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Obowiązki dowódcy 32. BLT pełni obecnie dotychczasowy zastęp-
ca płk. dypl. pil. Ireneusza Nowaka – ppłk. Robert Gurzęda. W uro-
czystym pożegnaniu dotychczasowego dowódcy uczestniczyli m.in.: 
inspektor sił powietrznych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, dowódca 
2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski 
(przez wiele lat związany z Łaskiem), a także przedstawiciele samo-
rządu lokalnego oraz instytucji współdziałających z wojskiem.

Dodajmy jeszcze, że kilka dni przed oficjalnym pożegnaniem 
płk dypl. pil. I. Nowak odbył ostatni lot w 32. BLT. To już tradycja 
związana z zakończeniem łaskiego etapu w życiu dowódcy. I. Nowak 
ma na koncie 12700 godzin spędzonych za sterami samolotów odrzu-
towych, w tym 1800 w F-16.                 (PO) Fot. 32. BLT

ZmIaNa dowódcy 32. BLT

Płk dypl. pil. Ireneusz Nowak po ponad dwóch latach 
dowodzenia 32. BLT pożegnał się ze sztandarem łaskiej Bazy, 
podległymi żołnierzami i pracownikami wojska. Kolejny etap 
życia dotychczasowego dowódcy związany będzie z Akademią 
Wojenną Sił Powietrznych Maxwell w USA, gdzie przebywać 
będzie na podyplomowych studiach polityki obronnej.

ZaprasZamy 
na Jarmark

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na 
mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. To stosunkowo młode święto po-
pularyzuje wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 
W niezwykle atrakcyjny sposób nawiązuje do historii naszego kra-
ju i rozwija w najmłodszych poczucie narodowej dumy, czym ideal-
nie wpisuje się w definicję tego, jak powinien wyglądać patriotyzm 
w czasach pokoju. Jego radosny i rodzinny charakter sprawia, że 
z każdym rokiem cieszy się ono coraz większą popularnością. 

W Łasku 2 maja uczczono na placu 11 Listopada. Uroczystość 
prowadzona przez ZHP, rozpoczęła się podniesieniem flagi pań-
stwowej na maszt. Następnie burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
wygłosił przemówienie okolicznościowe. Po nim głos zabrał poseł 
na Sejm RP Piotr Polak. Po części oficjalnej zebrani na łaskim rynku 
przemaszerowali wokół placu niosąc wielką biało-czerwoną flagę.

Niezwykle pozytywnym punktem tegorocznej uroczystości były 
występy młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie Publicznego Gimna-
zjum nr 2 w Łasku, Publicznego Gimnazjum w Buczku, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach oraz Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Łasku zaprezentowali swoje układy taneczne po-
loneza. Ich występy zgromadziły tłumy mieszkańców, wzbudzając 
powszechny entuzjazm i burzę oklasków.

Michał Janiszewski

Święto flagi w Łasku

To już 20 lat Jarmarku Łaskiego! Dziś mało kto wyobraża sobie 
rozpoczęcie wakacji bez tej tradycyjnej imprezy. A wszystko 
rozpoczęło się w 1997 r. od chęci prezentacji firm działających 
na terenie gminy Łask, gmin sąsiednich, jak również osiągnięć 
Łaskiego Domu Kultury, Ośrodka Kultury w Kolumnie
i Biblioteki Publicznej w Łasku. Kto mógł przewidzieć, 
że po dwóch dekadach ta idea rozrośnie się do tak ogromnego 
wydarzenia kulturalnego w naszym mieście. 

Podczas jubileuszowego Jarmarku z pewnością nie zabraknie 
świetnej zabawy i wspaniałej rodzinnej atmosfery. Wystawcy wypeł-
nią po brzegi ul. Narutowicza oferując pyszną gastronomię i wyszuka-
ne rękodzieło. W tym roku ponownie przed Łaskim Domem Kultury 
stanie mała scena, na której odbędzie się koncert orkiestry dętej, blok 
artystyczny ŁDK, pokaz karate oraz przegląd łaskich zespołów. Dla 
najmłodszych przygotowano wesołe miasteczko, konkursy z nagroda-
mi i wiele atrakcji około scenicznych. Na boisku szkolnym odbędzie 
się mistrzowski pokaz w trialu rowerowym, a także zostaną zaprezen-
towane nowe samochody z salonu Toyota. Tegorocznymi gwiazdami 
jarmarku będą zespoły: Vernissage, Ted Nemeth, KaCeZet & Fun-
damenty i Elektryczne Gitary. Ta prawdziwie wybuchowa mieszan-
ka stylów i temperamentów zapewni wyśmienitą zabawę do późnych 
godzin wieczornych. Dwudziestą edycję imprezę zakończy specjalnie 
przygotowany na tę okoliczność pokaz sztucznych ogni. (MJ)

Zapraszamy wszystkich gorąco na Jarmark Łaski!
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1916               2016
wPisaNi w HistoRię Miasta

Z początkiem roku szkolnego 1918/1919 szkoła awansowała do ran-
gi pełnego gimnazjum, a nowa nazwa brzmiała: 8-klasowe Gimnazjum 
Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. W 1919 roku nastąpiło 
przeniesienie placówki do budynku przy ul. Piotrkowskiej (obecnie 9 
Maja, gdzie znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1). W no-
wym gmachu mieściło się na parterze pięć izb lekcyjnych, gabinet przy-
rodniczy i mieszkanie woźnego, natomiast na piętrze - kancelaria, gabi-
net fizyczny, czytelnia oraz mieszkanie dyrektora. Na placu szkolnym 
znajdowało się boisko, ogródek i stacja meteorologiczna.

Obecny budynek szkoły to Pomnik Tysiąclecia, który został odda-
ny do użytku 19 stycznia 1964 roku, zaś placówce nadano imię Janka 
Krasickiego. Niezwykle istotnym wydarzeniem stało się przywrócenie 
naszej szkole w 1990 roku imienia Tadeusza Kościuszki. Ze zmian po 
1964 roku do ważnych zaliczyć należy na pewno powstanie przy szkole 
boiska sportowego w 2009 roku. 

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek gościł w Urzędzie 
Miejskim Monikę Mrowińską, która niedawno zajęła trzecie 
miejsce w prestiżowym plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza 
Województwa Łódzkiego 2015. 

gosPodaRstwo Na Medal

30 maja 2016 roku na pamiątkę wydarzeń sprzed 100 lat ulicami 
Łasku przejdzie pochód młodzieży i pracowników Szkoły. W dniach 10 
– 11 czerwca 2016 r. odbędą się oficjalne Obchody Stulecia Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku. W piątek, 10 czerwca, o godzi-
nie 10 na miejscowym cmentarzu odbędzie się uroczyste złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy na grobach nauczycieli i pracowników szkoły 
(zbiórka przed cmentarzem w Łasku).

W sobotę, 11 czerwca, 2016 r.: o godz. 11 - w kolegiacie łaskiej od-
będzie się msza, zaś o godz. 14 - w sali gimnastycznej I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, (ul. Mickiewicza 1) 
odbędą się uroczystości jubileuszowe:

• oficjalne otwarcie, powitanie gości i absolwentów szkoły
• wręczenie ufundowanego sztandaru
• odsłonięcie pamiątkowej tablicy
• okolicznościowe wystąpienia oraz krótki program artystyczny. 
Od godziny 16 w budynku szkoły odbywać się będą spotkania klaso-

we absolwentów. O godzinie 20 rozpocznie się Bal Absolwentów (w bu-
dynku I LO). Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyć będą oko-
licznościowe wystawy, które będzie można oglądać w Muzeum Historii 
Łasku (pl. 11 Listopada 7) oraz w Łaskim Domu Kultury (ul. Narutowi-
cza 11). Materiały zjazdowe będzie można odebrać w Biurze VI Zjazdu 
Absolwentów w dniu 11 czerwca 2016 r. w godz. 9-14.                 
                   oprac. J. Ruszczyński

29 maja 1916 roku radni miasta podjęli uchwałę o otwarciu 
w Łasku progimnazjum filologicznego. Mieściło się ono przy 
ul. Warszawskiej 1. Stanowisko dyrektora szkoły objął Roman 
Racięcki, nauczyciel z Łodzi. W roku szkolnym, inaugurującym 
działalność placówki, czynne były trzy klasy: wstępna, pierwsza 
i druga.

Pani Monika od 2002 r. prowadzi ekologiczne gospodarstwo „Mro-
wisko” w Łopatkach. Certyfikat otrzymała w roku 2004. Specjalizuje się 
w uprawie takich warzyw jak: sałaty, rzodkiewki, papryki i pomidory, 
a od tego roku również bakłażany, kapusty, brokuły, kalafiory oraz zioła. 
Gospodarstwo słynie również z poziomek i malin. Te najwyższej jakości 
produkty znane są w całym województwie, ale nie tylko. Główni odbior-
cy warzyw i owoców to mieszkańcy Łodzi, Warszawy oraz Śląska. 

Burmistrz pogratulował sukcesu, a także wspaniałego pomysłu na 
biznes. „Panorama” również dołącza się do gratulacji. Jesteśmy dumni, 
że w naszej gminie rozwija się kolejna silna marka stanowiąca wizytów-
kę regionu. 

MJ

 
 

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Tomasza Dronki
Naczelnika Wydziału Turystyki w Departamencie 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku,

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego 
w kadencjach: 2002-2006 i 2014-2018,

niezastąpionego działacza na rzecz turystki 
w woj. łódzkim

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 
składają:

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku 

Przewodniczący Robert Bartosik i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku

oraz
Starosta Łaski Teresa Wesołowska 

wraz z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady Marek Aulak 

wraz z Radą Powiatu Łaskiego
i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

Zapraszamy wszystkich gorąco na Jarmark Łaski!
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SKąD Te PIeNIąDze
Jesienią ubiegłego roku Urząd Marszał-

kowski zapytał samorządy, czy nie budowano 
dróg które mogłyby być dofinansowane pie-
niędzmi unijnymi. W wyznaczonym terminie 
(koniec grudnia) złożyliśmy wniosek wskazu-
jąc dwie ulice na osiedlu Ostrów (jedna wybu-
dowana jeszcze w 2009 r.) oraz ul. Dębową, 
wskazując pewien logiczny ciąg komunikacyj-
ny z ulicami: Bohaterów Września, Borowiko-
wą i Leszczynową. Otrzymujemy zwrot ponad 
80 % kosztów budowy trzech pierwszych ulic 
w kwocie 1,500 tys. zł. Oczywiście otrzymane 
pieniądze zostaną przeznaczone na budowę ko-
lejnych dróg. I powtórzę z całą odpowiedzial-
nością to zdanie: „zapewniam Państwa, że nie 
są to ostatnie pieniądze przeznaczane w 2016 r. 
na inwestycje”.

A skoro jesteśmy przy unijnych pienią-
dzach - jedno wyjaśnienie. W trakcie ostatniej 
kampanii wyborczej do samorządów mój ko-
mitet wyborczy i ja zapewnialiśmy o wybu-
dowaniu siłowni na wolnym powietrzu. O zo-
bowiązaniu pamiętamy. Jest jednak szansa 
na dofinansowanie siłowni poprzez Lokalną 
Grupę Działania środkami unijnymi. Dlatego 
zgłosiliśmy do dofinansowania 5 siłowni, uwa-
żamy bowiem, że powinniśmy działać rozsąd-
nie i oszczędnie. Skoro możemy uzyskać do-
finansowanie to lepiej poczekać, a zaoszczę-
dzone własne pieniądze przeznaczyć na inne 
potrzebne zadania inwestycyjne. Dodatkowym 
argumentem są procedury, które uniemożliwia-
ją składanie wniosków do innych unijnych pro-
gramów na rodzaj zadania dofinansowanego 
z PROW poprzez LGD.

MAJOWe śWIęTA
Można powiedzieć, że tradycyjnie już 

2 maja obchodziliśmy Święto Flagi. Pogoda 
dopisała, było radośnie, wesoło i patriotycz-
nie. Jak zawsze głównym akcentem było nie-
sienie wokół rynku ogromnej biało-czerwonej 
przygotowanej przez harcerzy. W tym roku 

W poprzednim miesiącu – w kontekście informacji o nowych zadaniach inwestycyjnych – swój komentarz 
zakończyłem zdaniem „Zapewniam Państwa, że nie są to ostatnie pieniądze przeznaczane w 2016 r. 
na inwestycje”. Nie trzeba było długo czekać, abym mógł znów podzielić się dobrą wiadomością. Otrzymujemy 
1,5 mln zł pieniędzy unijnych, poprzez Urząd Marszałkowski.

dodatkowym, nowym akcentem był polo-
nez wykonywany przez uczniów gimnazjów 
z Buczku, Sędziejowic oraz naszych – pierw-
szego i drugiego. Uczniowie każdego z gim-
nazjów tańczyli oddzielnie. Widać było jak 
nauczyciele przeżywają, a uczniowie starają 
się, aby taniec wypadł jak najlepiej. W trak-
cie uroczystości - co podaję z pewnych wzglę-
dów z premedytacją - podeszła do mnie Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół w Sędziejowicach 
z prośbą, abym po uroczystości pozostał, gdyż 
gimnazjaliści chcą sobie zrobić na tle nasze-
go pomnika zdjęcie z p. starostą i ze mną. 
Zaproponowałem, aby zaprosić do zdjęcia 
obecnych na uroczystości oficerów, których 
mundury niewątpliwie ubogacą pamiątkową 
fotografię. Dodajmy, że uczniowie byli ubra-
ni w stroje historyczne. Zdjęcie to znajduje się 
w relacji z uroczystości – prawda że piękne?

3 maja obchodziliśmy 225. rocznicę 
uchwalenia w 1791 roku Konstytucji zwanej 
majową. Uchwalenie owej ustawy zasadniczej 
było niezwykle ważnym wydarzeniem, gdyż 
dawało szansę na uratowanie Rzeczypospo-
litej znajdującej się w katastrofalnym stanie 
z powodu bardzo złego ustroju (liberum veto 
itp.). Konstytucja niosła nadzieje, których wy-
razem jest powstała później pieśń „Witaj Ma-
jowa Jutrzenko”. Konstytucja praktycznie nie 
weszła w życie, bo magnaci Branicki, Potocki 
i Rzewuski kierując się swoim egoistycznym 
interesem zawiązali konfederację (zwaną tar-
gowicką) w obronie starych praw i przywile-
jów i udali się po pomoc do carycy Katarzyny. 
Ta z wielką ochotą wzięła ich w obronę, wy-
syłając do Polski swoje wojska, aby „zrobiły 
porządek”. Zieleńce (książę J. Poniatowski), 
Dubienka (gen. T. Kościuszko) to błyski naszej 
odwagi i chwały, zakończone całkowitą ule-
głością wobec Moskwy za sprawą króla, który 
zdradził założenia i ideały Konstytucji przystę-
pując do zdrajców targowiczan. „W nagrodę” 
Katarzyna przy udziale króla Prus zarządziła

II rozbiór (1793 r.). Powstanie Kościuszkow-
skie (marzec – listopad 1794 r.) wobec sprzy-
mierzonych Rosji i Prus nie miało szans powo-
dzenia. III rozbiór w 1795 r. zakończył istnienie 
naszego państwa na ponad 123 lata. A tak dla 
jasności – gdyby to ode mnie zależało, króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego nie wy-
mieniałbym w Apelu Pamięci. Wprawdzie 
przyczynił się mocno do uchwalenia Konstytu-
cji Majowej, ale szybko zdradził.

