą Kraju Warty z Generalnym Gu-
bernatorstwem. Należy przypuszczać, że oprócz „służbowych” czyn-
ności, Wajs (ps. „Konrad”) i Bakies (ps. „Sosna”) wykonywali również 
zadania dla polskiego podziemia niepodległościowego. Prawdopodobnie 
było to rozpoznanie terenu, nawiązywanie kontaktów, bądź przekazywa-
nie korespondencji. Zdobyte w tym rejonie informacje mogły się przy-
służyć również do prowadzenia przerzutów ludzi i różnych materiałów. 
Obaj AK-owcy już nie żyją, Stanisław Bakies jest pochowany w Łodzi 
na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej, natomiast Hieronim Wajs - w Sza-
motułach, gdzie spędził większość swojego życia. 

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku

W przyszłym miesiącu łaska zawodo-
wa straż pożarna świętować będzie jubileusz 
35-lecia istnienia. Tradycja organizowania się 
i walki z „czerwonym kurem” w grodzie nad 
Grabią sięga jednak czasów znacznie wcze-
śniejszych, bo nawet XVIII stulecia. Niekwe-
stionowane zasługi w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców ma Ochotnicza Straż Pożarna 
powstała w 1900 roku.

Prezentowane zdjęcie wykonane zostało 
4 maja 1937 roku na tzw. małym Rynku, czy-
li dzisiejszym Placu Dąbrowskiego. Tu wtedy 
znajdowała się remiza straży ochotniczej, tutaj 
odbywały się ćwiczenia, apele i inne uroczy-
stości. Dzień św. Floriana przed prawie osiem-
dziesięciu laty był okazją do poświęcenia ta-
boru straży, który różnił się znacznie o wozów 
bojowych Państwowej Straży Pożarnej. Aktu 
poświęcenia taboru z lat trzydziestych XX 
wieku dokonał ks. Zygmunt Gajewicz.

Zdjęcie pochodzi z kroniki OSP w Łasku.
(Saw.)

pOświęcenie StrażackiegO tabOru
Na 

Przedstawiamy kolejny dokument z muzealnego archiwum. Tym razem prezentujemy zaświadczenie pochodzące z czasów okupacji 
niemieckiej. Dotyczy ono dwóch mieszkańców Łasku działających w strukturach polskiego państwa podziemnego. 
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NajNoWsZa książka Bogumiła łasZkieWicZa

niezaPomniane zdarzenia

Mój dom rodzinny należał do domów otwartych, w którym latem 
zawsze było pełno gości i spory tabun młodzieży. W niedzielę do sto-
łu siadało kilkanaście osób. Młodzież otrzymywała obiad osobno, bo 
przy głównym stole już się nie mieściła. Cała rodzinna młodzież przy-
jeżdżała na wakacje do Nowego Młyna, gdzie można było hasać bez 
opamiętania. Wymyślano więc najróżniejsze zabawy i psoty. Rodzice 
nasi, zajęci swoimi sprawami, nie zawsze panowali nad tą młodzieżą. 
Samych chłopaków było przeważnie od dziesięciu do piętnastu i tylko 
trzy dziewczynki, które organizowały przedstawienia teatralne z de-
klamacjami i śpiewem. Chłopcy najczęściej pomagali w pracach do-
mowych lub w polu, zwłaszcza w okresie żniw. Często ich zadaniem 
było pilnowanie krów na pastwisku, co uważano za pewien rodzaj kary, 
gdyż wówczas trudno było brać udział w innych chłopięcych zabawach. 

W dni powszednie obiad jadano przy dużym stole w kuch-
ni, a podwieczorek w przybudówce, gdzie wystawiono dzban 
kawy, bochen chleba i garniec z masłem. Jeśli ktoś chciał, to szedł 
do ogrodu i przynosił sobie pomidory lub ogórki. Natomiast, gdy 
była czasem kiełbasa to tę wydzielano, po kawałku na głowę. 

Głównym zajęciem młodzieży w wakacje była kąpiel w rzece prze-
pływającej przez ogród, łowienie ryb lub wymyślane zabawy. Ulubio-
nym zajęciem było również bieganie piaszczystą drogą z fajerką po-
pychaną zgiętym drutem. Organizowane były również zawody sporto-
we, biegi lub skoki w dal czy też zawody pływackie. My, najmłodsi, 
uczyliśmy się pływać na związanych wałkach z sitowia rzecznego. Te 
czynności odbywały się kilkakrotnie w ciągu dnia. Dla zmylenia czuj-
ności rodziców, którzy zabraniali nam częstej kąpieli, umawialiśmy 
się szyfrem, na przykład chodźmy na „łopatki”, co oznaczało kąpiel. 

