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

najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu życzymy, aby Wasza codzienna praca, 
życie sprawami szkoły, twórcze działania znalazły akceptację oraz trwałą wdzięczność 

wychowanków i ich rodziców. Życzymy również wiele radości płynącej 
z poszukiwania mądrych rozwiązań oraz docierania do źródeł wiedzy.

Wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli składamy podziękowania za trud, 
wysiłek i zaangażowanie. Życzymy zdrowia, pogody ducha, dalszych sukcesów, 
wszelkiej pomyślności i samych dobrych dni w całym roku szkolnym 2014/2015.

Z wyrazem szacunku,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik 

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek

Po mszy z udziałem rolników i gości 
uroczystego otwarcia dożynek dokonał bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek w towa-
rzystwie zastępcy przewodniczącego Rady 
Miejskiej Wojciecha Madeja. Powitano 
przede wszystkim bohaterów tego dnia - jak 
stwierdził burmistrz - czyli łaskich rolników, 
ale także licznych gości, m.in. senatora An-
drzeja Owczarka i posła Piotra Polaka, posła 
II kadencji Władysława Tomaszewskiego, 
radną Sejmiku Wojewódzkiego Irenę Marię 
Nowacką, przedstawiciela Urzędu Marszał-
kowskiego dyr. Radosława Radwańskiego, 
starostę łaskiego Cezarego Gabryjączyka 
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Starostwa Powiatowego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

M A M Y

składają
Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łasku

W BaŁUCZU

PLONÓW
Tegoroczne plony nie były złe, ale sytuacja 
wielu rolników i wsi polskiej nie jest 
wesoła. Spowodowane to jest sytuacją za 
naszą wschodnią granicą i restrykcjami, 
jakie dotknęły polskie rolnictwo - mówili 
rolnicy podczas niedawnych gminnych 
dożynek zorganizowanych w Bałuczu. Na 
tamtejszym boisku w sąsiedztwie szkoły 
spotkali się rolnicy gminy Łask i liczni 
goście tegorocznego święta plonów.

Starościna Barbara Heblewska - od 22 lat 
wraz z mężem Zbigniewem prowadzi gospo-
darstwo rolne we wsi Młynisko. Gospodar-
stwo specjalizuje się w produkcji roślinnej 
i chowie bydła rzeźnego. Jest mamą dwojga 
dzieci: Aleksandry i Damiana.
Starosta Ireneusz Łaguniak - od 30 lat wraz 
z żona Wandą prowadzi 30-hektarowe gospo-
darstwo rolne w Stryjach Paskowych, specjali-
zujące się w produkcji bydła mlecznego i rzeź-
nego. Pan Ireneusz z zawodu jest cieślą. Ma 
czworo dzieci - syna Grzegorza i trzy córki: 
Justynę, Marlenę i Ewelinę. Od 1992 roku jest 
sołtysem sołectwa Stryje Paskowe, nie ską-
pi czasu na pracę społeczną na rzecz lokalnej 
społeczności.

i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja 
Banaszczyka, szefa Sztabu 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Łasku ppłk. Piotra Wojt-
czyka, prezesa LGD „Dolina Grabi” - Annę 
Doliwę, przedstawicieli gmin, radnych mia-
sta i powiatu, Łaskie Bractwo Strzelców 
Kurkowych, panie z KGW, przedstawicieli 
instytucji i organizacji związanych z wsią, 
a także sponsorów.

Następuje jeden z najważniejszych momen-
tów dożynek - wręczenie przez starostów: Barba-
rę Heblewską ze wsi Młynisko i Ireneusza Łagu-
niaka ze wsi Stryje Paskowe bochna chleba upie-
czonego z tegorocznego ziarna. Chleb przyjmuje 
burmistrz G. Szkudlarek w towarzystwie W. Ma-
deja. „Zapewniam, że ten bochen będziemy dzie-
lić sprawiedliwie” - zapewnia burmistrz.

 Na ręce burmistrza nadeszły liczne listy 
z najlepszymi życzeniami dla rolników gmi-
ny Łask, m.in. od ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi Marka Sawickiego, posła Mieczysława  
M. Łuczaka, wojewody łódzkiego Jolanty Cheł-
mińskiej, marszałka województwa łódzkiego 
Witolda Stępnia, dyrektora Kasy Rolniczego  
Ubezpieczenia Społecznego Elżbiety Nawroc-
kiej, dyrektora ŁODR w Bratoszewicach To-
masza Mroczka. Osobiście życzenia złożyli:  
A. Owczarek, P. Polak, M. Nowacka, Radosław 
Radwański, Grażyna Czyżak (w imieniu posła 
Marka Matuszewskiego), Cezary Gabryjączyk, 
Cezary Duraj (w imieniu posłanki Agnieszki 
Hanajczyk), Iwona Ratajczyk (w imieniu wójta  
B. Węglewskiego).

Ważnym punktem święta plonów jest 
wręczanie przez gospodynie i gospodarzy 
wieńców dożynkowych. Od przedstawicieli 5



Znawcy problematyki samorządowej przyznają, że praca w samorządzie lokalnym to 
w dzisiejszych czasach odpowiedzialne zajęcie, wymagające podejmowania trudnych 
decyzji, często decyzji przeciwstawiających się hegemonii państwa narzucającego 
samorządom kolejne obowiązki bez nawet częściowej rekompensaty finansowej kosztów 
tych zadań. Dziś przedstawiam Państwu problem zajmujący nas od kilku miesięcy, 
mający ogromne znaczenie dla przyszłości i dalszego rozwoju gminy Łask.
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PrZEJęCIE PrZEZ gMINę Dróg KrAJOWYCH?

Problem dotyczy narzucenia gminie obowiązku przejęcia do-
tychczasowych dróg krajowych. Zacznijmy od wskazania obowią-
zującego w tym zakresie prawa. Art 10 ust. 5 ustawy o drogach 
stanowi „Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcin-
kiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony 
dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej”. 
Na podstawie tego przepisu prawa w związku z oddaniem S-8 pań-
stwo uznaje, że dotychczasowe drogi krajowe nr 12 i nr 14 stają się 
z mocy cytowanego przepisu drogami gminnymi. Kilka okolicznych 
gmin, w tym Łask, twierdzi jednak, że ten przepis prawny nie doty-
czy interesującego nas stanu faktycznego. S-8 to w naszej ocenie nie 
nowy odcinek istniejącej drogi, ale zupełnie nowa droga, o innych 
parametrach i nawet innej nazwie. Jest zatem sprzeczne rozumienie 
tego przepisu.

W przypadku wątpliwości w rozumieniu przepisu prawa nale-
ży zastosować elementarne zasady wykładni (interpretacji) wypra-
cowane jeszcze przez starożytnych Rzymian. Mianowicie należy 
dokonać wykładni owego przepisu w kontekście aktu prawnego, 
w którym się znajduje, a nawet całego systemu prawa. Wskażmy 
zatem inne przepisy ustawy o drogach pomocne w rozumieniu prze-
pisu cytowanego. Art 10 ust.4 „Nowo wybudowany odcinek drogi 
zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży”. Treść tego 
przepisu problem rozstrzyga. Czyż bowiem S-8 nazwana została 
drogą krajową nr 12 lub nr 14 i czy leży w ciągu którejś z tych dróg? 

Szukajmy wsparcia w kolejnych przepisach. Art 6 ustawy „Do 
dróg wojewódzkich zalicza się drogi /.../stanowiące połączenia mię-
dzy miastami, mające znaczenie dla województwa”. Sporne drogi 
spełniają kategorię co najmniej dróg wojewódzkich, bowiem łączą 
miasta powiatowe Kalisz, Sieradz, Zduńską Wolę, Łask, Pabiani-
ce, Łódź i  na pewno mają znaczenie w skali województwa. Kolej-
ny pomocny przepis. Art 7: „Do dróg gminnych zalicza się drogi 
o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom”. Konia 
z rzędem temu, kto potrafi udowodnić, że dotychczasowe drogi kra-
jowe stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym po-
trzebom. Proszę sobie wyobrazić, że droga do Szadku, która jest 
drogą wojewódzką, byłaby o 2 kategorie ważniejsza niż drogi 12 
i 14 po przejęciu ich przez gminy.

Zatem co dalej? Prawo przewiduje rozstrzyganie takich sporów 
zwanych negatywnymi sporami kompetencyjnymi - art 22 k.p.a. Już 
kilka miesięcy temu wskazaliśmy w piśmie do GDDKiA - jest spór 
kompetencyjny, idźcie do sądu administracyjnego. Tymczasem chce 
się władczo narzucić gminom znów kosztowne zadanie bez pienię-
dzy. Właśnie i tu kolejna odsłona problemu. Pracownicy GDDKiA 
mówią: ależ my na te drogi nie mamy pieniędzy. Województwo - 
gdy zaproponowaliśmy przejęcie spornych dróg, odpowiedziało jak 
najbardziej logicznie i sensownie: - mamy swoje zadania, na prze-
jęcie nowych dróg nie mamy pieniędzy. Sprawa nabrzmiewa coraz 
bardziej, a państwo zamiast wszcząć przewidziane prawem procedu-
ry, próbuje władczo wymusić na gminach skrajnie niekorzystne dla 
nich rozwiązania. Przytoczmy jeszcze art. 167 ust. 1 Konstytucji: 
„Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w do-
chodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań”. 

I ostatni wątek sporu. Opisywane drogi są w złym stanie tech-
nicznym, ale kilka lat wytrzymają. Co jednak będzie gdy przyjdzie 
czas koniecznych remontów, gdy zaczną sypać się mosty? Naszej 
gminy problem dotyka szczególnie boleśnie, gdyż...

...JEST TYCH Dróg 17 KM

Przez niektóre gminy drogi krajowe nie przebiegały. Mieszkań-
cy tych gmin korzystać będą z dotychczasowych dróg krajowych, ale 
koszty ich utrzymania i remontów ponosić będą mieszkańcy naszej 
gminy z własnych podatków, a przecież drogi gminne to drogi z zało-
żenia służące mieszkańcom gminy. Tylko bieżące utrzymanie tych dróg 
to kilkaset tysięcy zł rocznie (w zależności od zimy). 

Te kilkaset tysięcy i  w przyszłości miliony na remonty to pieniądze 
zabrane z wielu inwestycji potrzebnych w naszej gminie. Dlatego tak 
ważne jest nie uleganie presji i wykorzystanie wszystkich możliwo-
ści aby to „kukułcze jajo” nie zostało przekazane gminie.

I na wszelki wypadek - gdyby ktoś stwierdził - no jakiś zarządca 
drogi musi być. Słusznie, jest problem, nie chowajmy głowy w piasek 
ale stwórzmy jakieś sensowne prawo, np. podzielmy tę odpowiedzial-
ność na wszystkie szczeble samorządu (województwo, powiat, gmina).

I jeszcze szczegół mało istotny, wyraźnie jednak pokazujący jak 
traktuje nas dotychczasowy zarządca drogi. W wielu miejscach zazna-
czone są do wycinki od kilku miesięcy, uschnięte drzewa znajdujące się 
w pasach dróg krajowych. Publikujemy zdjęcie takiego drzewa znajdu-
jącego się przy ul. Żeromskiego niedaleko mostu na Grabi. „Wepchnie” 
się drogę gminie, niech gmina się martwi.<

15 września 2014
gabriel Szkudlarek
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sołectw Wola Bałucka i Wola Stryjewska 
wieniec otrzymuje senator A. Owczarek, któ-
ry swoimi działaniami od lat wspiera gminę 
Łask. Budy Stryjewskie ofiarowują wieniec 
przedstawicielowi marszałka województwa 
R. Radwańskiemu. Burmistrz Łasku otrzymu-
je wieniec od sołectwa Wiewiórczyn. Z kolei 
zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej  
W. Madej odbiera winiec w postaci arki Noego,  
zmagającej się z przeciwnościami tak samo 
jak teraz polskie rolnictwo, oceniony potem 
przez jury jako najpiękniejszy podczas do-
żynek od sołectwa Bałucz. Wieniec od sołec-
twa Orchów odbiera starosta C. Gabryjączyk, 
a przewodniczący Rady Powiatu A. Banasz-
czyk - od sołectwa Teodory. Przedstawicielo-
wi wojska szefowi Sztabu 32. BLT P. Wojt-
czykowi wieniec wręczyli przedstawiciele so-
łectw Wrzeszczewice i Wrzeszczewice Nowe. 

3 Sołectwo Wydrzyn swój wieniec przekazało 
uroczyście przewodniczącemu Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
Józefowi Rychlikowi. Sołectwa Okup Mały 
i Okup Wielki uhonorowały wieńcem dożyn-
kowym księdza z borszewickiej parafii Grze-
gorza Kruszewskiego. Zgodnie ze zwyczajem 
nie zabrakło przyśpiewek z dowcipnymi uwa-
gami skierowanymi pod adresem m.in. obda-
rowywanych.

Po tej części oficjalnej rozpoczęło się degu-
stowanie potraw regionalnych i występy zespo-
łów, m.in. ŁDK. Na estradzie wystąpiła także 
młodzież z Bałucza i Okupa, kapela „Szadko-
wiacy”, a także orkiestra parafialna z Borsze-
wic legitymująca się… 130-letnią metryką. 
Piękna pogoda sprzyjała wielogodzinnej zaba-
wie na świeżym powietrzu.<

(P)

Organizatorzy gminno-parafialnych dożynek w Bałuczu dziękują wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do uświetnienia święta plonów. Szczególnie dziękują sponsorom: 
- „MYKOgEN POLSKA” Karszew
- ZPHU Antoni Mataśka, Agnieszka Mataśka, Wymysłów
- INTEr AUTO SYKUŁA SPóŁKA JAWNA, Damian i roman Sykuła, Wieluń 
- ŻWIr BUD S.C., Podębski, Konstantynów
- PPHU TOMrED. Tomasz Przybylski, Wydrzyn

SPONSORZY

ŚWIĘTO PLONÓW...

Po odegraniu hymnu państwowego głos 
zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
który przypomniał dramatyczne chwile sprzed 
75 lat, kiedy to ojczyzna zaczęła być rozdzie-
rana przez bezlitosnych najeźdźców. Mówił też 
o heroicznej walce polskich żołnierzy i harce-

rzy, o okrutnych wywózkach i losach zesłań-
ców na Sybir. Burmistrz wyraźnie zaakcento-
wał konieczność posiadania silnej armii i zgo-
dy na wszystkich szczeblach, bowiem są warto-
ści nadrzędne, a tylko mądrość i zgoda zapewni 
bezpieczeństwo niepodległej Polsce. 

Po modlitwie w intencji poległych i pomor-
dowanych, którą odmówił ks. kan. ppłk Krzysz-
tof Majsterek, odczytano apel pamięci i oddano 
salwę honorową, następnie delegacje złożyły 
kwiaty pod katyńskim pomnikiem.<

MJ

Pamiętamy o 17 września 1939 roku
17 września 1939 roku Związek radziecki zaatakował Polskę i zajął znaczną część jej wschodnich obszarów. Był to cios w plecy zadany naszemu 
krajowi toczącemu krwawe walki z najeźdźcą hitlerowskim. Dokładnie w 75 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę odbyła się uroczystość 
upamiętniająca to dramatyczne wydarzenie. Na łaski cmentarz przybyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, wojska, władz gminy 
i powiatu, policji, straży pożarnej, ZHP, Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych oraz delegacje organizacji i szkół z naszego miasta.