Wróćmy do naszych uroczystości. Msza 
w kolegiacie z okolicznościowym patriotycz-
nym kazaniem ks. kapelana, uroczystości 
w rynku z przemówieniem Pani starosty, ce-
remoniał wojskowy. No właśnie, uroczystości 
odbywają się w wielu miastach i gminach, my 
mamy jednak to szczęście, że aktywny udział 
Wojska Polskiego podnosi ich prestiż. 

Po uroczystościach w rynku uczestniczy-
łem w rozpoczęciu dni ochrony przeciwpoża-
rowej w Anielinie z udziałem przedstawicieli 
ochotniczych straży pożarnych. Dzień zakoń-
czyłem udziałem we wzruszającej uroczystości 
poświęcenia odnowionego krzyża w Maurycy. 
Wzruszającej, gdyż równe 100 lat temu 3 maja 
1916 roku przodkowie dzisiejszych mieszkań-
ców Maurycy krzyż ten ufundowali.

MIeLIśMy KONTROLę
Gmina Łask z uwagi na aktywność w po-

zyskiwaniu pieniędzy unijnych podlega w cią-
gu roku wielu różnym kontrolom. Jesteśmy 
jednak po kontroli wyjątkowej, bo komplekso-
wej, prowadzonej co 4 lata przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Łodzi. Protokół liczący 
ponad 150 stron plus załączniki podpisaliśmy 
6 maja. Nie stwierdzono żadnych poważniej-
szych uchybień. Podkreślono natomiast, że 
stan finansowy gminy jest dobry, a jeszcze kil-
ka lat temu wymieniano gminę Łask wśród sa-
morządów, które mogą nie być w stanie spłacić 
zadłużenia.
10 maja 2016 r. 

Gabriel Szkudlarek

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. W sobotę, 28 maja br., 
gmina Łask wraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zapra-
sza na godz. 10 na łaski rynek, gdzie na najmłodszych będzie czekała 
cała masa atrakcji i świetnej zabawy. Kolorowe stoiska, konkursy z na-
grodami, fotobudka, słodkie wypieki oraz warsztaty i zabawy dla dzie-
ci, to tylko nieliczne z przygotowanych na ten dzień niespodzianek. 
Jednak to nie wszystko. Następnego dnia (29 maja) na godz. 14.30 na 
Plac Lotników Łaskich zaprasza Klub 32. BLT, który także zorganizo-
wał wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.     
                MJ

Dzień Dziecka
zapraszamy na łaski rynek

Przyjęto łącznie 1677 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego, w tym tradycyjnie w formie papierowej 1378, a w formie 
elektronicznej przez platformę e-puap 11 i przez banki - 288. Niestety, 
wiele wniosków złożonych elektronicznie było błędnie wypełnionych. 
Wnioskodawców na bieżąco zapraszamy, także drogą telefoniczną do 
poprawek i uzupełnienia. Kolejne wnioski nadal systematycznie wpły-
wają, najliczniejszą grupą są rodzice składający wnioski na drugie dziec-
ko. Wydano 871 decyzji. Wypłata świadczeń realizowana jest za pośred-
nictwem przelewów bankowych na wskazane przez rodziny rachunki 
bankowe lub w kasie Banku PeKaO I Oddział w Łasku, z którym mamy 
podpisaną umowę. W naszej gminie jest rodzina posiadająca 6 dzieci 
(obecnie najliczniejsza), otrzymają miesięczne świadczenie w wysoko-
ści 3000 zł.               T. Sz.

500+ w Łasku



O V E R  G R O u p 
- „Przedsiębiorstwem Przyszłości”

maj 2016 r.

Firma OVeR Group otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2016”. 
Wyróżnienie przyznane zostało w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji 
Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości”. 

Sukces firmy z Łasku

Kapituła konkursowa, recenzując dzia-
łalność firmy, podkreśliła proinnowacyjność 
spółki, zwracając uwagę na rekomendację Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju do dofi-
nansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020, jej 
systemowe zarządzanie zasobami ludzkimi, 
otwartość na innowacje, efektywne budowa-
nie swojej rynkowej marki oraz realizację ce-
lów średnio- i długoterminowych w związku 
powstaniem w 2015 roku oddziału firmy 
OVER Group India w New Delhi.

 
- Dziękujemy za docenienie wysiłków ca-

łego naszego zespołu, wdrażanych przez nas 
innowacji, zarówno pod względem produkto-
wym, jak i obranej przez nas ścieżki rozwoju 
oraz sposobu zarządzania przedsiębiorstwem 
– mówią współwłaściciele firmy Paweł Tobo-
rowicz i Stanisław Gosiewski.

Panom P. Toborowiczowi oraz S. Gosiew-
skiemu dodatkowo przyznano wyróżnienie 
„Menadżer Sukcesu”. Otrzymują je szefowie 
firm, którzy wykazują szczególne, osobiste 
zaangażowanie w rozwój innowacyjnej go-
spodarki oraz kapitału ludzkiego w zarządza-
nych przez siebie przedsiębiorstwach. Nagro-
da przyznawana jest menadżerom o wybitnym 
dorobku i znaczących osiągnięciach zawodo-
wych.

Wyróżnienia prezesi OVER Group ode-
brali osobiście podczas uroczystej gali w Col-

legium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
19 kwietnia br.

Od 2013 roku wyróżnienie „Przedsiębior-
stwo Przyszłości” corocznie zdobywają firmy, 
które cechuje nowatorskie podejście do prowa-
dzenia biznesu. Program wskazuje przedsię-
biorstwa, które szybko się rozwijają, dystansu-
ją konkurencję, wprowadzają innowacyjne pro-
dukty i usługi, dynamicznie reagują na zmiany 
otoczenia, przez co pozytywnie zaskakują ry-
nek.

MI

SeSJe RAD – 24 bm. obradować będzie 
Rada Powiatu w Łasku (godz. 9, w sali kon-
ferencyjnej Starostwa). Radni zajmą się m.in. 
zmianami w tegorocznym budżecie powiatu, 
a także sprawozdaniami instytucji powiato-
wych, np. Powiatowego Zarządu Dróg i Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Dzień później (godz. 
11, miejsce – j.w.) obradować będą radni Rady 
Miejskiej. Najważniejszym punktem będzie 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmi-
strzowi Łasku absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2015 rok, ale radni zajmą się też 
m.in.: GPZOZ, realizacją gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych za 2015 r., zasobami pomocy spo-
łecznej, zatwierdzą też nowe taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków.

JUBILeUSz 35-LeCIA zawodowego 
pożarnictwa obchodzono w tych dniach w Ła-
sku. Podczas uroczystości przypomniano dzie-
je zawodowej straży pożarnej i jej dorobek. 
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu Pań-
stwowej Straży Pożarnej przedstawimy w na-
stępnym numerze. 

DWA mieszkania komunalne przybędą 
po remoncie budynku dawnego komisariatu 
policji w Kolumnie. W mieście od lat nie po-
wstają tego typu lokale, więc dwa pozyskane 
w ten sposób rozwiążą problemy mieszkanio-
we przynajmniej w części. Mieszkań komunal-
nych brakuje w Łasku od dawna.

PRzeDSzKOLA w gm. Łask – na nowy 
rok szkolny samorząd przygotował w podle-
głych 5 placówkach 675 miejsc oraz 46 w gru-
pach żłobkowych. Do połowy maja trwała do-
datkowa rekrutacja, ale wszystko wskazuje na 
to, że i tak zabraknie kilkadziesiąt miejsc. 

BUCzKOWSKIe Stowarzyszenie Pro-
ducentów Truskawek powstało z inicjatywy 
wójta gminy Bronisława Węglewskiego. Nowe 
stowarzyszenie z prezesem Dariuszem Walcza-
kiem na czele stawia sobie za cel nadanie na-
zwy geograficznej tym smacznym owocom, bo 
w kraju takowy wyróżnik ma jedynie truskaw-
ka kaszubska.

zMIANy w Powiatowym Zarządzie Dróg 
– kierownika Mariusza Mroza zastąpił Bartosz 
Wojtas, wcześniej pracujący w Wydz. Archi-
tektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa 
Powiatowego w Łasku.

„IKAR” zaprasza – do Galerii „Pod Rurą” 
w Widawie, ul. Pomorska 2, gdzie 20 bm. 
otwarto wystawę prac znanego plastyka Jacka 
Frąckiewicza pt. „Tuż obok”.

eKSPONATy dla Muzeum Historii Łasku 
– kolejne pamiątki ofiarowane przez mieszkań-
ców regionu trafiły do tej placówki, m.in. Kry-
styna Felcenloben z Łasku ofiarowała mundur 
galowy swojego ojca, przedwojennego prezesa 
Związku Inwalidów Wojennych - Mieczysława 
Maślankiewicza.

 zBIÓRKA odpadów komunalnych – od-
była się w gminie Łask 18-29 kwietnia br. Za-
interesowanie było bardzo duże, łącznie firma 
Eko-Region zebrała 152 tony odpadów. 



Gmina Łask otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura   
      Transportowa, Działanie I.1 Drogi dla projektu 

pn. „Poprawa Spójności systemu komunikacyjnego w Gminie Łask”. W skład projektu wchodzą:
 „Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku” - 1 202 m 
Etap I: odcinek o długości 356 m 
Etap II: odcinek drogi nr 103268E (130 m) 
Etap III: odcinek o długości 716 m wraz z budową kanalizacji deszczowej 
 „Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia 
 ulicznego na odcinku od ul. Jodłowej do ulicy Cisowej” – 176,5 m 
Etap I: ul. Dębowa przebudowa drogi 176,5 m
Etap II: ul. Dębowa budowa oświetlenia ulicznego
 „Budowa ulic na osiedlu Przylesie” – 702 m
Etap I: ul. Bohaterów Września 350 m 
Etap II: ul. Borowikowa i ul. Szkolna 352 m
Kwota dofinansowania - 1 530 566,74 zł, co stanowi 85% kosztów 
     kwalifikowalnych projektu
Całkowita wartość projektu - 2 862 048,06 zł 

maj 2016 r.

F u n d u s z e e u r o p e j s k i e d l a r o z wo j u r e g i o n u łó d z k i e g o

Każdy, kto przechodził w ostatnim czasie obok Parku Miejskiego 
w Łasku, z pewnością dostrzegł duże zmiany w tej enklawie 
zieleni. Park stał się o wiele większy, a to za sprawą powstania 
nowych alejek, które prowadzą nad niedostępny do tej pory staw. 

zmiany w parku

Ten rozwój był możliwy dzięki otrzymaniu przez gminę w ramach 
pierwszego Konkursu II edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze 
perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych 
parków”, dofinansowania na zadanie „Rewaloryzacja zabytkowego Par-
ku Miejskiego w Łasku” w wysokości 350 000,00 zł. Całkowita wartość 
projektu to 597 553,11 zł.

 Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2017, a w zakresie 
prac zaplanowano m.in.: odbudowę i odnowę urządzeń wodnych, roboty 
porządkowe, budowę nowych alejek oraz remont istniejących, budowę 
pomostów drewnianych, schodów na skarpie, montaż nowych ławek, ko-
szy na śmieci oraz zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu. Park Miejski im. 
Rodu Łaskich pięknieje w oczach, warto zatem w niedługim czasie udać 
na spacer i odkryć go zupełnie na nowo.

Michał Janiszewski
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Po eucharystii wszyscy uczestnicy w to-
warzystwie łaskiej Orkiestry Dętej przeszli na 
Plac 11 Listopada, gdzie po wciągnięciu flagi 
państwowej na maszt i odegraniu hymnu pań-
stwowego głos zabrała starosta łaski Teresa 
Wesołowska, która swoje wystąpienie zaczęła 
od słów: „Składamy dziś hołd twórcom Kon-
stytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw 
i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności 
wyznania, pokoju”.

Starosta Wesołowska podkreśliła również 
znaczenie wspólnoty:

- Chciałabym abyśmy wszyscy, zarówno 
w chwilach radosnych, jak i tych trudnych, 
chcieli i potrafili korzystać z doświadczeń 
twórców Konstytucji 3 Maja. Oni zrozumieli, 
że tylko działając wspólnie, jednocząc się po-
nad podziałami, odrzucając to co złe, a wybie-
rając to co dobre, można odnieść sukces.

Następnie odczytany został Apel Pamięci, 

Święto koNstytucji 3 Maja w Łasku 
We wtorek, 3 maja br., na Placu 11 Listopada w Łasku uroczyście obchodzono 225. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana przez kapelana garnizonu 
Łask księdza Krzysztofa Majsterka oraz proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i świętego Michała Archanioła w Łasku księdza kanonika Piotra Pirka.

po którym kompania reprezentacyjna 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku oddała salwę 
honorową. Ostatnim punktem obchodów było 
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepod-
ległości przez parlamentarzystów, przedsta-
wicieli władz samorządowych województwa 
łódzkiego, powiatu łaskiego, gminy, wojska, 
policji, straży, kombatantów, szkół i pozosta-
łych gości.

Po uroczystości, w Łaskim Domu Kultu-
ry wystawiony został spektakl grupy teatral-
nej „Pospolite Ruszenie” pod tytułem „Kraina 
Rozkoszy”. 

Rozpoczęcie Dni Ochrony 
Przeciwpożarowej - Anielin

Tego dnia w godzinach popołudniowych 
starosta T. Wesołowska reprezentowała samo-
rząd powiatowy podczas oficjalnego rozpoczę-
cia Gminnych Dni Ochrony Przeciwpożaro-
wej, które w tym roku organizowała Ochotni-
cza Straż Pożarna w Anielinie. 

Dariusz Cieślak
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Ponad sto osób wzięło udział w Rodzin-
nym Rajdzie Rowerowym „Rowerem po 
zdrowie” organizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Łasku i Klub Rowero-
wy „Jastrzębie Łaskie”.

rowerem po zDrowie

powiatowy Dzień onkologiczny 
 Współorganizatorami Powiatowego Dnia Onkologicznego (28 kwietnia br.) byli: starosta łaski, burmistrz Łasku, a także wójtowie 
gmin: Buczek, Sędziejowice i Wodzierady oraz Gminny zespół Opieki zdrowotnej w Łasku.

Tego dnia mieszkańcy powiatu mogli sko-
rzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i ba-
dań lekarskich. Z badania EKG oraz konsul-
tacji kardiologicznej skorzystało 100 osób, 
z badań laboratoryjnych – około 120 osób, ba-
dania USG jamy brzusznej wykonano 60 oso-
bom.  Ponadto, 60 osób skorzystało z porady 
dietetyka, 30 z porad chirurga onkologa oraz 
blisko 40 - z porad laryngologa. W Gminnym 
Zespole Opieki Zdrowotnej prowadzona była 
również nauka samobadania piersi zorganizo-
wana przez stowarzyszenie Amazonki.