Mimo że dom rodzinny był dość obszerny to w okresie wakacji cała 
młodzież spała przeważnie w stodole na sianie, bo to wygodnie i poza 
kontrolą rodziców. Wstając rano myliśmy się w drewnianym kory-
cie przy studni lub w rzece, oczywiście o myciu zębów nikt z nas nie 
myślał. Ulubioną naszą zabawą było pływanie po rzece w dużej balii 
służącej do prania bielizny. Było to urządzenie nadzwyczaj niebez-
pieczne. Trzeba było siedzieć dokładnie na środku, bo każde przechy-
lenie groziło wywrotką. Pływaliśmy w tym urządzeniu zamiast kaja-
kiem, a w miejsce wiosła używaliśmy dość długiego kija. Zawsze na-
leżało tak wiosłować, aby dostać się w główny nurt rzeki, bo wówczas 

prąd sam balię znosił, nie zawsze w pożądanym kierunku, gdyż balia 
była okrągła i wywrotna. Na szczęście nigdy nikomu nic się nie stało. 

Nasz Tatuś bardzo lubił konie i latem po powrocie z kościoła wy-
puszczano je na pastwisko. Tatuś je głaskał i karmił kostkami cukru.

Tuż przed drugą wojną światową starsi nasi kuzyni podrywali zna-
jome dziewczyny, przychodzące w niedzielę nad rzekę, na kajak, a my 
młodzi zza krzaków podglądaliśmy jak się oni zachowują. Oczywiście 
żadnych bezeceństw nie było. Pamiętam tylko raz jak najstarszy z kuzy-
nów Zimek, płynąc kajakiem chciał pocałować zabraną na przejażdżkę 
koleżankę, a efekt był taki, że kajak się wywrócił i kochankowie zo-
stali zmoczeni do suchej nitki, co oczywiście wywołało nasz śmiech.

Latem, w każdą niedzielę w domu naszych rodziców zbierało się 
liczne grono gości, często do stołu zasiadało trzydzieści osób. Dom był 
wówczas pełen gwaru i radości W naszym domu rodzinnym zawsze 
była broń myśliwska i pies do polowania. Bardzo lubiliśmy, gdy nasz 
kochany Tatuś brał strzelbę i szedł w pole obsiane tatarką, bo tak na-
zywana była gryka, i strzelał do kuropatw, zwykle celnie. My, starsi 
synowie, czasem wykradaliśmy tę broń i również próbowaliśmy polo-
wać, ale najczęściej bez efektu. Nasz starszy kuzyn Szczepan Kaczyń-
ski opowiadał mi, że pewnego razu wybrał się z naszym psem i strzelbą 
na kuropatwy, których wówczas było dość dużo, gdyż w każdym za-
gonie kartofli lub na polu obsianym tatarką można było napotkać jed-
no lub więcej stad kuropatw. Pies myśliwski, gdy tylko zauważył ko-
gokolwiek ze strzelbą, to się bardzo cieszył i nie odstępował myśli-
wego. Tak więc towarzyszył również naszemu kuzynowi i gdy weszli 
w kartofle to wystawił kuropatwy. Kuzyn ostrożnie podszedł bliżej 
i kiedy kuropatwy się poderwały oddał strzał, niestety było przysło-
wiowe pudło i żadna kuropatwa nie spadła. Wówczas pies przystanął, 
obejrzał się na myśliwego i po chwili ruszyli dalej. Za chwilę powtó-
rzyła się sytuacja i znów było pudło, wówczas pies popatrzył na my-
śliwego i poszedł do domu, nie czekając na brak dalszych efektów.

A cóż zrobił myśliwy? - oczywiście zrezygnował z dal-
szego polowania bo poczuł się zlekceważony przez psa. 

Ostatnie trzy zdjęcia pochodzą prawdopodobnie z ostatnich 
lat tuż przed drugą wojną światową. Wówczas sytuacja material-
na rodziców była lepsza, latem w każdą niedzielę licznie odwie-
dzała nas rodzina, gdyż osada Nowy Młyn była pięknie położo-
na nad rzeką Grabią, z cudownymi pejzażami zachodzącego słońca.

Zimą w Nowym Młynie było dość pusto. Trzeba pamiętać, że w la-
tach trzydziestych ubiegłego wieku zimy były mroźne, długie i śnież-
ne. Przeważnie zima zaczynała się w połowie listopada, a w grudniu, 
styczniu i lutym mrozy były długotrwałe z temperaturą nawet trzy-
dziestu stopni poniżej zera. Wówczas całe życie rodzinne skupiało się 
w kuchni wyposażonej w obszerną płytę, na której gotowano posiłki. 

Ciąg dalszy w następnym numerze.

