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6Święto plonów w Łasku

Gminno-powiatowo-parafialne dożynki odbyły się tym razem 
w Łasku, na terenie rekreacyjnym przy ul. Narutowicza. 
Po mszy w miejscowym kościele korowody wieńcowe wspólnie 
z mieszkańcami udały się tam, by uczestniczyć w święcie 
sumującym czas pracy na roli. Żniwne dekoracje przypominały 
plony, na które zawsze czekamy o tej porze roku.

2 września br., pomimo niesprzyjającej aury, 
odbył się w Łodzi Mixer Regionalny, na któ-
rym wśród wielu stoisk nie zabrakło gminy 
Łask. Reprezentowała ją Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina Rzeki Grabi”, Jadwiga Pokora ze 
swoimi pięknymi własnoręcznie wykonanymi 

Gmina Łask na mixerze

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu, Dyrektorom oraz wszystkim 
Nauczycielom szkół i przedszkoli z gminy Łask, najserdeczniejsze życzenia. 

W tym szczególnym dniu życzymy wiele zdrowia, cierpliwości, ale i optymizmu 
w dążeniu do wyznaczonych celów. Składamy również podziękowania za trud, 

pasję i zaangażowanie. Liczymy, że cały rok szkolny 2017/2018 przyniesie wiele 
wspaniałych dni oraz trwałą wdzięczność uczniów i ich rodziców.

 
        Z wyrazami szacunku                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik  

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

koronkami oraz Donata Lesińska, która tworzy 
niezwykłą ceramikę artystyczną. Odwiedzają-
cy stoisko gminy Łask mogli zapoznać się z jej 
największymi skarbami. A mamy czym się 
pochwalić, o czym można było m.in. poczy-
tać w ulotkach oraz zobaczyć na prezentacji. 
Nieustannie wyświetlana doskonale zaprezen-
towała wszystkie atuty Łasku oraz wypoczyn-
kowej dzielnicy Kolumny. Łodzianie mogli 
zapoznać się z perłą regionu, jaką jest dolina 
rzeki Grabi, zainteresować się bogatą ofertą 
aktywnej turystyki, taką jak np. spływy kaja-
kowe, wycieczki piesze i rowerowe, zabytka-
mi oraz organizowanymi w Łasku imprezami 
– dożynkami, Festiwalem Róż czy Jarmarkiem 
Łaskim.                                       MJ

Panu Markowi Krawczykowi
Wicestaroście Łaskiemu

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku 
oraz Przewodniczący i Radni 

Rady Miejskiej w Łasku

Panu 
Grzegorzowi Ziętali

Pracownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 
w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 
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Pani Elżbiecie Ziętali 
i Pani Wioletcie Rabendzie 
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Pani Genowefie Olejnik
Sołtys Sołectwa Teodory

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
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PODZięKOWaNia Dla STRaŻaKóW
Grzechu popełnić nie chciałem, nie mniej jednak doszło do niewy-

tłumaczalnego uchybienia. Wśród ochotniczych straży pożarnych z gm. 
Łask, które prowadziły czynności ratownicze w Kolumnie, pominąłem 
OSP Wiewiórczyn, za co bardzo, bardzo druhów strażaków z Wiewiór-
czyna przepraszam. Przypomnę zatem, że z gm. Łask działania prowa-
dziły OSP z: Wiewiórczyna, Kolumny, Bałucza, Okupa i Łasku (2 zastę-
py). Warto ten fakt podkreślić, bowiem niektóre OSP mimo wezwania 
przez PSP udziału w akcji nie wzięły.

KOlEjNE UNijNE PiENiąDZE
Gmina Łask złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Moder-

nizacja transportu ulicznego. Głównym celem projektu jest osiągnięcie 
efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu ilości gazów cieplar-
nianych w środowisku dzięki zmianie taboru transportowego i działaniom 
zwiększającym ilość pasażerów korzystających z miejskiego transportu 
zbiorowego. W ramach wniosku zaplanowano zakup 14 nowych nisko-
emisyjnych autobusów wyposażonych w inteligentne systemy transpor-
towe, zagospodarowanie terenu bazy ZKM, wykonanie 2 punktów prze-
siadkowych, tj parkingu dla samochodów „Park&Ride” oraz parkingu dla 
rowerów „Bike&Ride - teren ZKM i teren przy PKP w Kolumnie, zakup 
i montaż 26 wiat przystankowych, wykonanie 3 zatok autobusowych, 
zakup i montaż 36 szt. znaków pionowych D15, montaż 4 tablic dyna-
micznych informacji pasażerskiej. Dodatkowo zostanie przebudowana 
ul. Szkolna (przy Orliku), ulice Sikorkowa i Orla we Wronowicach oraz 
ul. Lutomierska w Łasku w zakresie budowy ścieżki rowerowej. W celu 
uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie merytorycznej gm. Łask 
przygotowała wniosek w partnerstwie z powiatem łaskim. Wartość pro-
jektu - ponad 16 mln 232 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie pieniędzmi 
unijnymi - ponad 11 mln 217 tys. zł. Z gmin dofinansowanie otrzyma-
ły w pierwszym rozdaniu Pabianice z Ksawerowem na linię tramwajową 
oraz gm. Łask. Czy to sukces? Niech Państwo ocenią.

Niedawno przeczytałem, że najbardziej częstym grzechem popełnianym powszechnie jest 
brak poczucia wdzięczności wobec naszych dobroczyńców. Szybko zapominamy o dobru 
którego doświadczyliśmy. Gorzej – często zaczynany się „boczyć” nie akceptując naturalnych 
w takich przypadkach zobowiązań wobec dobroczyńcy.

SZcZEGólNa UROcZYSTOść DOŻYNKOWa
Podczas mszy św. dożynkowej w dniu 10 września zostałem zaatako-

wany gazem pieprzowym oraz paralizatorem. O incydencie szeroko in-
formowały media, także niektóre niemieckie i polskie strony internetowe 
w USA. Poinformował mnie o tym pan Józef B. którego córka mieszka 
w Nowym Jorku. Zatem zdarzenia opisywał nie będę. Całe zdarzenie 
wyglądało bardzo groźnie i nie jest to tylko moja opinia. Po zbadaniu 
przez zespół karetki pogotowia, który stwierdził nieznacznie podwyż-
szone ciśnienie i stan serca bez zmian, a także przemyciu oczu bieżą-
cą wodą, co po pewnym czasie zaczęło przynosić ulgę, zrezygnowałem 
z odwiezienia do szpitala. Wziąłem udział w przemarszu i oficjalnej 
świeckiej części uroczystości, a następnie udałem się do szpitala, gdzie 
udzielono mi pomocy medycznej. Myślę że była to dobra decyzja, bo-
wiem, jak się później dowiedziałem, wiele osób pytało z niepokojem: co 
z burmistrzem? Moja obecność niewątpliwie ten niepokój zmniejszyła. 
I właśnie - gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy 
w tej trudnej dla mnie chwili wykazali solidarność ze mną, życzliwą 
troskę, chęć udzielenia pomocy.

Dziękuję Panom którzy natychmiast podjęli akcję obezwładnie-
nia napastnika, pomimo że miał on przez cały czas uruchomiony pa-
ralizator (charakterystyczne strzelanie w wyniku przeskoku iskry). 
Dziękuję wszystkim za każdy przejaw życzliwości, sympatii, zainte-
resowania, a tych w ostatnich dniach było wiele.

Wyrażam solidarność i współczucie paniom, które w wyniku ata-
ku na mnie ucierpiały. Ta beztroska, z jaką napastnik niósł cierpienie 
osobom zupełnie mu nieznanym, zasługuje na potępienie, a jednocze-
śnie pokazuje jego osobowość. Ten człowiek nigdy u mnie nie był, choć 
rocznie przyjmuję kilkuset interesantów w ważnych dla nich sprawach.

15 września 2017 r. 
 Gabriel Szkudlarek

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, na podsta-
wie umowy o dofinansowanie nr UDA- RPLD.07.01.02-10-0023/16-00 
z dnia 8 września 2016 roku.

System będzie umożliwiał masową wysyłkę do mieszkańców różny-
mi kanałami komunikacji:

NOwOczesNA KOMUNiKAcjA z MieszKAńcAMi

a. wysyłkę tekstowych wiadomości SMS GSM, 
b. wysyłkę multimedialnych wiadomości SMS na aplikację mobilną,
c. wysyłkę tekstowych wiadomości e-mail.
Całkowita wartość umowy, która została podpisana z firmą TITUTO 

sp. z.o.o, reprezentowaną przez prezesa zarządu Marcina Jamro, wynosi 
61.377,00 zł. 

Termin wykonania umowy:  31 stycznia 2018 r.
Więcej informacji w następnym numerze „Panoramy”.

Gmina Łask przystąpiła do realizacji zadania polegającego na dostawie systemu komunikacji z mieszkańcami 
w ramach projektu „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask”.

Choć od wspomnianej wichury minęło już 
kilka tygodni, w lasach wciąż widoczne są śla-
dy kataklizmu. Widać je nie tylko przy drogach 
w rejonie Dobronia czy Woli Łaskiej. W Ko-

lumnie, gdzie znajduje się siedziba Nadleśnic-
twa, trzeba było usunąć wiele drzew i prze-
rzedził się tutejszy las. Ubyło też dorodnych 
drzew w tej dzielnicy Łasku. 

W LASACH PO SIERPNIOWEJ WICHURZE

UsUwANie POŁAMANYcH DRzew
Około 4,5 tysiąca metrów sześciennych drewna trzeba wywieźć z lasów 
Nadleśnictwa Kolumna, przez które 10 sierpnia br. przeszła wichura. 
Największe szkody poczyniła w rejonie Kolumny i Dobronia, ale straty 
powstały też w innych lasach, np. w rejonie Woli Łaskiej.

- Wiatrołomy usuwane są systematycznie - 
mówi zastępca nadleśniczego Michał Falkow-
ski. - Potrwa to jeszcze jakiś czas, bo pracy jest 
bardzo dużo. Drewno wywożone z lasu trafia do 
tartaków. Połamane dorodne drzewa to olbrzy-
mia strata dla naszych lasów. Prawdopodobnie 
ostatnia podobna wichura była tu w 2007 roku.

W związku ze zniszczeniami drzewostanu 
i usuwaniem, złomów oraz wykrotów nadleśni-
czy wydał zarządzenie o zakazie wstępu do la-
sów, m.in. w rejonie Baryczy, Dobronia, Kopy-
ści i Teodorów. Obowiązuje ono do odwołania. 
        (er)
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Oczywiście zadanie nie jest łatwe i wy-
maga wielomilionowych nakładów, ale pierw-
szy kroczek w tej sprawie już zrobiono. Teraz 
trzeba przygotować odpowiednie dokumenty 
i pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by 
wykonać pierwszy odwiert. Jeśli z kilkukilo-
metrowej dziury w ziemi wypłynie woda o od-

czY wODY geOteRMALNe 
OgRzeją ŁAsK?
Naukowcy już wiele lat temu stwierdzili, że pod Łaskiem znajdują się wielkie zasoby 
wód geotermalnych. Potwierdzili to także specjaliści z Wojskowej akademii Technicznej 
i akademii Sztuki Wojennej. Właśnie z tymi uczelniami i geologami łaski samorząd chce 
przystąpić do wielkiego zadania – ogrzewania miasta przy pomocy ciepła z wnętrza ziemi.

powiedniej temperaturze będzie można budo-
wać instalacje i ogrzewać Łask.

Kiedy mogą ruszyć pierwsze prace? Już 
w przyszłym roku. Trzymajmy kciuki za powo-
dzenie tego wielkiego zadania inwestycyjnego. 
Łask ma szansę dołączyć do coraz większej 
grupy miast w Polsce korzystających z tej eko-
logicznej energii.          (p)

ROL-SZANSA to największa regional-
na wystawa rolnicza w środkowej Polsce, od-
wiedzana co roku przez tysiące zwiedzających 
i przedstawicieli firm, którzy zawierają liczne 
transakcje handlowe. Oprócz najnowszych 
osiągnięć w zakresie techniki i technologii rol-
niczej na targach prezentowane są również no-
woczesne rozwiązania w budownictwie inwen-
tarskim i urządzenia do wytwarzania energii 
odnawialnej, a także nowości w hodowli roślin 
rolniczych i ogrodniczych. Na targach byli pro-
ducenci pasz i nawozów.

Zwiedzający ekspozycję - widzieliśmy 
wśród nich sporo mieszkańców ziemi łaskiej 
- mieli okazję poznania wielu najnowszych 
maszyn rolniczych, m.in. wciąż poszukiwa-
nych dobrych ciągników producentów z całego 
świata. Największe „potwory” na czterech ko-
łach kosztowały nawet 280 tys. zł, oczywiście 
bez dodatkowego oprzyrządowania, ale malut-
kie można było nabyć nawet za kilkadziesiąt 
tysięcy.

„POtwORY” NA ROL-szANsie 2017
U stóp sędziwego zamku w Bykach (dziś w granicach Piotrkowa Trybunalskiego) 
w dniach 26-27 sierpnia br. odbyła się Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROl-
SZaNSa 2017. Zgromadziła ponad 260 wystawców z całego kraju, w tym także z regionu 
łódzkiego. Na 3 hektarach terenów wystawowych zgromadzono maszyny, urządzenia 
i środki do produkcji rolnej, wielu wystawców pochodziło z powiatu łaskiego.

jóZEF RYSZaRD SaROSiEK - zna-
komity animator i dyrektor Domu Kultury 
w Łasku doczekał się teatru swojego imie-
nia. Rozpocznie on działalność 30 września 
br., godz.18, ŁDK, podczas premiery sztuki 
„Towarzyszki”.

EGIDA 17 – pod takim kryptonimem 
odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia w poli-
cji, których głównym celem było osiągniecie 
gotowości działania i militaryzacja jedno-
stek policji. Policja jest drugą po wojsku for-
macją przygotowaną do działania w warun-
kach szczególnego zagrożenia państwa. KPP 
w Łasku była jedną z 5 jednostek wojewódz-
twa łódzkiego objętych tymi ćwiczeniami.

„PONOWa” w Łasku – jedno z najstar-
szych kół łowieckich w Polsce, obchodziło 
95-lecie istnienia. Z tej okazji uroczystości 
jubileuszowe odbyły się we własnej siedzi-
bie we Wrzeszczewicach, podarowanej Kołu 
przez jednego z myśliwych. Oprócz pamiąt-
kowego kamienia, jest tam sporo pamiątek 
dotyczących bogatej działalności myśli-
wych. 

WiDaWSKa PaRaFia obchodziła 
600-lecie istnienia, a erygowana została przez 
pierwszego prymasa Polski Mikołaja Trąbę. 
Uroczystości z okazji jubileuszu odbyły się 
16 września br. Do tego tematu powrócimy 
w kolejnym numerze „Panoramy”.

GMiNa ŁaSK uczestniczy w reali-
zacji programu ograniczenia niskiej emisji 
w Łasku w latach 2017-2018. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi przyznał na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości ponad 904 tysiące 
złotych, wartość całkowita zadania - ponad 
2,5 ml zł.

FUNDUSZ SOŁEcKi - trwają zebrania 
wiejskie w gminie Łask w sprawie uchwale-
nia wniosków o przeznaczenie funduszu so-
łeckiego na przyszły rok.

STRaŻacY nie narzekają na brak pra-
cy – tylko w sierpniu br. wzywani byli do 
prawie 350 miejscowych zagrożeń i 22 po-
żarów, podczas gdy w analogicznym okresie 
2016 r. miejscowych zagrożeń było o poło-
wę mniej. W sierpniu br. aż 11 razy wszczy-
nano fałszywe alarmy wzywając strażaków 
z PSP do pożarów, których nie było…

Z ŁaSKU W KOSMOS - pod takim ty-
tułem odbędzie się w Bibliotece Publicznej 
(29 bm., godz. 18) spotkanie z prof. dr hab. 
Zbigniewem Kłosem, pochodzącym z Ła-
sku, współtwórcą Centrum Badań Kosmicz-
nych Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest 
wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Ko-
smicznych i Satelitarnych PAN.

aURa nie rozpieszcza mieszkańców na-
szego regionu – po wichurach nadeszło we 
wrześniu ochłodzenie i spore opady deszczu. 
W lasach pokazało się więcej grzybów.

