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O godz. 17.30 część koncertową otworzy Cleo, dzięki której będzie 
można posłuchać znanego wszystkim utworu „My Słowianie”. Po niej 
zaśpiewa Natalia Szroeder,  znana z  takich przebojów  jak „Powietrze”, 
„Lustra”  oraz  Grzegorz  Hyży,  autor  takich  piosenek  jak  „Pod  wiatr” 
i „Na chwilę”. To jednak nie jedyne atrakcje, jakie przewidzieli organi-
zatorzy. Już od godz. 9 deptak wypełni się kolorowymi stoiskami z rę-
kodziełem i gastronomią. Na małej scenie przy Łaskim Domu Kultury 
wystąpią lokalne zespoły Fabric Square i Median’s. 

Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12. Potem tradycyjnie wy-
brany zostanie nowy król kurkowy, a najlepsi sportowcy w gminie otrzy-

mają  odznaczenia  i  wyróżnienia.  Zaplanowano  również  pokaz  karate 
oraz blok artystyczny przygotowany przez Łaski Dom Kultury. Wśród 
atrakcji  towarzyszących  znajdzie  się  ogród  rozmaitości,  który  powsta-
nie za ŁDK, CSiR przygotuje ogródek sportowy, a strażacy zorganizu-
ją  pokaz  ratownictwa. Dla  tych,  którzy  zgłodnieją,  pieczarkową  ucztę 
przygotuje firma „Mykogen”. Po godz. 23 nocne niebo rozświetli pokaz 
sztucznych ogni. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na 21. Jarmark łaski.

(MJ)

ZAPRASZAMY NA JARMARK ŁASKI
3 czerwca już po raz 21. odbędzie się największa impreza promująca gminę Łask, czyli Jarmark Łaski. Punktem kulminacyjnym będą 
tradycyjne koncerty gwiazd. W tym roku przygotowano sporą dawkę najpopularniejszych hitów ostatnich lat, rozbrzmiewających 
z dużej sceny ustawionej na boisku przy ul. Narutowicza. 

Uruchomieniem  roweru  publicznego w  Łasku  zainteresowany  jest 
Urząd Marszałkowski z marszałkiem Witoldem Stępniem na czele. Po 
sukcesie tej inicjatywy w Łodzi, marszałek chciałby ją przeszczepić do 
11 miast województwa. Z roweru mogliby korzystać szczególnie pasa-
żerowie ŁKA, bo dworzec  leży daleko od centrum miasta, a autobusy 
ZKM nie do końca rozwiązują problem przewozów. Rower byłby także 
pożyteczny dla turystów, których coraz więcej zagląda do Łasku.

Cały projekt uruchomienia roweru publicznego w woj. łódzkim ma 
kosztować 14 mln zł, zatem ten niskoemisyjny transport publiczny zyska 
duże dofinansowanie. Teraz warto pomyśleć nad szybkim zbudowaniem 
bezpiecznych ścieżek rowerowych z dworca do centrum miasta, a także 
np. w kierunku Kolumny.  Przydałby się trasy rowerowe w kierunku np. 
Piotrkowa czy Buczku.

(er)

R O W E R E M  P U B L I C Z N Y M  P O  Ł A S K U
To może być duża atrakcja dla Łasku. Rower publiczny w grodzie nad Grabią przydałby się szczególnie, bo 
miasto rozciąga się na dużej przestrzeni, a ponadto ma wokół sporo rekreacyjnych atrakcji. A skorelowanie go 
z Łódzką Koleją Aglomeracyjną to już strzał w dziesiątkę!

W gminie Łask na dobre rozpoczął się okres inwestycyjny. Tego lata duże 
zmiany z pewnością odczują mieszkańcy osiedla „Przylesie” i „Ostrów”. 
Na ukończeniu jest drugi odcinek ul. Podleśnej. Wyremontowana arteria 
o długości 1106 m odciąży bardzo popularną ul. Jodłową. W ramach tej 
samej  inwestycji nową nawierzchnię, chodniki oraz wjazdy do posesji 
z kostki betonowej otrzyma fragment ul. Szkolnej. Wartość robót wynosi 
589.021,23 zł, a wykonawcą jest firma „BUD-TRANS” roboty Budow-
lano Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza.

DROGOWE INWESTYCJE 

Komendant Powiatowy Policji w Łasku spotkał się z mieszkańcem Zduń-
skiej Woli, który pomógł w poszukiwaniach zaginionej kobiety. Z infor-
macji przekazanej policji wynikało, że zaginiona zamierza popełnić sa-
mobójstwo. Ogłoszono alarm dla całej jednostki policji, w poszukiwania 
zaangażowały się też postronne osoby. Dzięki informacji od mieszkańca 
Zduńskiej Woli, który rozpoznał samochód, którym miała się poruszać 
zaginiona kobieta,  poszukiwania  zakończyły  się  sukcesem. Szybka  re-
akcja i jeden telefon do dyżurnego jednostki pomógł w uratowaniu ludz-

kiego życia. Policjanci, którzy jako pierwsi dojechali na miejsce, znaleź-
li nieprzytomną kobietę. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy, do chwili 
przyjazdu karetki monitorowali  funkcje życiowe odnalezionej. Kobieta 
została zabrana do szpitala.

Mł. insp. Piotr Bielewski w imieniu wszystkich policjantów podzię-
kował  za  obywatelską  postawę  i  zaangażowanie  w  działania  poszuki-
wawcze podkreślając, że tym jednym telefonem mieszkaniec Zduńskiej 
Woli uratował ludzkie życie.                   KPP

PODZIĘKOWANIE ZA URATOWANIE ŻYCIA

To nie koniec zmian, jakie czekają mieszkańców. Na ten rok zapla-
nowano  również  jednorazową  inwestycję,  która  zakłada  przebudowę 
ulicy  Cisowej,  Jarzębinowej,  Topolowej  i  Jesionowej.  Dodatkowo  na 
ul. Orzechowej powstaną nowe miejsca parkingowe.

M. Janiszewski
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BRAK MIEJSC 
W PRZEDSZKOLACH

Jak  poprzednio  wspomniałem,  2  –  3  lata 
temu wprowadzono obowiązek nauki w szko-
łach  dla  6-latków.  Jednocześnie  nałożono  na 
gminy  obowiązek  przyjęcia wszystkich  3-lat-
ków do przedszkoli od września 2017 r. Mia-
ła zatem nastąpić zamiana. Najstarszy rocznik 
przedszkolaków skierowany do szkół zwalniał 
miejsce dla najmłodszych przedszkolaków. Jak 
wiemy, obowiązek szkolny został przeniesiony 
na 7 lat, ale jednocześnie nie cofnięto obowiąz-
ku przyjęcia do przedszkoli 3-latków.

W  tej  sytuacji  logicznym  byłoby  prze-
sunięcie  obowiązku  przyjęcia  najmłod-
szych  maluchów  choćby  o  rok,  aby  gmi-
ny  mogły  przygotować  się  do  realizacji 
obowiązku.  Tego  nie  uczyniono,  a  jed-
nocześnie  niewielu  rodziców  skierowało 
6-letnie dzieci do szkół. Mimo że mamy łącznie 
ok.  700  miejsc  dla  przedszkolaków,  brakło 
miejsc dla 86 dzieci. Rozważam różne warian-
ty  w  celu  wyboru  rozwiązania  optymalnego, 
tak aby nałożony obowiązek od września speł-
nić. 

Warto  dodać,  że  do  naszych  przeszko-
li  uczęszcza  kilkanaścioro  dzieci  z  innych 
gmin, które zgodnie z prawem musimy utrzy-
mać, a które zostały przyjęte z uwagi na wolne 
w poprzednich  latach miejsca. Trzeba  też do-
dać, iż jeżeli gmina nie może przyjąć dziecka 
do  przedszkola  wybranego  przez  rodziców, 
ma  obowiązek  wskazania  miejsca  w  innym 
publicznym przedszkolu. Podkreślę  - publicz-
nym, bowiem mam pytania dlaczego nie kie-
rujemy  dzieci  do  przedszkoli  niepublicznych, 
gdzie są wolne miejsca.

KOLUMNY BUDOWLANE 
DYLEMATY

Właściciel  działek  położonych  w  Ko-
lumnie  przy  ul.  Błękitnej  oraz  ul.  Brackiej 
i  ul.  Bocznej  wystąpił  o  wydanie  decyzji 
o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowa-
nia  terenu.  Zamierza  on  wybudować  przy 
ul.  Błękitnej  budynek  wielomieszkaniowy 
3-kondygnacyjny, a w obrębie ul. ul. Brackiej 
i Bocznej - 2 takie budynki. Pozytywną decy-
zję otrzymał na obiekt przy ul. Błękitnej, nato-
miast w drugim przypadku sprawa jest rozpo-
znawana. Wydana decyzja została zaskarżona, 
z  czego  się  cieszę,  gdyż  sprawę  rozpozna or-
gan wyższego stopnia, czyli Samorządowe Ko-
legium  Odwoławcze.  Zarzuty  wobec  zaskar-
żonej decyzji  są  różnorodne. Zostały wskaza-
ne w petycji do mnie oraz opisane w Naszym 
Tygodniku z  12 maja  br.  str.  6. Ograniczę  się 
do wskazania  jednego,  świadczącego o mojej 
chęci obiektywnego załatwienia sprawy. „Bur-
mistrz  tu  był, widział  to,  a mimo  tego wydał 

W poprzednim numerze Panoramy podjąłem temat permanentnego reformowania 
oświaty w naszym kraju. Skupiłem się przy tym przede wszystkim na szkołach, 
ale problemy są także w przedszkolach i dotykają większości gmin w Polsce, co znajduje 
odzwierciedlenia w protestach wielu samorządów.

decyzję o warunkach zabudowy”. Tak byłem, 
oglądałem  i  doszedłem  do  jednoznacznego 
wniosku, że nie mam podstaw do wydania de-
cyzji  negatywnej,  innymi  słowy  byłaby  ona 
sprzeczna z prawem. Chodziło mi o zapozna-
nie się z otoczeniem projektowanej inwestycji, 
w szczególności porównanie wysokości nowe-
go budynku z istniejącymi obiektami mieszkal-
nymi. Cóż zobaczyłem – po jednej i po drugiej 
stronie,  a  także  w  głębi  -  wielomieszkanio-
we  2-kondygnacyjne  budynki.  Zważywszy, 
że  w  starym  budownictwie  mieszkania  są 
znacznie wyższe  niż w  obecnie  budowanych, 
wysokość  starych  o  2  kondygnacjach  budyn-
ków  jest  porównywalna  z  wysokością  plano-
wanego 3-kondygnacyjnego obiektu.

Jeden z mieszkańców mówi: – Miałem za 
oknem las, teraz widzę wykarczowane drzewa 
(wykarczowanie drzew to samodzielna decyzja 
właściciela).  Cóż,  tak  łatwo  przychodzi  nam 
decydować o czyjejś własności. Zainteresowa-
ne strony zapewniam, że sprawa zostanie wni-

kliwie i obiektywnie rozpoznana i załatwiona. 
Spróbuję  zaprosić  przedstawicieli  obu  stron, 
aby zastanowić się nad wdrożeniem rozwiąza-
nia możliwego do przyjęcia przez strony mają-
ce sprzeczne oczekiwania. Na koniec zauważ-
my. Kilka dni temu na spotkaniu w Łasku Pani 
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśli-
ła, że dziś rozwój miasta to nowi mieszkańcy, 
o  których  każda  chcąca  się  rozwijać  gmina 
walczy.

SEZON INWESTYCYJNY 
ROZPOCZĘTY

W  tym  numerze  publikujemy  zdjęcia 
z  3  realizowanych  inwestycji,  które w  czasie 
gdy Panorama dotrze do Państwa rąk będą na 
ukończeniu.  Rozstrzygamy  kolejne  przetargi, 
ruszą  następne  inwestycje  tak,  aby  tegorocz-
ne zamierzenia inwestycyjne gminy Łask bez-
piecznie zrealizować.

14 maja 2017 r.   
Gabriel Szkudlarek

Przebudowa ul. Inki – Danuty Siedzikówny (dawnej ul. Berlinga)

Prace przy ZSO w Kolumnie
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Ostateczne  wyniki  przyniosły  sukces 
2 dziewczynkom z Polski – Lidii Pankowskiej 
z  Łasku,  która  zdobyła  brązowy  medal  FAI 
w  kategorii  6-9  lat,  z  kolei Hanna Tomaszuk 
z Warszawy może również cieszyć się z brązo-
wego medalu FAI w kategorii 10-13 lat. War-
to  przypomnieć,  że  talent  Lidii  Pankowskiej 
został  doceniony  przez  jury  po  raz  kolejny  – 
w ubiegłym roku w Konkursie Młodych Arty-
stów FAI dziewczynka zajęła II miejsce.

Konkurs  Młodych  Artystów  FAI  jest  or-
ganizowany  nieprzerwanie  od  1986  r.  Polska 
uczestniczy w  nim  od  2000  roku,  a  Bemow-
skie  Centrum Kultury,  z  upoważnienia Aero-
klubu Polskiego,  jest organizatorem konkursu 
w Polsce  od  2007  roku.  Jego  celem  jest  pro-

mocja sportu lotniczego oraz przybliżenie wie-
lu aspektów  lotnictwa. Konkurs FAI,  to  także 
możliwość  pokazania  różnych  umiejętności 
i osobowości poprzez sztukę. W celu zainspi-
rowania  młodych  artystów  Międzynarodo-
wa Komisja Edukacji Lotniczej  i Kosmicznej 
CIEA-FAI  określa  co  roku  inny  temat  zwią-
zany ze sportem lotniczym i lotnictwem ogól-
nym. Wśród  laureatów  – medalistów FAI,  na 
szczeblu światowym jest już wiele osób z Pol-
ski.  W  roku  ubiegłym  międzynarodowe  jury 
oceniło  bardzo  wysoko  pracę  Lidii  Pankow-
skiej w kategorii „młodzików”, przyznając jej 
srebrny medal FAI.

