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Oddanie do użytku 9-kilometrowego odcinka dwujezdniówki od wę-
zła „Róża” do węzła „Łask” świętowano w piątek 8 sierpnia br. Nastąpi-
ło to z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ale skłonni jesteśmy o tym zapo-
mnieć. Radość bowiem jest wielka. Teraz z Łodzi do Łasku można jechać 
wygodną drogą S-14 (od Portu Łódź) lub ul. Rzgowską i w Rzgowie wje-
chać na S-8. Gdy ruszy Trasa Górna, a ma to nastąpić lada moment, dojazd 
z  naszego miasta do Łodzi, a docelowo do autostrady A-1 i w kierunku 
morza lub gór – będzie naprawdę wielką frajdą. Z pewnością zaoszczędzi-
my sporo czasu.

Nowy fragment S-8 usprawni nie tylko ruch lokalny (ulgę odczuły już 
Pabianice), ale i tranzyt. Pełny komfort odczujemy jednak dopiero po od-
daniu do użytku całego odcinka S-8 w obrębie naszego województwa, co 
nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Wtedy za-
pewne znaczna część ruchu tranzytowego ominie nasze miasto.

Nowa trasa jest w standardzie drogi ekspresowej (od autostrady prak-
tycznie różni się tylko mniejszymi łukami), ma dwie jezdnie szerokości 
po 3,5 metra, po bokach znajdują się pasy awaryjne szerokości 2,5 m. Ca-
łość zbudowana jest z trwalszego od asfaltu betonu, który bez remontu ma 
wytrzymać nawet 40 lat ciągłej eksploatacji. Bezkolizyjne skrzyżowania 
oznaczają znaczną poprawę bezpieczeństwa podróżnych, zapewnia to tak-
że odgrodzenie zbudowane wzdłuż trasy po obu jej stronach. Dla wygody 
okolicznych mieszkańców powstały ekrany akustyczne.< (RYS)

S-8 do ŁaSku
Na ten moment czekaliśmy wiele lat. Można nawet powiedzieć: 
dziesięciolecia, wszak Łask już dawno wnioskował o wyprowadzenie 
z miasta ruchu tranzytowego i zbudowanie z prawdziwego zdarzenia 
obwodnicy. Droga ekspresowa S-8 spełnia i taką rolę!

Nieczęsto się zdarza, by łaski sportowiec osiągnął światowy sukces. 
A tak właśnie stało się w przypadku Michała Bryla, który został 
mistrzem świata w siatkówce plażowej. To efekt wielu lat intensywnych 
ćwiczeń, ciężkiej pracy i rezygnacji z wielu przyjemności. O pasji 
Michała i jego sukcesach pisaliśmy już na łamach „Panoramy”.   

Niedawno Michał był gościem burmistrza Łasku Gabriela Szku-
dlarka. Podczas spotkania sportowiec opowiadał o  niezwykłych zawo-
dach na Cyprze i życiu  siatkarza, które wypełniają bezustanne treningi 
i wyrzeczenia. Tak jest od lat. Ten trud przynosi jednak wspaniałe efek-
ty, a złoty medal stanowi ukoronowanie sportowej kariery. Burmistrz 
gratulował sportowcowi życiowego sukcesu i życzył kolejnych wspa-
niałych osiągnięć. 

Przypominamy, łaskowianin Michał Bryl i Kacper Kujawiak wy-
grali mistrzostwa świata w siatkówce plażowej do 21 lat, które odbyły 
się na Cyprze. Siatkarze byli niezwyciężeni - w ćwierćfinale pokonali 
Niemców (2:1),  w półfinale Norwegów (2:1), a w finale parę Rosjan, 
z którymi wygrali  2:0.  Naszemu wspaniałemu sportowcowi gratuluje-
my i życzymy kolejnych medali. 

Niestety dziewczeta nie miały tyle szczęścia co chłopcy. Łasko-
wianka Katarzyna Kociołek z Jagodą Gruszczyńską, odpadły w ćwierć-
finale.< (MJ)

Michał 
Bryl 

– mistrzem 
świata
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Po modlitwie w intencji poległych w walce o wolną i niepodległą ojczyznę, którą odmó-
wił ksiądz kanonik Jarosław Wojtal, głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. W swoim 
przemówieniu przypomniał wydarzenia z Powstania Warszawskiego oraz nawiązał do  
75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz I wojny światowej, od której 
wybuchu minęło właśnie 100 lat.<

Michał Janiszewski

 Pani

 JOLANCIE WILCZYŃSKIEJ
 

 Dyrektorowi SP nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

 
 wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

 z powodu śmierci

 M A T K I

 składają
 Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku 
 oraz Przewodniczący i Radni 

 Rady Miejskiej w Łasku 

 Pani

 JÓZEFIE KŁOS
 

 Inspektorowi Wydziału 
Ogólno-Organizacyjnego

 Urzędu Miejskiego w Łasku 
 wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

 z powodu śmierci

 M A T K I 

 składają
 Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku 
 oraz Przewodniczący i Radni 

 Rady Miejskiej w Łasku 

Naszej absolwentce 

Pani 

GRAŻYNIE 
BŁĘCKIEJ-KOLSKIEJ

 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

CÓRKI ZUZANNY 

składa 

społeczność I Liceum Ogólnokształcącego
 im. T. Kościuszki w Łasku.

Pamięci powstańców 

Warszawy
Niesprzyjająca aura i ulewny deszcz nie ostudziły w łaskowianach ducha 
patriotyzmu. 1 sierpnia br. o godz. 12 przedstawiciele Senatu, związków 
kombatanckich, służb mundurowych, władz samorządowych, organizacji, 
szkół, a także ci wszyscy, którzy swoją obecnością chcieli uczcić 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego, przybyli na Plac 11 Listopada w Łasku. 

Pani 

JOLANCIE WILCZYŃSKIEJ

Radnej 
Rady Powiatu Łaskiego 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

 M A T K I

składają
Przewodniczący Rady 

i Radni Powiatu Łaskiego oraz
Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego

Zarząd Główny Towarzystwa Urbani-
stów Polskich docenił rewitalizację Pla-
cu 11 Listopada i zgłosił to ważne dla 
naszego miasta zadanie inwestycyjne 
do nagrody w konkursie na najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w Polsce, współorganizowanym przez 
Związek Miast Polskich. Honorowy pa-
tronat nad tym konkursem objął prezy-
dent RP Bronisław Komorowski.

 Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu ła-
ski rynek uznany został za najlepiej zagospo-
darowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim 
w 2013 roku, o czym pisaliśmy w „PŁ”, nr 5. 
Wielu turystów odwiedzających Łask z nie-
ukrywanym podziwem, a nawet zazdrością 
ogląda rynek.<

(P)

Rynek 
nominowany



Wakacje 2014 dobiegają końca. Jesteśmy bogatsi o urlopowe doświadczenia. Ja w tym 
czasie przeczytałem książkę Mariana Zacharskiego (superszpiega PRL) pt. „Rosyjska 
Ruletka”. Lektura ta poraziła mnie. Warto jednak podkreślić, że ten niewątpliwie 
wybitny człowiek w wielu miejscach podkreśla, iż o prawdę należy walczyć. Lato to 
także czas prowadzenia inwestycji, w tym remontów obiektów oświatowych.
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REMONT „5” I TROCHĘ HISTORII

Największym zadaniem w tym zakresie mi-
jającej kadencji samorządu jest kompleksowy 
remont Szkoły Podstawowej nr 5 na Przylesiu. 
Mimo że jest to obiekt najmłodszy, stolarka 
była w złym stanie, a całość wymagała remon-
tu. Okna wymieniono, dach i budynki ocieplo-
no, wymieniono całą sieć c.o. Trwał też remont 
przedszkola nr 5, gdzie zmodernizowano toalety 
oraz zamontowano nowe, wyższe od dotych-
czasowego ogrodzenie, znacznie utrudniające 
jego pokonywanie przez niezdyscyplinowanych 
mieszkańców, niestety spożywających alkohol 
i tłukących butelki nawet w piaskownicach.

Konsekwentnie od 7 lat inwestujemy w pla-
cówki oświatowe. Najpierw kończyliśmy re-
monty gimnazjów w Łasku oraz budowę sali 
gimnastycznej w Kolumnie - rozpoczęte za 
czasów mojego poprzednika, przy stanie za-
awansowania na poziomie 30 - 40 %. Prze-
prowadziliśmy kompleksowe remonty szkół 
w Wiewiórczynie i Okupie, przedszkola nr 5 
w Łasku, wybudowaliśmy nowoczesne przed-
szkole w Kolumnie, zmodernizowaliśmy toalety 
w przedszkolach (z wyjątkiem przedszkola nr 6 
- zadanie wykonano wcześniej). Prowadzonych 
było ponadto wiele drobniejszych remontów re-
alizowanych wg potrzeb. Pieniądze na wymie-
nione i niewymienione remonty oraz inwestycje 
na wniosek burmistrza uchwalała Rada Miejska.

Dlatego z niesmakiem od paru miesięcy 
przyjmowałem informacje mieszkańców Wie-
wiórczyna, jak to przysłowiowe medale za obec-
ny stan szkoły przypinane są na niewłaściwych 
piersiach. Domagano się zabrania głosu przeze 
mnie w tej sprawie. I pewnie nadal bym mil-
czał, gdyby nie niesprawiedliwy wobec działań 
radnych Rady Miejskiej, byłych dyrektorów tej 
szkoły i moim wpis na laskonline pod nickiem 
„ktoś”, fałszujący prawdę. „Każdy kto jest w te-
macie wie ile zrobiła dla szkoły podstawowej 
w Wiewiórczynie będąc dyrektorką, komplek-
sowy remont całej szkoły /.../ jej poprzedniczki 
przez 20 lat nie zrobiły tyle”. Ów „ktoś” świa-
domie pisząc nieprawdę, jakoś nie dostrzegł, że 
przyzwoitość i uczciwość po czymś takim wo-
łają o prawdę. 

JAK TO Z REMONTEM SZKOŁY 
W WIEWIÓRCZYNIE BYŁO

 W pierwszych dniach po objęciu funkcji 
burmistrza (około 10 grudnia 2006 r.) pytam 
dyrektora ZOSiP (prowadził remonty i inwesty-
cje) o najpilniejsze potrzeby w oświacie. Odpo-
wiada: Wiewiórczyn. Jedziemy. Jesteśmy około 
godziny 14. Pani dyrektor nie zastaliśmy, proszę 
zatem pana konserwatora, aby nam towarzyszył. 
Obchodzimy cały obiekt - dyrektor ZOSiP, kie-

rowca urzędu, konserwator szkoły i ja. Jestem 
zaskoczony. W jednej z sal lekcyjnych II piętra 
zdemontowane niektóre oprawy oświetlenio-
we, a po wiszących przewodach elektrycznych 
woda ścieka do kilku wiader, misek itp. sprzę-
tów. Betonowa powierzchnia dachu pozapadała 
się a papa spękała na skutek struchlenia służącej 
za izolację termiczną trzciny. W grudniu nic tu 
mądrego nie wymyślimy.

 Kuchnia - panie wskazują na bodaj 2 okna 
poklejone plastrami, aby spróchniałe dolne czę-
ści trzymały się całości, co zabezpieczało przed 
wypadnięciem szyb. O otwieraniu okien (pod-
kreślam w kuchni) nie ma mowy. Szybka de-
cyzja - dyrektor ZOSiP ma natychmiast podjąć 
czynności w celu wykonania i montażu wszyst-
kich nowych okien dla kuchni. Panie cieszą się, 
bardzo dziękują, ale wyraźnie wyczuwam nie-
dowierzanie. Myślę, że były mile zaskoczone 
kiedy tuż po nowym roku okna, choć robione 
na zamówienie (nietypowe) zamontowano. Po-
twierdzeniem tych czynności oraz terminów 
zlecenia i wykonania okien są także dokumenty.

 Sala gimnastyczna - tu się wkurzam na za-
niechania graniczące z bezmyślnością. W sali 
zimno, grudzień, liczne, w żaden sposób nie za-
bezpieczone szpary w oknach. W co najmniej 
jednym miejscu wszystkie palce można wsu-
nąć w szparę, gdyż okna nie da się domknąć. 
Konserwator, choć nie jestem jego pracodaw-
cą, otrzymuje polecenie: jutro wszystkie okna 
w sali gimnastycznej mają być uszczelnione 
pianką. Następnego dnia prośba do pani skarb-
nik o przygotowanie autopoprawki do projektu 
budżetu na 2007 r. polegającej na zabezpiecze-
niu pieniędzy (250.000 zł) na nowe okna w całej 
szkole. Martwiłem się wtedy (choć byłem bur-
mistrzem kilka dni), aby jakiś dziennikarz nie 
pokazał stanu szkoły. Dziś żałuję, że tego stanu 
nie udokumentowałem, wiem jednak, że ludzie 
pamiętają i dlatego dopominają się, abym poka-
zał prawdę. Kiedy bowiem pani dyrektor przy-
była do mego gabinetu, wszystkie opisane decy-
zje były podjęte i ustalony plan remontu szkoły. 
Taka jest prawda.

 Żaden dyrektor szkoły nie jest w stanie 
przeprowadzić poważniejszego remontu szkoły, 
także przedszkola, zarówno z przyczyn finanso-
wych jak i merytorycznych (fachowa techniczna 
wiedza, zamówienia publiczne). Wiem, że po-
przedni dyrektorzy zabiegali o remont szkoły, 
ale widocznie gmina miała inne priorytety. Za-
dziwia mnie, że przy podkreślanym zaangażo-
waniu (przecież często w szkole bywał zastępca 
burmistrza do spraw oświaty) nikt nie wpadł na 
pomysł uszczelnienia okien, by dzieci nie marz-
ły. Także natychmiastowa wymiana kilku okien 
w kuchni nie rujnowała budżetu gminy. Jestem 
przekonany, że gdyby pani dyrektor poprosiła 
wprost burmistrza Pałuszyńskiego, na pewno 

znalazłby pieniądze na najpilniejsze potrzeby 
tym bardziej, że było jej znacznie „bliżej” do 
mojego poprzednika niż do mnie. Owszem, pani 
dyrektor z własnej inicjatywy, bez udziału gmi-
ny kupiła do pokoju nauczycielskiego meble, 
dokonała zmian w układzie sekretariat - pokój 
dyrektora oraz pozyskała dofinansowanie na 
pracownię informatyczną.

 Już czytam te „święte” głosy oburzenia na 
pokazaną prawdę. Prawdę należy jednak ujaw-
niać - jak twierdzi przywołany gen. Zachar-
ski i tylu innych mądrych ludzi, tym bardziej, 
że niektórzy troskę o oficjalnie dobre kontakty 
traktują jako przejaw słabości. No właśnie ko-
lejny ważny temat.

 ZIELEŃ W MIEŚCIE

 Drogami najważniejszymi zarządza pań-
stwo, a pozostałymi samorządy wszystkich 
szczebli. Każdy zarządca zobowiązany jest 
drogę utrzymywać, w tym także zieleń. Z ziele-
nią w mieście najgorzej jest na drogach powia-
towych, które ostatnio nie były koszone przez 
2 miesiące. Radni miejscy sugerowali nawet na 
sesji, abym zlecił wykonanie zastępcze i kosz-
tami obciążył powiat. Nie chciałem eskalować 
problemu, także z tego powodu, aby uniknąć 
zarzutów typu - w Warszawie się żrą i w Łasku 
to samo, dlatego kierowałem pisma do władz 
powiatu, przekazując kopie Radzie Miejskiej. 
Rozmawiałem także z przewodniczącym Rady 
Powiatu oraz przewodniczącym właściwej ko-
misji RP. Dalej milczeć jednak nie mogę, bo 
mieszkańcy za to wszystko, co dzieje się na 
drogach powiatowych (koszenie co 2 miesiące, 
pozostawianie skoszonej trawy i chwastów, fa-
talne przycinanie drzew co skutkuje odrostami 
- np. ul. 9 Maja) obciążają mnie. 