WYBOrY - 19 września br. komisarz wyborczy w Sie-
radzu powołał miejską komisję wyborczą oraz powia-
tową komisję wyborczą w związku z zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi. 
WIZYTA gości z Elbtalaue - w dniach 26-29 września 
br. gmina Łask gościć będzie delegację z partnerskiej 
gminy Elbtalaue.
AMErYKAŃSKIE F-16 - w pierwszych dniach 
września br. do 32. BLT przyleciało 7 myśliwców Sił 
Powietrznych USA oraz ponad sto osób personelu na-
ziemnego z Aviano. Amerykańscy piloci od pierwszych 
dni brali udział w szkoleniach z polskimi lotnikami oraz 
żołnierzami innych rodzajów sił zbrojnych. Od listopa-
da 2012 r. w 32. BLT stacjonuje stały pododdział Avia-
tion Detachment Sił Powietrznych USA. Ostatnio po 2 
latach służby w Polsce zakończy misję dowódca Kom-
ponentu Sił Powietrznych mjr pil. Matthew R. Spears, 
którego zastąpił ppłk pil. Jack F. Harman.
ŚWIęTO 32. BLT - uroczystą zbiórką żołnierze zain-
augurowali obchody święta Bazy. Gen. bryg. pil. Da-
riusz Malinowski pogratulował kadrze oraz pracowni-
kom wysokich osiągnięć i kwalifikacji zawodowych 
oraz złożył życzenia. Podczas pikniku rodzinnego pre-
zentowano sprzęt służący łaskim lotnikom. 
KADECI z Ostrowa - na Centralnym Zlocie Klas 
Mundurowych w Żaganiu (6-10 października br.) woj. 
łódzkie reprezentować będzie klasa mundurowa z ZSO 
w Ostrowie. To duże wyróżnienie dla kadetów i peda-
gogów. 
KOrEB browar - otrzymał w Poznaniu Certyfikat 
Najwyższa Jakość za najwyższą jakość produkcji piwa 
opartą na tradycyjnych recepturach oraz wzorcowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem. Certyfikat przyznało po 
raz trzeci Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad 
Jakością.
UNIWErSYTET III WIEKU w Łasku rozpoczął 
nowy rok akademicki 23 bm. wykładem inauguracyj-
nym w ŁDK pt. „Kształtowanie wizerunku miasta”, 
a wygłosiła go architekt urbanista Beata Konieczniak. 
AMAZONKI z Łasku obchodzić będą 26 paź-
dziernika br. 10-lecie istnienia. Uroczyste spotka-
nie z tej okazji rozpocznie się tego dnia (niedziela)  
o godz. 11 w kolumnieńskiej szkole.
BOCIANY z Łasku, które można było oglądać w in-
ternecie dzięki zainstalowanej przy gnieździe kamerze, 
odleciały już do ciepłych krajów. Zobaczymy je dopiero 
w przyszłym roku.
OrLIKOWY finał - 11 października br. na Orli-
kach w Łasku i Kolumnie odbędzie się finał wo-
jewódzki Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce noż-
nej dziewcząt i chłopców w kat. wiekowej 11 - 13  
i 14 - 16 lat. Organizatorami imprezy są: Urząd Mar-
szałkowski w Łodzi, Łódzki Szkolny Związek Spor-
towy, gmina Łask. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
kibiców i sympatyków piłki nożnej.<
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W naszej gminie znalazła się grupa pań, 
które pod przewodnictwem Marzanny Grałki 
postanowiły pokazać swoje prace. Od 4 kwiet-
nia 2014 r. przez miesiąc można było oglądać 
wytwory ich rąk na wystawie w Łaskim Domu 
Kultury poświęconej rękodziełu pod nazwą 
„Wyciągnięte z szuflandii”. Był to nieocze-
kiwany sukces. Wyroby bardzo się podoba-
ły, a grupa kobiet, autorek przepięknych prac 
otrzymała dalsze propozycje wystawiennicze. 
Przez całe lato można było podziwiać ręcznie 
wykonane koronkowe i haftowane serwety, 
obrusy, haftowane obrazy, biżuterię, decoupa-
ge i inne cudeńka. W czerwcu na Jarmarku 
Łaskim, w lipcu na Festiwalu Róż (specjalnie 
przygotowana kolekcja z różą w tle), w sierp-
niu na dożynkach w Zelowie, Mixerze Regio-

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda 
Wojewódzka Policji w Łodzi uruchomiła specjalną skrzynkę 
elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe 
świadczące o agresywnym, rażąco naruszającym zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców.

Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świado-
mość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie za-
rejestrowanych zdarzeń, mogą być poproszeni o udział w czynnościach 
w tej sprawie. 

 
Jeśli byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij!
Adres mailowy: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

 Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykrocze-
nia niezbędne jest podanie: 
- daty, godziny i miejsca zdarzenia (miejscowość, ulica, nr drogi)
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
- danych zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, 
ewent. numer telefonu.

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe 
sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale 
również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych 
oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu 
stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do 
prowadzenia pojazdu.<

STOP AGRESJI DROGOWEJ

nalnym w Sieradzu, we wrześniu na Mixerze 
Regionalnym w Łodzi.

Przyszedł czas, aby z grupy nieformalnej, 
ale prężnie działającej, uczynić zorganizowane 
stowarzyszenie, co stwarza wiele możliwości 
odnośnie współpracy, szkoleń i aplikacji gran-
tów. Szukano pomocy w postawieniu pierw-
szych kroków, pisania statutu i rejestracji „Szu-
flandii”. Tym razem również, jak w wielu in-
nych przypadkach, można było liczyć na naszą 
LGD i jej niezastąpioną prezes Annę Doliwę. 

3 września br. w siedzibie Lokalnej Gru-
py Działania „Dolina rzeki Grabi” w Łasku 
odbyło się zebranie założycielskie stowarzy-
szenia „Szuflandia”. Grupę założycielską sta-
nowiło 30 kobiet. Został uchwalony statut or-
ganizacji, po czym wybrano Zarząd i Komisję 

Rewizyjną. W skład Zarządu wchodzi 6 osób: 
Marzanna Grałka - przewodnicząca, Edyta Be-
kier-Kowalczyk - wiceprzewodnicząca, Dorota 
Pawlikiewicz - skarbnik. Anna Złomańczuk - 
sekretarz, Jadwiga Lipowska - członek i Jolan-
ta Nawrocka - członek

Najważniejsze cele stowarzyszenia to:
1.  Skupianie pasjonatów, artystów, animatorów 

szeroko rozumianych dziedzin sztuki i ręko-
dzieła artystycznego, ułatwiając im rozwój 
artystyczny

2.  Inspirowanie działań na rzecz rozwoju kul-
tury 

3.  Wspomaganie członków stowarzyszenia 
w działalności gospodarczej, kulturalnej 
i społecznej 

4.  Krzewienie rękodzieła w regionie i po za 
nim. Prowadzenie różnego rodzaju dzia-
łań mających na celu integrację społeczną 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu mieszkańców 

5.  Realizowanie działań z zakresu nauki, edu-
kacji, oświaty i wychowania.

Członkinie „Szuflandii” spotykać się będą, 
dzięki przychylności dyrektor Bożeny Troc-
kiej-Dąbrowy, w Bibliotece Publicznej w Ła-
sku w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 
o godz. 18. Stowarzyszenie jest otwarte i zapra-
sza wszystkie chętne kobiety zainteresowane rę-
kodziełem i wykazujące społecznego ducha.

Pierwsze działania mające na celu wspól-
ne tworzenie ozdób bożonarodzeniowych, a co 
za tym idzie ubranie świątecznego drzewka, 
skierowane będą do szkół, głównie wiejskich. 
Wierzymy, że także dzięki takim inicjatywom 
skierowanym do młodego pokolenia uda się 
popularyzacja rękodzieła.

Pragnę na zakończenie serdecznie podzię-
kować Annie Doliwie i radcy prawnemu LGD 
Piotrowi Skupińskiemu, gdyż bez ich pomocy 
trudno byłoby sprawnie doprowadzić do reje-
stracji stowarzyszenia. Za wsparcie dzięku-
ję gorąco Jadwidze Pokorze, niedoścignionej 
i znanej w całej Polsce (i nie tylko) koronkarce 
i zarazem członkini Zarządu LGD.

Życzę owocnej pracy twórczej wszyst-
kim członkiniom stowarzyszenia „Szuflandia” 
i długich lat prężnej działalności.<

Janina Kosman
zastępca burmistrza

„SzuflanDia” 

już zorganizowana
Od zarania dziejów kobiety zajmowały się robótkami ręcznymi. Była to 
konieczność, gdyż nie znano innych sposobów wytwarzania przedmiotów 
użytkowych jak również służących ozdobie pomieszczeń i odzieży. Obecnie 
przy wszechobecnym przemyśle ręcznie wykonywane przedmioty należą 
niemal rzadkości, ale są bardzo cenione. Wiele kobiet wykazuje zdolności 
manualne i mając odrobinę czasu zajmuje się haftem, szydełkowaniem 
czy innymi technikami robótek ręcznych. Pozostaje to jednak w sferze 
zainteresowań, hobby, a nie zawodu. 
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Starosta łaski będzie pełnił funkcję współ-
przewodniczącego komisji z ramienia strony sa-
morządowej wspólnie z ministrem administracji 
i cyfryzacji Andrzejem Halickim reprezentują-
cym w tym gremium stronę rządową. Faktyczne 
prowadzenie obrad komisji spoczywać będzie 
na staroście. 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego jest organem pomocniczym Rady 
Ministrów stanowiącym forum wypracowy-
wania wspólnego stanowiska rządu i samo-
rządu terytorialnego. Komisja Wspólna Rządu 

StaroSta ŁaSki przewodniczącym 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
W lipcu br. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Wspólnej rządu i Samorządu Terytorialnego pod 
przewodnictwem Wojciecha Długoborskiego. Następne poprowadzi już starosta łaski Cezary gabryjączyk.

i Samorządu Terytorialnego jest, obok Komisji 
Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski 
i Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go-
spodarczych, jedną z trzech Komisji Wspólnych 
działających przy Radzie Ministrów.

- W skład Komisji wchodzi po 12 przed-
stawicieli strony rządowej i samorządowej. Ze 
strony rządowej jest to minister właściwy do 
spraw administracji publicznej oraz 11 przed-
stawicieli powoływanych przez prezesa Rady 
Ministrów na wniosek wspomnianego ministra. 

Stronę samorządową reprezentują po dwie oso-
by będące przedstawicielami sześciu korporacji 
samorządowych z całego kraju - mówi Cezary 
Gabryjączyk.

Starosta Łaski do Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego dołączył w 2010 
roku z rekomendacji Związku Powiatu Polskich. 
Rekomendację Związku Powiatów Polskich na 
stanowisko przewodniczącego Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego starosta 
łaski otrzymał w lutym br.<

Dariusz Cieślak

W trakcie godzinnej debaty uczestnicy 
panelu prowadzili dyskusję nad tezą: Re-
strukturyzacja szpitali powiatowych to w ich 
obecnej sytuacji konieczność. Czy powiaty 
są jeszcze w stanie same dokonać zmian tak, 
by uratować szpitale, czy też jedynym roz-
wiązaniem jest ich prywatyzacja? Czy nie ro-
dzi to zagrożenia podziału pacjentów na lep-

StaroSta ŁaSki moderatorem 
panelu na Forum Ekonomicznym w Krynicy 
Starosta łaski Cezary gabryjączyk był 
moderatorem panelu „restrukturyzacja 
szpitali powiatowych” podczas XXIV 
Międzynarodowego Forum Ekonomicznego 
i VIII Forum regionów.

szych i gorszych? Jaką rolę w procesie po-
winien pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia?

- Prowadzenie i moderowanie tak ważne-
go dla samorządowców panelu to dla mnie 
ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a jednocze-
śnie potwierdzenie, że to czego dokonaliśmy 
w powiecie łaskim zostało dostrzeżone jako 
przykład godny do naśladowania. Ponieważ 
działania uratowały szpital w naszym powie-
cie - mówi Cezary Gabryjączyk. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój to 
największa konferencja w Europie Środko-
wej i Wschodniej. Co roku na Forum, któ-
re organizowane jest na początku września, 

W szkołach powiatu łaskiego w tym roku szkolnym naukę pobiera 
łącznie 1335 uczniów, w tym w klasach pierwszych szkół ponadgim-
nazjalnych - 331. Niestety, wciąż daje o sobie znać niż demograficz-
ny.

Największa liczba uczniów uczęszcza do I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Łasku. W 14 oddziałach uczy się 390 uczniów, z czego w 5 
klasach pierwszych - 120. 365 uczniów uczęszcza do 14 oddziałów 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, w tym do 5 klas 
pierwszych - 131. Dwie klasy pierwsze utworzono w Zespole Szkół 
Ogrodniczych w Ostrowie. Łącznie do 8 oddziałów szkoły w Ostro-
wie uczęszcza 177 uczniów, w tym do klas pierwszych - 44. W Ze-
spole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach w 6 oddziałach uczy się 
łącznie 155 uczniów, w tym w klasie pierwszej - 36. W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku do 4 oddziałów uczęszcza 125 
uczniów.

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku 
uczęszcza łącznie 123 wychowanków. Warto nadmienić, że w pla-
cówce tej od września bieżącego roku została uruchomiona klasa 
pierwsza dla dzieci z autyzmem.<

Halina Janiszewska

przyjeżdża ponad 2500 gości - liderów życia 
politycznego, gospodarczego i społecznego 
- oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów 
Europy, Azji i Ameryki.

Oprócz starosty C. Gabryjączyka w pa-
nelu udział wzięli również: 
●  Radoslav Čuha, wiceprzewodniczący, 

Urząd Samorządowego Kraju Preszow-
skiego, Słowacja

●  Tomasz Watros, burmistrz, gmina Skwie-
rzyna

●  Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek, 
Sejm RP 

●  Józef Grabowski, dyrektor naczelny,  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

●  Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor,  
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie.<

Dariusz Cieślak

Nowy rok szkolny 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym  
w Łasku otworzył starosta łaski - Cezary gabryjączyk.
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Powiat łaski na Mixerze Regionalnym - 
ŁóDzkie 2014
2 i 23 sierpnia br. w Łęczycy i Sieradzu odbyły się dwie pierwsze części wydarzenia promocyjnego pod nazwą Mixer 
regionalny - Łódzkie 2014. Jak co roku, w imprezie udział wzięli również wystawcy z powiatu łaskiego.

Informacja
dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Przypominamy, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. 
poz. 21 ze zmianami) z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie 
tej ustawy następujące decyzje:
- zezwolenia na zbieranie odpadów
-  zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
-  decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-

padach w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Do wyżej wskazanego terminu należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub 

przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.<

Trwa przebudowa ul. Batorego na odcin-
ku od Al. Niepodległości do ul. Spółdzielczej. 
Wkrótce rozpoczną się prace na odcinku za ul. 
Spółdzielczą w kierunku osiedla. Przylesie. Na 
czas prowadzonych robót będzie wprowadzone 
dodatkowe oznakowanie. W czasie robót zacho-

Chór Dziewcząt gimnazjum im. Lajosa 
Kossutha w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. 
Od samego początku jest zaangażowany w ży-
cie kulturalne miasta i kraju. Osiem razy zdo-
był krajowy tytuł ,,Chóru Roku”, posiada wiele 
nagród krajowych, a od dawna z powodzeniem 
prezentuje się również na arenie międzynaro-
dowej.<

WSTĘP BEZPŁATNY!
(DC)

koncert chóru 
z węgier

Pierwsza z trzech tegorocznych części Mi-
xera Regionalnego odbyła się na rynku w Łę-
czycy. Głównymi atrakcjami były m.in. domki 
wystawiennicze, w których można było zapo-
znać się z dorobkiem kulturalnym i kulinarnym 
różnych części województwa łódzkiego. W stre-
fie aktywności stanęło m.in. miasteczko ruchu 
drogowego, tor przeszkód dla dzieci, mini Zoo 
egzotyczne oraz strefa cyrkowa. Na Zamku 
Królewskim odbyły się: warsztaty taneczne, gry 
i zabawy dla dzieci, pokazy artylerii i łucznic-
twa średniowiecznego, rękodzieła, a wieczorem 
spektakl laserowy światła i dźwięku połączony 
z występem skrzypaczki Agnes.

W trakcie imprezy wystawienniczej w Łę-
czycy powiat łaski reprezentowali: Pasieka 
z Tradycjami - Tomasz Trzuskowski, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczerska w Łasku oraz Staro-
stwo Powiatowe w Łasku. 

Druga odsłona Mixera odbyła się w sobotę 
23 sierpnia w Sieradzu. Od godz. 12 na Rynku 
oraz placu przed Teatrem Miejskim na uczestni-
ków Mixera czekało kilkanaście stref aktywno-
ści. Oprócz charakterystycznych dla tego wyda-
rzenia stoisk z ludowymi wyrobami artystycz-
nymi oraz regionalnymi przysmakami, dużą 
popularnością cieszyła się STREFA EKSPERY-
MENTALNA.

W sieradzkiej strefie wystawienniczej po-
wiat łaski reprezentowali: Pasieka z Tradycjami 
- Tomasz Trzuskowski, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łasku, Jadwiga Pokora - Koron-

Starosta łaski oraz Łaski Dom Kultury 
serdecznie zapraszają na koncert 
Chóru Dziewcząt gimnazjum im. 
Lajosa Kossutha, który odbędzie się  
4 października o godz. 11 w sali 
widowiskowej ŁDK.

Przebudowa ul. Batorego

ka Artystyczna, Starostwo Powiatowa w Łasku 
oraz stoisko Szuflandia i Róże zorganizowane 
przez Urząd Miejski w Łasku.

Ostatnie wydarzenie z cyklu Mixer Regio-
nalny - Łódzkie 2014 odbyło się 6 września br. 
w Łodzi na rozległych terenach Parku Staromiej-
skiego w połączeniu ze Starym Rynkiem jako 
miejscem koncertów. Powiat łaski tym razem 
reprezentowało Stowarzyszenie Rękodzieła Ła-

skiego „Szuflandia”, którego stoisko odwiedziła 
m.in. wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. 

Mixer Regionalny, do niedawna nazywany 
Jarmarkiem Wojewódzkim, odbywa się już po 
raz jedenasty. W tym roku pierwszy raz wyda-
rzenie organizowane było w trzech miastach 
województwa: Łęczycy (2 sierpnia), Sieradzu 
(23 sierpnia) i Łodzi (6 września).<

Dariusz Cieślak

wany będzie przejazd dla mieszkańców, dojazdy 
do posesji oraz dojazd do firm i sklepów miesz-
czących się przy wspomnianej ulicy. Utrudnie-
nia potrwają do połowy listopada 2014 r.<

K. Mikołajczyk 
PZD Łask



Tenisiści 
zainaugurowali sezon

Powstaje sala gimnastyczna 
w Czestkowie B

wrzesień 2014 r.