 
 Aeroklub Polski

SUKCES MŁODEJ ARTYSTKI Z ŁASKU
Międzynarodowe Jury FAI wybrało zwycięskie obrazy w Konkursie 
Młodych Artystów FAI 2016. Artyści z całego świata nadsyłali do 
Lozanny prace na temat „Ponad chmurami”.

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwo-
wej ma swoje podłoże historyczne. To właśnie 
tego dnia polscy żołnierze 1 Dywizji Kościusz-
kowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na ko-
lumnie  zwycięstwa  w  Tiergarten  w  Berlinie. 
Wspomniana  data  nawiązuje  również  do  cza-
sów PRL, w których w przeddzień ustanowie-
nia Święta Konstytucji 3 Maja władze komu-
nistyczne wydały zakaz wywieszania flag pań-
stwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

W  Łasku  ten  dzień  uczczono  na  placu 
11  Listopada.  Uroczystość  prowadzona  przez 
ZHP,  rozpoczęła  się  podniesieniem flagi  pań-
stwowej na maszt. Następnie burmistrz Łasku 

Gabriel  Szkudlarek  wygłosił  przemówienie 
okolicznościowe.  Po  nim  głos  zabrali  parla-
mentarzyści  –  posłowe  Artur  Dunin  i  Piotr 
Polak.  Po  części  oficjalnej  zebrani  na  łaskim 
rynku  przemaszerowali  wokół  placu  niosąc 
wielką biało-czerwoną flagę. Nie lada atrakcją 
okazały się występy przedszkolaków, które za-
prezentowały swoje układy taneczne w rytmie 
krakowiaka oraz polki. Ukoronowaniem części 
artystycznej był wspaniały polonez w wykona-
niu maturzystów  z  Zespołu  Szkół  Ponadgim-
nazjalnych  nr  1  w  Łasku,  czyli  popularnego 
„Ekonomika”.

(MJ)

ŚWIĘTO FLAGI 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe, które koncentruje się na symbolach 
państwowości polskiej, a w szczególności na fladze. Jego radosny i rodzinny charakter 
sprawia, że każdego roku cieszy się ono coraz większą popularnością.

SESJE RAD -  najbliższa sesja Rady Miej-
skiej w Łasku odbędzie się 31 maja br., w progra-
mie m.in.: podjęcie uchwały w sprawie realizacji 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych za 2016 rok, rad-
ni zapoznają się też z działalnością MGOPS za 
2016 rok, zatwierdzą również taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada  Powiatu  Łaskiego  obradować  będzie 
prawdopodobnie w pierwszej dekadzie czerwca.
Będzie to sesja absolutoryjna.

S-14 – brakujący odcinek do Emilii, stano-
wiący  fragment  zachodniej  obwodnicy  Łodzi 
jest  potrzebny  także  Łaskowi,  bo  znakomicie 
ułatwi połączenie z północą Polski i Warszawą, 
a  także  Łodzią.  Co  prawda  wojewoda  łódzki 
Z. Rau wydał pozwolenie na budowę, ale  rząd 
nie kwapi  się  z  realizacją obiecanej  już dawno 
inwestycji, bo rzekomo brakuje na nią pieniędzy.

WOJSKO należy do nielicznych instytucji, 
które  godnie  żegnają  pracowników  odchodzą-
cych na emeryturę. Ostatnio po 26  latach służ-
by  uroczyście  pożegnano  mjr.  Krzysztofa  Re-
sternego, dowódcę Eskadry Obsługi Naziemnej 
Statków Powietrznych i Wysokościowo-Ratow-
niczej 32. BLT, a także pracownika resortu obro-
ny narodowej Mariana Ziębaczewskiego, który 
przepracował  prawie  47  lat.  Zasłużonych  pra-
cowników żegnano w  sali tradycji, z udziałem 
dowódcy płk. pil. Rafała Zadenckiego, przełożo-
nych i kolegów.

MUZEUM w Łasku przygotowało dla by-
walców  i  turystów  broszurę  pt.  „Muzeum  Hi-
storii Łasku – fakty, ludzie, przedmioty na prze-
strzeni dziejów”. Powstaje ona dzięki finansowe-
mu wsparciu samorządu, w ramach zadania zle-
conego Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łaskiej.

ŁASKIE BOCIANY – popularna strona in-
ternetowa pozwalająca od lat śledzić to wszyst-
ko, co dzieje się w gnieździe na starym kominie 
oczyszczalni  ścieków,  odnotowała  już  ponad 
3 mln odsłon. W ubiegłym roku gniazdo było pu-
ste, teraz są w nim bociany i zanosi się na przy-
chówek. Program „Łaskie Bociany” objęty  jest 
patronatem magistratu.

150 TON ODPADÓW  –  tyle  odpadów 
wielkogabarytowych  zebrano  w  gminie  Łask 
w dniach 3-14 kwietnia br. Zainteresowanie ak-
cją  było bardzo duże,  a Firma Eko-Region  ze-
brała 150  ton odpadów. Ta  liczba  jest o 2  tony 
mniejsza niż w ubiegłym roku. Czy zatem zaczę-
liśmy  produkować  mniej  odpadów?  Przyczyn 
należy  raczej  wypatrywać  w  rosnącej  świado-
mości mieszkańców. Nie bez znaczenia jest tak-
że funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowa-
nego w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2. 

„POCIĄGIEM W ŁÓDZKIE”  –  projekt 
organizowany przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Łódzkiego ponownie zawita do Ła-
sku.  Ponad  120  osób  odwiedzi  10  czerwca  br. 
miasto nad Grabią. Uczestnicy mają w planach 
m.in. wykonanie  lokalnych questów. Będzie  to 
wyjątkowa okazja,  aby poznać Łask,  a dla go-
spodarzy szansa na promocję.
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Budynki są bardzo zniszczone. Konstrukcja drewniana zaatakowana 
przez korozję biologiczną wymaga napraw, pokrycie dachowe - wymia-
ny, okna, drzwi w dużej mierze - również. Konieczne jest pozbycie się 
wilgoci istniejącej w tynkach, wylewkach i innych elementach budow-
lanych. Całkowitej wymianie muszą być poddane  instalacje wod.-kan. 
i elektryczne. Wszystkie stropy są drewniane, kryte tynkiem na trzcinie 
od strony sufitu, a od strony podwalin słupów do ścian budynku w wielu 
miejscach pozbawione deskowania z wierzchu (widoczne są belki stro-
powe). Doprowadzenie obiektów do dzisiejszych standardów w budow-
nictwie będzie niezwykle kosztowne, tym bardziej, że obiekty wpisane 
do gminnej ewidencji zabytków wymagają zachowania, przy prowadze-
niu prac, jak najwięcej substancji historycznej. 

REWITALIZACJA DREWNIANYCH WILLI 
W obecnej dzielnicy Łasku – Kolumnie zachowały się z dawnych, przedwojennych czasów drewniane budynki letniskowe. W latach 
60. XX w. zostały one zasiedlone, ale nigdy nie dokończono przystosowania ich do całorocznego zamieszkiwania. Obecnie prawie 
wszystkie te obiekty (zwłaszcza stanowiące własność komunalną) wymagają gruntownej modernizacji, a niektóre nie nadają się już 
do remontu. Ze względu na piękną i charakterystyczną architekturę willi, włodarze gminy Łask postanowili objąć lokalnym planem 
rewitalizacji budynki stanowiące dziedzictwo kulturowe Kolumny. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
umożliwia dofinansowanie działań gminy w zakresie rewitalizacji, więc przygotowano do konkursu stosowne dokumenty celem 
pozyskania funduszy na odnowę dwóch komunalnych nieruchomości: przy ul. Wojska Polskiego 14 i przy ul. Sejmowej 7.

Przed nami 5. Festiwal Róż w Łasku. Przygotowania do imprezy idą peł-
ną parą, a już dziś zapraszamy do udziału w tradycyjnych konkursach: 
„Róża z byle czego” oraz „Najpiękniejszy ogród różany”. W tym roku 
mamy także nowość. Tym razem chcemy pokazać mnogość odmian kró-
lowej kwiatów, które  rosną w działkowych  i przydomowych ogrodach 
w naszej gminie. Ogłaszamy zatem konkurs na najpiękniejszą różę. Wy-
różnione  kwiaty  zostaną  zaprezentowane  podczas wystawy w Łaskim 
Domu Kultury w dniu 1 lipca. 

Formularze zgłoszeniowe, regulaminy, a także wiele więcej informa-
cji na temat konkursów znajdziecie Państwo na stronach internetowych: 
www.lask.pl oraz www.festiwalroz.lask.pl                 MJ

RÓŻANE KONKURSY

Już 2 lipca br. w Łasku na placu 11 Listopada odbędzie się 5. Festiwal 
Róż. Wszystkich wystawców zainteresowanych wzięciem udziału w im-
prezie prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie 
internetowej: www.lask.pl oraz www.festiwalroz.lask.pl

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

STRAŻACY POMOGLI

Według  programu  funkcjonalno-użytkowego  koszt  rewitalizacji 
budynku przy ul. Sejmowej 7 wyniesie brutto około 2,1 mln zł (w tym 
dofinansowanie około 1 mln zł), a budynku przy ul. Wojska Polskiego 
14  - ponad 3,9 mln zł  (w  tym dofinansowanie około 2 mln zł). Z po-
wyższego widać,  że  bez  pomocy  ze  środków unijnych  nie  bylibyśmy 
w stanie przywrócić dawnej świetności wspomnianym obiektom. Mając 
na względzie konieczność osiągnięcia obecnie wymaganych standardów 
w budownictwie, zdecydowano, że piętra będą przeznaczone na miesz-
kania natomiast parter budynków pełnił będzie funkcje społeczne.

Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji pociąga za sobą obowiązki 
zmniejszania, jeśli nie likwidacji problemów społecznych dotyczących 
np.  niepełnosprawności,  biedy  czy  patologii.  Jakich więc  oczekujemy 
rezultatów  po  modernizacji  wyżej  wymienionych  budynków  niegdyś 
letniskowych, a dziś pełniących  funkcje mieszkalne? Otóż znajdą  tam 
siedzibę stowarzyszenia działające w zakresie kultury jak również pod-
mioty pracujące na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Działania 
gminy mają na  celu wspieranie  aktywności  i  integrację mieszkańców, 
a także wyrównywanie ich szans oraz standardu życia. Rewitalizacja bu-
dynków przyczyni się do odtworzenia pierwotnych walorów architekto-
nicznych i zabytkowych, wpłynie również znacząco na poprawę estetyki 
tej  części Kolumny  i  jednocześnie  zapewni mieszkańcom możliwości 
własnego rozwoju w różnych dziedzinach sztuki. To wszystko poprawi 
ofertę kulturalną dzielnicy Łasku, jak również wpłynie na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miasta. 

Janina Kosman

Ulica Sejmowa 7

Ulica Wojska Polskiego 14

Strażacy  ratują  nie  tylko  ludzi  i  nasze mienie  –  ostatnio  kilkakrotnie 
spieszyli na pomoc zwierzętom. W Kolumnie uratowali psa, który dostał 
się do podmurówki – pułapki. 

Po wycięciu fragmentu podłogi zwierzę zostało uratowane. Z kolei 
w Rokitnicy zdjęto z drzewa wystraszonego kociaka. 
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STRAŻACY POMOGLI

Nieocenioną  pomoc  w  zakresie  zapew-
nienia  bezpieczeństwa  uczestnikom  udzielili 
funkcjonariusze  Komendy  Powiatowej  Po-
licji  w  Łasku,  żołnierze  32.  Bazy  Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku,  strażacy OSP z gminy 
Łask, grupa motocyklowa APC „Moto Pasja” 
oraz  pracownicy  Powiatowego  Zarządu Dróg 
w Łasku. Zabezpieczenie medyczne zapewnili 
ratownicy z Falck Medycyna Sp. z o.o.

Rywalizację sportową, tradycyjnie poprze-
dziła  msza  w  łaskiej  kolegiacie.  Po  oficjal-
nym otwarciu zawodów odbył się bieg samo-
rządowców  i  zaproszonych  gości,  w  którym 
udział  wzięli  m.in.:  marszałek  województwa 
łódzkiego Witold Stępień, starosta łaski Teresa 
Wesołowska,  wicestarosta  Marek  Krawczyk, 
przewodniczący Rady  Powiatu  Łaskiego Ma-
rek Aulak,  burmistrz  Łasku Gabriel  Szkudla-
rek, wójt  gminy Wodzierady Renata  Szafrań-
ska, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, 
zastępca wójta gminy Sędziejowice Mirosław 
Potasiak,  przewodniczący  Rady  Gminy  Bu-
czek Andrzej Zieliński, przewodniczący Rady 
Gminy  Wodzierady  Andrzej  Gil,  przewodni-
czący  Rady  Gminy Widawa  Ryszard  Bruzda 
oraz  radni  powiatowi  i  gminni  z  powiatu  ła-
skiego. 