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



sPóŁdzieLnia, 
która zmieniŁa Łask
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(5)

Pan Adam Z. zadzwonił do mnie, by po-
dzielić się refleksją dotycząca Łaskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, a właściwie budownic-
twa, jakie za jej sprawą odmieniło obraz mia-
sta. Nasz Czytelnik z Łodzi – jak się okazuje 
łaskowianin z krwi i kości nie tracący kontaktu 
ze swoimi rodzinnymi korzeniami – stwierdził, 
że opisuję dorobek spółdzielni bez pokazywa-
nia „prawdziwej Golgoty”. Według Czytelnika 
bloki w Łasku rodziły się w wielkim bólu, bo 
nie tylko brakowało materiałów budowlanych, 
gdyż te w tamtych latach były pod wydział, 
reglamentowane, ale borykano się z innymi 
problemami, takimi jak ciepło czy woda. I nie 
były to, jak przypomina Czytelnik, problemy 
sztuczne, wydumane.

To prawda, z moim Łaskiem – bo tak mogę 
o nim mówić choćby z tego powodu, że jestem 
z miastem związany ponad czterdzieści lat, 
choć mieszkam gdzie indziej - przez ten okres 
dzieliłem nie tylko sukcesy, ale i problemy. Pi-
sałem o problemach z ciepłem, przybliżałem 
niejednokrotnie batalie o wodociągi i oczysz-
czalnię. Dziś martwimy się o spełnienie coraz 
bardziej wyśrubowanych norm w oczyszczalni 
ścieków, a pamiętam czasy, gdy tej oczyszczal-
ni nie było i cuchnące ścieki zapełniały rowy 
i łąki. Dziś Łask posiada dobrą wodę pitną, 
a przecież zanim zbudowano studnie i ujęcia, 
nie było różowo. O kilkudziesięciu dymiących 
i zatruwających powietrze kotłowniach nie ma 
co wspominać. Było, minęło…

Ma rację jednak Czytelnik, że o tym 
wszystkim warto pamiętać, bo droga do tych 
oczywistych dziś luksusów nie była łatwa 

i przyjemna. I w spółdzielni wiedzą o tym do-
skonale. Znał te sprawy prezes Mirosław Bo-
gus, który zmarł przed laty, pamięta je dobrze 
jego następca Ireneusz Nowakowski. Dzięki 
temu, że przed laty problemy z wodą czy ście-
kami rozwiązywano kompleksowo, dziś można 
budować kolejne bloki mieszkalne na „Przyle-
siu”. Wtedy ludziom po prostu starczało wy-
obraźni i wiedzieli, że Łask będzie się rozwijał.

Na wspomnianym osiedlu powstaje już 
trzeci blok. Można zobaczyć końcówkę stanu 
surowego. Prawdopodobnie w końcu tego roku 
klucze otrzyma 21 rodzin. Średnio za 1 metr 

Prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Nowakowski

kwadratowy trzeba zapłacić ok. 3,2 tys. zł. To 
mniej niż w niejednym mieście w naszym wo-
jewództwie. Mniej, bo spółdzielnia stara się 
udostępniać mieszkania po kosztach, nie licząc 
na zyski, jak to jest w przypadku wielu dewe-
loperów.

Jak się okazuje, są już chętni na kolejny 
taki sam blok mieszkalny, którego budowa po-
winna niedługo ruszyć. Gotowy będzie latem 
przyszłego roku. W projekcie jeszcze jeden 
obiekt – piąty, bo tyle zaprojektowano w tym 
rejonie. Prezes I. Nowakowski na razie nie 
mówi o dalszych inwestycjach, bo budowanie 
kolejnych bloków musi być poprzedzone do-
kładnymi analizami. Prawdopodobnie w przy-
szłości trzeba będzie myśleć o innej lokalizacji.

Prezes I. Nowakowski kieruje spółdzielnią 
od 2003 roku, ale związany z nią jest do 1984 
roku. Po studiach dojeżdżał do pracy do Beł-
chatowa, gdy jednak pojawił się etat w spół-
dzielni – skorzystał z okazji. Był inspektorem 
nadzoru, kierownikiem działu inwestycji, za-
stępcą prezesa. Poznał więc spółdzielnię od 
podszewki, jak zresztą i miasto. Bo choć uro-
dził się w Bałuczu, uważa się za łaskowianina.

Wspomniany prezes M. Bogus o codzien-
nych problemach mawiał zwykle bez emocji. 
Ot, są problemy, trzeba je rozwiązywać. I robił 
swoje, pracując ciężko, co po latach mieszkań-
cy jednak docenili. Jego następca też nie lubi za 
dużo mówić, chwalić się sukcesami, za to robi 
dużo, by spółdzielnia bezustannie się rozwijała 
i służyła mieszkańcom Łasku. Brzmi to trochę 
patetycznie, ale jakich używać słów, by po-
twierdzić, że ŁSM rzeczywiście zmieniła Łask.

Stanisław Barcz

Budowa jednego z ostatnich bloków na „Przylesiu”



24 kwiecień 2016 r.