Sala gimnastyczna będzie posiadać boisko o wymiarach 12 x 24 m, 
do rozgrywania meczów koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej. 
Sala będzie wyposażona w przyrządy do gimnastyki, 2 bramki aluminio-
we, 4 kosze naścienne oraz 2 główne, przyrządy do siatkówki i balkon 
co pozwoli kibicom uczestniczyć w rozgrywkach i dopingować zawod-
ników. 

Nowy obiekt ma zaprojektowaną małą salę gimnastyczną wyposażo-
ną w lustra i poręcze do ćwiczeń, w niej będą mogły odbywać się zajęcia 
gimnastyczne (tj. zajęcia fitness, aerobik). Zaplecze sali w postaci szatni 
z prysznicami i łazienkami oraz licznymi magazynkami wraz z wejściem 

21 sierpnia br. podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej na terenie przylegającym bezpośrednio do 
Szkoły Podstawowej. Budowa jest już w trakcie realizacji. 

zewnętrznym i ewakuacyjnymi zapewni funkcjonalność, dostępność oraz 
bezpieczeństwo osób korzystających. Całą salę ogrzeje zamontowana 
pompa ciepła, powstanie również nowe przyłącze energetyczne, a obok 
sali gimnastycznej znajdzie się niewielki parking. 

Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2015 r. Koszt re-
alizacji przedsięwzięcia to 2 648 000,00 zł, natomiast na całą inwestycję 
gmina Buczek pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach PROW na 
lata 2007-2013 w wysokości 500 tys. złotych oraz na pozostałą część 33% 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.<

A.Sz

Ilu mieszkańców liczy mina Buczek?  
8 września br. było ich 5.105, w tym 2.569 
kobiet. Dla porównania, w dniu 31.12.2010 
roku liczba ludności gminy Buczek wynosiła 
4.960, w tym 2.491 kobiet. 

Z przedstawionej statystyki wynika, że 
coraz więcej osób pragnie mieszkać w naszej 
gminie. Z pewnością jest to zasługa coraz 
lepszych warunków, które ułatwiają codzien-
ne życie. W ubiegłym roku do użytku miesz-
kańców zostało oddane gminne przedszkole, 
które również i w tym roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem rodziców jak ich dzieci. 
Ponadto w gminie tworzone są liczne progra-
my ekologiczne, dzięki którym mieszkańcy 
otrzymali dofinansowanie do przydomowych 

Dokładniejszą  strukturę  ludności  gminy  Buczek
najlepiej zobrazuje poniższa tabela.

Nazwa miejscowości   2010 r. 2014 r.
Bachorzyn 300 300
Brodnia Dolna 173 177
Brodnia Górna 132 116
Buczek 1208 1319
Czarny Las 52 55
Czestków A 201 208
Czestków B 250 255
Czestków F 167 183
Czestków-Osiedle 91 94
Dąbrowa 65 63
Dąbrówka 84 88
Grzeszyn 149 140
Gucin 221 232
Józefatów 211 216
Kowalew 122 118
Luciejów 404 397
Malenia 76 81
Petronelów 124 131
Sowińce 54 57
Strupiny 41 44
Sycanów 113 124
Wilkowyja 177 163
Wola Bachorska 153 152
Wola Buczkowska 392 392
Ogółem: 4960 5105

E.M

Tenisistki i tenisiści LTSr Buczek dobrze  
zainaugurowali sezon 2014/15. Podczas 
pierwszego międzypowiatowego turnieju 
kwalifikacyjnego, który rozegrano w Ło-
budzicach, drugie miejsce w kategorii 
młodziczek (do lat 13) zajęła 8-letnia  
Wiktoria Wróbel. W kategorii kadetek 
(do lat 15) również druga była 10-letnia  
Zuzanna Niciak. Wśród młodzików trzecie 
miejsce wywalczył 10-letni Seweryn Pisarski.

W pierwszym wojewódzkim turnieju kwa-
lifikacyjnym młodzików i młodziczek w Mosz-
czenicy zagrali: Zuzanna Niciak i Marta Holak, 
które zakwalifikowały się z listy wojewódzkiej 
oraz Wiktoria Wróbel i Seweryn Pisarski - z eli-
minacji międzypowiatowych. Z kolei w I WTK 
kadetek zagrała Zuzanna Niciak. 

Kolejne turnieje dla juniorów i seniorów 
zostaną rozegrane w Gorzkowicach i Łodzi. 
20 września pierwszą kolejkę o mistrzostwo 
drugiej ligi tenisa stołowego mężczyzn LTSR 
Buczek rozegrał na wyjeździe z LKS Biała 
Rawska. Pierwszy mecz u siebie podopieczni 
trenera Longina Wróbla zagrają 4 października 
br., a ich przeciwnikiem będzie KS Orlęta Bil-
cza (świętokrzyskie). Mecz w sali gimnastycz-
nej w Buczku o godz. 16 LTSR gra w składzie: 
Michał i Witold Uzarczykowie, Michał Oracz, 
Przemysław Lewandowski, Mateusz Kaflak 
oraz trener Longin Wróbel. Z kolei 28 września 
w zawodach o mistrzostwo trzeciej ligi kobiet 
nasz zespół w składzie: Zuzanna Niciak, Mar-
ta Holak, Wiktoria Wróbel oraz Ewa Szumow-
ska zagra swój pierwszy mecz w Koluszkach 
z tamtejszym LKS-em. U siebie nasze dziew-
częta zagrają 19 października z PKITS Piotr-
ków Trybunalski. Początek meczu o godz. 12. 

Warto nadmienić, że rozgrywki drużynowe 
w tenisie stołowym mężczyzn zaczynają się od 
piątej ligi, a u kobiet (podobnie jak w piłce siat-
kowej) od trzeciej ligi.<

L.W.

PRzybyWA mIESzKAńcóW
oczyszczalni oraz mieli możliwość ubiegania 
się o urządzenia w postaci zestawu kolekto-
ra słonecznego czy też pompy ciepła. Buczek 
realizuje projekt „Internet w gminie Buczek 
oknem na świat”, w ramach którego poszcze-
gólni mieszkańcy otrzymali sprzęt komputero-
wy z bezpłatnym dostępem do internetu. 

Samorząd gminy bezustannie podejmu-
je działania, aby mieszkańcom żyło się lepiej 
i aby przyciągać nowych mieszkańców. Sprzy-
jać mają temu także dodatkowe atrakcyjne 
działki budowlane - ów magnes do osiedlania 
się nowych osób. 

Dokładniejszą strukturę ludności gminy 
Buczek najlepiej zobrazuje poniższa tabela.<

E.M

Prace przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w Czestkowie A, Czestkowie 
B oraz w Dąbrówce dobiegają końca, 
prowadzi je firma JONTEX z Leszczyn 
Dużych, gm. Dłutów. Koszt wykonania 
zadania wynosi 743236,77 netto, 
planowany finał - 30 sierpnia br. 

Inwestycja została dofinansowana ze środ-
ków PROW w wysokości 50 % kosztów. Zada-
nie obejmuje wybudowanie przepompowni ka-
nalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, długo-
ści 2,2 km, kanalizacji tłocznej o średnicy 110 
mm, długości 0,87 km. Każdy z właścicieli po-
sesji we własnym zakresie wykona przyłącza 
kanalizacyjne do budynku. Planowanych jest 
67 przyłączy kanalizacyjnych. Ścieki zostaną 
wprowadzone do istniejącej w Czestkowie B 
oczyszczalni.<

W.Sz

Kanalizacja
na finiszu
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1 września minął rok od otwarcia gminnego Przedszkola w Buczku. również w drugim roku 
działalności placówka będzie realizować projekt „Dobry start z przedszkolem” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

DOBRY START

Z PrZedsZkolem
Człowiek - najlepsza inwestycja

W wyniku rekrutacji do przedszkola 
przyjęto 34 nowych przedszkolaków, łącz-
nie jest ich 50 (21 dziewczynek i 29 chłop-
ców). Wszyscy mają możliwość korzysta-
nia z usług placówki 10 godzin dziennie 
(od godz. 7 do 17). Funkcjonują dwa od-
działy: „Motylki” (czte-
ro- i pięciolatki) i „Sło-
neczka” (trzy- i cztero-
latki). W każdej grupie 
nauką i wychowaniem 
zajmuje się wykwalifi-
kowana i doświadczo-
na kadra pedagogiczna 
(dwie wychowawczy-
nie i pomoc nauczyciela 
z przygotowaniem pe-
dagogicznym).

Oprócz zajęć dy-
daktyczno-wychowaw-
czych wspierających 
wszechstronny rozwój, 
zdolności i edukację 
dziecka projekt ofe-
ruje bezpłatne zajęcia dodatkowe: język 
angielski, zajęcia plastyczne z elementa-
mi origami, rytmika z elementami tańca, 
gimnastyka korekcyjna, terapia logope-

dyczna oraz pedagogiczna. Przedszkolaki 
otrzymały również wyprawkę na cały rok 
szkolny oraz zestaw podręczników, któ-
re wspierają rozwój mowy i aktywności 
twórczej, percepcję wzrokową i słucho-
wą oraz umiejętności manualne. Ponadto 

wszystkie dzieci korzystają z trzech dar-
mowych posiłków dziennie. Zmienił się 
dostawca wyżywienia z firmy cateringo-
wej „FEL-MED” na stołówkę szkolną. 

Przedszkole dysponuje nowoczesną 
bazą lokalową i dydaktyczną w nowym 
budynku przy ZSPiGP w Buczku. Ze 
środków projektu zakupiono nowe po-
moce dydaktyczne, materiały i  mebelki 
oraz zrealizowano program wycieczko-

wy. W ubiegłym roku 
przedszkolaki miały 
możliwość wyjazdu 
do łódzkiego teatru 
oraz do „Dinoparku” 
w Kołacinku, w tym 
roku zaplanowano 
wyjazd do kina oraz 
do Zoo Safari w Bory-
sewie. 

Dzieci bardzo do-
brze odnajdują się 
w świecie przed-
szkolnym, mają tutaj 
doskonałe warunki, 
z których ogromnie 
cieszą się ich rodzice. 
To wszystko z pewno-
ścią przyczyni się do 

lepszego startu w przyszłość małych 
buczkowian.<

M.K.

Projekt „Dobry start z przedszkolem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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I tak też było w Łasku, gdzie na Placu 11 Li-
stopada książnica zorganizowała kolejną odsłonę 
czytelniczej akcji. Przez ponad godzinę fragmenty 
trylogii prezentowali: burmistrz Gabriel Szkudla-
rek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Woj-
ciech Madej, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące-
go Małgorzata Ziarnowska, dyrektor Publicznego 
Gimnazjum nr 2 Ewa Olownia oraz dyrektor Ła-
skiego Domu Kultury Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. 

Z niezwykłym wyczuciem swój ulubiony 
tekst z „Pana Wołodyjowskiego” - dialog Krzysi 

Pisaliśmy niedawno o zmodernizowanej 
w ekspresowym tempie Szkole 
Podstawowej nr 5 w Łasku, miło nam 
teraz poinformować Czytelników, że 
20 sierpnia br. zakończono też zostały 
roboty modernizacyjne w Przedszkolu 
Publicznym nr 5.

Roboty budowlane miały na celu doprowa-
dzenie do właściwego stanu technicznego wę-
złów sanitarnych. Wymieniono piony i urządze-
nia instalacyjne, przebudowano instalację oświe-
tlenia, wykonano oświetlenie ewakuacyjne, nowe 
posadzki i okładziny ścian, zamontowano nowe 
umywalki, miski ustępowe, brodziki z natryska-

Narodowe czytanie 
Sienkiewicza

6 września 2014 r. odbyła się trzecia już edycja ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie”. 
W ponad 1600 miejscach w całej Polsce przyjęto zaproszenie prezydenta rP Bronisława 
Komorowskiego do udziału w tym przedsięwzięciu i czytano trylogię Henryka Sienkiewicza.

i Ketlinga na temat zakochania, zaprezentowała 
wszystkim słuchaczom Mariola Gumpert-Obst. 
Natomiast Sławomir Tralewski, prezes TPZŁ, 
odczytał fragment „Ogniem i mieczem” opisu-
jący scenę walki Zagłoby z Kozakami, w której 
to Sienkiewiczowska postać wykrzykuje słowa: 
„Zdechnę ja i pchły moje!”.

Do aktywnego udziału włączyli się rów-
nież przechodnie, losowo wybierając cytaty 
z dzieł Sienkiewicza. Ponadto każdy chętny, 
który przybył na rynek z własnymi egzempla-
rzami dzieł pisarza, mógł upamiętnić tegorocz-
ną akcję, otrzymując w nich okolicznościową 
pieczęć. Stempel otrzymany z Kancelarii Pre-
zydenta dostępny jest w Bibliotece Publicznej 
w Łasku. Zapraszamy wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby opieczętować własne dzieła 
Sienkiewicza.

Jednak nie tylko w Łasku zagościło „Na-
rodowe Czytanie”. Również w Bałuczu i we 
Wrzeszczewicach, w miejscowych filiach Bi-
blioteki Publicznej w Łasku, odbyło się to czy-
telnicze przedsięwzięcie. W Bałuczu do wspól-
nego czytania fragmentów dzieł Sienkiewicza 
zostali zaproszeni mieszkańcy, m.in. była dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Bałuczu - Helena 
Markiewicz, były poseł RP - Władysław Toma-
szewski oraz młodzież szkolna: Zuzanna Mar-
kiewicz, Natalia Piątkowska, Aleksandra Grzan-
ka, Jakub Kozłowski, Wiktoria Kryczkowska 
i Dominika Kalinowska. Podobnie działo się 
w filii bibliotecznej we Wrzeszczewicach, gdzie 
uczestnikami akcji czytelniczej byli pracownicy 
szkolni, uczniowie starszych klas Szkoły Pod-
stawowej we Wrzeszczewicach oraz przedsta-
wiciele lokalnej społeczności.<

Zmodernizowano Przedszkole nr 5 
mi oraz szafy wnękowe, lustra i wieszaki. Dzięki 
inwestycji maluchy przebywają teraz w przed-
szkolu bardziej estetycznym i wygodniejszym. 

Wartość wykonanych robót wyniosła  
137 656,03 zł, wykonawcą była firma „WiB”  
s.c. S. Węzikowski, J. Byczkowski z Sieradza.

Przedszkole zyskało również nowe ogrodze-
nie wykonane z  paneli o konstrukcji stalowej za-
bezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowa-
nie ogniowe i malowanie proszkowo poliestrem. 
Kosztowało 29 263,47 zł. Wykonawcą ogrodzenia 
było Przedsiębiorstwo Konsport z Wodzierad.<

Lidia Sosnowska 
inspektor gKI UM
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Aktualnie obwód łowiecki Koła „Le-
śnik” znajduje się na terenie gmin: Sędzie-
jowice, Buczek, Zelów i Widawa, których 
samorządy wspierają działania myśliwych 
w zakresie ochrony przyrody i gospodarki 
zwierzyną łowną.

Pierwszym prezesem Koła został Witold 
Brzozowski. Funkcje łowczego pełnił Ta-
deusz Sztuka. Skarbnikiem został Henryk 
gwis, a sekretarzem - Aleksander Kędzier-
ski. Wkrótce, we wrześniu 1964 r., dołączy-
li nowi członkowie. Koło powiększało swój 
skład systematycznie. Pod koniec tamtego 
roku liczyło 24 myśliwych. Z pierwszych 
dwunastu założycieli jedenastu już odeszło do 
Krainy Wiecznych Łowów. Jedyny żyjący to 
Jan Królikowski. Jubileusz 50-lecia Koła był 
doskonałą okazją do podsumowania pracy 
myśliwych na przestrzeni połowy wieku oraz 
uhonorowania i podziękowania najbardziej 
zasłużonym członkom Koła. 

23 sierpnia Koło Łowieckie „Leśnik” Sę-
dziejowice świętowało swój złoty jubileusz. 
Uroczystość odbyła się w sali OSP, w centrum 
Sędziejowic. Rycerze świętego Huberta wspa-
niale ją zorganizowali. Zaprosili wszystkich 
kolegów z Koła oraz wielu znamienitych gości. 
Postanowili godnie zapisać swoje święto na kar-
tach historii Polskiego Związku Łowieckiego. 
Obchodom oficjalnym towarzyszyło wiele im-
prez, które rozpoczęły się w tym dniu już z sa-
mego rana. Myśliwi otworzyli się na potrzeby 
środowiska lokalnego, dali wspaniały przykład 
integracji z wszystkimi, którym los zwierzyny 
i ochrona przyrody nie są obojętne. 

Dla swoich sympatyków przygotowali 
wspaniała wystawę łowiecką. Można było po-
dziwiać trofea myśliwych, należące do Koła 
i ich gości. Prawdziwą atrakcję stanowił niedź-
wiedź, wilk oraz dzik - fotografowali się z nim 
prawie wszyscy zwiedzający. Niemało okrzy-
ków zachwytu zebrały tez poroża jeleniowa-
tych, ptactwo łowne, skóry kun, jenota, łasic, 
„szable” dzików, parostki kozłów i inne.