REKORDOWY BIEG PAMIĘCI JANA PAWŁA II 
Blisko 700 osób wzięło udział w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła w Łasku. To najwyższy wynik 
w historii tego wydarzenia. Bieg Pamięci Jana Pawła II to impreza sportowa organizowana corocznie jest przez 
władze samorządowe powiatu łaskiego i gmin oraz parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Michała Archanioła w Łasku. W przygotowanie tegorocznego biegu tradycyjnie włączyło się wiele 
organizacji i jednostek współpracujących z powiatem, w tym m.in. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Powiatowy 
Zarząd Dróg oraz Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”. Partnerem technicznym oraz współorganizatorem 
biegu open oraz marszu nordic walking była grupa „Rajsport Active Team” z Sieradza. 

27  kwietnia  br.  w  Starostwie  Powiatowym 
w Łasku, odbyła się XXXVII Sesja Rady Po-
wiatu Łaskiego  zwołana  przez  przewodniczą-
cego Rady Powiatu Marka Aulaka. W  trakcie 
sesji dokonano zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Powiatu Łaskiego  oraz  zmian 
w budżecie powiatu łaskiego na 2017 rok. 

-  Radni  wyrazili  również  zgodę  na  wy-
dzierżawienie  w  drodze  przetargu  nieograni-
czonego  zabudowanej  nieruchomości  grunto-
wej położonej w obrębie Ostrowa oraz wydele-
gowali radnych, którzy wejdą w skład Komisji 
Bezpieczeństwa  i Porządku na kadencje 2017 
– 2020 – relacjonował Marek Aulak. 

Podczas sesji przyjęto także sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łasku za 2016 rok oraz z realizacji 
zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitar-
no-weterynaryjne. 

Dawid Mataśka

SESJA RADY POWIATU ŁASKIEGO

Serce  wydarzenia,  start  i  meta  wyścigu 
oraz podium dla zwycięzców po raz pierwszy 
zostało  umiejscowione  na  placu 11 Listopada 
w Łasku.  – Odpowiadając  na  sugestie miesz-
kańców i współorganizatorów biegu, zdecydo-
walismy się zlokalizować całe centrum wyda-
rzenia  na  placu  11  Listopada.  Było  to  swego 
rodzaju wyzwanie  logistyczne,  ale  cieszę  się, 
że mu podołaliśmy – mówi starosta łaski Tere-
sa Wesołowska

Łącznie w tegorocznej edycji biegu udział 
wzięło blisko 700 zawodników z całej Polski. 
Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  numery  star-
towe  i  pamiątkowe  medale,  a  zwycięzcy  po-
szczególnych  kategorii  -  puchary  i  dyplomy. 
Fundatorami  nagród  były  samorządy  gminne 
i samorząd powiatowy.

Uczestnicy kategorii OPEN  i marszu nor-
dic walking otrzymali  również pakiety  starto-
we w których znalazły się z upominki od spon-
sorów:  żele  i  kremy  przekazane  przez  Over 
Group,  vouchery  biegacza  od  salonu MMER 
ora batony ufundowane przez firmę Bakalland. 
Rywalizacja w tych kategoriach różniła się od 
tej, którą obserwowaliśmy w poprzednich edy-
cjach.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mi-
łośników  i  pasjonatów  biegania,  rywalizacja 
w kategorii OPEN została wydłużona do 5 km. 
Obowiązywał w niej elektroniczny pomiar cza-
su  i  zapisy  on-line. Dodatkową  nowością  był 
marsz nordic walking. Wszystko dzięki nawią-
zaniu współpracy  z Klubem  „Rajsport Active 
Team” – wyjaśnia Małgorzata Mysur, naczel-
nik  Wydziału  Edukacji,  Zdrowia,  Promocji 
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiato-
wym w Łasku. 

Dzięki zmianom dotyczącym biegu głów-
nego wzięło w nim udział rekordowo dużo, bo 
blisko  200  zawodników  z  całego  wojewódz-
twa. W tym gronie znaleźli się również samo-
rządowcy. Dystans 5000 metrów pokonali wi-
cemarszałek  województwa  łódzkiego  Jolanta 
Zięba-Gzik oraz przewodniczący Rady Gminy 
Sędziejowice Dariusz Cieślak. 

W  trakcie  imprezy  odbyła  się  również 
zbiórka  pieniędzy  w  ramach  ogólnopolskiej 

akcji  „Pomarańczowa  Pomoc”,  na  leczenie 
Adama  Piechy,  który w  2015  r.  ucierpiał  po-
ważnie w wypadku komunikacyjnym. - Do pu-
szek zebraliśmy 297 złotych i 50 groszy. Grupa 
„Rajsport Active Team” dołożyła od siebie 300 
złotych  i w sumie 600 złotych  trafiło na kon-
to Adama. Cieszymy  się,  że  udało  się  po  raz 
kolejny połączyć przyjemne z pożytecznym – 
mówi Michał Piotrowicz z grupy „Rajsport”. 

Szczegółowe informacje oraz fotorelacje 
z XII Wojewódzkiego Biegu Pamięci 
Jana Pawła II znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.lask.com.pl oraz profilach 
społecznościowych powiatu łaskiego. 

NAJLEPSI ZAWODNICY 
W POSZCZEGÓLNYCH 

KATEGORIACH

dziewczęta ze szkół podst. kl. I-III
Oliwia Nowak (SP w Bałuczu)
Marika Chmielecka (SP w Bałuczu)
Milena Marek (SP w Sędziejowicach)
chłopcy ze szkół podst. kl. I-III
Wiktor Wojtczak (SP w Widawie)
Bartłomiej Frątczak (SP w Sędziejowicach)
Adrian Pogocki (SP w Bałuczu)
dziewczęta ze szkół podst. kl. IV-VI
Natalia Sałagacka (SP nr 5 w Łasku)
Wiktoria Jędryka (SP w Buczku)
Edyta Cieleban (SP w Sędziejowicach)
chłopcy ze szkół podst. kl. IV-VI
Dawid Minias (SP w Wiewiórczynie)
Radosław Łuczak (SP w Bałuczu)
Jakub Kaźmierczak (SP w Bałuczu)
dziewczęta z gimnazjów
Julita Augustyniak (Gimnazjum 
w Sędziejowicach)
Marta Kołodziejczyk (Gimnazjum 
w Ksawerowie)
Michalina Szewczyk (Gimnazjum nr 5
w Zduńskiej Woli / MKS Zduńska Wola)
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7 chłopcy z gimnazjów
Patryk Szczepanik (Gimnazjum w Sędziejowi-
cach)
Wiktor Janas (Gimnazjum w Szczercowie)
Sergiusz Płóciennik (Gimnazjum w Widawie)
dziewczęta-bieg integracyjny osób 
niepełnosprawnych
Anna Siniarska (WTZ Łask)
Bożena Michalska (WTZ Łask)
Oliwia Szymalak (SOSzW w Łasku)
chłopcy - bieg integracyjny osób 
niepełnosprawnych
Tadeusz Tomczak (WTZ Łask)
Jan Ignasiak (Rajsport Active Team)
Jarosław Darmos (WTZ Łask)

Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana 
przez  kapelana  garnizonu  Łask  ks.  Krzyszto-
fa  Majsterka  oraz  proboszcza  parafii  Niepo-
kalanego  Poczęcia Najświętszej Maryi  Panny 
i św. Michała Archanioła w Łasku ks. kanonika 
Piotra Pirka. Po eucharystii wszyscy uczestni-
cy wydarzenia w towarzystwie Łaskiej Orkie-
stry Dętej przeszli na plac 11 Listopada, gdzie 
po  wciągnięciu  flagi  państwowej  na  maszt 
i odegraniu hymnu państwowego głos zabrała 
starosta łaski Teresa Wesołowska, która swoje 
wystąpienie zaczęła od słów:

- Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 
3  Maja,  testamentu  Rzeczypospolitej  Obojga 
Narodów,  zbudowanej  wokół  praw  i  swobód 
obywatelskich,  tolerancji, wolności wyznania, 
pokoju.

Starosta Wesołowska  podkreśliła  również 
znaczenie wspólnoty:

- Dzisiaj historia ponownie zatoczyła wiel-
kie  koło.  Po wejściu Polski  do Unii Europej-
skiej  przed  narodem  polskim  stoi  ogromna 

ŚWIĘTO KONST Y TUC JI 3 MA JA 
W środę, 3 maja br., na placu 11 Listopada w Łasku uroczyście obchodzono 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku.

Współorganizatorami Powiatowego Dnia 
Onkologicznego (28 kwietnia br.) byli: 
starosta łaski, burmistrz Łasku, wójtowie 
gmin: Buczek i Sędziejowice oraz Gminny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku.

Tego dnia mieszkańcy powiatu mogli sko-
rzystać  z  bezpłatnych porad,  konsultacji  i  ba-
dań lekarskich. Z badania EKG oraz konsulta-
cji kardiologicznej, porady dietetyka i onkolo-
ga skorzystało blisko 120 osób, z badań labora-
toryjnych – około 100 osób.

- Do ubiegłego roku badania były finanso-
we z budżetów powiatu łaskiego i gminy Łask. 
W  tym  roku  ponownie  do współpracy  zapro-
szono pozostałe samorządy gminne, dzięki cze-
mu mieszkańcy mogli  skorzystać  np.  z więk-
szej liczby badań USG. Dziękuję za to wsparcie 

POWIATOWY DZIEŃ ONKOLOGICZNY 

szansa dziejowa brania bezpośredniego udzia-
łu w budowie nowej Europy bez granic, Euro-
py równych szans dla wszystkich narodów, ale 
zarazem Europy szanującej dorobek i doświad-
czenie własne każdego kraju i narodu.

Następnie  odczytany  został  apel  pamięci, 
po którym kompania reprezentacyjna 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku oddała salwę 
honorową.

Ostatnim  punktem  obchodów  było  zło-
żenie  kwiatów  pod  Pomnikiem  Niepodległo-
ści  przez  parlamentarzystów,  przedstawicieli 
władz samorządowych województwa  łódzkie-
go,  powiatu  łaskiego,  gminy,  wojska,  policji, 
straży, kombatantów, szkół i pozostałych gości.

Po uroczystości, w Łaskim Domu Kultury 
wystawiony  został  spektakl  pod  tytułem  „Ku 
wolności”  przygotowany  przez  uczestników 
I  Rokoszu  Artystycznego,  czyli  warsztatów 
zorganizowanych specjalnie z tej okazji przez 
ŁDK.

Dawid Mataśka

dziewczęta ze szkół 
ponadgimnazjalnych
Anita Kłos (I LO w Łasku)
Magdalena Lisowska (I LO w Łasku)
Patrycja Błażejewska (ZSP nr 1 w Łasku)
chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych
Sergiusz Chełmik (XLIII LO w Łodzi)
Jakub Mańkowski (ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli 
/ MKS Zduńska Wola)
Michał Jochymczak (ZSE w Zduńskiej Woli)

Bieg OPEN
kobiety
Arleta Matysiak 
Monika Szczepanik
Małgorzata Zabadeusz 

mężczyźni
Daniel Mikielski
Łukasz Wojnicki
Arkadiusz Maruszewski 

Marsz Nordic Walking
Kobiety
Agnieszka Sulikowska 
Iwona Marczewska 
Paulina Grzejda 
mężczyźni 
Michał Osiński 
Roman Cieślak 
Janusz Grzebski

Dariusz Cieślak

REKORDOWY BIEG PAMIĘCI JANA PAWŁA II 

i jestem przekonana, że wspólnie sprawimy, że 
z roku na rok wachlarz usług w ramach naszej 
akcji będzie się rozrastał – podsumowuje staro-
sta łaski Teresa Wesołowska.

Akcja  profilaktyczna  „Powiatowy  Dzień 
Onkologiczny” została sfinansowana z budże-
tów  jednostek  samorządu  terytorialnego:  po-

wiatu  łaskiego,  gminy  Łask,  gminy  Buczek 
oraz gminy Sędziejowice.

Dzięki  uprzejmości  dowództwa  32.  Bazy 
Lotnictwa  Taktycznego  w  Łasku  bezpłatne 
badania  profilaktyczne  po  raz  kolejny  wyko-
nywane były w Łaskim Klubie Garnizonowym

Dawid Mataśka
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Od roku 2009 Święto Truskawki posiada rangę imprezy wojewódz-
kiej, w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz  marszałka  województwa  łódzkiego  odbędzie  się  kolejna  edycja 
„Buczkowskiej truskawki – marki województwa łódzkiego”. W imprezie 
plenerowej weźmie udział kilkanaście tysięcy osób z całego kraju i z za-
granicy. Święto tego jakże smacznego owocu ma na celu przedstawienie 
truskawki w  jak  najlepszym  świetle  oraz  poprzez  zabawę  zintegrowa-
nie społeczeństwa. Jest to święto podsumowujące zbiory truskawek oraz 
przygotowane z nich produkty, tj. dżemy, nalewki, ciasta, zupy itd. Gmi-
na Buczek postrzegana jest jako jedno z większych „zagłębi truskawko-
wych” w regionie, dlatego święto to stało się tradycją tej gminy. 

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. Miej-
scem imprezy będzie plac przy ulicy Parkowej w Buczku. W dwudnio-
wych obchodach święta każdy znajdzie coś dla siebie. Impreza skiero-
wana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy oraz współor-
ganizatorzy święta przewidzieli w tym roku bogaty w atrakcje program. 