Liceum Ogólnokształcące w Łasku (Kolum-
nie) przygotowało na rok szkolny 2016/2017 
bardzo atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Zainteresowanym rozszerzonym progra-
mem języka polskiego, języka angielskiego, 
historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii czy 
geografii proponujemy naukę w klasie prawni-
czo-dziennikarskiej.

Poznanie elementów prawa, podstaw języ-
ka łacińskiego, zajęcia z edytorstwa czy udział 
w warsztatach redaktorsko-medialnych – to tyl-
ko wybrane propozycje, które ułatwią naszym 
absolwentom studia na wymarzonych kierun-
kach humanistycznych.

 Należy nadmienić, że liceum w Kolumnie 
objęte jest patronatem Wydziału Filozoficzno-
-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, który 
umożliwia uczniom udział w zajęciach prowa-
dzonych przez pracowników naukowych, ko-
rzystanie z ich konsultacji czy dostęp do księgo-
zbioru Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Dużym zainteresowaniem już od kilku 
lat cieszy się też program edukacji prawniczej 
Znam swoje prawa realizowany przy Wydziale 
Prawa i Administracji.

Możemy poszczycić się wielkimi sukcesami 
naszych uczniów i nauczycieli – mamy finalistę 
etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego, finalistę etapu centralnego Olimpia-
dy Historycznej czy finalistę etapu centralnego 
Olimpiady Teologii Katolickiej.

Również dla osób o zainteresowaniach ma-
tematyczno-przyrodniczych została przygo-
towana bogata oferta. Uczniowie nie tylko na 
zajęciach szkolnych zrealizują rozszerzony pro-
gram z matematyki, chemii, biologii lub geogra-
fii, lecz dzięki patronatowi Politechniki Łódzkiej 
będą mogli uczestniczyć w zajęciach laborato-
ryjnych, wykładach oraz projektach edukacyj-
nych pod opieką pracowników naukowych.

wyBierz szkoŁę z cHarakterem!

Współpracujemy również z Uniwersytetem 
Łódzkim – Wydziałem Biologii i Ochrony Śro-
dowiska. Realizacja takiego programu dla klasy 
matematyczno-przyrodniczej przynosi już wy-
mierne efekty, choćby sukcesy uczniów – fina-
listów etapu wojewódzkiego Olimpiady Biolo-
gicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej czy 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Wszystkim zainteresowanym dobrym przy-
gotowaniem do egzaminów sprawnościowych 
przeprowadzanych podczas rekrutacji na uczel-
nie wojskowe, policyjne czy strażackie liceum 
w Kolumnie proponuje zajęcia w ramach mo-
dułu sportowego. Oprócz treningów ukierunko-
wanych na doskonalenie sprawności fizycznej 
moduł sportowy daje między innymi możliwość 
zdobycia uprawnień sędziowskich w zakresie 
piłki siatkowej, nożnej i koszykówki czy odby-
cie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Liceum w Kolumnie ma bogate doświad-
czenia, jeśli chodzi o prowadzenie wymian mię-

dzynarodowych. Cieszą się one niezmiennie 
ogromną popularnością, a należy podkreślić, 
że współpraca z niemiecką szkołą w Dannenber-
gu trwa już 23 lata...

Szukamy też nowych kontaktów, np. od 
2013 wymieniamy doświadczenia z uczniami 
z Węgier.

Oczywiście nie jest to pełną oferta szkoły, 
lecz tylko wybrane jej elementy. Najważniejsze, 
że każde z realizowanych przedsięwzięć służy 
rozwojowi młodych ludzi.

 I trudno stwierdzić, co jest bardziej atrak-
cyjne, czy cykliczne wieczory poezji, współ-
praca z Teatrem Nowym w Łodzi, czy zajęcia 
modułowe o robotach przemysłowych bądź na-
pędach i sterowaniu pneumatycznym. 

Wyboru muszą dokonać - już niebawem – 
sami zainteresowani. Propozycje Liceum Ogól-
nokształcącego w Kolumnie są na pewno warte 
rozważenia.

  Elżbieta Kowara

Czym zainteresować młodego człowieka, który musi dokonać wyboru dotyczącego przyszłości zawodowej? 
Jak pomóc mu odnaleźć wśród wielu ofert tę właściwą? Która z propozycji da w przyszłości największe szanse 
sukcesu na rynku pracy? Przed szkołami ponadgimnazjalnymi stoi trudne zadanie...

Inspiracją do ogłoszenia konkursu stało się 
260-lecie urodzin Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta przypadające w 2016 roku oraz zainicjo-
wany w Liceum Plastycznym projekt FORTE-
PIAN. 

