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Wspaniałe wieści z Dublina! Angelika Szczepańska zdobyła 
pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata Kadetów w kickboxingu. 
Rywalizowała z zawodniczkami z Australii, Włoch, Węgier i Grecji. 

     Czytaj szerzej na str.27

Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego 
„Szuflandia” podsumowało (9 września 
br.) projekt, nad którym mieszkańcy Ła-
sku wraz z paniami ze stowarzyszenia 
pracowali całe wakacje. Pieniądze jakie 
pozyskano z programu „Działaj Lokal-
nie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię 

KOLEJNE INWESTYCJEANGELIKA SZCZEPAŃSKA 
MISTRZYNIĄ ŚWIATA!

W I D O K Ó W K A  Ł A S K U

O tym, że w gminie Łask nieustannie się buduje pisaliśmy już 
w poprzednim numerze „Panoramy”. Jednak tempo inwestycji 
nie zwalnia, a gmina zrealizowała właśnie dwa kolejne zadania. 

Pierwszym była budowa 65 m drogi oraz wjazdu od ul. Bohaterów 
Września na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie. W ra-
mach prac wykonano nawierzchnię i chodnik z kostki betonowej, od-
wodnienie drogi wraz z montażem 2 wpustów oraz oświetlenie uliczne. 
Wykonawcą było PPUH „Ekoinżbud” Łukasz Stępień z Piotrkowa Try-
bunalskiego, a inwestycja kosztowała 130.380,00 zł. 

Wyremontowano również ulicę Sienkiewicza i Prostokątną w Łasku 
(odcinek 283 m). Wykonawcą była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk 
Sp. J. z Porszewic. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej na-
wierzchni drogi, krawężników i wjazdów do posesji, a finałem było wy-
konanie nowej jezdni. Przebudowa kosztowała 221.474,44 zł.

MJ

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sto-
warzyszenie Dobroczynne „Razem” po-
mogły zrealizować pomysł na aktywizację 
społeczności lokalnej, a zarazem promo-
cję miasta.

Podczas 9 spotkań wyklejano odrębne ele-
menty widokówki, którą złożono podczas fe-
stynu na łaskim rynku.    Marzanna Grałka

Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek oraz przewodniczący Rady Robert Bartosik wręczyli na-
grody dwóm wspaniałym sportsmenkom z naszej gminy. Przypomnij-
my, że Karolina Kubiak zdobyła w Rimini Puchar Świata WAKO 2016 
w formule kick light, a Angelika Szczepańska w Dublinie wywalczyła 
pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata Kadetów w kick boxingu. 
Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW 
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Po mszy w kościele w Wiewiórczynie dożynkowy korowód na cze-
le z orkiestrą dętą ŁDK pod dyrekcją Wojciecha Wolniaka pojawia się 
na boisku miejscowej szkoły. Tu starosta T. Wesołowska i burmistrz 
G. Szkudlarek witają gości, wśród których są m.in.: b. senator Andrzej 
Owczarek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, prze-
wodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak i przewodniczący 
Rady Miejskiej Łasku Robert Bartosik, wójtowie gmin wchodzących 
w skład powiatu – Jerzy Kotarski z Sędziejowic, Michał Włodarczyk 
z Widawy, Renata Szafrańska z Wodzierad, przewodniczący rad gmin-
nych – Andrzej Zieliński z Buczku, Dariusz Cieślak z Sędziejowic, 

Ś W I Ę T O  P LO N Ó W  W  W I E W I Ó R C Z Y N I E
Dawno w gminie Łask nie było tak udanych dożynek. Święto 
plonów zorganizowane w Wiewiórczynie miało bowiem w tym 
roku, charakter powiatowo-gminno-parafialny, a to oznaczało, że 
przybyli goście z całego powiatu. Gospodarzami podejmującymi 
gości byli zatem: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, starosta 
Teresa Wesołowska i proboszcz Wiewiórczyna ks. Krzysztof 
Jałowiecki. A ponadto dopisała pogoda, bowiem aura była 
wybitnie letnia.

M O D E R N I Z AC J A Ł A S K I E J O C Z YS ZC Z A L N I Ś C I E KÓW
13 września 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”.

DZIĘKI POZYSKANYM ŚRODKOM UNIJNYM JUŻ ZA KILKA MIESIĘCY RUSZA

Pani Jadwidze Nowojskiej
Inspektorowi w Urzędzie Gminy 

Sędziejowice

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
wraz z Pracownikami Urzędu 

i Kierownikami jednostek gminnych

Pani Łucji Cwalinie

Członkowi Zarządu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z powodu śmierci 

OJCA
składają Burmistrz Łasku wraz 

z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Łasku oraz Przewodniczący i Radni

Rady Miejskiej w Łasku

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. GRAŻYNY WOŁOSZYN
długoletniego emerytowanego 

Pracownika Urzędu Gminy Sędziejowice

Serdeczne i głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie składają

Wójt Gminy Sędziejowice
Pracownicy Urzędu 

Kierownicy jednostek gminnych
Rada Gminy Sędziejowice oraz Sołtysi

Panu Krzysztofowi Hadrysiakowi
Inspektorowi w Urzędzie Gminy 

Sędziejowice

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
wraz z Pracownikami Urzędu

i Kierownikami jednostek gminnych

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ŚP. ZYGMUNTA HADRYSIAKA
długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Sędziejowicach odznaczonego Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Gminy Sędziejowice

Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie 
i Najbliższym składają Wójt Gminy 

Sędziejowice, Rada Gminy Sędziejowice,
Dyrekcja i społeczność ZSO Nr 1 

w Sędziejowicach

Prezes MPWiK w Łasku Mariusz Sowiński (drugi od lewej) przyjmuje gratulacje od prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy. Pierwszy 

z lewej – wiceprezes łaskiej firmy Andrzej Banaszczyk, pierwsza z prawej – Ewa Proniewicz, 
doradca NFOŚiGW
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ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wśród wielu tegorocznych inwestycji jed-
ną z większych jest modernizacja budynku 
ZKM. Inwestycja potrzebna, bowiem warunki 
pracy pracowników były złe, a firma rozszerza 
swoją ofertę i przewozi mieszkańców nie tylko 
naszej gminy, ale także Buczku, Zelowa, Do-
bronia, Pabianic (gminy i miasta – to dwie od-
rębne jednostki) oraz Wodzierad. Od 12 wrze-
śnia br. uruchomiona została nowa linia na tra-
sie Łask, Ostrów, Teodory, Gucin, Rokitnica. 
Skąd taka potrzeba?

Dotychczas nasze gimbusy dowoziły 
uczniów z Gucina (gm. Buczek) do szko-
ły w Teodorach i Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Łasku. Organy nadzoru uznały jednak 
że nie możemy pokrywać kosztów dowozu 
dzieci z innych gmin. Zrozpaczeni rodzice za-
witali 2 września u mnie, podkreślając że jest 
zgoda władz gminy Buczek na przewóz dzie-
ci z Gucina. Po szybkim przeanalizowaniu 
wszystkich okoliczności już 12 września uru-
chomiona została linia ogólna, dzięki czemu 
uczniowie, ale także wszyscy zainteresowani, 
mogą korzystać z usług świadczonych przez 
autobusy ZKM. Jest to ważne także z tego po-
wodu, że PKS zmniejsza zakres świadczonych 
usług. Ujawniła się ponadto korzyść dodatko-
wa. Uczniowie pozostający na zajęciach poza-
lekcyjnych w szkole mają zapewniony prze-
wóz do domu.

PÓŁROCZE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na półrocze roku budżetowego sporządzane 
jest sprawozdanie i analiza wykonania bu-
dżetu. Powtórzę to, co powiedziałem na sesji 
Rady Miejskiej w dniu 14 września. O sta-
nie finansów gminy najlepiej świadczy fakt, 
że w uchwałach podejmowanych po analizie 
sprawozdania Rada wydatnie zwiększała do-
chody gminy oraz przeznaczała kolejne nie-
mal półtora miliona zł na inwestycje, na któ-
re łącznie w bieżącym roku przeznaczyliśmy 
14,5 mln zł. Ponadto Rada wyraziła zgodę, 
aby 400 tys. zł kredytu, którego spłata przypa-

Podczas dożynek w Sędziejowicach podchodzi do mnie pewien pan i mówi 
mniej więcej tak: „Panie burmistrzu, zawsze z zainteresowaniem i przyjemnością 
czytam pana przemyślenia, niech pan pisze nadal”. Dziękuję Panu z Sędziejowic, 
pozdrawiam i  zabieram się do pisania.

dała w 2018 roku, spłacić w tym roku. Szybka 
spłata tegorocznych rat kredytów i pożyczek 
pozwoliła nam na zaoszczędzenie 200 tys. zł. 
Trzeba też zaznaczyć, że po raz pierwszy od 
wielu lat przekazaliśmy na lokaty pieniężne 5 
mln zł, które będą potrzebne w 4 kwartale br., 
co da nam około 80 tys. zł odsetek. 

Prowadzone od lat konsekwentne działania 
na rzecz zmniejszenia zadłużenia sprawiły, że 
zadłużenie gminy wynosi 15% (bez uwzględ-
nienia wzrostu budżetu z powodu 500 + 18%). 
Porównanie tych wielkości z zadłużeniem całe-
go sektora finansów publicznych wynoszącym 
około 60% potwierdza naszą dobrą sytuację. 
Chcę jednak podkreślić bardzo mocno dwie 
kwestie. Po pierwsze – dobry stan finansów nie 
oznacza, że zrezygnujemy z dyscypliny i moc-
no poluzujemy wydatki bieżące. Naszym celem 
jest rozwój gminy i realizacja w jak najwięk-
szym stopniu słusznych oczekiwań mieszkań-
ców w zakresie inwestycji. Po drugie – bez-

pieczny poziom zadłużenia umożliwi w razie 
potrzeby wsparcie finansowe kosztownych in-
westycji niedługim kredytem.

GRABIO, CO Z TOBĄ? 
Od lat obserwujemy zmiany klimatyczne. 

Poziom wód obniża się, Polska stepowieje. 
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
a zapewne i wcześniej, każdy bardziej obfity 
deszcz napełniał przydrożne rowy wodą. Co 2 
- 3 lata Grabia zalewała okoliczne łąki także la-
tem, a zimą kilometrami można było jeździć na 
łyżwach. Niestety każdego roku wody w Grabi 
mniej. Ale rok 2016 to wręcz tragedia. Dno rze-
ki pokryte cienką warstwą wody zaczęło szyb-
ko zarastać trawą i liliami czy też tatarakiem, 
żal patrzeć. Tę dramatyczną sytuację pokazuje 
fotografia wykonana z mostu przy ul. Żerom-
skiego.
15 września 2016 r.

 Gabriel Szkudlarek

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu Dyrektorom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom 

Oświaty z gminy Łask najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. W tym szczególnym dniu pragniemy wyrazić swój 
szacunek i życzyć, aby codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionej misji. Niech każdego 

dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi 
i wpływania na ich życiowe wybory. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
 Robert Bartosik  

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek
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POMNIK gen. Andrzeja Błasika, który 

zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej, 
odsłonięto w 31. Bazie Lotnictwa Taktyczne-
go w Krzesinach. Generał był związany także 
z łaską 32. BLT.

ŻANDARMERIA WOJSKOWA w Ła-
sku – a ściślej mówiąc jeden z tzw. wydzia-
łów Mazowieckiego Oddziału funkcjonuje od 
kilku miesięcy w grodzie nad Grabią. Wkrótce 
przedstawimy bliżej zadania tej formacji.

ODZNACZONO wójta Sędziejowic Je-
rzego Kotarskiego - podczas uroczystej aka-
demii w garnizonie łódzkiej policji znalazł się 
on w gronie zasłużonych dla policji. Wśród 
wyróżnionych Brązową Odznaką „Zasłużony 
Policjant” znalazł się st. asp. Paweł Kuchnicki 
z wydziału ruchu drogowego KPP Łask.

PIERWSZA połowa września upłynęła 
pod znakiem lata i upałów, natomiast w dru-
giej pojawiło się ochłodzenie i opady deszczu. 
Jesień przypomniała sobie o terminowym na-
dejściu.

BOI - od 1 września br. interesanci przy-
chodzący do UM w Łasku w sprawie stypen-
diów szkolnych przyjmowani są w Biurze Ob-
sługi Interesanta, a od 1 paździerrnika br. bę-
dzie tam pełna obsługa w zakresie działalności 
gospodarczej.

NOWA droga wojewódzka - dawna droga 
nr. 14 (Łódż -  Łask - Zduńska Wola - Sieradz 
- Złoczew - Wieruszów - do granicy wojewódz-
twa Łódzkiego) jest teraz drogą wojewódzką 
nr. 482.

UROLOGIA w Łaskim szpitalu - od 
1 styczna przyszłego roku przestanie istnieć 
ponieważ przeniesiona zostanie do szpita-
la w Zduńskiej Woli. Powód jest prosty, jak 
stwierdził dr. n. med. Marek Rożniecki „wa-
runki zaproponowane przez Centrum Dializa 
są po prostu nie do przyjęcia”.

ŚWIĘTO RÓŻY w Kutnie - w 42. impre-
zie nie zabrakło łaskowian, w delegacji była 
m.in. zastępczyni burmistrza Łasku Janina Ko-
sman.

I MIEJSCE w 25. Międzynarodowym 
Konkursie Plastyki Obrzędowej (w kategorii 
dzieci) zajęło Koło Plastyczne Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Łasku, którym opiekuje się 
Ewa Pielucha. Gratulujemy !

PIJANY 28-letni kierowca, mając we 
krwi 1,6 promila alkoholu, przyjechał swoim 
samochodem do Komisariatu Policji w Wi-
dawie, aby stawić się na dozór. Ponieważ był 
pod wpływem alkoholu, policjanci nakazali 
mu stawić się po wytrzeźwieniu. Mężczyzna 
po wyjściu z komisariatu wsiadł do samochodu 
i wkrótce został zatrzymany przez stróżów pra-
wa. Grozi mu 2-letni pobyt za kratkami i utrata 
prawa jazdy.

TRAGICZNY wypadek na S-8 w miej-
scowości Marzenin - kierujący VW golfem 
86-letni mieszkaniec Sieradza wjechał nagle 
na sąsiedni pas drogi wprost pod nadjeżdżający 
samochód ciężarowy DAF z naczepą. W wy-
padku zginął zarówno kierowca jak i 81-letnia 
pasażerka. Kierujący ciężarówką był trzeźwy.

MODERNIZACJA ŁASKIEJ OCZYSZCZALNI
Wysokość dofinansowania: 34 762 712,01 

PLN (63,75% kosztów kwalifikowanych). 
Wartość całkowita projektu 67 545 429,50 
PLN brutto.