W sobotę już od samego rana rozpoczną się rozgrywki w piłkę nożną 
w ramach Truskawkowej Ligi Gminy Buczek, które zostaną przeprowa-
dzone na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego 
w Buczku. Finał Truskawkowej Ligi oraz wręczenie nagród zwycięzcom 
odbędzie się w drugim dniu imprezy. Buczkowskiej truskawce współto-
warzyszyć będą również Mistrzostwa Polski  i Pucharu Polski w Super 
Enduro oraz Wyścig Truskawkowy w klasyfikacji CHALLANGE 2017 

Komisji Masters  PZKol.  Gwiazdą  wieczoru  pierwszego  dnia  imprezy 
będzie Marty Cintron of NO MERCY. Podczas  imprezy nie zabraknie 
występów zaproszonych gości. Już po raz drugi telewizja muzyczna Polo 
TV w swojej ogólnopolskiej trasie koncertowej odwiedzi gminę Buczek. 
Podczas festiwalu DISCOpolowanie na naszej scenie wystąpią takie ze-
społy  jak: D-Bomb, Calibra, Andre, oraz Playboys. W drugim dniu na 
buczkowskiej  scenie zagości Kabaret pod Wyrwigroszem, True Colors 
Band oraz gwiazdy wieczory Kate Ryan i Enej. Truskawkowa impreza 
zakończy się pokazem sztucznych ogni.

Podczas  Święta  Truskawki  nie  zabraknie  także  atrakcji  dla  dzieci 
m.in. wesołego miasteczka, przejażdżek konnych itp. Podczas imprezy 
będzie można zapoznać się z bogatą ofertą stoisk handlowych, gastro-
nomicznych,  promocyjnych.  Zainteresowani  sprzętem  rolniczym  będą 
mogli obejrzeć wystawę maszyn rolniczych, a wszyscy pasjonaci upra-
wy  truskawek zapewne skorzystają z informacji dotyczących jej uprawy. 

Tradycyjnie na Buczkowskiej Truskawce nie zabraknie konkursów 
z atrakcyjnymi nagrodami, np.: konkursu na „Najładniejsze ciasto  tru-
skawkowe” oraz „Nalewkę truskawkową”. Już od 25 maja br. w Urzę-
dzie Gminy Buczek można zgłaszać swój udział w w/w konkursach. 

Serdecznie zapraszamy na Buczkowską Truskawkę 2017!
Organizator  prosi  o  wcześniejszy  przyjazd  na  parking,  minimum 

1,5 h przed występem wybranej gwiazdy ze względu na blokowanie dróg.
UG

„BUCZKOWSKA TRUSKAWKA - MARKĄ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 2017
Niezmiennie od kilkunastu lat w ostatni weekend czerwca w gminie Buczek obchodzone 
jest Święto Truskawki. Ranga organizowanego święta wzrasta z roku na rok. W tym roku 
impreza zapowiada się równie imponująco jak w latach ubiegłych. 

Józefatów to sołectwo zamykające z kierunku południowo-
wschodniego gminę Buczek, praktycznie położone wzdłuż 
jednej drogi gminnej z obustronną zabudową. Z Buczkiem 
łączy się drogami wojewódzkimi: nr 484 w kierunku Kamieńska 
i pośrednio także nr 483 w kierunku Częstochowy, a także 
asfaltową drogą gminną.

Ta  droga  biegnąca  z  Buczku  prostopadle  do  sołectwa  Józefatów 
w przyszłym roku objęta zostanie przebudową w ramach tzw. schetynó-
wek, czyli środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Droga oprócz nowej nawierzchni od ul. Prostej zostanie poszerzo-
na o ciąg pieszo-jezdny i z pewnością przedłużona do Ignacowa. Sołec-
two wg stanu na dzień 9 bm. liczy 220 mieszkańców, posiada wszystkie 
podstawowe atuty gospodarki komunalnej, o co zadbał w ostatnich latach 
samorząd gminny, inspirowany twórczymi pomysłami rozważnego, wie-
loletniego radnego i sołtysa Tadeusz Uryszka.

Tadeusz Uryszek  jako  rolnik  pracuje w  17-hektarowym  gospodar-
stwie, do dziś  łączy funkcje radnego gminy i gospodarza sołectwa, ma 
czworo dzieci - dwóch dorosłych synów i dwie córki. Gospodarstwo jest 
dość dobrze wyposażone w maszyny rolnicze, m.in. kombajn zbożowy, 
ziemniaczany, dwa ciągniki, rozrzutnik i opryskiwacz, a specjalizuje się 
w hodowli trzody chlewnej. 

Sołtysem został wybrany Tadeusz Uryszek już w 1972 roku i od tego 
czasu nieprzerwanie pełni tę funkcję do dziś, również przez prawie 40 lat 
reprezentuje sprawy sołectwa w Radzie Gminy. Fakty te świadczą o tym, 
że  w  swoim  sołectwie  cieszy  się  od  wielu  lat  ogromnym  zaufaniem. 
Przez wiele lat pełnił różne funkcje w Radzie Nadzorczej Banku Spół-
dzielczego,  a  także Zarządzie GS. W Radzie Gminy Tadeusz Uryszek 

J Ó Z E FATÓ W
NASZE SOŁECTWA 

należy do Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, gdzie pełni 
funkcję zastępcy przewodniczącego. 

„Nasza wieś się  starzeje,  jest wielu emerytów  i  rencistów – mówi 
radny Uryszek - wielu młodych ludzi pracuje w kopalni lub w elektrowni 
w Bełchatowie. Dominują ziemię IV i V klasy, tylko 6 rolników ma go-
spodarstwa powyżej 5 ha ziemi. Na terenie sołectwa uprawia się przede 
wszystkim  ziemniaki  i mieszanki  zbożowe. Najbardziej w  pracy  spo-
łecznej w samorządzie gminnym cieszy mnie dobra i twórcza współpra-
ca z wójtem Bronisławem Węglewskim, który podejmuje wiele cennych 
inicjatyw gospodarczych i wsłuchuje się w oczekiwania mieszkańców. 
Najważniejsze jest jednak to, że potrafi znaleźć środki na ich realizację. 
Cieszę się, że mogę być gospodarzem sołectwa, które ma dobrą drogę, 
uregulowaną sytuację wodno-kanalizacyjną, a istnieją realne szanse na 
podłączenie sołectwa do sieci gazowej”.

  
Józefatów już od lat jest w całości zwodociągowany (do sieci, wo-

dociągowej  została  włączona  również  wieś  Kowalew),  pierwsza  na-
wierzchnia asfaltowa położona tu została w części sołectwa przed ponad 
20  laty,  później  odnawiana  i  remontowana  nakładkami  bitumicznymi, 
m.in. w 2007  r. w  ramach modernizacji  dróg gminnych  (nakładka as-
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9 faltowa) Kowalew, Luciejów Grabowiec, Bachorzyn, Józefatów, Sowiń-
ce, Malenia za kwotę 694.150,30 zł (całość inwestycji). Przed 3 laty wg 
nowoczesnych standardów wybudowano nową szerszą drogę, z progami 
zwalniającymi dla poprawy bezpieczeństwa, przystankami dla autobu-
sów szkolnych, zatoczkami, ciągiem pieszo jezdnym we wsiach Petro-
nelów  -  Józefatów za  sumę 1.308.065,45  zł. Udrożnione  i  pogłębione 
zostały też rowy przydrożne. W latach 2011-12 zbudowano przez wsie 
Józefatów i Bachorzyn kanalizację sanitarną, z 2 przepompowniami na 
terenie Józefatowa – całość inwestycji to koszt 1.259.871,29 zł.

 Przed 3 laty część mieszkańców sołectwa poprzez finansową pomoc 
z budżetu gminy i WFOŚiGW mogła zakupić solary oraz pompy ciepła, 
których całkowity koszt wyniósł 94 295,67 zł. Powyższym programem 
objętych zostało 19 posesji. Jedna posesja otrzymała w ubiegłym roku 
prosumencką mikroinstalację  fotowoltaiczną,  nakłady  poniesione  przy 
tej inwestycji wyniosły 19 000 zł, dzięki czemu zmniejszyły się wydatki 
na prąd w budżecie domowym. Ten ostatni program spotkał się z ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców i w związku z  tym jest kontynu-
owany również w bieżącym roku.

W  Józefatowie  sprawnie  też  działa  Rada  Sołecka  w  skład,  której 
wchodzą:  Krystyna  Leśkiewicz,  Janina  Zatorska,  Łukasz  Niedzielski. 
Sołtysami po wojnie byli: Kazimierz Jędrzejewski, Józef Dawicki, Cze-
sław Wódka i Tadeusz Uryszek.                                                         AZ

NASZE SOŁEC T WA 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do dnia 19.06.2017 r. osobiście do pokoju nr 25 w Urzędzie 
Gminy w Buczku.Termin dostarczenia nalewki - do 19 czerwca br. w ilości minimum 0,7 l (na potrzeby degustacji dla Komisji 

Oceniającej) do godziny 15.30 do Urzędu Gminy w Buczku, pok. nr 25.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas Buczkowskiej Truskawki, tj. 24 czerwca 2017 r. (sobota), 

około godziny 18.30
 

Wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział i zgłoszą swój produkt do konkursu, proszone są o zgłoszenie się w terminie 
roztrzygnięcia konkursu celem wyłonienia zwycięzcy. 

KONKURS NA NALEWKĘ TRUSKAWKOWĄ

Jeśli lubisz piec ciasta, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejsze ciasto truskawkowe. Ciasta prezentowane 
i degustowane będą podczas Buczkowskiej Truskawki 2017. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się 

do dnia 19.06.2017 r. osobiście do Urzędu Gminy w Buczku (pok. nr 23).
Roztrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 24.06.2017 r. (około godz. 18.30) 

podczas Buczkowskiej Truskawki 2017.
Wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział i zgłoszą swój produkt do konkursu proszone są o zgłoszenie się w terminie 

roztrzygnięcia konkursu celem wyłonienia zwycięzcy. 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE CIASTO 
TRUSKAWKOWE

Zwycięzcą przetargu została firma Włodan 
A. Włodarczyk Sp.  Jawna,  która  zaoferowała 
wykonanie inwestycji za kwotę 796 967,39 zł 
brutto udzielając 60 miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty. Termin wykonania inwesty-
cji mija w dniu  14.09.2017  roku. Gmina  zło-
żyła wniosek na dofinansowanie  tego zadania 
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi do kwo-
ty 60% kosztu inwestycji.

W ramach modernizacji i przebudowy wy-
konana zostanie nowa nawierzchnia z miesza-
nek  mineralno-asfaltowych,  o  długości  1,486 
km, na dojściu do osiedla od drogi wojewódz-
kiej wykonany  zostanie  jednostronny  chodnik 
z  kostki  brukowej.  Zaprojektowana  szerokość 

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ PRZY ULICY SZADEK W BUCZKU 

jezdni  po wykonaniu  poszerzeń  będzie wyno-
sić 5,5 m. Wyremontowane zostaną przepusty 
drogowe i wjazdy do posesji. Lokalizacja tych 
wjazdów pozostaje bez zmian. Wjazdy do po-
sesji otrzymają nawierzchnię z kostki betono-
wej,  istniejące wjazdy  na  działki  rolne  otrzy-
mają nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Od-
mulone zostaną rowy przy drodze.

W trakcie prowadzonych prac związanych 
z przebudową drogi nastąpią częściowe utrud-
nienia w  ruchu.  Przewidywany  termin  rozpo-
częcia prac - lipiec br.

Przepraszamy użytkowników drogi za po-
wstałe niedogodności i liczymy na wyrozumia-
łość.       W.Sz.

W dniu 15 maja br. podpisana została umowa na wykonanie 
przebudowy drogi gminnej - ul. Szadek w Buczku.
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- Jakie są przyczyny tego, że powiat łaski w województwie wciąż 
utrzymuje się w czołówce tych powiatów, które legitymują się naj-
większym bezrobociem?

- Powiat łaski znalazł się na siódmej pozycji dotyczącej największe-
go spadku bezrobocia w województwie łódzkim w porównaniu do roku 
2015 (nastąpił spadek w średniej miesięcznej stopie o 1,8 p.p.). Zasto-
sowanie wielu działań przyczyniło się do zmniejszenia liczby bezrobot-
nych zarejestrowanych w PUP w Łasku, która na koniec marca tego roku 
wynosiła 2162 osoby (dla porównania na koniec marca 2016 wynosiła 
2577 osób, w analogicznym okresie 2015 roku – 3002), stopa bezrobocia 
pomimo znacznego zmniejszenia utrzymuje się nadal na dość wysokim 
poziomie w porównaniu do innych powiatów województwa. W powie-
cie łaskim stopa bezrobocia w końcu marca 2017 roku wynosiła 11,4% 
i jest wyższa o 3 punkty procentowe od stopy w województwie. Biorąc 
pod uwagę definicję stopy bezrobocia, czyli podawaną w procentach re-
lację między liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób 
czynnych zawodowo (zdolnych do podjęcia pracy), wynika, że znaczna 
liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem.

- Czy w związku z tym negatywnym zjawiskiem podejmowane są 
szczególne działania dla złagodzenia skutków bezrobocia, ewentual-
nie jakie są tego efekty?

- Powiatowy Urząd Pracy w  Łasku pozyskuje i utrzymuje kontakty 
z pracodawcami – tylko w 2016 roku pozyskał 163 takich pracodawców 
i o 6,5 procenta więcej ofert pracy niż rok wcześniej, a o ponad 53 pro-
cent więcej niż w  2014 roku. Prowadzimy wiele form aktywizacji zawo-
dowej, m.in. prace interwencyjne, refundację kosztów stanowisk pracy. 
W ubiegłym roku zaktywizowano 890 bezrobotnych. Pozyskujemy też 
dodatkowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego - tylko w tym 
roku  będzie  to  ponad  2,9 miliona  złotych,  organizujemy  giełdy  pracy 
oraz spotkania z pracodawcami oraz agencjami pracy tymczasowej dla 
osób bezrobotnych. Łącznie na aktywizację bezrobotnych w bieżącym 
roku przeznaczamy prawie 9 milionów złotych, gdy w ubiegłym roku 
było to około 8,2 miliona, a w 2015 roku – około 5,8 miliona złotych. 
W wyniku powyższych działań w 2016 roku PUP osiągnął efektywność 
zatrudnieniową na poziomie 82,26 procent. 