Bogatą ofertę w  postaci m.in. kwalifiko-
wanego materiału siewnego zbóż ozimych, 
jarych, sadzeniaków ziemniaka, mieszanek 
traw pastewnych i nasion roślin strączkowych 
przedstawiła firma „Granum” z Wodzierad, Go-
spodarstwo Ogrodnicze Łukasza Piechulskiego 
w Łopatek oferowało rośliny ozdobne zwykle 
cieszące się na targach w Bykach wielką po-
pularnością, podobnie jak sadzonki truskawek, 
poziomek i truskawek wiszących z Gospodar-
stwa Ogrodniczo-Rolnego Dębkowskich z Ro-
soszy w gm. Sędziejowice, rośliny rabatowe, 
byliny i zioła z gospodarstwa Aliny i Andrzeja 
Mąka z Luciejowa w gm. Buczek czy lilie (ce-
bulki kwiatowe) z PHU TAMKA z Woli Węży-
kowej w gm. Sędziejowice. Dodajmy jeszcze, 
że na targach można było nabyć miody od-
mianowe i produkty pszczele oferowane przez 
Piotra Bednarskiego z podłaskiego Orchowa, 
a także kwas chlebowy, podpiwek i piwo ła-
skiego browaru KOREB.

(ER) 
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2 Gospodarze dożynek: starosta Teresa We-
sołowska i burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek otworzyli święto plonów, witając jednocze-
śnie licznych gości, m.in.: b. senatora Andrzeja 
Owczarka, b. posła Władysława Tomaszew-
skiego, doradcę marszałka województw i b. 
wojewodę Jolantę Chełmińską, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Roberta Bartosika, prze-
wodniczącego Rady Powiatu Marka Aulaka, 
wójta Wodzierad Renatę Szafrańską, wójta 
Widawy Michała Włodarczyka, zastępcę wójta 
Sędziejowic Mirosława Potasiaka, sekretarza 
gminy Buczek Zenonę Romankiewicz, a także 
przedstawicieli instytucji i organizacji społecz-
nych związanych z wsią. Strzał z armaty Ła-
skiego Bractwa Strzelców Kurkowych i wspól-
nie wypowiedziane przez starostę i burmistrza 
słowa: „Dożynki gminno-powiatowo-parafial-
ne Łask 2017 uważamy za otwarte!” zainaugu-
rowały oficjalnie święto łaskiej wsi.

Rozpoczyna się ceremonia przekazania 
dorodnych chlebów symbolizująca udane plo-
ny. Starostowie wręczają te dary, które przed-
stawiciele władz: starosta Teresa Wesołowska, 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, przewod-
niczący Rady Miejskiej Robert Bartosik i prze-
wodniczący Rady Powiatu Marek Aulak obie-
cują dzielić sprawiedliwie. Zanim rozpoczęło 
się tradycyjne przekazywanie wieńców dożyn-
kowych, odczytane zostały listy z gratulacjami 
i życzeniami dla rolników m.in. od wojewody 
łódzkiego Zbigniewa Rau, senatora Macieja 
Łuczaka i posła Piotra Polaka. Życzenia prze-
kazuje także m.in. BS w Poddębicach, M. Pota-
siak z Sędziejowic i M. Włodarczyk.

Święto plonów w Łasku

Obdarowywanie gości wieńcami i chlebem 
to wielowiekowa tradycja. Pierwszy wieniec 
dla wojewody łódzkiego przekazują sołectwa 
Wola Stryjewska i Wola Bałucka, drugi prze-
znaczony jest dla starosty łaskiego i przewod-
niczącego Rady Powiatu - od sołectwa Okup 
Wielki, trzeci dla proboszcza łaskiej kolegiaty 
ks. kanonika Piotra Pirka – od sołectwa Or-
chów. Przedstawiciele Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego Monika Mrowińska i Ma-
rek Krawczyk otrzymują piękny wieniec od so-
łectwa Zielęcice. Z kolei Annę Doliwę, prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Gra-
bi” obdarowuje delegacja z sołectwa Wiewiór-
czyn. Sołectwo Okup Mały honoruje wieńcem 
zastępcę burmistrza Łasku Janinę Kosman, zaś 
sołectwo Bałucz – skarbnik łaskiej gminy Annę 
Głowińską. Kolejnym obdarowanym, tym ra-
zem przez sołectwo Wydrzyn, jest zastępca 
komendanta powiatowego PSP w Łasku Piotr 
Cały, Wydrzyn honoruje natomiast komendan-
ta powiatowego policji Piotra Bielewskiego. 
Sołectwo Wrzeszczewice wręcza kosz sekre-
tarz gminy Buczek Zenonie Romankiewicz, 
zaś sołectwo Kustrzyce - zastępcy wójta Mi-
rosławowi Potasiakowi i przewodniczącemu 

Rady Gminy Sędziejowicze Dariuszowi Cie-
ślakowi, sołectwo Leśnica honoruje przedsta-
wicieli gminy Wodzierady. Jako ostatni piękny 
wieniec wyobrażający widawski kościół para-
fialny, z rąk przedstawicieli sołectwa Widawa 
przyjmują wójt Michał Włodarczyk i przewod-
niczący Rady Gminy Ryszard Bruzda. 

Specjalnie wyłonione jury w składzie: Ma-
rek Aulak, Robert Bartosik, Ewa Kantorczyk, 
Magdalena Kelnerowska i Marta Kulczyńska 
ogłasza wyniki konkursu na najładniejszy wie-
niec dożynkowy. Oto pierwsza zwycięska trój-
ka: Okup Mały, Zielęcice i Anielin.

Po tej części dożynek pełnej tradycji i emo-
cji rozpoczyna się część rozrywkowa i zabawa. 
Wiele sołectw zadbało o to, by na stołach nie 
brakowało tradycyjnego polskiego jadła, nato-
miast na scenie występowali m.in. mali artyści 
prezentując piękne pieśni i tańce, nawiązujące 
do folkloru łaskiego regionu.

Mimo kaprysów aury, tego dnia deszcz nie 
przeszkodził rolnikom w uroczystym święto-
waniu dożynek. Gdyby nie incydent spowo-
dowany w kościele przez mieszkańca jednej 
z podłaskich wsi, moglibyśmy mówić o w peł-
ni udanym święcie plonów.        (p)

STAROŚCINA 
MIROSŁAWA PAWLIK

Jest mieszkanką Kopyści, matka trojga 
wspaniałych dzieci – Adama, Kasi i Kuby. 
Wspólnie z mężem - oboje są absolwenta-
mi Technikum Ogrodniczego w Ostrowie 
- prowadzi gospodarstwo ogrodnicze. Spe-
cjalizują się w uprawie pomidorów malino-
wych, ale uprawiają też buraczki czerwo-
ne, zboża i ziemniaki. W wolnych chwilach 
pani Mirosława działa aktywnie w Stowa-
rzyszeniu Kobiet Wiejskich w Kopyści, któ-
rego jest wiceprezesem. Stowarzyszenie to 
od lat rozsławia Kopyść. Pasją M. Pawlik 
są kwiaty, które można oglądać w jej przy-
domowym ogródku.

STAROSTA 
MARIUSZ SOBIESZEK

Choć pochodzi z Łasku, od lat związa-
ny jest z pobliskimi Łopatkami. Tam wła-
śnie od 1998 roku prowadzi Gospodarstwo 
Ogrodnicze nastawione na produkcję wie-
lu odmian róż, co przyniosło mu już sporo 
satysfakcji. Swoją pasję dzieli z żoną Moni-
ką oraz dwójką wspaniałych dzieci – Mate-
uszem i Michałem, którzy jeszcze uczęsz-
czają do szkół. Pan Mariusz jest absolwen-
tem Technikum Mechanicznego.
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Nowy rok to nie tylko rewolucja w skali 
całego kraju, spowodowana reformą przepi-
sów, ale także zmiany organizacyjne w powie-
cie łaskim. Z dniem 1 września Zespół Szkół 
Ogrodniczych w Ostrowie zmienił dotychcza-
sową nazwę placówki. Ze względu na ukierun-
kowanie szkoły na kształcenie uczniów w pro-
filach mundurowych nazwę szkoły zmieniono 
na Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych 
w Ostrowie. 

W wyniku wchodzącego w bieżącym roku 
prawa oświatowego, zmianie ulega struktura 
polskich szkół. W szkołach podstawowych na-

nowy rok, nowa oŚwiata
W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat łaski, będzie się 
uczyło 878 uczniów, natomiast w samych klasach pierwszych - 241 osób. Największym zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, gdyż rozpoczęło tam naukę aż 102 pierwszoklasistów. 

Listy gratulacyjne w imieniu władz samorządowych powiatu łaskie-
go wręczył wicestarosta łaski Marek Krawczyk. – Składam Państwu ser-
deczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Życzę, aby niełatwa misja na-
uczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz 
satysfakcję i radość. W imieniu swoim, jak i całego Zarządu, dziękuję 
za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęce-
nie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów – powiedział na 
wstępie samorządowiec.

Gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów 
w niełatwej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej wszystkim nomino-
wanym złożyła również Małgorzata Mysur, naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska.

Lista nauczycieli awansowanych:
Ewelina Turkowska – nauczyciel SOSzW w Łasku
Paulina Przybylska – nauczyciel SOSZz w Łasku
Maciej Szulc – nauczyciel I LO w Łasku
Katarzyna Andrzejewska – nauczyciel PPP w Łasku
Iwona Sobul-Szota – nauczyciel SOSzW w Łasku
Małgorzata Błasik – nauczyciel SOSzW w Łasku
Sylwia Szczurkowska – nauczyciel SOSzW w Łasku

awanse dla nauczycieli 
Wicestarosta łaski i naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony środowiska wręczyli listy 
gratulacyjne nauczycielom, którzy w ostatnim czasie uzyskali awans na wyższe stopnie zawodowe.

„zielone ŚwiatŁo” 
w  M a r z e n i n i e

Nauczycielom serdecznie gratulujemy uzyskanego awansu zawodo-
wego i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony środowiska 
Starostwa Powiatowego

Droga powiatowa Marzenin - Pruszków na odcinku 160 metrów, we 
fragmencie od mostu na rzece Grabi w stronę Marzenina, została wy-
łączona z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budow-
lanego w Łasku z powodu uszkodzenia podbudowy pod nawierzchnią 
asfaltową. 

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych ekspertyz i analiz, Zarząd 
Powiatu Łaskiego podjął decyzję o uruchomieniu na newralgicznym 
fragmencie ruchu wahadłowego do czasu wzmocnienia skarpy po pra-
wej stronie.

Jednocześnie przygotowujemy kolejną ekspertyzę, która ma wska-
zać zakres prac budowlanych, aby jak najszybciej uruchomić ruch dwu-
kierunkowy.

Marek Krawczyk 
wicestarosta łaski 

Droga w Marzeninie wróciła do użytkowania. Zarząd Powiatu Łaskiego zdecydował 
o uruchomieniu ruchu wahadłowego na odcinku drogi zamkniętym w maju. 

uka zostanie wydłużona do ośmiu lat. Zmianę 
tę można zaobserwować m.in. w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łasku. 
Według prawa oświatowego gimnazja zostały 
zamknięte, dlatego ten typ szkół w SOSzW 
w Łasku będzie wygaszany, natomiast tego-
roczni szóstoklasiści rozpoczną naukę w siód-
mych klasach, kontynuując naukę w ośmiolet-
niej szkole podstawowej.

Nauka w szkołach średnich zostanie wy-
dłużona o rok. Zasadnicze szkoły zawodowe 
zastąpią dwustopniowe szkoły branżowe, tj. 
ZSP nr 1 w Łasku oraz ZSR w Sędziejowicach. 

Absolwenci I stopnia szkół branżowych, będą 
mieli możliwość kontynuowania nauki w szko-
łach branżowych II stopnia oraz zakończenia 
jej egzaminem maturalnym.

Szczegółową ofertę i charakterystykę szkół 
dla których organem prowadzącym jest powiat 
łaski mogą Państwo znaleźć pod adresem inter-
netowym: www.lask.com.pl 

Małgorzata Mysur 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Promocji i Ochrony środowiska 
Starostwa Powiatowego
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Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej powiaty, gmi-
ny, miasta oraz inne podmioty działające w wo-
jewództwie łódzkim eksponowały stoiska z za-
kresu kultury, nauki, turystyki, ochrony przy-

ByliŚMy na piotrkowskiej
Powiat łaski, jak co roku, uczestniczył w imprezie wystawienniczej ,,Mixer Regionalny”. 14 edycja tej wielkiej imprezy promocyjno-
wystawienniczej odbyła się 2 września br. na słynnej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

Roboty budowlane zrealizowane w ramach inwestycji obejmowały 
przede wszystkim: rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów 
wraz z wywozem gruzu, roboty ziemne wraz z zagęszczeniem podłoża, 
ustawienie krawężników oraz obrzeży betonowych na podsypce cemen-
towo – piaskowej, podbudowę pod chodnik, podbudowę pod zjazdy oraz 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na chodniku 
i 8 cm na zjazdach.

Ponadto wyregulowano do poziomu nawierzchni chodnika i zjaz-
dów: włazy studni kanałowych, zasuwy zaworów wodociągowych i ga-
zowych oraz studnie kanalizacji telefonicznej oraz wyplantowano i za-
gęszczono tereny ziemne wraz z obsianiem mieszanką traw.

Inwestycja kosztowała ponad 220 tysięcy złotych. Została zrealizo-
wana w całości z budżetu samorządu powiatowego. 

Dariusz cieślak

przeBudowa chodnika na ul. 1 Maja zakończona
Powiat łaski zakończył przebudowę chodnika na ulicy 1 Maja 
w Łasku, od ulicy Mickiewicza do ulicy Okrzei.

6 czerwca br. podpisana została umowa na realizację zadania in-
westycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E Florianki 
– Borszewice – Okup Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+984”. 
Umowę z wykonawcą podpisali członkowie Zarządu Powiatu Łaskiego 
w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego. Na przełomie 

koniec reMontu drogi w Borszewicach
Powiat łaski zakończył przebudowę blisko dwukilometrowego 
odcinka drogi powiatowej Florianki - Borszewice - Okup Wielki.

rody i gospodarki. Powiat łaski reprezentowały 
następujące podmioty: Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łasku, gospodarstwo pasieczne 
„Pasieka z Tradycjami”, Stowarzyszenie „Szu-

flandia oraz Starostwo Powiatowe w Łasku. 
Nie zabrakło też przedstawicieli samorządów 
gminnych. Swoje stoiska wystawiły m.in. gmi-
na Łask i gmina Widawa.       DC

września i października br. wykonawca zakończył realizację tego zada-
nia.

Modernizacji podlegał odcinek od skrzyżowania z drogą w miejsco-
wości Borszewice Kościelne, w kierunku torów kolejowych, o długości 
blisko 2 kilometrów. Inwestycja kosztowała powiat ponad 620 tys. zło-
tych. Zrealizowana została przy wsparciu finansowym z budżetu Samo-
rządu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.                           Dariusz cieślak 
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Na rozpoczęcie spotkania przybył Bronisław Węglewski wraz z mał-
żonką oraz przewodniczący Rady Gminy w Buczku Andrzej Zieliński. 
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, 
bardzo wiele osób włączyło się w przygotowania imprezy. W spotkaniu 
wzięło udział 105 osób. Można było obejrzeć wystawę makatek kuchen-
nych, wydobytych z dna szaf, a także prace rękodzielnicze wykonane 
przez mieszkanki sołectwa. Podczas imprezy odbył się konkurs na bukiet 
kwiatów polnych i kwiatów z przydomowego ogródka. Do konkursu wy-
stawiono 9 przepięknych kolorowych bukietów, wszyscy uczestnicy zo-

S o łt y S ó w k a  2 0 1 7
26 sierpnia br. w Petronelowie odbyła się impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa 
Kowalew. imprezę zorganizowano dzięki pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji 
celowej w wysokości 5.000 zł na realizację projektu lokalnego pod nazwą: „integracja 
mieszkańców sołectwa Kowalew”, o wartości całkowitej 7 500 złotych.