 Dlatego ostatnio w kolejnych pismach do 
starosty łaskiego użyłem naprawdę mocnych 
argumentów: „Biorąc pod uwagę wielokroć 
podkreślaną przez Pana Starostę doskonałą 
sytuację finansową powiatu zastanawiam się, 
czy opisane zaniechania powiatu, który prze-
cież dysponuje Powiatowym Zarządem Dróg, 
nie są działaniami obliczonymi na określone 
korzyści. „I co? Ano bez zmian. Zatem kolej-
ne dramatyczne wezwanie „Przez szacunek dla 
zmarłych Obywateli naszego miasta, którzy 
właśnie wymienionymi ulicami miasta poko-
nują swą ostatnią ziemską drogę bardzo proszę 
Pana Starostę o uwzględnienie mego wezwa-
nia”. Koszenie rozpoczęto po kolejnych kilku 
dniach. Do tego pismo starosty i zdjęcia mają-
ce dokumentować, że na drogach gminnych nie 
jest lepiej, wykonane na trudnych do zlokalizo-
wania obszarach wiejskich, ławka ze skatepar-
ku i jedno z rynku. Proszę Państwa tylko czy 
o taką wymianę ciosów chodzi? Ale odpowiem -  
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SESJA Rady Miejskiej w Łasku - najbliższe 
posiedzenie radnych odbędzie się 3 września 
br, godz. 13 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego. W programie m.in.: informacja 
dotycząca realizacji budżetu za pierwsze pół-
rocze, podjęcie uchwały w sprawie odrębnego 
obwodu głosowania w szpitalu, w wyborach li-
stopadowych (odbędą się 16 listopada br.).
OSP W KOLUMNIE - zakończył się remont 
remizy, na co łaski samorząd przeznaczył spore 
dofinansowanie. W tym roku przypada 100-le-
cie OSP - z tej okazji 24 bm. (w niedzielę) od-
były się uroczystości jubileuszowe. Druhom 
z Kolumny życzymy kolejnej setki!
ULICA BATOREGO - modernizacja kolejne-
go odcinka tej ważnej w mieście arterii komu-
nikacyjnej sprawia mieszkańcom sporo kłopo-
tów, ale wszystko wskazuje na to, że za kilka 
miesięcy nagrodą będzie nawierzchnia równa 
jak stół, a dziury w asfalcie przejdą całkowicie 
do historii…
RYNEK w Łasku - nabiera wielkomiejskiego 
charakteru, co odnotowujemy z zadowoleniem. 
Słowa uznania należą się wklaścicielowi bro-
waru Koreb za pomysłowość i inicjatywę, gdyż 
w ogródku piwnym oferuje nie tylko złoty tru-
nek, ale i rozrywkę, której w grodzie nad Gra-
bią dotąd nie było.
RESTARZEW - 100-lecie istnienia obchodzi-
ła OSP w tej miejscowości. Wszystko zaczę-
ło się od rozpoczętej rok wcześniej budowy 
świątyni. Obecnie straż liczy ok. 40 członków, 
a prezesuje jej Rafał Brożyna. Z okazji jubile-
uszu Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” uhonorowano: Jana Brożyńskiego, 
Bogdana Galisa, Mariana Mrozowskiego, Hen-
ryka Ocińskiego, Zygmunta Pietrzaka, Andrze-
ja Stasiaka, Czesława Stępnika i Jerzego Syl-
westra Woźniaka
ALARMY fałszywe od lat dają się we znaki 
strażakom (tylko w czerwcu br. stwierdzono 2 
w powiecie łaskim). Jednak coraz częściej „żar-
townisie” wpadają w rece policji, jak to było 
niedawno z 41-letnim mieszkańcem z woj. lu-
belskiego, którego z powodu serii fałszywych 
alarmów zatrzymali łódzcy policjanci. Przypo-
mnijmy, za fałszywy alarm grozi kara do 8 lat 
więzienia.
PODTOPIENIA po każdym większym opa-
dzie deszczu to już niemal norma w Łasku. 
Niedrożna kanalizacja w rejonie al. Niepodle-
głości powoduje podtopienie tej ważnej arterii 
przelotowej, podobne kłopoty występują na 
obwodnicowej trasie wiodącej przez miasto, 
Strażacy robią co mogą w takich sytuacjach, 
pora jednak pomyśleć o rozwiązaniach docelo-
wych, a także, co ważne, wcześniejszym usu-
waniu śmieci, bo te podczas burz zapychają 
studzienki kanalizacyjne.
ODBLASKI obowiązkowe - od końca sierpnia 
br. obowiązuje nowy przepis mówiący o tym, 
że wszyscy piesi korzystający z dróg poza mia-
stem po zmroku będą musieli nosić element od-
blaskowy. Dotąd obowiązywał on jedynie dzie-
ci i młodzież o lat 15.<

jeżeli w rynku po 3 tygodniach od pielenia wy-
rósł sfotografowany chwast, to jak wyglądały 
drogi powiatowe nie koszone przez 8 tygodni? 
Jeżeli powiat, któremu systematycznie poma-
gamy finansowo, lekceważy miesiącami dra-
matyczne wezwania do koszenia, to czyż nie 
bardziej usprawiedliwiony jest wykonawca ze 
Szczecina, który zieleń rynku utrzymuje i nie za-
wsze w porę, mimo wezwań, dokonuje pielenia? 

 Dowodem na przyjazne traktowanie po-
wiatu jest choćby fakt, że tylko dzięki pomo-
cy finansowej gminy robiona jest ul. Batorego, 
której remont szczególnie wyraźnie powiat 
uzależnił od tej pomocy, „brak współfinanso-
wania przez gminę Łask przebudowy ul. Ba-
torego uniemożliwi realizację tej inwestycji” 
- to cytat z pisma. Więcej, kilka dni temu RM 
przeznaczyła kolejne 100 tys. zł pomocy na 
wykonanie nieplanowanego odcinka tej ulicy, 

Czterokołowy rower – jak go nazywa Kamil 
powstał właściwie z niczego, bo części pocho-
dziły głównie ze szrotu. Twórca pojazdu wyko-
rzystał też części m.in. od „malucha”. A że od lat 
daje sfatygowanym rowerom drugie życie, kon-

Wehikuł Kamila

a przecież nikt, nigdy nie usłyszał ode mnie, 
że mamy doskonałą sytuację finansową. Gdyby 
tak było, koszenia ulic dokonywalibyśmy raz 
w tygodniu, Dziś jest tak, że powiat dokonuje 
1 koszenie a my w tym samym czasie 3. I na-
prawdę zakrawa na kpinę porównywanie drogi 
leśnej lub w polach z centrum miasta będącego 
siedzibą powiatu. 

 Ulice: Warszawska (do świateł), Armii 
Krajowej, Jana Pawła, 1 Maja, część Mic-
kiewicza, Batorego, 9 Maja do skrzyżowa-
nia z Al. Niepodległości to drogi powiatowe. 
I bardzo proszę pamiętać o tym, gdy mają 
Państwo uwagi do suszenia siana na trawni-
kach, ich nie koszenia czy wycinania gałęzi 
niemal do pnia.<

10 sierpnia 2014
Gabriel Szkudlarek

Gdy wehikuł Kamila Wolańskiego z Kolumny przejeżdża ulicami Łasku, ludzie ze 
zdumieniem przyglądają się temu nietypowemu pojazdowi. Jest to pojazd czterokołowy, ale 
wyglądem przypomina rower, wszak składa się głównie z części pochodzących z jednośladu. 
Mieszkaniec Kolumny konstruował go aż cztery lata, a że chciał by pojazd był nie tylko 
oryginalny ale i wygodny, mogą nim podróżować dwie osoby, słuchając np. radia.

struowanie czegoś oryginalnego nie było dla nie-
go zbyt trudne, choć wymagało sporo pomysłów 
i oryginalnych rozwiązań. Teraz kolej na następ-
ny oryginalny pojazd – trzykołowy rower.<

(PO)

To nic strasznego - jeśli zaczynasz źle słyszeć, trzeba najpierw sprawdzić swój słuch, a potem 
udać się do specjalisty. Dobrą okazją jest przyjazd słuchobusu należącego do Ośrodka 
Diagnostyki Słuchu i Mowy „Logo-Med.”, w którego wnętrzu znajduje się urządzenie do 
ustalenia progu słyszenia. Emituje ono w słuchawkach różne natężenia dźwięków i na ich 
podstawie można ustalić wstępnie naszą wadę słuchu.

Ci, którzy mają kłopoty ze słuchem, dalsze badania mogą wykonać w Łasku, ul. Warszawska 62 
(tel. 506-162-294). Po badaniach i konsultacjach lekarz może zalecić leczenie farmakologiczne lub 
przepisać aparat słuchowy.< (PO)

Jeśli źle słyszysz...



sierpień 2014 r.

16 listopada 2014 r. odbędą się wybory do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast. Zgodnie z nowymi przepisami wy-
borczymi, tj.  ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku 
Kodeks wyborczy, wybory radnych do rad gmin 
w gminach niebędących miastami na prawach 
powiatu odbędą się według nowych zasad, czyli 
w okręgach jednomandatowych. Nowość ta do-
tyczy także gminy Łask i 16 listopada br. wy-

bierzemy  radnych do Rady Miejskiej w Łasku 
w 21 okręgach jednomandatowych, czyli każ-
dy okręg będzie miał swojego 1 reprezentan-
ta w radzie. Dla przypomnienia – dotychczas 
gmina Łask podzielona była na 3 okręgi wielo-
mandatowe, w których wybieraliśmy: w okręgu  
nr 1 obejmującym tzw. starą część Łasku –  
8 radnych, w okręgu nr 2 (Łask - osiedle Batore-
go i Przylesie oraz dzielnica Kolumna ) – 6 rad-
nych oraz w okręgu nr 3 obejmującym wszystkie 

sołectwa – 7 radnych. Według nowego podziału, 
z uwagi na zwiększającą się liczbę mieszkań-
ców na terenach wiejskich,  sołectwa zyskały  
1 mandat, obecnie teren ten podzielony jest na 
8 okręgów jednomandatowych. Poniżej infor-
macja burmistrza Łasku o nowym podziale gmi-
ny Łask na okręgi wyborcze. W kolejnych nu-
merach Panoramy dalsze przydatne informacje 
wyborcze.  

Beata Mielczarek

                                           O B W I E S Z C Z E N I E      
Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2014 r.

                    Na podstawie art. 422  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 102, poz. 588,
 Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 94 poz.550, poz. 849, poz. 951, poz. 1529;
 z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
 radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach do
 Rady Miejskiej  w Łasku oraz Burmistrza Łasku, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr okręgu 

wyborczego

                                        
                                          Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych

radnych w okręgu

         1 Łask, ulice: Jana Pawła II ( nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; 
Wróblewskiego;

1

         2 Łask, ulice: Jana Pawła II ( nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; 
Polna ( nr 11, 15, 17, 19 ); Południowa; Skłodowskiej;

1

         3 Łask, ulice: Jana Pawła II ( nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ); 9 Maja ( od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr
24 ); Mirosława Bogusa; Narutowicza ( bez nr 25 ); Polna ( od nr 1 do nr 8 );

1

         4 Łask, ulice: Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; 1 Maja ( nr 1, 3, 5, 7, 9 ); Matejki; 
Mickiewicza; Północna; Tylna; Wąska; Widawska; Zachodnia;

1

         5 Łask, ulice:  Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza; 
Kwirama; 1 Maja ( bez nr 1, 3, 5, 7, 9 ); Okrzei; Prostokątna, Prusa; Rodziny Bujnowskich; 
Sienkiewicza; Słoneczna;

     
1

         6 Łask, ulice: Armii Krajowej; Dzika; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; 
Lutomierska; Łąkowa; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Reymonta; 
Słowackiego; Sobieskiego; Strażacka; Szeroka; Utrata; Warszawska ( od nr 2 do nr 16 i od 
nr 3 do nr 41 ); Wiejska; Zielona; Źródlana; Żeromskiego;

     
1

         7 Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja ( od nr 35 do końca ); Polna ( od nr 23 do końca) ; 
Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia;

1

         8 Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; 
Szpitalna; Św. Faustyny; Warszawska ( od nr 18 do końca i od nr 53 do końca );

      
1

         9 Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa;
 Orzechowa ( nr 2, 6 ); Podleśna; Szkolna; 

1

        10 Łask, ulice: Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Orzechowa ( bez nr 2, 6 ); Topolowa; 1

       

        11

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej  ( bez nr 52); Gdańska; Iglasta; 
Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; Leśna; Łanowa; 
Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; 
Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; 
Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa;
Zakopiańska; 

1

        

        12

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej 52; Bazarowa; Dolna; Findera; 
Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; Kresowa; Ks. Czajkowskiego; 
Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych 
Szeregów; Plażowa; Piaskowa; Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; 
Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego;

 

1

       

        13

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; 
Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; 
Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; 
Nowobradzka; Ogrodowa; Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; 
Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa;

1

        14 Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory; 1

        15 Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska; 1

        16 Sołectwa: Łopatki, Sięganów; 1

        17 Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice; 1

        18 Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska; 1

        19 Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; 
Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe;

1

        20 Sołectwa;  Orchów; Wiewiórczyn; 1

        21 Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice; 1

Miejska Komisja Wyborcza w Łasku mieści się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 ( I piętro, pokój nr 18), 

tel. 43 676 83 20;  fax: 43 676 83 88.                                                                   

                                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                   /-/ Gabriel Szkudlarek                         

                                           O B W I E S Z C Z E N I E      
Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2014 r.

                    Na podstawie art. 422  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 102, poz. 588,
 Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 94 poz.550, poz. 849, poz. 951, poz. 1529;
 z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
 radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach do
 Rady Miejskiej  w Łasku oraz Burmistrza Łasku, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
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1
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1
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Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; 
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Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego;

 

1

       

        13

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; 
Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; 
Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; 
Nowobradzka; Ogrodowa; Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; 
Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa;

1

        14 Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory; 1

        15 Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska; 1

        16 Sołectwa: Łopatki, Sięganów; 1

        17 Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice; 1

        18 Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska; 1

        19 Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; 
Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe;

1

        20 Sołectwa;  Orchów; Wiewiórczyn; 1

        21 Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice; 1

Miejska Komisja Wyborcza w Łasku mieści się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 ( I piętro, pokój nr 18), 

tel. 43 676 83 20;  fax: 43 676 83 88.                                                                   

                                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                   /-/ Gabriel Szkudlarek                         

                                           O B W I E S Z C Z E N I E      
Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2014 r.

                    Na podstawie art. 422  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 102, poz. 588,
 Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 94 poz.550, poz. 849, poz. 951, poz. 1529;
 z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
 radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach do
 Rady Miejskiej  w Łasku oraz Burmistrza Łasku, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr okręgu 

wyborczego

                                        
                                          Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych

radnych w okręgu

         1 Łask, ulice: Jana Pawła II ( nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; 
Wróblewskiego;

1

         2 Łask, ulice: Jana Pawła II ( nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; 
Polna ( nr 11, 15, 17, 19 ); Południowa; Skłodowskiej;

1

         3 Łask, ulice: Jana Pawła II ( nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ); 9 Maja ( od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr
24 ); Mirosława Bogusa; Narutowicza ( bez nr 25 ); Polna ( od nr 1 do nr 8 );

1

         4 Łask, ulice: Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; 1 Maja ( nr 1, 3, 5, 7, 9 ); Matejki; 
Mickiewicza; Północna; Tylna; Wąska; Widawska; Zachodnia;

1

         5 Łask, ulice:  Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza; 
Kwirama; 1 Maja ( bez nr 1, 3, 5, 7, 9 ); Okrzei; Prostokątna, Prusa; Rodziny Bujnowskich; 
Sienkiewicza; Słoneczna;

     
1

         6 Łask, ulice: Armii Krajowej; Dzika; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; 
Lutomierska; Łąkowa; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Reymonta; 
Słowackiego; Sobieskiego; Strażacka; Szeroka; Utrata; Warszawska ( od nr 2 do nr 16 i od 
nr 3 do nr 41 ); Wiejska; Zielona; Źródlana; Żeromskiego;

     
1

         7 Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja ( od nr 35 do końca ); Polna ( od nr 23 do końca) ; 
Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia;

1

         8 Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; 
Szpitalna; Św. Faustyny; Warszawska ( od nr 18 do końca i od nr 53 do końca );

      
1

         9 Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa;
 Orzechowa ( nr 2, 6 ); Podleśna; Szkolna; 

1

        10 Łask, ulice: Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Orzechowa ( bez nr 2, 6 ); Topolowa; 1

       

        11

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej  ( bez nr 52); Gdańska; Iglasta; 
Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; Leśna; Łanowa; 
Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; 
Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; 
Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa;
Zakopiańska; 

1

        

        12

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej 52; Bazarowa; Dolna; Findera; 
Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; Kresowa; Ks. Czajkowskiego; 
Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych 
Szeregów; Plażowa; Piaskowa; Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; 
Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego;

 

1

       

        13

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; 
Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; 
Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; 
Nowobradzka; Ogrodowa; Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; 
Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa;

1

        14 Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory; 1

        15 Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska; 1

        16 Sołectwa: Łopatki, Sięganów; 1

        17 Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice; 1

        18 Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska; 1

        19 Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; 
Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe;

1

        20 Sołectwa;  Orchów; Wiewiórczyn; 1

        21 Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice; 1

Miejska Komisja Wyborcza w Łasku mieści się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 ( I piętro, pokój nr 18), 

tel. 43 676 83 20;  fax: 43 676 83 88.                                                                   
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WYBoRY  2014 – W noWYch okRęgach WYBoRczYch



sierpień 2014 r.