Nasi myśliwi to prawdziwi mistrzowie 
w strzelectwie myśliwskim. „Leśnik” to jedyne 
Koło w okręgu sieradzkim, w którym aż sied-
miu członków posiada klasę mistrzowską. Są to 
koledzy: Jan Stanisław Bryl, Grzegorz Skrzyp-
czyński, Jarosław Dubrownik, Karol Kukułka, 

Piotr Patelski, Władysław Gabrysiak oraz Paweł 
Badura. Podczas wystawy można było podzi-
wiać puchary, odznaki i dyplomy zdobyte pod-
czas zawodów na szczeblu krajowym i okręgo-
wym. Nasi mistrzowie uczyli zainteresowanych 
sztuki celnego strzelania. Podczas poznawania 
kultury łowieckiej można było także skosztować 
wspaniale przyrządzonego dzika. Niezrównane-
go smaku nie sposób zapomnieć do dziś!

Zwieńczeniem wysiłków godnego upamięt-
nienia jubileuszu jest pamiątkowa publikacja 
„1964-2014 50 lat Koła Łowieckiego „Leśnik” 
Sędziejowice”. Album stanowi swoistą sumę 
wydarzeń mających miejsce w Kole, prezentu-
je członków, historię, odtwarza aurę minionych 
lat, przedstawia sukcesy Koła. Materiały, pocho-
dzące z Kroniki Koła oraz z osobistych wspo-
mnień myśliwych, zebrała i zredagowała Beata 
Magdziak, a opracowaniem graficznym zajął się 
Marek Kidawski. Album już dziś można wypo-
życzać w sędziejowickiej bibliotece.

Myśliwi nie zapomnieli o uhonorowaniu 
swoich gości. Były Medale Zasługi Łowieckiej 
(złote, srebrne, brązowe), medale Za Zasługi dla 
Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej - odznaczonych 
można podziwiać na zdjęciach. Najwyższym 
wyróżnieniem braci myśliwskiej są kordela-
sy myśliwego - do tej pory otrzymało je tylko 
dwóch myśliwych: Jan Stanisław Bryl oraz Ma-
rian Sokołowski. 23 sierpnia br. rycerze święte-
go Huberta wręczyli kolejne dwie sztuki - Ste-
fanowi Łyczbie oraz Janowi Królikowskiemu. 
Zostały one przyjęte z wielkim wzruszeniem.

Społeczność gminy Sędziejowice, z wój-
tem Jerzym Kotarskim na czele, od początku 
wspierała poczynania jubilatów. W kościele pod 
wezwaniem św. Marii Magdaleny odprawiona 
została msza święta w intencji myśliwych. Spra-
wował ją ks. Marek Izydorczyk, kapelan leśni-
ków i myśliwych okręgu łódzkiego. Uroczysty 
przemarsz zaproszonych do centrum uświetniała 
Strażacka Orkiestra Dęta „Druh” z Sędziejowic. 

Korowodowi, w którym przeważał kolor zielo-
ny, towarzyszyły poczty sztandarowe braci le-
śnej i myśliwskiej. Oficjalną część uroczystości 
prowadził wójt Jerzy Kotarski oraz łowczy Koła 
- Grzegorz Skrzypczyński. Myśliwi, w obec-
ności podniesionej flagi państwowej i pocztów 
sztandarowych, oddali hołd powstańcom stycz-
niowym. Było wiele okolicznościowych prze-
mówień i wspomnień. Następnie prowadzący 
uroczystość zaprosili wszystkich do wspólnej 
zabawy na placu przed salą OSP. 

Podczas balu myśliwskiego miał miejsce 
niezwykły koncert. Sygnaliści z Piotrkowa Try-
bunalskiego dali prawdziwy pokaz! Na pięciu 
różnych instrumentach dętych prezentowali sy-
gnały towarzyszące polowaniom hubertowskim. 
Każdemu sygnałowi towarzyszyło wyjaśnienie 
jego genezy. Nie zabrakło też jubileuszowego 
tortu oraz pieczonego dzika. Całą noc gości ba-
wił zespół Szczepana Pawlickiego. 

Brać myśliwska i ich goście długo nie zapo-
mną tak wspaniałej uroczystości. Wspaniałą pa-
miątką jest album, który pozostanie na zawsze. 
Największą jednak wartość stanowi wzajemny 
szacunek, zaufanie, kultywowanie tradycji i ety-
ki łowieckiej pomiędzy członkami Koła. Te war-
tości poniesiemy w przyszłość dzięki młodemu 
pokoleniu, wspierającemu działania starszych. 
Darz Bór, Koledzy!

grzegorz Skrzypczyński
Łowczy Koła Łowieckiego 

„Leśnik” Sędziejowice

Prezes  Koła  Daniel  Tarka  oraz  Łowczy 
Grzegorz Skrzypczyński  składają podziękowa-
nia Panu Bronisławowi Węglewskiemu wójto-
wi gminy Buczek za udostępnienie miejsca na 
łamach „Panoramy Łaskiej” w celu prezenta-
cji dorobku Koła „Leśnik” Sędziejowice.<

Foto: Witold ratajczyk, 
Zbigniew goździk

50 lat Koła Łowieckiego 
„Leśnik” Sędziejowice
15 lipca 1964 r. dwunastu myśliwych podpisało Statut Koła Łowieckiego „Leśnik” 
Sędziejowice, które rozpoczęło działalność na terenie obwodu łowieckiego nr 151, położonego 
na terenie grN Sędziejowice, Wygiełzów, Siedlce i Buczek. 



10 lat 
Łasku  w Unii Europejskiej
Minęła właśnie 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to właściwy moment aby podsumować obecność gminy 
Łask we Wspólnocie Europejskiej. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed naszą gminą nowe perspektywy 
finansowania projektów ważnych dla mieszkańców. Gmina Łask próbowała maksymalnie wykorzystać sprzyjające warunki do 
rozwoju. W czasie tej dekady dzięki unijnym środkom udało się zrealizować wiele inwestycji infrastrukturalnych i przedsięwzięć 
edukacyjnych oraz społeczno – kulturalnych. Trzeba zaznaczyć, że wiele z nich nigdy by nie powstało gdyby nie unijne wsparcie, 
a w najlepszym przypadku ich realizacja rozciągnęłaby się na długie lata. Według stanu na koniec września br. dofinansowanie ze 
środków unijnych otrzymały 33 projekty, natomiast łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 39 540 000,00 zł.

Pierwszym zrealizowanym projektem przez naszą gminę była „Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku – etap 
I” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go. Pod koniec 2005 roku na realizację tego projektu podpisano umowę okre-
ślającą wartość dofinansowania na kwotę 595 845,07 zł, a całkowitą wartość 
projektu na 794 460,10 zł. Projekt został zrealizowany w latach 2006 – 2007.

Należy zauważyć, że pozyskiwanie środków unijnych nabrało dużego 
„rozpędu” w tzw. perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013. Absorpcja 
środków odbywała się za pośrednictwem trzech programów operacyjnych: 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Pierwszym z nich był Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego w ramach którego nasza gmina zrealizowała 8 projektów infra-
strukturalnych. Poniżej przedstawimy krótką charakterystykę wspomnianych 
projektów:

1) ROzbUdOWa siEci KanaLizacyJnEJ GMiny ŁasK
Celem projektu było uporządkowanie i usprawnienie gospodarki ścieko-

wej poprzez budowę 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1123 przyłączy o łącz-
nej długości ponad 6,5 km oraz 10 przepompowni ścieków. Przedsięwzięcie 
obejmowało prace w pięciu miejscowościach: Łask Kolumna, Łask, Wola Ła-
ska, Orchów oraz Wiewiórczyn.

Całkowita wartość projektu: 19 918 560,74 zł
Wartość dofinansowania: 14 207 403,75 zł

2) bUdOWa bUdynKU PRzEdszKOLa PUbLicznEGO WRaz 
z inFRasTRUKTURą W ŁasKU PRzy UL. ŁącznEJ nR 1

W ramach projektu powstało przedszkole publiczne 6-oddziałowego 
wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem drogowym i zagospodarowa-
niem terenu. Budynek o łącznej powierzchni 1576 m2. składa się z części: 
przedszkolnej i technicznej zlokalizowanych na parterze oraz biurowo - so-
cjalnej zlokalizowanej na piętrze. Na potrzeby przedszkola zakupiono meble, 
niezbędny sprzęt, wyposażenie kuchni oraz powstała specjalna toaleta dla 
niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 4 118 720,52 zł
Wartość dofinansowania: 3 006 350,12 zł

3) REKULTyWacJa sKŁadOWisKa OdPadóW innych niż niE-
bEzPiEcznE i ObOJęTnE W ORchOWiE, GMina ŁasK

Nieczynne od dziesięciu lat składowisko odpadów w Orchowie zostało zre-
kultywowane. Po trwających ponad rok pracach góra śmieci zniknęła i powstał 
teren zieleni. Dzięki inwestycji unieszkodliwiono około 639 000 m3 odpadów, 
zebranych przez ponad 40 lat funkcjonowania wysypiska. Głównym celem po-
dejmowanego przedsięwzięcia było przywrócenie równowagi przyrodniczej 
i wyrównanie szkód dokonanych w środowisku. Prace rekultywacyjne umoż-
liwiły uporządkowanie terenu nieczynnego składowiska odpadów, co przyczyni 
się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i gleby.

Całkowita wartość projektu: 3 936 259,72 zł
Wartość dofinansowania: 2 386 893,21 zł

i

Budowa sieci kanalizacyjnej

Budynek Przedszkola Publicznego nr 4 

Zrekultywowany teren składowiska odpadów w Orchowie



4) MiasTO PRzyJaznE śROdOWisKU - REWaLORyzacJa 
PaRKU MiEJsKiEGO W ŁasKU W cELU OchROny PRzyRO-
dy i KszTaŁTOWania POsTaW EKOLOGicznych. ETaP i -  
OdnOWiEniE dRzEWOsTanU

Celem projektu była ochrona przyrody oraz zwiększenia różnorodności ga-
tunkowej gminy Łask poprzez odnowienie drzewostanu oraz przeprowadzenie 
prac porządkowych w Parku Miejskim. W ramach projektu przeprowadzono 
prace na powierzchni 7,77 ha i objęto ochroną drzewostanów 89 drzew.

Całkowita wartość projektu: 194 532,10 zł
Wartość dofinansowania: 140 202,43 zł

5) MiasTO PRzyJaznE śROdOWisKU - REWaLORyzacJa 
PaRKU MiEJsKiEGO W ŁasKU W cELU OchROny  
PRzyROdy i KszTaŁTOWania POsTaW EKOLOGicznych. 
ETaP ii - OchROna PaRKU PRzEd nadMiERną  
i niEKOnTROLOWaną PREsJą TURysTóW

W ramach projektu przeprowadzono przebudowę alejek parkowych, wyty-
czono nową ścieżkę dydaktyczną w systemie grobli, wykonano nawierzchnię 
w formie drewnianych pomostów na fragmentach projektowanej ścieżki dy-
daktycznej, umiejscowiono elementy małej architektury (ławki - 25 szt., kosze 
na śmieci - 10 szt.) oraz zamontowano wyposażenie ścieżki dydaktycznej (ta-
blice informacyjne - 4 szt.).

Całkowita wartość projektu: 387 072,64 zł
Wartość dofinansowania: 317 537,90 zł

6) bUdOWa OdcinKa siEci WOdOciąGOWEJ PEhd ϕ 400 MM 
W ŁasKU W UL. baTOREGO ORaz Wsi OsTRóW dO sTacJi  
WOdOciąGOWEJ

W ramach projektu zostały wykonane roboty związane z budową odcinka 
sieci wodociągowej PEHD ϕ 400 mm długości 2 650,2 m od Alei Niepodległo-
ści w Łasku (przez pas drogowy ulicy Batorego) do stacji ujęcia wody w miej-
scowości Ostrów na terenie gminy Łask.

Całkowita wartość projektu: 2 101 204,20 zł
Wartość dofinansowania: 1 575 903,15 zł

7) REWiTaLizacJa PLacU 11 LisTOPada W ŁasKU
Rewitalizacja Placu 11 Listopada miała na celu stworzenie reprezenta-

cyjnego placu spełniającego wszechstronne funkcje miejskie: historycznego 
rynku i współczesnego miejsca wypoczynku. Efektem zrealizowanej inwesty-
cji jest nowa infrastruktura podziemna składająca się z wodociągu w pierzei 
wschodniej, nowej kanalizacji sanitarnej po stronie wschodniej i północnej, 
kanalizacji deszczowej wokół całego placu; nowoczesne oświetlenie uliczne, 
nawierzchnia z granitu i bazaltu ozdobiona ledowymi światłami i tryskającą 
pierwszą od wielu lat w Łasku fontanną; wymiana roślinności; odnowiona ka-
mienica stanowiąca przyszłą siedzibę dla Muzeum Historii Łasku i punktu in-
formacji turystycznej. To wszystko dało efekt nowoczesnej i niepowtarzalnej 
aranżacji przestrzeni publicznej.

Całkowita wartość projektu: 9 038 132,14 zł
Wartość dofinansowania: 7 433 088,49 zł

8) KOMPLEKsOWa TERMOMOdERnizacJa bUdynKóW  
UżyTEcznOści PUbLicznEJ W GMiniE ŁasK

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Szkoły Podstawowej w Okupie, Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Łasku oraz Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Wrzeszczewicach. Zaplanowano następujące prace budowlane we wspo-
mnianych budynkach:
1. ocieplenie/docieplenie: stropodachów, dachów, ścian zewnętrznych (podłuż-
nych i szczytowych) i stropu nad piwnicami, 
2. wymianę okien i drzwi wraz z montażem nawiewników,
3. modernizację instalacji grzewczej i wentylacji, 
4. montaż układu solarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Projekt obecnie znajduje się w końcowej fazie realizacji.
Całkowita wartość projektu: 4 446 499,47 zł
Wartość dofinansowania: 2 436 390,94 zł

Kolejnym źródłem unijnych funduszy z których skorzystała nasza gmi-
na był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu 
gmina Łask zrealizowała 15 projektów. Dzięki ich realizacji znacznie poprawił 
się stan infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenach wiejskich naszej 
gminy oraz zostały zorganizowane liczne imprezy kulturalno – rekreacyjne.

1) zaGOsPOdaROWaniE TEREnU niEczynnEGO  
sKŁadOWisKa OdPadóW innych niż niEbEzPiEcznE  
i ObOJęTnE W ORchOWiE GM. ŁasK

ii

Zrewaloryzowany Park Miejski

Budowa sieci wodociągowej w ul. Batorego

Zrewitalizowany Plac 11 Listopada

Zrewitalizowana kamienica przy Placu 11 Listopada nr 7

Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 po termomodernizacji



Na terenie po zrekultywowanym składowisku odpadów urządzono teren 
rekreacyjny, wybudowano i wyposażono skytepark o nawierzchni z betonu 
szlifowanego na gładko o pow. ok. 1600 m2, wykonano ścieżki o nawierzchni 
żwirowej w tym: rowerowe, piesze i pieszo edukacyjne o łącznej długości ok. 
2500 m, urządzono placu zabaw o nawierzchni poliuretanowo – gumowej o po-
wierzchni – 260 m2 oraz zamontowano elementy małej architektury.

Całkowita wartość projektu: 1 063 437,56 zł 
Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł 

2) REMOnT i zaKUP WyPOsażEnia dO saLi OsP  
W  MiEJscOWOści  aniELin 

W ramach inwestycji wykonano remont dachu, ścian w części świetli-
cowej, korytarzu i kuchni. Przeprowadzono remont podłogi drewnianej oraz 
częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono instalację 
elektryczną wraz z rozdzielnią główną oraz montażem opraw oświetleniowych. 
Zamontowano urządzenia grzewczo-wentylacyjne (klimatyzatory ścienne), za-
montowano przepływowy podgrzewacz wody, grzejnik konwektorowy. Wypo-
sażono kuchnię w kuchenki gazowo-elektryczne oraz zakupiono krzesła.

Całkowita wartość projektu: 122 682,85 zł
Wartość dofinansowania: 85 001,39 zł

3) MOdERnizacJa TaRGOWisKa „WiTaMinKa” W ŁasKU 
W ramach zadania wykonano zadaszenie placu targowego w postaci 

wiaty o konstrukcji stalowej wraz z obudową dachu płytą poliwęglanową –  
pow. 246,5 m2. Zamontowano toaletę wolnostojącą z prefabrykowanych ele-
mentów systemowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, wodocią-
gu oraz zasilania energetycznego. 

Całkowita wartość projektu: 277 774,73 zł
Wartość dofinansowania: 165 114,83 zł 

4) MOdERnizacJa dOMU LUdOWEGO W KOPyści
W ramach robót zrealizowano utwardzenie terenu w ilości 427 m2 wraz 

z odwodnieniem terenu, dobudowano taras stanowiący powiększenie istnie-
jącego tarasu, wykonano montaż progów przeciwśnieżnych na dachu, zaku-
piono, zamontowano i uruchomiono klimatyzatory oraz grzejniki w budynku.

Całkowita wartość projektu: 45 056,12 zł
Wartość dofinansowania: 26 686,00 zł

5) zaGOsPOdaROWaniE TEREnU sPORTOWO-REKREacyJ-
nEGO WRaz z POPRaWą bEzPiEczEńsTWa i EsTETyKi  
PRzEsTRzEni PUbLicznEJ na TEREniE sOŁEcTWa TEOdORy. 