Od czerwca br. przedszkole realizuje kolej-
ny projekt unijny pn. „Przedszkole na medal” 
Całkowita wartość projektu wynosi 853.511 zł. 
Dzięki pozyskanym funduszom przebudowa-
no pomieszczenia zlokalizowane w Szkole 
Podstawowej, w których utworzono oddziały: 
„Pszczółki” i „Żabki”. Każda sala została wy-
posażona w ciekawe, kolorowe pomoce dydak-
tyczne, meble i zabawki. Ze środków unijnych 
zakupiono nowoczesne urządzenia multime-
dialne – projektory, komputery, tablice inte-
raktywne, a także książki oraz wyprawkę pla-
styczną dla dzieci.

W roku szkolnym 2017/2018 do Gminnego 
Przedszkola w Buczku uczęszcza 119 dzieci. 
Placówka kładzie szczególny nacisk na wyrów-
nywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie 
dobrego startu w przyszłość poprzez wspoma-
ganie wszechstronnego rozwoju wychowan-
ków. Dlatego też dzieciom oferuje się szeroki 
pakiet bezpłatnych zajęć dodatkowych, zarów-

PrzedSzkole na medal

Gminne Przedszkole w Buczku istnieje od 2013 roku i od początku swej działalności prężnie 
się rozwija. Przez pierwsze dwa lata realizowało projekt „Dobry start z przedszkolem”, 
na który gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1.130.412 
złotych, dzięki któremu 50 dzieci mogło korzystać z edukacji przedszkolnej zupełnie 
za darmo. Po zakończeniu realizacji projektu w 2015 roku utworzono trzeci oddział, 
a obecnie wójt gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zdecydował się 
utworzyć kolejne dwa oddziały, dzięki czemu do przedszkola przyjęte zostały wszystkie 
dzieci w wieku przedszkolnym, które zgłosiły się do rekrutacji. 

stali nagrodzeni. I miejsce zajął Hubert Krąkowski, II miejsce przypadło 
Martynie Marciniak, zaś III – Dorocie Kacprzak. 

Była też atrakcja dla dzieci, które mogły się zapoznać z pracą na 
tradycyjnym warsztacie tkackim. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek, 
można było skosztować pysznego żurku oraz wyśmienitych ciast, a tak-
że upiec kiełbasę przy ognisku. Imprezę uświetnił występ artystyczny, 
zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

Zrealizowany projekt wpłynął na pogłębienie więzi międzysąsiedzkich, 
pojawiły się dalsze pomysły dotyczące potrzeb lokalnej społeczności.   
                  W.P.

no tych rozwijających zdolności i inwencję 
twórczą (rytmika z elementami tańca, zajęcia 
plastyczne origami), jak i korygujących i kom-
pensujących deficyty rozwojowe dzieci (zaję-
cia logopedyczne, terapia pedagogiczna oraz 
gimnastyka korekcyjna). Od września, dzięki 
pozyskaniu środków na podniesienie jakości 

edukacji przedszkolnej, prowadzone są zaję-
cia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji 
matematycznych („Kolorowa matematyka dla 
smyka”), społeczno-emocjonalnych („Podaj 
rączkę”) oraz terapia dla dzieci z opóźnionym 
rozwojem mowy (ORM). 

Dodatkowo w ramach projektu „Małe 
i duże przedszkolaków przyrodnicze podróże” 
dzieci za darmo wyjadą na trzy wycieczki edu-
kacyjne, by poprzez bezpośrednie doświadcze-
nie poznawać otaczający świat. 

Zapewnienie wszystkim małym buczko-
wianom miejsca w przedszkolu, nowoczesna 
baza lokalowa i dydaktyczna, wykwalifikowa-
na kadra pedagogiczna, szeroki wachlarz zajęć 
i przyjazna atmosfera sprawiają, że na medal 
jest zarówno przedszkole, jak i gmina Buczek.

 
MK
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Gospodarka finansowa w I półroczu 2017 roku prowadzona była na pod-
stawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego uchwałą Rady Gminy Bu-
czek z dnia 28 grudnia 2016 r. Budżet wynosił po stronie: 

- dochodów 20.709.841 zł 
- wydatków 22.690.488 zł. 
Po zmianach w okresie sprawozdawczym: 
 - plan dochodów wynosi 21.737.169,47 zł 
 - plan wydatków wynosi 24.284.338,31 zł. 

Realizacja budżetu w I półroczu br. nastąpiła z zachowaniem równowagi 
budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wyni-
kających z planu rocznego. 

Dochody budżetowe gminy wykonano w kwocie 10.978.426,16 zł, co 
stanowi 50,51proc. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie 
przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – plan 19.984.272,51 zł, wykonanie - 10.715.618,16 zł, 
co stanowi 53,62% planu 

- dochody majątkowe – plan 1.752.896,96 zł, wykonanie - 262.808,00 zł, 
co stanowi 14,99% planu. 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 9.712.388,08 zł, 
co stanowi 39,99% planu. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wy-
konanie przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - plan 18.413.238,31 zł, wykonanie - 8.601.058,21 zł, 
co stanowi 46,71% planu, w tym: 

1. wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 5.277.599,64 zł, z czego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 3.427.502,87 zł 
- wydatki na zadania statutowe - wykonanie 1.850.096,77 zł
2. dotacje na zadania bieżące - wykonanie 413.900,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 2.893.588,68 zł
4. wydatki na obsługę długu - wykonanie 15.969,89 zł
- wydatki majątkowe - plan 5.871.100,00 zł, wykonanie - 1.111.329,87 zł, 

co stanowi 18.93% planu.

W I półroczu podejmowane były starania mające na celu pozyskania do-
datkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:

- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków 
w wysokości 286.510,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyzna-
ne. Obecnie realizowana przebudowa drogi gminnej (Szadek)

- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie 
inicjatyw lokalnych w sołectwie Kowalew. Obecnie zrealizowany jest już 
projekt pod nazwą „Integracja mieszkańców sołectwa Kowalew” - pozy-
skane środki to kwota 5.000,00 zł 

- W roku 2016 złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. „Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem” przy Szkole Podstawowej w Buczku. Pozy-
skana kwota to 800.000 zł. Dobiegają końca prace przy wykonaniu tej in-
westycji. W poprzednim roku po zrealizowaniu części zadania do budżetu 
gminy Buczek wpłynęła kwota 350.000 zł, natomiast w roku 2017 r. wpły-
nie 450.000 zł.

- W roku 2017 złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na zadanie „Przebudowa 
obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego w Buczku przy ul. Spół-
dzielczej wraz z doposażeniem w sprzęt sportowy”. Wnioskowana kwota 
to 460.956,00 zł, która stanowi 50% kosztów zadania. 

- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków 
z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informa-
cyjno-Komunikacyjne na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług w gminie 
Buczek”, w wysokości 385.880,40 zł. W chwili obecnej trwają prace nad 
uzupełnianiami do złożonego wniosku. 

- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków 
z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyj-
no-Komunikacyjne na zadanie pod nazwą „Szybciej, lepiej i skuteczniej - 
gmina Buczek bliżej Europy” informatyzacja gminy Buczek, w wysokości 
595.000,00 zł. Trwają prace nad uzupełnianiami do złożonego wniosku. 

Wykonanie budżetu gminy buczek za i półrocze 2017 r.
- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków 

z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą „Przedszkole na 
medal”, w wysokości 725.311,25 zł. Podpisano już umowę, a projekt jest 
w fazie realizacji.

- Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dotację na realizacje inwestycji pn. „Rekul-
tywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miej-
scowości Brodnia Górna, gm. Buczek, pow. łaski”. Pozyskano kwotę w wy-
sokości 69.096,00 zł.

Łącznie, w wyniku starań o pozyskanie środków zewnętrznych, budżet 
gminy Buczek może zasilić kwota 2.977.753,65 zł.

Przychody i rozchody budżetu.
Na dzień 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie spra-

wozdawczym, wielkość przychodów budżetu gminy Buczek na rok 2017 
przedstawia się następująco:

- Przychody – plan 2.921.677,92 zł, wykonanie - 2.232.630,92 zł 
w tym: 
wolne środki z lat ubiegłych – plan - 2.232.630,92 zł, wykonanie - 

2.232.630,92 zł 
pożyczki - plan 689.047,00 zł, wykonanie - 0 zł.
W pierwszym półroczu podpisano z WFOŚiGW w Łodzi dwie umowy 

dotyczące pożyczek:
- nr 40/OW/P/2017 z dnia 24.05.2017 r. na kwotę 374.000,00 zł. na zada-

nie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bu-
czek, ul. Główna, ul. Wygwizdów, ul. Pieńki”. Kwota pożyczki wpłynie na 
konto budżetu gminy w drugim półroczu 2017 roku, po rozliczeniu kosztów 
inwestycji 

- nr 791/OZ/PD/2016 z dnia 29.12.2016 r. na kwotę 315.047,00 zł. na 
zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w m. Brodnia Górna, gm. Buczek, pow. łaski, woj. 
łódzkie”. Kwota pożyczki wpłynie na konto budżetu gminy w drugim pół-
roczu 2017 roku, po rozliczeniu kosztów inwestycji. 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, po zmianach wprowadzonych w okre-
sie sprawozdawczym, wielkość rozchodów budżetu gminy Buczek na rok 
2017 przedstawia się następująco:

- rozchody – plan - 374.509,08 zł, wykonanie - 167.200,00 zł. 
Zaplanowane rozchody stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej, zgod-

nie z umową 1/OW/P/2016 z dnia 31.03.2016 r., na zadanie inwestycyjne 
pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych 
w gm. Buczek”

informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
Gmina Buczek na dzień 30 czerwca br. posiada pożyczki w Wojewódz-

kim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 2.104.900,00 zł, 
które będą umorzone w 50%. Na kwotę tą składają się następujące zo-
bowiązania:

 - Kwota 1.504.800,00 zł. - pożyczka zaciągnięta, zgodnie z umową 
1/OW/P/2016 z dnia 31.03.2016 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Prze-
budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. 
Buczek” w wysokości 1.672.000,00, z czego na dzień 30 czerwca br. 
spłacono 167.200,00 zł 

 - Kwota 600.100,00 zł. - pożyczka zaciągnięta, zgodnie z umową 
244/OA/P/2014 z dnia 28.07.2014 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Moderni-
zacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych w opar-
ciu o zestawy pomp ciepła lub kolektorów słonecznych na terenie gminy Bu-
czek” w wysokości 1.200.200,00, z czego na dzień 30 czerwca br. spłacono 
600.100,00 zł. Pozostała do spłaty kwota (50% pożyczki 600.100,00 zł) 
jest umorzone zgodnie z umową U16002/14244 o umorzenie z dnia 
14.04.2016 r., jednak do momentu wykonania umowy umorzenia, zo-
bowiązanie to widnieje w księgach rachunkowych. Planowany termin 
wykonania umowy umorzenia to rok 2019. Gmina Buczek nie korzysta 
z kredytów komercyjnych. 

UG
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g u c i n
nasze sołectWa 

Przy akceptacji władz samorządowych, w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi krajowej nr 12 prywatny inwestor zakupił nieruchomość stanowią-
cą dziś kompleks 14 działek o łącznej powierzchni 58 ha. Teren ma kształt 
sąsiadujących ze sobą prostokątów. Jednym bokiem, na odcinku 1500 m, 
przylega do drogi krajowej nr 12, a drugim do asfaltowej drogi gminnej. 
Teren płaski, nieogrodzony, o podłożu piaszczystym. W obowiązującym 
studium zagospodarowania przestrzennego, przewidziane jest tu utwo-
rzenie kompleksu przemysłowo – logistycznego na powierzchni 58 ha, 
z możliwością powiększenia obszaru do 63 ha. W perspektywie możliwe 
jest dalsze powiększanie terenu tej nieruchomości, na której znajduje się 
sieć wodociągowa, energetyczna (15 kV) i telekomunikacyjna. Istnieje 
możliwość doprowadzenia gazu. 

Oferowany teren inwestycyjny przeznaczony jest pod lokalizację 
parku logistycznego, centrum dystrybucji, zakładów przemysłowo-wy-
twórczych. Intencją właściciela – firmy jest przekazanie inwestorowi te-
renu przygotowanego pod względem infrastrukturalnym, prawnym i ad-
ministracyjnym do zainwestowania na dużym areale w budowę obiektów 
o charakterze magazynowym, usługowym, produkcyjnym lub logistycz-
nym, a także placów składowych, parkingów oraz innej zabudowy to-
warzyszącej tego rodzaju inwestycji. Powstanie takiej inwestycji z pew-
nością stworzy nowe miejsca pracy, a będzie też źródłem dodatkowych 
dochodów dla samorządu.

Wójt gminy Buczek zawsze podkreślał konieczność równomiernego 
rozwoju całej gminy, nie brakowało więc też w ostatnich latach inwesty-
cji i w tym sołectwie. 

Sołtysem cieszącym się dużym zaufaniem mieszkańców jest tu 
Agnieszka Gebel, choć dopiero od ponad 2 lat gospodaruje, zyskała już 
sympatie i zaufanie mieszkańców. Z zawodu jest ogrodnikiem, jednak 
w ostatnich latach pracę zawodową dzieli z pracą na niewielkim, niespeł-
na 2.5-hektarowym polu, na którym uprawia zboże i ziemniaki głównie 
dla swoich potrzeb. Jest szczęśliwą mężatką, ma także dwoje uczących 
się dzieci. 

Nasze sołectwo - podkreśla pani sołtys - jest położone na dość roz-
ległym obszarze wśród pięknych sosnowych lasów. Położone częścio-
wo przy drodze krajowej i w pobliżu lotniska ma możliwości szybkiego 
rozwoju. Można tu uprawiać turystykę i znakomicie odpocząć na łonie 
przyrody, w lasach jest sporo grzybów i jagód. Niewielu już pozostało na 
wsi rolników, większość ludzi w wieku produkcyjnym pracuje zawodo-
wo poza rolnictwem. Ziemie uprawne nie są tu również zbyt urodzajne, 
przeważa klasa V i VI. Dominują uprawy owsa i żyta. W sołectwie jest 
gminna sieć wodociągowa.

- Przed kilku laty - mówi pani sołtys – część mieszkańców zatrud-
niała firma budująca domki letniskowe „Dortex”, ale to się zmieniło na 
niekorzyść. Teraz ludzie bardziej liczą na pracę i rozwój wsi w związku 
z rozbudową lotniska. To jest dla nas pewna szansa, a jeśli chodzi o fir-
my - to część osób pracuje u pana Krakowskiego w firmie „Gucinex”, 
a cześć u pana Steca – w firmie przygotowującej podłoże do pieczarek. 
W sołectwie jest też strażnica OSP oraz budynek po byłej szkole podsta-
wowej. Ten ostatni wraz z działką przeznaczony jest na sprzedaż. 

W 2004 roku dzięki staraniom ówczesnego radnego Stefana Krakow-
skiego, który bardzo dobrze współpracował z władzami gminy Buczek, 

Gucin zamieszkuje 228 osób, jest to jed-
nak jedno z największych pod względem 
powierzchni sołectw w gminie Buczek. 
jego położenie w północnej części gmi-
ny w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska 
wojskowego, ważnych szlaków komu-
nikacyjnych i aglomeracji łódzkiej jest 
atutem, dla rozwoju nie tylko sołectwa, 
ale i kluczowych dla gminy inwestycji. 

położono podbudowę kamienną i pokryto destruktem drogę długości 
1250 metrów z Brodni Dolnej do bramy nr 7 lotniska. W 2005 roku wy-
mieniono zniszczone lampy oświetlenia ulicznego w Gucinie (15 sztuk), 
a  w 2006 roku zakończono budowę drogi asfaltowej (204.483 zł). W la-
tach 2008-2010 staraniem przede wszystkim wójta Bronisława Węglew-
skiego dokonano gruntownej przebudowy drogi gminnej Gucin –Rokit-
nica (prawie 1,5 km). Koszt tej inwestycji wyniósł 567.088 zł. 

Należy dodać, że staraniem wspomnianego radnego Stefana Krakow-
skiego, OSP w Gucinie nabyła prawo własności budynku i gruntu, co od-
notowano w księgach wieczystych. Druhów wspiera finansowo gminny 
samorząd, lecz dzięki aktywności nowego prezesa OSP pozyskuje środki 
także od sponsorów, m.in. na zakup mundurów. Obecnie ożywioną dzia-
łalność strażacy kontynuują pod przewodnictwem prezesa i wieloletnie-
go sołtysa druha Sławomira Latasa.