- Czy z prognoz wynika, że ten niekorzystny trend związany 
z wysokim bezrobociem zostanie zahamowany w dającej się przewi-
dzieć perspektywie?

- Analizując sytuację bezrobocia w powiecie łaskim od roku 2015, 
można zauważyć, że z roku na rok stopa bezrobocia jest coraz mniejsza, 
należy zatem przypuszczać, iż w następnych latach ta tendencja zostanie 
zachowana. Wpływ na tę sytuację ma fakt, iż Urząd Pracy posiada co-
raz większe środki na aktywizację osób bezrobotnych oraz zwiększa się 
liczba dostępnych miejsc pracy.

(p)

CORAZ 
MNIEJSZA 
STOPA 
BEZROBOCIA
Rozmowa z dyr. Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łasku Wiolettą Okupińską-Janus

Lotnisko 32. BLT w pobliżu Łasku jest modernizowane i rozbudo-
wywane od kilku lat. Wykonywane obecnie prace modernizacyjne zwią-
zane są ze zwiększeniem bezpieczeństwa państw należących do NATO 

i współpracujących  z USA. Na  lotnisku  funkcjonującym w  tym miej-
scu od połowy lat pięćdziesiątych stacjonowały niegdyś głównie MiG-i, 
teraz jest tu baza eskadry F-16.                 (PO) 

 ROZBUDOWA LOTNISKA 32. BLT
Jak już informowaliśmy, na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego trwają prace modernizacyjne związane m.in. z wydłużeniem 
o 500 m pasa startowego i rozbudową dróg kołowania. Planuje się też budowę tzw. płaszczyzny załadunku i rozładunku. Inwestycję 
finansowaną przez USA i Polskę realizuje konsorcjum firm Strabag i Mawilux.

Mieszkańcy Łasku chętnie sięgają do starych konterfektów swojego 
miasta, o czym świadczy m.in. duża popularność wydawnictw ze starymi 
zdjęciami  (np. kilka albumików wydanych przez Bibliotekę Publiczną 
i kalendarz ścienny wydany przez oficynę „Intrograf”, a także nasz cykl 
„Na pożółkłej fotografii” kontynuowany na łamach „Panoramy” od kil-
kunastu lat. Czekamy zatem na kolejne wydawnictwo z tego cyklu.

(PO)

NOSTALGICZNY 
KALENDARZ
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej wspólnie z łaskim 
samorządem przygotowuje nietypowy kalendarz na 2018 rok. 
Będzie on zawierał fotografie Łasku okresu międzywojennego. 
Będzie to zatem nostalgiczna wyprawa do czasów naszych ojców 
i dziadów, niejednokrotnie pamiętających odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Kalendarz nawiąże właśnie do setnej 
rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W listopadzie 
2018 roku świętować będziemy ten ważny w dziejach kraju 
i grodu nad Grabią fakt.
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Wiesław Drabik,  autor wielu  rymowanych  książeczek  dla  dzieci,    był 
gościem w  Przedszkolu  Publicznym  nr  1  w  Łasku. Autor  zaczarował 
publiczność recytacją swoich wesołych wierszy, opowieściami o utwo-
rach, rozśmieszał krótkimi rymowankami układanymi do imion dzieci, 
zadawał mnóstwo zagadek, a dobre odpowiedzi nagradzał naklejkami. 
Dzieci pytały m.in. jak powstają jego książki, skąd czerpie pomysły. Od-
ważni  mieli możliwość wykazać się wyobraźnią układając zakończenie 
podanego przez autora początku zdania.

W trakcie spotkania panowała miła, pełna humoru i entuzjazmu at-
mosfera.  Na  zakończenie  każdy  przedszkolak  miał  możliwość  samo-
dzielnego zakupu książeczki z własnoręczną dedykacją autora. Spotka-
nie na długo pozostanie w pamięci dzieci i zachęci do aktywnego czy-
telnictwa. 

Ewa Młynarczyk

WIESŁAW DRABIK ZACZAROWAŁ MALUCHY

Pani przewodniczka muzeum opowiadała dzieciom historię powsta-
wania bajek. Następnie po wprowadzeniu w świat animacji dzieci mo-
gły obejrzeć na własne oczy makiety z różnych produkcji. Na bajkowym 
szlaku dzieci spotkały się z dobrymi znajomymi, takimi jak: Miś Usza-
tek, Colargol, Pingwin Pik-Pok, ulubiony Parauszek, Przyjaciele z Na-
szego Lasu i inne. 

Na podstawie „Przygód Kota Filemona” dzieci zapoznały się z two-
rzeniem filmowych bajek rysunkowych. Na koniec czekała niespodzian-
ka, jaką była projekcja bajki „Parauszek” w małej sali kinowej. Wszyst-
kie maluchy chętnie uczestniczyły w wycieczce i zapewne w przyszłości 
chętnie skorzystają z podobnej okazji.                   J.K. 

W  FA B R YC E  B A J E K

20 kwietnia br. dzieci z kilku grup Przed-
szkola nr 4 w Łasku uczestniczyły w wyciecz-

Z WIZYTĄ W ŁÓDZKIM WFOŚiGW

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku w ramach projektu 
„Bajki, Bajeczki” zwiedziły w miesiącu kwietniu Muzeum 
Animacji Se-ma-for w Łodzi. Grupa Muchomorków wstępnie 
zapoznała się z postaciami bajkowymi produkcji „Se-ma-fora”. 

W kwietniu obchodzony jest Dzień Ziemi. Już od najmłodszych lat dzieci poznają zasady ochrony środowiska. Przedszkolaki poprzez 
zabawę uczą się jak dbać o naszą planetę. 

ce  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi. 

Tam poznały na ścieżce edukacyjnej, jak dbać 
o ptaki, jak pozyskiwać energię i troszczyć się 
o  środowisko.  Na  terenie  siedziby  Funduszu 
brały czynny udział w manualnym sortowaniu 
odpadów. Dużym zainteresowaniem ze strony 
dzieci  cieszył  się  udział w  sortowaniu  śmieci 
na tablicy interakcyjnej, co przypominało edu-
kacyjną grę komputerową. Każde z dzieci mia-
ło indywidualną możliwość zagrania. 

Miłym  upominkiem  ze  strony  Funduszu 
były kolorowanki i kredki dla każdego uczest-
nika wycieczki, a ponadto każda z grup otrzy-
mała gry edukacyjne i kalendarze do sal przed-
szkolnych.   J.K. 

Gmina Łask wraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zaprasza 
w dniu 27 maja na godz. 10 na łaski rynek, gdzie zostaną zorganizowane 
obchody Dnia Dziecka. W tym roku placem 11 Listopada zawładną przy-
jaźni  piraci. Morscy  rozbójnicy  przygotowali  niezwykle  ciekawy  pro-
gram „Małe i duże z piratami podróże”. Na najmłodszych będzie czekać 
wiele atrakcji i świetnej zabawy. Kolorowe stoiska, konkursy z nagroda-

mi, fotobudka, słodkie wypieki oraz warsztaty i zabawy dla dzieci, to tyl-
ko nieliczne z przygotowanych na ten dzień niespodzianek. A wszystko 
przygotowane oczywiście w pirackiej scenerii. Jednak to nie koniec nie-
spodzianek. Klub 32. BLT zaprasza na godz. 16 na bezpłatny seans filmu 
animowanego „Riko prawie bocian”. Szykuje się wspaniała zabawa, na 
którą gorąco zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców!               MJ

DZIEŃ DZIECKA W ŁASKU
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Słońcobranie,  które  odbyło  się  13  bm. 
w  naszym  ogrodzie,  stanie  się  cykliczną  im-
prezą  piknikową  i  chyba  nikt  kto  był  nie ma 
wątpliwości, że impreza była naprawdę udana, 
pogoda  dopisała,  dzieci  bawiły  się  przednio, 
a mieszkańcy Łasku po raz kolejny udowodni-
li,  że  lubią wspólnie  spędzać czas  i potrzebu-
ją  miejsc,  gdzie  w  niezobowiązujący  sposób 
mogą ze sobą pobyć, do czego ogród ŁDK na-
daje się idealnie.

Wszystkie  nasze  imprezy  (a  było  ich 
w  maju  sporo,  bo  oprócz  wyżej  wymienio-
nych  występ  Kabaretu  Świerszczychrząszcz, 
koncert  kwintetu  L-men  Brass,  cieszący  się 
ogromnym zainteresowaniem koncert piosenek 
Marka Grechuty, wernisaże, wykłady, wyjazdy 
do term w Uniejowie i   wiele  innych naszych 
aktywności, których nie sposób opisać w krót-
kim  artykule)  znajdują  uznanie w  oczach wi-
dzów, uczestników  i  zaproszonych gości. Co-
raz liczniejsza grupa osób z ciekawością patrzy 
w stronę ŁDK, czekając na kolejne propozycje 
i  przyglądając się zmianom, które powoli, ale 
coraz bardziej widocznie  rysują  się  na  „hory-
zoncie zdarzeń”.

W  czerwcu  chcemy  szczególnie  polecić 
„gŁASKanie świata”, pierwszą z cyklu - trzy-
dniową imprezę, którą nazwaliśmy „Podróż na 
wschód”. Na początek przyjrzymy się Indiom, 
ale dla nas podobnie jak dla C. G. Junga „Po-
dróż na wschód”  to przede wszystkim podróż 
w poszukiwaniu siebie i potrzeb naszej duszy. 
To czas który darujemy sami sobie, aby pięk-
niej i mądrzej żyć.

23 czerwca (piątek) o godz. 19 zapraszamy 
na  „leżący  koncert” Michaela  Jonesa,  brytyj-
skiego  skrzypka,  który  w  towarzystwie  tybe-
tańskich gongów i mis kwarcowych poprowa-
dzi  nas  do  krainy  pełnego,  głębokiego  relak-
su  i  zestrojenia  z  najpilniejszymi  wibracjami 
wszechświata. 

Michael Jones to londyńczyk o hinduskich 
korzeniach. Szkolił  się  na  pilota w Royal Air 
Forces,  ale  ostatecznie  wylądował  w  Polsce, 
gdzie wrócił do gry na skrzypcach. Grał m. in. 
z Nigelem Kennedy i zespołami Fiolka, T.Love 
i Max Klezmer Band. Jego hinduskie skrzypce 
Ravanhutta można usłyszeć w filmie „Wiedź-
min”. W Naked Mind gra głównie na trzystulet-
niej altówce o wyjątkowo szlachetnym brzmie-

P O D RÓ Ż N A WS C H Ó D
Słońce na dobre zagościło na łaskim niebie. Obudzeni z zimowej hibernacji wylegamy 
z domów, szukając „traw zieloności” i „nieba błękitu”, którymi sycimy zmęczone 
szarówką i chłodem oczy. Minął maj, a u nas w ŁDK rozkwitają kolejne imprezy, cykle 
i propozycje. I Rokosz Artystyczny okazał się niemałym sukcesem. Prawie czterdzieści 
osób z całego powiatu (dzieci, młodzież i dorośli) przygotowało spektakl, który - jak 
mniemam - na długo pozostanie w pamięci licznie przybyłych widzów.

ZAPRASZAMY

Zapisów na poszczególne rajdy można do-
konywać za pośrednictwem poczty e-mail (ptt-
klask@poczta.onet.pl)  lub osobiście w Klubie 
Garnizonowym przy Placu Lotników Łaskich 
1  (wtorek,  godz.  16-18). Zgłoszenie musi  za-
wierać:  imię  i  nazwisko uczestnika,  datę uro-
dzenia, adres, telefon oraz email. W przypadku 
osoby małoletniej - imię i nazwisko opiekuna.  
 

PAMIĘCI T. DRONKI

Wśród gości znajdą się cenieni specjaliści 
– duchowni i świeccy, jak również przedstawi-
ciele środowisk twórczych. Spotkania będą od-
bywały się raz w miesiącu (z pominięciem mie-
sięcy wakacyjnych) w kaplicy św. Anny kole-
giaty łaskiej. Na drugie spotkanie zapraszamy 
w  piątek,  9  czerwca,  o  godz.  18.45. Wykład 
zatytułowany „Działanie i odpoczynek – cz. 2: 
Odpuść  sobie.  Mądrość  wytchnienia”  popro-
wadzi o. Wojciech Jędrzejewski OP.

Zapraszamy  także  na  kolejne  spotka-
nie z cyklu „Ścieżki do prawdy” w niedzielę,
11 czerwca, o godz. 19. Gościem będzie s. Mi-
chaela Pawlik OP. Siostra poruszy temat: „Nie 
dajmy  się  zwodzić  wierzeniom  Wschodu  – 
buddyzm,  islam, hinduizm,  joga,  reinkarnacja 
– siostra Pawlik ujawnia prawdę”. „Buddyzm, 
islam, hinduizm, chrześcijaństwo – którą wia-
rę  wybierasz?  Która  jest  prawdziwa?”  –  to 
temat  spotkania  z  młodymi  w  poniedziałek, 
12 czerwca, o godz. 10. 