 Przygotowane w Łasku prace (w techni-
kach linoryt, tekturoryt i kolagrafia), zostały 
docenione. Agata Sobczak otrzymała nagrodę, 
natomiast Julia Trzuskowska i Wiktoria Molen-
da zostały wyróżnione.  

Na zaproszenie Klubu Modelarstwa Lotni-
czego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury,  
młodzi plastycy uczestniczyli także w konkur-
sie plastycznym  „Sporty lotnicze w harmonii 
z naturą”. Na warsztatach plastycznych w Klu-
bie 32. BLT przygotowano 26 prac wykona-

nych w technikach graficznych i malarskich. 
Komisja konkursowa wyłoniła, na etapie re-
gionalnym po dwie najlepsze prace w trzech 
kategoriach wiekowych. Konkurs  jest organi-
zowany przez Międzynarodową Federację Lot-
niczą FAI i ma ściśle określone kryteria. Prace  
laureatów finału regionalnego zostały przesła-
ne do Warszawy na finał ogólnopolski. Miłą 
niespodzianką okazała się informacja, że Aero-
klub Polski, spośród prac nadesłanych z całego 
kraju, przyznał naszym podopiecznym tytuły 
laureata w każdej kategorii wiekowej.  Prace: 
Agaty Sobczak, Oliwii Langowskiej i Lidii 
Pankowskiej wezmą udział w konkursie mię-
dzynarodowym, który odbędzie się w Lozan-
nie. 5 kwietnia w holu Łaskiego Domu Kultury 

odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. 
W wernisażu wzięli udział autorzy prac wraz 
z rodzicami. Andrzej Pikosz z ŁDK wręczył 
wszystkim uczestnikom wystawy dyplomy 
i nagrody.

W Bibliotece Klubu 32. BLT wyekspo-
nowane zostaną prace na temat „Bohaterowie 
oręża polskiego w twórczości H. Sienkiewi-
cza”. W Filii Dziecięcej Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Łaskiegio Młodszego, będzie 
można podziwiać „Malarskie i rysunkowe 
interpretacje martwej natury”. Z kolei w łaskiej 
filii sieradzkiej Biblioteki Pedagogicznej poka-
zane zostaną  prace wykonane w różnych tech-
nikach pt. „Podróże wyobraźni”.

Urszula Pankowska 

NaGrodY dla MłodYch PlastYkóW
Ostatnie miesiące były bardzo pracowite i owocne dla młodzieży uczęszczającej na warsztaty plastyczne w Klubie 
32. BLT . Oprócz wielu innych zajęć, młodzież przygotowywała się do konkursu plastycznego o tematyce: „Portret 
Mozarta” i „Fortepian – król instrumentów muzycznych”.  



turNiej siatkóWki 
W „jedYNce”

oliWia 
bYła druGa
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W  Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 2015/2016”. Otwarcia zawodów dokonał 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wraz z naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku 
Jadwigą Kurkowską, Marianem Przybylskim - przewodniczącym 
SZS, Andrzejem Zielińskim - kierownikiem zawodów oraz 
dyrektor szkoły Jolantą Wilczyńską.

W turnieju brało udział 6 szkół z województwa łódzkiego: SP nr 4 
w Łodzi , SP nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, SP nr 8 w Bełchatowie, 
SP nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim, SP w Domaniewicach oraz go-
spodarz zawodów - SP nr 1 w Łasku. I miejsce w Mistrzostwach zdobyła 
Szkoła Podstawowa nr 13 z Tomaszowa Mazowieckiego.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku po zaciętej walce i przy ogrom-
nym dopingu całej społeczności szkolnej uplasowała się na 4 miejscu. 
Drużyna z tej placówki, którą przygotowywała Katarzyna Małas, wystą-
piła w następującym składzie: Kamila Rozwalak, Julia Łuczak, Martyna 
Kmiecik, Olga Łukaszewska, Klaudia Grzegorek, Amelia Różańska, Ni-
kola Błażejewska, Julia Morze, Hanna Krakowska, Weronika Przybyl-
ska, Oliwia Klimaszewska.                                                                   SP

Wśród uczestników zawodów halowych modeli latających klasy 
F1N w ramach Pucharu Polski, o Puchar Burmistrza Miasta 
Zielonka nie mogło zabraknąć młodych mieszkańców Łasku. 

W kategorii młodzików Mikołaj Bulzacki był 4, Piotr Niewiadomski 
- 10, Maciej Wilczyński - 26, w kategorii młodziczek Oliwia Matyśniak 
zajęła II miejsce, w kategorii juniorów młodszych Konrad Dębicki był 4, 
w kategorii juniorów Jakub Dębicki był 5, w kategorii seniorów Jakub 
Laszczyk zajął II miejsce, natomiast Krzysztof Bulzacki był 4, Andrzej 
Pikosz - 9. W zawodach wystartowało 64 zawodników.
 Andrzej Pikosz

… jaką sobie ludzkość wymyśliła - te słowa Wisławy Szymborskiej 
zainspirowały Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima 
w Łasku do szerokich działań w ramach zadania „Z książką 
poznaję świat”.
 