W programie pikniku przewidziano wiele atrakcji: dmuchany zamek 
i zjeżdżalnię dla dzieci, pokaz baniek mydlanych, watę cukrową, po-
pcorn, konkurs plastyczny pt. „Rodzinne grillowanie”, rodzinny konkurs 
„Kalambury” oraz gry zręcznościowe. Ze względu na złe warunki pogo-
dowe nie rozegrano konkursu „Boccia”. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się występ grupy teatralnej z Gminnego Ośrodka Kultury w Wida-
wie połączony z zabawą taneczną dla dzieci. W trakcie pikniku policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Łasku przeprowadzili konkurs wiedzy 
na temat bezpieczeństwa oraz zademonstrowali uczestnikom pikniku po-
licyjny radiowóz. Organizatorzy pikniku przewidzieli również malowa-
nie twarzy dla najmłodszych dzieci. 

W trakcie podsumowania pikniku kierownik PCPR Marian Przybyl-
ski wręczył wszystkim zwycięzcom konkursów nagrody. Atrakcją koń-
czącą piknik były smaczne dania z grilla przygotowane przez właścicieli 
zajazdu.<

PCPR

Rodzinny piknik integracyjny
30 czerwca br. na terenie Zajazdu „Grodzisko” w Zborowie (gm. Widawa) odbył się V Rodzinny Piknik 
Integracyjny dla rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łaskiego, 
organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego PO 
KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przesłaniem spotkania było 
podkreślenie wagi rodzicielstwa zastępczego.

zaWIadoMIEnIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 
z późn. zm.) i art. 7d, 20 ust.1, art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 
193 poz.1287 z późn. zm.) 

STAROSTA POWIATU ŁASKIEGO

zawiadamia, że w dniach 1-19 września 2014 r. w godzinach 9–15 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, w Wydziale Geodezji 
i Kartografii, przy ul. Narutowicza 17, I piętro pok. 4, zostaną wy-
łożone projekty operatów opisowo – kartograficznych dla obrębów 
Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, 
gmina Łask oraz dla obrębu Dąbrowa gmina Buczek.
Projekt operatu opisowo – kartograficznego obejmuje:
1. Rejestr ewidencji gruntów
2. Rejestr budynków i lokali
3. Mapa ewidencji gruntów i budynków

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpo-
wiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag i za-
strzeżeń. 

Po okresie wyłożenia projekty operatów opisowo - kartograficz-
nych stają się operatami ewidencji gruntów i budynków. Informa-
cję o tym starosta ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Łódzkiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kar-
tograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzien-
niku urzędowym województwa łódzkiego, zgłaszać zarzuty do tych 
danych.

Uwagi: Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie 
z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz  
dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL, NIP i REGON.

POUCZENIE: Nie stawienie się w terminie i miejscu określonym 
w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępo-
wania w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków 
zgodnie z art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne.<

Starosta Łaski

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO
w sprawie remontu ul. Batorego

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania 
pn. Przebudowa drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego, który to wygrała  
firma SKANSKA, informujemy, iż zadanie to realizowane jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II  
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na rok 2014, na odcinku 425 m  
od Al. Niepodległości do ulicy Spółdzielczej. Budżet tej inwestycji  
przedstawia się następująco:

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO
w sprawie remontu ul. Batorego

W  związku  z  rozstrzygnięciem  przetargu  na  realizację  zadania  pn.  Przebudowa  drogi  
nr 2319E Łask, ul. Batorego, który to wygrała firma SKANSKA, informujemy, iż zadanie to
realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo  –  Dostępność  –  Rozwój  na  rok  2014,  na  odcinku  425  m  od  
Al. Niepodległości do ulicy Spółdzielczej. Budżet tej inwestycji przedstawia się następująco:

Koszt całkowity 1 280 827, 23 zł
Koszt powiatu,

w tym dotacja  gminy Łask
640 414,23 zł
400 000,00 zł

Dofinansowanie w ramach NPPDL 640 413,00 zł

Dodatkowo  powiat  łaski  pokryje  koszty  związane  z  nadzorem  inwestorskim  
(ok. 24 000 zł).

Ponadto  w  związku  z  wystąpieniem  oszczędności  przetargowych  zrealizowany
zostanie również odcinek 275 m od ul. Spółdzielczej w stronę osiedla Przylesie do odcinka
wyremontowanego w ubiegłym roku.

Koszt całkowity odcinka (275 m.) 673 811,15 zł (wstępna wycena)
Koszt powiatu,

w tym dotacja gminy Łask
673 811,15 zł
100 000,00 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi we wrześniu 2013 r.   pomiędzy powiatem i
gminą  strony  zobowiązały  się  do  wzajemnej  pomocy  finansowej  w  ramach  wniosków
złożonych  do  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych”.  Na  mocy  tego
porozumienia powiat  łaski zobowiązał  się  dofinansować  kwotą  304 000,00 zł  przebudowę
drogi gminnej w Orchowie. 

Mimo oszczędności przetargowych zarówno po stronie powiatu jak i gminy, wsparcie
finansowe  powiatu  dla  inwestycji  gminnej  pozostało  na  poziomie  304  tysięcy  złotych,
podczas gdy dotacja gminy, początkowo przewidziana na 705 tysięcy zmniejszyła się do 400
tysięcy na planowane zadanie oraz dodatkowo 100 tysięcy na brakujące 275 metrów drogi. 

Bilansuje się to następująco:

Pomoc gminy dla powiatu 500 000, 00 zł przebudowa ul. Batorego
Pomoc powiatu dla gminy 304 000,00 zł przebudowa drogi w Orchowie

Tak  więc  inwestycję  powiatową  o  wartości  1 978 638,38  zł,  gmina  dotuje  w  kwocie
196 000,00 zł.

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO
w sprawie remontu ul. Batorego

W  związku  z  rozstrzygnięciem  przetargu  na  realizację  zadania  pn.  Przebudowa  drogi  
nr 2319E Łask, ul. Batorego, który to wygrała firma SKANSKA, informujemy, iż zadanie to
realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo  –  Dostępność  –  Rozwój  na  rok  2014,  na  odcinku  425  m  od  
Al. Niepodległości do ulicy Spółdzielczej. Budżet tej inwestycji przedstawia się następująco:

Koszt całkowity 1 280 827, 23 zł
Koszt powiatu,

w tym dotacja  gminy Łask
640 414,23 zł
400 000,00 zł

Dofinansowanie w ramach NPPDL 640 413,00 zł

Dodatkowo  powiat  łaski  pokryje  koszty  związane  z  nadzorem  inwestorskim  
(ok. 24 000 zł).

Ponadto  w  związku  z  wystąpieniem  oszczędności  przetargowych  zrealizowany
zostanie również odcinek 275 m od ul. Spółdzielczej w stronę osiedla Przylesie do odcinka
wyremontowanego w ubiegłym roku.

Koszt całkowity odcinka (275 m.) 673 811,15 zł (wstępna wycena)
Koszt powiatu,

w tym dotacja gminy Łask
673 811,15 zł
100 000,00 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi we wrześniu 2013 r.   pomiędzy powiatem i
gminą  strony  zobowiązały  się  do  wzajemnej  pomocy  finansowej  w  ramach  wniosków
złożonych  do  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych”.  Na  mocy  tego
porozumienia powiat  łaski zobowiązał  się  dofinansować  kwotą  304 000,00 zł  przebudowę
drogi gminnej w Orchowie. 

Mimo oszczędności przetargowych zarówno po stronie powiatu jak i gminy, wsparcie
finansowe  powiatu  dla  inwestycji  gminnej  pozostało  na  poziomie  304  tysięcy  złotych,
podczas gdy dotacja gminy, początkowo przewidziana na 705 tysięcy zmniejszyła się do 400
tysięcy na planowane zadanie oraz dodatkowo 100 tysięcy na brakujące 275 metrów drogi. 

Bilansuje się to następująco:

Pomoc gminy dla powiatu 500 000, 00 zł przebudowa ul. Batorego
Pomoc powiatu dla gminy 304 000,00 zł przebudowa drogi w Orchowie

Tak  więc  inwestycję  powiatową  o  wartości  1 978 638,38  zł,  gmina  dotuje  w  kwocie
196 000,00 zł.

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO
w sprawie remontu ul. Batorego

W  związku  z  rozstrzygnięciem  przetargu  na  realizację  zadania  pn.  Przebudowa  drogi  
nr 2319E Łask, ul. Batorego, który to wygrała firma SKANSKA, informujemy, iż zadanie to
realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo  –  Dostępność  –  Rozwój  na  rok  2014,  na  odcinku  425  m  od  
Al. Niepodległości do ulicy Spółdzielczej. Budżet tej inwestycji przedstawia się następująco:

Koszt całkowity 1 280 827, 23 zł
Koszt powiatu,

w tym dotacja  gminy Łask
640 414,23 zł
400 000,00 zł

Dofinansowanie w ramach NPPDL 640 413,00 zł

Dodatkowo  powiat  łaski  pokryje  koszty  związane  z  nadzorem  inwestorskim  
(ok. 24 000 zł).

Ponadto  w  związku  z  wystąpieniem  oszczędności  przetargowych  zrealizowany
zostanie również odcinek 275 m od ul. Spółdzielczej w stronę osiedla Przylesie do odcinka
wyremontowanego w ubiegłym roku.

Koszt całkowity odcinka (275 m.) 673 811,15 zł (wstępna wycena)
Koszt powiatu,

w tym dotacja gminy Łask
673 811,15 zł
100 000,00 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi we wrześniu 2013 r.   pomiędzy powiatem i
gminą  strony  zobowiązały  się  do  wzajemnej  pomocy  finansowej  w  ramach  wniosków
złożonych  do  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych”.  Na  mocy  tego
porozumienia powiat  łaski zobowiązał  się  dofinansować  kwotą  304 000,00 zł  przebudowę
drogi gminnej w Orchowie. 

Mimo oszczędności przetargowych zarówno po stronie powiatu jak i gminy, wsparcie
finansowe  powiatu  dla  inwestycji  gminnej  pozostało  na  poziomie  304  tysięcy  złotych,
podczas gdy dotacja gminy, początkowo przewidziana na 705 tysięcy zmniejszyła się do 400
tysięcy na planowane zadanie oraz dodatkowo 100 tysięcy na brakujące 275 metrów drogi. 

Bilansuje się to następująco:

Pomoc gminy dla powiatu 500 000, 00 zł przebudowa ul. Batorego
Pomoc powiatu dla gminy 304 000,00 zł przebudowa drogi w Orchowie

Tak  więc  inwestycję  powiatową  o  wartości  1 978 638,38  zł,  gmina  dotuje  w  kwocie
196 000,00 zł.

Dodatkowo powiat łaski pokryje koszty związane z nadzorem  
inwestorskim (ok. 24 000 zł).

Ponadto w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych zre-
alizowany zostanie również odcinek 275 m od ul. Spółdzielczej w stro-
nę osiedla Przylesie do odcinka wyremontowanego w ubiegłym roku.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi we wrześniu 2013 r. pomię-
dzy powiatem i gminą strony zobowiązały się do wzajemnej pomocy 
finansowej w ramach wniosków złożonych do „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych”. Na mocy tego porozumienia powiat ła-
ski zobowiązał się dofinansować kwotą 304 000,00 zł przebudowę drogi 
gminnej w Orchowie. 

Mimo oszczędności przetargowych zarówno po stronie powiatu jak 
i gminy, wsparcie finansowe powiatu dla inwestycji gminnej pozostało na 
poziomie 304 tysięcy złotych, podczas gdy dotacja gminy, początkowo 
przewidziana na 705 tysięcy zmniejszyła się do 400 tysięcy na planowane 
zadanie oraz dodatkowo 100 tysięcy na brakujące 275 metrów drogi. 

Bilansuje się to następująco:

Tak więc inwestycję powiatową o wartości 1 978 638,38 zł,  
gmina dotuje w kwocie 196 000,00 zł.<
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Część oficjalną poprzedziła msza święta 
w kościele garnizonowym celebrowana przez 
ks. kan. ppłk Krzysztofa Majsterka. Następ-
nie uczestnicy obchodów przemaszerowali na 
łaski rynek. Po złożeniu przez dowódcę uro-
czystości meldunku komendantowi powiato-
wemu policji w Łasku podinsp. Piotrowi Bie-
lewskiemu oraz przemówieniach okoliczno-
ściowych przyszedł czas na wręczenie awan-
sów i odznaczeń dla łaskich funkcjonariuszy. 
W poszczególnych korpusach mianowania 
na wyższe stopnie otrzymało 38 policjantów. 
Wśród awansowanych znalazła się Małgorza-
ta Mączyńska - I zastępca komendanta powia-
towego policji w Łasku, która otrzymała sto-
pień młodszego inspektora.

Na stopień starszego aspiranta awansowa-
li aspiranci: Paweł Derbich, Krzysztof Gło-
winkowski, Emilian Grubiak, Paweł Kuchnic-
ki, Rafał Łakomy, Dariusz Mikulski, Mariusz 
Stępień i Grzegorz Wlaźlak. 

Aaspirantami zostali młodsi aspiranci: Ma-
riusz Bednarek, Adam Czerwiec, Krzysztof 
Ochocki, Damian Olszewski, Marcin Paszkie-
wicz, Dominik Rychłowski i Tomasz Stasiak.

Trzech sierżantów sztabowych awanso-
wało na stopień młodszego aspiranta: Marcin 

95-lecie
POlicJi

Począwszy od 1995 roku decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 24 lipca obchodzone 
jest Święto Policji. W tym roku przypada 95-lecie powstania tej formacji. Aby uczcić 
rocznicę oraz dzień wszystkich funkcjonariuszy, 25 lipca br. na pl. 11 Listopada w Łasku 
zorganizowano specjalne uroczystości. 

Marciniak, Łukasz Mielczarek i  Marcin Tądel. 
Tego dnia Brązową Odznakę „Zasłużony 

Policjant”, przyznaną przez ministra spraw 

wewnętrznych, otrzymali: mł. insp. Małgo-
rzata Mączyńska - I zastępca komendanta po-
wiatowego policji w Łasku, nadkom. Krzysz-
tof Szymański - naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP, asp. szt. Paweł Romański - 
zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP. 
Komendant wojewódzki policji w Łodzi uho-
norował Teresę Nowicką - asp. szt. w stanie 
spoczynku - pamiątkowym medalem z okazji 
95-lecia powołania polskiej Policji. Wręczo-
no jej list gratulacyjny oraz okolicznościowy 
medal. Kierownictwo Komendy Powiatowej 
Policji doceniło również władze samorządo-
we - w tym burmistrza Gabriela Szkudlarka - 
oraz współpracujące służby mundurowe, któ-
re aktywnie wspierają codzienną działalność 
policji. Z tej okazji zostały im wręczone pa-
miątkowe grawertony. 

Podczas tegorocznego Święta Policji nie 
brakowało dodatkowych atrakcji. Najmłod-
si cieszyli się z możliwości podziwiania po-
licyjnego sprzętu: radiowozów, motocykli, 
patrolu konnego (dzieci z radością głaskały 
konie) oraz zabytkowego pojazdu pamiętają-
cego czasy Milicji. Wiele uśmiechów i rado-
ści sprawiły im także konkursy z nagrodami 
i slalom w tzw. alkogoglach.<

Michał Janiszewski
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Budowa kolejnej „schetynówki” 

W ramach przebudowy droga otrzyma nową poszerzoną do 5 m nawierzchnię, wybudo-
wany zostanie ciąg pieszo-jezdny, zatoki przystankowe z przejściami dla pieszych, powstanie 
nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi. Częściowo odmulone zostaną rowy przydrożne.

Jest to trzecia „schetynówka” realizowana w gminie Buczek w ostatnich latach. Termin 
wykonania tej ostatniej inwestycji zaplanowano na 20.10.2014 r.