- Do tej pory, badania były finansowe z bu-
dżetów powiatu łaskiego i gminy Łask. W tym 

roku, do współpracy zaprosiliśmy pozostałe 
samorządy gminne, dzięki czemu mieszkańcy 
mogli skorzystać np. z większej liczby badań 
USG. Dziękuję za to wsparcie i jestem przeko-
nana, że wspólnie sprawimy, że z roku na rok  
wachlarz usług w ramach naszej akcji będzie 
się rozrastał – mówi starosta łaski Teresa We-
sołowska.

Akcja profilaktyczna „Powiatowy Dzień 
Onkologiczny” została sfinansowana z budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego: po-
wiatu łaskiego, gminy Łask, Buczek, Sędziejo-
wice oraz Wodzierady.

Dzięki uprzejmości dowództwa 32. Bazy 

Trasa rajdu liczyła ponad 10 km i przebie-
gała przez malownicze tereny leśne Ostrowa 
i Baryczy. Na starcie zameldowało się ponad 
100 mieszkańców powiatu łaskiego, a najlicz-
niejsza rodzina była ośmioosobowa. Tuż za 
nią uplasowały się dwie grupy rodzinne, liczą-

ce po 7 przedstawicieli. Celem imprezy było 
upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki 
wśród społeczności lokalnej oraz promocja 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Patronat 
nad imprezą objęła starosta łaski Teresa Weso-
łowska.               Dariusz Cieślak

 W piątek, 13 maja, w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych 
rozwojem firm działalności przy wsparciu środków z Unii europejskiej.

Wszystkich przedsiębiorców przybyłych na spotkanie przywitała starosta łaski, Teresa Wesołowska, która w kilku słowach przybliżyła cel 
spotkania: 

- Chcemy zapoznać przedsiębiorców z powiatu łaskiego z najbliższymi konkursami, które ogłaszać będzie COP, w ich ramach będzie można 
pozyskać środki zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstw – tłumaczyła na wstępie starosta Wesołowska.

Spotkanie poprowadził Maciej Kokotek, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, który przeprowadził krótką prezentację dotyczą-
cą poszczególnych osi i konkursów, a następnie indywidualnie omawiał z zainteresowanymi przedsiębiorcami pomysł na rozwój ich własnych 
przedsiębiorstw. 

W obecnym okresie finansowania 2014-2020, COP pełni funkcję instytucji pośredniczącej – IP, która jest odpowiedzialna za efektywne roz-
dysponowanie funduszy unijnych z I osi „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” oraz II osi „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” pro-
gramu regionalnego dla województwa łódzkiego.

Celem przewodnim COP jest zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dofinansowania, a następnie jak najlepszym wykorzystaniu 
środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.

Dariusz Cieślak

rozwój przeDsiębiorstw w ramach 
perspektywy 2014-2020

Lotnictwa Taktycznego w Łasku bezpłatne ba-
dania profilaktyczne po raz kolejny wykony-
wane były w Łaskim Klubie Garnizonowym.

Dariusz Cieślak
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W dalszej kolejności radni pochylili się nad przyjęciem sprawozdań 
z jednostek organizacyjnych gminy, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Ponadto radni przyjęli sprawozdanie z wykonania Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Narkomanii.

S.O.

sesja raDy gminy w nowej 
s a L i  ko n F e r e n c yj n e j

W dniu 18 kwietnia br. Rada Gminy Buczek obradowała na 
XVI w tej kadencji sesji, która po raz pierwszy odbyła  się 
w nowo oddanej do użytku sali konferencyjnej. W związku 
z tym faktem zaproszony został proboszcz miejscowej parafii 
ks. zbigniew Dawidowicz, który dokonał poświęcenia. 

Przebudowy drogi dokonano na odcinku długości 2,6 km, wzmoc-
niono istniejącą nawierzchnię dywanikiem asfaltowym i geosiatką do 
szerokości 5,7 m oraz pobocza po 50 cm - z mielonego asfaltu. Posze-
rzono jezdnię, wyznaczono ciąg pieszo-jezdny, wykonano nowe oznako-
wanie poziome i pionowe drogi. W obrębie ulicy Szadek wybudowano 
zatokę autobusową. 

Zmodernizowana droga w znacznym stopniu usprawni dojazd 
mieszkańców Luciejowa do Łasku, poprawi też bezpieczeństwo dzieci 
dowożonych do szkoły w Buczku. Mieszkańcy Woli Buczkowskiej po-
ruszający się jednośladami będą mogli bezpiecznie dojechać do Buczku 
z pominięciem zatłoczonej drogi wojewódzkiej nr 483.

W.Sz.

kolejna inwestycja zakończona
Firma z gm. Błaszki zakończyła prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej Buczek - Wola Buczkowska. Wartość 
wykonywanych prac wyniosła 886 931,50 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach programu przebudowy dróg lokalnych (tzw. 
schetynówka), gmina uzyska zwrot 50% kosztów budowy. 

29 kwietnia br. w godzinach porannych 
grupa dzieci z oddziału przedszkolnego 
„0” w Buczku odwiedziła wójta gminy 
Bronisława Węglewskiego. 

Dzieci zostały przyjęte w nowej sali konfe-
rencyjnej, na której  w przystępny sposób wójt 
opowiedział im o swojej codziennej pracy. Ma-
łych gości rozpierała energia, a więc wchodzi-
li wszędzie i przyglądali się nieznanym miej-
scom, które po raz pierwszy mogli poznać  
podczas zwiedzania urzędu.

 Na zakończenie spotkania wójt obdaro-
wał każde dziecko prezentami: czapeczką z lo-
giem gminy, książką, przyborami szkolnymi, 
kamizelką odblaskową i słodyczami. Milusiń-
scy uśmiechnięci i zadowoleni upuścili gmach 
Urzędu Gminy.

PB

dzieci z wizytą u wójta gminy
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Podczas II Krajowego Święta Truskawki na buczkowskiej scenie wystąpią takie zespoły jak: Power Play, Bayera, Żuki, Dżem (gwiazda wieczoru 
pierwszego dnia imprezy)  Lovers, Defis, Freaky Boys, Gesek, Classic, Mario Bischin oraz DODA (gwiazda wieczoru drugiego dnia imprezy). 

Dzięki życzliwości sponsorów tj. Grene oraz europejskiego Centrum Gospodarczego Sp.z o.o. w drugim dniu Buczkowskiej Truskawki 
o godz. 22.00 wystąpi DODA. Ponownie po 8 latach zagości na naszej scenie. Mamy nadzieję, iż swoją osobowością przyciągnie tłumy słuchaczy 
z całej Polski, jak zrobiła to przed kilkoma laty.  

jeszcze jeDna gwiazDa wieczoru 

Serdecznie  zapraszamy!
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W pierwszej rundzie eliminacyjnej dziewczęta z Buczku rozegrały 
mecze w Bełchatowie. Pokonały w swojej grupie kolejno zespoły z Ze-
lowa i Kluk. W półfinale zwyciężyły gospodarzy z Bełchatowa i w finale 
- Gimnazjum nr 2 z Łasku. Do dalszych rozgrywek awansowały dwa 
najlepsze zespoły – Gimnazjum z Buczku oraz Publiczne Gimnazjum 
nr 2 z Łasku.

27 kwietnia na „Orliku” w Buczku odbyła się druga runda elimina-
cyjna, w której wzięły udział cztery zespoły – Gimnazjum w Buczku, 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, Gimnazjum w Ksawerowie oraz 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Bardzo dobrze zaprezentowa-
ły się dziewczyny z Buczku zajmując drugie miejsce, które dało awans 
do 16 najlepszych drużyn z terenu województwa łódzkiego. 

Kolejność drużyn:
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi -     7 pkt.
Gimnazjum Publiczne w Buczku  -     7 pkt.
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku  -     3 pkt.
Gimnazjum w Ksawerowie  -     0 pkt.
Drużyna z Buczku wystąpiła w składzie: Paulina Badowska, Sylwia 

Biskupska, Justyna Bordowicz, Karolina Frankiewicz, Anita Kłos, Mar-
tyna Kostrzewa, Joanna Kuźniak, Dominika Pokorska, Aleksandra Rej-
monczyk oraz Paulina Surowa. Opiekunem drużyny był Włodzimierz 
Czech.                  A.z.

coca – coLa cup
Dziewczęta z Gimnazjum w Buczku, jak co roku, przystąpiły do rozgrywek w piłkę nożną w 18 edycji Coca- Cola Cup. 
W tym roku w samym województwie łódzkim zgłosiło się 90 gimnazjów.

konkurs na nalewkę truskawkowĄ

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do dnia 24.06.2016 r. osobiście do pokoju nr 26 w Urzędzie 
Gminy w Buczku. Termin dostarczenia nalewki - do 24 czerwca 2016 r., w ilości minimum 0,7 L (na potrzeby degustacji dla 
Komisji Oceniającej) do godziny 15.30 do Urzędu Gminy w Buczku, pok. nr 26
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas II Krajowego święta Truskawki pn. „Buczkowska 
truskawka – marką województwa łódzkiego”, tj. 25 czerwca 2016 r. (sobota) około godziny 18.00
 
Wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział i zgłoszą swój produkt do konkursu, proszone są 
o zgłoszenie się w terminie rozstrzygnięcia konkursu celem wyłonienia zwycięzcy. 

Jeśli lubisz piec ciasta, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejsze i najbardziej pomysłowe ciasto truskawkowe. 
Ciasta prezentowane i degustowane będą na II Krajowym święcie Truskawki „Buczkowska truskawka – marką województwa 
łódzkiego”.
Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do dnia 24.06.2016 r. osobiście do Urzędu Gminy 
w Buczku (pok. nr 23)
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 25.06.2016 r. (około godz. 18.00) podczas II Krajowego 
święta Truskawki w Buczku.
Wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział i zgłoszą swój produkt 
do konkursu, proszone są o zgłoszenie się w terminie rozstrzygnięcia 
konkursu celem wyłonienia zwycięzcy. 

• Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej gminy Buczek (uwaga - zmiana regulaminu)

• Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej gminy Buczek (uwaga - zmiana regulaminu)
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Wszyscy ci, którym los planety jest szcze-
gólnie bliski, manifestują i pokazują, jak moż-
na zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia 
z korzyścią dla środowiska naturalnego oraz 
własnego zdrowia. Na tę okoliczność o godz. 
9.30 przed Łaskim Domem Kultury zgro-
madziły się dzieci i młodzież z przedszkoli, 
szkół podstawowych oraz gimnazjów z gminy 
Łask. Kolorowy pochód wraz z ekologiczny-
mi transparentami ruszył na plac 11 Listopa-
da. Na scenie można było poczuć niesamo-
witą energię, włożono bowiem wiele pracy 
w przegotowania, co zaowocowało wspaniały-
mi występami recytatorskimi, wokalnymi i ta-
necznymi.    

Na koniec tego ekologicznego happenin-
gu wszyscy uczestnicy chwycili za przygoto-
wane wcześniej pompony i stworzyli ogromny 
układ przedstawiający naszą planetę oraz hasło 
„Kocham Ziemię”.       MJ

Dzień ziemi w Łasku

Płk. dypl. pil. Ireneusz Nowak odbył pożegnalny lot na F-16, rozstając się w ten sposób z  łaskim lotniskiem. To swoista forma 
pożegnania, ale i podziękowania tym wszystkim, dzięki którym możliwe jest bezpieczne latanie na F-16 i wykonywanie zadań.
Oto kilka migawek pokazujących wspomniany lot, udostępnionych nam przez 32. BLT.                (P)

pożegnalny lot

Każdego roku w dniu 22 kwietnia obcho-
dzony jest światowy Dzień ziemi. W tym 
czasie na wielu otwartych imprezach moż-
na usłyszeć hasła zachęcające do ekolo-
gicznego stylu życia. 

    Z 32. BLT rozstaje się również kpt. Marek 
Kwiatek, oficer prasowy, przez 20 lat związa-
ny z Łaskiem, który awansował do Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jemu 
również podziękował za ofiarną służbę ppłk 
Robert Gurzęda. Awans kpt. M. Kwiatka od-
notowujemy z satysfakcją, gdyż jako redakcja 
i dziennikarze prasowi korzystaliśmy niejedno-
krotnie z jego pomocy.

Z łaską Bazą pożegnał się też odchodzą-
cy na emeryturę, po 29 latach pracy, w tym 
16 w tutejszej jednostce, Zbigniew Kmiecik. 
Zastępca dowódcy ppłk R. Gurzęda podzięko-

awanse, pożegnania…

Pożegnanie kpt. Marka Kwiatka

W łaskiej 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego nastał czas awansów i pożegnań. Oprócz dowódcy, który wylatuje na 
studia podyplomowe do USA, z Bazą zegnają się także inni. W Sali Tradycji pożegnano ppor. Łukasza Przesóra, 
lekarza ambulatorium 32. BLT, który przechodzi do 25. Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim. 
za służbę w Łasku podziękował mu zastępca dowódcy ppłk. Robert Gurzęda.

wał mu za sumienną pracę i wkład wniesiony 
w prawidłowe funkcjonowanie Bazy.      (PO)
Pożegnanie  ppor. Łukasza Przesóra



5 kwietnia w Galerii Holl Łaskiego Domu Kultury zaprezentowa-
no wystawę pokonkursową prac. Komisja wyłoniła po 2 najlepsze prace 
w 3 kategoriach wiekowych, dodatkowo postanowiono, by w każdej gru-
pie wiekowej przyznać po jednym wyróżnieniu. Podano również wyniki 
Ogólnopolskiego Finału Konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagro-
dy i dyplomy.

 

Międzynarodowa Komisja Edukacji Lotniczej i Kosmicznej CIEA FAI 
wybrała laureatów spośród najlepszych artystów z następujących państw - 
członków FAI: Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Indie, Japonia, Kanada, 
Litwa, Polska, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, USA, Włochy. 8-letnia 
Lidia Pankowska zdobyła srebrny medal FAI. Wyrazy uznania dla Lidii 
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Spotkałem Go ostatnio na Targach Turystycznych w Łodzi. Choć 
choroba poczyniła już spustoszenie w Jego organizmie, nie sprawiał 
wrażenia człowieka pogodzonego z przegraną. Miał jeszcze nadzieję, 
że wszystko pójdzie w dobrym kierunku…

Urodził się 18 kwietnia 1964 roku w Tczewie, ale geografię ukoń-
czył na Uniwersytecie Łódzkim i związał się z Łaskiem, pracując 
m.in. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, prowadził zajęcia 
w Klubie Garnizonowym, był nauczycielem akademickim na UŁ. 
Jego pasją była geografia i turystyka. Zapewne dlatego od trzydzie-
stu lat działał bardzo aktywnie w PTTK, m.in. prezesując przez dwie 
kadencje łaskiemu oddziałowi. To były chyba najlepsze lata tej orga-
nizacji w Łasku, bo umiejętnie łączył pasję z kompetencją, a ponadto 
potrafił zjednywać młodych ludzi.