W 2009 r. dla druhów ochotników zakupiono lekki samochód po-
żarniczy Renault Master (za 70.130 zł), a w ciągu 2 następnych lat za 
sumę 604.864 zł rozbudowano i przebudowano remizę, tworząc świetlicę 
dla mieszkańców, świetnie wyposażoną, z zapleczem kuchennym i sani-
tarnym, estetycznym otoczeniem. Można tu organizować każdy rodzaj 
uroczystości.

 W 2009 r. dzięki samorządowi zmodernizowano też drogę gminną 
w obrębie wsi Gucin. Wydatkowano na ten cel 151.354 zł. Przed 4 laty 
- o czym wspominano już przy okazji inwestycji na terenie Brodni - prze-
budowano również drogę z Gucina do Brodni Dolnej (koszt 823.095 zł). 
To z pewnością nie koniec inwestycji drogowych w sołectwie, gdyż 
w najbliższym czasie będzie też realizowana kolejna inwestycja tego 
typu, wspólnie z powiatem łaskim. Samorząd gminy Buczek dotował też 
zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, w latach 2009-2014 wsparł 
zakup 21 oczyszczalni kwotę 103.088 zł. W 2014 r. część osób zgłosiło 
chęć montażu solarów i pomp ciepła i w tym przypadku przydała się 
dotacja wysokości 17.250 zł. Gmina wspomogła również zakup 3 pomp 
ciepła i 1 zestawu solarnego dla mieszkańców sołectwa. Natomiast dla 
potrzeb edukacyjnych w ramach projektu „Internet w gminie Buczek-
-oknem na świat” 6 rodzin otrzymało zestawy komputerowe z komple-
tem oprzyrządowania i dostępem do internetu. Zestaw tych urządzeń 
kosztował 22.172 zł. Łącznie na inwestycje w sołectwie Gucin w ciągu 
ostatnich 14 lat wydano ponad 2,5 mln zł.

We wszystkich tych poczynaniach dużym zaangażowaniem wyka-
zał się wójt, któremu sprawy związane z poprawą infrastruktury na wsi, 
a także nowe inwestycje, zwłaszcza poprawiające wyposażenie OSP, 
są oczkiem w głowie.

Warto też przedstawić poczet powojennych sołtysów Gucina. Otwie-
ra go Hipolit Klimkiewicz - pierwszy po wojnie sołtys Gucina, który 
mieszkał na terenie obecnego lotniska. Następnie sołtysami byli: Antoni 
Świątek, Marian Urbaniak, Jan Klimowski, Wierucki - ojciec Bronisła-
wa, Bronisław Wierucki, Józef Szymański, Zofia Stawska, Sławomir La-
tas, a obecnie Agnieszka Gebel. 

Skład obecnej Rady Sołeckiej Gucina to: Grzegorz Grącki, Damian 
Latas i Zbigniew Tosik.

A.Z.
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Projekt pilotowany przez Urząd Marszał-
kowski w Łodzi przewiduje stworzenie całej 
infrastruktury technicznej umożliwiającej wy-
pożyczanie rowerów (125 stacji rowerowych, 
parkingi na te pojazdy w 10 miastach i gmi-
nach, tj. w Łodzi, Koluszkach, Kutnie, Łasku, 
Łowiczu, Pabianicach, Sieradzu, Skierniewi-
cach, Zduńskiej Woli i Zgierzu. Realizacja pro-
jektu przewidziana jest w latach 2018-2019, 

najpóźniej za dwa lata

ekoloGiCzne autobusy 
na uliCaCh Łasku
To bardzo dobry pomysł, na którym zyska nie tylko Łask, ale i ościenne miejscowości, np. Buczek, Zelów 
i Pabianice. Dotyczy on wielkiego projektu pn. „integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez 
rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, a mówiąc prostym językiem - połączenia 
transportu kolejowego z rowerowym. Rower cieszy się coraz większą popularnością i w rozwoju turystyki może 
odgrywać istotną rolę. a jeśli będą z niego korzystać np. łodzianie przybywający do Łasku pociągiem, możemy 
być świadkami rozwoju zdrowego wypoczynku na ziemi łaskiej. 

koszt całkowity wyniesie ponad 17,2 mln zl, 
w tym dofinansowanie unijne wysokości pra-
wie 12 mln zł.

Zbudowanie w Łasku stacji roweru pu-
blicznego zyskało aprobatę samorządu. Zwo-
lennikiem roweru jest także burmistrz Gabriel 
Szkudlarek. Podczas konferencji prasowej 
z udziałem marszałka województwa Witolda 
Stępnia stwierdził wprost, że jeśli chcemy wie-
dzieć co będzie za 2-3 lata, patrzmy na Zachód. 
A tam rowery są już w powszechnym użytku.

Dla potrzeb roweru publicznego powstaną 
specjalne ścieżki, m.in. na ul. Lutomierskiej. 
W ten sposób Łask zyska jeszcze jedną atrak-
cję poprawiającą jakość podróżowania i wypo-
czynku.

Podczas wspomnianej konferencji praso-
wej w pabianickim magistracie (jeden z pro-
jektów unijnych dotyczy reaktywacji tram-
waju łączącego Pabianice z Łodzią) mówiono 
o jeszcze jednej ważnej dla Łasku inwestycji. 
Przy znaczącym wsparciu unijnym w ramach 
modernizacji transportu publicznego zakupio-
nych zostanie 14 nowych niskoemisyjnych 
autobusów. Będą to nowoczesne pojazdy eko-

logiczne, nie wydzielające szkodliwych związ-
ków chemicznych do atmosfery, do tego nie 
hałasujące tak jak autobusy z silnikami benzy-
nowymi czy na ropę.

W ramach tej inwestycji zmodernizowana 
zostanie infrastruktura komunikacyjna, m.in. 
pojawi się 26 nowych wiat przystankowych, 
powstaną 3 zatoki autobusowe, pojawią się 
tzw. dynamiczne tablice informacyjne dla pa-
sażerów (więcej na ten temat - na stronie 4). 
Zdaniem burmistrza G. Szkudlarka, nowocze-
sny tabor zachęci mieszkańców Łasku i oko-
licznych gmin do korzystania z komunikacji 
publicznej. Z kolei dyrektor Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej w Łasku Mirosław Szafrański 
uważa, że ekologiczne autobusy zrewolucjoni-

zują transport publiczny, który wreszcie będzie 
mógł rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami 
społeczeństwa, Nowy tabor powinien wystar-
czyć ZKM na przynajmniej kolejnych 15 lat.

Korzystając z okazji zapytaliśmy burmi-
strza Łasku i dyr. ZKM o te nowe pojazdy eko-
logiczne. Burmistrz jest zwolennikiem zakupu 
polskich pojazdów, ale za wcześnie jeszcze 
mówić o szczegółach na ten temat, bo dopiero 
za jakiś czas rozpisany zostanie przetarg i fa-
chowcy dokonają wyboru najlepszej oferty. 
Realizacja projektu przewidziana jest do końca 
2019 roku.

Dodajmy, baza komunikacji autobusowej 
w Łasku została zmodernizowana w ostatnich 
latach, więc zakup nowoczesnego taboru nie 
powinien stwarzać dodatkowych problemów. 
Kursowanie po łaskich ulicach autobusów eko-
logicznych powinno przyczynić do zmniejsze-
nia hałasu i zatrucia spalinami.

Zarówno rower publiczny, jak i autobusy 
ekologiczne na łaskich ulicach to bliska przy-
szłość. Przyszłość związana z integracją róż-
norodnych systemów zbiorowego transportu 
publicznego z transportem kolejowym oraz po-
prawa sprawności funkcjonowania transportu 
zbiorowego w naszej aglomeracji.

Po wielu latach kryzysu transportu publicz-
nego obserwujemy jego powolną reanimację. 
Mamy już na torach sporo nowoczesnego tabo-
ru, ponadto planuje się modernizację żelaznych 
szlaków umożliwiającą uzyskiwanie wyższych 
szybkości pociągów. Skorelowanie kolei z in-
nymi środkami transportu to w naszym regio-
nie nowość, po której sporo sobie obiecujemy. 
Podobnie zresztą jak po ekologicznych autobu-
sach ZKM.

Wspomnijmy jeszcze o innym historycz-
nym projekcie związanym z komunikacją pu-
bliczną. Otóż przed kilkudziesięciu laty poja-
wiła się koncepcja budowy tramwaju z Pabia-
nic do Łasku. Pojazdy tego typu miały być uzu-
pełnieniem kolei. Rozważano też przedłużenie 
linii tramwajowej na zachód. Niestety, z kon-
cepcji tych nic nie wyszło, jak zresztą z wielu 
innych podobnych pomysłów dotyczących bu-
dowy linii tramwajowej z Łodzi do Piotrkowa 
Trybunalskiego czy Brzezin. Współczesne in-
tegrowanie komunikacji kolejowej z rowerem 
publicznym to kolejny dobry pomysł, do tego 
realny i w zasięgu ręki…

(P)
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Wrzesień obfituje w ogrodnicze imprezy. Największą z nich zorganizo-
wano w Warszawie w dniach 31.08-2.09.2017 r. Organizatorem jubile-
uszowej 25. edycji Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to życie” (bo 
o niej tu mowa) był Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji 
Zieleni. Główne cele imprezy to promocja nowości, utrwalenie wize-
runku marki i skonfrontowanie oferty z odbiorcami. Tam, gdzie w cią-
gu 3 dni prezentowana oferta zyskuje uwagę tysięcy profesjonalistów 
i konsumentów z ogrodniczą pasją, nie może zabraknąć róż z Łasku. Na 
największej w Polsce prezentacji roślin do ogrodów i terenów zieleni, 
wśród polskich i zagranicznych szkółkarzy, ogrodników i firm handlo-

naSze róże w warSzawie i kutnie

Stoisko w Warszawie

Stoisko w Kutnie

Róże biorące udział w konkursie (na zdjęciu górnym i dolnym)

Stoisko w Kutnie 

wych prezentujących drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne, można 
było podziwiać stoisko Gospodarstwa Ogrodniczego Mariusza Sobiesz-
ka z gminy Łask. Stoisko udekorowane różami przypominało miniony 
już Festiwal Róż w Łasku.

Tegoroczne hasło wystawy „Odetchnij zielenią” jest zawołaniem 
i odpowiedzią na silną potrzebę poprawy jakości życia w mieście. Temat 
ważny i często poruszany, któremu poświęcane są także imprezy gminne 
takie jak nasz Festiwal Róż czy Święto Róży w Kutnie. 43. edycja tego 
ostatniego odbyła się w dniach 8-10 września br. Jak zwykle, zaprzy-
jaźnione z nami miasto przygotowało program z wielkim rozmachem. 
Na wystawie kwiatów można było zobaczyć 216 odmian róż, co jest 
ogromnym sukcesem, jeśli się weźmie pod uwagę niekorzystną w ostat-
nich tygodniach pogodę dla róż. Kutnoskiemu Domowi Kultury przyszli 
z pomocą również szkółkarze ze „Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej 
Róży”. Panowie: Tadeusz Malinowski, Sławomir Sygdziak, Marek Ma-
linowski i Mariusz Sobieszek dostarczyli dla potrzeb wystawy najpięk-
niejsze okazy ze swoich pól, które zostały wyeksponowane na stoisku 
gminy Łask. Dodatkowo około 20 odmian ze szkółki pana Mariusza uło-
żono w piękną kompozycję, bo były zgłoszone do konkursu publiczno-
ści. Możemy być dumni z udziału naszych szkółkarzy w Święcie Róży 
w Kutnie, gdyż nasze kwiaty znalazły się w towarzystwie roślin pocho-
dzących z najlepszych szkółek wielkopolskich i z Końskowoli.

Zwiedzający wystawę zapisywali nazwy odmian róż, które uznali 
za najbardziej interesujące mając na względzie, że wraz z nadchodzącą 
jesienią zbliża się termin kupowania i sadzenia róż.

janina Kosman
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międzynarodowy kongreS miaSt ogrodów kolumna 2017
W dniach 8-10 września br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie (Łask) odbył się Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów. 
Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Nasza Kolumna oraz władze samorządowe miasta i gminy Łask. Patronat nad Kongresem 
objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Wiak.

SPONSORZY:
Deutsche Bank
aflofarm
columna Medica
Społeczna akademia Nauk 
Firma Konfekcyjna KOPKa
Bank Spółdzielczy w Poddębicach 
Firma juspol 
Firma VikBud 
coccinella
Łaska Spółdzielnia Mleczarska
DayDream art
intrograf 
Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kwiaciarnia „WiOla”
OSM–OrtoMedSport

Kongres otworzyła prezes Stowarzysze-
nia Nasza Kolumna Halina Wawrzyniak-Licha 
witając przybyłych gości, wśród których byli 
obecni przedstawiciele świata nauki, polityki, 
kultury, jak i reprezentujący Miasta Ogrody 
w Polsce i za granicą.

Wykład inauguracyjny ,,Grody nad Gra-
bią’’ wygłosił dr Zbigniew Pieloch. Następ-
nie głos zabrał mgr inż. Wojciech Pardała, 
przedstawiając historię Kolumny jako mia-
sta-ogrodu. Na zakończenie pierwszego dnia 
sympozjum zaproszeni goście mogli wysłu-
chać koncertu muzycznego Marii Maślanki 
z zespołem oraz chóru ,,Echo Leśne’’. Mieli 
również możliwość wzięcia udziału w ,, Inte-
raktywnym pokazie odlewania metalu’’.

Drugiego dnia Kongresu po powitaniu 
gości, wśród których byli obecni wojewo-
da łódzki prof. dr hab. Zbigniew Rau oraz 
marszałek województwa łódzkiego Witold 
Stępień, rozpoczęły się wystąpienia prelegen-
tów. Pierwsza sesja oscylowała wokół tematu 
,,Obywatelskość, samorządność, demokracja 
lokalna’’. Swoje referaty zaprezentowali: prof. 
zw. dr hab. Teresa Romanowska -Dębowska, 
prof. dr hab. Zdzisława Janowska, prof. dr hab. 
Jolanta Kopka, prof. zw. dr hab. Danuta Wal-
czak-Duraj, mgr Andrzej Furman, dr Agniesz-
ka Jaworowicz-Rufolf.

Drugi panel dotyczył ,,Miast Ogrodów 
w Europie i Polsce”, a jego  prelegentami byli: 
dr Edyta Barucka, dr inż. Barbara Wycichow-
ska, dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski, inż. 
Karolina Budziak, mgr Tomasz Piotrowski. 
Swoje prezentacje przedstawili zaproszeni go-
ście z Anglii – z Letchworth Garden City - Josh 
Tidy oraz Tony Skottowe z Welwyn garden 
City. Mogliśmy również wysłuchać prelegen-
tów z Komorowa, Podkowy Leśnej oraz ze 
Stowarzyszenia Grotniki-Jedlicze-Ustronie re-
prezentujących miasta ogrody w Polsce.

Po dyskusji nastąpiło otwarcie wystaw: 
,,Miasta Ogrody, parki miejskie i ogrody bota-
niczne’’ pani dr Edyty Baruckiej oraz ,,Prace 
inwetaryzacyjne, fotograficzne i rysunkowe” 
studentów architektury PŁ. Gościem honoro-
wym była posłanka do Europarlamentu prof. 
dr hab. Danuta Hübner podsumowująca tema-
tykę drugiego dnia Kongresu. Wieczór umilił 
koncert muzycznego zespołu instrumentalnego 
,,Zelowskie dzwonki”.

„Kolumna dziś i jutro” to był temat trze-
ciego - ostatniego dnia Kongresu. Wystąpili 
studenci Politechniki Łódzkiej, którzy omó-
wili prace inwentaryzacyjne drewnianych do-
mów letniskowych w Kolumnie oraz studenci 
Wydziału Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska PŁ realizujący projekt 
metodą „Problem Based Learning, Potencjał 
adaptacyjny wybranych historycznych domów 
letniskowych w Kolumnie”. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyła się prelekcja auto-
rów projektów nagrodzonych w studenckim 
konkursie na koncepcję zagospodarowania 
przestrzeni publicznej Kolumny od dworca 
PKP do placu Szarych Szeregów. Pani Janina 
Marciniak - prezes Towarzystwa Miłośników 
Łaskiej Róży przedstawiła referat o Królowej 
Kwiatów - Róży. Następnym punktem Kongre-
su było wręczenie nagród dla dzieci, które bra-
ły udział w konkursie plastycznym i literackim 
„Kolumna moje miejsce na ziemi”. Gościem 
specjalnym był Marcin Podgórski - dyrektor 
regionalny Biura Województwa Łódzkiego 
w Brukseli. Potem zastępczyni burmistrza Ła-
sku Janina Kosman podsumowała Międzyna-
rodowy Kongres Miast Ogrodów KOLUMNA 
2017.