Za okazane wsparcie finansowe inwestycji mieszkańcy dziękują Łódzkiemu Urzędowi Wo-
jewódzkiemu i Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi.<

4 sierpnia br. w postępowaniu przetargowym wybrano najlepsza ofertę dotyczącą 
przebudowy drogi na odcinku 2903 m we wsi Józefatów i Petronelów. Gmina pozyskała na 
ten cel dotacje wysokości 50 % kosztu budowy w ramach NPPDL i około 390 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach przebudowy dróg rolniczych. W przetargu złożono 
5 ofert. Cena najwyższej oferty wynosi 1 546692,29 zł brutto, cena najniższej oferty -  
1 260 058,35 zł brutto. Wykonawcą robót będzie firma z Piotrkowa Trybunalskiego.

Koloniści skorzystali z dwóch całodnio-
wych wycieczek - do Giżycka i Mikołajek. 
W czasie ich trwania poznawali krainę wielkich 
jezior, pływali statkiem po jeziorze Niegocin, 
a w Parku Krajobrazowym - łodziami rzeką 
Krutynią. Turnus trwał w dniach 18-31 lipca. 

Wakacyjny wypoczynek 
dzieci z Buczku

Podczas tegorocznych wakacji 26 uczniów z gminy Buczek wypoczywało na Mazurach. 
Młodzi ludzie poznali przede wszystkim walory turystyczno-krajoznawcze tamtejszych 
terenów oraz wzięli udział w licznych zajęciach kulturalno - oświatowych. Organizatorzy 
wyjazdu zaplanowali dzieciom miłe spędzenie czasu. 

Opiekę nad kolonistami sprawowało 2 opieku-
nów. Organizatorem wypoczynku letniego był 
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Mło-
dych Rolników oraz gmina Buczek. Ze wzglę-
du na dofinansowanie KRUS-u koszty wyjazdu 
były atrakcyjne i wyniosły 430 złotych od oso-

by, z czego 200 zł pokrywali rodzice, a 230 zł 
pochodziło z budżetu gminy Buczek.

Po powrocie z Mazur dzieci korzystały z na-
stępnej formy wypoczynku, tym razem stacjo-
narnego, a mianowicie półkolonii (4-18 sierpnia 
br.) w Buczku, zorganizowanych przez Krajową 
Radę Izb Rolniczych. Rodzice za 10-dniowy 
pobyt dziecka na półkoloniach wpłacali kwotę  
50 zł. W  półkoloniach brały udział również dzie-
ci, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem 
KRUS. Opłata w tym wypadku wynosiła 100 zł 
za osobę, pozostałe koszty pokryto z budżetu 
gminy. Wszyscy uczestnicy półkolonii mieli 
zapewnione posiłki i opiekę w ciągu dnia. Na 
półkoloniach nie można się było nudzić, gdyż 
co drugi dzień dzieci wyjeżdżały do Solparku 
w Kleszczowie, gdzie mogły uczyć się elemen-
tarnego pływania i korzystać z atrakcji parku 
wodnego. W programie półkolonii znalazły się 
również ciekawe zajęcia na miejscu, m.in. zaba-
wy i gry integracyjne, rozgrywki sportowe.

Dzieci korzystały z obiektów Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publiczne-
go w Buczku oraz kompleksu boisk „Orlika”. 
W obiekcie znajdują się pomieszczenia do za-
jęć i zabaw, sala gimnastyczna, łazienki i kom-
pleks gastronomiczny - kuchnia i stołówka, a na 
zewnątrz boiska sportowe: piki siatkowej, piłki 
ręcznej, koszykówki.<

D.K.



sierpień 2014 r.

1.  OMÓWIENIA STOPNIA REALIZA-
CJI DOCHODÓW I WYDATKÓW 

BUDŻETOWYCH

Gospodarka finansowa w  I półroczu 2014 
roku prowadzona był na podstawie uchwalo-
nego budżetu gminy przyjętego uchwałą Rady 
Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2013. 

Budżet wynosił po stronie:
- dochodów         16.438.000 zł
- wydatków         17.438.000 zł

Po zmianach w okresie sprawozdawczym
plan dochodów wynosi          16 814 165,50 zł 
plan wydatków wynosi           19 187 165,50 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2014 rok 
nastąpiła z zachowaniem równowagi budże-
towej oraz sfinansowaniem podstawowych 
zadań rzeczowych wynikających z gminnego 
planu rocznego. 

Dochody budżetowe gminy w I półroczu 
2014 r. wykonano w kwocie 8 537 230,27 zł, 
co stanowi 50,77%. 

W podziale na dochody bieżące i mająt-
kowe wykonanie przedstawia się następują-
co:

-  dochody bieżące - plan 16 748 165,50 zł, 
wykonanie w kwocie 8 521 230,27 zł, co 
stanowi 50,88% planu

-  dochody majątkowe - plan 66 000,00 zł, 
wykonanie w kwocie 16 000,00 zł, co sta-
nowi 24,24% planu.

Wydatki budżetowe zostały wykona-
ne w wysokości 6 986 236,42 zł, co stanowi 
36,41% planu. 

Struktura wydatków oraz ich wykonanie 
na koniec I półrocza 2014 r. przedstawia się 
następująco:

1. Na plan wydatków bieżących wysokości 
14 157 483,72 zł wykonanie wyniosło 
6 455 654,91 zł, co stanowi 45,60% planu.

W tym:
a) Wydatki jednostek budżetowych: plan  
9 969 741,31 zł, wykonanie 4 492 463,67 zł, 
co stanowi 45,06% planu, z czego:
-  płace i pochodne: plan 5 888 054,47 zł,  

wykonanie 2 782 767,79 zł - 47,26%
-  wydatki na zadania statutowe: plan  

4 081 686,84 zł, wykonanie 1709 695,88 zł 
- 40,95% 

b) dotacje na zadania bieżące: plan 965 608 zł, 
wykonanie 490 434,15 zł - 50,79 % 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 

1 658 601,00 zł, wykonanie 777 686,38 zł 
- 46,89% 
d) wydatki na programy finansowane z bu-
dżetu UE: plan 1 513 533,41 zł, wykonanie  
695 070,71 zł - 45,92% 
e) wydatki na obsługę długu; plan 50 000,00 zł, 
wykonanie 0,00 zł - 0% 
2. Na plan wydatków majątkowych w wy-
sokości 5 029 681,78 zł, wykonanie wyniosło  
530 581,51 zł, co stanowi 10,55%.

Niski wskaźnik wykonania wydatków 
spowodowany jest przede wszystkim niskim 
wykonaniem wydatków inwestycyjnych. Sy-
tuacja taka powtarza się co roku. Większość 
inwestycji przyjętych do realizacji w budże-
cie gminy na rok 2014 została zaplanowana 
na II półrocze. Pozostałe wydatki realizowa-
ne są zgodnie z planem, a ich wykonanie jest 
porównywalne z tożsamym okresem lat po-
przednich.

W ujęciu tabelarycznym (tabela na str. 11) 
przedstawione zostały wszystkie zadania in-
westycyjne. 

W I półroczu 2014 r. podejmowane były 
starania mające na celu pozyskania dodatko-
wych środków z zewnątrz. Są to następujące 
środki:

1. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego o przyznanie środków w wysokości 
390030,00 zł z Terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych na budowę/moderniza-
cję dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. 
Obecnie przygotowywany jest przetarg na re-
alizację zadania z udziałem pozyskanych środ-
ków.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Buczku otrzymał środki z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości  
110 462,83 zł na realizację projektu współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytetu 7 działa-
nie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej”. Program pod nazwą „Czas na zmiany” 
obejmuje osoby bezrobotne z  gminy, które 
nie pracują, są w wieku aktywności zawo-
dowej i korzystają ze świadczeń Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku. Ce-
lem projektu jest przede wszystkim aktywi-
zacja zawodowa osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie poprzez szkolenia, zaję-
cia motywacyjno-aktywizujące, doradztwo 
zawodowe.
3. Złożono wniosek, który przeszedł już po-
zytywnie ocenę formalną, na zadanie pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wościach Czestków A, Dąbrówka, Czestków 
B, gm. Buczek”. Wniosek dotyczy działa-
nia 321 „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie cze-
kamy na podpisanie umowy. Kwota możliwa 
do pozyskania to 371 618,39 zł.
4. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkow-
skim w Łodzi, za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy działania „Dolina rzeki Grabi”, na za-
danie pn. „Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku OSP ze świetlicą wiejską w miejscowości 
Czestków B”. Wniosek dotyczy działania 
413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi”. Kwota do pozyskania to  
266 862,00 zł.
5. Złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Ło-
dzi wniosek o środki w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 
przeprowadzenie inwestycji pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 103114E Petronelów - 
Józefatów na odcinku od km 0+000 do km 
2+903”. Kwota dotacji to 856 627,24 zł.
6. Złożono wniosek o dotację do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu 
z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Moja 
wymarzona ekopracownia”, który został roz-
patrzony pozytywnie. Dotacje otrzymaliśmy 
na zadanie „Ekopracownia przy Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku, 
Szkoła Filialna w Czestkowie”. Pozyskano 
kwotę 28 741,00 zł. 
7. Złożono wniosek o dotację do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkur-
su z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. 
„Moja wymarzona ekopracownia”, który zo-
stał rozpatrzony pozytywnie. Dotacje otrzy-
maliśmy na realizację zadania pn. „Ekopra-
cownia w Gimnazjum Publicznym w Bucz-
ku”. Pozyskana kwota to 36 086,00 zł. 
Łącznie, w wyniku starań o pozyskanie środ-
ków zewnętrznych w I półroczu 2014 roku, 
budżet gminy Buczek może zasilić kwota  
2 060 427,46 zł. 

2. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW  
I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, po zmia-
nach wprowadzonych w okresie sprawoz-
dawczym, wielkość przychodów budżetu 
gminy na rok 2014 przedstawia się następu-
jąco:

1. Przychody - plan: 2 830 000,00 zł, wyko-
nanie: 1 063 474,10 zł 

Wykonanie Budżetu gminy Buczek 
za I półrocze 2014 roku
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Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2014 - Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 042 681,78 0,00

01010 1 042 681,78 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299 445,00 0,00

182 945,00 0,00

Dokumentacja techniczny przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Buczku 66 500,00 0,00

Projekt techniczny budowy kanalizacji ul. Wygwizdów 50 000,00 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 371 618,39 0,00

371 618,39 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 371 618,39 0,00

371 618,39 0,00

600 Transport i łączność 351 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 245 000,00 0,00

6300 245 000,00 0,00

245 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 106 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00

1 000,00 43,10

85 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Zakup kosiarki do poboczy 20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00

20 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 55 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 0,00

Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku - Dokumentacja techniczna 38 000,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00

Zakup centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną 17 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 711 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 711 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 341 422,50

341 422,50

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 862,00 0,00

266 862,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 715,50 0,00

66 715,50 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 0,00

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Buczek i OSP Malenia 16 000,00 0,00

6230 20 000,00

Dotacja dla OSP Wola Buczkowska - zakup gruntu 20 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 450 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 200 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000,00

2 200 000,00

90019 250 000,00 0,00

6230 250 000,00 0,00

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 250 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 400 000,00

92601 Obiekty sportowe 400 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00

400 000,00

Razem: 5 029 681,78

Wykonanie na 

dzień 30.06.2014

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, 
Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek

Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, 
Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek

Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, 
Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek

94 334,05

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Sędziejowice-Buczek - pomoc 
finansowa

94 334,05

83 034,05

Przebudowa drogi gminnej nr 103114E Petronelów - Józefatów

Remont drogi wewnętrzej ul. Spółdzielcza 82 990,95

11 300,00

11 300,00

Wykup gruntów pod budowę drogi w Miejscowości Czestków F i 
Czestków B

13 534,92

13 534,92

13 534,92

13 534,92

30 379,77

30 379,77

11 952,07

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B 11 952,07

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

18 427,70

18 427,70

333 128,77

333 128,77

333 128,77

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach 
jednorodzinnych w oparciu o zestawy pomp ciepła lub kolektorów 
słonecznych na terenie Gminy Buczek

333 128,77

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

59 204,00

59 204,00

59 204,00

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

59 204,00

530 581,51

Wydatki inWeStycyJne gminy Buczek na Rok 2014
Wykonanie na dzieŃ 30 czeRWca 2014

W tym roku aż dwie Ochotnicze Straże 
Pożarne na terenie Gminy Buczek obchodziły 
swój jubileusz. 20 lipca odbyła się uroczystość 
obchodów jubileuszu 60-lecia powstania OSP 
w Gucinie, a 16 sierpnia 65-lecia w Luciejowie. 
Uroczystości miały bardzo podniosły charakter 
z uwagi na fakt nadania jednostkom sztanda-
rów oraz odznaczenia za zasługi dla pożarnic-
twa. Sztandary zostały poświęcone w Gucinie 
podczas obchodów jubileuszu, a w Luciejowie 
w przeddzień w Kościele Parafialnym w Bucz-
ku. W Gucinie poświęcono również lekki wóz 
pożarniczy. W drzewce obu sztandarów zostały 
wbite pamiątkowe gwoździe przez sponsorów, 
przedstawiono historię powstania poszczegól-
nych jednostek. Podczas obu uroczystości wrę-
czono odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa- 
złote i brązowe medale oraz odznakę strażak 
wzorowy. Po wręczeniu odznaczeń zaproszeni 
goście złożyli na ręce prezesów OSP życzenia 
i gratulacje, a sami prezesi na zakończenie uro-
czystości podziękowali przybyłym gościom, 
sponsorom, mieszkańcom oraz Wójtowi Gmi-
ny Buczek za udzielenie wszechstronnej po-
mocy przy budowie strażnic oraz organizacji 
uroczystości jubileuszowych.

ZR

Rok 
jubileuszy

W tym:
a) nadwyżka z lat ubiegłych - plan:  
1 000 000,00 zł, wykonanie: 1 063 474,10 zł
b) kredyty i pożyczki - plan: 1 830 000,00 zł, 
wykonanie: 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, po zmia-
nach wprowadzonych w okresie sprawoz-
dawczym, wielkość rozchodów budżetu gmi-
ny na rok 2014 przedstawia się następująco:
1. Rozchody - plan: 457 000,00 zł, wykona-
nie: 0,00 zł. 

W budżecie gminy zaplanowane jest 
zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi na realizację „Pro-
gramu Ochrony Atmosfery”, w ramach któ-
rego mieszkańcy otrzymają pompy ciepła -  
320 szt. i zestawy kolektorów słonecznych -  
53 szt. na łączną kwotę 1,8 mln zł. Koszty, 
jakie poniesie mieszkaniec, to kwota 500 zł 
+ VAT, tj. 615 zł. Obecnie czekamy na pod-
pisanie umowy pożyczki. Pożyczka spłacona 
zostanie w ciągu 2 lat i zostanie umożona w 
50%. Daje to możliwość pozyskania środ-
ków na realizację kolejnej inwestycji pro-
ekologicznej. 

3. INFORMACJA O STANIE  
ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2014 
roku nie posiada zadłużenia.<

G.J.



sierpień 2014 r.

Projekt wszedł w życie z dniem 16 czerwca 
br. i obejmuje rodziny posiadające przynajmniej 
trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta 
jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi 
rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty doży-
wotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukoń-
czenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć 
w imieniu rodziny wielodzietnej pełnoletni 
członek rodziny 

Składając wniosek należy okazać się orygi-
nałami lub odpisami dokumentów potwierdzają-
cych uprawnienie do przyznania Karty, w szcze-
gólności
-  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – 

dokument potwierdzający tożsamość
-  w przypadku dzieci w wieku do 18 lat – akt 

urodzenia lub dokument potwierdzający toż-
samość

Natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 
br., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 
31 października br. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nia złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie 1 września - 31 paź-
dziernika, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

KARTA DUŻeJ RODziNy
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, 
muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet 
wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne 
dzięki Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. Jest to 
system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

-  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyż-
szej o planowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce

-  w przypadku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 
18 lat – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności

-  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – po-
stanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastęp-
czej lub rodzinnym domu dziecka

-  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 
zaświadczenie o pozostawaniu w dotychcza-
sowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka. 

Posiadacze karty otrzymują system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień, mają możliwość 
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekre-
acyjnej czy transportowej na terenie całego kra-
ju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 
Liczba partnerów akcji, którzy oferują zniżki 
rodzinom, systematycznie się powiększa. Ak-
tualny wykaz partnerów projektu znajduje się na 
stronie internetowej rodzina.gov.pl w zakładce: 
„Co oferuje Karta Dużej Rodziny?”. Aby otrzy-
mać kartę należy złożyć wniosek wraz z wymie-
nionymi załącznikami w Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku (pokój 
nr 2). 