W ramach projektu wykonano plac zabaw (wykonanie ogrodzenia we-
wnętrznego, przygotowanie nawierzchni, wyposażenie placu zabaw). Po za 
tym wykonano ogrodzenie zewnętrzne, bieżnię, poprawiono nawierzchnię bo-
iska do piłki nożnej, zamontowano piłkochwyty oraz wykonano remont drogi 
wraz z budową chodnika i zatok postojowych.

Całkowita wartość projektu: 532 846,05 zł 
Wartość dofinansowania: 218.911,00 zł

6) zaGOsPOdaROWaniE TEREnU sPORTOWO-REKREacyJnE-
GO PRzy dOMU LUdOWyM W ORchOWiE.

W ramach inwestycji wykonano plac zabaw i boisko do piłki siatkowej. 
Plac zabaw został wyposażony w piaskownicę, zjeżdżalnię, kiwak, huśtawkę 
podwójną wahadłową, huśtawkę ważkę, natomiast boisko w słupki i siatkę.

Całkowita wartość projektu: 37 926,00 zł 
Wartość dofinansowania: 19 795,39 zł

7) MOdERnizacJa dOMU LUdOWEGO W ŁOPaTKach
W ramach zadania wykuto z muru ościeżnice stalowe i drewniane, obsa-

dzono nowe okna, drzwi balkonowe i drzwi wejściowe, wykonano obróbkę 
obsadzenia, zamontowano podokienniki, ułożono płytki na tarasie i przed wej-
ściem do budynku oraz pomalowano elewację zewnętrzną – strona wschodnia. 

Całkowita wartość projektu: : 29 995,45 zł 
Wartość dofinansowania: 17 073,95 zł

8) PRzEbUdOWa WEWnęTRznEJ insTaLacJi WOdOciąGOWEJ 
i KanaLizacJi saniTaRnEJ ORaz bUdOWa zEWnęTRznEJ  
insTaLacJi KanaLizacJi saniTaRnEJ i zbiORniKa  
bEzOdPŁyWOWEGO na niEczysTOści ciEKŁE ORaz  
REMOnT POMiEszczEnia saniTaRnEGO W bUdynKU  
śWiETLicy WiEJsKiEJ WE WRzEszczEWicach z zaKUPEM 
WyPOsażEnia

W ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 
wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej oraz budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zbiornika 
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Budynek GPZOZ we Wrzeszczewicach po termomodernizacji

Skatepark

Targowisko „Witaminka”

Dom Ludowy w Kopyści

Bieżnia w Teodorach



bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz zrealizowano remont pomiesz-
czenia sanitarnego. Zakupiono również krzesła, stoły, kuchnię gazową, lodów-
kę oraz wykonano meble kuchenne. 

Całkowita wartość projektu: 52 116,33 zł
Wartość dofinansowania: 33 896,79 zł

9) bUdOWa KanaLizacJi saniTaRnEJ i dEszczOWEJ  
W  MiEJscOWOści  WROnOWicE,  GM. ŁasK

W ramach projektu zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Puszczykowej, Sowiej oraz Kanarkowej o długości 251,9 m. Zbudowano prze-
pompownię ścieków z przyłączem w ul. Kanarkowej i kanalizację deszczową 
w ulicy Jastrzębiej oraz Puszczykowej o długości 238,6 m.

Całkowita wartość projektu: 285 511,72 zł
Wartość dofinansowania: 168 462,00 zł

10) bUdOWa WOdOciąGóW na TEREniE ObszaRóW  
WiEJsKich  GM. ŁasK

 
Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Łasku realizuje projekt składający się z trzech inwestycji:
1. Budowa wodociągu DN 225, 160 z Woli Łaskiej do Maurycy z pompownią 
sieciową II stopnia zasilającego mieszkańców Gorczyna, Maurycy, Łopatek, 
Łopatek Cegielnia oraz Sięganowa w wodę ze stacji wodociągowej w Łasku 
o odpowiedniej jakości oraz ilości; 
2. Budowa wodociągu DN 160, 110 w Wronowicach;
3. Budowa wodociągu DN 160, 110 Bałucz - Borszewice - zasilający miesz-
kańców Borszewic oraz Młyniska.

Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień br. a rozliczenie środków 
unijnych do końca czerwca 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 1 005 759,44 zł
Wartość dofinansowania: 613 267 zł

11) ORGanizacJa dOżynEK GMinnych i JaRMaRKóW  
ŁasKich

Oprócz wcześniej wspomnianych projektów inwestycyjnych gmina Łask 
uzyskała dofinansowanie z PROW na organizację 2 edycji Jarmarku Łaskiego 
oraz 3 edycji Dożynek Gminnych. Łącznie na organizację tych imprez przy-
znane zostało dofinansowanie w kwocie 95 759,39 zł. 

Trzecim źródłem unijnych funduszy z których skorzystała gmina Łask był 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach tego programu zrealizowa-
no 9 projektów, których celem było między innymi podniesienie kompetencji 
i umiejętności praktycznych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 
języków obcych wśród uczniów z terenów wiejskich, upowszechnianie edu-
kacji przedszkolnej oraz podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W realizację projektów 
były zaangażowane wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne dla których 
organem prowadzącym jest gmina Łask, Liceum Ogólnokształcące wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku oraz Miejsko–Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. 

Wobec powyższego można z całą pewnością stwierdzić, że dotacje unijne 
przyczyniły się do wielokierunkowego rozwoju ekonomiczno - społecznego 
naszej gminy w okresie ostatniej dekady. Gmina Łask w poszukiwaniu źró-
deł finansowania inwestycji nie ograniczała się jedynie do funduszy unijnych. 
Wiele inwestycji zostało zrealizowanych z udziałem środków krajowych po-
chodzących między innymi z  Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ,Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi czy 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szczegółową prezenta-
cję inwestycji zrealizowanych z udziałem środków krajowych znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej www.lask.pl 

 adam synowiec
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Plac zabaw przy Domu Ludowym w Orchowie

Wnętrze zmodernizowanej Świetlicy Wiejskiej we Wrzeszczewicach

Ulica Jodłowa

Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5
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Dożynki rozpoczęła uroczysta msza w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, którą w asyście proboszcza ks. Jerzego 
Dominowskiego sprawował gościnnie były wi-
kariusz z Marzenina ks. Marcin Wojtasik. Tu 
starostowie dożynek wręczyli gospodarzom: 
wójtowi Jerzemu Kotarskiemu i przewodniczą-
cemu Rady Gminy Wacławowi Ułańskiemu do-
rodny bochen chleba, z prośbą, aby dzielić go 
tak, by wystarczyło dla wszystkich. Nastąpiło 
też poświęcenie dorodnych wieńców i przeka-
zanie księdzu koszy z darami ziemi. Po mszy 
wielobarwny korowód wieńców dożynkowych 
w oprawie orkiestry dętej „Druh”, pocztów 
sztandarowych i kompanii honorowej OSP prze-
mieścił się na stadion Zespołu Szkół w Marzeni-
nie, gdzie odbyła się część obrzędowa.

Starostami dożynek byli w tym roku młodzi 
rolnicy Justyna Okoń z Brzesk oraz Krzysztof 
Bartczak z Kustrzyc. Pani Justyna prowadzi wraz 
z mężem od 11 lat 35-hektarowe gospodarstwo rol-
ne specjalizujące się w uprawie rzepaku i pszenicy 
z wydajnością do 7 ton z 1 ha. W ostatnim roku 
wyprodukowano ok. 120 ton pszenicy i 60 ton 
rzepaku. Gospodarstwo wyposażone jest w pod-
stawowe maszyny i sprzęt do produkcji roślinnej 
dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. 
Oprócz samej produkcji rolnej w gospodarstwie 
prowadzona jest działalność polegająca głównie 
na świadczeniu usług rolniczych. Pan Krzysztof 
prowadzi nowoczesne rodzinne gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 45 ha ukierunkowane na produk-
cję mleka i żywca wołowego. Całość produkcji ro-
ślinnej przeznaczona jest na pasze. Obecnie w go-
spodarstwie znajduje się 60 szt. bydła, w tym 30 
krów mlecznych o wysokiej wydajności sięgającej 
7000 kg mleka rocznie od sztuki. W ostatnim roku 
wyprodukowano w gospodarstwie ok 200 tys. kg 
mleka oraz 8000 kg żywca wołowego. 

dożynki w marzeninie
Tradycyjnie jak co roku w gminie Sędziejowice rolnicy dziękowali za zebrane 
plony. Tym razem gminno-parafialne uroczystości odbyły się w Marzeninie, dokąd 
przybyły tłumy mieszkańców i gości. 

Nie zabrakło pięknych wieńców dożynko-
wych. Tym razem było ich jedenaście i zosta-
ły przygotowane przez sołectwa: Bilew, Dobra, 
Grabno-Zamość, Kolonia-Sędziejowice, Ku-
strzyce, Marzenin, Podule, Pruszków i Rososza. 
Swoje wieńce przyniosła też młodzież Zespołu 
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach oraz zespół 
śpiewaczy „Sędziejowianki”. To w rytmie ich 
przyśpiewek wieńce wręczano przybyłym go-
ściom, m.in.: senatorowi RP Andrzejowi Owczar-
kowi, dyrektorowi RD Lasów Państwowych 
Edwardowi Januszowi i zastępcy nadleśniczego 
z Kolumny Michałowi Falkowskiemu, woje-
wódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlane-
go Janowi Wrońskiemu, wicestaroście łaskiemu 
Wojciechowi Sikorze, wójtowi gminy Buczek 
Bronisławowi Węglewskiemu, który reprezento-
wał również Izbę Rolniczą Województwa Łódz-
kiego.

Podczas uroczystości wręczano też odznaki 
Honorowe za Zasługi dla Gminy Sędziejowice. 
W tym roku Rada Gminy Sędziejowice przyzna-
ła je: Janinie Stępień - długoletniemu dyrekto-
rowi i nauczycielowi szkoły w Sędziejowicach, 
wychowawcy wielu pokoleń uczniów, aktywnie 
działającej na rzecz oświaty w gminie oraz Wła-
dysławowi Gabrysiakowi - przedsiębiorcy z Li-
chawy, właścicielowi Zakładu Wędliniarskiego 
mającego duże zasługi w zakresie aktywizacji 
rynku pracy oraz zbytu dla rolnictwa, a także 
społecznikowi, prezesowi OSP w Sędziejowi-
cach, wspierającemu działania społeczno-kultu-
ralne organizacji społecznych i instytucji. 

Jak na dożynki przystało, nie zabrakło sto-
łów wiejskich z tradycyjnymi potrawami, któ-
rymi raczyły gości gospodynie z następujących 
sołectw: Bilew, Grabica, Grabno-Zamość, Ku-
strzyce, Kozuby, Marzenin, Lichawa, Podule, 
Sędziejowice-Kolonia, Żagliny oraz młodzież 

z Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. 
Za przygotowanie stołów komitet organizacyjny 
ufundował zestawy sztućców. Wszystkie stoły 
uzyskały wysoką ocenę komisji, w skład której 
weszli zaproszeni goście, jednakże wyróżnie-
niem uhonorowano panie z KGW Grabno-Za-
mość. Swoje stoisko wystawiła Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Rzeki Grabi”, a także znany 
pszczelarz z Kustrzyc Zigniew Kostrzewa, ze 
stołami uginającymi się od rodzimych miodów.

W części artystycznej zaprezentowały się ze-
społy działające przy GOK Sędziejowice: kapela 
podwórkowa „SĘDZIEJ”, „MALI SĘDZIEJO-
WICZANIE”, „ZIEMIA SĘDZIEJOWICKA” 
oraz zespół „Dzieci z Doliny Grabi” działający 
przy ZS w Marzeninie pod kierunkiem Jolanty 
Siwek. Dzieci zabawiał także teatr „REBELIA” 
z sędziejowickiego GOK-u. Dożynki w Marze-
ninie były połączone z Międzynarodowym Fe-
stiwalem Zespołów Folklorystycznych organi-
zowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Sę-
dziejowicach. Gościnnie wystąpiły: Zespół Pieśni 
i Tańca „NOGRAD” ze Słowacji, Zespół śpiewa-
czy „LAUDA” z Litwy działający przy Stowa-
rzyszeniu Polaków w Kiejdanch, Zespół Pieśni 
i Tańca „RZGOWIANIE” i Zespół Pieśni i Tańca 
„BAŁDRZYCHOWIANIE”. Wieczorem uczest-
ników bawiła gwiazda wieczoru - zespół ABBA.

Zarówno część obrzędową jak i artystycz-
ną prowadził dyrektor GOK w Sędziejowicach 
- Grzegorz Brożyński. Znakomitą organizację 
uroczystości możemy zawdzięczać komitetowi 
organizacyjnemu dożynek, w którym swój głów-
ny udział mieli druhowie z miejscowej OSP, dy-
rektor ZS oraz sołectwo Marzenin, OSP Bilew, 
liczna grupa sponsorów, a także pracownicy UG i 
GJUK w Sędziejowicach.<

Mirosław Potasiak
Foto. Marek Kidawski
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Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji pole-
głych za ojczyznę w kościele parafialnym pw. św. Wacława Męczennika 
w Grabnie, celebrowaną przez proboszcza ks. Wiesława Kalupę. Następ-
nie defilada w rytmie werbli orkiestry dętej „Druh” udała się na miejsco-
wy cmentarz, gdzie w obecności pocztów sztandarowych, kompanii ho-
norowej straży, kombatantów, władz, radnych, sołtysów, mieszkańców, 
harcerzy, młodzieży szkół gminnych i Zespołu Szkól Rolniczych w Sę-
dziejowicach oraz licznie przybyłych gości dokonano aktu odsłonięcia 
i poświęcenia odrestaurowanej mogiły Bohaterów Września 1939 r. 

Jak już informowaliśmy, remont mogiły zainicjowany przez wójta 
Jerzego Kotarskiego został zrealizowany częściowo ze środków budże-
tu gminy przy znacznym wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego. 

W obchodach wzięli udział: senator RP Andrzej Owczarek oraz se-
kretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Andrzej Cewiński reprezentujący jednocześnie wojewodę łódzkiego. 
Dokonali oni aktu odsłonięcia mogiły. Przedstawiciel marszałka woje-
wództwa łódzkiego Jacek Rubinkowski przekazał na ręce wójta gminy 
Sędziejowice list intencyjny z podziękowaniem za czczenie pamięci bo-
haterów. 

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze w imieniu Senatu 
RP, Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i wojewody łódz-
kiego, marszałka województwa łódzkiego, kombatantów, społeczeństwa 
i władz gminy Sędziejowice, partii politycznych, Komendy Powiatowej 
Policji w Łasku, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sędziejo-
wicach, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach wraz z har-
cerzami, Zespołu Szkół w Marzeninie, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zduńskiej Woli oraz sołectwa Grabno.

7 września w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej na cmentarzu parafialnym w grabnie 
odsłonięto odnowioną mogiłę na kwaterze wojennej, 
w której spoczywa 16 żołnierzy Wojska Polskiego. Poległi 
oni w dniach 4 i 5 września 1939 r. w bitwie o Józefów, Patoki 
i rogóźno oraz w walkach w okolicach grabna i Strońska. 

Kwiaty złożyła także córka poległego w tym czasie żołnierza strzelca 
Mieczysława Domańskiego, która po 75 latach odnalazła miejsce spo-
czynku swojego ojca. Z panią Teresą przybyła z Warszawy i okolic jej 
liczna rodzina oraz przyjaciele. Wszyscy oddali hołd strz. Domańskiemu 
i bohaterom walczącym za Ojczyznę, a przedstawiciel rodziny, zabiera-
jąc głos, podziękował sekretarzowi WKOPWiM A. Cewińskiemu, ks. W. 
Kalupie, wójtowi J. Kotarskiemu i sekretarzowi gminy M. Potasiakowi 
za pomoc w zidentyfikowaniu miejsca pochówku oraz wszystkim, któ-
rzy zorganizowali tę uroczystość i zadbali o mogiłę, gdzie godnie spo-
czywają szczątki ich przodka, obrońcy Polski poległego na polu chwały 
w pierwszych dniach wojny.

Wójt gminy Sędziejowice przedstawił historię 72 PP 28 Dywizji Pie-
choty, którego szlak bojowy na początku września 1939 r. również nie 
ominął naszych okolic. Odniósł się do wyjątkowego wydarzenia, jakim 
jest odnalezienie po tylu latach przez bliskich grobu poległego żołnierza. 
Ze względu na fakt, że kompania Wojska Polskiego nie mogła uczestni-
czyć w zaplanowanych obchodach i w pełnym ceremoniale wojskowym 
przywołać do apelu poległych żołnierzy, wójt wymienił wszystkie na-
zwiska umieszczone na tablicy kwatery wojennej w Grabnie, a uczest-
nicy uroczystości uczcili minutą ciszy ich pamięć. Nawiązał również do 
wszystkich miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej 
gminy i do troski, z jaką władze, miejscowa społeczność, a szczegól-
nie młodzież szkolna, otaczają te miejsca. Na zakończenie podkreślił, że 
choć od tamtych dni upłynęło 75 lat, wciąż żywe są wspomnienia o bo-
haterskich czynach polskich żołnierzy, wciąż wdzięczni jesteśmy losowi, 
że żyjemy w wolnym kraju. Wolności nie wywalczono i nie dano nam na 
zawsze, również dzisiaj, niezależnie od wspomnień o minionych wyda-
rzeniach, musimy zabiegać o jej trwanie.