Na koniec uczestnicy Kongresu zasadzili 
drzewka sosny czarnej, które wcześniej zostały 
podarowane przez panią Magdalenę Klimczak 
- radną z Kolumny.

Patronat medialny nad Kongresem objęli: 
TVP3, TOYA TV, Kolumna24, Łaskonline. 

Stowarzyszenie Nasza Kolumna
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Przybyłych gości powitała dyrektor Biblio-
teki Publicznej, Bożena Trocka-Dąbrowa oraz 
dyrektor Łaskiego Domu Kultury, Adam Ło-
niewski. Na wstępie podkreślono rolę „Wese-
la” na  historycznej i kulturalnej mapie naszego 
kraju oraz fakt, że perspektywa ujęcia drama-
tu może się zmieniać, w zależności od czasu 
i miejsca, w którym się znajdujemy. 

Wstęp do dramatu Wyspiańskiego, odczy-
tany przez ucznia I LO Rafała Jutrznię, rozpo-
czął Narodowe Czytanie w Łasku. Następnie 
zaproszeni goście - przedstawiciele władz sa-
morządowych, instytucji oświatowych i kultu-
ralnych oraz mieszkańcy miasta zaprezento-

narodowe Czytanie „wesela”
Biblioteka Publiczna im. jana Łaskiego Młodszego w Łasku po raz piąty przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowego 
czytania, objętej patronatem pary prezydenckiej. W tym roku Polacy na lekturę obowiązkową wybrali „Wesele”, dramat 
Stanisława Wyspiańskiego. Ze względu na nieprzychylną aurę, akcja organizowana zwyczajowo na placu 11 listopada 
tym razem przeniesiona została do Łaskiego Domu Kultury.

Autor urodził się i mieszka w Zduńskiej Woli. Z zawodu jest ślusa-
rzem, ale z zamiłowania malarzem. Do malowania zachęcił go, w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, Bronisław Tomaszewski. Od tego 
czasu z niewielkimi przerwami trwa pasja pana Włodzimierza. Zaczynał 
od pasteli, akwareli i tempery, ale kiedy spróbował swoich sił w malar-
stwie olejnym, postanowił przy nim pozostać. Tworzy w nurcie zwanym 
prymitywizmem, który cechuje naiwny realizm, przywiązanie do szcze-

sPOtKANie ze sztUKą
Od 8 września br. w Galerii pod Korabiem mogą państwo 
oglądać wystawę malarstwa Włodzimierza Karpińskiego. 

gółu oraz odwoływanie się do świata magicznego i symbolicznego. Jest 
bardzo płodnym malarzem, maluje dużo i często wystawia swoje prace. 
Jak mawia, malowanie trzyma go przy życiu. Od kilku lat bowiem zmaga 
się z ciężką chorobą. Pasja tworzenia daje mu siłę do walki z przeciwno-
ściami losu i optymistycznie nastraja. Ten optymizm wypływa też z jego 
prac w większości inspirowanych naturą, Przeważającym tematem obra-
zów jest pejzaż, kwiaty i elementy marynistyczne.

Zapraszamy do Galerii pod Korabiem w Bibliotece Publicznej w Łasku.
B.T-D.

wali fragmenty „Wesela”. Należy podkreślić, 
że utwór nie jest dziełem łatwym w interpre-
tacji choćby ze względu na specyficzny język. 
Jednak uczestnicy doskonale poradzili sobie 
z przygotowanymi fragmentami, a monolog 
Poety w wykonaniu pana Adama Łoniewskie-
go znakomicie okrasił imprezę. Na zakończe-
nie dla licznie zgromadzonej młodzieży ze 
szkół średnich, dyrektor ŁDK przygotował 
mini konkurs z wiedzy o „Weselu”.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania 
odbyła się również w naszych filiach w Bału-
czu i Wrzeszczewicach. Miłośnicy książek spo-
tkali się w pierwszym tygodniu września, aby 

popularyzować to wyjątkowe dzieło w polskiej 
literaturze. Zaproszono do wspólnego czytania 
mieszkańców, pracowników lokalnych szkół 
podstawowych oraz uczniów ze starszych klas. 
Młodzież z wyjątkowym zaangażowaniem 
garnęła się do wcielania w postacie dramatu, 
a czytanie z podziałem na role poszczególnych 
scen przyniosło im wiele satysfakcji. Wywią-
zała się dyskusja wokół utworu Wyspiańskie-
go, jego znaczenia w naszej kulturze narodo-
wej ówcześnie i dziś. Doznań muzycznych 
dostarczyły fragmenty utworów w wykonaniu 
Marka Grechuty i Czesława Niemena. Wszy-
scy uczestnicy mogli na pamiątkę wydarzenia, 
przybić w swoich książkach okolicznościową 
pieczęć. 

Dziękujemy wszystkim za udział i  zapra-
szamy na kolejną odsłonę Narodowego Czyta-
nia za rok.

agnieszka świstek 
Dorota Żyszkiewicz 
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- Łaska kolegiata była już 
niejednokrotnie świadkiem znakomitych 
koncertów muzycznych, ale chyba nigdy 
dotąd nie zorganizowano tu takiego cyklu 
cieszącego się tak dużą popularnością wśród 
mieszkańców grodu nad Grabią. Skąd ten 
sukces?

- Tak, to był pierwszy cykl koncertowy zor-
ganizowany w kolegiacie i tak bogaty w wyda-
rzenia, bo koncertów odbyło się aż dziewięć.  
Nie pominęliśmy żadnej niedzieli lipca i sierp-
nia, choć ze względu na krótki czas przygo-
towań  pojawiały się pewne trudności, ale je 
pokonaliśmy i udało się pierwszy festiwal po-
prowadzić konsekwentnie do końca winszu-
jąc publiczności na zakończenie bardzo efek-
towny Koncert Trzech Sopranów z udziałem 
prawdziwych gwiazd sztuki wokalnej (Anna 
Kutkowska-Kass, Danuta Dudzińska, Dorota 
Wójcik) i znakomitych muzyków, którzy im 
towarzyszyli pod kierownictwem prof. Adama 
Manijaka. Nieskromnie dodam, że każdy kon-
cert był na swój sposób atrakcyjny, bo każdy 
z osobna adresowany był do słuchacza, który 
mógł w nim odnaleźć coś dla siebie. Jedni szu-
kali w kolegiacie  muzyki organowej i pełnej 
uduchowienia pieśni religijnej i te oczekiwa-
nia spełnili APERTUS QUARTET, organista 
Jakub Garbacz i śpiewaczki - Olga Maroszek, 
Monika Hladikova-Kolasa i Magda Hudzie-
czek-Cieslar. Miłośnicy muzyki klasycznej 
mieli okazję wysłuchać  na otwarciu festiwa-
lu wirtuoza skrzypiec Macieja Łabeckiego 
w koncertach A. Vivaldiego Cztery Pory Roku. 
Udało się zaprosić do Łasku zespół wokalny 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, który uświetnił koncertem 
pieśni i piosenek patriotycznych oraz legiono-
wych i partyzanckich Dzień Wojska Polskie-
go. Nie zawiedliśmy też publiczności, która 
oczekiwała muzyki popularnej, operetkowej, 
musicalowej, czy nawet trwających ponad 
czasem evergreenów muzyki swingującej, 
jazzowej, filmowej i rozrywkowej. Wszystkie 
te gatunki zostały zaprezentowane przez naj-
wyższej klasy artystów: zespół HARMONIA 
PRECIOSA Krzysztofa Raczyńskiego, Jolan-
tę Bobras, Agnieszkę Greinert, NEW BORN 
TRIO Małgorzaty Hutek, duet Anny i Romu-
alda Spychalskich oraz saksofonisty Adama 
Wojtasika i klarnecisty Roberta Stefańskiego. 
    Jako partner głównego organizatora Centrum 
Idei Ku Humanizmowi układając program fe-
stiwalu kierowałam się myślą - nie zanudzić 
a porwać dobrym wykonaniem, ciekawym 
i niezbyt trudnym w odbiorze repertuarem.

- Sluchaczom zaimponowali nie tylko ar-
tyści występujący w ramach Festiwalu, ale 
i to, co towarzyszyło koncertom, czyli pro-
fesjonalne słowo i znakomita organizacja. 
jaka jest recepta na zdobycie serc słucha-
czy?

piękna Muzyka w kolegiacie 
 „Panorama” rozmawia z dziennikarką muzyczną i muzycznym 
impresario agencji „coda” w Łodzi – Krystyną Pietranek-Kulis. 

- Dziękuję za słowa uznania pod moim 
adresem. Staram się zawsze jak najwięcej do-
wiedzieć o publiczności, która będzie słuchać 
zapowiedzi muzycznych i dopiero później 
je redagować. Kiedy wiem, w jakim stopniu 
przygotowana jest publiczność do odbioru 
dzieł muzycznych, łatwiej jest mi wybrać spo-
sób, a nawet treść mojego przekazu. Celem jest 
wzbudzenie zainteresowania dziełem i twór-
cą, skierowanie uwagi na przesłanie jakie ze 
sobą niesie dany utwór, słowem stworzenie 
odpowiedniego nastroju do jego wysłuchania. 
Zawsze mi zależy na tym, by powiedzieć coś, 
co zostanie na dłużej w pamięci słuchacza, coś 
dzięki czemu będzie mógł kojarzyć nazwisko 
twórcy z jego muzyką. Czasem jest to jakaś 
ciekawostka, czasem głębsza myśl. Proboszcz 
Parafii pw. NPNMP i św. Michała Archanio-
ła ks. Piotr Pirek, spiritus movens festiwalu, 
opowiedział mi jakie koncerty odbyły się już 
w kolegiacie i jak zostały przyjęte. Dzięki 
temu wiedziałam, jak podejść o moich zadań. 
    Słuchacze na ogół niewiele wiedzą o tym, 
jak przebiega organizacja koncertów. Dla 
słuchacza ważne jest, by koncert był atrak-
cyjny, zaczął się punktualnie i by mógł go 
wysłuchać w komfortowych warunkach. 
Te wszystkie warunki zostały spełnione. Kon-
certy rozpoczynaliśmy punktualnie z ostatnim 
wybiciem zegara na godzinę 19:00. Łaski Dom 
Kultury oddelegował do współpracy z nami 
znakomitego realizatora dźwięku pana Krzysz-
tofa Tylusia, który sprawił, że w trudnej, jak 
wiadomo, przestrzeni akustycznej świątyni 
można było delektować się muzyką. Nie usły-
szałam ze strony widzów uwag, że za głośno, 
bądź za cicho. Skromny liczebnie zespół pra-
cowników Centrum Idei ku Humanizmowi 
i wszyscy wypełniający posługi w Parafii spo-
kojnie i dyskretnie reagowali na potrzeby słu-
chaczy pomagając im zająć odpowiednie miej-
sca lub dostawiając kolejne krzesła tym, któ-
rzy już nie mogli znaleźć miejsca w ławkach.  
Również i artyści czuli się w Łasku świetnie. 
Zachwyceni atmosferą jaką stwarzała publicz-
ność, nawet ci najbardziej powściągliwi  mó-
wili: „dla takiej publiczności chce się grać 

i śpiewać”. Wszyscy wdzięczni są księdzu Pio-
trowi  Pirkowi za gościnę w trakcie prób i przy-
gotowań do koncertów. Gorąca herbata i kawa, 
napoje, ciasteczka i inne słodycze serwowane 
osobiście przez księdza Piotra, miłe inspirujące 
rozmowy, w trakcie których dowiadywaliśmy 
się wiele o historii miasta i kolegiaty, zaanga-
żowanie i zrozumienie z jakimi podchodził do 
potrzeb wykonawców sprawiły, że artyści chcą 
tutaj wracać.

- czy jest szansa na zorganizowanie po-
dobnego cyklu za rok? Gdzie mieszkańcy 
Łasku mogą słuchać podobnych koncertów 
w okresie do lata przyszłego roku?

- Centrum Idei Ku Humanizmowi jest go-
towe do organizacji, jak się dowiedziałam przy 
wsparciu samorządu gminy Łask, który w tym 
roku przekazał festiwalowi dotację na realiza-
cję trzech koncertów. Pan burmistrz, jak zaob-
serwowałam,  był obecny na prawie  każdym 
koncercie, podobnie jak inni przedstawiciele 
gminy. Świadczy to o poważnym podejściu 
włodarzy miasta do jego promocji poprzez 
sztukę. Wyczuwam dobry klimat wokół wy-
darzenia jakim był I Letni Festiwal „Muzyka 
w XVI-wiecznej Kolegiacie” i mam nadzieję, 
że drugie jego wydanie, a potem następne doj-
dą do skutku, tworząc atmosferę zainteresowa-
nia miastem i historyczną humanistyczną ideą 
wielkiego prymasa Jana Łaskiego.

(P) 



niki, sołectwa Rembieszów Kolonia oraz KGW 
„Ptaszkowiczanki” (I miejsce), z gminy Łask 
- Okup (wyróżnienie), z gminy Osjaków – ze-
społy folklorystyczne (wyróżnienie), z gminy 
Uniejów, z gminy Mokrsko – KGW Ożarów 
(III miejsce), a także z gminy Sędziejowice – 
sołectw w Dobrej, Kustrzycach i Pruszkowie. 
Podziękowania delegacjom składali organiza-
torzy dożynek, a ocenę wieńców koordynowa-
ła Anna Doliwa – prezes LGD „Dolina Rzeki 
Grabi”.

Podczas dożynek wystawione zostały sto-
ły dożynkowe serwujące w ramach degustacji 
regionalne potrawy. Ich oceny dokonała wyło-
niona komisja pod przewodnictwem marszałka 
województwa łodzkiego, przyznając I miejsce 
gminie Sędziejowice, II miejsce – OSM Łask, 
III miejsce – gminie Sławno, zaś wyróżnie-
nia uzyskały: gmina Gomulice, powiat łódz-
ki wschodni – KGW Kurowice, a także koła 
łowieckie. Nagrodami zarówno w konkursie 
wieńców jak też stołów dożynkowych był funk-
cjonalny sprzęt gospodarstwa domowego.

W części artystycznej wystąpiły kolejno: 
zespół taneczny z zaprzyjaźnionej gminy Ra-
dzovce na Słowacji, kapela ludowa „Grabia-
nie”, grupa teatralna ze Stowarzyszenia Zło-
ty Krzyż w Zduńskiej Woli z widowiskiem 
„Epizody Powstania Styczniowego w Sę-
dziejowicach, grupa folklorystyczna „Rajka” 
z Bełchatowa, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Sędziejowicka”, Zespół Pieśni i Tańca „Bał-
drzychowianie”, Zespół Ludowy z Burzenina 
oraz grupa mażoretkowa ze Strzelc Wielkich. 
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Tegoroczne dożynki przywiodły do Sędzie-
jowic ogromną rzeszę sympatyków tradycji 
i dobrej zabawy z całego województwa. Koro-
wód dożynkowy sformowany w centrum Sę-
dziejowic rozpoczął powóz ze starostami doży-
nek, którym towarzyszył marszałek wojewódz-
twa łódzkiego Witold Stępień oraz wójt gminy 
Sędziejowice Jerzy Kotarski. Dalej ustawiły się 
delegacje wieńcowe, zespoły w strojach ludo-
wych, poczty sztandarowe Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, ochotniczych straży po-
żarnych, partii politycznych oraz szkół, zapro-
szeni goście i mieszkańcy województwa. Prze-
marszowi korowodu akompaniowała strażacka 
orkiestra „Druh” z OSP Sędziejowice. Mszę 
dziękczynną w kościele parafialnym w Sędzie-
jowicach koncelebrował biskup pomocniczy 
archidiecezji łódzkiej Ireneusz Pękalski w asy-
ście duszpasterza rolników ks. kan. Jarosława 
Leśniaka oraz proboszcza parafii Sędziejowice 
ks. kan. Dariusza Chlebowskiego. Starostowie 
dożynek przekazali biskupowi chleb oraz dary. 