Podobną formę wsparcia dla rodzin wielo-
dzietnych oferuje również Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi, które wprowadzi-
ło Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. 
Zakres instytucji i przedsiębiorstw oferujących 
zniżki w ramach karty wojewódzkiej można 
znaleźć na stronie internetowej: www.rcps-
-lodz.pl/Wojewodzka_Karta_Rodzin_Wielo-
dzietnych/132/0/ w zakładce: „Aktualny Kata-
log ulg”. Z podanej strony internetowej można 
pobrać wniosek o przyznanie karty oraz wysłać 
go na adres: Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi; ul. Snycerska 8; 91-302 
Łódź. 

Więcej informacji w MGOPS w Łasku, pod 
numerem telefonu 43 675-23-29.< 

14 września br. łaskowianie po raz drugi 
będą mieli okazję sprawdzić swą wiedzę 
w zakresie języka angielskiego.

Właśnie tego dnia cała Polska po raz trzeci 
napisze Wielki Test Języka Angielskiego. Or-
ganizatorem wydarzenia w Łasku jest Anglo-
strefa Szkoła Języka Angielskiego, a współ-
organizatorem Łaski Dom Kultury.

Organizując Wielki Test Języka Angiel-
skiego chcemy m.in.: umożliwić nieodpłatne 
sprawdzenie swoich kompetencji językowych; 
uczulić na konieczność zaznajomienia się 
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy (CEFR), który stwo-

 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ALIMENTACYJNE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku  informuje,

że  w  nowym  okresie  rozliczeniowym  wnioski  na  świadczenia

rodzinne  będą  przyjmowane   od  1  września  br.  Dla  osób,  które

złożą  wniosek   do  dnia  30  września  br.   wypłata  świadczeń

zrealizowana będzie do dnia 30 listopada br. W przypadku złożenia

wniosku  w  dniach  1-31  października  wypłata  świadczeń

zrealizowana będzie do 31 grudnia ( za listopad i grudzień ). 

Natomiast  gdy osoba ubiegająca się o  świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek

wraz  z  dokumentami  do  dnia  31  sierpnia  br.  ustalenie  prawa  do  świadczeń  z  funduszu

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi  do dnia

31 października br. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z

dokumentami w okresie 1 września -  31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi  do dnia

30 listopada. 

Wszelkich informacji  na temat przysługujących świadczeń można uzyskać pod numerem

telefonu 43 676 27 00 oraz w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

(budynek Urzędu Miejskiego, pokój nr 3, parter).

 ŚWIadczEnIa RodzInnE oRaz aLIMEnTacYJnE
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że w nowym okresie 
rozliczeniowym wnioski na świadczenia rodzinne będą przyjmowane od 1 września br.  
Dla osób, które złożą wniosek do dnia 30 września br. wypłata świadczeń zrealizowana będzie do 
dnia 30 listopada br. W przypadku złożenia wniosku w dniach 1-31 października wypłata świadczeń 
zrealizowana będzie do 31 grudnia (za listopad i grudzień). 

oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc październik nastąpi do dnia  
30 listopada. 

Wszelkich informacji na temat przysłu-
gujących świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 43 676-27 -00 
oraz w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łasku (budynek Urzędu Miejskiego, pokój nr 3, parter)<

rzony został w celu ustalenia jednolitych kry-
teriów oceny znajomości języka i umiejętności 
językowych Europejczyków, uczących się da-
nego języka; promować konieczność ustawicz-
nego kształcenia językowego i ustalić poziom 
znajomości przez łaskowian angielskiego.

Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbę-
dzie się we współpracy z ETS Global – mię-
dzynarodowym wydziałem ETS (Educational 
Testing Service). ETS to największa niezależna 
amerykańska organizacja na świecie, zajmują-
ca się testowaniem i badaniami edukacyjnymi 
w obszarze języków obcych. 

W teście mogą brać udział dzieci od lat 8, 
młodzież i dorośli. Ideę przeprowadzenia te-

stu poparł burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
obejmując nad nim patronat honorowy. 

Po zakończeniu testu każdy z uczestników 
zostanie poinformowany o uzyskanym wyniku. 
Wyliczona będzie również średnia dla naszego 
miasta, która pojawi się na ogólnopolskiej stro-
nie Wielkiego Testu. 

 
Zarejestruj się BEZPŁATNIE już teraz:

www.lask.znaangielski.pl

Więcej informacji na temat Wielkiego Testu 
można znaleźć na stronie 

www.polskaznaangielski.pl

Bliższe informacje: tel. 514-016-442,  
606-169-230, Anglostrefa Szkoła  

J. Angielskiego, Łask, ul. Tadeusza Kościuszki 8
szkola@anglostrefa.eu www.anglostrefa.eu<

Wielki test języka angielskiego
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Na zaproszenie burmistrza gminy Varsany 
Judit Kanyo Pinterne, Ziemię Węgierską 
odwiedziła Kapela Podwórkowa „Sędziej”, 
której towarzyszył dyrektor Gminnego 
Ośrodku Kultury w Sędziejowicach – 
Grzegorz Brożyński. Wizyta odbyła się 
w dniach 25-26 czerwca br. 

Impreza pn. „Ponowne ożywienie gospo-
darki naturalnej” skupiła kilka zaprzyjaźnionych 
gmin partnerskich z krajów południowo-wschod-
niej Europy: Radzowce ze Słowacji, Homoród-
karacsonyfalva z Rominii (Siedmiogród), Palics 
z Serbii. Polskę reprezentowały dwie zaprzyjaź-
nione z Węgrami gminy, tj. Otmuchów i Sędzie-
jowice.

Od lat gmina Sędziejowice utrzymuje oży-
wione kontakty z partnerami z Węgier, szczegól-

75. rocznica 
WyBuchu 

II wojny światowej
Uroczystości rocznicowe w gminie Sędziejowice rozpoczną się 7 września br. o godz. 12 
mszą świętą w intencji poległych za Ojczyznę w kościele parafialnym w Grabnie. Następnie 
defilada przemieści się na miejscowy cmentarz, gdzie przed odrestaurowaną mogiłą bohaterów 
Września 1939 r. z udziałem wojska, straży, władz i mieszkańców odbędzie się apel pamięci 
z salwą honorową oraz złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. Kolejnym punktem programu 
będzie koncert pieśni żołnierskiej w wykonaniu zespołów i solistów GOK w Sędziejowicach.

1 września mija 75. rocznica wybuchu II 
wojny światowej rozpoczętej agresją Niemiec 
na Polskę. Pierwszymi zaatakowanymi tego 
dnia o świcie celami był Wieluń zbombardowa-
ny przez lotnictwo oraz Westerplatte ostrzelane 
z pokładu hitlerowskiego pancernika. Działania 
wojenne w pierwszych dniach września nie omi-
nęły również naszych okolic. Szczególnie silne 
uderzenie wojsk niemieckich przyjęła Armia 
„Łódź”, której pas działania przebiegał od Unie-
jowa, na styku z Armią „Poznań” w górę rzek 
Warty i Widawki, przez miejscowości: Warta, 
Sieradz, Widawa, Szczerców do Rząsawy, dalej 
wzdłuż pasa wydm przez Rozprzę do Sulejowa. 

2 września 1939 r. bataliony 72 Pułku Pie-
choty im. D. Czachowskiego z Radomia otrzy-
mały rozkaz wycofania się na pośrednią rubież 
obrony na Warcie, w rejonie Rychłocice-Ko-

z wizytą w Varsanach na Węgrzech

nopnica. Następnego dnia oddziały te odpiera-
ły liczne ataki niemieckiej artylerii i lotnictwa, 
jednakże wieczorem hitlerowcom udało się pod 
Osjakowem przeprawić na drugi brzeg Warty 
i wysuwając się ku północy, ich oddziały oto-
czyły broniących się Polaków Wówczas boha-
terską śmiercią poległo 55 żołnierzy polskich, 
których pochowano w zbiorowych mogiłach 
nad Wartą. 

4 września 1939 r. żołnierze 72 Pułku  
28 Dywizji Piechoty wycofali się w kierun-
ku na Widawę i obsadzili główną linię obro-
ny Grabno, Józefów, Rogóźno. W dniach  
4 i 5 września rozegrała się tam bitwa, podczas 
której poległo kilkunastu polskich obrońców 
pochowanych później w zbiorowej mogile na 
cmentarzu parafialnym w Grabnie.

Na tablicy rozległego nagrobka dotychczas 
widniało 14 nazwisk poległych żołnierzy. W lip-
cu br. mogiła została gruntownie odrestauro-
wana, a listę poległych uzupełniono o dwa ko-
lejne nazwiska, które w porozumieniu z gminą 
na podstawie posiadanych źródeł ustalił Woje-
wódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w Łodzi, tj. st. szer. Lenkiewicza 
oraz strz. Mieczysława Domańskiego. Nazwi-
sko strz. Domańskiego zostało umieszczone na 
podstawie wniosku jego córki, która w oparciu 
o uzyskaną informację z portalu www.boha-
terowie1939.pl o zapiskach w Księdze pocho-

wanych żołnierzy poległych w II wojnie świa-
towej, w styczniu br. zgłosiła się do Urzędu 
Gminy w sprawie ustalenia i  wskazania miejsca 
pochówku swojego ojca. W tomie I tego opra-
cowania figuruje: Mieczysław Domański, ur. 
1912 r., strzelec 36 pułku piechoty 28 Dywizji 
Piechoty, poległy 3 września 1939 r. w rejonie 
Strońska, pochowany w mogile zbiorowej na 
cmentarzu parafialnym w Grabnie. Tym sa-
mym dopełniła się kolejna karta z tragicznych 
wydarzeń wojennych, a rodzina potwierdziła 
swój udział w uroczystościach zaplanowanych 
na 7 września br.

Na odnowionych tablicach znajdują się na-
stępujące napisy: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATE-
ROM. TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE 72 PP 
28 DP ARMII „ ŁÓDŹ” POLEGLI W WALCE 
Z NIEMIECKIM NAJEŹDŻCĄ W DNIACH 
4-5 WRZEŚNIA 1939 R. W BITWIE O JÓZE-
FÓW, PATOKI, ROGÓŹNO (tablica I)

Ppor. Stefan Baran, kpr Jan Siemianowski, 
kpr. Jan Sikorski, kpr. Józef Wiśniewski, st. strz. 
Stanisław Bębenek, st. szer. Lenkiewicz, strz. 
Mieczysław Domański, strz. Józef Fryderyk, 
strz. Stanisław Garbarczyk, strz. Jan Gaździe-
jewski, strz. Władysław Gębski, strz. Jan Le-
nent, strz. Józef Marszałek, strz. Stanisław No-
wak, strz. Józef Rumianek, strz. Józef Siczek 
(tablica II).

Remont mogiły zainicjowany przez wój-
ta gminy Jerzego Kotarskiego był możliwy ze 
środków budżetu gminy przy znacznym wspar-
ciu finansowym Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie oraz wojewody 
łódzkiego.<

Mirosław Potasiak
Foto: Marek Kidawski

W artykule wykorzystano informacje 
opracowane przez Stanisława Witkowskiego 
zawarte w folderze pn. „Śladami II wojny 
światowej – mogiła Bohaterów z 4-5 wrze-
śnia 1939 r. w Grabnie” oraz materiały UG. 
Szczegółowe informacje o programie związa-
nym z 75. rocznicą wybuchu II wojny świa-
towej pn. „Równać Szanse”, realizowanym 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sę-
dziejowicach znajdują się w czerwcowym wy-
daniu „Panoramy Łaskiej”. 

nie dotyczy to wymiany kulturalnej. Począwszy 
od 2006 roku, kiedy to przypieczętowana zo-
stała umowa partnerska, prezentowały się pra-
wie wszystkie grupy artystyczne działające przy 
GOK w Sędziejowicach - Zespół Śpiewaczy „Sę-
dziejowianki”, ZPiT „Mali Sędziejowiczanie” 
, Kapela Ludowa „Grabianie”, ZPiT „Ziemia 
Sędzjowicka”, jak również Strażacka Orkiestra 
Dęta „Druh”.

W trakcie czerwcowych dni na Węgrzech 
przepięknie zaprezentowała się kapela „Sę-
dziej”. Koncerty otwierające wystawę „Owo-
ce Połowców” oraz konferencję „Stare i nowe 
wyzwania wobec wyzwań globalnych” to po-
kaz kunsztu muzycznego i wokalnego wszyst-
kich członków kapeli, za co otrzymali gromkie 
brawa od licznie zgromadzonej publiczności.

Sędziejowicka delegacja przekazała również 
na ręce pani burmistrz gminy Varsany list gratula-
cyjny od wójta gminy Sędziejowice Jerzego Ko-
tarskiego, który ze względu na liczne obowiązki 
nie mógł w tym czasie osobiście odwiedzić wę-
gierskich przyjaciół.< GB
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Stypendia szkolne są przyznawane dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Sędziejowice, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej m.in. 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność.

Warunkiem przyznania świadczenia jest 
udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej 
rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto 
na osobę nie może przekraczać kwoty 456,00 zł.
Termin składania wniosków: 
-  od 1 do 15 września 2014 r. - w przypadku 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych

-  od 1 września do 15 października 2014 r. – 
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników służb społecz-
nych.

Wnioski należy składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 
6, I piętro, pok. nr 19.
Formularz wniosku dostępny jest:
-  w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluń-

ska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 3 
-  do pobrania: na stronie internetowej Biu-

letynu Informacji Publicznej po adresem:  
www.bip.gminasedziejowice.pl w zakładce: 
dokumenty do pobrania/oświata/regulamin 
udzielania pomocy o charakterze socjalnym<

… szybko się kończy. Tak jest też z wypoczynkiem wakacyjnym. 
Przypomnijmy, jak młodzi mieszkańcy gminy Sędziejowice 
wypoczywali podczas wakacji. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach na 
początku lipca odbywały się dwutygodniowe półkolonie „SŁONECZ-
NA GROMADA II”. Realizacja projektu była możliwa we współpracy ze 
Związkiem Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. 56 uczniów wypoczywało 
pod okiem kierownika półkolonii Anny Kowalczyk oraz wychowawców: 
Elżbiety Kopka, Magdaleny Pasowskiej, Mileny Kazimierczak, Janusza 
Kopka oraz asystenta nauczyciela Aleksandry Drzazga. 

W programie znajdowały się m.in. wyjazdy na basen do Kleszczowa, 
do ZOO w Łodzi, do Arboretum w Rogowie połączone z ogniskiem w ple-
nerze oraz do kina, warsztaty z dziedzictwa kulturowego Ziemi Sędziejo-
wickiej, gry i zabawy sportowe, konkursy plastyczne, zajęcia integracyjne 
i dyskoteka. Uczestnicy półkolonii mieli zapewnione pełne wyżywienie, 
w tym owoce i soki. 

Również grupa 38 uczniów z ZSO nr 1 w Sędziejowicach przez dwa 
sierpniowe tygodnie aktywnie wypoczywała na koloniach letnich w Kry-
nicy Morskiej. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy z Łaskim 
Stowarzyszeniem Harcerskim „Grabia”, z którym sędziejowicka placówka 
posiada korzystne relacje i dzięki temu dzieci z naszej szkoły mogą wypo-
czywać w luksusowym pensjonacie nad morzem za niewielkie pieniądze. 
Pobyt został dofinansowany przez KRUS w ramach programu promowa-
nia zdrowego stylu życia, który uzyskał wysoką ocenę sponsora, a ponadto 
uczestników współfinansował organizator kolonii. 

Oczywiście dzieci miały zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowa-
nie w pokojach z łazienkami, transport oraz bogaty program m. in. zwiedza-
nie zamku krzyżackiego w Gniewie, obserwatorium Kopernika i katedry we 
Fromborku, latarni morskiej, był rejs statkiem po morzu, zwiedzanie obozu 
koncentracyjnego Stuthoff, a także nie zabrakło plażowania i kąpieli mor-

skich z ratownikiem oraz zabaw integracyjnych i sportowych. Profesjonalną 
opiekę sprawowały opiekunki: Magdalena Pasowska, Magdalena Wawrzy-
niak i Milena Kazimierczak. Kierownikiem kolonii była pani Teresa Smo-
lak, doświadczony nauczyciel i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dzięki finansowemu wsparciu KRUS oraz dofinansowaniu gminy 
27-osobowa grupa dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS wytypo-
wanych przez GOPS mogła uczestniczyć w dwóch 14-dniowych turnu-
sach kolonijnych w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „SAWA” w Stegnie 
Gdańskiej oraz Ośrodku Wypoczynkowym w Starych Juchach na Mazu-
rach.