W niedzielę, 18 czerwca, zapraszamy także 
na kolejne spotkanie z cyklu „Ale gość”. Na-
szym gościem będzie ks. Grzegorz Michalczyk 
–  krajowy  duszpasterz  środowisk  twórczych, 
a  także  wiceprzewodniczący  Polskiej  Rady 
Chrześcijan  i Żydów oraz konsultant  i współ-
autor  programów  radiowych  i  telewizyjnych. 
Spotkanie  rozpocznie  msza  dla  młodzieży 
i studentów „Osiemnastka”, o godz. 18.

Organizatorem  spotkań  jest  Centrum  Idei 
ku  Humanizmowi,  a  spotkania  odbywają  się 
w kolegiacie łaskiej. Zapraszamy.

ks. Piotr Urbaniak

W ramach cyklu spotkań „Ale gość” 
organizowanych przez Centrum Idei 
ku Humanizmowi przy kolegiacie 
łaskiej, zapraszamy na spotkania 
Dominikańskiej Szkoły Wiary, która 
jest częścią ogólnopolskiego projektu 
spotkań prowadzonych przy klasztorach 
oo. dominikanów. Spotkania te 
adresowane są do wszystkich, którzy 
chcą lepiej poznać Boga. 

niu, ale także śpiewa, gra na saksofonie, dara-
buce i djembe. Na ten koncert przynosimy kari-
maty, koce, przychodzimy w lekkich, niekrępu-
jących  ruchów ubraniach,  aby muzyka mogła 
zawładnąć każdą komórką naszego ciała.

Sobota,  24  czerwca,  to  dzień  niespodzia-
nek. Wystawcy ze zdrową żywością, wykłady 
o  samoleczeniu  i  potędze  pozytywnego  my-
ślenia,  wystawy  i  przysmaki  kuchni  oriental-
nych,  a wieczorem dla wszystkich,  którzy  od 
wielkich głośnych koncertów wolą kontempla-
cję sztuki w ciepłej przyjacielskiej atmosferze 
i zamiast pojechać na Święto Truskawki zosta-
ną w Łasku, mamy propozycję teatralną, która 
powinna zadowolić wszystkie najbardziej wy-
bredne gusta „łaskich teatromanów”. Co to bę-
dzie - dowiemy się już niebawem. 

Niedziela, 25 lipca, to prawdziwy kosmos 
muzyczny.  Krakowski  zespół  Naked  Mind 
przyjedzie  do  nas  ze  swoim  niezwykłym,  in-
spirowanym różnymi  tradycjami muzycznymi 
koncertem.  To  właśnie  między  innymi  dobór 
instrumentów  jest  wyjątkową  cechą  tego  ze-
społu,  ponieważ  jako  jedyni  na  świecie  wy-
korzystują równocześnie trzystuletnią altówkę 
barokową,  hinduskie  table,  tybetańskie  gongi 
i sitar - wyjątkowy instrument, na którym Mi-
chał Augustyniak, znany jako Limboski, uczył 
się u mistrzów w Indiach! Szykuje się prawdzi-
wa uczta melomana  - Michael  Jones, Limbo-
ski, Sophia Wo  i gościnnie  - Marzena Lamch
- Łoniewska. Podarujcie sobie odrobinę luksu-
su. Bądźcie z nami i razem z ŁDK wybierzcie 
się na wschód. Warto.                              

 Adam Łoniewski

Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 
Garnizonowym 32. Bazy Lotniczej 
w Łasku zaprasza do udziału w  I Łaskich 
Dniach Podróżnika im. Tomasza Dronki, 
które odbędą się 10 czerwca br. Impreza 
składać się będzie z następujących rajdów: 
kajakowego, rowerowego i pieszego. 
Udział w imprezie jest bezpłatny.
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Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  w  Łasku  Bożena  Trocka-Dąbrowa 
(placówka  muzealna  znajduje  się  w  strukturach  książnicy)  podsumo-
wała  ostatnie  dwa  lata,  tj.  od momentu  przeniesienia  zbiorów  do wy-
remontowanej kamieniczki w rynku, akcentując szczególnie znamienny 
fakt: wszystkie eksponaty zostały ofiarowane przez mieszkańców. Tyl-
ko w  ciągu  dwóch  lat  przybyło  387  eksponatów, muzeum odwiedziło 
ok. 3,5  tys. osób, zorganizowano ok. 700 imprez, 9 wystaw historycz-
nych, 8 prelekcji, 69 zajęć dla dzieci. W ponad 3 tys. nakładzie ukazały 
się foldery i informatory o placówce. Prowadziła ona też aktywną dzia-
łalność popularyzującą. To cenny dorobek na mapie kulturalnej Łasku.

Za ten wysiłek muzealników i bibliotekarzy w ciągu 20 lat podzięko-
wała zastępca burmistrza Janina Kosman, zapowiadając już niedługo ko-
lejną nietypową wystawę w placówce, poświęconą tym razem uprawom 
róż w rejonie Łasku. Do życzeń dla muzeum dołączyła także Aleksandra 
Tarnowska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kulminacyjnym punktem 
tej  części  spotkania  był  koncert  kwartetu  smyczkowego  „Primavera”, 
pierwszy tego typu we wnętrzach tej placówki. Wypadł bardzo dobrze, 
okazało się, że akustyka w starych pomieszczeniach jest bardzo dobra.

A potem były spotkania z historią  i  żywym słowem. O rodzie Ła-
skich opowiadał Arkadiusz Cieślak, rąbka tajemnic o grodzie nad Grabią 
uchylił  Andrzej Sznajder przygotowujący książkę na ten temat, zaś do-
konania Grupy „Archeo” przybliżył Tomasz Spólnicki. Jeszcze raz oka-
zało się, że znawców dziejów Łasku jest tak samo dużo jak… lekarzy, co 
już kilka wieków temu uświadomił  Polakom sam Stańczyk. Przywołane 
tej nocy liczne frapujące fakty i sekrety wiekowego grodu znajdą się za-
pewne na kartach książki Sznajdera.

NOC MUZEÓW
To była udana impreza zorganizowana po raz kolejny w  Łasku. 
Muzealna salka przeznaczona na prelekcje i spotkania wypełniła 
się po brzegi miłośnikami historii i bywalcami placówki, która 
w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Przybyli m.in.: zastępca 
burmistrza Łasku Janina Kosman, sekretarz gminy Beata 
Mielczarek, wicestarosta łaski Marek Krawczyk i kontuszowi 
bracia z Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy jeszcze niewielką wystaw-
kę obrazującą dorobek muzeum, której towarzyszyły koty w różnorod-
nych kreacjach znanego artysty plastyka Jacka Frąckiewicza. Było też 
coś dla dzieci, oczywiście jeszcze przed nocą: warsztaty mydlarskie zor-
ganizowane na muzealnym podwórzu.

(PO)  
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Wiele  ośrodków  kościelnych, w  nawiąza-
niu  do  tradycji,  organizuje  we  wnętrzach  sa-
kralnych koncerty  i  coraz częściej  cykle kon-
certowe  utrzymane  w  formule  festiwalowej, 
zarówno  przypominające  bogatą  literaturę 
stricte religijną, jak i dzieła poruszające się po 
różnych obszarach sacrum i profanum. W ko-
legiacie łaskiej odbywają się również koncerty, 
ale  okazjonalnie. Miejsce  to  zasługuje  jednak 
- naszym zdaniem - na cykliczną akcję koncer-
tową, tym bardziej że znajdują się w nim orygi-
nalnie  zbudowane  organy,  ostatnio wyremon-
towane i rozbudowane.

CENTRUM  IDEI  KU  HUMANIZMOWI 
działające  przy  kolegiacie  przy  współpracy 
z Agencją Artystyczną  CODA  Krystyna  Pie-
tranek-Kulis, przedstawiają projekt organizacji 
Letniego Festiwalu Muzycznego pn. „Muzyka 
w XVI-wiecznej kolegiacie”.

W programie znajdzie się muzyka organo-
wa oraz kameralna z udziałem solistów, woka-
listów oraz wirtuozów różnych  instrumentów. 
W  cyklu  dziewięciu  koncertów,  planowanych 
w każdą  niedzielę  lipca  i  sierpnia  2017  roku, 
proponujemy szeroki przegląd różnych gatun-
ków muzyki  klasycznej  i  popularnej  od  rene-
sansu do współczesności, prezentujący bogatą 
literaturę stricte religijną, jak i dzieła porusza-
jące się po różnych obszarach sacrum i profa-
num.

MUZYKA W XVI-WIECZNEJ KOLEGIACIE
Od wieków wnętrza świątyń chrześcijańskich, oprócz Słowa Bożego, wypełniają dźwięki muzyki – szczególnie pieśni przy wtórze 
organów. Ten wspaniały, królewski instrument znalazł się i rozwinął w kościołach nieprzypadkowo. Dysponuje on bowiem zaskakującą 
skalą barw dźwiękowych oraz dynamiki, co w połączeniu z cudowną akustyką czyni muzykę na nim wykonywaną niezwykle 
ekspresyjną, zróżnicowaną i bliską ludzkiej naturze. 

Proponowane koncerty

2 lipca - KONCERTY ANTONIA VIVALDIEGO „CZTERY PORY ROKU” - wykonawcy: Maciej 
Łabecki - skrzypce solo i „Wieniawski String Quartet”

9 lipca  -  KONCERT  TRZECH  SOPRANÓW  -  wykonawcy:  Anna  Kutkowska-Kass,  Emilia 
Zielińska, Dorota Wójcik + kwartet  instrumentalny Adama Manijaka  lub  tylko akompaniament 
fortepianu.

16 lipca  -  POZDROWIENIE  ANIELSKIE  AVE  MARIA  W  ŚWIATOWEJ  LITERATURZE 
MUZYCZNEJ  -  wykonawcy:  Magdalena  Cieślar  -  sopran,  Monika  Hladikowa-Kolsa  - 
mezzosopran, Jakub Garbacz - organy

23 lipca - W OPARACH SWINGU  - wykonawcy:  Jolanta  Bobras  -  śpiew,  zespół  „Harmonia 
preciosa” w  składzie: K. Raczyński  -  akordeon, Kuba Raczyński  -  saksofon, Andrzej  Zielak  - 
organy Hammonda i fortepian
  
30 lipca - „HISTERYJKI” - PIOSENKI Z TEKSTAMI M. HEMARA I J. TUWIMA - wykonawcy: 
Agnieszka  Greinert  -  śpiew,  Paweł  Jabłoński  -  fortepian,  akordeon,  Piotr  Górka  -  kontrabas

6 sierpnia - SŁYNNE TEMATY W IMPROWIZACJI - NEW BORN TRIO - najnowszy projekt 
wokalistki  i  kompozytorki  Małgorzaty  Hutek.  Pianistka  jazzowa Aga  Derlak,  wiolonczelistka 
Dominika Kierpiec-Kontny i wokalistka Małgorzata Hutek spotkały się razem, aby językiem jazzu 
dać wyraz swojej nowo narodzonej, kobiecej świadomości.

13 sierpnia  -  PRZYBYLI  UŁANI  -  koncert  pieśni  i  piosenek  żołnierskich,  kwartet  wokalny 
solistów Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego

20 sierpnia -  PERŁY  POLSKIEJ  MUZYKI  SAKRALNEJ  Apertus  Quartet  z  solistką  Olgą 
Maroszek -  mezzosopran

27 sierpnia -  NAS  TROJE  I  NASTROJE  -  wykonawcy:  Romuald  Spychalski  -  tenor, Anna 
Jurczyńska - wokal, Adam Wojtasik - saksofon.

Wydarzenia z ŁDK były podsumowaniem 
szerzej  zakrojonej  akcji. Wcześniej  placówki 
oświatowe otrzymały specjalne arkusze papie-
ru  od  Fundacji  Ekologicznej ARKA,  na  któ-
rych  powstały  Listy  dla  Ziemi.  Oprócz  tego 
zorganizowano  tematyczne  zajęcia,  podczas 
których  dyskutowano  o  zdrowym  stylu  życia 
i ochronie naszej planety. 

Dziękujemy  wszystkim  za  tak  aktyw-
ny  udział  w  tym  wydarzeniu,  trud  włożony 
w przygotowania  i ogromną dawkę pozytyw-
nych emocji. Do zobaczenia za rok!

(MJ)

DZIEŃ ZIEMI 
Już po raz drugi obchodziliśmy w Łasku 
Światowy Dzień Ziemi. Na tę okoliczność 
przedszkolaki i uczniowie przygotowali wie-
le kolorowych strojów i transparentów z eko-
logicznymi hasłami. Uzbrojeni w rekwizyty 
wybrali się 24 kwietnia br. do Łaskiego Domu 
Kultury, który tego dnia pękał w szwach. Na 
scenie można było poczuć niesamowitą ener-
gię, a publiczność nagradzała każdy z wystę-
pów prawdziwą burzą oklasków. 

fotorepotraż na stronie 27 

Po  mszy  w  miej-
scowej  świątyni  od-
był  się  uroczysty  apel. 
Z  okazji  strażackiego 
święta  uhonorowano 
odznakami  za  długo-
letnią  służbę  druhów: 
Jerzego  Patorskiego 
i  Włodzimierza  Pa-
łuszyńskiego  -  za  60 
lat,  Ryszarda  Hruszkę, 
Marka  Łukawskiego 
i  Zdzisława  Marcinia-
ka – za 50 lat, Włodzi-
mierza Chruściela, Da-
riusza  Kulawieckiego, 
Andrzeja Kulkę, Józefa 
Rudnickiego  i  Włady-
sława Wajszczyka – za 
45 lat.    (p)

UZNANIE DLA STRAŻACKIEGO TRUDU
3 maja we Wrzeszczewicach, gm. Łask, zainaugurowano Dni Ochrony Przeciwpożarowej. 
W spotkaniu strażaków uczestniczyli m.in.: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik, a także starosta łaski Teresa 
Wesołowska i zastępca komendanta powiatowego PSP w Łasku bryg. Piotr Cały. 



maj 2017 r. 17

Jak  co  roku,  we mszy  uczestniczyli mieszkańcy  okolicznych wsi, 
duża grupa uczniów i harcerzy ze szkół z Marzenina i Sędziejowic wraz 
z dyrektorami i wychowawcami, szkolne oraz strażackie poczty sztanda-
rowe z OSP w Marzeninie i Pruszkowie, radni, sołtysi oraz kierownicy 
jednostek  gminnych. Uczestnicy  złożyli wiązanki  kwiatów w  narodo-
wych barwach oraz zapalili znicze. 