Po mszy barwny korowód dotarł na plac 
dożynkowy. Orkiestra odegrała hymn Polski. 
Część obrzędową rozpoczął tradycyjnym po-
lonezem zespół pieśni i tańca „Dzieci z Doliny 
Grabi” z Zespołu Szkół w Marzeninie. Wójt 
Jerzy Kotarski przywitał licznie przybyłych 
uczestników dożynek, a marszałek wojewódz-
twa łódzkiego Witold Stępień skierował sło-
wa uznania do wszystkich, którzy w trudzie 
pracują na wspólny polski chleb. Starostami 
tegorocznych dożynek uhonorowano: Wiole-
tę Janiak z Bilewa, prowadzącą wraz z mężem 

dożynki wojewódzkie w gminie Sędziejowice
święto plonów odbyło się 27 sierpnia 2017 r. zgodnie z podjętą w marcu br. decyzją Zarządu Województwa 
Łódzkiego. ich organizatorami obok wójta gminy Sędziejowice był marszałek województwa łódzkiego 
i prezes izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Współorganizatorem był też Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziejowicach. Patronat medialny objęli: TVP3, „Dziennik Łódzki” i „Nasze Radio”. jak podają źródła, 
dożynki o charakterze wojewódzkim w Sędziejowicach miały miejsce dotychczas dwukrotnie: w 1933 r. i 1935 r. 

60 ha gospodarstwo specjalizujące się w cho-
wie bydła mlecznego i opasowego, oraz Roma-
na Mielczarka z Siedlec gospodarującego wraz 
z żoną na 41 ha gruntów, produkując rocznie 
blisko 1200 tuczników. Dokonali oni uroczyste-
go wręczenia chleba marszałkowi wojewódz-
twa -gospodarzowi dożynek, który oznajmił, że 
będzie go dzielił sprawiedliwie, by wystarczyło 
dla wszystkich oraz tradycyjnie przekroił chleb, 
po czym wraz z sołtysami z gminy Sędziejowi-
ce częstował dożynkowych gości.

Na dożynki zgłosiło się 17 delegacji wień-
cowych. Symbolicznie zostały wręczone cztery 
wieńce: gospodarzowi dożynek marszałkowi 
Witoldowi Stępniowi – od gminy Sędziejowice, 
prezesowi IR WŁ Bronisławowi Węglewskie-
mu – od Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie, staroście łaskiemu w zastęp-
stwie wicestaroście Markowi Krawczykowi - 
od Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstanty-
nowie Łódzkim oraz wójtowi gminy Sędziejo-
wice – od KGW w Zdunach z łowicką kapelą 
ludową z gminy Kiernozia (II miejsce w kon-
kursie wieńców). Zebranym zaprezentowano 
też pozostałe wieńce: z gminy Widawa z sołec-
twa Dąbrowa Widawska i Parafii Podwyższenia 
Krzyża (wyróżnienie), z gminy Zapolice – ze 
Stowarzyszenia „Zapoliczanki”, sołectwa Woź-
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17 Wieczorem liczna widownia wspaniale bawi-
ła się z gwiazdą wieczoru Mateuszem Mija-
lem i Liberem, z którą wystąpił też wójt Jerzy 
Kotarski z podziękowaniami dla wszystkich 
uczestników dożynek. Później pokazem tańca 
z ogniem publiczność oczarowała grupa „Teatr 
Na Co-Dzień”, po czym odbyła się zabawa do-
żynkowa z zespołem Alians. Całość prowadziła 
znana lektorka TVP-Info Edyta Lewandowska, 
a przebieg uroczystości koordynował Grzegorz 
Brożyński - dyrektor GOK Sędziejowice. Oce-
nia się, że w dożynkach w ciągu całego dnia 
uczestniczyło ponad dwa tysiące osób.

Mirosław Potasiak
Fot. UG Sędziejowice

W wyniku połączenia pomieszczenia 
mieszkalnego z salą lekcyjną powstała druga 
sala przedszkolna. Z kolei od strony zachod-
niej, w miejscu wyburzonego ganku, utworzo-
no strefę wejściową z wiatrołapem i szatnią, 
obsługującymi dwie nowo sale przedszkolne.

w marzeninie rozbudowano Szkołę
Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przekształceniu 
istniejących pomieszczeń po lokalu mieszkalnym na salę przedszkolną i dwa zespoły sanitarne, dostosowane do wymogów 
architektonicznych, a w szczególności wieku przedszkolaków uczęszczających do ZS w Marzeninie. 

W celu zapewnienia możliwości dostar-
czenia gotowych posiłków z kuchni szkolnej, 
połączono sale z istniejącym korytarzem szkol-
nym. Całość przedszkola wydzielona została 
od reszty budynku, z uwzględnieniem wymo-
gów przeciwpożarowych.

Ponadto nowe pomieszczenia dostosowano 
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez 
wykonanie podjazdu wraz z barierkami - przy 
wejściu do budynku, zamontowaniu wszyst-
kich drzwi bez progów, a także odpowiednie 
wyposażenie jednej z toalet (pochwyty przy 
WC, umywalka zamontowana na wysokości 
60 cm).

W wyniku remontu pozyskano nowe po-
mieszczenia o powierzchni użytkowej 124 m2 
i kubaturze 327 m3. Pozwoliło to na zaspokoje-

Do rywalizacji przystąpiło ogółem 99 
strażaków z 11 drużyn OSP, w tym: 9 dru-
żyn w grupie „A” mężczyzn (powyżej 16 lat), 
1 drużyna w grupie „C” kobiet (powyżej 16 lat) 
i 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłop-
ców (wiek 10-16 lat). Po sportowej rywalizacji  
w grupie „A” zwyciężyła drużyna OSP w Grab-
nie. Następne w kolejności uplasowały się dru-
żyny z OSP: Marzenin, Grabia, Sędziejowice, 
Siedlce, Kamostek, Pruszków, Brzeski i Ża-
gliny, natomiast w grupie „C” - Kobieca Dru-
żyna Pożarnicza OSP Marzenin oraz w grupie 
„MDP” chłopców - OSP Pruszków. 

Pierwsze trzy drużyny z grupy „A” oraz 
KDP z grupy „C” i „MDP” otrzymały puchary 
ufundowane przez gminę Sędziejowice, które 
wręczyli: Mirosław Potasiak – zastępca wójta 

zawody SPortowo-Pożarnicze
Strażacy gminy sprawdzili swój poziom wy-
szkolenia w gminnych zawodach sportowo-
-pożarniczych drużyn OSP, które przepro-
wadzono 20 sierpnia br. na stadionie sporto-
wym w Sędziejowicach w następujących kon-
kurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami  
oraz ćwiczenie bojowe.

nie potrzeb lokalowych związanych z reformą 
oświaty i ustaloną nową siecią szkół w gmi-
nie. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu 
gminy za kwotę 260.307,50 zł.

 
Dariusz Matuszkiewicz

gminy, druh Wojciech Pokora – prezes zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łasku 
i druh Wojciech Fraszka – prezes zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach. 
Ponadto wszystkie startujące drużyny otrzyma-
ły okolicznościowe dyplomy, a drużyny zwy-
cięskie - nagrody rzeczowe. 

Zawody oceniała komisja sędziowska, 
w składzie której byli przedstawiciele wszyst-

kich OSP z gminy, a przewodniczył jej st. 
kpt. Łukasz Bośka z Komendy Powiatowej 
PSP w Łasku. Zwycięskie drużyny z grupy 
„A” (OSP Grabno), „C” (OSP Marzenin) oraz 
z „MDP” (OSP Pruszków) reprezentowały 
gminę Sędziejowice w zawodach powiatowych 
24 września br. w Łasku. 

Marek Okupiński
Fot. OSP Grabno

dożynki wojewódzkie w gminie Sędziejowice

Zwycięska drużyna OSP Grabno wraz z organizatorami



nych dożynek Urszula Olejniczak i Jacek Janus 
przekazali na ręce ks. biskupa Marka Marcza-
ka i wójta Michała Włodarczyka chleb i miód, 
którymi następnie poczęstowano wszystkich 
uczestników uroczystości. Po obrzędzie chleba 
nastąpił obrzęd przekazywania wieńców do-
żynkowych przez delegacje wieńcowe, które-
mu towarzyszyły przyśpiewki ludowe.
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Po mszy barwny korowód złożony z dele-
gacji sołeckich niosących wieńce dożynkowe, 
kosze z plonami ziemi oraz tradycyjne bochny 
chleba, w asyście widawskiej orkiestry dętej, 
strażaków, pocztów sztandarowych, zaproszo-
nych gości i parafian archidiecezji łódzkiej, 
przeszedł na plac targowy, gdzie odbywały się 
dalsze uroczystości.

Przybyłych gości serdecznie powitał wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk. Byli 
wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele 
urzędów i instytucji wojewódzkich i powia-
towych, samorządowcy, wójtowie ościennych 
gmin, przedsiębiorcy, liczne delegacje i oczy-
wiście rolnicy, którzy w tym dniu dziękowali 
Bogu za plony - owoce ziemi i pracy rąk ludz-
kich. Gospodarz gminy M. Włodarczyk wyra-
ził wdzięczność rolnikom za ich trud i podkre-
ślił jak ciężka jest praca na roli, a jednocześnie 
jak bardzo potrzebna. Życzył im, aby ich praca 
przynosiła wymierne korzyści i dawała wiele 
satysfakcji. Poseł Joanna Kopcińska odczy-
tała list skierowany do rolników od premiera 
RP, a wójt M. Włodarczyk - list prezydenta RP. 
Natomiast senator Maciej Łuczak odczytał list 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który objął 
patronatem honorowym tegoroczne święto plo-
nów. Głos zabrali m .in.: poseł Piotr Polak i po-
seł Marek Matuszewski.

Oficjalne otwarcie dożynek nastąpiło wraz 
z rozpoczęciem ceremoniału dożynkowego ob-
rzędem chleba, który poprowadził Zespół Śpie-
waczy „Widawianie”. Starostowie tegorocz-

dożynki archidiecezjalno - gminne w widawie
archidiecezjalno – Gminne święto Plonów odbyło się w tym roku w Widawie w niedzielę, 20 sierpnia. 
Rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w  kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. celebrowaną przez 
księdza biskupa Marka Marczaka – administratora archidiecezji łódzkiej. Organizatorami tegorocznych 
dożynek byli wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk oraz proboszcz widawskiej parafii ks. jarosław 
leśniak - archidiecezjalny duszpasterz rolników. 

Dożynki to doskonała okazja do wyróżnie-
nia i nagrodzenia najlepszych rolników w gmi-
nie. W tym roku odznaki honorowe „Zasłużeni 
dla Rolnictwa” otrzymali: Marek Brocki, Win-
centy Chachulski, Mariusz Mikła, Mieczysław 
Skrzypczyński, Barbara Pokorska i Sławomir 
Kasprzyk.

Uroczystości dożynkowe uświetnił go-
ścinny występ Zespołu Śpiewaczego „Kwiaty 
Polne” z Wodzierad, który zaprezentował wi-
dowisko słowno-muzyczne przedstawiające 
ciężką pracę rolników i dawne zwyczaje wsi.

W ramach dożynek archidiecezjalno-
-gminnych ogłoszono konkursy na najład-
niejszy wieniec dożynkowy, przyśpiewki do-
żynkowe i widawskie smaki. Również w tym 
roku sołectwa gminy Widawa nie zawiodły. 
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy zgłoszono 15 wieńców. Wszystkie były 
okazałe i oryginalne. Wszystkie więc otrzy-
mały nagrody. Szczególną uwagę zwracał 
wieniec sołectwa Widawa stanowiący replikę 
kościoła parafialnego i klasztoru pobernardyń-
skiego, niesiony przez przebranych za zakon-
ników przedstawicieli sołectwa. Nawiązano 
w ten sposób do obchodzonego w tym roku 
jubileuszu 600-lecia parafii w Widawie.

Do konkursu na „Widawskie smaki” zgło-
siło się 10 sołectw. Komisja konkursowa miała 
trudne zadanie, aby wyłonić najlepsze stoisko, 
gdyż wszystkie były pięknie, pomysłowo i ze 
smakiem przygotowane. Zatem wszystkie za-
jęły pierwsze miejsce, otrzymując jednakowe 
nagrody. W konkursie na najpiękniejsze przy-
śpiewki dożynkowe zaprezentował się Zespół 
Śpiewaczy „Widawianie”.

Dożynki obfitowały w atrakcje dla naj-
młodszych i dorosłych. Były place zabaw, 
punkty gastronomiczne, handlowe i promo-
cyjne. Atrakcje przygotowane przez organi-
zatorów oraz pogoda sprawiły, że na święto 
plonów przybyło wielu mieszkańców gminy 
i gości.

Zwieńczeniem święta rolników był występ 
kabaretu „Zgrywus” i gala disco polo, podczas 
której do tańca i wspólnej zabawy zagrzewa-
ły zespoły Maxlive i Mega Dance. Tłumy pu-
bliczności przyciągnął zespół Jorrgus – gwiaz-
da niedzielnego wieczoru.
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PieLgRzYMKA DO częstOcHOwY
21 sierpnia br. już po raz dwudziesty siódmy wyruszyła 
piesza widawska pielgrzymka do częstochowy. Wzięło w niej 
udział 110 osób, przy czym 15 z nich to mieszkańcy gminy 
Rusiec. Kierownikiem pielgrzymki był wikariusz ks. Kamil 
Kacprzykowski. Pielgrzymi pokonali ok 100 km, po drodze 
zatrzymując się na nocleg w miejscowościach: Rząśnia, Prusicko 
i w szkole podstawowej w częstochowie. 

Uczestnicy pielgrzymki to często co roku te same osoby, które 
twierdzą, że jak się raz pójdzie na pielgrzymkę, to nie można prze-
stać. Coś ich ciągnie, aby nie zważając na trudy pieszej podróży, czę-
sto mimo niesprzyjającej pogody, zanieść przed oblicze Matki Bo-
skiej Częstochowskiej swoje intencje, modlitwy i podziękowania. 
Ogromną rolę ma w tym również pełna życzliwości i radości atmos-
fera, podgrzewana przez śpiew przy wtórze gitar widawskiej grupy 
młodzieżowej. 

Pielgrzymka zakończyła się 24 sierpnia uroczystym wejściem na 
Jasną Górę w asyście widawskiej orkiestry dętej. W tym wydarzeniu 

Państwo Marlena i Dariusz Hałaszkiewiczowie przekazali wiejskie 
chleby. Pracownicy GOK-u w Widawie częstowali przechodniów tym 
chlebkiem, posmarowanym domowej roboty smalcem. Można też było 
skosztować pysznych kiszonych ogórków.

Na widawskim stoisku spacerowicze mogli podziwiać prace wy-
konane przez podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Widawie. Region widawski rozsławiali „Widawianie”, którzy space-
rując po Piotrkowskiej śpiewali lokalne utwory, zapewniając wyśmienitą 
zabawę. Każdy występ owocował gromkimi brawami widzów.

Mimo deszczu, wszystkim dopisywały humory. Zwiedzający chętnie 
zatrzymywali się przy widawskim stoisku, podziwiali rękodzieło i ra-
czyli się lokalnymi smakołykami. Dla gminy Mixer Regionalny okazał 
się niezwykle udany. Taka reklama sprzyja rozwojowi regionu oraz  pro-
muje lokalne skarby.     