Dwoje dzieci mogło także przebywać przez 2 tygodnie w Załęczu 
Wielkim na bezpłatnych koloniach dla dzieci i młodzieży z rodzin wielo-
dzietnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzie-
ci i Młodzieży w Zduńskiej Woli. 

Z kolei dzięki znacznemu dofinansowaniu Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Gminy Sędziejowicach i wójta gminy, w dniach 13-
23 lipca br. w miejscowości Mrzeżyno koło Kołobrzegu wypoczywała 
piętnastoosobowa grupa dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Sę-
dziejowicach. Uczestnikami obozu byli członkowie zespołów tanecznych, 
soliści i muzycy zaangażowani w życie kulturalne naszej placówki. Dzieci 
miło spędziły czas na plażowaniu, zajęciach sportowych w obiekcie Mrze-
żyńskiego Centrum Sportu jak również wycieczce krajoznawczej do Koło-
brzegu. W programie znalazły się także zajęcia z profilaktyki uzależnień, 
plastyczne, taneczne i wokalne. Na zakończenie obozu wręczono nagrody, 
wyróżnienia, a podsumowaniem było ognisko pożegnalne i dyskoteka.

Dwa lipcowe dni mile spędziła młodzież z Siedlec, która wraz 
z opiekunkami z biblioteki wyjechała na wycieczkę do Zakopanego. 
Wyjazd ten był nagrodą wójta gminy doceniającego w ten sposób 
zaangażowanie i pomysłowość młodzieży uczestniczącej w progra-
mie „Równać Szanse” realizowanym przez GBP w Sędziejowicach. 
Uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Stowarzysze-
nia „wARTko”, zwiedzali Zakopane oraz podziwiali perły natury w Ta-
trzańskim Parku Narodowym.<

Zebrał: Mirosław Potasiak

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędzie-
jowicach zorganizował (17 lipca br.) Woje-
wódzki Przegląd Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA 
– SĘDZIEJOWICE 2014”. 

W spotkaniu, które od rana do wieczo-
ra przy wspaniałej pogodzie odbyło się w sali 
OSP w Sędziejowicach, wzięło udział blisko 
dwieście osób niepełnosprawnych z dziesię-
ciu placówek z całego województwa łódzkie-
go. Oprócz nich swoją obecnością zaszczycili 
również: zastępca dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej ŁUW Ryszard Szubański, kierow-
nik PCPR w Łasku – Marian Przybylski oraz 
władze samorządowe gminy Sędziejowice 

z wójtem Jerzym Kotarskim i przewodniczą-
cym RG – Wacławem Ułańskim. 

Po krótkim powitaniu gości i wystąpie-
niach okolicznościowych nastąpiły równocze-
śnie konkursy na 3 płaszczyznach: muzycznej, 
plastycznej i sportowej. W konkursie muzycz-
nym soliści zaprezentowali swoje umiejętności 
śpiewając solo lub w grupach. Zawody spor-
towe przeprowadzone były w różnorodnych 
konkurencjach, aby każdy niepełnosprawny 
mógł wybrać odpowiednią dziedzinę dla sie-
bie. Konkurs plastyczny natomiast miał na 
celu zaprezentowanie umiejętności i talentów 
w dziedzinie m.in. rysunku i akwareli. Odbyła 
się również zaplanowana wystawa rękodzieła, 
gdzie grupy zaprezentowały się przywieziony-
mi pracami wykonanymi wcześniej w swoich 
placówkach. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Był i poczęstunek, kawa oraz 
napoje w kawiarence, a także grillowanie. 
Zabawom nie było końca, a uczestnicy mie-
li okazję odświeżyć stare i nawiązać nowe 
przyjaźnie. Spotkanie kadry z wielu placó-
wek dało z kolei możliwość wymiany do-
świadczeń w zakresie pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. 

Natomiast w maju br. podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach 
uczestniczyli w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata 
Alberta w Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi 
– Łagiewniki. Mszę polową odprawił metropolita 
łódzki ks. arcybiskup Marek Jędraszewski.<

Agnieszka Papuga

 Wszystko co dobre…

dla kogo Stypendiaaktywnie w ŚDS
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W powiecie łaskim nie brak hodowców bydła mlecznego. Znaczna 
część mleka z ich gospodarstw trafia do łaskiej mleczarni, której 
wyroby cieszą się wielką popularnością wśród klientów. Cenione 
są szczególnie sery, ale i znakomite napoje mleczne oraz masło.

Mający swoją siedzibę w Rzgowie łódzki oddział Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka (ul. Rawska 1) obejmuje nadzo-
rem ok. 1700 gospodarstw i ponad 45 tys. krów z województw łódzkiego 
i świętokrzyskiego. To sporo, ale wiele krów wciąż nie podlega fachowej 
ocenie Federacji. A przecież Federacja dba o zdrowotność krów i jakość 
mleka, które trafia na nasze stoły.

- Jaka zatem jest jakość mleka pochodzącego z gospodarstw będących 
pod opieką specjalistów z PFHBiPM? - pytamy kierownika łódzkiego od-
działu Grzegorza Machałę, mieszkańca naszego powiatu.

- Na wysokim poziomie, co jest zasługą zarówno hodowców krów jak 
i naszych fachowców. Od lat stawiamy na systematyczną poprawę jakości 
mlecznego surowca i przynosi to widoczne efekty. Doceniają to także sami 
hodowcy, których w ciągu ostatnich dwóch lat przybyło około 200, a naszą 
oceną objęto dodatkowo ponad 2 tysiące krów.

Specjaliści Federacji diagnozują różnorodne choroby zwierząt wyni-
kające najczęściej np. z błędów żywieniowych. Wbrew pozorom ma to 
olbrzymie znaczenie, bo takie choroby jak choćby kwasica, bruceloza czy 
białaczka kończą się śmiercią zwierząt, a więc i olbrzymią stratą dla ho-
dowcy. Choroby wirusowe powodują np. zapalenie układu pokarmowego, 
a to odbija się na żywotności zwierząt, zmniejsza się wydajność mleczna 
krów. Fachowe doradztwo pozwala uniknąć takich kłopotów i strat.

W ubiegłym roku od przeciętnej krowy w woj. łódzkim uzyskano 
7288 kg mleka, ale w pow. radomszczańskim - 7633, tomaszowskim - 

7436 i pajęczańskim - 7485, podczas gdy w niewielkim powiecie łódzkim 
wschodnim - 6269. W powiecie łaskim ten wskaźnik był na poziomie 7099 
kg. Choć wspomniany pow. łódzki wschodni leży w pobliżu wielkiej Ło-
dzi i nie ma posiada wielkich gospodarstw hodowlanych, daje sobie nieźle 
radę. W gminie Rzgów opieką fachowców z Federacji objętych jest za-
ledwie ok. 10 gospodarstw. Do najlepszych hodowców w województwie 
należą rolnicy z Goszczanowa, do rekordzistów pod względem efektów 
mlecznych zaliczyć trzeba także podsieradzką Dębołękę. 

Niedawno łódzka placówka otrzymała (jako czwarta w kraju) własny 
sztandar, z tej okazji w rzgowskiej siedzibie odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą współzałożycielowi i prezesowi Stefanowi Głonkowi.<

(PO)

W trosce o jakość mleka

Dla zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców Łasku

koLEJnY pRoJEkT zakończonY
Dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową odcinka sieci wodociągowej PEHD 400 mm od Alei Niepodległości  
w Łasku (przez pas drogowy ulicy Batorego) do stacji ujęcia wody w miejscowości Ostrów na terenie gminy Łask, 15 lipca br. Budowa 
rurociągu o długości 2650,2 m była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Oś Priorytetowa II: Ochrona 
Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka. Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Całkowity koszt projektu wyniósł  
2 101 204,20 zł, z czego dofinansowanie stano-
wiło kwotę 1 575 903,15 zł, a pozostałą część 
jako wkład własny pokryła gmina Łask. Głów-
nym celem projektu było podniesienie jakości 
życia i pracy mieszkańców i przedsiębiorców 

poprzez racjonalizację systemu zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy. Wybudowana infra-
struktura techniczna zastąpiła dotychczasową, 
starzejącą się i wyeksploatowaną sieć wodocią-
gową, cechującą się awaryjnością oraz utrud-
nionym dostępem z uwagi na jej położenie. 

Realizacja projektu przyniesie mieszkań-
com i przedsiębiorcom gminy Łask wiele ko-
rzyści. Nowa infrastruktura wodociągowa za-
pewni bezawaryjne i stałe dostawy wody pit-
nej dla 15 811 osób. Wybudowany wodociąg 
podniesie poziom wykorzystywanej na terenie 
gminy infrastruktury technicznej i jednocze-
śnie zapewni mieszkańcom miasta Łask i miej-
scowości ościennych bezpieczny i ciągły do-
pływ wody dobrej jakości.< UM
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*      *       *
Przed wojną mieszkał w Łodzi przy ulicy 

kapitana Pogonowskiego 52. W młodości na-
słuchał się o naszej silnej armii i sojuszach, 
m.in. z Anglikami, które miały ustrzec Polaków 
przed Hitlerem i wojną. Gdy jednak w 1939 
roku rozpoczyna się mobilizacja i ogląda nędz-
nie ubranych i uzbrojonych polskich żołnierzy, 
zaczyna się obawiać o los ojczyzny.

Gdy wybucha wojna, ojca nie ma w domu. 
Sezonowo przebywa w Lutoborach, w okoli-
cach Rawy Mazowieckiej, gdzie jako mechanik 
i właściciel kilku maszyn ma sporo roboty pod-
czas żniw. Jesienią wracał zwykle do warsztatu 
samochodowego, który w Łodzi prowadził ze 
wspólnikiem. Właśnie w tym warsztacie młody 
Włodek odbywa praktykę.

Pierwsze dni września pamiętał jakby to 
było wczoraj. Jeszcze nie ma w mieście żoł-
nierzy niemieckich, a już na ulicach Łodzi po-
jawiają się swastyki, ktoś strzela z karabinu 
z wieży kościoła ewangelickiego przy Piotr-
kowskiej. Wkrótce ojciec Włodka dowiaduje 
się od wspólnika, że teraz warsztat samocho-
dowy należy do III Rzeszy. Trudno mu się 
pogodzić z taką niesprawiedliwością, więc na 
stałe opuszcza Łódź. Włodek zostaje jeszcze 
kilka dni, ale potem wsiada na rower i jedzie 
do rodziny. Po drodze ogląda zbombardowany 
Ujazd i Rawę Mazowiecką, porozbijany sprzęt 
naszego wojska leżący wzdłuż dróg. Trudno 
mu się pogodzić z przegraną naszych żołnierzy. 

Któregoś wieczora pojawia się polski ofi-
cer. Prosi ojca o cywilne ubranie. Twierdzi, że 
nie może wpaść w ręce wroga. Wręcza ojcu 

ŻYcIE BEz paToSu
Właściwie niewiele o nim wiedziano. Pojawiał się na różnorodnych uroczystościach 
rocznicowych i patriotycznych, ale nie narzucał się swoją osobą. Taki był zawsze, 
a ponadto w ostatnich latach miał kłopoty ze zdrowiem. 

małą walizeczkę i nakazuje, by zniszczyć znaj-
dujące się w niej papiery i rewolwer. Ojciec, 
walczący w okopach jeszcze podczas I wojny 
światowej, traktuje te słowa jak rozkaz i naka-
zuje synowi wrzucić broń do pobliskiego sta-
wu. Włodek zamiast rewolweru wrzuca jakiś 
kawałek żelastwa. Chłopak dumny jest z tego, 
że posiada broń.

Nastaje rok 1942. Włodzimierz nasłuchuje 
wszelkich informacji o wydarzeniach wojen-
nych, nadzieją napawają go wieści o konspi-
ratorach i likwidacji kolaborantów. Coraz czę-
ściej słyszy o rozbijaniu mleczarni, niszczeniu 
sieci telefonicznej, napadach na hitlerowców.

Któregoś dnia spotyka na drodze kolegę 
Władka Lisiaka. Dowiaduje się, że jest obser-
wowany przez konspiracyjną organizację. Pada 
propozycja włączenia się do walki ZWZ. Zga-
dza się bez zastanowienia. Następnego dnia, 
10 lipca, składa przysięgę i przyjmuje ps. „Mi-
chor” Teraz może wykopać ukryty w ziemi re-
wolwer.

Pełni obowiązki łącznika w placówce Lu-
tobory i rozwozi pocztę konspiracyjną w rejo-
nie Rawy Mazowieckiej, Nowego Miasta nad 
Pilicą i Białej Rawskiej. Na tym terenie po-
wstają dwa oddziały partyzanckie – jeden pod 
dowództwem sierżanta Stanisława Sawickiego 
ps. „Lerman”, drugim kieruje Henryk Siecz-
kowski ps. „Władysław”. Nicki związany jest 
z oddziałem „Władysława”.

W Lutoborach, w majątku Rogulskiej ukry-
wa się inspektor Stanisław Pawłowski ps. Po-
wała”. Właśnie jego meldunki Włodek rozwo-

zi po okolicznych miejscowościach, m.in. do 
pana Kiszkurno, konspiratora, który w 1936 r. 
na olimpiadzie w Berlinie z rąk samego Hitle-
ra otrzymał nagrodę. Tej nagrody żandarmi nie 
śmieli nawet ruszyć.

Któregoś dnia Włodek otrzymuje polece-
nia, by zakupił trochę żywności oraz kilka ka-
set z filmami do aparatu fotograficznego „Ko-
dak”. Jedzie po nie do Rawy. Wkrótce dowia-
duje się o akcji. Czeka na nią bardzo długo, ale 
zostaje odwołana z powodu wybuchu powsta-
nia w Warszawie. Jest rozczarowany.

Tymczasem dowiaduje się, że z Oddzia-
łu Leśnego „Dzik” uciekł jeden z partyzantów  
ps. „Peter”. Podawał się za Holendra zbiegłego 
od Niemców, chciał walczyć w naszej partyzant-
ce. Powoli zaskarbił sobie zaufanie Polaków. Za-
raz po jego zniknięciu zaczęły następować tra-
giczne wydarzenia, bo „Peter” okazał się zdrajcą 
i przywdział mundur niemiecki. Z obławą przy-
był do wsi Kaleń koło Nowego Miasta i po ko-
lei wskazywał konspiratorów i ich rodziny, co 
było równoznaczne z wyrokiem śmierci. W ma-
jątku szuka Bolesława Lisiaka, łącznika dostar-
czającego partyzantom żywność. Znajduje go 
w pałacowej bibliotece. Wchodząc z Niemcami 
woła z daleka: „Serwus, Bolek!” Około 45-50 
osób zakutych w kajdanki hitlerowcy wywożą 
do więzienia, wielu nigdy już nie powraca do 
domu. Ginie nauczyciel Szymański, syn młynar-
ki Szwedowski, chłopski syn Kądziela, stelmach 
Trafalski.

Tymczasem trwa śledztwo, które ma odpo-
wiedzieć na pytanie, jakim sposobem „Peter” 

Włodzimierz Nicki wraz z żoną i jedną z córek
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dostał się do oddziału, kto go polecał? Po la-
tach pan Włodzimierz mówi z bólem: „ Z wiel-
ką przykrością, goryczą i wstydem oświad-
czam, że nie znaleziono osoby, która wprowa-
dziła zdrajcę do oddziału”.

Włodzimierz boi się aresztowania, dlatego 
zamieszkuje u krewnych w innej wsi. Każdy 
dzień pobytu w Wólce Lisieckiej jest teraz dla 
niego katorgą. 

W dniu 26 listopad 1944 roku Włodzimierz 
Nicki pojawia się z meldunkiem we wsi Szwej-
ki, gm. Sadkowice, gdzie kwateruje Oddział 
Leśny „Dzik”. Niespodziewanie hitlerowcy 
otaczają jedną z zagród, w której przebywa 
część oddziału. Ginie 22 partyzantów i 3 oso-
by cywilne. Włodzimierz nie może pogodzić 
się z tą tragedią. Dlaczego nadal płynie polska 
krew, dlaczego padło powstanie w Warszawie? 
– coraz częściej powracają pytania, na które nie 
ma odpowiedzi.