Pedagodzy i rodzice postawili w bieżącym roku na rozbudzanie 
u dzieci zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy, wartości i przy-
jemności. Podczas wycieczki do drukarni dzieci zapoznały się z kolej-
nymi etapami powstawania książki oraz związanymi z tym zawodami 
(drukarz, grafik, introligator). W celu rozwijania zainteresowań światem 
książki miały również okazję obejrzeć film edukacyjny „Od drukarni do 
księgarni”. Podczas zajęć i zabaw dzieci poznały różne gatunki literackie 
takie jak: bajka, baśń, wiersz czy opowiadanie. 

Od wielu lat przedszkole prowadzi akcję „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. W tym roku młodszym kolegom czytają absolwenci przedszkola, 
rodzice, dziadkowie i goście. Jest to cykliczne czytanie dzieciom ksią-
żek w różnych porach dnia z uwzględnieniem bajek wychowawczych. 
Świetną okazją do przedstawienia znanych utworów z literatury dziecię-
cej przez wychowanków, cudowne babcie i dziadków był Dzień Babci 
i Dziadka zorganizowany przez przedszkole w Łaskim Domu Kultury. 

Nauczyciele zorganizowali w placówce konkurs plastyczny pt. „Moja 
ulubiona postać z bajki” na wybranego, bajkowego bohatera w dowolnej 
formie: kukiełki, pacynki, ilustracji, itp. z udziałem rodziców. 

Przedszkolaki uczestniczyły również w różnorodnych konkursach 
plastycznych na terenie całej Polski. Czteroletnia Marysia z grupy „Mi-
siaczków” została laureatką w ogólnopolskim konkursie plastycznym 
„W magicznym świecie bajki i baśni” (zdobywając III miejsce).

W marcu placówka zorganizowała spotkanie warsztatowe z rodzica-
mi pod hasłem „Dziecięca proza i poezja” polegające na prezentowaniu 
przez dzieci i rodziców fragmentów ulubionej poezji i prozy dla dzieci 
oraz spotkanie z Dorotą Mularczyk autorką książek dla dzieci. 

cZytanie książek 
to najPiękniejsZa ZabaWa

W celu zachęce-
nia dzieci do samo-
dzielnego czytania 
przedszkole realizu-
je program „Uczy-
my się czytać przez 
zabawę”, ze szcze-
gólnym zwróceniem 
uwagi na przygoto-
wanie dzieci 6-let-
nich do szkoły. 

 Barbara Wilk
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Teresa Wesołowska

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
M. Kopernika w Łasku odnieśli w roku 
szkolnym 2015/2016 sukcesy w prestiżo-
wych konkursach kuratoryjnych: Adam 
Sukiennik został finalistą Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych z Matema-
tyki i Języka Polskiego, natomiast Paweł 
Wudarczyk zdobył tytuł finalisty Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Angielskiego. 

Konkursy kuratoryjne to szczególne wy-
zwanie, gdyż ich poziom trudności oceniany 
jest jako bardzo wysoki, a zwycięzcy są zwol-
nieni z egzaminów na koniec szkoły. Paweł 
i Adam konkurowali przede wszystkim z ró-
wieśnikami uczęszczającymi do szkół w du-
żych miastach, zatem ich sukces stawia łaską 
„Piątkę” w bardzo dobrym świetle. Gratuluje-
my także nauczycielom odpowiedzialnym za 
przygotowanie uczniów, paniom: Sylwii Gro-
blewskiej, Katarzynie Białkowskiej i  Aleksan-
drze Wudarczyk.

Anetta Szulc

Prymusi 
z „Piątki”

Ważniejsze imprezy w majuWażniejsze imprezy w maju 
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. 
 

Pani Wiosna – wystawa prac z PP nr 4  kwiecień–maj BP w Sieradzu Filia 
w Łasku  

BP w Sieradzu Filia  
w Łasku 

2. Wystawa pt. „350 lat kościoła pw.  
Św. Ducha w Łasku”  

kwiecień –maj Muzeum Historii 
Łasku  

BP w Łasku 

3. Wystawa malarstwa Mariusza Gosławskiego 
pt. „Spotkanie z Japonią”  

29.04  – godz. 18 
wernisaż, wystawa - 

maj/czerwiec 

BP w Łasku  BP w Łasku  

 
4. 

Wystawa fotografii Kamili Rosińskiej pt. 
„Kiedy babcia była mała” 

5 maja - wernisaż 
godz. 18 

ŁDK  TPZŁ, ŁDK  

5. 
 