Dokumentacja techniczna zadania zreali-
zowana została w ramach zadania Gospodarka 
wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka Wodno 
Ściekowa z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2007 - 2013. Umowa 
o dofinansowanie - 1 292 877,60 PLN, w tym 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
(85% kosztów kwalifikowanych) – 1 040 120 
PLN).

Zakres projektu, który w ramach rozstrzy-
gniętego konkursu otrzymał dofinansowanie, 
obejmuje inwestycję mającą na celu zapew-
nienie oczyszczania ścieków w oczyszczalni 
ścieków w Łasku zgodnie z wymogami tzw. 
dyrektywy ściekowej oraz rozbudowę i moder-
nizację kanalizacji na terenie gminy Łask.

Projekt obejmuje następujące pięć zadań 
inwestycyjnych:

• Rozbudowa i modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Łasku - zwiększenie przepusto-
wości obiektu do 8 000 m3/d (dziś 6 000) oraz 
kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osa-
dowej z instalacją do pozyskiwania biogazu 
i układem skojarzonej produkcji energii ciepl-
nej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczal-
ni ścieków. Koszt realizacji zadania wg kosz-
torysów inwestorskich wynosi 40 308 287,53 
PLN netto. Przewidywany termin realizacji – 
02.01.2017 r. – 30.09.2019 r.

• Rozbudowa systemu kanalizacji sanitar-
nej w południowej części dzielnicy Kolumna 
oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni 
przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Sze-
regów, z wyłączeniem z eksploatacji oczysz-
czalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ra-
mach zadania zaprojektowano kanalizację sa-
nitarną o długości 4 773 m, kanalizację tłoczną 
o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków 
oraz 233 przykanaliki o łącznej długości 1 519 m. 

Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskie-
go, Krakowską, Katowicką, Śląską, Wakacyj-
ną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sando-
mierską, Armii Ludowej, Światowida, Swojską 
oraz Spokojną. Koszt zadania wg kosztorysów 
inwestorskich wynosi 4 273 512,53 PLN netto. 
Przewidywany termin realizacji: 02.01.2018 r. 
– 30.06.2020 r.

• Modernizacja kolektorów głównych ist-
niejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą 
bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m 
istniejących kolektorów głównych kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Łask. Koszt za-
dania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 
5 662 215 PLN netto. Przewidywany termin re-
alizacji: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur 
PCV ϕ 200, 250 w Ostrowie obejmującej 
1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przyka-
nalików o łącznej długości 278 m. Koszt zada-
nia wg kosztorysów inwestorski wynosi 1 729 
866,03 PLN netto. Przewidywany termin reali-
zacji: 02.01.2018 r. – 30.09.2019 r.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur 
PCV ϕ 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Za-
chodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 
1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m ka-
nalizacji tłocznej z pompownią ścieków. Koszt 
zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 
1 769 354,24 PLN netto. Przewidywany termin 
realizacji: 02.01.2018 r. – 30.09.2019 r.

Celem głównym projektu jest komplekso-
wa modernizacja i przebudowa oczyszczalni 
ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej 
mająca na celu zapewnienia zgodności z prze-
pisami Unii Europejskiej oraz Polski w za-
kresie oczyszczania ścieków komunalnych 
w aglomeracji Łask. 
Więcej na stronie: www.mpwik-lask.pl
          Mariusz Sowiński 
prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łasku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Łodzi podjęła starania o wybudowa-
nie wzdłuż S-8 stacji paliwowych i placówek 
gastronomicznych. Wbrew pozorom potencjal-
ni kontrahenci nie walą drzwiami i oknami, by 
uczestniczyć w przetargach, ale pewne decy-
zje są już finalizowane. Najgorzej jest z MOP 
(miejsce obsługi podróżnych) w rejonie Rzgo-
wa, gdzie do kilku przetargów nie przystąpił 
ani jeden chętny. Rzecznik prasowy GDDKiA 
w Łodzi Maciej Zalewski jest jednak dobrej 

UNIKNIĘTO HORRORU 
Znawcy problematyki komunikacyjnej w Polsce od dawna ostrzegali, że na drogach 
czeka nas zapaść. Gdyby nie wybudowanie w naszym regionie kilku nowoczesnych 
arterii komunikacyjnych, takich jak S-8, S-14 i A-1, dziś przeżywalibyśmy horror. 
Wspomniane drogi okazały się wspaniałym rozwiązaniem, a ekspresówka S-8 dla Łasku 
jest dziś wręcz dobrodziejstwem.

myśli, bowiem ruch na wspomnianej trasie ro-
śnie bardzo szybko, a to oznacza, że przyszły 
właściciel stacji paliwowej i placówki gastro-
nomicznej nie będzie się musiał martwić o do-
chody.

Za M. Zalewskim uspokajamy także użyt-
kowników wspomnianej drogi ekspresowej, że 
prowadzone co jakiś czas prace remontowe to 
tylko drobne poprawki wykonywane w ramach 
gwarancji.

(P) 
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ŚWIĘTO PLONÓW W WIEWIÓRCZYNIE
Ryszard Bruzda z Widawy i  Andrzej Gil z Wo-
dzierad, a także radni oraz przedstawiciele in-
stytucji i organizacji z powiatu i gminy Łask. 
Szczególnie gorąco uczestnicy dożynek witają 
dyr. SP w Wiewiórczynie – Mirosławę Olszew-
ską, a także przedstawicieli Izby Rolniczej oraz 
wojska z gen. Dariuszem Malinowskim na cze-
le.

Do uczestników święta plonów listy skie-
rowali m.in.: poseł Marek Matuszewski, poseł 
Piotr Polak, minister rolnictwa Krzysztof Jur-
giel, wojewoda Zbigniew Rau, marszałek wo-
jewództwa Witold Stępień, prezes Izby Rolni-
czej Województwa Łódzkiego Bronisław Wę-
glewski i wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak. 

Po oficjalnym powitaniu rozpoczyna się 
część obrzędowa. Gospodarze i parlamenta-
rzyści dziękują rolnikom za ich trud i plony. 
Te ostatnie w tym roku są niezłe. Podkreślano 
jednak, że chleb z tegorocznego ziarna powi-
nien być dzielony sprawiedliwie. Przyrzekają 
to zarówno starosta T. Wesołowska, jak i bur-
mistrz G. Szkudlarek, przyjmując od starostów 
dorodne bochny chleba i dziękując jednocze-
śnie rolnikom za ich trud. Po wręczeniu tego 
symbolu udanych plonów goście częstowani są 
chlebem.

STAROSTOWIE DOŻYNEK
Starościna Monika Maląg (33 lata) po-

chodzi z Wielkopolski mieszka w Wydrzynie, 
mężatka, jest matką dwóch synów – Mateusza 
i Piotra, uczniów Szkoły Podstawowej w Wie-
wiórczynie. Zakochała się w Wydrzynie i czuje 
się tu szczęśliwa. Tu spełnia swoje marzenie, 
jakim jest hodowla koni. Jest właścicielką staj-
ni „Karina” i prowadzi szkółkę jazdy konnej, 
dzięki której młodzież i dzieci naukę jazdy 
konnej mają więc z zasięgu ręki. Pani Monika 
jest instruktorem jazdy konnej i hipoterapeutą, 
ale też i ogrodnikiem florystą oraz technikiem 
żywienia zbiorowego. Posiada także uprawnie-
nia kierownika wypoczynku. Z pasją oddaje się 
swojej pracy.

Starosta Paweł Felcenloben (48 lat) jest 
rodowitym mieszkańcem Wiewiórczyna, wy-
wodzi się z rodziny od dawna związanej z tą 
miejscowością, uprawiającej od pokoleń zie-
mię. Pan Paweł jest absolwentem tutejszej 
szkoły, jest żonaty (żona Marzena), ma dwo-
je dzieci w wieku szkolnym – Darię i Piotra. 
Z sukcesami prowadzi gospodarstwo rolne 
nastawione na produkcję roślinną, ale pracuje 
także zawodowo. Praca na wsi i na roli jest jed-
nak jego pasją i jej poświęcił kawał swojego 
życia.

Rozpoczyna się wręczanie dożynkowych 
wieńców, jednocześnie rusza konkurs na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. Wyboru ma 
dokonać jury pod przewodnictwem Jadwigi 
Kurkowskiej, naczelnika Wydziału Oświa-
ty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Łasku. Jako pierwsza 
wieniec otrzymuje od sołectwa Wiewiórczyn 
starosta łaski Teresa Wesołowska, następnie 
sołectwo Bałucz honoruje w ten sam sposób 
burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, a so-
łectwo Orchów – proboszcza z Wiewiórczyna 

ks. Krzysztofa Jałowieckiego. Wręczaniu wień-
ców towarzyszą przyśpiewki ludowe nawiązu-
jące do codziennych spraw i kłopotów miesz-
kańców wsi. Szczególnie gorąco oklaskiwane 
są i komentowane przyśpiewski w wykonaniu 
dziewcząt z Okupa Małego i Okupa Wielkie-
go, mieszkanek Orchowa i Zespołu „Sędziejo-
wianki”.

Ta część trwa dość długo, bo i wieńców 
tym razem jest sporo. Przedstawiciel marszał-
ka województwa Tomasz Dominiak odbiera 
wieniec od sołectw Wola Bałucka i Wola Stry-
jewska, przewodniczący Rady Powiatu Łaskie-
go Marek Aulak – od sołectwa Okup Wielki, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Ro-
bert Bartosik – od sołectwa Okup Mały, wójt 
gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski – od orga-
nizatorów tegorocznych dożynek w tejże gmi-
nie, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk 
– od przedstawicieli sołectwa Widawa, wójt 
gminy Wodzierady Renata Szafrańska i prze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej Gil - od sta-
rostów tegorocznych dożynek w tejże gminie, 
przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice 
Dariusz Cieślak – od przedstawicieli Zespołu 
Śpiewaczego „Sędziejowianki”, przewodni-
czący Rady Gminy Widawa Ryszard Bruzda 

– od sołectwa Brzyków, przedstawiciele Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego – od so-
łectwa Stryje Paskowe, przedstawiciel Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – od 
sołectwa Anielin, Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Bratoszewicach – od sołectw 
Wrzeszczewice i Wrzeszczewice Nowe, Ko-
misja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej w Łasku – od sołectwa Kopyść, 
dyr. Szkoły w Wiewiórczynie Mirosława Ol-
szewska – od sołectwa Wronowice i dowódca 
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał Da-
riusz Malinowski – od sołectwa Łopatki.

We wspomnianym konkursie na najład-
niejszy wieniec dożynkowy zwycięża sołec-
two Wiewiórczyn, wyprzedzając Okup Wielki 
i Brzyków.

Po tradycyjnej części obrzędowej estradę 
opanowują zespoły i artyści ziemi łaskiej, m.in. 
z Wodzierad prezentujący inscenizację o te-
matyce wiejsckiej, tancerze z GOK w Sędzie-
jowicach, którzy pod kierownictwem Grzego-
rza Brożyńskiego brawurowo wykonują liczne 
utwory, gorąco oklaskiwany jest także kabaret 
„Cudoki”. Jeszcze wiele godzin trwa tradycyj-
na zabawa ludowa.

(PO) 
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Uroczystość otworzyła msza w parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego, którą od-
prawił proboszcz ks. Krzysztof Jałowiecki. Po 
eucharystii wszyscy uczestnicy święta przema-
szerowali na plac przy Szkole Podstawowej im. 
Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, gdzie ofi-
cjalnego otwarcia dokonali starosta łaski Tere-
sa Wesołowska oraz burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek.

- Cieszę się, że po kilku latach przerwy, 
przy współpracy z samorządami gmin z po-
wiatu łaskiego udało nam się wrócić do pięknej 
tradycji organizowania dożynek o charakterze 
gminno-powiatowym – powiedziała na wstępie 
starosta T. Wesołowska.

Starosta i burmistrz otrzymali z rąk staro-
stów dożynek Moniki Maląg i Pawła Felcenlo-
bena chleb upieczony z tegorocznych plonów. 

- Dziękujemy za ten chleb będący sym-
bolem pracy rolnika. Obiecujemy dzielić nim 
sprawiedliwie, tak by dla nikogo go nie zabra-
kło – zapewnili gospodarze powiatu i gminy 
Łask.

Następnie przedstawiciele gmin z powiatu 
łaskiego i sołectw gminy Łask wręczyli samo-
rządowcom dożynkowe wieńce. Wybrano rów-
nież ten najpiękniejszy, którym decyzją jury 
został wieniec wykonany przez mieszkańców 
Wiewiórczyna. Powiat łaski w pracach jury 
reprezentował przewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego Marek Aulak. 

W programie niedzielnej imprezy w Wie-
wiórczynie znalazły się także prezentacje ku-
linarne - panie z kół gospodyń, lokalnych sto-
warzyszeń przygotowały wyborne swojskie 
jadło. Czynne były kiermasze, wystawy pło-
dów rolnych i organizacji rolniczych. Część 
artystyczną wypełniły występy grup i zespo-
łów z wszystkich gmin powiatu. Dożynki za-
kończyła zabawa plenerowa, czemu sprzyjała 
piękna upalna aura. 

- Pomysł powrotu do organizacji dożynek 
powiatowych uważam za trafiony. Podczas 
najbliższego spotkania z burmistrzem i wójta-

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNO-
PARAFIALNE W  WIEWIÓRCZYNIE
W Wiewiórczynie zorganizowano dożynki powiatowo-gminno-parafialne. 
Za plony dziękowali gospodarze ze wszystkich gmin powiatu łaskiego.

12 września br. maturzyści poznali wyniki matur poprawkowych. Najgorzej poszła matematyka. Egzamin 
w nowej formule zdało 28 proc. poprawkowiczów. W skali powiatu łaskiego na uwagę zasługuje wynik 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

MATURZYŚCI Z I LO W ŁASKU NA 100%

mi wspólnie podsumujemy tegoroczną edycję, 
wyciągniemy wnioski na przyszłość i już zasta-
nowimy się nad lokalizacją przyszłorocznego 

święta plonów i o charakterze powiatowym – 
podsumowuje starosta Teresa Wesołowska. 

Dariusz Cieślak 

Zdawalność matury w maju w łaskim „ogólniaku” wyniosła 97%. 
12 września 2016 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała wy-
niki poprawkowego egzaminu maturalnego, gdzie trzech spośród 113 
tegorocznych maturzystów tej szkoły zdało poprawkę z powodzeniem. 
Dzięki temu I LO już nie po raz pierwszy może pochwalić się 100% zda-
walnością matury. Jest to jedna z nielicznych szkół na terenie działania 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w której zdawalność eg-
zaminu jest w tym roku stuprocentowa.