Po części oficjalnej odbył się koncert pieśni patriotycznej i spek-
takl teatralny wykonany przez orkiestrę „Druh”, zespoły działające przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach oraz uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach. W scenerii wojsko-
wego obozowiska licznie zebrani uczestnicy obchodów mogli też posilić 
się grochówką wojskową przygotowaną specjalnie na tę okazję.<

Mirosław Potasiak
Foto: Marek Kidawski, 

Zbigniew goździk
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PŁ: - Skąd wziął się pomysł, aby upamiętnić 
w Okupie poległych za wolną Polskę? 
WS: - Mówienie dziś o wychowaniu w duchu pa-
triotyzmu jest szalenie trudne. Żyjemy w dobie 
masmediów, internetu i nieustającej rywalizacji. 
W takich realiach nie jest łatwo przykuć uwa-
gę młodych i ukształtować w nich odpowiednie 
postawy. Pielęgnowanie pamięci jest dla mnie 
niezwykle ważne. Nekropolia w Okupie jako 
stosunkowo młoda, nie posiada żadnych mogił 
żołnierskich, tak jak ma to miejsce np. w Łasku. 
Stąd powstał pomysł, aby młodzi ludzie mieli 
możliwość obcowania z miejscem-symbolem. 
Tradycje niepodległościowe są bezcenne i budu-

ją naszą tożsamość. Nie powinniśmy mieć w tej 
kwestii żadnych kompleksów. Polacy są bowiem 
dumnym, wspaniałym i świetnie wykształconym 
narodem. Pomysł krystalizował się od kilku lat, 
jednak ostateczna formuła powstała ok. 2 lata 
temu. Najbardziej transparentną formą okazał się 
właśnie obelisk, a miejscem jego usytuowania 
cmentarz parafialny. 
PŁ: - Jak wyglądał proces tworzenia obelisku?
WS: - Ze wstępnym pomysłem niezwłocznie 
udałem się do proboszcza parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła w Okupie księ-
dza Tomasza Promińskiego. Ten ciepło i chęt-
nie przystał na moją propozycję. Szczególnie 

ważną kwestią była dla nas myśl przewodnia, 
która miała znaleźć się na planowanym obe-
lisku. Spędziliśmy wspólnie kilka wieczorów 
dyskutując nad tym, aby treść była uniwer-
salna, a sam pomnik łączył, a nie dzielił (gra-
werunek na tablicy głosi: „Pamięci poległych 
i pomordowanych, którzy oddali swoje życie 
za wolną Polskę w powstaniach narodowych, 
wojnach światowych obozach i łagrach, pod-
ziemiu niepodległościowym wojennym i po-
wojennym oraz tym z lat 80. Rodacy”). Dzię-
ki życzliwości Dariusza Polaka z gminy Wi-
dawa udało się odszukać i przetransportować 
odpowiedni głaz pod przyszły monument.  

24 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie obchodziła 
piękny jubileusz. 100-lecie istnienia to powód do dumy, a także 
niebywała okazja do hucznego uczczenia tej wyjątkowej chwili. 

Po mszy św. w świątyni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Kolumnie, której przewodniczył proboszcz ks. Adam Rogulski 
uczestnicy obchodów przeszli na plac przy budynku OSP. Swoją obecnością 
jubileusz uświetnił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, senator RP Andrzej Owczarek oraz Stani-
sław Szweycer (wnuk Janusza Szweycera). W obchodach wzięli udział stra-
żacy z okolicznych jednostek, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łasku, 
radni i lokalne władze. Organizatorem uroczystości była OSP i wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej i strażak z Kolumny Grzegorz Rosiak. 

Historia wiekowej jednostki z Kolumny sięga roku 1914, kiedy to po-
wołał ją do życia Janusz Szweycer - pierwszy prezes. Początkowo straża-
cy urzędowali w drewnianym budynku, dopiero w 1963 roku oddano do 
użytku murowaną remizę OSP. Z okazji 100-lecia istnienia z pieniędzy sa-
morządu w Łasku odnowiona została elewacja budynku, a miejscowa PSP 
przekazało druhom z Kolumny wóz strażacki. Uroczystego poświęcenia 
pojazdu dokonał proboszcz parafii NMP w Kolumnie oraz proboszcz para-
fii św. Faustyny Kowalskiej w Łasku ks. Jarosław Wojtal.

 Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań i odznaczeń. 
Brązowe odznaki „Zasłużony dla Pożarnictwa” otrzymali: Grażyna Krze-
sińska (prezes OSP Kolumna), Dariusz Borkiewicz (naczelnik straży) i Je-
rzy Kowalski (zastępca naczelnika). Brązowymi Medalami „Zasłużony 
dla Pożarnictwa” uhonorowano: Mariusza Kuberę, Huberta Kowalskiego, 
Marcina Jankowskiego, Damiana Pawlaka. Medale „Zasłużony dla Mia-

100 lat OSP 
 w Kolumnie
sta i Gminy Łask” wręczono: Włodzimierzowi Ciszewskiemu, Józefowi 
Baranieckiemu, Andrzejowi Baranieckiemu, Wacławowi Grobelnemu. 
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Wojciech Makarewicz, Jakub 
Pronin. Dodatkowo za całokształt działalności uhonorowano dyplomem 
najstarszego strażaka OSP Kolumnie 84-letniego Stefana Radzbanka, któ-
ry poświęcił straży aż 55 lat swojego życia. 

Tego dnia dokonano także uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tabli-
cy poświęconej pamięci założyciela OSP w Kolumnie Janusza Szweycera, 
którą ufundował przedsiębiorca z Kolumny Roman Świtała. 

Jubileusz zakończył się festynem, na którym wystąpiła orkiestra dęta 
z Górki Pabianickiej, chór „Echo Leśne” oraz młodzież z Łaskiego Domu 
Kultury. 

Dziś trudno sobie wyobrazić Kolumnę bez strażackiej remizy. Budy-
nek stał się nie tylko nieodzownym elementem krajobrazu, ale także sym-
bolem kilkupokoleniowej tradycji. Zawód strażaka cieszy się najpraw-
dopodobniej największym zaufaniem i szacunkiem spośród wszystkich 
profesji na świecie. I słusznie! Wymaga on bowiem niebywałego poświę-
cenia, zaangażowania i niezwykle silnego charakteru. Wszystkim tym, 
którzy bez chwili wahania niosą pomoc, należy się szacunek i pamięć.<

Michał Janiszewski

Pamięci poległych i pomordowanych
Wraz z początkiem września na cmentarzu parafialnym w Okupie odsłonięto obelisk upamiętniający 
poległych i pomordowanych, którzy oddali swoje życie za wolną ojczyznę. Pomysłodawcą powstania 
monumentu był Wojciech Sikora - wicestarosta łaski i mieszkaniec Okupa. W rozmowie z „Panoramą 
Łaską” opowiada o kulisach tego przedsięwzięcia. 
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Wesoło pląsać mogły dzieci, młodzież, oraz 
dorośli na otwartych warsztatach tanecznych, 
które zapoczątkowały program wakacyjny. Nie 
były to jednak jedyne atrakcje tego typu, bo-
wiem na rynku została wprowadzona „Moda 
na Ruch”, czyli każdy mógł zatańczyć zumbę, 
salsę czy inny taniec pod okiem Ani Mary, a po-
tem odpocząć na świeżym powietrzu w chło-
dzie fontanny, zaś w sali choreograficznej ŁDK 
zajęcia taneczne dla małych dzieci i ich mam 
prowadził Marek Wróbel. 

Talenty taneczne odkrywa w sobie wiele 
osób, ale tylko ci, którzy trenują na co dzień, 
mogą osiągnąć sukces na przykład startując 
w zawodach tanecznych. Na początku sierp-
nia Plac 11 listopada był świadkiem turnieju 
tanecznego SREET STYLES Summer Bat-
tle zorganizowanego przez Sebastiana Krupę 
i ŁDK. Były to swoiste „walki” taneczne, które 
zgromadziły wielu młodych tancerzy hip-hop 
(nawet ze Śląska) i wielu oglądających. Każdy 
startujący chciał wypaść jak najlepiej tym bar-
dziej, że w jury zasiadał, między innymi, zna-
ny z „You can dance”- Maksymilian Hać. Stary 
- odnowiony rynek łaski całe popołudnie roz-
brzmiewał muzyką hip -hop, a licznie zgroma-
dzona, przeważnie młoda, publiczność miała na 
co popatrzeć.

Tegoroczne wakacje nie tylko tańcem „sta-
ły”. Działo się dużo, dużo więcej. Artyści-ama-
torzy mogli zaprezentować swoje umiejętno-
ści na „Letniej scenie dla każdego” na Placu 
11 Listopada, jednak uzdolnieni łaskowianie 
nie garnęli się do występów przed szerszą pu-
blicznością, ale czas przeznaczony na występy, 

Wakacje z ŁDK
Jest co wspominać…

które się nie odbyły, nie był stracony. Skrzęt-
nie wykorzystały go dzieci, dla których Rafał 
Gaze przygotował liczne gry i zabawy. Śmiechu 
i przekrzykiwań zagrzewających do rywalizacji 
było co niemiara. Dzieci cieszyły się m.in. ko-
lorowymi hula-hop, skakankami, piłkami, zaś 
ich rodzice z chęcią się angażowali i dołączali 
do zabawy ze swoimi pociechami. 

Jedyną grupą, która wystąpiła na łaskim 
rynku, był zespół The Source (Źródło). Grupa 
w składzie: Paweł Orlewski - śpiew i perkusja, 
Włodzimierz Orlewski - gitara solowa, Marcin 
Majewski - gitara prowadząca; Rafał Niski - gi-
tara basowa oraz gościnnie występujący Prze-
mek Urban, muzycznie zakończyła tegoroczne 
wakacje, gromadząc na naszym rynku sporą 
liczbę widzów. Niektórzy nawet tańczyli. Było 
rewelacyjnie.

Strzałem w dziesiątkę okazały się otwar-
te, bezpłatne zajęcia modelarskie „Balonem do 
chmur” współorganizowane przez Klub Mode-
larstwa Lotniczego i Kosmicznego. Ze wzglę-
du na niesprzyjające warunki pogodowe akcja 
nie mogła się odbyć na świeżym powietrzu, 
ale spotkała się z zainteresowaniem. Zajęcia 
zostały przeniesione do pracowni plastycznej 
w ŁDK i tam też balony wzniosły się w powie-
trze, ponieważ, jak mówi instruktor Andrzej 
Pikosz, wszystko co zostało wykonane w na-
szej pracowni modelarskiej musi oderwać się 
od ziemi i latać. W pracowni ŁDK przygoto-
wane zostały również latawce, które pofrunęły 
nad łaski pomnik w ostatnią niedzielę wakacji 
w ramach Otwartego Łaskiego Święta Lataw-
ca. W zawody zaangażowane zostały nie tylko 

dzieci, ale i rodzice, a u widzów i przypadko-
wych przechodniów wzbudziły ogromne zain-
teresowanie i emocje. 

Łaski Dom Kultury w sierpniu dał również 
okazję wypróbowania swoich sił w aktorstwie, 
za sprawą warsztatów teatralnych. Zostały one 
zainicjowane przez Olimpię Michoń, aktorkę 
Teatru Form-Art, związaną z grupą teatralną 
Wejście Ewakuacyjne. Na Placu 11 Listopada 
zjawiły się dzieci pełne energii, mogące dać jej 
upust w kreatywnych działaniach, przebrać się 
w wielobarwne stroje i nacieszyć rekwizytami. 
Kulisy teatru zostały zgłębione, zaś wyobraźnia 
uwolniona. Przez pięć dni warsztatów (pomimo 
nie zawsze sprzyjającej pogody) frekwencja za-
skakiwała, bowiem rotacyjnie w zajęciach wzię-
ło udział około trzydziestu osób.

Nie była to jednak ostatnia sposobność do 
odkrycia w sobie artysty. Wiele dzieci i młodzie-
ży mogło nauczyć się warsztatu ceramicznego 
pod okiem pani Donaty Lesińskiej.

Oprócz tak wielu warsztatów i zajęć, na tere-
nie ŁDK, w sali widowiskowej trzy razy w tygo-
dniu przez całe wakacje aktywnie funkcjonowało 
„Kino Letnie dla dzieci”. Szereg animowanych 
produkcji spotkało się z zainteresowaniem nie 
tylko młodych widzów. Program zagwarantował 
uczestnikom nowsze i starsze filmowe atrakcje, 
oraz mnóstwo świetnej zabawy.

„Street art”, czyli sztuka uliczna, staje się 
coraz bardziej popularna w naszych czasach, to-
też podczas wakacji odbywały się warsztaty pla-
styczne nastawione na tę tematykę, prowadzone 
przez artystę Aleksego Nowaka. Dzieci wymy-
ślały projekty swoich przyszłych prac. Zaowo-
cowały one świetną wystawą dziecięcych dzieł 
o dużym formacie. Powstało bardzo wiele cieka-
wych i niezwykle barwnych prac, świadczących 
o wyjątkowej wyobraźni młodych ludzi. W za-
bawie uczestniczyły zarówno młodsze dzieci, jak 
i starsza młodzież. Pracami został udekorowany 
budynek domu kultury od strony ogrodu. 

ŁDK kolejny raz wykazał się niezwykłą in-
tuicją oferując ciekawe propozycje spędzania 
czasu, oraz otwartością na potrzeby dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Na wydarzenia przybywały 
liczne grupy stałych i nowych sympatyków, a ar-
tystyczne wakacje okazały się niezapomniane. 

Katarzyna Sawicka
Elżbieta Wojtacka-Ślęzak

P.S.  Serdeczne  podziękowania  składamy  dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Łasku, Bożenie 
Trockiej-Dąbrowie  i  paniom  ze  znajdującego 
się na Placu 11 Listopada 7 Punktu Informacji 
Turystycznej,  za  logistyczną pomoc, bez której 
byłoby nam trudno zorganizować te artystyczne 
wakacje.<

Kto spędził swoje wakacje w Łasku, nie mógł narzekać na nudę, bowiem Łaski Dom Kultury zadbał 
o bogaty rozkład wydarzeń dla dzieci i młodzieży, a także dla społeczności nieco starszej. Każdy mógł 
odnaleźć coś dla siebie, nie tylko wypoczywając, ale też spędzając czas aktywnie. 
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Podczas zajęć plastycznych dzieci rozwijały 
swoją kreatywność. Powstało wiele bardzo cie-
kawych i oryginalnych rysunków, świadczących 
o niezwykłej wyobraźni młodych ludzi. Każde 
dziecko które przyszło na „Orlik” mogło podpi-
sać się farbami na płótnie zawieszonym na siat-
ce boiska. Tematy prac plastycznych: „Czaro-
dziejski smok”, „Rycerze i księżniczki”, „Pira-
ci”, „Mój potwór”, „Motyle”, „Dzień na plaży” 

W Kolumnie - na wesoło
„Wakacje na wesoło” to akcje zorganizowane podczas wakacji przez filię ŁDK w Kolumnie. Na terenie „Orlika” 
odbywały się liczne konkursy, gry i zabawy oraz zawody sportowe przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży 
spędzających wakacje w naszej miejscowości. Średnio bawiło się ok. 25 dzieci, ale bywało i 40.

i wiele innych. Dzieci kolorowały również dwa 
plakaty (chłopcy - karykaturę kulturysty, dziew-
czynki - księżniczkę elfów), z którymi robiły 
sobie później, po wycięciu otworów na głowy, 
zdjęcia.

Konkursom i zawodom sportowym towa-
rzyszyło wiele śmiechu i emocji. Prawie co-
dziennie odbywały się wyścigi drużynowe, 
z biegiem na czas, z rzutem w dal, strzałami na 

bramkę, noszeniem wody, tańcem z balonami, 
turlaniem opon czy rzutami do celu. Dodatkowo 
dzieci chętnie brały udział w quizie pt. „Wiem 
wszystko!”, w którym odpowiadały na pytania 
dotyczące najprzeróżniejszych dziedzin i tema-
tów. Bardzo często chłopcy rozgrywali mecze 
piłki nożnej.

Podczas akcji odbył się „Dzień księżniczek 
i rycerzy”. Dziewczynki projektowały na kawał-
kach płótna swoje balowe suknie, chłopcy zaś 
- swoje zbroje oraz herby na tarczach z tektury, 
dodatkowo każde z dzieci wykonało kolorową 
koronę. W miesiącu lipcu jeden dzień poświę-
cony był pogadance na temat numerów alarmo-
wych i bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Odbył się konkurs na najładniejszy rysunek 
wozu strażackiego oraz stroju strażaka. W tym 
dniu odwiedziła dzieci Ochotnicza Straż Pożar-
na z Kolumny. Strażacy opowiedzieli dzieciom, 
jak udzielać pierwszej pomocy i na czym pole-
ga ich praca. Można było obejrzeć i zrobić sobie 
zdjęcia w wozie strażackim. 