 GOK 

ii turniej piŁki nożnej soŁectw
W sobotę, 20 sierpnia br., na widawskim stadionie odbył się II Turniej 
Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa. Do turnieju zgło-
siło się 6 drużyn. Była wyśmienita zabawa i sportowa rywalizacja. Emo-
cje sięgnęły zenitu w meczu o pierwsze miejsce, bowiem o zwycięstwie 

towarzyszył pielgrzymom wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, 
proboszcz widawskiej parafii ks. Jarosław Leśniak oraz liczni parafia-
nie, którzy specjalnie w tym celu udali się do Częstochowy.

gMina widawa na Mixerze 
W sobotę, 2 września br., na łódzkim Mixerze Regionalnym gmina Widawa wystawiła swoje stoisko. W tym roku produkty swojej 
pasieki prezentował Stanisław Trzuskowski, można też było oglądać prace podopiecznych środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dąbrowie Widawskiej i GOK w Widawiea także posłuchać śpiewu „Widawian”. 

rozstrzygnęły rzuty karne. I miejsce zajęło sołectwo Józefów Widawski, 
II - sołectwo Widawa, III - sołectwo Rogoźno, IV - sołectwo Brzyków, 
V - Widawa Oldboje, VI - sołectwo Ligota. Gratulujemy.    
                             UG
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Tradycyjna uroczysta zbiórka zgromadziła 
licznych sympatyków lotnictwa i gości. Wśród 
tych ostatnich widzieliśmy wielu seniorów 
lotnictwa związanych m.in. z tutejszym lotni-
skiem, przedstawicieli MON, a także samorzą-
dowców województwa, powiatu i okolicznych 
gmin: starostę Teresę Wesołowską i przewod-
niczącego Rady Powiatu Marka Aulaka, sekre-
tarza łaskiej gminy Beatę Mielczarek, sekre-
tarza gminy Buczek Zenonę Romankiewicz, 
wójta Widawy Michała Włodarczyka i prze-
wodniczącego Rady Gminy w Widawie Ry-
szarda Bruzdę.

Wspominając swoją służbę w Łasku przed 
20 laty generał J. Śliwka zwrócił uwagę na dy-
namiczny rozwój tutejszego lotniska będącego 
dziś w strukturach NATO i bezustannie roz-
budowywanego, choć pierwotnie, w ramach 
tzw. restrukturyzacji sił zbrojnych, planowa-
no je zlikwidować. Obecnie 32. Baza Lotnic-
twa Taktycznego jest przykładem wzorowej 
współpracy z samorządami. Generał mówił 

też o nowych zadaniach stojących przed siła-
mi zbrojnymi i lotnictwem, m.in. najbliższym 
szkoleniu w Niemczech, jednocześnie gratulo-
wał żołnierzom osiągniętych wyników i trady-
cyjnie życzył „tyle lądowań co startów”.

Z okazji Święta 32. BLT wręczono żołnie-
rzom nominacje na wyższe stopnie. Z rąk ge-
nerała Jana Śliwki dowódca Bazy ppłk Robert 
Gurzęda w dowód uznania otrzymał pamiątko-
wy ryngraf. Oficjalną część zakończyła defila-
da pododdziałów Wojska Polskiego.

Miłym akcentem Święta 32. BLT, współor-
ganizowanego przez Grupę „Archeo”, był „ob-
lot” dwóch maszyn wyremontowanych przez 
wspomnianych pasjonatów lotnictwa. Pach-
nącego jeszcze świeżą farbą MiG-21MF oraz 
TS 11 Iskra podziwiali: gen. Jan Śliwka i gen. 
Zbigniew Bielewicz. Ten pierwszy latał długo 
na wspomnianym MiG-21 MF, zaś drugi spę-
dził wiele godzin w słynnej Iskrze podczas 
szkoleń w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Oby-
dwaj piloci nie kryli zadowolenia i wzruszenia, 

wszak ich wyremontowane z pietyzmem ma-
szyny wiążą się z najlepszymi wspomnienia-
mi związanymi z młodością i lataniem, a teraz 
będą mogli je podziwiać liczni pasjonaci lot-
nictwa. Zadowolenia i satysfakcji nie krył rów-
nież szef „Archeo” Piotr Polit, wszak członko-
wie jego grupy spędzili bardzo dużo czasu przy 
rekonstrukcji obu maszyn, jak i innych samolo-
tów pokazywanych na wystawie. 

Podczas pikniku w jednym z hangarów 
można było zobaczyć słynnego F-16 z oprzy-
rządowaniem i uzbrojeniem, z kolei w innym 
miejscu pasjonaci nie tylko lotnictwa mogli po-
dziwiać modele zgromadzone z okazji VII Fe-
stiwalu Modeli Redukcyjnych. Na płycie lotni-
ska eksponowano oryginalne modele podnieb-
nych maszyn. Piknikowi towarzyszyło wiele 
imprez kulturalnych, m.in. koncert orkiestr 
dętych z Bełchatowa, Bytomia i Sędziejowic.

(P)
fotoreportaż na stronie 28 

„ O D LOtOw Y” P i K N i K  LOt N i c z Y
Mieszkańcy Łasku kochają lotnictwo, co podczas święta 32. Bazy lotnictwa taktycznego w Łasku przypomniał z satysfakcją zastępca 
dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dyw. jan śliwka, który dwadzieścia lat temu rozpoczął służbę dowódcy na 
tutejszym lotnisku i jest częstym gościem w grodzie nad Grabią. Zapewne dlatego każda wizyta łaskowian na lotnisku, także podczas 
ostatniego pikniku rodzinnego, wzbudza olbrzymie zainteresowanie i emocje. a jeśli jeszcze dopisuje pogoda, jak to było w sobotę 
9 września br., frajdę mają nie tylko miłośnicy lotnictwa.

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody na łaskim 
stadionie odbyły się zawody sportowo-obron-
ne drużyn OSP z miasta i gminy. W grupie 
„A” mężczyzn I miejsce zajęła i Puchar Złoty 
zdobyła drużyna OSP z Sięganowa, na II miej-
scu (Puchar Srebrny) uplasowała się reprezen-
tacja z Teodorów, III miejsce (Puchar Brązo-
wy) zdobyli członkowie OSP z Kolumny.

W grupie „C” kobiet I miejsce zajęła dru-
żyna OSP w Łasku, ona też oprócz Pucharu 
Złotego otrzymała statuetkę za najlepsze wy-
konanie ćwiczenia bojowego. W grupie MDP 
chłopców na I miejscu uplasowała się dru-
żyna OSP z Okupa.    
  

 (WW)

sięganów najlepszy
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Na 

Oczywiście nie chodzi o piekarnicze pie-
ce na kołach, a o pojazd rozwożący chleb 
i bułki do klientów. Ten pojazd reklamuje 
pierwszą w Łasku piekarnię mechaniczną 
należącą do T. Kuleszy, która znajdowała 
się przed laty przy ul. Narutowicza. Dziś 
jesteśmy przyzwyczajeni do pojazdów 
mechanicznych, jednakże przed wojną ta-
kowych było jak na lekarstwo, więc do 
rozwożenia świeżutkiego pieczywa służył 
wóz konny. Podobne pojazdy obecne były 
w wielu miastach jeszcze w pierwszych la-
tach po wojnie.

(Saw.) 

p i e k a r n i a 
na koŁach

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: 
czad) powstaje podczas procesu niepełnego 
spalania materiałów palnych - gazu, paliw płyn-
nych i stałych - spowodowanego brakiem odpo-
wiedniej ilości tlenu, niezbędnego do całkowi-
tego spalania. Tlenek węgla może być również 
produktem spalania gazu ziemnego. Czad jest 
gazem bardzo niebezpiecznym, ponieważ jest 
niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwon-
ny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglo-
biną. Tworzy połączenie zwane karboksyhemo-
globiną, które jest trwalsze niż służąca do trans-
portu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina 
(połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi 
więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przy-
padkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie 
powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego 
CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. 

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wy-
nika, iż corocznie w Polsce z powodu zatrucia 
tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, 
umiera ponad sto osób, a blisko dwa tysiące 
ulega podtruciu.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są 
od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz 
od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do 
najważniejszych objawów, które mogą mieć 
różne natężenie, należą: ból głowy, zaburzenia 
koncentracji, zawroty głowy, osłabienie, wy-
mioty, konwulsje, drgawki, utrata przytomno-
ści, śpiączka, zaburzenia tętna, zwolniony od-
dech.

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasi-
la się w okresie jesienno-zimowym, gdy nastę-
puje sezon ogrzewania mieszkań i innych po-

u wag a ,  c z a d !
mieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w więk-
szości przypadków są: wadliwe lub niesprawne 
urządzenia grzewcze; niewłaściwa eksploatacja 
urządzeń grzewczych; niesprawne przewody 
kominowe w budynkach, niedrożna wentylacja 
pomieszczeń, pożary.

Jak się uchronić przed zatruciem tlenkiem 
węgla? Należy przeprowadzać kontrole tech-
niczne, w tym sprawdzać szczelność przewo-
dów kominowych i systematycznie je czyścić, 
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. 
przez przykładanie kartki papieru do kratki 
wentylacyjnej - jeśli nic nie zakłóca wentyla-
cji, kartka powinna przywrzeć do kratki. Nie 
zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, 
należy też  upewnić się, że użytkowane pie-
cyki, kuchenki czy termy gazowe są spraw-
ne. W przypadku wymiany okien na nowe 
- sprawdzić poprawność działania systemów 
wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna wy-
konane w nowych technologiach zapewniają 
dużą szczelność. Trzeba również często wie-
trzyć pomieszczenia, w których odbywa się 
proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet 
niewielkie, rozszczelnienie okien. Instalujmy 
czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla 
w pomieszczeniach, w których odbywa się pro-
ces spalania; w wypadku zaobserwowania obja-
wów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, 
nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one 
wynikiem zatrucia czadem - natychmiast prze-
wietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady le-
karskiej.

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpo-
żarowych w obiektach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub ga-

zowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk opalanych paliwem stałym - 
co najmniej cztery razy w roku

2) od palenisk opalanych paliwem płynnym 
i gazowym - co najmniej dwa razy w roku

3) od palenisk zakładów zbiorowego ży-
wienia i usług gastronomicznych - co najmniej 
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się za-
nieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych 
co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotli-
wość nie wynika z warunków użytkowych.

Od stosowania się do powyższych rad może 
zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie 
i życie naszych bliskich, by się uchronić wy-
starczy jedynie odrobina przezorności.

  kpt. Kamil Perliński 
  KP PSP w Łasku

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku przypomina, że jak co roku wzrasta zagrożenie pożarami 
i zatruciami tlenkiem węgla, wskutek niewłaściwego użytkowania instalacji i urządzeń.
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(5)
Plany dotyczące ulokowania w Łasku wiel-

kich fabryk były wspaniałe, zajmował się nimi 
nawet rząd, ale z realizacją było gorzej niż źle, 
przynajmniej w latach pięćdziesiątych. Nie 
doszło więc do wybudowania fabryki tektu-
ry, fabryki cewek przędzalniczych czy zakła-
du sprzętu drogowego, za to w 1948 roku po-
wstała Tkacka Spółdzielnia „Polkana” i kilka 
innych tego typu zakładów. Potem zaczęło się 
to zmieniać na lepsze, rozwijano m.in. Łaskie 
Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych. 
Dopiero na początku lat sześćdziesiątych od-
dano do użytku pierwszy liczący się zakład 
z tzw. klucza - „Wólczankę” (początek produk-
cji – koniec 1964 r.) zatrudniający ponad 600 
osób, głównie kobiet. Lata siedemdziesiąte – to 
nowy zakład meblarski, a także rozwój zakła-
dów branży budowlanej.

Gdy już udało się stworzyć spory potencjał 
przemysłowy, zapewniając w ten sposób pracę 
mieszkańcom Łasku i okolicznych miejscowo-
ści, dużego tempa nabrało budownictwo miesz-
kaniowe. Wcześniej jednak nie bez trudności 
rozwiązano sporo problemów związanych z in-
frastrukturą techniczną miasta.

Wielkie inwestycje przemysłowe Łasku 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miały 
kluczowe znaczenie dla miasta i jego mieszkań-
ców. Z jednej strony, zapewniały pracę i chleb, 
z drugiej zaś – likwidowały wielką przepaść 
dzielącą Łask, a szczególnie wsie, od dużych 
uprzemysłowionych regionów. Łaski „Monto-
przem” – przez długi okres sztandarowa firma 
budowlana, realizująca duże inwestycje prze-
mysłowe, a także budownictwo mieszkaniowe, 
fabryka mebli i zakład „Wólczanki” odmieniły 
radykalnie obraz miasta. Wszystko to sprawiło, 
że w okresie 1946-1969 liczba ludności w mie-
ście podwoiła się.

Łaski zakład „Wólczanki”

Oczyszczalnia ścieków w Łasku oddana do użytku w 1983 roku

Łask nie doczekał się jeszcze solidnych 
opracowań naukowych dotyczących okresu po-
wojennego, a szczególnie czasów PRL. Takie 
opracowania przydałyby się do naświetlenia 
prawdziwego obrazu miasta tamtych czasów, 
bowiem wokół wielu problemów narosło sporo 
mitów i emocjonalnych opinii wypaczających 
prawdziwy obraz tamtego okresu. 

Sięgam pamięcią do przeszłości, szcze-
gólnie epoki późnego Gierka i lat osiemdzie-
siątych. W Łasku, podobnie zresztą jak i w ca-
łym kraju, na każdym kroku dawały się odczuć 
fatalne skutki gospodarki rozdzielnikowej, 
a jednocześnie paradoksalnie, powoli, krok po 
kroku, odrabiano epokowe zaległości. Choć 
nie udawało się zaspokoić potrzeb mieszka-
niowych łaskowian, konsekwentnie rozwią-
zywano problemy o podstawowym znaczeniu 
dla funkcjonowania miasta, dotyczące np. za-
opatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków 
czy ogrzewania nowych bloków mieszkalnych. 
Dziś mało kto pamięta jak wielkim wysiłkiem 

zbudowano oczyszczalnię ścieków i oddawano 
do użytku ujęcia wody pitnej. A przecież bez 
rozwiązania tych fundamentalnych problemów 
nie mogło być mowy o dalszym rozwoju Ła-
sku.

 Śledziłem wówczas m.in. budownictwo 
mieszkaniowe, które z wielkim trudem usiło-
wało podążać za potrzebami mieszkańców. Nie 
inaczej było choćby z oczyszczalnią ścieków 
i kanalizacją. A przecież stosunkowo niedaw-
no kilkutysięczna dzielnica Kolumna stano-
wiła prawdziwą bombę ekologiczną z setkami 
szamb…

W tych czasach licznych sprzeczności nie 
brakowało i nadziei. Dawała ją np. reforma 
administracyjna kraju z połowy 1975 roku, 
ale szybko okazało się, że w przypadku Ła-
sku nie spełnia ona oczekiwań społecznych, 
a w wielu przypadkach stała się wręcz hamul-
cem przemian.

Zrozumienie tamtej epoki nie jest za-
daniem łatwym dla współczesnych Pola-
ków. Nawet w najtrudniejszych czasach Łask 
wciąż szukał swojego miejsca na mapie kraju. 
W schyłkowych latach PRL panowało przeko-
nanie, że Łask dzięki nowym zakładom prze-
mysłowym stanie się prężnym ośrodkiem wy-
twórczym dającym zatrudnienie nie tylko męż-
czyznom, ale i kobietom. Trzeba obiektywnie 
przyznać, że mimo niekorzystnych warunków 
społeczno-gospodarczych, a szczególnie mimo 
wielkiego kryzysu gospodarczego drugiej po-
łowy lat siedemdziesiątych i lat osiemdziesią-
tych, te ambitne zadania zostały w dużej części 
zrealizowane. Nie uchroniło to jednak Łasku 
od potężnych wstrząsów i późniejszych prze-
mian, które były elementem przeobrażeń, jakie 
zachodziły w całej Polsce. Czy w tym okresie 
wielkiej transformacji Łask ostatecznie zna-
lazł swoją szansę i miejsce na mapie Polski,
czy łaskowianie stali się beneficjentami prze-
obrażeń w kraju? – na te pytania zapewne nie-
jeden z mieszkańców wciąż szuka odpowiedzi.

Stanisław Barcz
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BURMiSTRZ ŁaSKU OGŁaSZa
iV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych w Orchowie. 
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2. 