I wreszcie w styczniu 1945 roku przycho-
dzi wolność. W pierwszej chwili nie ukrywa 

radości, ale wkrótce przekonuje się, że ta wol-
ność nie dla wszystkich oznacza radość i szczę-
ście. Okazuje się, że walczył po złej stronie. – 
Mój udział w partyzantce AK, mój patriotyzm 
i umiłowanie ojczyzny „wycenione” zostają 
na sześć miesięcy pobytu w karnym batalionie 
w Rembertowie – wspomina po latach.

Wcześniej jednak otrzymuje powołanie do 
wojska, służy w 2 Inżynieryjnym Lotniczym 
Batalionie na Lublinku. Trafia tu jako mecha-
nik, ale całymi dniami pełni służbę wartowni-
czą i wykonuje prace nie mające nic wspólnego 
z jego zawodem.

Naraża się jednemu z oficerów. W dowódz-
twie dokopują się jego udziału w partyzantce 
AK, więc ląduje w obozie w Rembertowie. Śpi 
na gołych deskach, w niesamowitej ciasnocie, 
wszy i pluskwy nie pozwalają normalnie żyć. 
Któregoś dnia budzi się obok trupa...

W obozie potrzebny jest ślusarz. Ani jeden 
zamek w drzwiach, bramach czy biurkach nie ma 
klucza. Otrzymuje warsztat ślusarski, narzędzia. 

ROZMOWA Z MICHAŁEM CIEMIŃSKIM - 
PEŁNOMOCNIKIEM ZARZąDU DS. SPRZEDAŻY 

DYREKTOREM MARKETINGU VECTRA S.A.

- Vectra to ogólnopolska firma z siedzibą w Gdyni. Czy lokalny ry-
nek, tu w Łasku, jest dla Was ważny?
- Oczywiście, każda grupa abonentów, każdy indywidualny klient ma 
dla Vectry takie samo, ważne znaczenie. Kierujemy się zasadą, że nie-
zależnie od wielkości miasta, wszędzie wprowadzamy takie same usługi 
i jednocześnie takie same, wysokie standardy obsługi klientów.
- Jak to się stało, że Vectra zawitała w Łasku?
- Działamy na rynku ponad 20 lat i przez ten czas stale się rozwijamy. 
Także poprzez przejmowanie mniejszych, lokalnych operatorów. To na-
turalny proces rynkowy, który ułatwia efektywniejsze działanie i rozwój. 
A jeśli firma rośnie, to może więcej, co przekłada się na korzyści dla jej 
klientów. Vectra zakończyła właśnie kolejny etap integracji z Łaską Tele-
wizją Kablową. Dlatego informujemy, że związanie się z Vectrą oznacza 
dla abonentów wiele korzyści i nowe możliwości.
- Co konkretnie zyskują abonenci na tym, że firma działa w całej Polsce?
- Przede wszystkim możemy dać abonentom dużo więcej. Oferta Vectry 
to wiele pakietów usług, które znakomicie dopasowują się do indywidu-

alnych potrzeb. A łączenie ich 
w dowolne konfiguracje zna-
cząco obniża opłaty. Wobec innych propozycji rynkowych oferta Vectry 
należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem zawartości, jakości 
oraz ceny. Samych programów TV emitujemy 195, w tym 49 HD. 30 
programów można bezpłatnie oglądać na komputerze i urządzeniach 
przenośnych. Poza tym nikt nie przebije naszych cen za podstawowe 
pakiety cyfrowe.
- Jakie jeszcze usługi poza telewizją oferujecie?
- Mamy szerokopasmowy internet stacjonarny o prędkości nawet 80 
Mb/s, a także internet mobilny w technologii 4G. Nasz telefon stacjo-
narny to mnóstwo atrakcyjnych taryf z nielimitowanymi połączeniami 
w abonamencie. Do każdej usługi mnóstwo dodatkowych opcji i korzy-
ści, każdy znajdzie dla siebie odpowiedni zestaw za rozsądną cenę.
- Co muszą zrobić abonenci ŁTK, żeby skorzystać z oferty Vectry?
- Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Łaskiej Telewizji Kablowej 
znajdującego się przy ulicy Batorego 42, czynnego od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-15, we wtorek - 12-18. Można także umówić się na 
spotkanie z przedstawicielem handlowym dzwoniąc na nr 533 353 481 
w celu podpisania umowy w dogodnym terminie w Państwa domu.  
Zapraszamy!<

V e c T R A  DA J e  W i Ę c e J

Przy okazji naprawia samochody. Wolno mu spać 
w warsztacie. Też na deskach, ale przynajmniej 
bez pluskiew. I wreszcie upragniony dzień gru-
dniowy. Za wzorowe zachowanie, wykonywanie 
poleceń i rozkazów kara zostaje skrócona i – jak 
mówią – puszczona w niepamięć. Okres przeby-
wania w Rembertowie zaliczają mu do służby 
wojskowej... 

Zamiast na Lublinek jedzie do 3 Inżynieryj-
no-Lotniczego Batalionu w Tomaszowie Mazo-
wieckim. A potem wraca do cywila. W 1946 roku 
zawiera związek małżeński. Przez lata pracuje 
w łódzkich Zakładach Osprzętu Samochodowe-
go „Polmo”, montuje m.in. silniki do słynnego 
motocykla „Junaka”. Jest z tego niesamowicie 
dumny, bo doceniają go nawet inzynierowie.

W 1982 roku przechodzi na zasłużony 
wypoczynek i wreszcie przeprowadza się do 
długo budowanego domku w Kolumnie. Przy 
ulicy Torowej ma ciepły rodzinny dom, dwie 
wspaniałe córki. W wolnych chwilach majster-
kuje, spotyka się z kolegami. Wciąż żyje wspo-
mnieniami z czasów wojny, AK.

*      *       *
Któregoś dnia zaprasza mnie do swojego 

domu, przez kilka godzin opowiada zawiłe losy. 
Pokazuje zdjęcia wykonane podczas okupacji 
hitlerowskiej, na których znajduje się zdrajca 
„Peter”. Na zakończenie wręcza kilka książek 
do poczytania. Wszystkie historyczne, poświę-
cone II wojnie światowej. Historia i książki są 
jego wielką miłością i pasją. Potem spotykamy 
się na różnorodnych spotkaniach kombatanc-
kich. Podupada na zdrowiu, jednak w tych naj-
trudniejszych chwilach towarzyszy mu żona, 
wierna towarzyszka przez 66 lat małżeństwa.

Umiera 8 października 2012 roku. Pocho-
wany zostaje na łódzkim cmentarzu. Pozostają 
po nim wspomnienia spisane na kilkudziesię-
ciu stronach białego papieru...<

(P)Zdrajca „Peter” przy karabinie, oznaczony strzałką
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Drewniana Kolumna 
odchodzi
To fakt: z roku na roku jest coraz mniej starej przedwojennej zabudowy letniskowej 
Kolumny. Choć szczycimy się nietypową architekturą, z dbaniem o nią jest raczej 
nie najlepiej. To prawda, że drewno nie jest tak wytrzymałe jak cegła, że wymaga 
bezustannej konserwacji, a niekiedy po prostu wymiany, ale też niezbędna jest 
szczególna troska o stare budownictwo drewniane. Tymczasem już niejednokrotnie 
wzywano strażaków do pożarów powstających z winy nieostrożnych lokatorów.

Niedawno Kolumna straciła jeszcze jeden 
obiekt, którego żal. Chodzi o dom zwany po-
wszechnie „U Króla”. Nie dość, że był orygi-
nalną budowlą, to jeszcze znajdował się przy 
głównej ulicy i znany był przez wszystkich 
mieszkańców dzielnicy. Co prawda ostatnie 
jego lata nie były najświetniejsze w kilkudzie-
sięcioletnich dziejach, ale też dom ten nie za-
służył na tak tragiczny finał. Ogień zniszczył 
go całkowicie.

Jedna z mieszkanek zwróciła się do redak-
cji, byśmy zaapelowali o większą troskę o za-
budowę Kolumny. Robimy to od lat, ale tak 
naprawdę w skuteczność samych apeli nie wie-
rzymy. Mieszkańcy sami muszą doceniać swo-

ją dzielnicę i jej zabudowę, widzieć w niej war-
tość godną pielęgnowania. Na razie ze smut-
kiem stwierdzamy, że tak nie jest. Mają w tym 
swój udział także architekci-urzędnicy, dla któ-
rych zabytkowa Kolumna z jej niepowtarzal-
nym klimatem – nie istnieje! To właśnie dzięki 
nim wciąż wyrastają nowe domy-potworki nie 
pasujące do zielonego otoczenia i nie nawią-
zujące w żaden sposób do tej przedwojennej 
architektury. To dziwi, bo w Kolumnie miesz-
ka tylu artystów, architektów i naukowców, 
że można byłoby nimi obdzielić kilka dużych 
miast. Czyżby ich także nie bolała ta degrada-
cja i głupota?<

(P)

To była ważna dla Łasku inwestycja. Gru-
pa dziennikarzy towarzyszyła gospodarzom 
miasta, władzom oświatowym i przyszłym 
wykonawcom podczas uroczystego wmuro-
waniu aktu erekcyjnego pod budowę pły-
walni krytej, głęboko w fundamencie w po-
łudniowo-wschodniej części obiektu. Wielkie 
zasługi w powstaniu pływalni miała kurator 
oświaty ówczesnego woj. sieradzkiego Ja-
dwiga Kałużewska, do dziś z wielkim sza-
cunkiem wspominana nie tylko w Łasku. 

PŁyWalnia 
wciąż jak nowa

Pamiętam do dziś, że jeden z miejscowych 
notabli pukał się w czoło i mówił, że prędzej 
na dłoni wyrośnie mu kaktus niż powstanie 
taki obiekt. Gdy zapytałem go, skąd taki pesy-
mizm, stwierdził krótko, że najpierw powinien 
powstać basen odkryty, bo na takie fanaberie 
jak kąpielisko pod dachem biednego Łasku nie 
stać. Celowo nie przypominam nazwiska tego 
notabla, bo już wkrótce zniknął on z miejsco-
wej areny politycznej, a kryta pływalnia po-
wstała. Obiekt gotowy był w 1998 roku.

Od początku krytą pływalnią kieruje Elż-
bieta Krawczyk, od lat także szefowa Centrum 
Sportu i Rekreacji. To dzięki niej pływalnia 
wciąż wygląda jak nowa i służy wielu miesz-
kańcom nie tylko naszego miasta. To nowo-
czesny obiekt sportowy, dysponujący basenem 
o wym. 12,5x25 m i głębokości od 1,25 do 1,85 
m, solarium i zapleczem gastronomicznym. 
Na uwagę zasługuje system uzdatniania wody 
w niecce basenu. Zapewne dlatego pływalnia 
służy nie tylko uczniom, ale i dorosłym.<

Na 

Odnowienie sztandaru OSP
To zdjęcie ma szczególny charakter. Pochodzi z kroniki łaskiej OSP. Wykonane zostało 

w 1935 roku, a więc prawie osiemdziesiąt lat temu. Właśnie wówczas odnowiono sztandar 
łaskich strażaków, a aktu tego dokonała Anna Gałązkowa, żona prezesa OSP inż. Teodora 
Gałązki. Poświęcenie sztandaru odbyło się na własnym placu przy ulicy Narutowicza, przed 
drewnianą wspinalnią, po której nie ma już śladu.<

(Saw)
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A przecież inicjatywa Szweycerów miała szanse rozwinąć skrzydła 
i wiele wskazywało na to, że Kolumna stanie się prawdziwym kurortem - 
ze wspaniałymi sosnowymi lasami i zdrowym powietrzem, przepływającą 
obok urokliwą Grabią, a nawet źródłami wód mineralnych. Nic więc dziw-
nego, że jak grzyby po deszczu wyrastały tu drewniane wille letniskowe 
i już od maja do końca października rozkwitało życie towarzyskie letni-
ków. Jak wspominali dawni bywalcy, można było odnieść wrażenie, że na 
wakacje przenosiła się tu niemal cała elita Łodzi i Pabianic.

Dla potrzeb wypoczywających w Kolumnie były nie tylko drewnia-
ne malownicze wille i wybuchająca wieloma barwami wspaniała zieleń, 
ale i deptaki prowadzące do urokliwych zakątków. Wielką popularnością 
cieszyła się rzeka, z czasem furorę robiła także kolej dowożąca nie tylko 
letników, ale i łodzian wpadających do Kolumny na majówkę.

Życie, jak mawiają, nie znosi pustki, więc szybko musiały się też po-
jawić liczne placówki handlowe i usługowe, Na lato w willach otwierane 
były gabinety lekarskie, można było liczyć na sprawne ręce fryzjera, a lu-
dzie spragnieni bliskiego kontaktu ze Stwórcą, mieli do dyspozycji skromne 
kaplice. A ponieważ dominującą część właścicieli willi i letników stanowili 
Żydzi, oni też nadawali ówczesnej Kolumnie specyficznego klimatu.

Przedwojenna Kolumna budziła olbrzymie zainteresowanie przede 
wszystkim z powodu nowatorskiego podejścia do jej zabudowy. Miasta-
-ogrody nie były jeszcze spopularyzowane tak jak dziś, ale do świadomo-
ści społecznej przebijały się już nowinki urbanistyczne. Kolumna była 
czymś nowym na Ziemi Łódzkiej, ale trzeba natychmiast dodać, że nie 
rodzynkiem. Ideą miasta-ogrodu na wzór zaproponowany przez angiel-
skiego architekta Ebenezera Howarda zafascynowany był także Tuszyn.

Zatrzymam się na moment przy Tuszynie, bo o nim wiemy bardzo 
mało. Tuszyn z okolicznymi lasami już w XIX w. cieszył się olbrzymią 
popularnością łodzian, co zawdzięczał wspaniałym lasom, z doskonałym 
powietrzem i grzybami. Spragnieni świeżego powietrza i spokoju letni-
cy masowo zjeżdżali do Tuszyna i na początku XX wieku naliczono ich 

Wydawać by się mogło, że o Kolumnie - dzisiejszej dzielnicy Łasku a niegdyś oddzielnej miejscowości, napisano już wszystko. 
Nic podobnego. Wiemy sporo o założeniu Kolumny i letniskowym budownictwie drewnianym, natomiast mroki niepamięci 
skrywają wciąż ludzi związanych z Kolumną, szczególnie jej pierwszych budowniczych. Nic prawie nie wiemy o funkcjonowaniu 
przedwojennej Kolumny, która w krótkim czasie stała się swoistym podłódzkim kurortem.

w okresie lata prawie 6 tysięcy. Miejscowy samorząd uznał to za szan-
sę dla miejscowości i 1 października 1927 roku z inicjatywy znakomite-
go burmistrza Józefa Domowicza, wspieranego przez starostę łódzkiego 
Aleksandra Rżewskiego, rada miejska podjęła uchwałę o rozparcelowaniu 
250 ha lasów w obrębie wsi Poddębina. Całość miała być przeznaczona na 
założenie nowej dzielnicy o rekreacyjnym charakterze nazwanej Tuszyn-
-Las. W przeciwieństwie do Kolumny niewiele brakowało, by inicjatywa 
ta nie wypaliła, bo sprzeciwił się jej wojewódzki inspektor ochrony lasów, 
ale ostatecznie musiał ulec argumentom tuszyńskich rajców.

Projekt nowego osiedla opracował inż. Andrzej Kartasiński. Na osie-
dle przeznaczył on 116 ha lasu, 14 ha pochłonęły ulice i place publiczne. 
I w tym przypadku wprowadzono ograniczenia zakupu parcel - jeden na-
bywca mógł nabyć nie więcej niż trzy działki, a na każdej można było wy-
ciąć nie więcej niż 1/3 drzew. Magistrat zobowiązał się m.in. doprowadzić 
wodociągi i kanalizację, zbudować szalety publiczne, osuszyć tereny pod-
mokłe. Podobnie jak w Kolumnie nie wolno było tu lokalizować fabryk 
i składów.

Szybko tuszyńskie parcele (po 120 m kw.) stały się olbrzymią atrakcją. 
Miasto pobierało 1-6 zł za metr kwadratowy (w Kolumnie oferowano po 
0,50 zł). Tylko w latach 1928-1930 sprzedano 150 działek z planowanych 
615, szybko zaczęły się na nich pojawiać wille w tzw. stylu otwocko-cie-
chocińskim. I podobnie jak w przypadku Kolumny, ponad 60 proc. działek 
nabyli obywatele pochodzenia żydowskiego, ok. 9 proc. - niemieckiego. 
I tu wydzielono tzw. Palestynkę, czyli enklawę dla ludności ortodoksyjne-
go wyznania mojżeszowego. Dodam jeszcze tylko, że oficjalnie otwarcie 
Tuszyna Lasu odbyło się 6 maja 1928 roku, a w akcie erekcyjnym napisa-
no m.in. o „powstaniu pierwszego miasta ogrodu w województwie łódz-
kim” i przypomniano zasługi zarówno wspomnianego burmistrza Domo-
wicza jak i starosty Rżewskiego. Choć kilka lat później podjęto starania 
o nadanie Tuszynowi-Las statusu miejscowości kuracyjnej, Ministerstwo 
Zdrowia sprzeciwiło się takiej decyzji, uzasadniając to „brakiem wyjątko-
wych warunków klimatycznych”. 