 „Wakacje na wesoło” to bardzo ciekawa 
i aktywna forma spędzania czasu przez dzieci 
i młodzież podczas wakacji. W każdym konkur-
sie czy zabawie dzieci mogły uzyskać słodką na-
grodę w postaci lizaka, batona, gumy czy socz-
ku. Mniejsze dzieci dostawały kolorowe balony. 
W zajęciach czynny udział brali także rodzice 
dzieci. Zajęcia animacyjne prowadzone były 
przez Karolinę Makarewicz, Wojciecha Maka-
rewicza oraz kierownika filii ŁDK w Kolumnie 
- Grzegorza Rosiaka.<

8 sierpnia w bibliotece gościł m.in. Teatr „Maska” z Krakowa, któ-
ry na kameralnym dziedzińcu (przy muzeum Historii Łasku) zaprezen-
tował spektakl pt. „Magiczna księga”. 19 sierpnia, dzięki cudnej pogo-
dzie, „Konkurs Głośnego Czytania” odbył się pod chmurką - na łaskim 
rynku. Była poczciwa Wanda Chotomska, była zabawna Gellnerowa, 
współczesna Frączek, był wreszcie uniwersalny Kern… To właśnie 
oni, w wakacyjne przedpołudnie w Łasku, ożyli w swoich utworach. 

20 sierpnia odbyła się plenerowa lekcja patriotyzmu, czyli QU-
ESTING po gminie Sędziejowice. Niemalże 10-kilometrowa trasa, 
naszpikowana zagadkami historycznymi z czasów II wojny świato-
wej, owiany tajemnicą cel tej minisurvivalowej wyprawy, budził fa-
scynacje, potęgował ciekawość i – bądźmy szczerzy – trochę męczył. 

22 sierpnia w czytelni dla dzieci odbył się – jak co roku zresztą - 
konkurs karaoke. 

Tegoroczne „Aktywne Wakacje z Biblioteką Publiczną” 
obfitowały zarówno w zorganizowane spotkania 
w plenerze, jak i zdecydowanie bardziej „stacjonarne” 
– w kameralnym pomieszczeniu czytelni dla dzieci. 
Najmłodsi łaskowianie mieli w czym wybierać. 

W bibliotece nie tylko z książką
Zarówno mali jak i duzi, dziewczyny i chłopcy mogli zmierzyć 

się wokalnie w murach łaskiej biblioteki. Trzyosobowe jury posta-
nowiło przyznać I miejsce Natalii Łuczak, zaś II – Ani Steglińskiej.

W ostatni dzień wakacji, na terenie łaskiego CSiR ponad 30-oso-
bowa grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w „Nocy Atrakcji”, czyli 
wieczorno-nocnej zabawie, zorganizowanej przez Bibliotekę Publicz-
ną w Łasku (filia dla dzieci). Przygotowaniem przedsięwzięcia zaję-
ła się natomiast poznańska ekipa „AE Event & Marketing Bartosz 
Muzsik”. Wśród tych głównie sportowych zabaw najśmieszniejszy-
mi dyscyplinami okazały się niewątpliwie dwie konkurencje: slalom 
w płetwach i bieg w potrójnych spodniach. Niemniej wrażeń przyspo-
rzyły takie atrakcje jak: megatwister, hokej na trawie, rura, gąsienica, 
wyścig na podwójnych nartach, rzut śnieżkami czy labirynt.

Oprócz typowo sportowych dziedzin przez cały czas trwania im-
prezy funkcjonowała tzw. strefa kreatywna. W jej obrębie uczestnicy 
wykonywali przeróżne zadania manualne i umysłowe – ze zużytych 
opakowań tworzyli ekologiczne stwory-totemy, pisali piosenki, bądź 
wymyślali oryginalne nazwy grup. Zabawa z tęczową chustą anima-
cyjną okazała się świetnym sprawdzianem dla pamięci i spostrzegaw-
czości.<

Anna Sobczak, Agnieszka Bartoszczyk
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Na 

Kolejna odsłona kolegiaty
Niejednokrotnie w tym cyklu pokazywałem naszym Czytelni-

kom różne oblicza łaskiej kolegiaty. Wbrew pozorom, ta zabytko-
wa budowla pochodząca z XVI stulecia i pamiętająca najlepsze 
czasy mecenatu rodu Łaskich, z prymasem Janem włącznie, zmie-
niała się nie tylko z powodu zniszczeń poczynionych przez ogień 
czy wandali. Każda kolejna fotografia pozwala więc dostrzec 
zmiany, jakie wprowadzali nasi przodkowie. Na tym zdjęciu też 
widać np. ogrodzenie świątyni, po którym nie ma już śladu.

Ta fotografia pochodzi z książki znanego pedagoga i dzia-
łacza krajoznawczego z Pabianic Kazimierza Staszewskiego  
pt. „Ilustrowany przewodnik po Pabjanicach, Łasku i powiecie 
łaskim (woj. łódzkie)”, wydanej w 1929 roku. Autorem zdjęcia 
był F. Marszał.<

(Saw)

Projekt „Mały Mistrz”, który ruszył w roku bieżącym i został 
wprowadzony w całym kraju, ma się przyczynić do zwiększenia za-
interesowania kulturą fizyczną uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych, a także ich rodziców i opiekunów, zdobywania przez uczniów 
nowych umiejętności ruchowych oraz podniesienia sprawności fi-
zycznej. W tym roku program skierowany jest do uczniów klas I, 
natomiast w roku 2015 obejmie uczniów klas I i II, a od 2016 roku 
uczniów klas I, II oraz III szkół podstawowych.

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych 
blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dzie-
dziny, bloki te to: Rowerzysta - Turysta, Gimnastyk - Tancerz, Sa-
neczkarz - Narciarz - Łyżwiarz, Piłkarz-Nożny/Ręczny/Koszykarz/
Siatkarz, Lekkoatleta, Pływak - Wodniak. W każdym bloku uczeń ma 
szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które 
nagradzany jest odpowiednią odznaką - znaczkiem wklejanym do in-
dywidualnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje 
tytuł Małego Mistrza. 

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wcze-
snoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizyczne-
go w: dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy progra-
mowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i spraw-
ności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zintegrowaniu zajęć 
ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Korzyści płynące dla szkół z udziału w programie to: 
- sprzęt sportowy o wartości 1500 zł dla szkoły uczestniczącej w pro-
gramie 
- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycz-
nego, opiekujący się klasami, które przystąpiły do programu, będą 
mogli uczestniczyć w konferencjach metodycznych prowadzonych 
przez pracowników naukowych wyższych uczelni zajmujących się 
wychowaniem fizycznym oraz najlepszych nauczycieli realizujących 
podobne programy
- niezbędne materiały, w tym podręcznik, legitymacje i wlepki po-
świadczające zdobycie sprawności 
- w klasie I jedna godzina wychowania fizycznego tygodniowo będzie 
prowadzona wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
oraz nauczyciela wychowania fizycznego jako asystenta. W gminie 
Łask nauczyciele wychowania fizycznego, którzy będą prowadzić 
wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jedną lekcję wy-
chowania fizycznego tygodniowo, zajęcia te przeprowadzą w opar-
ciu o art. 42 Karty Nauczyciela (tzw. w ramach godzin karcianych). 
Wobec czego nie spowoduje to zwiększenia kosztów zatrudnienia. 
- klasy II, które będą kontynuowały program otrzymają dofinansowa-
nie umożliwiające organizację 16-godzinnego kursu nauki pływania 
(pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2015/2016) 
- szkoła, kontynuująca program przez trzy lata, na zakończenie tego 
okresu otrzyma sprzęt sportowy wartości 1000 zł. 

Program „Mały Mistrz” jest dofinansowany ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędów Marszałkowskich danych województw. Operatorem krajo-
wym programu jest Szkolny Związek Sportowy - Zarząd Główny na-
tomiast operatorem wojewódzkim w województwie łódzkim - Łódz-
ki Szkolny Związek Sportowy. 

Mały MiSTRz
Od 1 września br. w klasach pierwszych szkół 
podstawowych, które zgłosiły chęć udziału, rozpoczęła 
się realizacja ogólnopolskiego programu sportowego 
„Mały Mistrz”. Z gminy Łask do programu przystąpiły  
4 szkoły podstawowe: SP nr 1 w Łasku, SP nr 5 w Łasku, 
SP nr 4 w ZSO w Łasku (Kolumnie) oraz SP w Bałuczu. 
Z powyższych szkół łącznie zgłoszono 9 klas I (181 uczniów).

Ogółem w województwie łódzkim do programu „Mały Mistrz” 
zgłosiło się 67 gmin, z których udział biorą 234 szkoły podstawowe. 
Dotychczas do szkół uczestniczących w programie trafił już sprzęt 
sportowy oraz podręczniki do prowadzenia zajęć, a nauczyciele wy-
chowania wczesnoszkolnego przeszli szkolenie teoretyczne. 

Szczegółowe założenia i harmonogram programu przedstawione 
są na stronie internetowej www.małymistrz.pl<

I. S. 
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Chciałbym wrócić do spraw zasygnalizowanych 
wcześniej, czyli życia przedwojennych mieszkańców 
Kolumny. Sporo na ten temat pisała ówczesna prasa, 
niewyczerpanym źródłem są też wspomnienia 
najstarszych mieszkańców osiedla.

Przede wszystkim przedwojenne gazety w Łodzi reklamowały Ko-
lumnę jako znakomite miejsce wypoczynku. Właściciele poszczegól-
nych pensjonatów oferowali nie tylko pokoje, ale i dobrą kuchnię.

„Pensjonat dla dzieci i młodzieży S. gurewiczowej, Kolumna, 
willa „CArLTON” zawiadamiała w jednej z gazet z 1935 roku, iż 
z dniem 15 grudnia otwiera pensjonat dla dzieci i młodzieży. Wła-
ścicielka zachwalała swój obiekt: „Willa skanalizowana, rzęsiście 
oświetlona. W pokojach bieżąca woda. Troskliwa opieka wychowaw-
ców i sporty zimowe zapewniają dzieciom zdrowy i miły pobyt”. 

Oto inne ogłoszenie zamieszczone w gazecie z 1931 roku:
„Kolumna, pensjonat ZACHęTA, willa Czerwińskiego,  

ul. Sandomierska, poleca smaczną i rytualną kuchnię, po cenach 
przystępnych. Informacja: Leon Lubelski, w firmie M. Kapelusz-
nik, 11-go Listopada 8, skład kapeluszy. Komunikacja autobusowa  
(Wólczańska 232) i kolejowa”. 

W tejże gazecie znajduje się inne ogłoszenie, dotyczące, o dziwo, 
Teodorów, które zapewne z racji bliskiego sąsiedztwa z Kolumną tak-
że usiłowały robić karierę jako miejscowość wypoczynkowa. W jed-
nej z tamtejszych willi znajdował się pensjonat G. Lichtesztajnowej, 
w willi B-ci KARO. Gazeta donosiła, iż pensjonat „Już otwarty. Wia-
domość na miejscu - dojazd koleją lub autobusem do Łasku, w Ło-
dzi Aleja 1-go Maja 11 m. 14, tel. 173-13, codziennie między 5-7 po 
poł.”

Wspomniałem już, że kolumnieńscy letnicy mieli na miejscu leka-
rzy. Jedna z gazet z 1934 roku informowała: „Dr med. Adam Bender 
od 1 czerwca ordynuje latem przez cały dzień w Kolumnie, willa-
-pensjonat „WOLFóWKA”, tel. 15”. 

A że w Kolumnie wypoczywali na ogół ludzie majętni, ściągali tu 
masowo złodzieje i chuligani, licząc na łatwy łup. W 1938 roku jedna 

z łódzkich gazet donosiła, że nocą „miał miejsce niezwykły napad”. 
Na wracające z dancingu właściciela jednej z willi Józefa Lipszyca, 
któremu towarzyszyła Adela B., napadło trzech mężczyzn wcześniej 
ukrywających się w krzakach. Dwóch rzuciło się na mężczyznę, trze-
ci z doborowego tria wciągnął w krzaki kobietę i usiłował ją zgwał-
cić.Lipszycowi udało się jednak wyrwać z rąk napastników i oddać 
kilka strzałów z broni ukrytej w kieszeni. Bandyci nie spodziewali 
się, że ich ofiara będzie mieć rewolwer, rzucili się więc do ucieczki. 
Policjanci z posterunku w Kolumnie (tak, tak - już wówczas był tutaj 
posterunek stróżów prawa!) wkrótce zabrali się do szukania bandzio-
rów. Czy udało się ich schwytać? - nie wiemy.<

Centrum Kolumny w latach sześćdziesiątych. Łza się w oku kręci...

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Łasku (Kolumna).

Szkoła będzie realizowała zadanie pn: 
„Pracownia ekobadacza - Jaki piękny jest 
świat”. W ramach zadania zostaną zakupio-
ne pomoce dydaktyczne związane z edukacją 
ekologiczną, sprzęt audio wideo, sprzęt kom-
puterowy, tablice informacyjne oraz rośliny. 
Wszystko zostanie umieszczone w nowo wyre-
montowanej pracowni. Całkowity koszt przy-
gotowania i urządzenia ekopracowni wynosi 
43.925,00 zł. WFOŚiGW  w Łodzi przeznaczy 
na ten cel 37.225,00 zł. Koordynatorem projek-
tu jest   dyrektor H. Warzyniak-Licha.

Publiczne gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła 
II w Łasku

Tym razem szkoła otrzymała dofinanso-
wanie wysokości 39.997,00 zł na utworzenie 
ekopracowni. Pracownia przejdzie gruntowny 
remont i zostaną do niej zakupione pomoce dy-
daktyczne, sprzęt audiowizualny, nowe meble, 
lampy oświetleniowe oraz rośliny doniczkowe. 
Koszt ekopracowni  wynosi 44.997,00 zł. Dofi-
nansowanie WFOŚiGW w Łodzi to 39.997,00 
zł. Koordynatorem projektu jest  dyrektor E. 
Ołownia.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku

W celu realizacji zadania zostanie wyre-
montowana sala lekcyjna, zakupione pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie sali, sprzęt audio 
video oraz komputerowy, rośliny doniczkowe. 
Całkowity koszt zadania to 41.429,47 zł, wkład 
WFOŚiGW  to kwota 35.329,00 zł. Koordyna-
torem projektu jest  dyrektor  J. Wilczyńska.
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

Jak w poprzednich projektach również tym 
razem zostaną przeprowadzone prace remon-
towe sali oraz zakupione metodyczne pomo-
ce  naukowe, pracownia zostanie wyposażona 
w nowe meble i sprzęt audio wideo, kompute-
rowy, mikroskopy oraz wiele pomocy dydak-
tycznych. Szkoła otrzymała dofinansowanie  
wysokości 31.234,00 zł, natomiast całkowity 
koszt projektu to kwota 44.353,00 zł. Koordy-
natorem projektu jest dyrektor M. Olszewska.

We wszystkich projektach uczestniczą rady 
rodziców poszczególnych szkół zapewniając 
wkład własny w postaci robocizny przy remon-
tach pracowni lub środki niezbędne do tych 
modernizacji.< (Ag)

EKOPRACOWNIE W ŁASKICH SZKOŁACH
Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska i  gospodarki Wodnej 
w Łodzi rozstrzygnął konkurs z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Moja 
wymarzona ekopracownia”. Kolejny raz wśród laureatów konkursu 
znalazły się szkoły z gminy Łask.

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Barcz
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Termin zbiórki 6-17.10.2014 
Będziemy zbierać:
●  Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy 

stolarki, okna, dywany, wykładziny),
● Metale (złom),
●  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory),
●  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, 

odkurzacze),
● Urządzenia zawierające freony (lodówki),
● Zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400mm),
● Baterie i akumulatory

Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej dzia-
łalności przez podmioty gospodarcze. 

W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom 
odpadów w/w to nie zostaną one odebrane.

Nie będą zbierane gruz, kamienie oraz odpady pochodzące z warsztatów 
rzemieślniczych.

      
I. 6.10.2014 r. (poniedziałek)
Łask: Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Łąko-
wa, Matejki, Plac Dąbrowskiego, Pl.11 Listopada, Północna, Słowackie-
go, Strażacka, Reymonta, Tylna, Wąska, Widawska, Zachodnia, Zielona, 
Żeromskiego; budynki ZGM: Plac Dąbrowskiego 3, Pl. 11 Listopada 1, 
21, Zielona 12, Kilińskiego 63, 69, 69B, 69C, Widawska 14, 18, Żerom-
skiego 10.

II. 7.10.2014 r. (wtorek)
Łask: 9 Maja, Andersa, Armii Krajowej, Batorego, Chabrowa, Polna, 
Przemysłowa, Szpitalna, Warszawska, Wiosenna, Źródlana, Żytnia; osie-
dle Batorego: Warszawska 32, Spółdzielcza od strony JW, Batorego przy 
„TWIXIE”, 9 Maja 63, 9 Maja 69 szczyt pomiędzy bl. 67/69; budynki 
ZGM: 9 Maja 88, 88A, 88B (baraki), ul. Warszawska 2, Objazdowa 4. 
Gmina: Wola Łaska.
Łask: osiedle Przylesie ulice: Borowikowa, Bohaterów Września, Ciso-
wa, Dębowa, Jodłowa, Leszczynowa, Podleśna, Szkolna; Dębowa 2, Dę-
bowa 6, Dębowa 8, Cisowa 2, Jesionowa 1, Orzechowa 3, Orzechowa 6.