Nieruchomości oznaczone są działkami:
- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 32.886 zł, wadium w wysokości – 3.300 zł 
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 36.207 zł, wadium w wysokości – 3.700 zł
Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przedmiotowej nieruchomości przysługuje uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej polegające na 
prawie przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11 do dnia 5 grudnia 2089 r. na części działki 

nr 262 od drogi wojewódzkiej nr 473 na obszarze o pow. 266 m2 z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto 

PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 2 października 2017 r. włącznie. Za termin płatności uważa 
się datę wpłynięcia środków na konto gminy.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 
oraz 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie informacji Publicznej www.bip.lask.pl 

Ubiegły rok nie był łaskawy i bociany nie za-
domowiły się w monitorowanym gnieździe na 
terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Jednak 
w tym roku było wręcz odwrotnie i program 
„Łaskie Bociany” mógł zostać zrealizowany. 
Wojtek i Magda wychowali trójkę młodych – 
Jeżora, Lelka i Klekotka. Wszystkie wyrosły na 
silne i zdrowe ptaki. Ostatni raz młode bociany 
były widziane w gnieździe 27 sierpnia, zaś do-
rosłe - 3 września. Prawdopodobnie odleciały 
już na dobre, by rozpocząć migrację. Ale prze-

Żegnamy łaskie bociany 

Kino na Leżakach po raz kolejny zagościło 
w Łasku. Tym razem filmowa uczta na placu 
11 Listopada odbyła się pod szyldem zakończe-
nia wakacji. Mieszkańcy mogli obejrzeć dwie 
komedie. Pierwszą z nich była włoska produk-

LeżakowaLi i ogLądaLi fiLmy 
cja „Jak Bóg da”, a drugą „Słowo na M”. Ła-
ski rynek wypełnił się mieszkańcami. I choć 
miejsc siedzących nie brakowało, łaskowianie 
przyszli nawet z własnymi leżakami i krzesła-
mi. A wszystko po to, aby spędzić ostatnie cie-

płe dni na oglądaniu filmów na dużym ekranie 
„pod chmurką”. Inicjatywa spotkała się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem, dlatego z pewnością 
kino na leżakach powróci w przyszłym roku.

MJ

kaz z bocianiego gniazda będzie dostępny jesz-
cze do końca września.

Program „Łaskie Bociany” nie mógłby, 
oczywiście, istnieć bez fanów. Dlatego tym 
bardziej cieszy fakt, że naszą stronę interneto-
wą odwiedzono w tym sezonie aż 342 tys. razy, 
zaś profil na facebooku doczekał się już 3.161 
polubień. Za taki wynik serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy za rok. Wraz z pierwszymi dniami 
wiosny znów będziemy wspólnie wypatrywać 
naszych prezyjaciół.       MJ
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Nasi juniorzy i kadeci z Proyama, dzielnie walczyli w Macedonii na Mi-
strzostwach Europy juniorów i kadetów światowej organizacji w formu-
łach kickboxingu. Odnotowano ponad 1500 zgłoszeń z 37 krajów.

Hubert Kudra, najmłodszy spośród całej czwórki, zaliczył debiut 
w kadrze narodowej kadetów. Walczył w formule kick light w katego-
rii wagowej + 69 kg. Pokonując Węgra i bardzo silnego Macedończy-
ka, przeszedł przez eliminacje jak burza. Finał był zacięty i zakończył 
się niejednogłośnym wynikiem 2:1, co pokazuje wyrównany poziom na 
szczycie. Bardzo dobre walki, wytrwałość i determinacja doprowadziły 
Huberta na drugie miejsce na podium i tym samym został wicemistrzem 
Europy.

Trójka naszych juniorów, walczyła jednocześnie w dwóch formułach 
- kick light i light contact. Angelika Szczepańska potwierdziła przynależ-
ność do europejskiej i światowej czołówki. W obu swoich bardzo licz-
nych kategoriach wywalczyła brązowe medale. Walki były dobrze po-
prowadzone i z pełnym zaangażowaniem. Niewiele zabrakło do finału, 
ale patrząc na umiejętności i doświadczenie, wszystko jeszcze przed tą 
młodą zawodniczką.

Nasi debiutanci w kadrze narodowej juniorów: Magda Gołębowska 
i Patryk Markowski, dzielnie walczyli ze swoimi przeciwnikami. Magda 
toczyła boje w kategorii do 70 kg. Ostatecznie zdobyła brązowy krążek. 
Patryk wykazał się walecznym sercem i chęcią do walki. Zyskał nowe 
doświadczenie, a regularne treningi i wytrwałość z pewnością doprowa-
dzą go na szczyt kariery sportowej.

Duma rozpiera trenera Stanisława Kołodziejskiego. To właśnie on 
przygotowywał naszą czwórkę do mistrzostw. Tylko intensywne, co-
dzienne treningi i poświęcenie czasu daje takie efekty. Start w Mi-
strzostwach Europy to ogromne wyróżnienie dla każdego zawodnika. 
Nie każdy może tego skosztować, bowiem selekcję prowadzą trenerzy 

huBert kudra - wiceMistrzeM europy
cztery krążki dla zawodników Proyama na Mistrzostwach Europy w kickboxingu

kadry narodowej, uważnie przypatrując się wszystkim zawodnikom na 
turniejach rangi ogólnopolskiej i zgrupowaniach.

SK

Są i tacy, którzy nie wyobrażają sobie wa-
kacji bez spełniania swoich pasji. Świadczy 
o tym spora frekwencja podczas sierpniowego 
turnieju hip-hopowego pn. „Street Styles Sum-
mer Battle”. Była to już czwarta edycja tej im-
prezy i bardzo cieszy nas fakt, że bierze w niej 
udział coraz więcej osób nie związanych na co 
dzień z Łaskim Domem Kultury. W czwartek, 
17 sierpnia br., odbyły się warsztaty taneczne 

Turniej hip-hop
Wakacje minęły jak zwykle zbyt szybko. 
W Łaskim Domu Kultury przebiegały 
one w tym roku pod znakiem remontów 
i intensywnych przygotowań do startu 
w nowy sezon kulturalny. Od początku 
września ruszyły zajęcia w zespołach ta-
necznych, sekcjach plastycznych, wokal-
nych, rozpoczęły się także lekcje gry na in-
strumentach w Społecznym Ognisku Mu-
zycznym. Trwają jeszcze nabory do grup 
teatralnych, można wziąć udział w trenin-
gach capoeiry, czy też zostać słuchaczem 
Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Na naszej nowej stronie internetowej 
(www.laskidomkultury.com.pl) możecie 
znaleźć wszystkie propozycje aktywnego 
spędzania wolnego czasu. chętnych nie 
brakuje i miło nam patrzeć, jak pracow-
nie zapełniają się żądnymi wrażeń i peł-
nymi twórczego zapału adeptami muzyki, 
teatru, tańca itd.

prowadzone przez utytułowanych, doświad-
czonych tancerzy – choreografów: Monikę Ju-
styńską, Klaudię Olszewską i Artura Kuriatę. 
Kilkugodzinny trening był szczególnym wy-
zwaniem dla tych, którzy pierwszy raz w ży-
ciu stanęli na parkiecie sali tanecznej. Efekty 
swoich zmagań z niełatwą sztuką „zawracania 
głowy nogami” młodzi tancerze zaprezentowa-
li podczas piątkowego turnieju, który odbył się 
tradycyjnie w plenerze – na placu 11 Listopada. 
Spośród kilkudziesięciu zawodników startują-
cych w  trzech kategoriach wiekowych jury po 
obejrzeniu wszystkich pojedynków tanecznych 
wyłoniło zwycięzców.

W najmłodszej grupie (do 11 lat) na po-
dium znaleźli się: Anatola Sosnowska (I miej-
sce), Tymon Skoneczny (II miejsce) i Oliwia 
Owczarek (III miejsce). W kategorii 12-15 lat 
zwyciężyła Julia Feliniak, drugi był Michał 

Szymczak, a trzecia – Antonina Wróblewska. 
Laureatami konkursu w najstarszej grupie (po-
wyżej 16 lat) zostali: Kamil Pierzchała (I), Ma-
teusz Soboszko (II) i Patrycja Amborska (III).

Organizatorzy przewidzieli również nagro-
dę dla najbardziej zwariowanego tancerza tur-
nieju – w tym roku na to miano zasłużył Ma-
riusz Kacprzak. 

W imprezie wzięli udział zawodnicy z Ła-
sku, Szadku, Zadzimia, Łodzi, Konstantynowa 
Łódzkiego, Buczku i Wodzisławia Śląskiego. 

Bardzo cieszy nas to, że nasi łascy tancerze 
dobrze wypadają w tego rodzaju konkursach, 
co świadczy o wysokim poziomie instruktor-
skim naszej kadry. Do grup hip–hop można 
jeszcze dołączyć – być może w kimś drzemią 
ukryte talenty? Serdecznie zapraszamy! Więcej 
informacji w internecie.

Magdalena Kelnerowska 



W dniu 30 września br. mija termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za III kwartał 2017 r.

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

 * * *
Do dnia 30 września br. należy uiścić III 

ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w roku 2017. 
W przypadku niedokonania opłaty w ustawo-
wej wysokości i w terminie do dnia 30 wrze-
śnia 2017 r., przedsiębiorca może jeszcze do-
pełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych 
dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje po-
większona o 30% opłaty należnej za korzysta-
nie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 
Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych spowo-
duje wygaśnięcie zezwoleń.

 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wernisaż wystawy malarstwa Marii Dolaty 6 ŁDK TPZŁ i ŁDK 
2. Koncert inauguracyjny (zakup fortepianu)  

pt. „Cezary Sanecki i goście”  
8 ŁDK  ŁDK 

3. Wykład Uniwersytetu III Wieku  
dr n. m. Przemysław Szczepanowski  
„Sen i jego zaburzenia” 

10 ŁDK  ŁDK  

4. Wyjazd do term w Uniejowie 13 termy w Uniejowie ŁDK 

5.  „Biesiada pod Złotym Liściem” 21 ŁDK ŁDK 

6. Wykład Uniwersytetu III Wieku dr Mateusz 
Gaze „Perswazja i manipulacja w mediach” 

24 ŁDK  ŁDK  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej klasy A MULKS Łask – 
GKS Zapolice 

7 CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Młodzik D1 – liga okręgowa – MULKS 
Łask – Warta Sieradz  

7 CSiR - stadion MULKS Łask 

3. Mecz piłki nożnej klasy A MULKS Łask – 
Słowian Dworszowice   

14 CSiR - stadion MULKS Łask 

4. Trampkarze C1, liga wojewódzka – 
MULKS Łask - Pogoń Zduńska Wola 

18 CSiR - stadion MULKS Łask 

5. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask - GLKS Strzelce Wielskie  

28 CSiR – stadion  MULKS Łask  

6. Junior młodszy – liga wojewódzka - 
MULKS Łask – „Sokół” Aleksandrów 
Łódzki   

28 CSiR – stadion  MULKS Łask  

7. Trampkarze C1, liga wojewódzka – 
MULKS Łask - Stal Niewiadów 

28 CSiR – stadion MULKS Łask 

8. Młodzik D1 – liga okręgowa – MULKS 
Łask – WKS Wieluń 

28 CSiR – stadion MULKS Łask 

9. XXII Łaskie Święto Latawca  30 CSiR - stadion Klub 
Modelarstwa 
Lotniczego i 
Kosmicznego 
ŁDK, powiat 
łaski 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w październiku

komunikaTy 
burmisTrza łasku

Prawie 1,5 promila alkoholu we krwi miał 
26-letni łodzianin zatrzymany przez łaskich 
policjantów po tym gdy staranował bariery 
ochronne na trasie S-8 i uciekł z miejsca zda-
rzenia porzucając samochód. Jak się okazało 
mężczyzna nie miał też prawa jazdy. W tej sy-
tuacji trafił do aresztu i grozi mu nawet 2-letni 
pobyt za kratkami.

Mężczyzna prawdopodobnie zdawał sobie 
sprawę z tego, że nie miał prawa prowadzić po-
jazdu, bo po kolizji zaczął uciekać wzdłuż S-8. 
Świadkowie wskazali policjantom kierunek 
ucieczki kierowcy, do akcji włączył się też pa-
trol drogowy wspomnianej ekspresówki. W tej 
sytuacji uciekinier nie miał szans na uniknięcie 
odpowiedzialności za jazdę pod wpływem al-
koholu i bez uprawnienia.            (er)

uciekinier na s-8

Policjanci z Łasku pod nadzorem prokuratury 
prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży 
pieniędzy w gabinecie ginekologicznym po-
radni „K” przy szpitalu w Łasku. W związ-
ku z powyższym policja zwraca się z proś-
bą o zgłaszanie się pokrzywdzonych kobiet 
do Komendy Powiatowej Policji w Łasku, 
ul. 9 Maja 32/36, celem złożenia zeznań w tej 
sprawie. Termin zgłaszania się pokrzywdzo-
nych: do 30 września 2017 roku.

kradzieże w poradni „k” 

Wyjątkowym brakiem wyobraźni wykazała 
się 29-letnia matka z gminy Buczek, pod któ-
rej opieką znajdowało się 2 dzieci, choć kobieta 
była pijana. Zapewne dlatego dwuletni chłopiec 
połknął leki. Dziecko odtransportowano śmi-
głowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
do szpitala w Łodzi, a kobieta, u której stwier-
dzono 2 promile alkoholu w organizmie, trafiła 
do izby zatrzymań. Drugim dzieckiem zajęła się 
rodzina nieodpowiedzialnej matki.      (er)

pijana maTka

Był postacią nietuzinkową, wyraźnie wyróżniającą się wśród rówieśników. 
Do tego pasjonatem dziejów Łasku i drukarstwa. W słowie drukowanym 
dostrzegał olbrzymią moc, dlatego z takim zacięciem przygotowywał 
różnorodne opracowania i sam dbał, by ujrzały światło dzienne w postaci 
artykułów prasowych czy książek. Był także regionalistą, zakochanym po 
uszy w swoim Łasku. 25 września 2017 r. minęła dwudziesta rocznica śmierci 
Stanisława Rusina. 

Był autorem kilku książek, m.in. o rodzie Łaskich, opracował też dzieje 
miejscowej OSP. Tej ostatniej książki nie zdążył dokończyć, ale kilka lat 
później trafiła ona do rąk czytelników. Spoczął na łaskim cmentarzu. Kilka 
lat temu z inicjatywy przyjaciół na mogile pojawiła się piaskowcowa tablica 
przypominająca postać S. Rusina.               (p) 

pamięci sTanisława rusina
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Kiedy 78 lat temu na śpiący Wieluń spadły 
bomby lotnicze nie podejrzewano, że 
rozpoczął się największy konflikt zbrojny 
w historii świata. Zaledwie kilkanaście dni 
później, 17 września 1939 r., ze wschodu 
nadszedł kolejny cios, który złamał 
obowiązujący wówczas polsko-sowiecki 
pakt o nieagresji. Europa stanęła w ogniu, 
a Polacy stanęli do ofiarnej walki o wolność 
i tożsamość.

1 września Łask uczcił 78. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się 
na cmentarzu parafialnym, gdzie ceremonię po-
prowadził mjr Andrzej Truskowski. - Wszyst-
kim, którzy zginęli i ucierpieli w działaniach 
wojennych, zarówno żołnierzom, jak i cywi-
lom, oddajemy dzisiaj hołd i nie zapominamy, 
bo, jak mówił Jan Paweł II, „Naród, który za-
pomina o swojej historii jest skazany na zagła-
dę”. Trudno pojąć, jak to możliwe, że synowie 
cywilizowanego narodu, spadkobiercy Beetho-
vena i Goethego w niepojęty sposób przemieni-
li się w bestie, mordowali podbite narody, czy-

pamiętny wrzesień
niąc to okrutnie i na masową skalę. Wszystko 
to wydaje się niemożliwe, ale to ludzie ludziom 
zgotowali ten los - powiedziała sekretarz gmi-
ny Beata Mielczarek, przypomniała o pierw-
szych dniach wojny i okrucieństwie okupanta. 

Po odczytaniu apelu pamięci i salwie ho-
norowej przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, sejmu, reprezentanci wojska, mia-
sta, powiatu, ZHP, stowarzyszenia i instytucje 
z Łasku oraz delegacje szkół złożyli kwiaty na 
grobach żołnierzy poległych podczas II wojny 
światowej. Oddali w ten sposób hołd bohate-
rom Września. 

Mieszkańcy Łasku pamiętali także o 78. 
rocznicy ataku na Polskę wschodniego sąsiada. 
Cios zadany w plecy 17 września 1939 roku 
okazał się jeszcze jednym bolesnym zdarze-
niem podczas ostatniej wojny. Uroczystości 
rocznicowe odbyły się na łaskim cmentarzu 
u stóp tablicy katyńskiej. O historycznym zna-
czeniu rocznicy mówił burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek. Delegacje instytucji, organi-
zacji i mieszkańców Łasku złożyły kwiaty pod 
tablicą katyńską.                   M. janiszewski



 

Piknik lotniczy