Więcej informacji na temat wszystkich szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez powiat łaski oraz ich ofert edukacyjnych 
znaleźć można na stronie internetowej www.lask.com.pl.
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„Mixer” rozpoczął się porannym spotka-
niem marszałka województwa łódzkiego Wi-
tolda Stępnia z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego. Powiat łaski na spo-
tkaniu reprezentowała starosta Teresa Weso-
łowska

Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej powiaty, gmi-
ny, miasta oraz inne podmioty działające w wo-
jewództwie łódzkim eksponowały stoiska z za-
kresu kultury, nauki, turystyki, ochrony przyro-
dy i gospodarki. Powiat łaski reprezentowały: 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, 
gospodarstwo pasieczne „Pasieka z Tradycja-
mi”, 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 
Stowarzyszenie „Szuflandia”, technik odlewu 
Jacek Skrzyński, Starostwo Powiatowe w Ła-
sku oraz gmina Widawa. Swoją koronkę arty-
styczną promowała również Jadwiga Pokora 
z gminy Łask.

Dariusz Cieślak

MIXER REGIONALNY 

DZIEJE SIĘ W POWIECIE ŁASKIM

Powiat łaski, jak co roku, uczestniczył 
w imprezie wystawienniczej ,,Mixer 
Regionalny”. 13 edycja tej prezentacji 
odbyła się 4 września br. na ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi.

Przebudowa drogi powiatowej Buczek-Luciejów Reaktywacja dożynek o charakterze powiatowym

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej 
przy ZSP nr 1 w Łasku

Remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku
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Na stoisku zwiedzający degustowali lokalne przysmaki przygoto-
wane przez członkinie ze Stowarzyszenia, m.in.: nalewkę truskawkową 
– wpisaną na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi, konfiturę bachorzyńskich babek. Dużym zain-
teresowaniem odwiedzających cieszyły się również smaczne krówki tru-
skawkowe oraz praliny czekoladowe o smaku truskawkowym. 

Goście stoiska z uwagą oglądali piękne ozdoby z motywem truskaw-
ki wykonane przez członkinie Stowarzyszenia techniką decupage, qu-
ling, karczochową oraz haftem matematycznym. 

Na stoisku gminy można było otrzymać również materiały promo-
cyjne o urokach i walorach gminy Buczek. Zachęcano również do od-
wiedzenia gminy podczas przyszłorocznego święta truskawki, które od-
będzie się w ostatni weekend czerwca 2017 r .

J.R.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku, pod przewodnictwem wójta gminy Bronisława Węglewskiego odbyło się zebranie 
wiejskie mieszkańców sołectwa Kowalew, w celu wyboru nowego sołtysa. Przyczyną zebrania była śmierć poprzedniej pani sołtys. 
Na zebranie przybyło 44 mieszkańców sołectwa, na ogólną liczbę 252 osób.

BUCZEK NA MIXERZE REGIONALNYM 

NOWY SOŁTYS

Gminę Buczek na tegorocznym Mixerze Regionalnym w Łodzi reprezentowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie: 
Jadwiga Ratajczyk, Anna Sygdziak, Aneta Siekierska i Zdzisława Zelmozer. SGW prezentowało walory buczkowskiego zagłębia 
truskawkowego, promując gminę i jej produkt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości pieczę sprawował prezes 
dh Janusz Grącki, który powitał zaproszonych gości, druhów i miesz-
kańców. W uroczystości obok władz gminy: wójta gminy Buczek Bro-
nisława Weglewskiego, który jest również prezesem Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bucz-
ku, oraz radnych gminy Buczek uczestniczyli także: posłowie Marek 
Matuszewski, Piotr Polak i Paweł Bejda, wiceprezes NIK Mieczysław 
Łuczak, dyr. Zarządu Wykonawczego ZG OSP Wiesław Golański, dyr 
biura marszałka woj. łódzkiego Marcin Młynarczyk, szefowa Departa-
mentu Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich Maria Kaczorowska, 
starosta łaski Teresa Wesołowska, prezes Zarządu Powiatowego OSP 
RP dh Wojciech Pokora oraz radni rady powiatu z  gminy: Jerzy Gaw-
lik i Grzegorz Dębkowski. Obecni byli też przedstawiciele jednostek 
powiatowych: PSP, Komendy Powiatowej Policji, organizacji i stowa-
rzyszeń oraz ponad 100 strażaków – ochotników ze wszystkich OSP 
z gminy oraz innych jednostek, a także licznie przybyli mieszkańcy. 
    Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się już w sobotę (13 sierpnia) 
mszą celebrowaną w kościele parafialnym w Buczku w intencji wszyst-
kich strażaków. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz Rafał Mazurczyk 
podkreślił między innymi znaczenie OSP dla naszego bezpieczeństwa 
oraz zachęcał młodych ludzi do wstępowania w szeregi braci strażackiej. 
Po mszy nastąpił przemarsz druhów na cmentarz oraz złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Uroczystość niedziel-
na rozpoczęła się również uroczystym przemarszem, w takt muzyki mar-
szowej orkiestry GOKiS w Buczku pod dyrekcją Adama Kobalczyka. 
Przed obeliskiem upamiętniającym powstanie straży druhowie złożyli 

1 0 0 - L E C I E  O S P 
W  C Z E S T KO W I E

Uroczystość związana ze 100-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie odbyła się 14 sierpnia 2016 r. 

kwiaty, a następnie w takt Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę pań-
stwową na maszt. 

Dowódca uroczystości dh. Marcin Piętowski - naczelnik OSP oraz 
dowódca pocztów sztandarowych dh Czesław Świątek – wiceprezes 
OSP w Czestkowie po przemarszu dokonali ustawienia szyków poddo-
działów reprezentujących jednostki OSP. 

Podczas uroczystości jednostka OSP w Czestkowie została odzna-
czona Złotym Znakiem Związku, aktu tego dokonali: dyrektor Zarządu 

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy wsi Kowalew oraz Petronelów. 
Wójt gminy pozytywnie ocenił współpracę z panią Jadwigą Grabarczyk, 
jednocześnie poprosił mieszkańców o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.

Na sołtysa zostały zgłoszone dwie kandydatki: Wioletta Pisarska 
oraz Teresa Pogocka. W wyniku tajnego głosowania sołtysem wsi Ko-
walew i Petronelów została W. Pisarska (26 głosów).             K.B.
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Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu zawodni-
ków + bramkarz. Spotkania  rozgrywane były systemem „każdy z każ-
dym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdo-
bytych punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała 3 pkt, za re-
mis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 

W rywalizacji wzięło udział 6 zespołów:
Auto Komis Czestków, 
Junior Czestków, 
Czestków A, Łopatki, 
Team Wola Buczkowska, Łask

Wyniki spotkań:
Auto Komis Czestków - Łask 4:0, 
Czestków A - Junior Czestków 2:4, 
Wola Buczkowska - Łopatki 0:4, 
Łask - Łopatki 1:6, 
Junior Czestków - Wola Buczkowska 6:1, 
Auto Komis Czestków - Czestków 1:1, 
Czestków A  - Łask 3:1, 
Wola Buczkowska - Auto Komis Czestków 1:8, 
Łopatki - Junior Czestków 1:6, 
Łask - Junior Czestków 0:8 
Auto Komis Czestków – Łopatki 6:1 
Czestków A - Wola Buczkowska 6:3 
Wola Buczkowska - Łask 2:2 
Łopatki - Czestków A 3:6 
Junior Czestków - Auto Komis Czestków 1:5 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
Auto Komis Czestków 16 pkt. (5 zwycięstw i 1 remis),
Junior Czestków 15 pkt. (5 zwycięstw i 1 porażka), 
Czestków A 10 pkt. (3 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka), 
Łopatki 9 pkt. (3 zwycięstwa)
Wola Buczkowska 1 pkt. 
Łask 1pkt.

Wybrano też najlepszego strzelca turnieju, którym z dorobkiem 
13 bramek został zawodnik z Czestkowa Wojtek Buczkowski. Każda 
drużyna otrzymała okolicznościowe puchary i dyplomy. 

Serdeczne podziękowania dla wójta gminy Buczek Bronisława Wę-
glewskiego, który ufundował puchary dla każdej drużyny oraz nagrodę 
dla najlepszego strzelca. 
  K.P.

FINAŁ WAKACJI NA „ORLIKU”
26 sierpnia br. o godz. 19 na boisku „Orlika” w Czestkowie 
odbył się po raz kolejny turniej nocny w piłkę nożną. Stawiło się 
ponad 60 zawodników i kilkanaście zawodniczek, ponieważ po 
raz pierwszy w turnieju udział wzięła drużyna dziewcząt (Team 
Wola Buczkowska), które na równi stawały do pojedynków 
z drużynami męskimi.

Wykonawczego ZG OSP Wiesław Golański oraz prezes Zarządu Powia-
towego OSP RP w Łasku dh Wojciech Pokora. 

Wysokie odznaczenia otrzymali też wyróżniający się druhowie jed-
nostki. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Zło-
tymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druho-
wie: Czesław Świątek, Mirosław Krakowski, Edward Grabarczyk i Ju-
liusz Kowalski. Srebrne Medale otrzymali: Marek Niemiec, Stanisław 
Oklejak i Jacek Trojan, natomiast Brązowym Medalem uhonorowani 
zostali: Michał Borowiecki, Sławomir Pacuszka, Paweł Świątek, Wiktor 
Olszewski, Waldemar Rejmończyk, Robert Końcub, Teresa Borowiecka 
Marcin Kopka i Andrzej Wolski. 

Podczas uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka w Łasku 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh. 
Janusz Grącki oraz dh Robert Klimczak. 

W uznaniu zasług za dotychczasową wieloletnią służbę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej Listami Pochwalnymi wyróżnieni zostali 
druhowie: Jan Oklejak, Ryszard Biegański, Marian Faryś i Zbigniew 
Grącki. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Łasku nadało odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom: 
Małgorzata Olszewska, Iwona Świątek, Paulina Stos, Robert Klimczak, 
Marcin Piętowski, Rafał Borowiecki, Sylwester Pabisiak, Łukasz Soba-
la, Sylwester Badziak i Adrian Kowalski. 

Historii jednostki o 100-letniej tradycji nie sposób przedstawić 
w krótkim wystąpieniu, jednakże prezes Janusz Grącki w sposób bardzo 
syntetyczny przedstawił założycieli, zmiany w OSP na przestrzeni lat, 
zarówno w wyposażeniu jak i w infrastrukturze, a za zmiany w ostatnich 
latach podziękował druhom, społeczności lokalnej, a przede wszystkim 
prezesowi gminnemu OSP i wójtowi gminy Buczek Bronisławowi Wę-
glewskiemu – szczególnie za inicjatywę rozbudowy strażnicy, pomoc 
finansową zarówno z budżetu gminy, jak i wsparcie i zaangażowanie 
w zdobywaniu środków zewnętrznych. Hymnem „Rycerze Floriana”, 
uroczystą defiladą pododdziałów oraz poświęceniem gruntownie wyre-
montowanej i rozbudowanej strażnicy zakończono część oficjalną uro-
czystości. Poświecenia strażnicy w asyście gości dokonał kapelan po-
wiatowy strażaków druh ks. Jarosław Wojtal. 

Za trud i wielkie osobiste zaangażowanie na etapie budowy straż-
nicy wójt Bronisław Weglewski obiecał strażakom z Czestkowa dalszą 
pomoc przy zakupie lekkiego nowoczesnego samochodu pożarniczego, 
którego wzór stażacy mogli już zobaczyć podczas uroczystości. Mu-
zyczną oprawę uroczystości zabezpieczyła orkiestra GOK w Buczku 
pod batutą Adama Kobalczyka. 

Część rozrywkową wypełnił zespół „Lucas” Łukasza Maciejewskie-
go z wokalistką Anną Stoczkowską. Zespół grał do tańca do późnych 
godzin nocnych, a goście i mieszkańcy mogli spróbować m.in. smacznej 
grochówki i innych smakołyków, przygotowanych przez gościnną jed-
nostkę OSP w Czestkowie. 

A.Z. 
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Pan Józef urodził się 11 listopada 1911 r. w Woli Buczkowskiej 
w rodzinie rolniczej. Nie obca była mu więc od najmłodszych lat praca 
na roli. Na początku II wojny światowej został zmobilizowany, otrzymał 
przydział do Strzelców Podhalańskich i z Łodzi przeszedł z oddziałem 
aż do Chełmna, gdzie 17 września 1939 r. dostał się do niewoli. Przewie-
ziony został następnie do Niemiec w okolice Essen, gdzie przebywał na 
przymusowych robotach prawie 6 lat, do sierpnia 1945 r. Po powrocie 
do kraju jeszcze 1945 r. wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Buczkowskiej. W zakresie działalności na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców był współinicjatorem budowy pierwszej strażnicy już 
w 1946 r. Po 20 latach oddano do użytku następną strażnicę i w tej inwe-
stycji nie zabrakło działań druha Woźniaka. W latach 1952-1994 pełnił 
społecznie funkcję naczelnika OSP w Woli Buczkowskiej. 

W Zarządzie Gminnym OSP powierzono mu w tym samym czasie 
obowiązki wiceprezesa. W latach 1947-1994 był sołtysem Woli Bucz-
kowskiej, we współpracy z władzami samorządowymi brał udział w re-
alizacji programu elektryfikacji wsi, budowie i utwardzaniu dróg, a tak-
że meliorowaniu podmokłych gruntów rolnych. Działalność w zakresie 
prac na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju sołectwa Wola Buczkow-
ska, a także poprawy bezpieczeństwa są godne podziwu, zasługują na 
szczególne wyróżnienie i pozostają do dziś wzorem do naśladowania. 
Z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Buczek dla Józefa Woźniaka wystąpiła przed 5 laty jednostka 
OSP z Woli Buczkowskiej.

W sierpniu br. Józef Woźniak na wniosek lokalnej organizacji 
ZBOWiD, uzyskał od prezydenta RP nominację oficerską i został awan-
sowany na stopień podporucznika WP. W uroczystości awansu, która 

HONOROWY OBYWATEL GMINY BUCZEK 
OFICEREM WOJSKA POLSKIEGO
Coraz mniej jest wśród nas ludzi pamiętających czasy II wojny światowej, a takich, którzy walkę o niepodległą 
ojczyznę z okupantem znają z autopsji jest już bardzo niewielu, dlatego z tym większą radością, sympatią i dumą 
przyjmujemy wiadomości, że tacy ludzie mieszkają i w naszej gminie. Do takich osób należy pierwszy Honorowy 
Obywatel Gminy Buczek, dziś już prawie 105-letni Józef Woźniak.

odbyła się w domu rodzinnym Pana Józefa w Woli Buczkowskiej, wzię-
li udział przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, WKU, 
kombatantów, wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, druhowie OSP 
oraz rodzina. 

Panu Józefowi, pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Gminy Bu-
czek w imieniu władz samorządowych gminy gratulujemy awansu na 
stopień oficerski i życzymy jeszcze wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i rodzinnym.