III. 8.10.2014 r. (środa)
Łask: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, 
Łaskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, Prusa, Sien-
kiewicza, Słoneczna, osiedle Sobieskiego: Polna 7, Jana Pawła II 2, Jana 
Pawła II 5, Narutowicza 5, 1 Maja 5, Prostokątna 1, śmietnik przy „Wita-
mince”; osiedle Mickiewicza: Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3, 1 
Maja przy kotłowni; osiedle MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A (Kosynierów 
3); Jana Pawła II bl. 14, 16; Jana Pawła II 15; Jana Pawła II bl. 13, 15, 
17, 19; Narutowicza 25, Narutowicza 30, 32, 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, Wró-
blewskiego 3, 5, Pułaskiego 1, 3, 5, Polna 11, Polna 17, 19, Prostokątna 
1, Skłodowskiej 2, 4, Skłodowskiej 3, 5, 7; budynki ZGM: Narutowicza 
51, Południowa 4, 4A, 4B. 

IV. 9.10.2014 r. (czwartek)
Kolumna: 3 Maja, Bazarowa, Czajkowskiego, Dolna, Findera, Gra-
niczna, Grzybowa, Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Kresowa, Letnia, 
Lubelska, Luksemburg, Łączna, Łódzka, Niska, Ostatnia, Orzeszko-
wej, Piaskowa, Piękna, Piotrkowska, Pl. Szarych Szeregów, Powstań-
ców Styczniowych, Prosta, Skromna, Torowa - lewa strona, Tuwima, 
Wczasowa, Wyspiańskiego, Wysoka; budynki ZGM: Graniczna 11, 12, 
Gdańska 17, Harcerska 2, 4, Lubelska 10, 12, Letnia 7, 8, 11, Jagiełły 8, 
10, Piękna 6, Piotrkowska 7, 11, 25, Wczasowa 2, Wileńska 1,13,25,27, 

Gdańska, Leśna, Krasickiego, Komuny Paryskiej, Łanowa, Miodowa, 
Kwiatowa, Modrzewiowa, Wileńska, Zakopiańska, Torowa - prawa 
strona.

V. 10.10.2014 r. (piątek)
Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzo-
skwiniowa, Brzozowa, Buczka, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Ludo-
wa, Malwowa, Miła, Mokra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Po-
godna, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Sawickiej, Sportowa, Torowa 
- za torami, Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa; budynki ZGM: 
Błękitna 19. 

VI. 13.10.2014 r. (poniedziałek)
Kolumna: Armii Ludowej, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, 
Obwodowa, Plażowa, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, Spa-
cerowa, Swojska, Śląska, Światowida, Świerkowa, Spokojna, Toruń-
ska, Wakacyjna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zagajnikowa; budynki 
ZGM: Wojska Polskiego 9, 11,14,22, 26, 27, Toruńska 9, 13, 23, Kolonij-
na 2, Sandomierska 4, Sejmowa 7, Ostrów Osiedle, Ostrów wieś. 

VII. 14.10.2014 r. (wtorek)
Gmina: Anielin, Karszew, Krzucz, Rembów, Remiszew, Stryje Księ-
że, Jabłonki, Stryje Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, 
Wrzeszczewice-Skrejnia, Wrzeszczewice-Tomaszew.

VIII. 15.10.2014 r. (środa)
Gmina: Wiewiórczyn, Wronowice Wieś, Wronowice osiedle, Kolumna - 
ul. Sowia, Wydrzyn, budynki ZGM: Wiewiórczyn - ul. Szkolna 11, Wro-
nowice 27; Łask ulice: Kolejowa, Lutomierska, Utrata, Wiejska.

IX. 16.10.2014 r. (czwartek)
Gmina: Bałucz, Borszewice Cmentarne, Borszewice Kościelne, Bor-
szewice Kolejowe, Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz, Kolonia Bilew, 
Kopyść, Mikołajówek, Młynisko, Okup Mały, Okup Wielki, Grabina, 
Orchów, Orchów - Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka, Wola 
Stryjewska, Zielęcice. 

X. 17.10.2014 r. (piątek)
Gmina: Aleksandrówek, Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, 
Podłaszcze, Sięganów, Rokitnica, Teodory.
Odpady będą zbierane od godziny 6 i  należy je zgromadzić:
- mieszkańcy domów jednorodzinnych - przed posesją 
-  mieszkańcy budynków wielorodzinnych - przy gniazdach pojemników 

na śmieci.

MIJA TERMIN 
Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 30 
września 2014 mija termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za III kwartał 2014 roku.

Jednocześnie informuję, że opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne 
rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Burmistrz Łasku
gabriel Szkudlarek
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bUrMiStrz ŁaSKU oGŁaSza 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rembowie. 

Nieruchomość oznaczona jest działką nr 1 o powierzchni 0,74 ha, która według studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask położona jest na terenach upraw rolnych i użytków zielonych. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.100 zł, wadium 900 zł.
 

Przetarg odbędzie się 8 października 2014 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na rachunek: BANK PEKAO S. A.  
O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 2 października 2014 r. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia  

środków na konto Urzędu Miejskiego w Łasku.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 41 tel. 43 676-83-41. 

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

bUrMiStrz ŁaSKU oGŁaSza 
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie.

 
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,  

niżej wymienione nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2.

Nieruchomości oznaczone są działkami:
- nr 316/8 o pow. 1010 m2, cena wywoławcza 25.300 zł, wadium 2.600 zł
- nr 316/9 o pow. 987 m2, cena wywoławcza 24.700 zł, wadium 2.500 zł
- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 24.300 zł, wadium 2.500 zł

- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 26.800 zł, wadium 2.700 zł.
 Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się 8 października 2014 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na rachunek: BANK PEKAO S. A. O/Łask  
nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 2 października 2014 r. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków 

na konto urzędu.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 41 tel. 43 676-83-41. 
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

Nowe zasady odbioru odpadów:
- odbiór odpadów komunalnych zmiesza-
nych w zabudowie jednorodzinnej - 2 razy 
w miesiącu przez cały rok, obecnie raz w mie-
siącu w okresie maj-wrzesień i 2 razy w mie-
siącu w okresie październik-kwiecień; w zabu-
dowie wielorodzinnej tak jak dotychczas, tj. 2 
razy w tygodniu, a w nieruchomościach zarzą-

Od 1 lipca 2013 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z gminy Łask realizuje firma „Eko-region” Bełchatów wyłoniona 
w drodze przetargu. W sierpniu br. został ogłoszony przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na najbliższe dwa lata (2015 
- 2016). W przygotowanym przetargu na podstawie naszych obserwacji 
i doświadczeń wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu usprawnienie 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i zaspokojenie 
oczekiwań mieszkańców naszej gminy.

nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych w 2015 roku

dzanych przez ZGM w Łasku jeden raz w ty-
godniu 
- odbiór odpadów biodegradowalnych  
2 razy w miesiącach kwiecień - październik 
i 1 raz w miesiącach listopad-marzec; do-
tychczas 2 razy w miesiącu w okresie kwiecień 
- wrzesień i 1 raz na 2 miesiące w pozostałych 
miesiącach.

Mamy świadomość, że te zmiany nie za-
spokoją wszystkich oczekiwań mieszkańców 
oraz właścicieli nieruchomości. Realizując na-
łożone na gminy obowiązki ustawowe związa-
ne z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
będziemy monitorować system odbioru odpa-
dów. Nie wykluczamy wprowadzenia kolej-
nych zmian prowadzących do dalszego udo-
skonalenia systemu.

Przypominamy również, że od września 
2013 r. funkcjonuje w Łasku przy ul. Luto-
mierskiej 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych. W ramach wnoszonej 
opłaty można przekazać zebrane w sposób se-
lektywny odpady komunalne: odpady ulegają-
ce biodegradacji (trawa, liście, chwasty) odpa-
dy budowlano-rozbiórkowe w ilości do 1,1 m3 
rocznie od gospodarstwa domowego, chemi-
kalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
a także szkło białe i kolorowe oraz odpady typu 
PET. Punkt ten jest czynny: wtorek i czwar-
tek w godz. 11-19 oraz w pierwszą i trzecią 
sobotę miesiąca w godz. 9-13.<

Krzysztof Nowakowski



WAŻNIEJSZE IMPREZY W PAŹDZIERNIKU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Gobeliny - prace podopiecznych 
ŚDS w Łasku październik BP w Sieradzu  

filia w Łasku
BP w Sieradzu  
filia w Łasku

2. Koncert Chóru z Węgier 4
godz. 11

ŁDK Starostwo Powiatowe 
w Łasku

3. Wystawa pt. „Duma lokalna, 
duma regionalna” 4-18 ŁDK ŁDK

4.

Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt. „Zdrowie w zasięgu ogródka  
i łąki” wygłosi Andrzej  
Wojtkowski

7 ŁDK ŁDK

5. Wystawa malarstwa Grażyny 
Śliwińskiej 10-31 BP w Łasku BP w Łasku

6.

Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Seniorzy jako konsumenci – 
ochrona prawa, zagrożenia”  
wygłosi Zbigniew Kwaśniewski

21 ŁDK ŁDK 

7. Spektakl pt. „Czy jest na sali 
lekarz”

23
godz. 19

ŁDK ŁDK

8. Popis uczniów SOM 28 ŁDK ŁDK

9.
XX Biesiada pod Złotym Liściem 
– Spotkania Amatorskich Arty-
stycznych Zespołów Seniorów

25 ŁDK ŁDK

10.

Spotkanie profilaktyczne 
połączone z Jubileuszem 
X-lecia Stowarzyszenia 
Amazonek z Kolumny

26 ZSO w Kolumnie S.A. 
Kolumna

Sportowe

1. Parszywa Wrak Race 4 Łask - koniec  
ul. Kilińskiego

KS „Centrum  
Świadomej Jazdy”

2.
Mecz piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask-
ŁKS II SMA MG 13 Łódź 

4 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS

3.
Turniej finałowy Orlikowej  
Ligi Mistrzów w piłce nożnej 
Łódzkie 2014

11 boiska Orlik  
w Łasku i Kolumnie

UM w Łodzi, ŁSZS, 
gmina Łask

4.
Mecz piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask- NOSiR 
Nowy Dwór Mazowiecki

18 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS
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Głaz ważył ok. 3 ton. Dziś 1/3 jego powierzchni 
jest zakopana w ziemi. Następnie Daniel Błoński 
jako specjalista od obróbki kamieni nadał od-
powiedni kształt dziełu i określił jego technicz-
ne usytuowanie. Wykonanie tablicy oraz orła 
to także jego zasługa. Słowa uznania należą się 
również strażakom z OSP w Okupie na czele 
z prezesem Jackiem Napiórą, którzy podjęli się 
robót ziemno-budowlanych na terenie cmentarza 
parafialnego. Kiedy prace na obeliskiem zostały 
ukończone chcieliśmy z księdzem proboszczem 
zorganizować godną uroczystość odsłonięcia po-
mnika.
PŁ: - Czemu zdecydowano się odsłonić obelisk 
właśnie 1 września?
WS: - To symboliczna data dla każdego Polaka. 
Tego dnia pamiętamy o dramacie wybuchu woj-
ny, jest to również dzień weterana, a także mo-
ment rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Z ra-
cji na ideę przyświecającą powstaniu monumen-
tu, naturalnym wydawało się, aby to właśnie mło-
dzież uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia. 

15

Pamięci...

w kilku zdaniach
MOTOCYKLIŚCI mają na sumieniu sporo 
grzeszków, jak choćby ten 24-letni z Łasku, któ-
ry w Kolumnie zderzył się z nieprawidłowo wy-
jeżdżającą skodą kierowaną przez mieszkankę 
Łasku, a następnie uderzył w stojącego w pobli-
żu mężczyznę i... pozostawiając kawasaki zbiegł 
z miejsca zdarzenia. Później motocyklista poja-
wił się w komendzie policji, ale okazało się, że 
nie miał prawa jazdy i ubezpieczenia komuni-
kacyjnego. Przygodny mężczyzna został ranny 
i odwieziono go do szpitala w Pabianicach.
ŚMIErĆ rowerzysty - ok. godz. 17.20 w Woli 
Buczkowskiej (gm. Buczek) kierująca Oplem 
Corsą 32-letnia mieszkanka powiatu bełcha-
towskiego potrąciła włączającego się do ruchu 
z drogi gruntowej 88-letniego rowerzystę. Męż-
czyzna doznał poważnych obrażeń ciała i mimo 
wysiłków lekarzy z pabianickiego szpitala 
zmarł. Kierująca samochodem była trzeźwa.
gWAŁCICIELA, który w ubiegłym miesiącu 
zgwałcił dwie kobiety w Zduńskiej Woli, poszu-
kuje policja. Mężczyzna ma około 30 lat, 170 
cm wzrostu, dobrze zbudowany. Ktokolwiek 
wie coś o gwałcicielu, proszony jest o kontakt 
ze stróżami prawa: tel. 43 824-43-41.<

* * *
Obchody upamiętniające 75. rocznicę wy-

buchu II wojny światowej zostały zorganizo-
wane wspólnie przez 32. Bazę Lotnictwa Tak-
tycznego, gminę Łask oraz powiat łaski. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą św. w kościele 
parafialnym, którą celebrował ks. arcybiskup 
senior Władysław Ziółek. Po nabożeństwie 
zebrani przemaszerowali na cmentarz, gdzie 
odśpiewano hymn narodowy. Następnie głos 
zabrali: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
i wicestarosta łaski Wojciech Sikora. Po od-

słonięciu i poświęceniu obelisku przybyłe na 
uroczystość delegacje złożyły pod nim kwiaty. 

Wrzesień 1939 roku oznaczał kres dzie-
ciństwa i dalszej nauki dla wielu młodych 
rodaków. Dziś w wolnej i niepodległej Pol-
sce od nikogo nie oczekuje się bohaterstwa 
i ofiary krwi. Patriotyzm w czasach pokoju 
wymaga od nas zgody i mądrości, którą prze-
każemy kolejnym pokoleniom. Warto abyśmy 
pamiętali także o słowach Jana Pawła II, które 
widnieją na obelisku w Okupie: „Nie chciejcie 
Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”.<

MJ

wieLKie teStowanie 
Łaskowianie po raz drugi napisali Wielki 

Test Języka  Angielskiego (14 września br.), 
w ramach ogólnopolskiego wydarzenia POL-
SKA ZNA ANGIELSKI, w którym udział 
wzięło 80 miast w całym kraju.

Do testu zorganizowanego przez szkołę 
językową Anglostrefa oraz ŁDK przystąpiło 
85 uczestników. Więcej informacji na stronie 
www.lask.znaangielski.pl<
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Festiwal odbywał się w dniach 13-14 wrze-
śnia br. pod honorowym patronatem dowódcy 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Nic 
więc dziwnego, że wśród oglądających nie 
brakowało ludzi w żołnierskich mundurach. 
Prezentowane modele różnorodnych maszyn 
latających podziwiali także Amerykanie prze-
bywający w Łasku. Wśród oglądających wy-
stawę dostrzegliśmy również gen. bryg. pil. 
Dariusza Malinowskiego, przez 22 lata związa-
nego z Łaskiem, a jeszcze niedawno dowodzą-
cego tutejszą 32. BLT. Dziś generał dowodzi 

IV Festiwal Modeli Plastikowych
Już po raz czwarty Łask gościł uczestników Festiwalu Modeli Plastikowych. W hali sportowej 
ZSP nr 2 przy ul. Warszawskiej zjawiło się 138 wystawców z kraju i zagranicy, prezentując 
527 różnorodnych modeli. Wśród gości było sporo Czechów, dla których łaska impreza była 
okazją nie tylko do prezentacji modeli, ale i nawiązania przyjacielskich kontaktów.

Śmiech to zdrowie!

2. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego, w skład 
którego wchodzi także 32. BLT.

Na wystawie znalazły się modele wielu 
samolotów z różnych epok, ale i pojazdów gą-
sienicowych, okrętów, samochodów, a nawet 
oryginalnych maszyn i budowli (np. słynnej ber-
lińskiej wieży). Wielkie zainteresowanie budzi-
ły szczególnie miniaturowe odwzorowanie np. 
stanowisk bojowych. Zwiedzający podziwiali 
także modele przyszłych urządzeń bojowych, 
niekiedy bliższych fantazji niż rzeczywistości. 
Zaskakiwała precyzja wykonania wielu modeli, 

także malowania i oznakowania, co w przy-
padku tak małych urządzeń nie jest sprawą pro-
stą. Wśród modelarskich fascynatów widzieli-
śmy zarówno bardzo dojrzałych mężczyzn, jak 
i kilkuletnich chłopców.

Organizatorami Festiwalu byli modelarze 
redukcyjni działający przy Grupie „Archeo”.<

(P)

Nie lubimy sztywniackich i nadętych im-
prez. Ostatnie dożynki w Bałuczu pokazały, 
że można się też bawić naprawdę na weso-
ło, że mieszkańcy potrafią się śmiać nie tylko 
z innych, ale i siebie. A zdrowy śmiech jest 
lepszy niż niejedno lekarstwo…< (Er)



 

okuP:

w Rocznicę wRześnia