Przez lata znajdywał też czas na pracę społeczną w samorządzie 
– w latach 2002-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ła-
skiego, w 2014 r. znów został radnym i ponownie wybrano go wice-
przewodniczącym Rady. Zasiadał w różnych gremiach zajmujących 
się turystyką i ochroną zabytków, współtworzył wiele organizacji, jak 
choćby Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Łaskie  Towarzystwo 
Kulturalne i Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej. Wszędzie dzie-
lił się swoją wiedzą,  doświadczeniem i życzliwością.

Był znakomitym popularyzatorem wiedzy o ziemi łaskiej, po-
trafił promować walory turystyczne regionu, doceniając potęgę sło-
wa pisanego. Jego znakomite artykuły promowały region, podobnie 
zresztą jak większe opracowania, np. „Sztetł Łask”. Wydał wiele fol-
derów, popularyzował liczne szlaki turystyczne, był autorem znako-

odszedŁ Tomasz dronka…

srebrny meDal Fai Dla 8-letniej Łaskowianki

- uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku oraz pani instruktor Pra-
cowni Plastycznej Klubu Garnizonowego 32. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go Urszuli Pankowskiej za tak wspaniały sukces! 

Pełne wyniki można znaleźć na stronie Międzynarodowej Federacji 
Lotniczej FAI:  www.fai.org                                            Andrzej Pikosz

To jeszcze jeden z tych z Łasku, którzy mogli jeszcze żyć, ale ulegli śmiertelnej chorobie. Niedawno żegnaliśmy zdzisława 
Jaskułę, teraz dopadła nas wiadomość o śmierci Tomasza Dronki. Przegrał, niestety, walkę z okrutną chorobą nowotworową 
zbierającą dziś znacznie większe żniwo niż przed laty zawały serca.

mitych map. Wszystko to, łącznie z pracą w Urzędzie Marszałkow-
skim w Łodzi, zabierało mu mnóstwo czasu, którego brakowało na 
wykończenie i obronę pracy doktorskiej. Ubolewał z tego powodu, 
ale też nie potrafił stać biernie wokół wielu pasjonujących Go zda-
rzeń i zjawisk.

Odszedł 15 maja br. Choć mawia się czasami, że nie ma ludzi 
niezastąpionych, jednak Pana Tomasza trudno będzie zastąpić…

(RP)

W styczniu tego roku  Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury ogłosił Regionalny Konkurs Młodych 
Artystów FAI - 2016 pt. „Sporty lotnicze w harmonii z naturą”. Konkurs organizowany corocznie od 1986 przez Międzynarodową 
Federację Lotniczą - FAI to szansa dla  młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. KMLiK ŁDK zorganizował Konkurs Regionalny po raz 
trzeci.  Wpłynęło 26 prac z Pracowni Plastycznej Klubu Garnizonowego 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Nagrodzona praca 8-letniej łaskowianki

Laureaci:
Lidia Pankowska - młodzik - nagroda - II miejsce w Konkursie 
     Ogólnopolskim
Malwina Witusik - młodzik - nagroda 
Kornelia Langowska - młodzik - wyróżnienie
Oliwia Langowska - junior młodszy - nagroda - II miejsce 
       w Konkursie Ogólnopolskim
Daria  Brozinska - junior młodszy -  nagroda
Karolina Piech - junior młodszy - wyróżnienie
Agata Sobczak - junior - nagroda - II miejsce w Konkursie 
                Ogólnopolskim
Julia Trzuskowska - junior -  nagroda
Wiktoria Molenda - junior – wyróżnienie. 
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Jest jednak w Szadku jeszcze coś innego, 
co wyróżnia to historyczne miasteczko, odgry-
wające przed wiekami ważną rolę w centralnej 
Polsce. Otóż od ponad dwudziestu lat działa 
w nim Towarzystwo Przyjaciół Szadku, które 
prowadzi ożywioną działalność społeczną, ma-
jącą na celu przede wszystkim promowanie tej 
miejscowości, przypominanie jej pięknych kart 
historii i dokumentowanie dziejów. Jak mało 
która miejscowość tej wielkości Szadek posia-
da już wiele opracowań, łącznie z monografią. 
A prawdziwą perełką w koronie jest „Biuletyn 
Szadkowski” wydawany bardzo sumiennie 
i z niezwykłą punktualnością od 2001 roku. 
Do rąk czytelników trafiło już 15 tomów tego 
bardzo potrzebnego wydawnictwa.

„Biuletyn” wydawany jest pod redakcją 
profesora Tadeusza Marszała, geografa, szefa 
Katedry Zagospodarowania Środowiska i Po-
lityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, 
członka PAN. Profesor od lat zajmuje się m.in. 
problemami lokalnymi i regionalnymi w wy-
miarze multidyscyplinarnym i to właśnie on za-
inicjował wydawanie „Biuletynu”. Myliłby się 
jednak ten, kto by sądził, że Profesor ogranicza 
się do przygotowywania kolejnych tomów tego 
pomnikowego wydawnictwa. W 1995 r. wydał 
monografię Szadku, zaś w 2012 r. – „Szadkow-
ski słownik biograficzny. Średniowiecze i rene-
sans”. Po redakcją Profesora powstało jeszcze 
sporo innych opracowań, choćby niezwykle 
kompetentny „Leksykon sołectw gminy Sza-
dek” (2004), ale nie miejsce tutaj, by prezen-
tować bibliografię dokonań T. Marszała i jego 
współpracowników, choć w gronie tym nie bra-
kuje wysokiej klasy specjalistów i naukowców.

Szadek nie jest dziś wielkim ośrodkiem 
miejskim, jak wiele tego typu miejscowości 
boryka się z wieloma problemami, ale zdobył 

szaDek Daje przykŁaD...
W ostatnich latach głośno jest o Szadku z kilku powodów. Miejscowość rozsławia wybitny radiowiec red. Marek Niedźwiecki, 
a także Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” kierowana od dawna przez świetnego menadżera prezesa Marka 
Kowalskiego, którego łascy radni mogli poznać osobiście podczas wizyty w Szadku, a także w czasie ostatnich dożynek 
gminnych. O wyrobach piekarni i masarni szadkowskiej GS krążą już po Polsce legendy…

się na wielki wysiłek i kontynuuje z rozma-
chem wspomnianą działalność wydawniczą. 
Profesora T. Marszała i Uniwersytet Łódz-
ki dzielnie wspiera samorząd Szadku, a także 
Towarzystwo Przyjaciół Szadku z przewodni-
czącą Zarządu Dorotą Stefańską. Ta ostatnia to 
emerytowana nauczycielka tutejszego zespołu 
szkół, ale energii może jej pozazdrościć sporo 
młodzieniaszków. Towarzystwo od lat stara się 
trzymać rękę na pulsie życia kulturalnego mia-
sta, co zaowocowało już kolejnymi opracowa-
niami, wydawnictwami książkowymi czy wy-
stawami. Sama pani prezes jest autorką wielu 
artykułów.

W 2008 roku za sprawą Towarzystwa i go-
spodarzy miasta oraz gminy, a także darczyń-
ców ukazał się reprint książki z 1870 roku 
A. J. Parczewskiego pt. „Monografia Szadku”. 
Związany z Ziemią Sieradzką autor tej cennej 
pozycji wydawniczej z czasów zaborów przy-
pomniał najpiękniejsze karty z dziejów Szad-
ku, a że korzystał z wielu źródeł dziś już nie-
istniejących, książka ta jest niezwykle cenna 
z punktu widzenia historii i nauki. Dokonania 
Parczewskiego we wspomnianym reprincie 
przypomniała prezes D. Stefańska.

Dlaczego tyle uwagi i miejsca poświęca-
my Szadkowi i wydawnictwom związanym 
z tą miejscowością? Przede wszystkim dlatego, 
że miasteczko to jest znakomitym przykładem 
żywotności i aktywności na polu nauki i kultu-
ry, potwierdzając niejako starą prawdę, że nie 
tylko chlebem i szynką człowiek żyje. Wiele 
bardziej znaczących miejscowości, posiadają-
cych również chlubne karty historii, nie doce-
nia tego, co w Szadku stało się czymś normal-
nym i służy budowaniu tożsamości, lokalnego 
patriotyzmu. Warto zatem uczyć się nawet od 
małego Szadku…

Na szczęście tym śladem idzie coraz wię-
cej miejscowości. Sędziwy Łask, podobnie jak 
Szadek, już dawno docenił społeczny ruch re-
gionalny, wspierając Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej, jednocześnie dmuchając i chu-
chając na swoją „Panoramę Łaską”, miesięcz-
nik wydawany nieprzerwanie od 2002 roku. 
Choć oficjalnie jest periodykiem samorządo-
wym i ma na celu informowanie o aktualnych 
sprawach miasta i gminy, od lat wspomaga tak-
że samorządy powiatu łaskiego, a niejako przy 
okazji promuje region i jego mieszkańców, 
kładąc olbrzymi nacisk na budowanie lokal-
nego patriotyzmu. „Panorama” trafia do wie-
lu przyjaciół Łasku rozsianych po całym kraju 
i na kuli ziemskiej – otrzymywaliśmy sygnały 
m.in. z dalekiej Australii i RPA. Od 2011 roku 
za sprawą samorządu i Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej wydawane są też „Zeszyty Ła-
skie”, których celem jest, podobnie jak w przy-
padku rocznika z Szadku, dokumentowanie do-
robku i dziejów miasta. W 2011 roku ukazał się 
tom za 2010 rok, w 2014 roku – tom podwójny 
– nr 2-3 za lata 2011-2012. Wszystko wskazuje 
na to, że niedługo do rąk czytelników trafi ko-
lejny tom za lata 2013-2014. 

Ziemia łaska ma się czym chwalić od wie-
ków, ale ostatnie dziesięciolecia nie szczędzą 
jej problemów. Choć głośno nie tylko w kraju 
o tutejszych F-16 i walorach przyrodniczych 
regionu, bolesnym wyznacznikiem współcze-
sności jest m.in. bardzo wysokie bezrobocie. 
Może je skutecznie zmniejszyć stworzenie do-
datkowych miejsc pracy, o co trzeba bezustan-
nie zabiegać choć nie jest to łatwe, za to można 
rozwijać kulturę i naukę, promować dorobek 
miasta, który jest niemały, przyciągać przy-
szłych inwestorów. To jedna z dróg pokonywa-
nia barier i wychodzenia na prostą.  (P) 
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Nie pamiętam żołnierzy radzieckich, ale do 
dziś noszę w pamięci taki obrazek: idę z Ojcem 
ulicą trzymając go za rękę, a on drugą ręką pro-
wadzi rower. Nagle zatrzymują nas jacyś męż-
czyźni, przystawiają pistolet do głowy Ojca, 
rower pada, a w obracających się jego kołach 
odbija się wysokie słońce. Do dziś to widzę, 
pewnie krzyczę i płaczę, ale tamci brutalnie 
mnie odpychają.

Pamiętam też, jak chodzę po rozległym 
dworskim dziedzińcu Tarajewicza i obserwuję 
egzekucję psów dokonywaną przez krasnoar-
miejca. Staje przed każdą budą i strzela. Widzę 
jeszcze, jak sołdaty wynoszą naręcza bielizny 
i ubrań z budynku, jak przez okno do otacza-
jącego dwór parku wylatują książki z pańskiej 
biblioteki. Widzę taż samego Tarajewicza, któ-
ry kiwa do mnie i szeptem mówi abym brał so-
bie te wyrzucone prze krasnoarmiejca foliały. 
Więc szybko chwytam, ale tylko te, w których 
są obrazki i w pośpiechu uciekam do domu.

Po aresztowaniu Ojca mama i ja poszliśmy 
do dziadka do Kryszyłowicz. Ale nie otrzy-
maliśmy tam żadnego moralnego wsparcia, 
bo dziadek Cyprian zbył nas słowami: „Paweł 
sam sobie winien”. Nie wiem, co miał na my-
śli, chyba to, że Ojciec został zmobilizowany 
i walczył pod Łunińcem, a po klęsce wrócił do 
domu w mundurze i z karabinem. Wracaliśmy 
więc z Mamą do Domaradzkich przez las, kie-
dy Ona poleciła mi, bym zakopał swoją piękną 
rogatywkę z orzełkiem. „Po wojnie ją sobie od-
kopiesz” - dodała.

Minęło 75 lat, a ja ciągle nie mogę poje-
chać po moją ukochaną czapkę.

Następny obraz, jaki się zjawia, to odkryty 
ciężarowy samochód, na który Mama i Babcia 
wrzucają jakieś pakunki i łachy, ładują Ojca ro-
wer, wsadzają mnie i o dwa lata młodszą sio-
strę. Widzę jeszcze jak Babcia przyciska ręce 
do piersi i płacze, a potem robi znak krzyża 
w nasza stronę. Odjeżdżamy.

W Baranowiczach ładują nas do towarowe-
go pociągu, my na podłodze, dwie rodziny ży-
dowskie na „narach”. A kiedy pociąg gwałtow-
nie rusza, jedna z Żydówek zwala się na dół. 
Ktoś spieszy jej z pomocą. „Pomogę pani!”. Na 
to ja (znam to z opowieści Mamy): „Teraz nie 
ma już panów, teraz są towarzysze!”

W tym wagonie jechaliśmy ponad miesiąc, 
aż wyładowano nas w Pietropawłowsku, w pół-
nocnym Kazachstanie nad Iszymem. Począt-
kowo zawieziono nas do kazachskiego aułu, 
potem trafiliśmy do wsi Spasowka, w końcu 
do kołchozu w Ilince. Była to rozległa wieś, 
konglomerat narodowości i języków: Rosjanie, 
Ukraińcy, Białorusini, Ingusze, Czeczeni, Ta-
tarzy, Chińczycy, Żydzi, Mongołowie, Polacy 
i Niemcy. Nie budowano nowych domów, lecz 
przydzielano nowoprzybyłych do rodzin tam 
osiadłych. Ciasnota była straszna, za to na ste-
pie bardzo szybko rosły narodowe cmentarze. 

Pewna odyseja kresowa
W mojej miejscowości (Domaradzkie, powiat Nieśwież, województwo nowogródzkie, gdzie się urodziłem) rozmawiano po białorusku, 
po polsku i w jidysz. Te trzy języki posiadały równe prawa i ja dość dobrze się nimi posługiwałem. Tak było do 17 września 1939 roku. 
Tego wieczora wszyscy wylegli na ulice, bowiem mimo pogodnego nieba, słychać było bardzo wyraźny pomruk burzy. To biły gdzieś 
za rzeczką Łań, za lasem,  ciężkie sowieckie działa. Nazajutrz kończyłem sześć lat…

Prawie druga wieś z krzyżami, muzułmańskimi 
palikami, płaskimi macebami i żelaznymi tycz-
kami wieńczonymi czerwonymi gwiazdami.

Mój ojciec został zaocznie skazany ze 
,,słynnego” paragrafu 58 na dziesięć lat wię-
zienia na Wyspach Sołowieckich na Morzu 
Białym, skąd wrócił do nas dopiero na mocy 
amnestii po podpisaniu układu Sikorski-Maj-
ski.

Nie mniej ciekawie przedstawia się histo-
ria mojej rodziny ze strony Babci Suszczewicz. 