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

 
 

2 
 

3 

 
 
Plac 11 Listopada  
kolegiata,  
Plac 11 Listopada  

 
 
burmistrz Łasku, ZHP 
 
starosta łaski, dowódca 32. BLT 

6. 
 

Spektakl teatralny pt. „Kraina rozkoszy” 
w wykonaniu grupy teatralnej „Pospolite 
Ruszenie” z ŁDK 

3 ŁDK  ŁDK  

7. 
 

Rozpoczęcie Dni Ochrony Przeciwpożarowej 
w gminie Łask  

3 OSP Anielin Zarząd  oddziału Miejsko–
Gminnego OSP, OSP Anielin   

8. 
 

Wykład Małgorzaty Więczkowskiej pt. 
„Dorastanie przed ekranem czyli jak media 
wpływają na wychowanie”  

7 
godz.19 

kolegiata  parafia pw. NP NMP   

9. Wykład UTW pt.  „Literatura a sztuki 
wizualne” -  dr Beata Śniecikowska 

10 ŁDK ŁDK 

10. 
 

Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych 
i gimnazjów  

11 ŁDK  ŁDK 

11. Standardy Jazzowe w wykonaniu zespołu 
Standard Expres – koncert w  ramach cyklu 
Różne Barwy Muzyki  

13 
godz. 18 

ŁDK  ŁTK, ŁDK  

12. XX Festiwal Piosenki Religijnej „Łaskawość 
2015” 

20, 22 ŁDK  PG nr 1 w Łasku, ŁDK, parafia 
pw. NP NMP   

13. Spotkanie z poetką Marią Duszką oraz Gaby 
G. Blattl (poetką i tłumaczką z Austrii)  

20 
godz. 18 

BP w Łasku  BP w Łasku 

14. Piknik rodzinny  
 

21 NSP Teodory WS „Nasze Sprawy”, NSP 
Teodory 

15. Wykład UTW pt. „Opera moja miłość” 
wygłosi dr Marek Różniecki 

24 ŁDK ŁDK 

16. Dzień Dziecka  28 Plac 11 Listopada gmina Łask, współpraca 
stowarzyszeń i innych 
podmiotów gminy  

17. 
 
 

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

28 
godz. 10 

PG nr 2 w Łasku  ŁDK  

18. 
 

Międzypowiatowe potyczki matematyczne 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

30 PG nr 1 w Łasku  OPRU „Asymptota” 

 
19. 

Zabytki Łasku i okolic – wystawa prac  
uczniów ZSP  nr 1  

maj - czerwiec BP w Sieradzu Filia 
w Łasku  

BP w Sieradzu Filia  
w Łasku 

20. 
 

Ekocudaczki- wystawa pokonkursowa prac z 
PP nr 3  

maj - czerwiec BP w Sieradzu Filia 
w Łasku  

BP w Sieradzu Filia w Łasku 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Pływajmy razem”: 

- Rodzinna sztafeta pływacka 
- Konkurencje pływackie dla najmłodszych 

1 
godz. 12 

CSiR – pływalnia 
kryta  

CSiR  

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – Pogoń Zduńska Wola 

3 
godz. 18 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

3. Otwarte zawody wędkarskie z okazji Święta 
3 Maja  

3 kąpielisko miejskie   Koło PZW Grabia Łask  

4. III Otwarte zawody na celność lądowania  7-8 ul. Narutowicza 28  KMLiK ŁDK 
5. Mecz piłki nożnej klasy A  

MULKS Łask – UKS Ustków 
14 

godz. 18 
CSiR – stadion  MULKS Łask  

6. Mecz piłki nożnej klasy okręgowej   
LUKS Bałucz – GKS Widawia Widawa   

15 
godz. 17 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

7. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – Amatorzy Zapolice 

26 
godz. 18 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

8. Mecz piłki nożnej klasy okręgowej   
LUKS Bałucz – MLKS Konopnica 

26 
godz. 17 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

9. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego dla 
młodzików i juniorów młodszych,  
XV Łaski Piknik Modelarski   

 
28-29 

 

lotnisko w Łasku/ 
teren rekreacyjny przy 
ul. Narutowicza 28  

KMLiK, ŁDK  

10. III Charytatywny Marszobieg pt. „Radości 
czas – jesteś wśród nas” 

29 Łask- Teodory Stowarzyszenie „Akcja 
dla Kolarstwa” przy 
współpracy innych 
stowarzyszeń z Teodorów 

 

Łódzcy stróże prawa otrzymali informację, że 
w samochodzie 38-letniego łodzianina przeby-
wającego w Łasku mogą się znajdować sub-
stancje psychoaktywne. Wkrótce potwierdzili 
to kryminalni z Łasku, znajdując w pojeździe 
amfetaminę. Także w mieszkaniu w gminie 
ujawnili sporą ilość amfetaminy, wagi elek-
troniczne i kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po-
dejrzany o handel narkotykami trafił za kratki. 
Grozi mu nawet 10-letni pobyt w wiezieniu.