Andrzej Zieliński

Z gminy Buczek zakwalifikowało się sołectwo Bachorzyn, które 
ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Integracja 
wokół tradycji – piknik rękodzieła artystycznego i produktu regional-
nego sołectwa Bachorzyn”. Głównym celem projektu jest aktywizacja 
i integracja oraz kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie pikniku 
rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn, 

PIENIĄDZE DLA SOŁECTW
Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z tegorocznego budżetu województwa pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

w tym warsztatów rękodzieła artystycznego techniką decoupage. Projekt 
umożliwi aktywny rozwój umiejętności rękodzieła artystycznego, po-
znania kultury, zwyczajów i tradycji regionu. Łączny koszt projektu 
wynosi 11.600 zł, wnioskowana kwota dotacji to 4.988 zł, stano-
wiąca 43% wartości projektu. 

K.B.

Podczas egzaminu nauczyciel prezentował 
swój dorobek zawodowy z okresu stażu oraz 
odpowiadał na pytania członków komisji, któ-
rymi byli m.in. eksperci z listy ustalanej przez 
ministra edukacji narodowej. Pani Justyna 
Miszczak egzamin zdała bardzo dobrze, otrzy-
mując od przewodniczącej komisji stosowne 
zaświadczenie. 30 sierpnia br. wójt gminy Bro-
nisław Węglewski  wręczył akt nadania stopnia 

AWANS ZAWODOWY
W Szkole Filialnej w Czestkowie odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego  
Justyny Miszczak, nauczyciela wychowania fizycznego. Warunkiem uzyskania 
awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdanie 
egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wójta gminy Buczek. 

awansu zawodowego nauczyciela mianowa-
nego pani Justynie Miszczak, gratując życzył 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz 
w życiu osobistym. 

Zdobyty awans świadczy o pogłębieniu 
wiedzy i umiejętności, a także o rozwoju za-
wodowym nauczyciela.

M.Z.

Wójt gminy 
Buczek i jednocze-
śnie prezes Izby 
Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkie-
go Bronisław Wę-
glewski uhonoro-
wany został przez 
prezydenta RP 
Złotym Krzyżem 

ODZNACZENIE 
B. WĘGLEWSKIEGO

Zasługi. Odznaczenie to B. Węglewski otrzy-
mał w uznaniu zasług dla rozwoju polskiego 
rolnictwa i samorządu rolniczego w kraju. 
          (P)
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Szkoła Podstawowa w Bałuczu zainaugurowała rok szkolny 
2016/2017. W uroczystości uczestniczyli m.in.: burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, 
Kultury i Spraw Społecznych UM w Łasku Jadwiga Kurkowska, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Józef Rychlik, była 
dyrektor szkoły Helena Markiewicz oraz ks. proboszcz Robert 
Kaczmarek.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W BAŁUCZU

Festyn rozpoczął się zawodami pływackimi w trzech kategoriach: 
kobiety, mężczyźni oraz sztafeta rodzinna. Choć między uczestnikami 
panowała atmosfera przyjaźni, nie zbrakło zdrowej rywalizacji, która 
wyłoniła najlepszych. O godzinie 13 można było posłuchać przepiękne-
go występu wokalnego Julii Wojtaszek, która swoim wykonaniem spra-
wiła, że niektórym miękły serduszka. O 14 chętni mogli wziąć udział 
w „Potyczkach Rodzinnych” zorganizowanych przez CSiR. A walczyć 
było o co, gdyż główną nagrodą był tablet. Oprócz tego każda ze zwycię-
skich rodzin otrzymała torbę z licznymi sportowymi nagrodami. 

Około 15 na placu pojawiła się Straż Pożarna. Strażacy przeprowa-
dzili dla chętnych krótkie szkolenie z pierwszej pomocy z wykorzysta-
niem fantomów. Zgromadzone dzieci mogły również poznać tajniki pra-
cy strażaka, obejrzeć sprzęt, zadawać pytania. Ogromną niespodzianką 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych okazał się prysznic z węża strażac-
kiego, który przy ponad 30-stopniowym upale schłodził rozgrzanych 
uczestników. Serdeczne podziękowania dla straży za tak liczne atrakcje.

Z kolei urocze panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji 
w Łasku przygotowały dla dzieci m.in. konkursy dotyczące bezpieczeń-
stwa. Przez cały czas trwania festynu mali i duzi uczestnicy mogli wziąć 
udział w licznych konkursach przeprowadzonych przez Łaski Dom Kul-
tury. Należy również zaznaczyć, iż to właśnie panie z ŁDK dbały o do-
brą atmosferę i brak nudy podczas festynu. Dużą atrakcją okazały się 
bryczki konne, które woziły chętnych uczestników po okolicznym lesie. 
Dla tych, którzy woleli bliższy kontakt z koniem, czekały przejażdżki 
kucykami. Najmłodsi uczestnicy mogli również pozjeżdżać na dmucha-
nych zjeżdżalniach i poskakać w basenie z kulkami. Dla chętnych usta-
wiony był bufet. Ogromną popularnością cieszyło się również malowa-
nie buziek.

Zarząd Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Merkury” w Łasku 
składa ogromne podziękowania wszystkim biorącym udział w organiza-
cji tego przedsięwzięcia. 

Agata Jurowska

POŻEGNANIE LATA Z KLUBEM MERKURY
Na placu przy „Orliku” i pływalni miejskiej w Łasku odbył się festyn (28 sierpnia) na zakończenie wakacji „Pożegnanie Lata z Klubem 
Merkury”. Organizatorem imprezy byli: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury” w Łasku, gmina Łask, Łaski Dom Kultury, 
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.

Burmistrz przedstawił rodzicom i uczniom nowego dyrektora szkoły, 
którym została Anna Zybert. Życzył wszystkim satysfakcji z podejmo-
wanych działań i zaprezentował krótką charakterystykę zaplanowanych 
inwestycji związanych z remontem placówki. Podczas inauguracyjne-
go przemówienia Anna Zybert gorąco powitała wszystkich zebranych, 
a szczególnie serdecznie najmłodszych - wychowanków klasy 0. Wraz 
z wychowawcą oddziału zawiązała społeczność uczniowską i  przeka-
zała dzieciom oraz rodzicom życzenia wszelkiej pomyślności w nowym 
roku szkolnym.

Renata Komuńska
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Akcję Narodowego Czytania zapoczątko-
wano w 2012 r. przypomnieniem „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. Pomysłodawcom 
przyświecał cel, aby literatura narodowa nie 
była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, 
ale stała się obecna w szeroko rozumianym 
życiu społecznym. 

Warto promować takie wydarzenia, gdyż 
z czytelnictwem u Polaków jest coraz gorzej. 
Biblioteka Narodowa bije na alarm. Według 
najnowszych statystyk zaledwie 37 proc. Po-
laków w 2015 r. miało w ręku przynajmniej 
jedną książkę. Czyli ponad 20 mln naszych 
rodaków nie miało żadnej. A czytanie ksią-
żek przecież pogłębia wiedzę, pozytywnie 
stymuluje umysł, uspokaja, a także poprawia 
pamięć. Zatem czytajmy, każdy według wła-
snego gustu i upodobań, bo książka to przede 
wszystkim znakomita rozrywka.

Michał Janiszewski

CZ YTALI „QUO VADIS”
W pierwszych dniach września cała Polska czytała „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Była to już piąta edycja akcji Narodowego Czytania, która tradycyjnie organizowana 
jest pod patronatem prezydenta RP. Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 
oraz miłośnicy literatury spotkali się 2 września br. na placu 11 Listopada w Łasku, 
aby oddać się lekturze epokowego dzieła naszego noblisty. Obecna na miejskim rynku 
młodzież oraz dzieci z uwagą wsłuchiwali się w niezwykle losy bohaterów tej powieści. 

Przed trzema laty zrewitalizowany 
został plac 11 Listopada w Łasku. Jego 
kompleksowa przebudowa kosztowała 
ponad 12,8 mln zł, z czego 85% pokryło 
dofinansowanie unijne. W tym czasie łaski 
rynek przeszedł prawdziwą metamorfozę, 
stając się tętniącym życiem sercem 
miasta. Jest to szczególnie widoczne 
w letnie dni, kiedy płyta rynku wypełnia 
się dziećmi jeżdżącymi na hulajnogach, 
bawiącymi się przy fontannach, zaś 
dorośli rozmawiają i relaksują się siedząc 
na ławkach. Główny plac miasta zmienił 
swoją funkcję z typowo handlowej na 
rekreacyjno-wypoczynkową. Pojawiły się 
ogródki, w których można napić się czegoś 
zimnego, a wieczorem potańczyć przy 
muzyce na żywo. Są także nowe punkty 
gastronomiczne. 

DBAJMY O ŁASKI RYNEK
Na samym początku nieco problematycz-

ne okazały się drobne kamienie, którymi ob-
sypano drzewa wokół placu. Rozsypywały się 
stwarzając zagrożenie. Dlatego gmina w trosce 
o mieszkańców poczyniła kolejną, kosztowną 
inwestycję utwardzając je specjalną żywicą, 
która jednocześnie przepuszcza wilgoć i nie 
zagraża nasadzeniom. Niestety w ciągu tych 
kilku lat zdarzały się akty dewastacji. O ile 
kamienie wokół drzew są odporne na warunki 
atmosferyczne, to ulegają pod naporem bieżni-
ków opon samochodów, które na nie najeżdża-
ją. Kilka miejsc trzeba będzie poprawić. Po-
nadto nawierzchnia placu niszczona jest przez 
kierowców, którzy nie korzystają z miejsc par-
kingowych i wjeżdżają na chodniki oraz płytę 
rynku. Wyciekające z pojazdów płyny samo-
chodowe tworzą tłuste plamy, które później 
bardzo trudno usunąć. Właściciele samocho-
dów tłumaczą, że to ze względu na niewystar-
czającą ilość miejsc postojowych. W praktyce 

wolne miejsce, jeśli nie na samym placu, bez 
problemu można znaleźć w bezpośredniej oko-
licy rynku. 

Kolejnym problemem jest malowanie 
sprayem koszy, wiaty przystankowej czy par-
kingowej kostki. Ostatnio uszkodzono też ro-
snące na placu drzewo. Pamiętajmy, że plac 
11 Listopada jest wizytówką miasta i naszym 
wspólnym dobrem, o które wszyscy powin-
niśmy dbać, aby służyło nam jak najdłużej. 
W końcu w 2014 r. łaski rynek doceniony zo-
stał w skali ogólnopolskiej, a prezydent RP wy-
różnił go, jako najlepiej zrewitalizowaną prze-
strzeń publiczną w Polsce. 

Michał Janiszewski
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Lipiec rozpoczęliśmy wycieczkowo – propozycja wyjazdu do Kopal-
ni Soli w Kłodawie znalazła spory odzew wśród mieszkańców. Uczestni-
cy eskapady zjechali windą pod ziemię na głębokość 600 metrów, gdzie 
obejrzeli kaplicę św. Kingi, wyeksploatowane komory solne oraz ma-
szyny używane w podziemnym górnictwie solnym, a także wysłuchali 
od przewodnika wielu ciekawostek dotyczących powstania złóż kłodaw-
skich. Wyprawa dostarczyła wszystkim niezapomnianych emocji, tym 
bardziej, że zakończyła się wieczorną kąpielą w basenach termalnych 
w Uniejowie.

Wakacyjny kalendarz zajęć w Łaskim Domu Kultury obfitował w za-
jęcia artystyczne. Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się warszta-
ty ceramiczne pn. „Gliniane arcydzieła” oraz zajęcia plastyczne w pra-
cowni „Kolca”. Strzałem w dziesiątkę okazała się sierpniowa pracownia 
rękodzieła, w której zabrakło wolnych miejsc. Jej uczestnicy wykonali 
własnoręcznie pokrowce na telefony, lampiony ze zużytych słoiczków, 
maskotki, ozdobne zawieszki wyklejane ziarnami kawy i wiele innych 
oryginalnych dzieł. 

Atrakcyjnym podsumowaniem zajęć w pracowni modelarskiej były 
III Letnie Zawody Modelarskie, które odbyły się przy pięknej pogodzie 
na Placu 11 Listopada.

Bardzo szybko zamknęliśmy listę chętnych do udziału w warsztatach 

TAK BYŁO W ŁDK...
Wakacje minęły jak co roku – zbyt szybko. Całe szczęście wrześniowa aura pozwoliła nam jeszcze trochę 
nacieszyć się słońcem i przywołać letnie wspomnienia. A ci, którzy odwiedzili podczas wakacji Łaski Dom 
Kultury, z pewnością będą te chwile wspominać bardzo długo.

Wycieczka do kopalni soli w KłodawieSpektakl teatralny „Regsio”

jogi organizowanych po raz ko-
lejny dzięki uprzejmości Agaty 
i Wojtka Sukienników ze szkoły 
Joga Vitality.

Wśród naszych propozycji 
były także atrakcje dla miłośni-
ków tańca. W sierpniu organi-
zowaliśmy trzecią już edycję 
turnieju hip-hop pn. STREET 
STYLES SUMMER BATTLE. 
Do tanecznych pojedynków 
stanęło prawie pięćdziesięciu 
zawodników, których oceniało 
profesjonalne jury. W najmłod-
szej kategorii wiekowej (do lat 
11) dwa pierwsze miejsca zajęły 
Pola Cichecka i Matylda Strzel-
czyk z grupy S’Crew First Step 
trenującej w ŁDK. W imieniu 
wszystkich tancerzy i organiza-

torów turnieju pragnę w tym miejscu wyrazić serdeczne podziękowania 
dla centrum „Columna Medica” za wypożyczenie sprzętu, dzięki które-
mu nasza impreza zyskała właściwą oprawę. 

Amatorzy teatru mogli wziąć czynny udział w warsztatach teatral-
nych z Grupą Teatralną „Wejście Ewakuacyjne”. Odbyły się także dwa 
spektakle teatralne: „Pod starym Wawelem przygód bez liku” i „Regsio”. 
Oba przedstawienia zgromadziły sporo publiczności, a aktorzy wciągali 
do wspólnej zabawy nie tylko dzieci, ale także mamusie, czy babcie.

Dzieci spędzające lato w Kolumnie jak co roku mogły liczyć na nie-
zawodną ekipę z tamtejszej Filii ŁDK, która zapewniła mnóstwo cieka-
wych zajęć podczas akcji „Wakacje na wesoło”. W zajęciach odbywa-
jących się na Orliku wzięły udział dzieci i młodzież w różnym wieku 
- w sumie ponad 300 osób.

Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta wakacyjna Łaskiego Domu 
Kultury sprostała wymaganiom naszych bywalców, którzy tym chętniej 
będą brali udział w wydarzeniach proponowanych przez nas także w cią-
gu rozpoczętego właśnie sezonu kulturalnego 2016/2017. Zapraszamy 
serdecznie do śledzenia aktualności na naszej stronie: www.laskidom-
kultury.pl lub na naszym profilu na facebooku.