Otóż Babcia Anna musiała być nie lada piękno-
ścią, skoro upodobał ją sobie miejscowy dzie-
dzic Tarajewicz (wzmianka o tej zaściankowej 
szlachcie jest w „Panu Tadeuszu” Mickiewi-
cza) i tu sprawa się gmatwa – albo ją poślubił, 
albo uwiódł. W każdym razie na świat przyszła 
dziewczynka, której nadano imię Ola. Taraje-
wicz wybudował dla Babci okazały dom, tuż 
przy swoim dworze, a ciocia Ola kształciła się 
później w Kijowie, w „Czastnoj Żenskoj Szko-
le dla Błagorodnych Diewic”. W tymże Kijo-
wie spotkała na jakimś balu carskiego oficera 
Grzegorza Buniewicza, miłość od pierwszego 
wejrzenia.

Do Kijowa wkroczyli bolszewicy. Od cio-
ci Oli i wuja Grzegorza żądali jednego: złota. 
Albo wujostwo nie mieli tego kruszcu, albo 
liczyli na czyjąś pomoc i nie ulegli pogróż-

Autor wspomnień z siostrą Haliną podczas zsyłki w Kazachstanie, ok. 1943 roku, 
zdjęcie ze zbiorów E. Iwanickiego

kom. Krasnoarmiejscy zawlekli ich nad brzeg 
Dniepru i tam w swoisty sposób ukrzyżowali. 
Zamiast gwoździ przywiązali ich do krzyży. 
„Niech tak powiszą parę dni, to skruszeją”. Ale 
w nocy ich służba przekradła się jakoś nad rze-
kę i uwolniła ciocię i wujka.

Po tym zdarzeniu zbiegli oboje na bardzo 
daleki wschód, bo aż do Irkucka, gdzie wu-
jek obrał sobie zawód cukiernika, by po kilku 
latach awansować na dyrektora ,,sacharno-
wo zawoda”. Ciocia Ola odnalazła nas potem 

w Kazachstanie i bardzo chciała zabrać mnie ze 
sobą, przekonując Mamę, czyli swoją siostrę, 
że wywózki nie przeżyjemy.

Przeżyliśmy! W 1946 wróciliśmy do Oj-
czyzny, ale nie do ojcowizny. Babcia umarła 
w czasie okupacji w Domaradzkich. Dziadek 
Cyprian, który prze wojną był leśnikiem, po 
wojnie żył w kołchozie i codziennie szedł do 
pracy 17 kilometrów w jedną stronę, a miał już 
ponad 90 lat. Któregoś dnia nie doszedł. Tak 
skończył Ojciec mojego Ojca.
  eugeniusz Iwanicki

-------------------------------------------
Przedruk z „Magazynu Polskiego na 

Uchodźstwie”, wydawanego przez Związek 
Polaków na Białorusi, nr 1 z 2015 r.
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System integracyjny ma za zadanie łączyć 
ze sobą dzieci o różnych potrzebach eduka-
cyjnych i pozwalać im razem funkcjonować. 
Dziecko od najwcześniejszych lat swego ży-
cia powinno uczyć się tolerancji, solidarności 
i poszanowania godności każdego człowie-
ka. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego włączają się w grupę 
rówieśniczą na zasadzie równości praw i obo-
wiązków z uwzględnieniem indywidualnych 
możliwości każdego dziecka. W procesie inte-
gracji każdy od każdego czegoś się uczy, każdy 
musi znaleźć swoje miejsce w grupie i nauczyć 
się rozwiązywać różnorodne problemy. Najlep-
szym wiekiem do kształtowania postaw spo-
łecznych jest wiek przedszkolny. 

inTegracyjne ,,moTyLki” 

W roku szkolnym 2015/2016 do grupy VI 
integracyjnej ,,Motylki” uczęszcza 20 dzieci, 
w tym 5 dzieci posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego. Dzieci są pod 

Pierwsza grupa integracyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w gm. Łask została utworzona we wrześniu 2010 r. w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 im. Leśnych Skrzatów w Łasku. Jest to grupa VI „Motylki”.

W tym dniu do przedszkola  przybyli rodzice z dziećmi, które dopie-
ro od września  rozpoczną naukę i zabawę w przedszkolu. 19 dzieci wraz 
z rodzicami wzięło udział w zabawach na wesoło z językiem angielskim, 
plastyczno - artystycznych oraz muzyczno - ruchowych. Po zabawach 
był poczęstunek dla wszystkich oraz zabawy na placu zabaw. Tego dnia 
pracownicy przedszkola wraz z dyr.  Hanną Waśniewską udzielali odpo-
wiedzi na pytania, informowali o sposobie pracy w przedszkolu. Dzień 
otwarty upłynął w miłej i radosnej atmosferze zabawy i wzajemnej po-
mocy, mającej na celu ułatwienie adaptacji małych przedszkolaków. 

AP

dzień oTwarTy w przedszkoLu 
Nowy etap w życiu małego dziecka, jakim jest rozpoczęcie 
pobytu w przedszkolu, bywa stresujący zarówno dla malucha 
jak i rodzica, by temu zapobiec i umożliwić łagodną adaptację, 
w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku odbył się w sobotę, 
16 kwietnia br., otwarty dzień adaptacyjny. 

Konkurs odbył się 21 kwietnia 2016 roku w Przedszkolu Publicznym 
nr 4 w Łasku, które znajduje się w… lesie. Była to II edycja konkur-
su. W tym roku celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przy-
rodniczych, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na 
scenie, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego. W konkursie 
udział wzięło 15 dzieci z gminy Łask oraz gminy Dobroń w wieku od 3 
do 6 lat. Z Przedszkola nr 1 w Łasku: Wiktoria Mackiewicz (3 l.) i Mał-
gorzata Domańska; z Przedszkola nr 3: Adrian Jarczyński (5 l.), Igor Pi-
larski (5 l.); z Przedszkole nr 4: Małgorzata Bednarek i Zofia Skwarczyń-
ska; z Przedszkola nr 5: Zuzanna Teodorczyk (6 l.) i Piotr Paliński (6 l.); 
z Przedszkola nr 6 - Wojciech Jasiński (4 l.); z Przedszkola w Dobroniu 
- Jakub Nowacki; z Przedszkola w Dobroniu Filia w Mogilnie Dużym: 
Nadia Kania, ze Szkoły Podstawowej w Łasku im I. J. Paderewskiego: 
Gabriela Górna (5 l.), Maria Michalska (5 l.); ze Szkoły Podstawowej 
w Wiewiórczynie: Roksana Grószczyńska i Błażej Jurga. 

W jury konkursu zasiedli oficjalni goście: przedstawiciel Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Kolumna - Maciej Pęśko; radny gminy 
Łask – Grzegorz Rosiak, przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola 
– Agnieszka Milczarek, dyrektor Przedszkola nr 4 – Hanna Waśniew-
ska oraz przedstawiciel organizatora – Jolanta Kuśmirowska. Konkurs 
zorganizowały nauczycielki Przedszkola nr 4 w Łasku: Grażyna Knol, 

Leśne skrzaty zaProsiły do Lasu
Wszystkim dzieciom świat przyrody i baśni jest bardzo bliski. Fascynuje on także wielu pisarzy i poetów. z tego 
powodu tegoroczny konkurs recytatorski zorganizowany dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych gminy Łask 
i Dobroń, przebiegał pod hasłem „Leśne Skrzaty zapraszają do lasu”. 

Renata Popławska, Anna Piotrowska. Po recytacji wierszy przyrodni-
czych, wręczono wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody, nagrody dodatko-
we ufundowane przez Nadleśnictwo Kolumna pełniące rolę oficjalnego 
patrona konkursu. 

Grażyna Knol, Anna Piotrowska

opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Rów-
noległa praca dwóch wychowawców nauczy-
ciela prowadzącego oraz nauczyciela wspoma-
gającego pozwala na indywidualizację procesu 
nauczania oraz integrację ze środowiskiem ró-
wieśniczym. Dzieci uczestniczą w indywidual-
nych zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-
kompensacyjnych oraz terapii logopedycznej. 
Od października 2015 r. w przedszkolu funk-
cjonuje nowa sala do zajęć rewalidacyjnych 
oraz pracy indywidualnej. Sala jest kolorowa, 
doposażona w ciekawe pomoce dydaktyczne 
dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci. 

Kamila Rzeźniczak, Renata Pacuszka
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W uroczystości uczestniczyły także władze 
gminy, radni,  sołtysi oraz kierownicy jednostek 
gminnych. Mszę poświęconą wszystkim pole-
głym za Ojczyznę odprawił ks. proboszcz Jerzy 
Dominowski z parafii w Marzeninie. Uczestni-
cy złożyli wiązanki kwiatów w narodowych 
barwach oraz zapalili znicze. 

Wójt gminy Jerzy Kotarski przemawiając 
do zebranych podziękował społeczności Prusz-
kowa za to, że podtrzymuje wieloletnią trady-
cję czczenia pamięci zamordowanych, zawsze 
przygotowuje polowy ołtarz, podkreślił że jest 
to wkład w utrzymanie tak trudno wywalczonej 
wolności dla kolejnych pokoleń Polaków. Jest 
to też wspaniała lekcja patriotyzmu dla dzieci 
i młodzieży biorącej udział w żywej lekcji hi-
storii, która również nie pozwoli im zapomnieć 
o minionych wydarzeniach.

śWIęTO FLAGI I ROCzNICA 
KONSTyTUCJI 3 MAJA

Tego samego dnia uczestnicy uroczysto-
ści z Woli Marzeńskiej przemieścili się do 
Sędziejowic pod pomnik ufundowany przez 
społeczność w hołdzie dla wielu pokoleń Po-
laków walczących o wolność i niepodległość, 
odsłonięty w 150. rocznicę Powstania Stycz-
niowego. Tutaj również złożono kwiaty, a na-
stępnie uczniowie z drugich klas Gimnazjum 

gm. sędziejowice: majowe święta
Czcząc Narodowy Dzień zwycięstwa, 9 maja br. przed obeliskiem upamiętniającym dziewięciu rozstrzelanych 
Polaków przez niemieckich najeźdźców, usytuowanym w lesie w Woli Marzeńskiej, podczas mszy polowej 
zebrali się okoliczni mieszkańcy, liczna grupa uczniów i harcerzy ze szkół z Marzenina i Sędziejowic wraz 
z dyrektorami i wychowawcami oraz poczty sztandarowe z OSP w Marzeninie i Pruszkowie. 

w Sędziejowicach  wykonali widowiskowego 
poloneza, później symbolicznie zebrani prze-
nieśli ogromnych rozmiarów flagę państwową 
wokół pomnika, świętując tym samym majowe 
Święto Flagi. 

Następnie uczniowie ZSO nr 1 im. Po-
wstańców 1863 r. w Sędziejowicach wystąpili 
w plenerowym widowisku patriotycznym upa-
miętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja.  
Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu w efektow-

nych strojach z XVIII w., oddającym klimat 
i realia tamtych czasów, mogliśmy się dowie-
dzieć, ile trudu i walki musieli włożyć polscy 
patrioci, by uchwalając Konstytucję zapobiec 
upadkowi naszego kraju. Całość uroczystości 
w Sędziejowicach pod kierunkiem dyrektora 
szkoły Barbary Gawor przygotowali nauczy-
ciele sędziejowickiej placówki.

         Mirosław Potasiak
Fot. M. Kidawski

Świętowanie w dniu 15 maja rozpoczęto od zbiórki pododdziału 
strażackiego wraz z pocztami sztandarowymi na placu OSP Bilew oraz 
uroczystej mszy świętej polowej odprawionej w intencji strażaków i ich 
rodzin, przez ks. Jerzego Dominowskiego – proboszcza parafii w Marze-
ninie. Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie to prężnie działająca jednost-
ka spośród 11 OSP w gminie z tradycją sięgającą 1926 roku, aktualnie 
skupia 62 członków, w tym 8 kobiet, i drużynę młodzieżową. 

Rys historyczny jednostki przedstawił prezes jednostki druh Krzysz-
tof Domowicz. Po wielu staraniach w październiku 2015 r. bilewscy dru-
howie doczekali się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest to 
6-osobowy, lekki uprzywilejowany pojazd specjalny włoskiej firmy na 
podwoziu Iveco Daily 65C17D zakupiony za kwotę 402.840 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy Sędziejowice wyniosła 222.840 zł, w tym fun-
dusz sołecki - 13.035,85 zł, 150.000 zł to dotacja WFOŚiGW w Łodzi oraz 
30.000 zł - środki własne OSP Bilew. Obchodzony jubileusz stał się okazją 
do poświęcenia i oficjalnego przekazania samochodu druhom z Bilewa.  
   Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono zasłużonych straża-
ków: Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej: Srebrną - Je-
rzego Kotarskiego, Brązową - Krzysztofa Domowicza i Radosława Flor-
czaka, Złotym Znakiem Związku OSP RP - Stanisława Tokarka, Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa: Złotym - Krzysztofa Chachułę, Wojcie-
cha Domowicza, Andrzeja Janiaka, Sławomira Masiaka, Jarosława Saga-
na i Andrzej Światowego; Srebrnym - Grzegorza Bartczaka, Krzysztofa 
Bednarkiewicza, Wojciecha Felakowskiego, Andrzeja Komorowskiego, 
Czesława Masiaka, Ireneusza Omyłę i Romana Przychodniaka; Brązo-
wym - Bartosza Dąbrowskiego, Dawida Grzybińskiego, Sylwestra Hała-
dyniaka, Adriana Pilarskiego, Antoniego Szubańskiego i Piotra Szubań-
skiego, Odznaką Strażak Wzorowy - Beatę Domowicz, Dorotę Florczak, 
Sylwestra Gąsiorowskiego, Jakuba Kochelaka, Agnieszkę Masiak, Syl-

Obchody Gminnego Dnia Strażaka `2016 w gminie Sędziejowice były połączone z Jubileuszem 90-lecia powstania Ochotniczej Straży w  Bilewie.

wię Mielczarek, Jacka Okrasę, Martę Sobala i Małgorzatę Szubańską, 
Odznaką za wysługę: 55 lat w OSP - Józefa Kowalczewskiego, 50 lat 
w OSP - Tadeusza Filipczaka, Wiesława Filipczaka i Tomasza Radzika, 
45 lat w OSP - Zbigniewa Bednarkiewicza i Tadeusza Szubańskiego. 

Strażackie święto uświetnili zaproszeni goście: reprezentujący posła 
na sejm RP Łukasza Rzepeckiego - dyrektor biura Marcin Caban, Jolan-
ta Zięba-Gzik – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Katarzyna 
Szymańska z WFOŚiGW, Teresa Wesołowska – starosta łaski, st. bryg. 
Piotr Rudecki – komendant powiatowy PSP w Łasku, podinsp. Piotr Bie-
lewski – komendant KP Policji w Łasku, ppłk Robert Bogdanowicz - 
szef logistyki 32. BLT w Łasku, Wojciech Pokora – członek Zarządu 
OW i prezes Zarządu OP Związku OSP RP w Łasku, Edward Janusz 
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wykonanie BudżeTu gminy sędziejowice za 2015 r.
Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został uchwałą nr IV/19/14 

Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w wysokości: do-
chody ogółem - 17.744.902,00 zł, wydatki  ogółem - 19.013.689,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów 
w następujących wysokościach: dochody ogółem - zwiększono do kwoty 
20.201.160,56 zł, tj. o 2.456.258,56 zł (wzrost o 13,84%), w tym docho-
dy bieżące - zwiększono do kwoty 18.974.196,56 zł, tj. o 1.292.904,56 
zł (wzrost o 7,31%), dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 
1.226.964,00 zł, tj. o 1.163.354,00 zł (wzrost o 1828,89%).  