Wójt Jerzy Kotarski w słowach skierowanych do zebranych podzię-
kował społeczności Pruszkowa za podtrzymywanie wieloletniej tradycji 
czczenia pamięci poległych i przygotowywania polowego ołtarza. Pod-
kreślił, że coraz liczniejszy udział młodzieży szkolnej stanowi nieocenio-
ną lekcję patriotyzmu zarówno dla nich jak i licznie zgromadzonej spo-
łeczności gminy.                  M. Potasiak

fot. A. Świerczyński

PRZED OBELISKIEM W WOLI MARZEŃSKIEJ 
8 maja br. zgodnie z długoletnią tradycją przed obeliskiem upamiętniającym dziewięciu Polaków rozstrzelanych 
przez niemieckich najeźdźców, usytuowanym w lesie w Woli Marzeńskiej, ks. prob. Jerzy Dominowski z parafii 
w Marzeninie odprawił mszę polową w intencji tych ofiar oraz wszystkich poległych za Ojczyznę podczas II wojny 
światowej, w 72. rocznicę jej zakończenia. Aktualnie uroczystość ta wpisuje się także w obchody Narodowego 
Dnia Zwycięstwa ustanowionego na mocy ustawy Sejmu RP w 2015 roku. 

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Sędziejowicach  zaprasza  wszystkich 
zainteresowanych do udziału w VI Rajdzie Rowerowym po Gminie Sę-
dziejowice  pn.  „Odjazdowy Bibliotekarz”, w  dniu  10  czerwca  2017  r. 

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Drugi  dzień  obchodów  zainaugurował  
przemarsz  pododdziałów  strażackich  i  pocz-
tów sztandarowych przy akompaniamencie or-
kiestry dętej „Druh” na plac przed budynkiem 
OSP. Oficjalnego otwarcia uroczystości doko-
nał  przewodniczący  Społecznego  Komitetu 
Obchodów Jubileuszu i Fundacji Sztandaru dla 
OSP w Grabi, wójt gminy Sędziejowice Jerzy 
Kotarski. Następnie prezes OSP w Grabi Bog-
dan Błoński przedstawił bogaty rys historyczny 
jednostki. 

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Grabi  po-
wstała  w  1916  roku  z  inicjatywy  mieszkań-
ców,  w  100-letniej  historii  legitymowała  się 
dużą  aktywnością  kolejnych  zarządów,  aktu-
alnie skupia 40 członków. Po wielu staraniach 
w grudniu 2016  r.  strażacy  z Grabi  doczekali 
się  nowego  lekkiego  samochodu  ratowniczo-
-gaśniczego PEUGEOT BOXER 335 L3. Pod-
czas uroczystości samochód został poświęcony 
i oficjalnie przekazany druhom z Grabi. 

1 0 0 - L E C I E  O S P  W  G R A B I
Świętowanie jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży w  Grabi połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka`2017 
w gminie Sędziejowice rozpoczęto 6 maja od uroczystej mszy odprawionej w intencji strażaków i ich rodzin w miejscowej kaplicy, 
przez ks. Jerzego Dominowskiego – proboszcza parafii w Marzeninie. 

18

Start o godz. 9. Partnerzy: gmina Sędziejowice i i Nadleśnic-
two Kolumna.

Zapisy przyjmowane są w siedzibie GBP w Sędziejowi-
cach, ul. Wieluńska 7 lub tel. 43 67 112 11.
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Koparko-ładowarkę ze sprzętem o  łącznej 
wartości 449 563,77 zł dostarczyła wyłoniona 
w  ramach  przetargu  nieograniczonego  firma 
Komatsu Poland Sp.  z o. o.  z Sulejówka.  Jak 
informowaliśmy w listopadowej „PŁ”, wszyst-
kie sołectwa z gminy solidarnie przychyliły się 
do inicjatywy wójta i Rady Gminy przeznacza-
jąc blisko 70 procent  zadysponowanych kwot 
funduszu sołeckiego na 2017 rok na zakup ko-
parko-ładowarki.  Łącznie  wszystkie  sołectwa 
przekazały na ten cel 248 042,43 zł, tj. 72,45% 
ogólnej  kwoty,  w  tym  sołectwa  Sędziejowice 
i Osiny zadysponowały pełną kwotę przyznaną 
do podziału. Uwzględniając ten wkład kwota ta 
stanowi blisko 62% ogólnej wartości koparko-
-ładowarki (bez sprzętu). Pozostałą kwotę 201 
521,34  zł  Rada  Gminy  zadysponowała  w  ra-
mach środków budżetu gminy. Mając na uwa-
dze możliwość ok. 35% zwrotu zaangażowane-
go funduszu sołeckiego, jest szansa na zrefun-
dowanie w 2018 r. ok. 87  tys. zł przez Urząd 
Wojewódzki w Łodzi.

NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA JUŻ W AKCJI
W kwietniu br. gmina Sędziejowice wzbogaciła się o nową koparko-ładowarkę marki Komatsu, wraz z pługiem do zimowego utrzymania 
dróg, frezarką hydrauliczną do pni. Pojazd wyposażony jest m.in. w kabinę spełniającą wysokie standardy, lampę ostrzegawczą, silnik 
o mocy 99,2 KM z normą emisji spalin STAGE III. Dodatkowe wyposażenie stanowi system monitoringu satelitarnego.

Zakupiony  wspólnie  nowoczesny  sprzęt 
posiadający  najwyższe  parametry  techniczne 
zapewni  realizację  przez  gminę  Sędziejowice 
najważniejszych zadań drogowych, porządko-
wych i inwestycyjnych tym bardziej, że będąca 

Obchodzony  jubileusz  stał  się  okazją  do 
nadania  przez Prezydium Zarządu OW ZOSP 
RP  w  Łodzi  sztandaru  ufundowanego  przez 
społeczeństwo ziemi sędziejowickiej. Sztandar 
został poświęcony przez kapelana powiatowe-
go strażaków ks. kan. Jarosława Wojtalę i księ-
ży z parafii w Marzeninie, a następnie przeka-
zany do wręczenia w imieniu fundatorów przez 
przewodniczącego Komitetu Obchodów. Aktu 
wręczenia dokonał prezes Zarządu OW Związ-
ku OSP RP w Łodzi Jan Ryś, który także ude-
korował nowy sztandar Złotym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, którym OSP Grabia 
została odznaczona przez prezesa ZG ZOSP RP 
za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie 
przeciwpożarowej,  dla  dobra  społeczeństwa 
i RP.

Kolejnym  doniosłym  punktem  uroczysto-
ści było odsłonięcie  i poświęcenie  tablicy pa-
miątkowej  w  hołdzie  wszystkim  strażakom, 
założycielom  i  fundatorom  od  społeczności 
Grabi.

Podczas  uroczystości  odznaczono  i  wy-
różniono zasłużonych strażaków: Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP - Bogdana Błońskiego, 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Zło-
tym  –  Mariana  Dzierżawskiego  i  Mirosława 
Telegę; Srebrnym – Pawła Kałudę, Pawła Przy-
chodzkiego, Tomasza Skowronka i Jana Tere-
lę; Brązowym – Roberta Ciapcińskiego, Jaro-
sława Dzierżawskiego, Rafała Gładysza, Prze-
mysława  Marka,  Sławomira  Skowrońskiego, 
Irenę  Kujawin  i  Sylwestra  Haładyniaka,  Od-
znaką  Strażak Wzorowy  –  Daniela  Cieślaka, 
Dariusza  Grzelczyka,  Dawida  Haśkiewicza, 
Dominika  Janika, Rafała Krawczyka, Kamila 
Kusiaka,  Marcina  Kusiaka,  Jacka  Magdzia-
ka, Roberta Rubajczyka, Tomasza Szewczyka, 
Roberta Bryla, Dawida Szafrańskiego, Sławo-
mira Wolniaka i Ewę Zawiasa. Odznaką za wy-
sługę w OSP kolejno: 70 lat - Jana Kowalskie-
go,  60  lat  -  Janusza  Marcinkowskiego  (OSP 
Brzeski),  55  lat  -  Kazimierza  Paprockiego, 
50 lat - Antoniego Mielczarka, 45 lat - Stanisa-

w dyspozycji Gminnej Jednostki Usług Komu-
nalnych koparka po wieloletnim użytkowaniu 
jest  już  znacząco  wyeksploatowana  i  nie  za-
pewnia wszystkich potrzeb.

Oprac. M. Potasiak
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ława Sofusa i Mirosława Telegę,  40 lat - Bog-
dana  Błońskiego  i  Mariana  Dzierżawskiego, 
35 lat - Jana Terelę, 30 lat - Zbigniewa Marka, 
Mirosława  Szczepańskiego  i  Bogdana  Pawli-
kowskiego. 

Strażackie  święto  uświetnili  zaproszeni 
goście,  m.in.:  Paweł  Bejda  -  poseł  na  Sejm 
RP, Maciej Łuczak - senator RP, osoby repre-
zentujące posłów na Sejm RP: Piotra Polaka, 
Grzegorza Schreibera i Łukasza Rzepeckiego, 
Jolanta  Zięba-Gzik  -  członek  Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego, Teresa Wesołowska - sta-
rosta łaski, bryg. Piotr Cały - z-ca komendanta 
powiatowego PSP w Łasku, mł. insp. Piotr Bie-
lewski - komendant KP Policji w Łasku, Woj-
ciech Pokora  -  członek Zarządu OW  i prezes 
Zarządu OP Związku OSP RP w Łasku, nadle-
śniczy Nadleśnictwa Kolumna Adam Pewniak. 
W uroczystości uczestniczyli też radni z prze-
wodniczącym Rady Gminy Dariuszem Cieśla-
kiem, sołtysi, a także dyrektorzy i właściciele 
firm współpracujących ze strażakami, kierow-
nicy jednostek gminnych, a przede wszystkim 
delegacje  strażaków  z  OSP  gminy  Sędziejo-
wice oraz zaprzyjaźnionych jednostek z gmin 
sąsiednich. Nie zabrakło  też członków rodzin 
strażaków i pozostałych mieszkańców. Zapro-
szeni  goście  przekazali  gratulacje  i  najlepsze 
życzenia z okazji jubileuszu, a druh Wojciech 
Fraszka  -  prezes  Zarządu  Oddziału  Gminne-
go  ZOSP RP w  Sędziejowicach  podziękował 
wszystkim,  którzy  włączyli  się  w  przygoto-
wanie  obchodów  oraz  zaprosił  zebranych  do 
świętowania. 

Część  oficjalną  uroczystości  zakończy-
ła defilada strażaków, którą poprowadził druh 
Tomasz Mielczarek – komendant gminny OSP. 

            Oprac. Mirosław Potasiak
Marek Okupiński

 Fot.: Wit Leśniewicz (Nasze Miasto Łask)

100-LECIE OSP W GRABI
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Majową  uroczystość  rozpoczął  przemarsz 
strażaków w  asyście  widawskiej  orkiestry  dę-
tej  spod  remizy  do  kościoła  pw.  Podwyższe-
nia  Krzyża  Świętego  w  Widawie.  Głównym 
punktem  uroczystości  była  msza,  bowiem 
3  maja  to  również  obchodzone  w  kościele 
święto  Maryi  Panny  Królowej  Polski.  Litur-
gię  w  intencji  Polski  i  strażaków  sprawowa-
li  proboszcz parafii ks.  Jarosław Leśniak wraz 
z  ks.  Stefanem  Majewskim.  Wzięło  w  niej 
udział wielu mieszkańców, jednostki OSP z Wi-
dawy, Rogóźna, Dąbrowy Widawskiej  i Ochel 
oraz przedstawiciele samorządu lokalnego.

3  M A J A  W  W I D A W I E
Święto Konstytucji 3 Maja to w Widawie tradycyjnie również dzień obchodów święta strażaków związanego 
z dniem św. Floriana, ich patrona. W tym roku była jeszcze jedna okazja do świętowania - dokonano bowiem 
uroczystego otwarcia przebudowanego parku w centrum Widawy.

Następnie ks. kapelan w intencji strażaków 
i  ich  rodzin  odprawił  uroczystą  mszę,  którą 
swoją obecnością uświetnili: starosta łaski Te-
resa Wesołowska, przewodniczący Rady Gmi-
ny  Widawa  Ryszard  Bruzda,  zastępca  wójta 
gminy Widawa Agnieszka Galuś, radny gminy 
Widawa Marek Jaros, były wójt gminy Wida-
wa  Jerzy Brożyński  oraz  emerytowany  oficer 
Wojska  Polskiego,  działacz  społeczny,  prezes 
Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  Oddział 
w Zgierzu ppłk Bernard Zboiński. 