Magdalena Kelnerowska
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Przede wszystkim, po latach członkowie grupy biorą się wreszcie 
za remont z prawdziwego zdarzenia „Lima-2”, czyli najpopularniejszej 
w Łasku maszyny, która przez wiele lat stała na cokole przy wjeździe do 
miasta. Z czasem maszynę zastąpiła „Iskra”, a „Lim-2” po niewielkim 
remoncie trafił na muzealną ekspozycję na lotnisku. Niestety, czas robi 
swoje i ten odrzutowy samolot trzeba teraz wreszcie porządnie m.in. za-
konserwować i pomalować. Taka pełna rekonstrukcja potrwa zapewne 
wiele miesięcy.

W tym roku remontowana będzie także „Iskra”, która latała niegdyś 
pod łaskim niebem. Ta znakomita maszyna szkoleniowa powinna być 
gotowa w przyszłym roku.                  (P)

„LIM-2” DO REMONTU
O sukcesach i dorobku Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnic-
twa – Grupy „Archeo” pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach 
„Panoramy”, zatem teraz chcemy tylko wspomnieć o tegorocz-
nych zamierzeniach. A są one, jak zwykle, bardzo ambitne. 

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w godzinach wieczor-
nych na ul. Armii Ludowej w Łasku  (DK-14). 28-letni mieszkaniec Ła-
sku siedzący za kierownicą opla astry podczas nieprawidłowego wyprze-
dzania ciągnika rolniczego doprowadził do zderzenia z nim, a następnie 
uderzył czołowo w nadjeżdżający z przeciwka samochód marki hyundai. 
W wyniku wypadku kierowca opla poniósł śmierć na miejscu, zaś 5 osób 
poszkodowanych trafiło do szpitala, w tym 56-letni pasażer opla,  42-let-
ni traktorzysta i 13-letnia pasażerka zetora. 

Przez kilka godzin droga była nieprzejezdna i kierowcy musieli ko-
rzystać z objazdów.                        (p)

TRAGICZNE WYPRZEDZANIE U P R O WA D Z E N I E
100 tys. zł okupu od rodziny zażądali porywacze za zakładnika, po-

nadto bliskim pokrzywdzonego grozili pozbawieniem życia i spaleniem 
mienia. Na szczęście w porę do akcji wkroczyli policjanci Komendy 
Powiatowej w Łasku, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji 
i CBŚP i antyterroryści. Uwolnili porwanego i zatrzymali 10 mężczyzn 
mających związek z uprowadzeniem zakładnika. 

Jak wynika z informacji KPP w Łasku, na wniosek Prokuratury Okrę-
gowej w Sieradzu sąd zadecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sześciu 
podejrzanych mężczyzn w wieku od 21 do 44 lat. Grozi im kara od 5 do 
25 lat pobytu za kratkami. Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa.  (ER) 

Nowa kolekcja marki MMER składa się z casu-
alowych, wizytowych czy dziennych koszul męskich, 
garniturów, nowoczesnych marynarek, spodni, kurtek, 
eleganckich płaszczy męskich oraz akcesoriów takich 

N O W Y  S A L O N  M M E R
Firma MMER jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się spółką. Wytwarza koszule męskie, 
a teraz również garnitury, marynarki, spodnie oraz buty męskie. Z powodzeniem łączy doświadczenie 
z nieustannym rozwojem. Firma posiada już cztery salony firmowe. Najnowszy został otwarty 20 lipca 
w Centrum Handlowym Port Łódź – to flagowy salon mody marki MMER.

Na DAWNIEJ SKRZYŻOWANIE ...

jak m.in. paski, skarpety, krawaty, muszki czy spinki do mankie-
tów. Nowo otwarty salon został tak zaprojektowany, aby każdy 
znalazł interesujący produkt. W dniu otwarcia wszyscy odwie-
dzający zostali poczęstowani tortem.            Adrianna Gajda

Prezentowana fotografia 
przedstawia skrzyżowanie ulicy 
Piotrkowskiej i Warszawskiej 
w okresie międzywojennym. 
Dziś to miejsce wygląda zupeł-
nie inaczej i znajduje się tu plac 
noszący imię marszałka Józef 
Piłsudskiego. Jakże inaczej wy-
gląda ten fragment miasta! 

Zmienił się budynek banku, 
przybyło zieleni, z lewej strony 
wyrosła siedziba Komendy Po-
wiatowej Policji. W okresie mie-
dzywojennym w miejscu siedzi-
by policji znajdowały sie niskie 
domki jednorodzinne. Widoczne 
na zdjęciu ulice nie miały na-
wierzchni asfaltowej...

(Saw.)
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Artykuł 1 ukazu przedstawia się następu-
jąco (pisownia oryginalna): „Dziedziczne (do-
minialne) prawa Skarbu, różnych Instytucyj 
i osób prywatnych należących do nich miast 
w Królestwie, znoszą się na zawsze, z wszyst-
kiemi wynikającemi z praw tych skutkami. 
Mocy tego przepisu podlegają tak właściciele 
całych miast, jako też właściciele cząstkowi, to 
jest tacy, których prawa dziedziczne rozciągają 
się jedynie do niektórych części miast.”

Mieszkańcy miast zostali zwolnieni od 
wszelkich opłat na rzecz dworu. Zniesieniu 
uległy powinności zarówno spisane w różnych 
dokumentach miejskich, jak i oparte na trady-
cji oraz zwyczaju. Dziedzice mieli zakończyć 

UKAZ CARSKI Z 1866 R.
W tym roku mija ważna rocznica dla Łasku, która zmieniła bieg historii miasta. 
9 listopada 1866 r. (wg kalendarza juliańskiego - 28 października) pojawił się 
ukaz cara rosyjskiego Aleksandra II Romanowa, który znosił stosunki dominialne 
w prywatnych miastach Królestwa Polskiego. Decyzja ta była kolejnym elementem 
zmian wprowadzanych po klęsce Powstania Styczniowego. Władze rosyjskie 
miały na celu osłabienie pozycji polskiego ziemiaństwa. Po uwłaszczeniu chłopów 
i nadaniu im ziemi na skutek dekretu cara w 1864 r., rząd postanowił odebrać 
szlachcie miasta i dochody płynące z ich posiadania. 
wszelkie prace budowlane i inżynieryjne pro-
wadzone przez nich w miastach. W ramach 
rekompensacji, rząd rosyjski zobowiązał się 
do wypłacenia wynagrodzenia dla właścicieli 
miast: 

„Za powinności dziedziczne (dominialne) 
niniejszego Ukazu zniesione, dziedzice całych 
miast […] otrzymają od Rządu wynagrodze-
nie, przez wydanie im kapitału likwidacyjnego 
[…]”

Koniec pewnej epoki dla miast wyznacza 
jeden z ostatnich artykułów: 

„Wszystkie dawne przywileje nadane mia-
stom i akta darowizny tracą moc obowiązującą 
w tem wszystkiem, w czem są przeciwne Uka-
zowi niniejszemu.” 

Łask w tym czasie (lata 1864-1870) nale-
żał do Maurycego Watraszewskiego, a więc 
w okresie po upadku powstania. Od czasu 
śmierci Piotra Czołhańskiego w 1835 r. (zało-
życiela pierwszej szkoły elementarnej w mie-
ście) trwały wieloletnie spory o majątek ła-
ski pomiędzy sukcesorami dziedzica a jego 

wierzycielami, które zakończyły się dopie-
ro w 1853 r. przejęciem dóbr łaskich przez 
Edwarda Kręskiego. Kolejni dziedzice musieli 
spłacać długi, przez co nie interesowali się roz-
wojem Łasku. Miasto podupadało i było mało 
znaczącym ośrodkiem miejskim, zwłaszcza 
w porównaniu z rosnącą aglomeracją łódzką. 

Po zniesieniu stosunków dominalnych ko-
lejną decyzją rosyjskich władz było stworzenie 
nowego podziału administracyjnego. Łask zna-
lazł się w guberni piotrkowskiej, natomiast od 
początku 1867 r. powstał powiat łaski. Wzrosło 
wówczas w regionie znaczenie miasta, które sta-
ło się siedzibą urzędu powiatowego, sądu gmin-
nego i sądu pokoju, urzędu pocztowego i stacji 
telegraficznej. Zwiększyła się liczba ludności 
(4229 osób w 1897 r.) i podwojeniu uległa liczba 
domów murowanych do 90 w 1882 r. Bez wąt-
pienia decyzja rosyjskiego zaborcy korzystnie 
wpłynęła na rozwój miasta i jego mieszkań-
ców. Ukaz carski z 1866 r. rozpoczął nowy etap 
w historii Łasku.

Arkadiusz Cieślak

„A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagad-
nienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne 
przestawiamy na specjalne tory...”. Tak 77 lat temu rozpoczynał się 
komunikat specjalny Polskiego Radia, w którym zaalarmowano o ata-
ku Niemiec na Polskę. Wtedy nikt nie spodziewał się, że już 17 wrze-
śnia 1939 r. ze wschodu zostanie zadany dotkliwy cios, który złamie 
obowiązujący wówczas polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Dziś wiemy, 
że wspomniany sojusz przestał w praktyce obowiązywać już znacznie 

PAMIĘCI WRZEŚNIA ‘39 
We wrześniu przypadają dwie tragiczne rocznice: napaści 
Niemiec, a następnie Związku Radzieckiego na Polskę. 
Wydarzenia 1 i 17 września upamiętniono uroczyście na 
cmentarzu parafialnym w Łasku. 

wcześniej. Podpisany 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie pakt Ribbentrop-
Mołotow posiadał bowiem tajny załącznik, będąc w istocie planem 
IV rozbioru Polski, który dzielił Europę Środkową na strefy wpływów 
obu państw i dawał Niemcom wolną rękę w prowadzeniu działań zbroj-
nych. Niestety atak Armii Czerwonej nie wywołał w szeregach polskiego 
rządu zdecydowanych reakcji. Brak jednoznacznego rozkazu naczelne-
go wodza do stawiania oporu najeźdźcy doprowadził do dezorientacji 
dowódców i żołnierzy, a w konsekwencji do wzięcia do niewoli ok. 250 
tysięcy żołnierzy i oficerów, którzy w dużej części nie stawiali oporu. 

Obie agresje miały dramatyczne skutki dla naszego kraju i boleśnie 
naznaczyły uczestników, świadków i rodziny, które w czasie okupacji 
straciły bliskich. Jak co roku na cmentarzu parafialnym w Łasku upa-
miętniono tragiczne wrześniowe wydarzenia. Przedstawiciele organiza-
cji kombatanckich, reprezentanci wojska, lokalnych władz, sejmu, ZHP, 
stowarzyszeń i instytucji z Łasku oraz delegacje szkół złożyli kwiaty 
i chwilą modlitwy oddali hołd bohaterom Września. 

Michał Janiszewski

Car Aleksander II



Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom 

składamy podziękowania za trud i zaangażowanie w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz życzymy wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także powodzenia 

w życiu osobistym.

Jerzy Kotarski - wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak - przewodniczący 

Rady Gminy Sędziejowice wraz z radnymi
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Następnie odbyła się uroczysta msza polowa, którą sprawował pro-
boszcz parafii w Sędziejowicach ks. Dariusz Chlebowski, w asyście ks. 
Wiesława Kalupy z parafii Grabno. Starostowie dożynek wręczyli go-
spodarzom - wójtowi Jerzemu Kotarskiemu i przewodniczącemu Rady 
Gminy Dariuszowi Cieślakowi dorodny bochen chleba, z prośbą, aby 
dzielić go tak, by wystarczyło dla wszystkich. Nastąpiło też poświęcenie 
okazałych wieńców i przekazanie księdzu koszy z darami.

Starostami tegorocznych dożynek byli rolnicy Iwona Krześniak ze 
Starych Kozub oraz Wiesław Markowski z Nowych Kozub. Pani Iwo-
na od ponad 20 lat prowadzi wraz z mężem 11 ha gospodarstwo rolne 
specjalizujące się w chowie bydła mięsno-opasowego oraz uprawie rze-
paku, pszenicy i żyta. W pracach pomagają jej dwie dorosłe córki. Pan 
Wiesław od 18 lat w swoim 19-hektarowym gospodarstwie przejętym po 
rodzicach zajmuje się produkcją roślinną wyspecjalizowaną w uprawie 
rzepaku, pszenicy i pszenżyta. Po śmierci żony w pracach wspiera go 
nadal mieszkająca z nim córka oraz syn, który założył rodzinę i wypro-
wadził się do miasta. 

DOŻYNKI „STARE KOZUBY - 2016”
W tym roku w gminie Sędziejowice rolnicy dziękowali za zebrane plony 4 września podczas gminno-parafialnych 
dożynek zorganizowanych w Starych Kozubach. Świętowanie rozpoczęto wielobarwnym korowodem delegacji 
z wieńcami dożynkowymi, zespołów folklorystycznych z Rumunii i Słowacji w oprawie orkiestry dętej „Druh”, 
pocztów sztandarowych OSP i PSL, który przemieścił się na plac dożynkowy. 

Starostowie dożynek

Część obrzędowa, poprzedzona powitaniem gości i podziękowaniem 
rolnikom za całoroczny trud dokonanym przez wójta Kotarskiego, roz-
poczęła się prezentacją i wręczeniem dwunastu wieńców dożynkowych 
przez delegacje z sołectw: Bilew, Dobra, Grabno, Kamostek, Kustrzyce, 
Kozuby, Marzenin, Podule, Pruszków i Sędziejowice-Kolonia. Wieńce 
przygotowała także młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowi-
cach i zespół „Sędziejowianki” z wiązanką przyśpiewek dożynkowych. 
Obrzędy dożynkowe zaprezentował zebranym Zespół Pieśni i Tańca 
„Bałdrzychowianie”. Wieńce wręczono wójtowi i przewodniczącemu 
RG Sędziejowice oraz przybyłym gościom, m.in.: reprezentującej wo-
jewodę łódzkiego – Elżbiecie Kusideł – kierownikowi w Wydziale In-
frastruktury i Rolnictwa ŁUW, Janowi Wrońskiemu - wojewódzkiemu 
inspektorowi nadzoru budowlanego, st. bryg. Pawłowi Stępniowi – za-
stępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, Teresie 
Wesołowskiej – staroście łaskiemu, Gabrielowi Szkudlarkowi – burmi-
strzowi Łasku, Barbarze Potasiak – radnej powiatu łaskiego, Ireneuszowi 
Omyle - wiceprezesowi Zarządu LGD „Dolina Rzeki Grabi”, mł. bryg. 