Zmiany planu wydatków dokonano w następujących wysoko-
ściach: wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 20.464.280,56 zł, tj. 
o 1.450.591,56 zł (wzrost o 7,63%), w tym wydatki bieżące - zwiększono 
do kwoty 17.756.017,56 zł, tj. o 1.034.220,56 zł (wzrost o 6,18%), wy-
datki majątkowe - zwiększono do kwoty 2.708.263,00 zł tj. o 416.371,00 
zł (wzrost o 18,17%). 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW: 
W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów  w następują-
cych wysokościach :

dochody ogółem - w kwocie 20.104.855,52 zł, co stanowi 99,52%, 
dochody bieżące - w kwocie 18.910.524,11 zł, co stanowi 99,66%, do-
chody majątkowe - w kwocie 1.194.331,41 zł , co stanowi 97,34%.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następu-

jących wysokościach :
wydatki  ogółem - plan wydatków  w wysokości 20.464.280,56 zł 

wykonano w wysokości 20.057.231,38 zł, co stanowi 98,01%
wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 17.756.017,56 zł wy-

konano w wysokości 17.414.996,00 zł, co stanowi 98,08%
wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 2.708.263,00 zł 

wykonano w wysokości  2.642.235,38 zł, co stanowi 97,56%
Szczegółowa struktura dochodów i wydatków dostępna jest na stro-

nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice.
Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie 

2.642.235,38 zł zawierają się:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska - 

1 700,00 zł, - Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Leśnej 
w Sędziejowicach - 365 925,39 zł, - Zakup pompy głębinowej na SUW 
Siedlce  - 11 651,40 zł, - Modernizacja chodnika oraz placu postojowe-
go w m. Sędziejowice - 16 749,78 zł, - Naprawa nawierzchni części ul. 
Rolniczej w m. Sędziejowice-Kolonia - 24 995,88 zł, - Przebudowa drogi 
dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dobra - 6 950,00 zł, - Przebu-
dowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku 
od km 0+000 do km 1+592 (działki nr 178/1, 178/3, 179/3, 257 i 294) - 7 
500,00 zł, - Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości 
Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660 (działka nr 16) 
- 4 000,00 zł, - Przebudowa drogi gminnej Nr 103053E Wola Marzeń-
ska - Niecenia – Sięganów - 164 310,41 zł, - Przebudowa drogi gminnej 

nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice na odcinku od 
km 0+000 do km 1+378 (działki nr 23, 11 i 97) - 34 440,00 zł, - Przebu-
dowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek- Sędziejowice - Kozuby na 
odcinku od km 0+000 do km 1+809 - 1 388 914,59 zł, - Zakup kosiarki 
na wysięgniku - 52 275,00 zł, - Zakup kosiarki samojezdnej - 16 759,00 
zł, - Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Ła-
sku - 4 254,12 zł, - Zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej - 10 000,00 zł, - Modernizacja budynku OSP w Gra-
bii - 16 200,00 zł, - Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach - 
56 772,49 zł, - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu ła-
skiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sędzie-
jowice - 12 300,00 zł, - Dotacja celowa na zakup i dostawę fabrycznie 
nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x2 
wraz z wyposażeniem dla OSP w Bilewie - 222 840,00 zł, - Dotacja 
celowa na zakup materiałów do wymiany instalacji centralnego ogrze-
wania dla OSP w Pruszkowie - 5 000,00 zł, - Dotacja celowa na zakup 
sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dla OSP w Marzeninie 
- 5 000,00 zł, - Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Sę-
dziejowicach - 10 651,70 zł, - Przebudowa części pomieszczeń sanitar-
nych w budynku szkoły w Sędziejowicach - 76 869,21 zł, - Urządzenie 
placu zabaw na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół w Marzeninie 
- 7 920,18 zł, - Organizacja placu zabaw przy ZSO nr 1 w Sędziejowi-
cach - 14 700,00 zł, - Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania 
ze stali nierdzewnej - 7 601,54 zł, - Osiągnięcie standardów w budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach - 42 159,00 zł, 
- Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze trans-
portowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu 
łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Karsznice 
oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty - 4 910,88 zł, - Zakup falownika 
do sterowania pracą dmuchaw na oczyszczalni ścieków - 4 413,06 zł, 
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pruszków - 15 793,20 zł, - 
Urządzenie placu zabaw w m. Dobra - 9 478,55 zł, - Przebudowa świe-
tlicy wiejskiej w Kustrzycach - 11 000,00 zł, - Utwardzenie placu przed 
świetlicą wiejską w Osinach - 8 200,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 47.624,14 zł.
Przychody budżetu gminy w 2015 r. wykonano w kwocie 974.899,40 

zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 742.862,00 zł 
oraz z wolnych środków - 232.037,40 zł.  

Zgodnie z planem, ze środków budżetu spłacono raty zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 721.500,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Sędziejowice posiadała zobo-
wiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.320.362,00 zł, co 
stanowi 11,54% wykonanych dochodów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych, jest spełniony.

skarbnik
Grzegorz Dębkowski

- reprezentujący nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna Adama Pewnia-
ka, ks. kan. Jarosław Wojtal - powiatowy kapelan strażaków, Bronisław 
Węglewski – wójt gminy Buczek oraz gospodarze uroczystości: Jerzy 
Kotarski - przewodniczący komitetu obchodów, druh Wojciech Fraszka 
- prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach, Da-
riusz Cieślak – przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice wraz z rad-
nymi, sołtysi, a także dyrektorzy i właściciele firm współpracujących 
z sędziejowickimi strażakami, kierownicy jednostek gminnych, a przede 
wszystkim delegacje strażaków z OSP gminy Sędziejowice oraz siedmiu 
zaprzyjaźnionych jednostek z gminy Buczek, Łask i Zapolice. Uroczy-
stość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta „DRUH” z OSP Sędziejowice. 
Nie zabrakło też członków rodzin strażaków i pozostałych mieszkańców. 

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach docenili poświęcenie 
i wkład strażaków w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich 
mienia. Wójt Jerzy Kotarski oraz prezes Wojciech Fraszka podzięko-
wali zaproszonym gościom za przybycie, a mieszkańcom i strażakom 

za udział w uroczystości oraz zaprosili do świętowania. Część oficjal-
ną uroczystości zakończyła defilada strażaków, którą poprowadził druh 
Tomasz Mielczarek – komendant gminny OSP. Następnie był wielki 
tort jubileuszowy przygotowany przez gospodynie z Bilewa oraz od-
były się prezentacje zespołów dziecięcych „Paka Bilewiaka” i „Na-
sze Maluchy Marzenin” oraz zespołu tańca nowoczesnego „Kontra”, 
grupy gitarowej i solistki Anieli Łoniewskiej z GOK Sędziejowice. 

Sprawny przebieg uroczystości zapewnił prowadzący ją druh Ma-
rek Okupiński, a jej przygotowanie było możliwe dzięki zaangażowa-
niu członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach, 
druhów i całej społeczności Bilewa, a także wsparciu gminy Sędzie-
jowice i sponsorów: Jacka i Wojciecha Fraszki – Firma Transportowa 
AGROMEX, Wojciecha Pokory – Firma LUPOL, Zakładu Wędliniar-
skiego „Gabrysiak” w Lichawie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Łasku, Składu Drewna w Okupie oraz Emilii i Krzysztofa Chachuła. 
                          Fot. W. Leśniewicz, oprac. Mirosław Potasiak 

strażacy gminy sęDziejowice świętowali
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Bohaterami spotkania w pałacu Namiestni-
ka byli: Jezus, w którego rolę wcielił się Ire-
neusz Płóciennik, Piłat zagrany przez Piotra 
Dobrowolskiego oraz dwaj żydowscy kapła-
ni: Piotr Chojnacki i Marcin Janiak. Przedsta-
wienie nawiązywało do wydarzeń związanych 
z okresem po Zmartwychwstaniu Jezusa. Chry-
stus ukazywał się wielu osobom, m.in. Marii 
Magdalenie i swoim uczniom. Być może stanął 
przed oczami Piłata, który podpisał skazujący 
go na śmierć wyrok. Czy Piłat miał wyrzuty su-
mienia mordując niewinnego człowieka?  
    M.W.

noc u piŁata
W niedzielę, 17 kwietnia br., w kościele 
Podwyższenia Krzyża świętego w Wida-
wie grupa teatralna „Tacy Sami”, dzia-
łająca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Widawie, wystawiła spektakl pt. „Noc 
u Piłata”.

Obchody dnia patrona braci strażackiej św. Floriana połączone zosta-
ły z poświęceniem nowego garażu przy strażnicy OSP Brzyków. Całko-
wity koszt oczekiwanej przez strażaków inwestycji to  kwota 240 428 zł, 
z czego 20 000 zł pochodziło z Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, 9 500 zł z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Łodzi, 2 123 zł to środki własne OSP Brzyków, a kwota 208 804 zł to 
środki pochodzące z budżetu gminy Widawa. 

W uroczystościach udział wzięli senator RP Maciej Łuczak, poseł na 
Sejm Piotr Polak, zastępca komendanta PSP w Łasku bryg. Piotr Cały, 
wójt gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk, strażackie poczty sztanda-
rowe z terenu całej gminy Widawa oraz gminy Konopnica. Licznie na tą 
uroczystość przybyli zarówno mieszkańcy gminy Widawa, jak i sołec-
twa Brzyków. Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, strażaków 
i zaproszonych gości  uświetniła gra Widawskiej Orkiestry Dętej.

 Gości powitał wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, który z oka-
zji strażackiego święta złożył druhom życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia oraz błogosławieństwa za wstawiennictwem św. Floriana. Jed-
nocześnie podziękował im za dotychczasową służbę. Ciepłe słowa pod 
adresem strażaków wygłosił również poseł Piotr Polak.

Uroczystość zakończył strażacki poczęstunek, którego oprawę sta-
nowiły standardy muzyczne wygrywane przez orkiestrę  dętą z Widawy.

G.W.

c e n ny  n a by t e k 
o s p  w  b r z yko w i e
3 maja odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka w miejscowości Brzyków. O godzinie 15 w kościele 
parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Brzykowie została odprawiona msza koncelebrowana przez kapelana 
strażaków ks. zbigniewa Dyksa oraz proboszcza tutejszej parafii  ks. Piotra Siecha.
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Już wkrótce mieszkańcy Restarzewa Środkowego będą mogli cie-
szyć się nową drogą. Umowę w tej sprawie podpisał 29 kwietnia 
br.. wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk - z firmą STRABAG Sp. 
z o.o. z Pruszkowa. Droga gminna nr 103017E w miejscowości Resta-
rzew Środkowy zostanie przebudowana na odcinku o długości około 

przebuDowa Drogi w restarzewie śroDkowym

Uczniowie  klas I-VI brali udział w konkursach na biżuterię ekolo-
giczną oraz na szkolny strój ekologiczny, który zaprezentowali w dniu 
22 kwietnia. W obu tych konkursach materiałem były surowce wtórne. 
Uczniowie z klas I-III brali udział w konkursie plastycznym pt. „Każdy 
dzień jest Dniem Ziemi” oraz w quizie ekologicznym. Natomiast ucznio-
wie klas V  na lekcjach jęz. polskiego układali fraszki i rymowanki o te-
matyce ekologicznej oraz wykonali plakaty związane z Dniem Ziemi. 

Najciekawsze prace zostały wyróżnione i umieszczone na szkolnej 
gazetce. W dniach 21 i 22 kwietnia na lekcjach przyrody uczniowie klas 
IV-VI brali udział w prezentacji multimedialnej pt. „Misja niska emisja” 
przygotowanej przez ucznia kl. VIa Huberta Tomczyka. Kontynuacją 
działań proekologicznych w szkole jest przygotowanie na lekcjach przy-
rody przez uczniów klas VI projektów budynków pasywnych.

J.K.

Dzień ziemi w wiDawskim zs

W miesiącach maj - czerwiec br. w pracowni ceramicznej 
Stowarzyszenia IKAR odbywa się cykl warsztatów ceramicznych 
przeznaczonych dla mieszkańców gminy Widawa. Warsztaty 
są zorganizowane w ramach projektu ,,Gliną malowane’’ 
i finansowane przez UG Widawa jako realizacja zadania 
publicznego  - propagowanie kultury, sztuki oraz tradycji i historii 
regionu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w 2016 r.

W cyklu 10 warsztatów dla 2 grup społecznych może uczestniczyć 
minimum 20 osób. Projekt zakończy się wystawą prac uczestników pro-
jektu, którzy będą prezentować  na niej swoje prace. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny.                M.F.

glinĄ malowane

W ramach tegorocznych obchodów Dnia ziemi uczniowie zespołu Szkół w Widawie  podejmowali różnorodne działania, których 
celem było podniesienie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw proekologicznych i ekologicznego stylu życia,  wykorzystanie 
surowców wtórnych do działań artystycznych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów oraz propagowanie idei czystego 
środowiska.

1.6 km. Odbudowane będą też pobocza. Wykonawca został wyłoniony 
w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych robót wyno-
sić będzie 363 009.56 zł. Planowany termin zakończenia budowy zgod-
nie z umową został ustalony na 30 września 2016 roku.

G.W.

Przydrożna kapliczka  została odnowiona dzięki wytrwałości i zaan-
gażowaniu pani sołtys Elżbiety Stępień oraz mieszkańców, którzy po-
święcili swój czas i wsparli inicjatywę finansowo. Kapliczka jest miej-
scem spotkań i modlitw mieszkańców Zborowa w czasie nabożeństw 
majowych i różańcowych. Jest znakiem wiary naszych przodków, ele-
mentem kultury i wierności tradycji. Dlatego tak ważne jest dbanie o jej 
wygląd i trwałość, co podkreślił w swoim przemówieniu wójt Michał 
Włodarczyk.

Inicjatorzy przedsięwzięcia podziękowali sponsorom: wójtowi Mi-
chałowi Włodarczykowi, radnemu Waldemarowi Graczykowi, Renacie 
i  Markowi Kapiczyńskim, Annie i Pawłowi Burzyńskim, Radosławowi  
Kapiczyńskiemu, Hubertowi Siłko oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tej ważnej dla sołectwa uroczystości. Na koniec sołtys Elżbieta Stępień 
zaprosiła wszystkich  na skromny poczęstunek.                  K.K.

piękniejĄ kapliczki 
3 maja br. w zborowie nastąpiło poświęcenie odnowionej kapliczki  z figurą Matki Boskiej. Aktu poświęcenia dokonał  
ks. Patryk Nowak, wikary w parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Widawie. z tej okazji w świetlicy  wiejskiej została 
odprawiona msza, na którą licznie przybyli mieszkańcy zborowa i okolic. We mszy uczestniczył również wójt gminy 
Widawa Michał Włodarczyk i radny Marek Olejniczak. 
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Tytuł wystawy - „Kiedy babcia była mała...” - odzwierciedla bardzo 
dobrze tematykę zdjęć, które swoim klimatem i stylistyką przenoszą wi-
dza w dawne czasy – czasy młodości naszych dziadków i pradziadków. 
Dopracowane w szczegółach stroje z epoki (w większości uszyte przez 
autorkę), mozolnie wyszukiwane rekwizyty, starannie wybrane plenery 
i wnętrza – to wszystko stanowi niepowtarzalną całość. Efekt jest wy-
padkową profesjonalizmu i wielkiej wrażliwości autorki.