(ER)

Być może do lipca br. ukończona zostanie bu-
dowa 40-kilometrowego odcinka autostrady 
A-1 łączącego Stryków z węzłem Tuszyn w re-
jonie Gołygowa i Srocka. Jeśli drogowcom uda 
się zrealizować wszystkie prace wykończenio-
we, a zaawansowanie prac jest bardzo duże, 
mieszkańcy Łasku będą mogli dojechać drogą 
ekspresową  S-8 do Rzgowa i dalej na połu-
dnie w kierunku gór  lub na północ nad polskie 
morze.

Zgodnie z kontraktem wykonawcy mają 
czas do początku sierpnia br., ale łódzki Od-
dział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad zaapelował do kontrahentów, by 
w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, 
spotkaniem NATO-wskim i urlopami Polaków 
przyspieszyli prace.

HandloWał amfą

autostradą 
na Wakakac je
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Teresa Wesołowska

Już po raz jedenasty odbyły się Piotrkowskie Targi Ogrodnicze 
„Pamiętajmy o ogrodach”, zorganizowane u podnóża starego 
zamku Jaxów Bykowskich, przez piotrkowski Oddział Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Targi zgromadziły prawie 160 wystawców z całej Polski, wśród 
których nie zabrakło wielu hodowców i producentów z ziemi łaskiej. 

PiotrkoWskie targi Z mocnymi łaskimi akcentami

PamiętaJmy o oGrodacH

W marcu 5-latki mogły przekonać się, że kontakt z osobami niepeł-
nosprawnymi daje wiele radości, wzruszeń i niezapomnianych przeżyć. 
Zabawy ruchowe, taneczne, wspólne śpiewanie piosenek, opowiadanie 
o własnych talentach zintegrowały przedszkolaków i zaproszonych go-
ści. Miłym akcentem było czytanie bajek przez Agnieszkę Leśniak – dy-
rektora placówki oraz Arletę Mikołajczyk – terapeutę i opiekuna grupy 
– w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Przedszkolaki mogły 
poznać również Adriana, poruszającego się na wózku, dla którego pro-
wadzona jest w placówce przedszkolnej akcja zbierania plastikowych 
nakrętek. Na pamiątkę spotkania wszyscy jego uczestnicy obrysowali 
swoje dłonie na kartonie, które miały symbolizować empatię, integrację 
i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. 

 Krzymińska Anna 

niePeŁnosPrawni wśród PrzedszkoLaków

Szczególnie widoczni byli właściciele gospodarstw oferujących krzewy 
róż oraz inne rośliny ozdobne, Krzewy róż oferowali m.in.: Kamil Kozi-
róg z Łopatek, Robert Sygdziak z Gorczyna (także drzewka owocowe), 
krzewy ozdobne można też było nabywać na stoisku szkółki Gabrie-
li Papugi z Łasku. Amatorzy pięknych kwiatów i krzewów znakomicie 
zdobiących przydomowe ogródki mogli też zajrzeć na stoiska Arkadiu-
sza Kaźmierczaka z Łopatek, gm. Łask (rododendrony, azalie, krzewy 
ozdobne, owocowe, magnolie), Dębkowskich z Rososzy w gm. Sędzie-
jowice (sadzonki truskawek i poziomek), gospodarstwo rolno-ogrodni-
czego Andrzeja Mąki z Luciejowa, gm. Buczek (rośliny rabatowe, by-
liny, zioła) czy gospodarstwa szkółkarskiego Jarosława Jarocińskiego 
z Przyrownicy, gm. Wodzierady (rośliny wrzosowate).

Amatorzy dobrego jadła też nie byli zawiedzeni, bo oferowano ory-
ginalne wyroby piekarnicze, a także miody. Te ostatnie pochodziły m.in. 
z gospodarstwa Piotra Bednarskiego z podłaskiego Orchowa. Reklamo-
wano również boczniaka z gospodarstwa Rusieckich z Woli Łaskiej.

Jak zwykle na tego typu imprezach, nie zabrakło też wielu innych 
atrakcyjnych towarów przydatnych w naszych ogrodach, m.in. różno-
rodnych mebli, naczyń ceramicznych czy ozdób. A ponieważ tego dnia 
pogoda wyjątkowo dopisała, popularnością cieszyło się też piwo z ła-
skiego browaru „Koreb”. Amatorzy folkloru mieli możliwość poznania 
wielu twórców ludowych i posłuchać zespołów ludowych.

(PO)

Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku postanowiło przybliżyć dzieciom świat osób z różnymi dysfunkcjami, dlatego zaprosiło grupę 
podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy do wspólnych zabaw i zajęć. 



 

BIEG PAPIESKI