„Najcenniejszym i najtrwalszym
 Podarunkiem, jaki można dać dziecku

 - jest wykształcenie”

Waldemarowi Kędziakowi – z  KP PSP w Łasku, ks. Jerzemu Dominow-
skiemu – proboszczowi z Marzenina, a także gościom specjalnym z za-
przyjaźnionej gminy słowackiej Radzovce – z burmistrzem Peter Gyorgy 
i dyrektorem ds. kultury Mariką Marton. Za przekazywane wieńce po-
szczególne delegacje otrzymały prezenty. Wśród gości składających ży-
czenia rolnikom była Jolanta Zięba-Gzik – członek Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego, Andrzej Owczarek - były senator, Marcin Błoński-Suk 
– kierownik Biura ARiMR w Łasku oraz Roman Janiszewski - prezes 
BS w Poddębicach. Na ręce wójta wpłynęło także wiele listów gratula-
cyjnych.

Tradycyjnie nie zabrakło stołów wiejskich z rodzimymi potrawami, 
którymi raczyły gości gospodynie z następujących sołectw: Grabica, Ka-
mostek, Kozuby, Sędziejowice-Kolonia, Marzenin, Sędziejowice oraz 
młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Za przygoto-
wanie stołów wręczono nagrody w postaci granitowych patelni i szkła 
kuchennego. Wszystkie stoły uzyskały wysoką ocenę komisji, w skład 



pochowany we wspólnej mogile poległych na 
cmentarzu wojskowym w Łodzi, później stara-
niem Aeroklubu Łódzkiego został ekshumowa-
ny do oddzielnego grobu. Wiemy, że pilot nie 
zdążył się dowiedzieć o swoim awansie na pod-
porucznika z 1 września, który dotarł do dywi-
zjonu dopiero 7 września. 

Uroczystość nawiązująca jednocześnie 
do 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
rozpoczęła się defiladą kompanii honorowej 
żołnierzy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 
pocztów sztandarowych jednostek OSP z gmi-
ny Sędziejowice oraz orkiestry dętej „Druh”. 
Następnie w obecności delegacji szkół, władz, 
radnych, kierowników jednostek gminnych, 
sołtysów, mieszkańców oraz przybyłych go-
ści, aktu odsłonięcia pomnika dokonał p.o. do-
wódcy 32. BLT w Łasku ppłk Robert Gurzęda 
w asyście Jolanty Zięby-Gzik - członka Zarzą-
du Województwa Łódzkiego. Pomnik poświę-
cił proboszcz parafii Sędziejowice ks. Dariusz 
Chlebowski. Kompania honorowa WP oddała 
salwę honorową.

W imieniu społeczeństwa i władz gminy 
wiązankę kwiatów złożył wójt Jerzy Kotarski 
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W drodze powrotnej zatrzymali się przy przystani jachtowej w Śle-
sinie, gdzie czekał już na nich statek pasażerski „Pawełek”. Godzinny 
rejs był okazją do odpoczynku i delektowania się pięknymi widokami 
Kanału Ślesińskiego. 

Wyjazd został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Agnieszka Papuga

NIEZAPOMNIANE CHWILE W LICHENIU
6 września na długo zapadnie w pamięci uczestników ŚDS 
w Sędziejowicach, gdyż był to dzień, w którym udali się na 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
w Licheniu. Uczestnicy wzięli udział we mszy, zwiedzili 
bazylikę, Golgotę, kościół św. Doroty, apartamenty 
w których w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 r. 
mieszkał św. Jan Paweł II. Najbardziej odważni wjechali 
także na wierzę widokową, skąd przy pięknej pogodzie 
podziwiali panoramę Lichenia. 

Pilot Edward Kramarski, ur. 15 listopada 
1915 r., jako absolwent SPL w Dęblinie i pry-
mus XII Promocji z 1939 r. przydzielony zo-
stał do 6 pl we Lwowie. Po mobilizacji odko-
menderowany do dyspozycji dowódcy Armii 
„Łódź” został wyznaczony na dowódcę klucza 
działającego z lądowiska w Zduńskiej Woli. 
2 września 1939 r. wystartował w celu prze-
chwycenia niemieckiej wyprawy bombowej 
kierującej się w stronę Łodzi. Nie zważa-
jąc na przewagę wroga, wspólnie z ppor. pil. 
J. Dzwonkiem zestrzelili jeden z niemiec-
kich bombowców. Z kolei zostali zaatakowani 
przez myśliwce osłony. Ranny ppor. Dzwonek 
zdołał dolecieć na własne lotnisko, samolot 
ppor. Kramarskiego w płomieniach spadł na 
ziemię a pilot zginął. (Źródło: www.bohate-
rowie1939.pl za Hubert K. Kujawa). Przebieg 
feralnej akcji został także szczegółowo odtwo-
rzony na podstawie wielu źródeł przez Łukasza 
Łągwę w publikacji „Lwowski III/6 dywizjon 
myśliwski”. Tam czytamy m.in., że samolot po 
zestrzeleniu zaczął zniżać lot i po chwili ude-
rzył w zagajnik, a pil. Kramarski zginął w pło-
mieniach przed nadejściem pomocy. Został on 

NIE ZAPOMNIMY O POLEGŁYM PILOCIE
2 września br. w emilianowskim lesie pod Sędziejowicami odbyła się niecodzienna 
uroczystość odsłonięcia odrestaurowanego pomnika upamiętniającego śmierć 
ppor. pilota Edwarda Kramarskiego podczas wojny obronnej 1939 r.   

której weszli zaproszeni goście, jednakże wyróżnieniem uhonorowano 
Kozuby, Kamostek i Sędziejowice-Kolonia. Swoje stoisko z miodami 
wystawił też znany pszczelarz z Kustrzyc.

W części artystycznej odbył się koncert Grupy Folklorystycznej 
„Bojzas” z Rumunii, zespołu ludowego ze Słowacji, dziecięcej grupy 
skrzypcowej „Suzuki” z PSM w Zduńskiej Woli. Zaprezentowały się też 
zespoły działające przy GOK Sędziejowice: grupa tańca nowoczesnego 
„Kontra” oraz trio gitarowe. Uczestników znakomicie bawił w skeczu 
okolicznościowym wójt Jerzy Kotarski, zyskując duży poklask publicz-
ności. Następnie gwiazda wieczoru - zespół Disco Polo „Łukash”, a za-
bawa dożynkowa odbywała się w rytmach młodzieżowego zespołu mu-
zycznego Łukasza Maciejewskiego.

Część obrzędową i artystyczną koordynował GOK w Sędziejowi-
cach z dyrektorem – Grzegorzem Brożyńskim. Znakomitą organizację 
uroczystości możemy zawdzięczać komitetowi organizacyjnemu doży-
nek, w którym swój główny udział mieli mieszkańcy Kozub z sołtysem 
Emilią Mikołajczyk i Radą Sołecką, druhowie z OSP Sędziejowice, pra-
cownicy UG, i GJUK w Sędziejowicach, a także liczna rzesza sponso-
rów, których wsparcie finansowe i rzeczowe sprawiło, że impreza była 
okazała, a mieszkańcy i goście dostojnie uczcili doroczne święto plo-
nów. 

Mirosław Potasiak
Fot. ZSO nr 1, Agata Wdowińska

z przewodniczącym Rady Gminy Dariuszem 
Cieślakiem. Wśród delegacji składających 
kwiaty byli przedstawiciele ZG Związku OSP 
w Sędziejowicach, Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Gminy Sędziejowice, ZSR w Sę-
dziejowicach, ZSO nr 1 w Sędziejowicach, 
Zespołu Szkół w Marzeninie, Stowarzyszenia 
„Akcja dla Kolarstwa”, Hufca Pracy w Zduń-
skiej Woli, były senator RP i dyr. sędziejowic-
kiej szkoły Andrzej Owczarek, a także dowódca 
i piloci F-16 z bazy w Łasku.

Remont pomnika wpisany w wieloletni plan 
odnowy miejsc pamięci skrupulatnie wdrażany 
przez wójta Jerzego Kotarskiego został zreali-
zowany ze środków budżetu gminy za 9.780 zł. 

 Mirosław Potasiak
Fot. ZSO nr 1, Agata Wdowińska

DOŻYNKI „STARE KOZUBY - 2016”
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Był to największy zlot z dotychczas zorganizowanych. Rozdano po-
nad 800 znaczków upamiętniających to wydarzenie zakupionych przez 
gminę. Na plac targowy w Widawie zjechały zarówno potężne krążow-
niki szos, jak i małolitrażowe skutery. Jednak nie wielkość maszyn się 
liczyła, ale miłość do motocykli i obecność na zlocie, gdzie panowała 
miła atmosfera, wypełniona hukiem silników, zapachem spalin i palo-
nych gum.

Pierwszym punktem programu była parada wszystkich maszyn po 
ulicach Widawy i okolicznych miejscowościach. Zorganizowano kon-
kurencje sprawnościowe dla uczestników zlotu, m.in. konkurs na naj-
głośniejszy wydech, przeciąganie liny, wyścig w nartach, rodeo, „ręczna 
robótka”, „rękodzieło” (nawlekanie igły w rękawicach motocyklowych), 
slalom w goglach. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez sponsorów pozyskanych przez Niezależnych Motocyklistów.

W czasie zlotu wyłoniono najmłodszego motocyklistę, którym oka-
zał się 3-letni Julek reprezentujący klub motocyklowy Husaria Wieluń 
oraz motocyklistę z najstarszym składem (wiek motocyklisty + wiek mo-
tocykla) - właściciela 74-letniego harleya davidsona. Wójt gminy Michał 
Włodarczyk wraz z posłem Piotrem Polakiem wręczyli im atrakcyjne 
upominki.

Pracownicy Urzędu Gminy częstowali motocyklistów ugotowanym 
przez siebie żurkiem. Nie zapomniano również o najmłodszych, na któ-
rych czekały place zabaw, zjeżdżalnie i inne atrakcje. Gwiazdą tegorocz-
nego zlotu był zespół rockowy „Zgiełk”.

Drugi dzień imprezy przypadł na 15 sierpnia, czyli Święto Wojska 
Polskiego. Dlatego też na cmentarzu parafialnym w Widawie przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca 
żołnierzy poległych za wolność ojczyzny. W uroczystości uczestniczyli: 
wójt Michał Włodarczyk, zastępca wójta Agnieszka Galuś, przewodni-

D N I  W I D A W Y
VI Widawski Zlot Motocyklowy zainaugurował kolejne Dni Widawy, które odbyły się w dniach 14-15 
sierpnia 2016 r. Organizatorem imprezy była gmina Widawa, a jej gospodarzem wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk. W organizację zlotu włączyła się grupa Niezależnych Motocyklistów z okolic Widawy.

czący Rady Gminy Ryszard Bruzda, przedstawiciele strażaków, księża 
oraz mieszkańcy widawskiej parafii. Uroczystość uświetniła orkiestra 
dęta, która zagrała hymn narodowy oraz pieśń patriotyczną. Ks. Jaro-
sław Leśniak odmówił modlitwę za poległych, a następnie w ich intencji 
została odprawiona msza święta na cmentarzu przy kaplicy św. Rocha.

Wcześniej, również w ramach imprezy odbył się I Turniej Sołectw 
w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Widawa. Kibice byli świadkami 
niezwykle emocjonującej walki. Mieszkańcy poszczególnych sołectw 
gorąco dopingowali swoje zespoły. Zwycięzcą turnieju została drużyna 
z Rogóźna zdobywając 16 punktów, II miejsce zajął Zborów (15 punk-
tów), a III miejsce Kocina (13 punktów). Puchary i dyplomy dla zwycię-
skich drużyn wręczali: wójt Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Widawa Ryszard Bruzda oraz prezes Klubu Sportowego GKS 
Widawa Andrzej Kopka. Drużyny, które nie stanęły na podium, otrzyma-
ły pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Od godziny 18 na placu targowym w Widawie całe rodziny mogły 
przyjemnie spędzić czas, korzystając z małej gastronomii, dmuchanych 
zjeżdżalni, słuchając muzyki i uczestnicząc w przygotowanych przez or-
ganizatorów konkursach, w których nagrodami były m.in. bilety do kom-
pleksu termalno – basenowego w Uniejowie.

Jako pierwsza w drugim dniu widawskiego święta wystąpiła Stra-
żacka Orkiestra Dęta z Widawy. Następnym punktem programu był kon-
cert gwiazdy imprezy – bardzo żywiołowej „Stashki”, która w naturalny 
sposób przyciągnęła publiczność pod scenę i podbiła jej serca. Imprezę 
zakończył występ zespołu muzycznego „Medium”, który grając znane 
wszystkim przeboje poderwał uczestników zabawy do tańca. 

UG



20 wrzesień 2016 r. W I D A W A

Przynosimy Panu, Panie Wójcie, ten miód 
i  piękny  bochen  chleba,  jako  symbole  naszej 
pracy i potu…

Wypowiadając te słowa starostowie doży-
nek wręczyli wójtowi gminy Widawa Micha-
łowi Włodarczykowi tradycyjny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki. Wójt natomiast 
wyraził uznanie i wdzięczność za całoroczny 
trud pracy rolników. 

Następnym punktem ceremoniału dożyn-
kowego było przekazanie na ręce władz gminy 
oraz zaproszonych gości pięknych wieńców 
dożynkowych, uplecionych przez 19 sołectw. 
Swoją obecnością na dożynkach zaszczycili nas 
między innymi: Joanna Kopcińska – posłanka, 
Piotr Polak – poseł, mec. Janina Goss – czło-
nek Rady Nadzorczej BOŚ, Krzysztof Ciebiada 
– radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Te-
resa Wesołowska – starosta łaski, Marek Aulak 
– przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego.

Rolnikom z długoletnim stażem wręczono 
odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane na 
wniosek wójta przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi Krzysztofa Jurgiela. Odznaczeni zo-
stali: Czesław Iwański, Witold Pabisiak, Euge-
niusz Pokorski i Bolesław Urbański.

PLON, NIESIEMY PLON…
W tym roku dożynki gminno-parafialne w gminie Widawa odbyły się 28 sierpnia w Brzykowie. To piękne wiejskie święto rozpoczęła zbiórka 
na placu przy strażnicy OSP, skąd korowód dożynkowy udał się na mszę do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Po zakończeniu nabożeństwa, 
barwny pochód przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej, przemaszerował na plac przy szkole w Brzykowie, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Starościną tegorocznych dożynek była Anna Płóciennik z Kociny, a starostą - Jan Polak, gospodarz z Brzykowa.

Małżeństwo Anna i Hubert Patuszyńscy 
częstowali mieszkańców regionu łódzkiego 
pysznymi jabłkami ze swojego sadu. Należy 
tutaj wspomnieć, że Państwo Patuszyńscy mają 
sukcesy w prowadzeniu swojej działalności, 
zakwalifikowali się bowiem do wojewódzkiego 
etapu Ogólnokrajowego Konkursu Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne 2016. Pan Stanisław 
Trzuskowski promował miód ze swej pasieki, 
z kolei Marlena i Dariusz Hałaczkiewiczowie 
przekazali ciasto i wiejski chleb posmarowany 
pysznym smalcem z sołectwa Widawa. Pra-
cownicy Środowiskowego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dąbrowie Widawskiej i Gminnego 
Domu Kultury w Widawie częstowali nim prze-

MIXER REGIONALNY W ŁODZI

W niedzielę, 4 września br., na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbyła się impreza promująca 
województwo łódzkie - Mixer Regionalny, na którym gmina Widawa wystawiła swoje 
stoisko. Lokalni przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować na nim swoje produkty.