Kamila Rosińska jest z zawodu farmaceutką, a fotografia stała się jej 
pasją stosunkowo niedawno. Mimo krótkiego stażu była już wielokrotnie 
doceniana i nagradzana na forach i w magazynach branżowych.

Ekspozycja w Łaskim Domu Kultury jest pierwszą wystawą prezen-
tującą dorobek Kamili. Planowane są już kolejne (m.in. w lipcu w Cze-
chach), ale jak mówi autorka, to właśnie tę pierwszą wystawę w Ła-
sku będzie wspominać najserdeczniej, bo Łask to jej ukochane miasto, 
w którym się urodziła i wychowała.

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia Galerii z Fortepianem – tu moż-
na się przenieść do zupełnie innego, zapomnianego trochę świata.

                           Magdalena Kelnerowska
Fot. Marcin Kurzawski

kieDy babcia 
byŁa maŁa...
Jeszcze do końca maja można oglądać w Galerii z Fortepianem 
ŁDK wystawę fotografii autorstwa Kamili Rosińskiej. Ktoś 
mógłby powiedzieć: cóż, kolejna wystawa zdjęć, kolejna artystka, 
pewnie nic nadzwyczajnego. Rzeczywiście fotografowanie stało 
się ostatnio bardzo popularne i modne, natomiast nie zawsze 
jego wynikiem są tak piękne i wyjątkowe fotografie jak te, które 
zaprezentowała Kamila.

Najnowszy zbiorek poezji to wstrząsający apel do drugiego człowie-
ka zatroskanego o miłość, osamotnionego. Borszewicz niczym mityczna 
Kassandra niezwykle celnie diagnozuje ludzkie uczucia i stan psychicz-
nego odrętwienia w obliczu bólu i kresu istnienia. Także odchodzącego 
uczucia. Nie daje jednak prostych rad ani recept, stawia za to fundamen-
talne pytania, które i my bezradni sobie zadajemy. Zaskoczonemu czy-
telnikowi niejako na pociechę serwuje też niezwykle trafne i prawdziwe 
słowa o miłości. Jak choćby te pochodzące z kilku wierszy:

Dobrze, że pan jest, panie jarosŁawie…

…miłość nie jest dworcową poczekalnią, 
do której o każdej porze dnia i nocy 
można wejść albo z niej wyjść.

Nie odchodź!
Zabierzesz co najwyżej ciało,
ale przecież reszta
i tak zostanie ze mną.

Bez jedzenia
Wytrzymałem kiedyś tydzień, a bez miłości
Już po godzinie umieram…

…Napisałeś ostatnio, że miłość nie istnieje…
No to jak w takim razie wytłumaczysz fakt,
że po każdym rozstaniu z tobą
ważę o połowę mniej?

(PO)

Łaskie wydawnictwo „Intrograf” firmuje najnowszy tomik 
poezji Jarosława Borszewicza. Autor (rocznik 1956) jest postacią 
doskonale znaną nie tylko w Łasku. związał się z grodem nad 
Grabią wiele lat temu i opublikował tu kilka książek. Ten 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej 
w Łodzi ma na koncie wiele scenariuszy, ale i powieść „Mroki” 
(drugie uzupełnione wydanie ukazało się w 2015 r.), którą sam 
nazywa poezjopowieścią, bowiem wymyka się ona tradycyjnym 
klasyfikacjom, oraz tomik poezji „zezowaty duet”. 
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(3)
Najnowsza książka Bogumiła Łaszkiewicza

W czasie dużych mrozów do kuchni wsta-
wiano dodatkowo żeliwny piecyk z rurą pod-
łączoną do komina, opalany drewnem lub tor-
fem. Węgla nie używano, bo to paliwo było 
mało rozpowszechnione i drogie. Mimo że 
w pozostałych pomieszczeniach domu były ka-
flowe piece, z oszczędności tych pomieszczeń 
nie ogrzewano, z wyjątkiem niedziel, kiedy 
mieli przyjechać goście. W tak wyziębionych 
pomieszczeniach jednak było zimno mimo 
bardzo gorących pieców. W domu naszym 
nie było łazienki. Ranne mycie odbywało się 
w misce postawionej na stołku nazywanym ta-
boretem, a sobotnia kąpiel odbywała się rów-
nież w kuchni, gdzie gorącą wodę nalewano do 
balii, w której kolejno kąpano nas, dzieci. Po 
kąpieli szło się spać do zimnych pomieszczeń. 
Aby ogrzać pościel, przygotowywano butelki 
z gorącą wodą i tak ogrzewano pierzyny, grube 
okrycia wypełniane pierzem.

Pamiętam jak szyby okien w kuchni, oczy-
wiście z pojedynczymi szybami, były pokryte 
lodem. Ogrzewając kuchnię przez cały dzień, 
jedynie w górnych częściach okien, pod wie-
czór lód i szron na szybach począł topnieć, ale 
przez noc do rana znowu całe szyby były po-
kryte szronem. Mimo wszystko w takich spar-
tańskich warunkach kwitło życie towarzyskie. 
Kiedy wyjeżdżano do znajomych, zaprzęgano 
parę koni do sań, ubierano się możliwie najcie-
plej w futra, nogi okrywając kocami, a pod sto-
py kładziono rozgrzane na piecu cegły owinię-
te szmatami. W każdą niedzielę saniami jecha-
no do Łasku do kościoła, który oczywiście był 
nie ogrzewany. Po powrocie z kościoła wszy-
scy grzali się przy piecach. Starsi otrzymywali 
wówczas na rozgrzewkę porcelanową czarkę 
z „grzanką”. Młodzież trunku nie dostawała, 
czasem jedynie mały łyk. Był to bardzo roz-
grzewający napój, dziś już chyba nigdzie nie 
przygotowywany. Jak pamiętam był przyrzą-
dzany w następujący sposób: na patelni rozta-
piano masło z czekoladą i dolewano spirytusu, 
gdy napój był już bardzo gorący, rozlewano do 
czarek, podpalano zapałką i wręczano domow-
nikom lub przybyłym gościom. Po zdmuchnię-
ciu płomienia domownicy pili ten wspaniały 
napój i natychmiast byli rozgrzani. 

W mroźne zimy czasem nie było światła, 
gdyż następowało uszkodzenie koła napędo-
wego w turbinie wodnej. Dla zmniejszenia 
hałasu palce koła napędowego były wykonane 
z drewna, które w silne mrozy pękały i wyła-
mywały się. Jednak w takich przypadkach po-
mieszczenia domu były oświetlane lampami 
naftowymi lub naftowymi latarniami. W takich 
dniach życie w domu zamierało wcześnie, tuż 
po zmroku. Nie zwracając uwagi na panujące 
mrozy, po osiągnięciu wieku szkolnego, czyli 

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.

siedmiu lat, chodziliśmy do szkoły. Rano do 
szkoły podwoził nas furman, odwożąc równo-
cześnie mleko do mleczarni, natomiast powrót 
odbywał się już piechotą. I tak właśnie kształ-
towano nasze charaktery w domu rodzinnym. 

Był ustalony tryb życia. Od dzieci wyma-
gano posłuszeństwa, prawdomówności i dys-
cypliny. Nasz dom rodzinny był typowym tra-
dycyjnym domem, z wielkim poszanowaniem 
rodziców, dziadków i ludzi, z obowiązkową 
zbiorową modlitwą rano i wieczorem z udzia-
łem naszej kochanej Mamusi. Nie pamiętam, 
aby nasi rodzice kiedykolwiek się kłócili. Jak 
sięgam pamięcią, tylko jedyny raz Tatuś z Ma-
musią posiadali zdecydowaną różnicę zdań. 
Po małej przerwie, oczywiście, Tatuś przepra-
szał Mamusię, która decydowała o wszystkim 
w domu, a Tatuś w młynie i gospodarstwie. 
Do Tatusia obowiązków należały wszystkie 
decyzje inwestycyjne i obowiązek dbania o do-
chody, gdyż wydatki były bardzo duże i stale 
czuło się brak pieniędzy. Mimo to nasz dom ro-
dzinny był otwarty i często przyjmowano gości 
spośród członków dużej rodziny, znajomych 
bliższych i dalszych, a nawet nieznajomych 
potrzebujących pomocy. 

Przed wojną był zwyczaj więzi zawodo-
wej. Młynarz poszukujący pracy wędrował od 
młyna do młyna i obowiązkiem właściciela 
młyna było go przenocować i nakarmić przez 
jeden lub dwa dni, nawet gdy nie było wolnego 
miejsca pracy. Tak samo gościło się inwalidów 
wojennych. Pamiętam odwiedzającego nas 
inwalidę wojennego z pierwszej wojny świa-

towej. Przyjeżdżał przeważnie jeden lub dwa 
razy w roku wiklinowym wozem jednokon-
nym, zawsze w mundurze żołnierskim i przy 
szabli. Stawał na popas nad rzeką. Wtedy się 
go zapraszało na posiłki i zaopatrzonego w pa-
szę dla konia, odprawiało w dalszą drogę, po 
jednym lub dwóch dniach odpoczynku. My, 
dzieci, przyglądaliśmy się z wielką ciekawo-
ścią temu inwalidzie wojennemu, który był 
dumny, że walczył za Ojczyznę. W stosunku do 
niego wszyscy odnosili się z szacunkiem, a my, 
dzieci, podziwialiśmy go i przyglądaliśmy się 
jego pięknej szabli, którą czyścił z pietyzmem. 

W okresie moich chłopięcych lat wiosna 
przychodziła gwałtownie, zazwyczaj w drugiej 
połowie marca, gdyż śniegi były bardzo duże 
i przykrywały ziemię często do wysokości pa-
rapetów okiennych. Wiosną w rzece przyby-
wało wody, która rozlewała się na okalające 
Nowy Młyn łąki i pola. W tym czasie nasz dom 
rodzinny był otoczony zewsząd wodą, gdyż był 
zbudowany na niewielkim wzniesieniu. Wio-
sną wody było na tyle dużo, że nie mieściła 
się w korycie rzeki. Do szkoły odwożono nas 
wówczas końmi, którym woda sięgała prawie 
pod brzuchy. Ze szkoły idąc czekaliśmy rów-
nież na przewiezienie nas końmi przez rozlewi-
sko. Czasem takie rozlewisko zamarzało i dla 
nas to była ogromna frajda, gdyż można było 
daleko po zalanych i pokrytych lodem łąkach 
jeździć na łyżwach, kupionych u Żyda w Ła-
sku, bo taniej, lub na sankach własnoręcznie 
zrobionych i podbitych na płozach drutem.
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(3)
Najnowsza książka Bogumiła Łaszkiewicza

Z zapisków wikariusza łaskiego wynika, iż krzyż ten stanął w sierp-
niu 1834 roku  w miejscu grobów ofiar cholery. 

Reprodukujemy niżej wspomniane zapiski ks. H. Bogusławskiego 
i proponujemy, by nasi Czytelnicy pokusili się o ich odczytanie. Z pozo-
ru jest to trudne, ale przy odrobinie dobrej woli okaże się, że sami może-
my odczytać zapiski sprzed ponad 180 laty…

Przy okazji przypomnijmy, że przed wiekami z powodu zarazy i mo-
rowego powietrza umierało bardzo dużo ludzi. W XIX wieku, gdy do 
głosu zaczynała dochodzić profesjonalna medycyna, walka z chole-
rą prowadzona już była bardziej profesjonalnie. „Tygodnik Lekarski: 
z 1848 roku opisuje m.in. przebieg cholery w Opocznie, przy okazji 
wspominając o tej chorobie w 1831 r. „gdy zjawiła się w maju, skończy-
ła w sierpniu”. Nawrót tej choroby opoczyński medyk Franciszek Waw-
nikiewicz odnotowuje także w 1837 roku.

Cholera w 1831 roku przywleczona została do Królestwa Polskie-
go przez wojska carskie ściągnięte z Azji do tłumienia powstania. Przy 
braku leczenia średnio z życiem rozstawało się 50 proc. chorych. Epi-
demia cholery przez kilka lat dziesiątkowała mieszkańców Królestwa. 
Zrządzeniem losu na cholerę zmarł w Witebsku wielki książę Konstanty. 
(27 czerwca 1831 r.).

Jak wynika z innego artykułu we wspomnianym „Tygodniku Lekar-
skim” z 1848 roku, tylko w samym Sieradzu zachorowały wówczas 224 
osoby, z których 124 zmarły, zaś w powiecie sieradzkim zachorowały 
772 osoby, a zmarło 449.

Władze zalecały, by osoby zmarłe na cholerę grzebano w specjal-
nych grobach, oddalonych od skupisk ludzkich. Chodziło bowiem o to, 
by gasić ogniska choroby i zmniejszać liczbę ofiar cholery. Jedynym wi-
docznym śladem w terenie są właśnie krzyże stawiane w miejscach po-
chówku ofiar zarazy. 

Stanisław Barcz

tajemnica 
wyjaśniona ?
W lutowym numerze „Panoramy” zamieściliśmy apel do Czytelników, by pomogli do-
pisać dzieje krzyża na Utracie. zgłosił się bowiem do nas jeden z Czytelników, którego 
od dawna frapuje ten stary element krajobrazu, kryjący w sobie – jak mówił – jakąś ta-
jemnicę. Miło nam poinformować, że nasz apel nie pozostał bez echa, bowiem odpowie-
działa na niego mieszkanka Łasku, znana tropicielka dziejów ziemi łaskiej zofia Pęcz-
kowska. Nadesłała ona fragment zapisków ks. Hieronima Bogusławskiego z 1834 roku.
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Powojenne fotografie i pocztówki Łasku pokazują miejsca, które wydają 
się nam dobrze znane. Każde z nich ma swoją ukrytą przeszłość i specy-
ficzny klimat. Już na pierwszy rzut oka zauważyć można zmiany, jakie 
zaszły w krajobrazie miasta na przestrzeni lat. Takim przykładem jest 
m.in. centrum Łasku - pl. 11 Listopada. Z archiwum muzealnego prezen-
tujemy dwa zdjęcia dotyczące tego fragmentu miasta. Stanowią one rów-
nież dokument codziennego życia mieszkańców w latach 50. XX wieku. 
Podarował je i opisał w 1985 roku łaskowianin Mieczysław Wyrwicz.

Lidia Olszewska
Muzeum Historii Łasku

cZy PaMiętasZ taki Łask?

Plac 15 Grudnia w Łasku, targi towarów 
przemysłowych zorganizowane przez 

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w roku 1955. 

Widoczne fragmenty trawników okalających 
plac, to pierwsze prace modernizujące 

to miejsce.