Zarówno Kolumna jak i Tuszyn-Las nigdy nie rozwinęły się w sposób 
zakreślony przez ich twórców. Na przeszkodzie stanęła głównie II wojna 
światowa, która zahamowała rozwój tych osiedli, zmieniła całkowicie cha-
rakter zabudowy i stosunki właścicielskie. Po wojnie nie było ani warun-
ków, ani klimatu do kontynuowania idei miasta ogrodu.<

ciąg dalszy w naspnym numerze
Stanisław Barcz

Ulotka promująca Kolumnę

Początki letniskowej zabudowy w Kolumnie
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W ramach „Aktywnych Wakacji” 
Biblioteka Publiczna w Łasku 
zorganizowała wiele plenerowych 
zajęć dla dzieci, których celem 
było poznawanie lokalnej historii 
i przyrody oraz – co oczywiste - 
rozbudzanie miłości do literatury.

2 lipca filia dla dzieci z Punktem Infor-
macji Turystycznej zorganizowała wakacyjny 
„Questing – podróż w czasie po łaskim parku”. 
Uczestnikami tej plenerowej zabawy – zbliżo-
nej zasadami do harcerskich podchodów – zo-
stali uczniowie ze szkoły we Wrzeszczewicach 
i Bałuczu. Trasa, którą przemierzali mali po-
szukiwacze historycznych zagadek i lokalnych 
legend, zakamuflowana została w folderze – 
w formie rymowanych strof. Przykładowo: 

Wejdź więc śmiało na most murowany,
Który 70 lat temu był jeszcze drewniany.
Płynie pod nim Grabia, w której ryb jest krocie,
Możesz w niej złowić szczupaki, leszcze oraz 
płocie.

Podążając ścieżką edukacyjną dzieci po-
znawały walory przyrodnicze tutejszego parku, 

Aktywne wakacje 

z biblioteką
a przy okazji dostały świetną lekcję ekologiczne-
go savoir-vivre’u. Również warunki plenerowe 
stały się inspiracją dla młodzieży do poszukiwa-
nia praktycznych rozwiązań: w roli usztywnienia 
kartki z treścią questingu wystąpiła rzeczna kład-
ka, kamień, plecy koleżanki/kolegi, czy skrawek 
parkowej ławki. Warto dodać, że questowiczom 
niestraszna była inwazja tutejszych komarów – 
każdy z uczestników został bowiem „uzbrojony” 
w perfumy skutecznie je odstraszające. Na przy-
rodniczej ścieżce stanęli jednak inni przedstawi-
ciele parkowej fauny – żaby, ryby, kaczki, tuż za 
parkiem – czekał dostojny łabędź.

Największą motywacją dla dzieciaków 
okazała się ukryta na końcu trasy - nagroda. 
Schowana pod trawiastą pierzynką pieczątka 
oraz słodki skarb to zwieńczenie tej turystycz-
no-historycznej wakacyjnej przygody. 

Kolejny questing odbył się niecałe 2 tygo-
dnie później – tym razem w sercu miasta. Wraz 
z folderem „Historia Łasku w tablicach ujęta” 
– grupka młodzieży przemierzała ulice naszego 
miasta w poszukiwaniu historycznych tablic, 
płaskorzeźb, szyldów i innych zamierzchłych 
napisów. Szlak ich wędrówki wyznaczył nie 

tylko rynek główny, ale i Muzeum Historii Ła-
sku i zabytkowa kolegiata, naszpikowana prze-
cież historycznymi i artystycznymi akcentami. 
Na koniec tej wakacyjnej lekcji – coś dla ciała 
i ochłody – pyszne (prosto z rynku) lody!

21 lipca Biblioteka (filia dla dzieci) zapro-
siła Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” 
z Krakowa. Aktorzy występujący na płycie 
rynku w profesjonalny sposób rozbawiali zgro-
madzoną (nie tylko młodą) publiczność przed-
stawieniem: „Tajemnica zaginionych liter”. 
Odgrywane scenki miały również charakter 
edukacyjny, bowiem przedstawienie miało na 
celu uwrażliwić dzieci na potrzebę czytania. 
Baśniowe postaci, atrakcyjna fabuła i zaskaku-
jące zwroty akcji spotęgowały ciekawość mło-
dego widza, która pozostała niezaspokojona do 
końca spektaklu. Bajka miała również przybli-
żyć dzieciom sposób funkcjonowania bibliote-
ki oraz udowodnić, że książki mają duszę.

Kolejne spotkanie z krakowskimi aktora-
mi odbyło się 8 sierpnia br. Wówczas to Teatr 
„Maska” zaprezentował spektakl, pt. „Magicz-
na Księga”.<
Anna Sobczak, Agnieszka Bartoszczyk



Imprezę rozpoczęto miłym akcentem - losowaniem i wręczeniem na-
gród za udział w 2. Biegu Rodzinnym, który odbył się dzień wcześniej, 
Wzięło w nim udział 143 zawodników. Jak podkreślali organizatorzy, 
zwycięzcami biegu byli wszyscy, stąd losowanie nagród wśród wszyst-
kich jego uczestników. Bieg ,,Cały Łask biega z Jedynką” jest elementem 
wdrażanego w  szkole programu prozdrowotnego KIK-34, którego liderem 
jest Agnieszka Prusisz. Następnie wystąpiła grupa sześciolatków, ogniste 
flamenco w wykonaniu maluchów ubranych w czerwono-czarne stroje 
(projekt i wykonanie jednej z uzdolnionych plastycznie mam!) wzbudzi-
ły wśród dorosłych zachwyt i wzruszenie. Rozczulały zwłaszcza piękne 
czerwone kwiaty we włosach maleńkich dam i ich eleganckie wachlarze. 
Występ przygotowała opiekunka sześciolatków Magdalena Sokołowska. 

A potem można już było oddać się leniwym przechadzkom pomię-
dzy stoiskami. I chociaż pogoda nie rozpieszczała, bawiono się świetnie. 
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PiKNiK 
Z JEDYNKĄ

Na krótko przed wakacjami (14 czerwca 
br.) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku 
odbył się już piąty z kolei Piknik Rodzinny.  
Uroczystego otwarcia dokonała - wraz z dy-
rekcją szkoły - naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego Jadwiga Kurkowska. 

Szkoła nie dysponuje rozległym terenem, więc z trudem pomieszczono 
wszystkie stoiska. A można było zakupić zdrową żywność (niech żałuje 
ten, kto nie spróbował pysznych, zdrowych sałatek), pomalować twarz 
i paznokcie, oddać swoje włosy w ręce nastoletnich stylistek fryzur, napić 
się soku świeżo wyciśniętego z marchwi lub jabłek. Dla chętnych była 
nauka udzielania pierwszej pomocy: reanimacji i układania poszkodowa-
nych w pozycji bocznej bezpiecznej. Wszystko pod czujnym okiem spe-
cjalistki w tej dziedzinie Anny Becht. Nadwątlone reanimacją siły można 
było wspomóc porcją pysznej kiełbaski z grilla, smakowitej grochówki 
(dzieło pań kucharek ze szkolnej stołówki) lub kawałkiem znakomitego 
ciasta. W konkursie wiedzy o zdrowym żywieniu można było wygrać 
ciekawe nagrody pod warunkiem, że dysponowało się choćby minimalną 
wiedzą o tym, jak dbać o zdrowie.

Uczestnicy pikniku długo będą pamiętać smak jagodzianek i piękno 
roślin ozdobnych. Oczy cieszyły kolory i kształty baloników sprzeda-
wanych z uśmiechem przez panie pedagog. Uczniowie klas młodszych 
sprzedawali własnoręcznie wykonane bransoletki, kolorowe wazoniki 
i puszki.

W programie Pikniku znalazła się także część artystyczna. Obejrza-
no pokaz przygotowany przez młodych karateków, wysłuchano piosenek 
i wierszy w wykonaniu uczniów szkoły, był też pokaz tańca klas star-
szych. Młodsze dzieci z podziwem oglądały przedstawienie kukiełkowe 
,,Kot w butach” przygotowane przez uczniów klasy VI c, VI a i V d pod 
kierunkiem Lesławy Szczerkowskiej.

W korytarzu szkoły płazy i gady prezentowane przez jednego z rodzi-
ców cierpliwie znosiły dotykanie, głaskanie i noszenie na rękach. Opieku-
nowie egzotycznych piękności chętnie dzielili się swoją wiedzą o nich. Na 
boisku znalazło się miejsce dla lubianych przez najmłodszych nadmuchi-
wanych zamków-zjeżdżalni. Pogoda pokropiła deszczem zakończenie tej 
bardzo udanej szkolnej uroczystości. Do zobaczenia za rok!<



WAŻNIEJSZE IMPREZY WE WRZEŚNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
„Jan Karski – dać świadectwo 
prawdzie” – cykl spotkań dla 
młodzieży

wrzesień BP w Sieradzu  
filia w Łasku

BP w Sieradzu  
filia w Łasku

2. Aktywne wakacje Łask 2014 - 
fotoreportaż  wrzesień BP w Łasku BP w Łasku

3. Obchody 75. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej 1 Okup

gmina Łask,  
Starostwo Powiatowe 

w Łasku,  
32. BLT w Łasku

4. „Zakazane książki” – wystawa 1-30 BP w Sieradzu  
filia w Łasku

BP w Sieradzu  
filia w Łasku

5. Spotkanie z grafiką – grafika 
dziecięca – wystawa 1-30 BP w Sieradzu  

filia w Łasku
BP w Sieradzu  
filia w Łasku

6.
 „Opowieści z krypty i inne…” 
- wystawa fotografii Justyny 
Ścieglińskiej

1-30 ŁDK ŁDK 

7. Rozpoczęcie roku w SOM 2 ŁDK ŁTK, ŁDK

8. Dożynki Gminne 14 Bałucz gmina Łask 

9. Wielki Test Języka Angielskiego 
– Łask zna angielski 14 ŁDK Anglostrefa - Szkoła 

Języka Angielskiego 

10. Obchody 75. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę 17 cmentarz parafialny 

 w Łasku gmina Łask, 32. BLT

11.
Inauguracja roku akademickiego 
2014/2015 w Uniwersytecie  
III Wieku 

23 ŁDK ŁDK 

12. Pożegnanie lata z Merkurym 28
targowisko miejskie 

przy osiedlu 
Batorego

Stowarzyszenie 
Abstynentów Klubu 
Merkury w Łasku

Sportowe

1. XVIII Łaskie Święto Latawca 7
teren rekreacyjny 

przy  
ul. Narutowicza 28 

KMLiK ŁDK

2. IV Festiwal Modeli Plastikowych 13-14 ZSP nr 2 MR Łask, Grupa 
Archeo 

3.
III Międzynarodowy Turniej  
Koszykówki dziewcząt Multi 
Basketmania 2014

19-21 ZSO w Łasku - 
Kolumnie

CIS Multis Multum, 
ZSO w Łasku - Ko-

lumnie

4. IV Maraton MTB Jastrzębi 
Łaskich 21 Łask, Przylesie Klub Rowerowy 

„Jastrzębie Łaskie”
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Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej 
Policji w Łasku prowadzą postępowanie 
w sprawie kradzieży biżuterii na dotychczas 
nieustalonej osobie. Zdarzenie miało miejsce 
26 marca 2014 roku przy ulicy Lubelskiej 
w Łasku. Sprawca wykorzystując sen 
pokrzywdzonego zdjął z jego ręki zegarek 
oraz obrączkę. Policjanci z KPP w Łasku 
poszukują świadków zdarzenia oraz 
pokrzywdzonego, który do chwili obecnej 
nie zgłosił się na Policję. 

Pokrzywdzonego  lub osoby mogące po-
móc w ustaleniu jego danych prosimy o kon-
takt z Zespołem Dochodzeniowo-Śledczym 
Komendy Powiatowej Policji w Łasku, ul. 9 
Maja 32/36, telefon 43 675 69 25, w godzinach 
8-16 lub całodobowo 43 675 69 11.<

POlicJA 
POszUKUJe

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wi-
ceprzewodniczący senackiej komisji obrony 
narodowej senator RP Andrzej Owczarek, sta-
rosta powiatu łaskiego Cezary Gabryjączyk, 
jego zastępca Wojciech Sikora, burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek, wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski, przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich i  „Rodziny Wojskowej”. 

Zastępca dowódcy 32. BLT ppłk  Zbigniew 
Rosiak podkreślił, iż Święto Wojska Polskie-
go zajmuje w naszej tradycji miejsce bardzo 
szczególne. W dzień ten wszyscy kierują swoją 
uwagę na  żołnierzy, którzy wciąż pielęgnują 
ideały „Bóg, Honor, Ojczyzna” i z poświęce-
niem służą naszemu krajowi. Podziękował pod-
władnym i pracownikom wojska za trud wło-
żony w realizację zadań oraz życzył dalszych 
sukcesów w służbie. Z. Rosiak podkreślił, że 
to dzięki zaangażowaniu wszystkich służących 
i pracujących w tej jednostce osób, wykonywa-
niu zadań często wykraczających poza zwykłe 
obowiązki, 32. Baza Lotnictwa Taktycznego  
funkcjonuje tak prężnie. Następnie zastępca 
dowódcy wręczył żołnierzom akty mianowania 
na wyższe stopnie.

Senator RP A. Owczarek w imieniu swo-
im oraz władz samorządowych przekazał żoł-
nierzom słowa uznania za ofiarną służbę, za 
poświęcenie i trud włożony w dostosowanie 
polskiej armii do nowych realiów. Wyraził 
swój szacunek dla profesjonalizmu, zaangażo-
wania oraz odpowiedzialności ludzi tutaj pra-
cujących, życzył spełnienia osobistych marzeń 
i zdrowia.<

M. J. 

PODzięKOwANiA DlA ŻOłNieRzy
Uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizowana na placu apelowym 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego należy 
do tradycji łaskich żołnierzy. To doskonała okazja do przypomnienia najlepszych wzorców polskiego patriotyzmu, przywołania 
bohaterów zasłużonych dla ojczyzny i uhonorowania ludzi w żołnierskich mundurach.  
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W nadmorskim Rewalu (jest to faktycznie wieś, która w sezonie let-
nim staje się jednym z najpopularniejszych polskich kurortów nad Bałty-
kiem) już przed paroma laty powstała piękna aleja różana, na której moż-
na podziwiać dziesiątki kolorowych krzewów. Na specjalnych tablicach 
znajduje się sporo ciekawych informacji o różach. Różana aleja jest chęt-
nie odwiedzana przez wczasowiczów, gdyż stanowi prawdziwą ozdobę 
tej nadmorskiej miejscowości.

Jak przystało na róże, kwiaty miłości, w pobliżu usytuowano także 
ławeczkę zakochanych z parą kochanków całujących się wśród wczaso-
wiczów. Taka aleja przydałaby się też w naszym mieście.

Wspomnijmy jeszcze, że różane miasta znajdują się u naszych połu-
dniowych sąsiadów i podobnie jak w Rewalu są wielką atrakcją. Może 
zatem warto pomyśleć o trwałym akcencie różanym i w naszym mieście.

Oto kilka migawek z różanej alei w Rewalu.< (PO)

Podpatrujemy innych

Różane miasta, 
różane aleje
Podróże kształcą, o czym już niejednokrotnie mogliśmy się przekonać 
podczas wakacyjnych wypraw do innych miast i krajów. Tym razem 
zainteresowaliśmy się różami, którymi pasjonują się mieszkańcy także 
wielu innych miast. Łask w tym roku już po raz drugi zorganizował 
festiwal różany, który staje się powoli imprezą ważną i prestiżową dla 
grodu nad Grabią. Czy nasza różana impreza powinna ograniczać się 
do konferencji, konkursów i prezentacji róż? A może warto zastanowić 
się nad innymi formami popularyzowania tych pięknych kwiatów.



 

Wakacyjny

WSpoMnień czar