WIDAWA NA PIOTRKOWSKIEJ

chodniów. Można było spróbować pysznych 
kiszonych ogórków i soczystych pomidorów 
z przydomowego ogródka Wiesławy Brockiej. 
Na stoisku pięknie prezentowały się i przycią-
gały wzrok przechodniów koronki Magdaleny 
Ochockiej - produkt rękodzieła artystycznego. 

 Atmosfera była super, stoisko było oblega-
ne przez oglądających. To wspaniała promocja 
gminy. Zachęcam do wzięcia udziału w przy-
szłym roku. Wszystkim, którzy wystawili swo-
je produkty oraz pracownikom jednostek orga-
nizacyjnych gminy Widawa biorącym udział 
w obsłudze stoiska serdecznie dziękuję.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Po oficjalnej uroczystości na scenie wy-
stąpili: strażacka orkiestra dęta OSP Widawa, 
zespół śpiewaczy „Widawianie” oraz dzieci 
uczęszczające na zajęcia muzyczne prowadzo-
ne przez Blandynę Ciszewską w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Przygotowano konkursy dla 
dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami.

Ogromną popularnością cieszyły się sto-
iska, na których można było degustować „wi-
dawskie smaki”, w przygotowanie ich wiele 
serca włożyli przedstawiciele 12 sołectw. 

We wszystkich trzech konkursach dożyn-
kowych: na „Najładniejszy wieniec”, „Najład-
niejsze przyśpiewki” oraz „Widawskie smaki”, 
komisje konkursowe nie były w stanie wyłonić 
zwycięzcy. Dlatego też wszystkim uczestnikom 
przyznano pierwsze miejsce. Dyplomy i na-
grody, wręczyli wójt gminy Widawa – Michał 
Włodarczyk, poseł na Sejm RP– Piotr Polak 
i komendant powiatowy PSP w Łasku – Piotr 
Rudecki.

Gwiazdą wieczoru był energetyczny zespół 
TWO-BOYS, który rozgrzał publiczność nie 
tylko występem muzycznym, ale również cho-
reografią.

Dożynki obfitowały w atrakcje dla najmłod-

szych i dorosłych. Był plac zabaw, punkty ga-
stronomiczne, handlowe i promocyjne. Atrakcje 
przygotowane przez organizatorów oraz piękna 
pogoda sprawiły, że na święto plonów przybyło 
wielu mieszkańców gminy i gości. 

UG



wrzesień 2016 r. 21

Niedzielny apel kończący Święto Chorągwi zgromadził na boisku 
SP nr 1 reprezentacje wszystkich niemal hufców i harcerskiej prawie 
10-tysięcznej rodziny w Łódzkiem. Przybyli przedstawiciele miejsco-
wych władz z burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem i starostą 
Teresą Wesołowską. Był również poseł Artur Dunin. Szczególnie ciepło 
harcerze przyjęli druhnę Jolę, czyli pełnomocnika marszałka wojewódz-
twa łódzkiego ds. samorządów, b. wojewodę łódzką Jolantę Chełmińską. 
Zarówno poseł A. Dunin jak i J. Chełmińska złożyli zuchom i harcerzom 
najlepsze życzenia.

 O zadaniach zuchów i harcerzy, którzy na co dzień powinni się 
kierować przede wszystkim marzeniami, mówił przewodniczący ZHP 
hm. Dariusz Supeł. On też wspólnie z komendantką Chorągwi Łódzkiej 
hm. Natalią Patorską-Grzelewską uhonorował odznaczeniami i nagroda-
mi wielu uczestników Święta, a także życzył sukcesów w nowym roku 
harcerskim.

Gospodarzem trzydniowego złotu zuchów i harcerzy był łaski Hu-
fiec ZHP im. Dywizjonu 303, którym od wiosny tego roku kieruje Piotr 
Ciebiada. Hufiec ten w Chorągwi Łódzkiej należy do największych, bo-
wiem zrzesza aż 4 powiaty.

Z okazji Święta Chorągwi w miejscowym muzeum otwarto wystawę 
poświęcona stuleciu harcerstwa na ziemi łaskiej.

Następne Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP odbędzie się w Kutnie.

(P) 

JUŻ PO RAZ DRUGI W GRODZIE NAD GRABIĄ

ŚWIĘTO CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZHP
Z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego do Łasku (16-18 września br.) zorganizowanego pod hasłem 
„Sprawni jak harcerze”, przybyło 1,5 tys. zuchów i harcerzy. Od piątku do niedzieli odbywały się gry terenowe, zajęcia sprawnościowe, 
warsztaty i zawody ratownicze, zorganizowano także konferencję z udziałem m.in. instruktorów. Nie dopisała tylko pogoda, 
która załamała się i zamiast upalnego finału lata w końcówce imprezy były opady deszczu i chłodek.
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(2)

 W dniach 4-5 września polskie wojska to-
czą krwawe walki nad Wartą i Widawką. Mimo 
heroicznych zmagań i olbrzymich ofiar, mają-
cy olbrzymią przewagę w ludziach i sprzęcie 
nieprzyjaciel prze w kierunku na Łódź i War-
szawę. 3 września w rejon Łasku ma przybyć 
53 pociąg pancerny „Śmiały” pod dowódz-
twem kpt. Mieczysława Malinowskiego, ale 
udaje mu się dotrzeć jedynie do Koluszek. 
W rejon walk pod Sieradzem dociera jednak 
52 pociąg pancerny „Piłsudczyk” pod dowódz-
twem kpt. Mikołaja Gonczara. W Łasku jest on 
4 września i wspiera walkę polskich oddziałów, 
ale zmuszony jest wycofać się na Zduńską 
Wolę i Łask. W tej ostatniej miejscowości zo-
staje zaatakowany przez lotnictwo niemieckie, 
ranny zostaje m.in. dowódca. 6 września po-
ciąg patroluje linię Łask-Pabianice, a następnie 
udaje się do Kutna. W ten sposób kończy się 
epizod walk związanych z pociągami pancer-
nymi na ziemi łaskiej.

5 września Niemcy są już w Zduńskiej 

TRAGICZNY WRZESIEŃ 

Woli. Polacy usiłują jeszcze stawić opór w Ła-
sku, ale wycofujące się wojska z linii Warty 
i Widawki i potęgujący się chaos nie rokują na-
dziei na zahamowanie marszu nieprzyjaciela.

Rano 6 września w Łasku pojawia się 
92 samodzielna kompania czołgów rozpo-
znawczych, która walczyła nad Wartą. Do mia-

sta dociera ona przez Ptaszkowice i Marzenin. 
Ma utrzymać Łask przynajmniej do godziny 
18. Pancerniacy obsadzają główne drogi wy-
lotowe na Widawę i Zduńską Wolę, umożli-
wiając w miarę bezpieczny odwrót polskim 
oddziałom. Pancerniakom udaje się utrzymać 
Łask do wieczora. Przemęczeni żołnierze pa-
dają z nóg, odpoczywają w lesie w rejonie Ko-
lumny i Wronowic.

Wieczorem do walki wkraczają niemieckie 
wozy pancerne i pod ich naporem polscy pan-
cerniacy wraz z piechotą wycofują się. Nasze 
tankietki udają się w kierunku Lutomierska. 
W tym czasie miasto opuszcza w popłochu 
wielu mieszkańców, w tym także starostwo 
z Wiktorem Nowakowskim i Komenda Rejo-
nowa Uzupełnień. Ulice miasta są zatłoczone, 
na szosie w kierunku Łodzi i Pabianic kolumny 
cywilów usiłują podążać w kierunku stolicy, 
ale ten marsz jest coraz trudniejszy z powodu 
bombardowań i ataków nieprzyjaciela.

Wiele wskazuje na to, że 6 września wie-
czorem i nocą – jak pisze W. Kozłowski – 
Niemcom nie udaje się wejść do Łasku, choć 
oficjalny komunikat Oberkommando der We-
hrmacht donosi, iż 8 Armia zajęła rejon między 
tym miastem i Pabianicami. Być może w tym 
czasie pojawiły się w mieście patrole rozpo-
znawcze. Faktem jest jednak, że następnego 
dnia Niemcy wzięli 8 zakładników, w tym 
3 Żydów. Rozpoczął się okres krwawej okupa-
cji hitlerowskiej. 

Podczas wrześniowych walk Łask nie ode-
grał takiej roli jak np. miejscowości położo-
ne nad Wartą, gdzie toczyły się krwawe boje 
i poległy setki naszych obrońców, ale miasto 
stało się ważnym ośrodkiem na zapleczu fron-
tu, nękanym i terroryzowanym przez lotnictwo 
nieprzyjaciela. Podczas odwrotu przez miasto 
przeszło kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnie-
rzy, wielu z nich zostało rannych i zabitych. 
Świadczą o tym żołnierskie mogiły zarówno 
w samym Łasku, jak i okolicznych miejscowo-
ściach.

(P)

Opracowano na podstawie artykułu Wło-
dzimierza Kozlowskiego znajdującego się 
w monografii Łasku wydanej w 1998 r., a tak-
że wspomnień i relacji mieszkańców.
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(4)Zawodowi strażacy
W opowieści o strażnicy PSP nie można 

pominąć kilku innych ważnych szczegółów 
z ostatnich lat, związanych z wielkim remon-
tem i termomodernizacją tego obiektu. Zanim 
przejdę do przypomnienia tej kolejnej ważnej 
operacji, kilka istotnych informacji. Marek 
Okupiński, powszechnie lubiany przez dzien-
nikarzy i łaskowian strażak, pełni obowiązki 
komendanta w okresie od 6 maja do 6 listopada 
2000 roku. Po nim komendantem powiatowym 
mianowany zostaje kpt. Dariusz Koliński (do 
30 kwietnia 2006 roku), następnie st. kpt. Piotr 
Rudecki, który kieruje KP do dziś. Właśnie 
z jego osobą związana jest wspomniana wielka 
metamorfoza strażnicy.

Czas biegnie szybko i wydawać się mo-
gło, że nowa strażnica przez dziesiątki lat nie 
będzie wymagała modernizacji, tymczasem 
okazuje się, że życie nie stoi w miejscu. Po-
jawiają się nowoczesne systemy ogrzewania, 
okna i bramy wjazdowe do garaży zupełnie in-
nej generacji mogą spełniać wymogi XXI wie-
ku itd. Komendant P. Rudecki przez wiele lat 
szuka więc środków na modernizację strażnicy 
i dostosowanie jej do najnowszych wymogów. 
Te działania podyktowane są także konieczny-
mi oszczędnościami. 

Skromne działania na tym polu nie satys-
fakcjonują jednak strażaków. Na szczęście 
pojawia się pomocna dłoń wyciągnięta przez 
Starostwo Powiatowe i wsparcie finansowe 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wysokości 1 125 950 zł. 
Powiat dokłada 148 449 zł. Efekt zaskakuje nie 
tylko strażaków. W ramach termomodernizacji 
(zakończenie – 31 października 2015 r.) wyko-
nane zostaje docieplenie ścian zewnętrznych, 
ościeży okiennych i drzwiowych oraz stro-
pów zewnętrznych, docieplenie stropodachu, 

wymieniona zostaje stolarka okienna i drzwio-
wa, pojawiają się nowoczesne wrota garażowe 
wymieniona zostaje cała instalacja centralnego 
ogrzewania wraz ze źródłem ciepła na absorb-
cyjne pompy ciepła wspomagane gazem ziem-
nym, zainstalowane zostaje energooszczędne 
oświetlenie. Strażnica zyskuje też zasilanie 
gazem ziemnym. Dzięki tym wszystkim dzia-
łaniom, zaoszczędzono sporo energii cieplnej 
i świetlnej, poprawił się również wygląd całe-
go obiektu. 

Gdy zatem wiosną tego roku odbywają się 
uroczystości związane z obchodami 35-lecia 
PSP w Łasku, liczni goście podziwiają przy 
okazji siedzibę zawodowych strażaków. Powód 
do dumy mają przy okazji wszyscy ci, którzy 
wnieśli swój wkład w rozwój zawodowej stra-
ży w Łasku, a szczególnie jej najbardziej zasłu-
żeni komendanci: Zbigniew Witaszczyk i Piotr 
Rudecki.

Stanisław Barcz 
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Sparing rocznika 2007: rocznik 2007 pojechał do Łodzi, gdzie 
rozegrał sparing z Akademią Piłkarską Łódź wygrywając 5:4. Bram-
ki zdobywali: Krystian Brzezowski 2, Błażej Witczak 2 i Olivier 
Tomczak. W bramce świetnie spisywał się goalkeeper Marcin Żyła.  
Skład APN Funinio: (Marcin Żyła, Olivier Tomczak, Mikołaj Kwie-
ciński, Krystian Brzezowski, Michał Szczechowicz, Paweł Fol-
lman, Błażej Witczak, Wiktor Przeworski, Dominik Szypczyń-
ski, Mikołaj Piechura, Dawid Pawęta, Kacper Adamkiewicz). 
Trener: Krzysztof Miszczak.

Pazera Cup 2016: bardzo dobrze zorganizowany turniej, w którym 
udział wzięło aż 10 drużyn, podzielonych na dwie grupy, na pewno za-
liczymy do udanych i zostanie zapamiętamy bardzo dobry występ pod-
opiecznych. 

APN Funinio reprezentowali: Marcel Miszczak, Igor Durski, Kamil 
Szkudlarek, Kuba Furmański, Jan Zawiasa, Filip Tosik, Michał Solecki, 
Michał Kołodziejek, Bartłomiej Kurkowski, Patryk Jankowski i Wiktor 
Młynarczyk.

Trenerzy: Maciej Miszczak, Dominik Matusiak, Dawid Liśkiewicz
E. Kwiecińska

AKADEMIA FUNINIO WYSTARTOWAŁA
Po wakacyjnej przerwie członkowie APN Funinio wzięli udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Pazera Cup 2016 dla rocznika 2009, 
który rozgrywany był w Karsznicach. Natomiast najstarsza 
grupa rozegrała mecz towarzyski w Łodzi.