Pomieszczenie gospody na targach towarów 
przemysłowych w Łasku. Zaopatrzenie 

gastronomiczne prowadziły cztery gospody: 
Zelów, Widawa, Kolumna, Szczerców. 

Obiekt był duży, co widać na zdjęciu z prawej, 
średnica tej gospody pod chmurką wynosiła 

30 metrów.

W ubiegłym roku mieszkańcy wsi Maury-
ca na zebraniu wiejskim podjęli jednogłośnie 
decyzję o konieczności odnowienia tego histo-
rycznego obiektu. Lokalna społeczność zaan-
gażowała na ten cel nie tylko swoje środki, ale 
również czas i siły. Wśród mieszkańców prze-
prowadzona została zbiórka pieniędzy na ten 
cel. Znakomita większość mieszkańców, każdy 
w miarę swoich możliwości, przyczyniła się do 
tego szczytnego celu. Apel przerósł nasze ocze-
kiwania, bowiem swój udział finansowy w tym 
ważnym dziele mieli również właściciele nie-
ruchomości położonych na terenie miejscowo-
ści, którzy choć na stałe tu nie zamieszkują, 
to również wsparli inwestycję. Swoją cegieł-
kę dołożył również burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek. 

W pierwszej kolejności pojawiły się pro-
pozycje wybudowania nowego krzyża. Miesz-
kańcy Maurycy przywiązani jednak do historii 
i tradycji zdecydowali, że odnowiony zostanie 
aktualnie istniejący obiekt. Tak też się stało. 
Ze zgromadzonych funduszy dół krzyża obu-

krzyż z maurycy
W roku 1916 w związku z obchodami 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ówcześni mieszkańcy wsi Mauryca, 
a w znacznej części przodkowie dzisiejszych mieszkańców tej miejscowości, ufundowali i własnymi siłami wybudowali krzyż 
upamiętniający to doniosłe wydarzenie. Niestety nie odnotowały tego faktu żadne kroniki, a dokładna historia powstania krzyża 
nie jest znana nawet najstarszym żyjącym dziś mieszkańcom wsi. 

dowany został płytkami, zasadnicza część – 
cała płyta główna pozostała w niezmienionym 
kształcie. Dookoła krzyża pojawiła się kostka 
granitowa, wybudowano nowe ogrodzenie, za-
kupiono nowe dekoracje.

3 maja br. o godz. 18 przy odnowionym 
już krzyżu odprawiona została msza połączo-
na z uroczystym poświęceniem odnowione-
go obiektu. Mszę celebrował i poświęcenia 
dokonał proboszcz parafii Teodory ks. Jacek 
Grzesiak. W uroczystości uczestniczyli lokalni 
mieszkańcy oraz zaproszeni goście, m.in. bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 

W związku z zakończeniem prac zwra-
cam się ze szczególnymi podziękowaniami do 
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do realizacji inwestycji, ale również 
do tych, którzy swoją troską dbają o codzien-
ny wygląd krzyża. Dziękuję również tym, któ-
rzy swoją obecnością uświetnili to historyczne 
i ważne dla nas wydarzenie. 

   sołtys wsi Mauryca
      Janusz Malinowski 
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W kategorii F7A/M OPEN (modele balo-
nów na ogrzane powietrze bez ograniczeń lecz 
dolny otwór nie mógł być mniejszy niż 25 cm) 
zespół w składzie: Mikołaj Bulzacki i Piotr 
Niewiadomski uzyskał 11 miejsce, a zespół 
w składzie: Oliwia Matyśniak i Maciej Wil-
czyński uzyskał 10 miejsce.

W kategorii F7A/M (modele balonów na 
ogrzane powietrze o wysokości brytu 1,4 metra 
oraz średnicy 0,8 metra, dolny otwór nie mógł 
być mniejszy niż 20 cm) Maciej Wilczyński był 
15, Piotr Niewiadomski 10, Oliwia Matyśniak 
- III miejsce i tytuł II wicemistrza Polski, Mi-
kołaj Bulzacki - I miejsce i tytuł mistrza Polski. 

Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicz-
nego ŁDK wywalczył drużynowo III miejsce 
uzyskując tytuł II wicemistrza Polski. 

Andrzej Pikosz

29. MaŁy PucHaR goRdoNa BeNNetta
Aeroklub Włocławski był organizatorem Mistrzostw Polski (17 kwietnia br.). Na lotnisku Kruszyn wystartowało łącznie 51 zawodników 
z 6 klubów sportowych. Modelarze Pracowni Modelarskiej ŁDK, członkowie Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego 
Domu Kultury wystartowali w dwóch klasach sportowych. 

Na strzelnicy przy ul. Żeromskiego w Łasku odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar Wiosny 
2016” (24 kwietnia br.). Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Mer-
kury w Łasku, wspomagane przez Klub Strzelecki „Kruk” oraz gminę Łask. W zawodach wzięły 
udział liczne kluby abstynenckie z woj. łódzkiego, zawodnicy klubów strzeleckich oraz dzieci, 
młodzież i dorośli mieszkańcy Łasku – łącznie ok. 50 osób. Nie zabrakło również władz miasta. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Wicestarosta łaski 
Marek Krawczyk obecny był zarówno na otwarciu, jak i przy wręczeniu dyplomów i statuetek 
zwycięzcom. 

Zarząd Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Merkury w Łasku dziękuje wszystkim zawodni-
kom i kibicom za świetną zabawę, zdrową rywalizację oraz mile spędzony czas na świeżym po-
wietrzu. Szczególe podziękowania zarząd składa na ręce członków stowarzyszenia za trud i pracę, 
jaką włożyli w zorganizowanie imprezy.

 Włodzimierz Jurowski

zawody sTrzeLeckie

Sobota należała do Tomka. Stoczył on bardzo dobre walki elimina-
cyjne, a każdą po trzy rundy, wygrywając pierwszą z nich jednogłośnie 
na punkty. Tomek ostatecznie uplasował się na miejscu 5-8. Jego kate-
goria liczyła najwięcej - aż 12 zawodników.

Czas pomiędzy walkami spędziliśmy na zwiedzaniu stolicy. Spacer, 
przy słonecznej pogodzie, po Starym Mieście, kolumna Zygmunta i po-
mnik Syrenki pozwoliły odprężyć się zawodnikom. W międzyczasie na 
obiad najedliśmy się pysznymi naleśnikami.

W niedzielę hartem ducha wykazała się Angelika. Walkę o wejście 
do finału wygrała przez nokaut przeciwniczki już w pierwszej rundzie. 
Należy też wspomnieć, że był to jej pierwszy start w twardej formule 
ringowej. Stoczyła bardzo ciężką walkę finałową z utytułowaną już za-
wodniczką. Angela z klasą wywalczyła 2 miejsce!

Z wyniku zawodników zadowolony jest trener łaskiego kickboxingu 
Stanisław Kołodziejski. Starty rokują na dalsze dobre turnieje dla tych 
młodych sportowców. Walczących wspierali także trener Dawid Ko-
łodziejski, najlepsza zawodniczka PROYAMA Łaskiego Klubu Sztuk 
Walki Karolina Kubiak oraz grono koleżanek i kolegów z klubu.

           Łaski Klub Sztuk Walki Oyama Karate

aNgelika sZcZePańska wiceMistRZyNią Polski!
Od 1 do 3 kwietnia byliśmy w Ożarowie Mazowieckim, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Polskiego związku Kickboxingu 
w twardej formule ringowej low-kick. Swoich zawodników zgłosiło ponad 50 klubów. Wśród nich nie mogło również zabraknąć 
klubu PROyAMA, który wystawił dwójkę zawodników: juniorkę młodszą - Angelikę Szczepańską i juniora starszego - Tomasza 
Szczepaniaka. Oboje trenują w sekcji Łask-Przylesie.



Jednej nocy usiłował kraść pojazdy niejako ta-
śmowo, zarówno w Łodzi jak i Łasku. W tym 
ostatnim mieście miał jednak pecha, bo gdy 
nocą na jednym z osiedlowych parkingów wła-
mał się do BMW, dostrzegł to jeden z sąsiadów 
właściciela pojazdu. Doszedł do złodzieja i za-
pytał, czy to jego samochód. Ten potwierdził, 
ale widocznie nie czuł się pewnie, bo opuścił 
samochód i wsiadł do stojącego w pobliżu 
Audi.

Zawiadomieni o próbie kradzieży policjan-
ci rozpoczęli pościg i zatrzymali niedoszłego 
złodzieja, którym okazał się 30-letni miesz-
kaniec Łodzi, będący pod wpływem alkoholu 
(2 promile). Jak się okazało, mężczyzna tej 
nocy usiłował ukraść w Łodzi 4 inne pojazdy. 
Teraz grozi mu nawet 10-letnia odsiadka za 
kratkami.

(eR)

Wbrew pozorom gród nad Grabią nie jest wol-
ny od narkotyków, a potwierdziły to po raz ko-
lejny działania policjantów z Łasku i Łodzi. 
Rozbili oni 10-osobową grupę przestępczą, 
składającą się z mężczyzn i kobiet w wieku 25-
55 lat, zajmującą się produkcją narkotyków. 

Zatrzymanie przestępców możliwe było 
dzięki skutecznej działalności operacyjnej. 
Policjanci znaleźli m.in. 340 gramów środ-
ków odurzających, ponad pół tysiąca tabletek 
ecstasy, a także – niejako na dodatek – 50 kg 
nielegalnego tytoniu. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, 
przestępcom przedstawiono już zarzuty. Grożą 
im kary pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

(eR)
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w czerwcu„taśmowy” 
złodziej

ProdukowaLi 
narkotyki

ważne

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 
1. 

Wystawa fotograficzna „Zamiłowania 
kulturalne uczniów i absolwentów 
Gimnazjum i LO w Łasku w stuleciu szkoły” 

czerwiec ŁDK  TPZŁ, ŁDK  

2. Wystawa z okazji 200. lat oświaty w Łasku   czerwiec Muzeum Historii 
Łasku  

TPZŁ, BP w Łasku 

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

czerwiec BP w Łasku  BP w Łasku  

4. Dzień Dziecka z Robertem Moskwą:  
- „Poczytaj mi wujku” 
- Recital  

1 
godz. 9.30 
godz. 18 

ŁDK  ŁDK 

5. Spotkanie autorskie z Dorotą Kmiecik  
i promocja książki pt. „Pewna wątpliwość” 

2 
godz. 18 

BP w Łasku  BP w Łasku  

6. Międzygimnazjalny konkurs fizyczny  
dla uczniów gimnazjów 

3 
 

I LO w Łasku   OPRU „Asymptota”,  
PG nr 1 w Łasku  

7. 20. Jarmark Łaski  4 teren rekreacyjny 
przy ul. 
Narutowicza 28 

gmina Łask  

 
8. 

Spotkanie z cyklu Ale Gość z siostrą Jolantą 
Glapką 

5 
godz. 19 

Kolegiata  Parafia pw. NP NMP   
i św. MA w Łasku 

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

7 ŁDK  ŁDK  

10. 
 

XXII Festiwal Artystyczny Przedszkolaków 
„Bąbel 2016” 

8 
godz. 10 

ŁDK  ŁDK  

11. Obchody Stulecia Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku  
 

10-11 cmentarz parafialny, 
Kolegiata,  
LO w Łasku  

Komitet Obchodów 
Stulecia Gimnazjum 
i LO w Łasku  

12. XX lecie ŁBSK : 
– Strzelanie Mieszczańskie o Złoty Korab 
Łaski  
- Wystawa 20 lat ŁBSK  

12 teren rekreacyjny 
przy ul. 
Narutowicza 28 
Muzeum Historii 
Łasku  

ŁBSK 

13. Akcja Krwiodawstwa  15 
godz. 9-12 

ŁDK  RCKiK w Łodzi  

14. Koncert zespołów tanecznych  17 
godz.17 

ŁDK  ŁDK, Filia ŁDK           
w Kolumnie  

 
15. 

Wykład Małgorzaty Więczkowskiej pt. „Gry 
komputerowe – wirtualny plac zabaw 
współczesnego dziecka ”  

18 
godz.19 

Kolegiata  Parafia pw. NP NMP 
i św. MA w Łasku 

16. Zakończenie roku akademickiego w UTW- 
wioska indiańska  

18 
godz. 17 

ŁDK, 
ogród ŁDK 

ŁDK 

17. Spotkanie z cyklu Ale Gość z Piotrem Żyłką  19 
godz. 19 

Kolegiata  Parafia pw. NP NMP 
i św. MA w Łasku 

18. Zakończenie roku w SOM – koncert uczniów 21 ŁDK  ŁTK, ŁDK  

 

 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1. Orlikowa Liga Mistrzów 
- w piłce nożnej szkół podstawowych 
 i gimnazjalnych dziewcząt i chłopców 

czerwiec boiska „Orlik 2012”              
w Łasku i Kolumnie  
 

CSiR  

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – UKS Sokół Goszczanów 

4 
godz. 18 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

3. Mecz piłki nożnej klasy okręgowej   
LUKS Bałucz – LZS Brąszewice 

5 
godz. 17 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

4. VI Supermaraton Jastrzębi Łaskich  5 ŁDK (start i meta) Klub Rowerowy 
„Jastrzębie Łaskie” 

5. Otwarte zawody wędkarskie  
z okazji Jarmarku Łaskiego  

12 kąpielisko miejskie  Koło PZW Grabia 
Łask 

6. XII Zlot Wehikuł 4x4 Łask  18 gmina Łask  Wehikuł 4x4 Łask  

7. Mecz piłki nożnej klasy okręgowej   
LUKS Bałucz – LKS Jaga Lututów 

18 
godz. 17 

boisko w Bałuczu  LUKS Bałucz  

8. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – KS Unia Sieradz – Męka  

19 
godz. 17 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

9. Łaska Liga Tenisowa czerwiec-
wrzesień 

CSiR – korty 
tenisowe  

CSiR w Łasku  

 
 

Już 3 lipca w Łasku na placu 11 Listopada 
odbędzie się 4. Festiwal Róż. Wszystkich wy-
stawców zainteresowanych wzięciem udziału 
w imprezie prosimy o wypełnienie formula-
rza, który znajduje się na stronie internetowej: 
www.lask.pl oraz www.festiwalroz.lask.pl

Wydział Oświaty Kultury Promocji 
i Spraw Społecznych przypomina, do dnia 31 
maja 2016 r. należy uiścić II ratę opłaty  za ko-
rzystanie  z zezwoleń na sprzedaż  napojów al-
koholowych w roku 2016.

W przypadku niedokonania opłaty w usta-
wowej wysokości i w terminie do dnia 31 maja 
2016 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić 
tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy 
czym kwota do zapłaty zostaje powiększona 
o 30% opłaty należnej.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
spowoduje  wygaśnięcie zezwoleń.

***
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Teresa Wesołowska

Niedawno pisaliśmy o wynikach plebiscy-
tu na najpopularniejszego sportowca roku 
w gminie Łask. Dziś prezentujemy kilka mi-
gawek z imprezy, podczas której uhonorowa-
no najlepszych sportowców.

(eR)

uZNaNie dla sPoRtowycH taleNtów



 

ŚWIĘTO FLAGI