Wakacje z biblioteką dla dzieci w Łasku dobiegły końca! W tym 
roku dominowały zajęcia w plenerze („Country Łask”, „Piracka Przygo-
da”, „Festyn Rodzinny”, „Tańcząca Biblioteka” czy „Karaoke z Hicio-
rem”), ale nie zabrakło również zajęć manualnych – warsztaty kaligra-
fii, kreowanie bajkowych postaci z chrupkami „Playmais”. Wakacyjną 
labę urozmaiciły także spektakle teatralne, ciekawe gry planszowe i wy-
cieczki do skarbów lokalnej przeszłości. Te wszystkie kolorowe atrakcje 
uwiecznione zostały na fotografiach, które przez cały wrzesień można 
oglądać w galerii „Pod Korabiem”. Informujemy, że wszystkie zaję-
cia zostały przeprowadzone w ramach akcji „Aktywne Wakacje 2016”, 
sfinansowanych przez gminę Łask.

 Biblioteka Publiczna - Filia dla dzieci

Kolejny wielki sukces łaskich sportowców. Drugi rok z rzędu Kasia Ko-
ciołek i Michał Bryl przywieźli medale z finału Mistrzostw Polski Kobiet 
i Mężczyzn w Siatkówce Plażowej. Tym razem są to srebrne krążki. Ka-
sia grała w parze z Martyną Wardak, a Michał walczył w duecie z Kac-
prem Kujawiakiem. Gratulujemy wyników i życzymy kolejnych sukce-
sów!        MJ, Fot. Krispol Września

MEDALE DLA SIATKARZ Y
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25 sierpnia br. kadra narodowa Polskiego Związku Kickboxingu 
wyruszyła na podbój świata. Po 2-dniowej przeprawie autokarem przez 
kraje Europy, rejs promem z Francji do Anglii i z Anglii wreszcie dotar-
li do Irlandii. Po męczącej podróży, przejściu komisji lekarskiej i wagi, 
pozostało mało czasu na aklimatyzację w innej strefie czasowej i in-
nym klimacie. Szybki rozruch jednak wystarczył, aby wrócić do pełni 
sił. Rozpoczęły się eliminacje Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów 
WAKO 2016! 

Nasza Angela przeszła przez eliminacje jak burza, w ćwierćfinale po-
konała mistrzynię Australii jeszcze przed czasem! Sędziowie orzekli no-
kaut techniczny już w pierwszej rundzie. Półfinał to przeprawa przez na-
prawdę trudny pojedynek. Mistrzyni Włoch, która okazała się mieć lep-
sze warunki fizyczne, nie dała jednak rady Angelice. Upragniony przez 
wszystkich finał to już ogromny sukces sportowy, jednak nikt nie chciał 
na tym poprzestać. Zarówno trener, jak i zawodniczka byli bardzo zdeter-
minowani, aby dać maksimum w tej walce. Ostatnie rady minutę przed 
walką dodały motywacji Angelice, aby w finałowym pojedynku, mimo 
zmęczenia i kontuzji kolana, dać z siebie wszystko. Na drodze do zło-
tego medalu Mistrzostw Świata stanęła zawodniczka z Węgier. Bardzo 
dynamiczna, dobrze przygotowana, potrafiąca walczyć w obu pozycjach 
walki, która w półfinale pokazała bardzo dobry poziom pokonując za-
wodniczkę z Grecji. Walkę rozpoczęła Angelika, pewnie zadając pierw-
szy cios. Nasza zawodniczka, pomimo prób Węgierki, zdominowała cały 
obraz walki i zwyciężyła jednogłośnym werdyktem sędziów 3:0! Mi-
strzostwo świata! Mazurek Dąbrowskiego! Wielki sukces PROYAMA! 

Turniej to oczywiście szczyt góry lodowej. Zanim jednak chce się 
sięgnąć po wymarzone złoto trzeba włożyć w to naprawdę dużo mor-
derczej pracy. Angelika trenuje karate od 7 lat, ostatnie 3 lata trenuje 
także kickboxing. Początki były trudne, jednak z czasem przychodziły 
wymierne efekty. Szczyt formy przypadł na rok 2016, w którym to na 
początku roku zdobyła mistrzostwo Polski Południowej w formule kick 
light. Kolejny krok to wicemistrzyni Polski w formule low kick, a na-
stępnie wicemistrzostwo w fomule full contact. Niestety w tych finałach 
nie pokonała tej samej zawodniczki, co negatywnie wpłynęło na Angeli-
kę. Nadeszły chwile zwątpienia we własne siły, chociaż sukcesy i przy-
gotowanie pokazywały co innego. Długa praca z trenerem Stanisławem 
Kołodziejskim, jak i wsparcie i rady seniorki Karoliny Kubiak zaczęły 
odbudowywać pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności, a efektem 

ANGELIKA SZCZEPAŃSKA 
MISTRZYNIĄ ŚWIATA!
Wspaniałe wieści z Dublina! Angelika Szczepańska zdobyła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata 
Kadetów w kickboxingu. Rywalizowała z zawodniczkami z Australii, Włoch, Węgier i Grecji. 

tego był Puchar Europy, gdzie Angela wywalczyła aż trzy medale w róż-
nych formułach kickboxingu. Po tych zawodach przyszedł czas na Mi-
strzostwa Polski Kadetów Kick Light. Trud przygotowań jak i bagaż do-
świadczeń zaowocowały I miejscem! Po wygranym finale otrzymała po-
wołanie do kadry narodowej kadetów na mistrzostwa świata do Irlandii. 
Nie było czasu na odpoczynek, bo już za chwilę czekał Puchar Świata 
we Włoszech, gdzie głównym zadaniem szkoleniowym był start Karoli-
ny Kubiak jako reprezentantki kadry Polski seniorów Polskiego Związ-
ku Kickboxingu, który zakończył się ogromnym sukcesem - wygranym 
Pucharem Świata WAKO! Dla kadetki Angeliki był to doskonały pokaz 
i możliwość próby z reprezentantami innych krajów. Sama wywalczyła 
wtedy 2 miejsce. Po powrocie z Rimini wreszcie trochę odpoczynku. 

Po regeneracji rozpoczęły się przygotowania. Najważniejszym był 
plan treningowy trenera Stanisława Kołodziejskiego i sztabu szko-
leniowego na wypracowanie siły i przygotowanie żelaznej kondycji. 
Po pierwszych cyklach treningowych, przyszedł udział w Zgrupowaniu 
Kadry Kadetów PZKB, gdzie poznała i zżyła się z innymi kadrowiczami. 
W ostatnich tygodniach - mordercza walka z kilogramami, zdrowiem, 
zmęczeniem – z samym sobą! Każdy sportowiec na tym poziomie wie, 
że przygotowania to pasmo łez, bólu, wyrzeczeń, zaniedbywania innych 
spraw w  jednym wymarzonym celu. W tym okresie odbył się również 
obóz klubu PROYAMA, gdzie utrzymywane były treningi kondycyj-
ne jak i taktyczne. Podczas tego obozu Karolina Kubiak trenowała na 
zgrupowaniu kadry narodowej seniorów w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Cetniewie. W kilku treningach brała udział także Angelika. 
Po obozie ostatni tydzień szlifowania formy tak, aby najwyższe przy-
gotowanie przyszło w Dublinie. We wszystkich przygotowaniach razem 
z trenerem uczestniczyła mistrzyni seniorów Karolina Kubiak. To ona 
każdego dnia trenowała z Angelą pod okiem trenera i wspierała ją. Taka 
opieka trenera i doświadczonej koleżanki zaowocowały złotem!

Należy tutaj także oddać ukłon w stronę trenerów kadry kadetów 
Rafała Mazurowskiego i Piotra Nasulewicza - za zbudowanie świetnej 
atmosfery w kadrze, co dało ogromne wsparcie podczas walk.

Teraz czas na kolejny intensywny tok przygotowań Karoliny Ku-
biak, która w listopadzie leci do Grecji na mistrzostwa Europy WAKO 
seniorów! W tym samym czasie karatecy, również wystartują w mistrzo-
stwach europy Karate w Grecji w formule kumite. Czeka nas pracowita 
druga połowa roku.          Stanisław Kołodziejski



Uchwałami Rady Miejskiej w Łasku 
z dnia 25 maja i 29 czerwca 2016 r. 
został uchwalony regulamin utrzymania 
czystości i porządku w gminie Łask. 
W regulaminie  określono obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domowe:

- osoby  utrzymujące  lub  opiekujące  się 
zwierzętami  domowymi  są  zobowiązane  do 
zachowania bezpieczeństwa i środków ostroż-
ności,  zapewniających  ochronę  przed  zagro-
żeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
użytku wspólnego 

- w miejscu publicznym psy mogą być wy-
prowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chy-
ba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, 
cechy  anatomiczne  zwierzęcia  byłoby  to  nie-
uzasadnione

- osoby wprowadzające zwierzęta domowe 
na  tereny  przeznaczone  do  użytku  wspólnego 
zobowiązane  są  do  bezzwłocznego  usuwania 
zanieczyszczeń,  a  w  szczególności  odchodów 
pozostawionych przez te zwierzęta. Dopuszcza 
się umieszczanie odchodów w koszach na od-
pady pod warunkiem,  że  są  zebrane w  toreb-
kach foliowych.

26 wrzesień 2016 r.

Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w październiku

INFORMACJA 
DLA OSÓB 
UTRZYMUJĄCYCH 
ZWIERZĘTA DOMOWE

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Łasku przypomina, że do dnia 
30 września br. należy uiścić III ratę 
opłaty  za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych w roku 
2016.

W przypadku niedokonania opłaty w usta-
wowej wysokości i w terminie  do dnia 30 
września 2016 r. przedsiębiorca może jeszcze 
dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych 
dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje po-
większona o 30% opłaty należnej za korzysta-
nie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

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

Burmistrz łasku informuje, że w dniu 
30 września 2016 roku mija termin 
wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za III kwartał 
2016 r.

Jednocześnie informujemy, że opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nale-
ży uiszczać na indywidualne rachunki banko-
we, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

KOMUNIKAT Y

W nowym budynku znajdują się nowocze-
sne szatnie z prysznicami oraz sala świetlico-
wa na potrzeby organizowanych imprez spor-
towych i eventów. Centrum Sportu i Rekreacji 
planuje dalsze prace remontowe, mające na 
celu poprawę stanu kortów tenisowych, boisk, 
bieżni, dróg dojazdowych i ścieżek. Zależy 
nam na tym, aby obiekty sportowo-rekreacyjne 
w Łasku spełniały dzisiejsze standardy, a wy-
glądem i funkcjonalnością zachęcały miesz-
kańców do odwiedzania i aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. 

Nasza oferta skierowania jest do osób upra-

ZAKOŃCZONY PIERWSZY ETAP…
Pod koniec wakacji zakończył się pierwszy etap modernizacji obiektów na stadionie 
miejskim w Łasku przy ulicy Armii Krajowej. Generalny remont budynków szatniowo-
sanitarnych zmienił otoczenie nie do poznania. Poprawiono nie tylko wygląd budynku, 
ale także funkcjonalność, termoizolację i system centralnego ogrzewania, co przyczyni 
się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. 

* * * 

wiających sport wyczynowo i rekreacyjnie. 
Stadion miejski posiada niezbędną infrastruk-
turę do organizowania meczów i treningów pił-
ki nożnej, tenisa ziemnego oraz zawodów lek-
koatletycznych. Na terenie obiektu odbywa się 
również część zajęć z wychowania fizycznego 
łaskich szkół, zawody międzyszkolne, zawody 
pożarnicze, zawody osób niepełnosprawnych, 
ogniska integracyjne i pikniki. Serdecznie za-
praszam do korzystania z oferty stadionu miej-
skiego i innych obiektów CSiR w Łasku.

Elżbieta Krawczyk
dyrektor CSiR w Łasku

kulturalne  
L
p. 

Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Młodzieżowe spotkania taneczne  
 

1 ŁDK  ŁDK 

2. Otwarcie wystawy ŚDS – „Kolorowy 
świat” – pokonkursowej 
 

7 ŁDK  ŚDS w Łasku  

3.  Konferencja diabetologiczna pt. „Życie  
z cukrzycą – Łask 2016” 

8 Klub Garnizonowy  Centrum Edukacji             
i Opieki 
Medycznej 
CukMed/PSD Łask 

4. Wykład Uniwersytetu III Wieku  
 

11 ŁDK  ŁDK  

5. Wyjazd do term w Uniejowie 
 

14 Termy Uniejów ŁDK 

6. Koncert z cyklu „Różne barwy muzyki” – 
Ilus Duett 
 

21 ŁDK ŁDK 

7.  Wystawa malarstwa Marii Kuźma-Dolata 
 

21 BP w Łasku BP w Łasku 

8.  Biesiada pod Złotym Liściem 
 

22 ŁDK ŁDK 

9. Wykład Uniwersytetu III Wieku  
 

25 ŁDK ŁDK 

sportowe 
L
p. 

Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – Inter Woźniki 

1 CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – UMKS Ostrowia Ostrówek  

15 CSiR – stadion  MULKS Łask  

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

30 CSiR – stadion  MULKS Łask  
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Tradycyjnie na festiwalu oprócz dużej ilo-
ści modeli różnorodnych maszyn lotniczych 
można oglądać także m.in. miniatury okrętów 
wojennych, pojazdów gąsiennicowych, a także 
samochodów. Na najwyższe uznanie zasługuje 
mozolna praca i precyzja wykonawców mode-
li, którzy odwzorowują nawet najmniejsze de-
tale samolotów czy okrętów. Niektóre modele 
rodzą się latami.

Podziwiano szczególnie model okrętu 
z XV wieku, jakim podróżowali odkrywcy 
tej miary co Krzysztof Kolumb czy Vasco da 
Gama. Twórca drewnianego modelu nie dość 
że odtworzył z detalami okręt, to jeszcze poka-
zał jego wnętrze, zwracając tym samym uwagę 
na walory edukacyjne modelarstwa. Nic więc 
dziwnego, że przez dwa dni stoiska z mode-
lami były oblegane nie tylko przez dorosłych 
modelarzy, ale i młodzież. Wielu młodych lu-
dzi na specjalnych stanowiskach wykonywało 
modele. Była też okazja do nabycia elementów 
wielu modeli, nauki malowania i zdobienia, co 
wymaga niesamowitej cierpliwości i precyzji.

JUŻ PO RAZ SZÓSTY W ŁASKU

FESTIWAL MODELI REDUKCYJNYCH

Uczestników Festiwalu, który znakomicie 
rozsławia i promuje Łask, odwiedził m.in. bur-
mistrz Gabriel Szkudlarek, a także generał Da-

Ponad 280 wystawców z kraju i zagranicy pojawiło się na VI Festiwalu Modeli Redukcyjnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Entuzjastów Lotnictwa – Grupę  „Archeo”. Kilkaset różnego rodzaju modeli wystawiono w hali sportowej Gimnazjum nr 2. Festiwal 
stał się także okazją do spotkania miłośników lotnictwa, wymiany poglądów i doświadczeń.

riusz Malinowski, znakomity pilot F-16, przed 
laty dowódca 32. BLT, on też wręczył uczest-
nikom nagrody i dyplomy.  (RP)

ZAKOŃCZONY PIERWSZY ETAP…
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