Po  mszy  druhowie  oraz  zaproszeni  go-
ście udali się do sali OSP Restarzew, gdzie po 
wspólnym zdjęciu  i krótkich przemowach na-
stąpił tradycyjny, strażacki poczęstunek.

 
 UG

S T R A Ż AC K I E Ś W I Ę TO W R E S TA R Z E W I E
W niedzielę, 7 maja, obchodziły swe święto jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych parafii Restarzew: OSP Borowa, OSP Chociw 
oraz OSP Restarzew. Obchody rozpoczęła wizyta na restarzewskim cmentarzu, gdzie złożono znicze i kwiaty na grobach zmarłych 
strażaków, a kapelan OSP gminy Widawa, ks. Zbigniew Dyks, poprowadził krótką modlitwę. 

Po zakończeniu mszy orkiestra, strażackie 
poczty  sztandarowe  i  samorządowcy  uroczy-
ście przemaszerowali do pięknie odnowionego 
parku,  gdzie  przedstawiciele  strażaków doko-
nali wciągnięcia na maszt biało-czerwonej fla-
gi. Wójt Michał Włodarczyk w krótkim prze-
mówieniu  złożył  życzenia  strażakom z  okazji 
ich święta i podziękował im za trud, za poświę-
cenie  i zaangażowanie oraz codzienną służbę, 
często niebezpieczną i pełną zagrożeń. Następ-
nie wójt przekazał na ręce mieszkańców odre-
staurowany  teren zieleni urządzony na Rynku 
Kościuszki  i  gorąco  zachęcał  do  korzystania 

z  niego.  Po  przemówieniach  symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali wójt  gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Widawa Ryszard Bruzda, zastępca wój-
ta Agnieszka Galuś, zastępca przewodniczące-
go  Rady  Gminy Widawa  Mateusz  Barwaśny 
oraz ks. Jarosław Leśniak.

Ostatnim punktem 3-Majowego święta był 
przemarsz  strażaków  na  cmentarz  parafialny 
w Widawie, gdzie na znak pamięci i szacunku 
na  grobach  nieżyjących  już  druhów  złożono 
kwiaty i znicze.

 UG
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W kwietniu br. zakończono prace montażowe przy wznoszeniu budynku 
na  potrzeby  gospodarcze  sołectwa  Józefów  i  Sarnów w  gminie Wida-
wa. Obiekt o konstrukcji szkieletowej stalowej ze ścianami osłonowymi 
i dachem wykonanym z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliureta-
nową został wykonany przez firmę z Obornik Wielkopolskich. Zgodnie 
z wolą społeczności lokalnej budynek zostanie wyposażony w instalację 
elektryczną oraz bieżącą wodę. Cała nieruchomość zostanie ogrodzona, 
a teren wokół budynku uporządkowany i obsadzony roślinnością. 

Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł prawie sześćdziesiąt tysięcy 
złotych.

UG
 

BUDYNEK GOSPODARCZY W SARNOWIE

Termin odbioru Miejsce zbiórki
05-06-2017 r. Brzyków, Dąbrowa Widawska, Dębina, Izydorów, Kąty, Kocina, Korzeń, Osieczno, 

Siemiechów, Świerczów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Witoldów, Zabłocie
06-06-2017 r. Chrusty, Grabówie, Kolonia Ochle, Kolonia Zawady, Ochle, Wola Kleszczowa, Zawady, 

Zborów
07-06-2017 r. Chociw, Józefów k. Klęcza, Klęcz, Las Zawadzki, Lucjanów, Łazów, Raczynów, 

Restarzew Cmentarny, Restarzew Środkowy, Sarnów, Sewerynów, Wincentów
08-06-2017 r. Górki Grabiańskie, Ligota, Podgórze, Widawa ulice
09-06-2017 r. Chrząstawa, Goryń, Józefów Widawski, Patoki, Rogóźno, Ruda 

FIRMA „EKO REGION” INFORMUJE

Odpady będą zbierane od godziny 6.00 i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym przy drodze utwardzonej, 
do której jest swobodny dojazd.

Zbiórka obejmuje odpady:
- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 (np. elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
- metale (złom metalowy) o kodzie 20 01 40;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
- urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
- zużyte opony o kodzie 16 01 03 (od rozmiaru 1250mm x 400mm) – odbiór maksymalnie 4 sztuki opon z jednej nieruchomości;
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. 
W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, wykonawca ma prawo do nieodebrania odpadów.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE WIDAWA 
ODBĘDZIE SIĘ W TERMINACH:

Na  postawie  art.  43  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udo-
stępnianiu  informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579) oraz uchwałą nr 
XXXVII/232/17 Rady Gminy Widawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego dla obszarów położonych w miejscowościach: Brzyków, Chociw, 
Chrusty,  Dąbrowa  Widawska,  Górki  Grabińskie,  Józefów  Widawski, 
Łazów, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy, Resta-
rzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, 
Wola Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów podaję do publicz-
nej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn. Zmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w  miejscowościach:  Brzyków,  Chociw,  Chrusty,  Dąbrowa Widawska, 
Górki  Grabińskie,  Józefów Widawski,  Łazów,  Osieczno,  Ochle,  Pato-
ki, Rogóźno, Restarzew Środkowy, Restarzew Cmentarny, Siemiechów, 
Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola Kleszczowa, Zawady, 
Kolonia Zawady, Zborów.

Z treścią zmiany planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem moż-
na się zapoznać w Urzędzie Gminy Widawa oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Widawa.

 Michał Włodarczyk
 wójt gminy Widawa

OGŁOSZENIE
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Wystawa przypomina minioną epokę po-
przez wydawaną wówczas prasę, także regio-
nalną dotyczącą ziemi  łaskiej. W oczy  rzuca 
się siermiężność wielu tytułów, wszak stoso-
wana  wówczas  powszechnie  technika  druku 
była prymitywna w porównaniu z dzisiejszym 
offsetem i fotoskładem, nie wspominając już 
szerzej o jakości papieru. To była jedna strona 
medalu,  druga  zaś  to  jakość  zawartości  ów-
czesnej  prasy.  Trzeba  przyznać,  że  wszech-
władna propaganda i tzw. przewodnia siła na-
rodu odciskały piętno na gazetach, ale te i tak 
w meandrach polityki i cenzury potrafiły zna-
leźć  odrobinę  prawdy  i  autentyczności. Au-
tor wystawy pokazuje m.in. humor  i śmiech, 
przy pomocy których próbowano odreagować 
w najtrudniejszych czasach.

Ówczesna  prasa  próbowała  ukazywać 
prawdziwy  obraz  rzeczywistości,  najczęściej 
jednak  tylko w stopniu dopuszczonym przez 
ówczesną  cenzurę.  Dotyczyło  to  także  tego 
wszystkiego,  co  trafiało  do  prasy  lokalnej. 
Tzw. konstruktywna krytyka dotyczyła jednak 
najczęściej  zjawisk  drugorzędnych  lub  trze-
ciorzędnych.

Wystawa w Galerii pod Korabiem zmusza 
także do gorzkich refleksji. Od lat sześćdziesią-
tych do dziś przeszliśmy długą burzliwą drogę, 
ale nie oznacza to, że współczesna prasa pozby-
ła się wielu negatywnych cech. Choć już dawno 
zniknęła  wszechwładna  cenzura,  pojawiła  się 
w mediach równie groźna autocenzura, mamy 
też niebezpieczne dla demokracji upolitycznie-
nie mediów  i  wiele  innych  negatywnych  zja-
wisk. Ktoś zapewne za pół wieku i o współcze-
snej epoce napisze: były takie czasy…   

                                                                  (P)

BYŁY  TA K I E  C Z A S Y…
„Były takie czasy i czasopisma. Przegląd prasy lat 60.-80. XX wieku” – taki tytuł nosi najnowsza wystawa udostępniona mieszkańcom 
Łasku w Galerii pod Korabiem w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego. Pochodzi ze zbiorów znanego łaskiego pedagoga, 
autora wielu artykułów prasowych i inicjatora licznych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i esperantysty - Feliksa Dębkowskiego. 
Jest on absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat związany z I LO w Łasku.
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Trwają przygotowania do 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Ten piękny 
jubileusz świętować będziemy w przyszłym 
roku.  Warto  przypomnieć,  że  choć  przez 
wiele  powojennych  lat  nie  świętowano  od-
rodzenia  Polski  w  listopadzie  1918  roku, 
wcześniej  –  w  okresie  międzywojennym  – 
doceniano  to przełomowe dla Polaków wy-
darzenie. Także w Łasku, gdzie 10 rocznicę 
zamierzano  uczcić  postawieniem  Pomnika 
Niepodległości. Niestety,  ten  pomnik  nigdy 
nie stanął w Łasku, trzeba było na niego cze-
kać do 1938 roku.

Dziewięćdziesiąt  lat  temu  zawiązał  się 
Społeczny  Komitet  Budowy  Pomnika  Nie-
podległości  i  ruszyła  zbiórka  pieniędzy. 
Zwrócono się do znanego wówczas rzeźbia-
rza Mieczysława  Lubelskiego  (1886-1965), 
który zaprojektował przedwojenny, a potem 
i  powojenny  pomnik  Kościuszki  w  Łodzi 
i miał na koncie wiele innych monumentów 
w kraju, by przygotował pomnik dla Łasku. 
Lubelski  wywiązał  się  z  powierzonego  za-
dania,  zaproponował  też  lokalizację pomni-
ka  przed  ówczesnym Urzędem Skarbowym 
(dziś bank na pl. Piłsudskiego) i zainkasował 
1000 zł. Pomnik miał przedstawiać  legioni-
stę z karabinem stojącego na wysokim coko-
le. Ta propozycja znalazła się na pocztówce 
wydanej około 1928 roku.

Niestety, do realizacji pomnika nie doszło 
prawdopodobnie z powodu braku pieniędzy, 
może  też  członkom  społecznego  komite-
tu  zabrakło  zapału.  Do  sprawy  powrócono 
przed obchodami 20-lecia odzyskania przez 
Polskę  niepodległości.  W  maju  1936  roku 

POMNIK Z HISTORIĄ

W 2013 roku łaska Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego wydała 
drukiem książkę  tegoż  autora pt.  „Z chłopskiego  roku. Historia  rodzi-
ny Wałęsków”. Zawiera ona sporo ciekawych faktów związanych także 
z innymi rodami ziemi łaskiej, m.in. Szweycerami i Pruskimi.

Andrzej Sznajder (na zdjęciu obok) planuje wydać drukiem jeszcze 
w  tym  roku  najnowszą  swoją  książkę  pt.  „Sekrety Łasku  i  Pabianic”. 
Ukaże się ona w  znanym łódzkim wydawnictwie „Księży Młyn”. Jeden 

ANDRZEJ SZNAJDER PRZYGOTOWUJE KOLEJNĄ KSIĄŻKĘ

SEKRETY Ł ASKU
Andrzej Sznajder, autor wielu artykułów i książek o tematyce historycznej, jest postacią 
znaną w naszym regionie. Ten urodzony w 1950 w Łasku pisarz, eseista, tłumacz i dziennikarz, 
z wykształcenia germanista (absolwent Uniwersytetu Łódzkiego) wydał m.in. „Litewskie 
korzenie”, „Dzieje rodziny Wyrwiczów”, „Z chłopskiego rodu”, „Sekrety Sieradza i Zduńskiej 
Woli”, „Karsznice - od powozu do elektrowozu”. Od lat współpracuje z wieloma pismami 
krajowymi i zagranicznymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

z  jej  rozdziałów poświęcony  będzie  ostatnim  chwilom hitlerowskiego 
panowania w Łasku i bombardowaniu miasta przez Rosjan, a także tra-
gicznej śmierci farmaceutki z Łasku (szukała tu schronienia po wysie-
dleniu z Łodzi i tragicznej śmierci męża w Katyniu) Wery Ostapowicz. 
Zginęła ona tuż przed wyzwoleniem miasta właśnie podczas wspomnia-
nego bombardowania.

(PO)

ówczesny  Zarząd Miejski  odkupił  od  Cerkwi 
Prawosławnej w Łodzi (za 1650 zł) świątynię 
w Łasku, stojącą wówczas u zbiegu dzisiejszej 
ulicy Warszawskiej  i  9 Maja. W miejscu  tym 
w  listopadzie  1938  roku,  podczas  obchodów 
jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, z udziałem słynnego burmistrza Wacła-
wa  Brzezińskiego,  odsłonięto  w  tym miejscu 
Pomnik Niepodległości. Składał się z 3 kolumn 
symbolizujących 3 zabory. Elementem wiążą-
cym się z tym pomnikiem były także 3 krzyże 

stojące w pobliżu. Autorami projektu tego po-
mnika byli Heintz i Zenon Siemiński.

Ten  pierwszy  z  prawdziwego  zdarzenia 
monument w Łasku,  będący  symbolem odro-
dzenia państwowości i patriotyzmu mieszkań-
ców grodu nad Grabią, stał krótko. Niedługo po 
zajęciu miasta  okupant  niemiecki  zburzył  ten 
pomnik. Odrodził się on – oczywiście w innej 
formie i w innym miejscu – siedemdziesiąt lat 
później.

Zdjęcie wykonał Józef Kruszyński.
(saw.)
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Król Władysław Jagiełło nadał prawa miej-
skie wielu ośrodkom, choćby pobliskiej Wida-
wie czy Łaskowi, ale sam ten akt znaczył nie-
wiele. Znamy sporo ośrodków miejskich, które 
w gruncie rzeczy pozostały osadami rolniczy-
mi, bo zabrakło tego ziarnka pieprzu, elementu 
miastotwórczego.

W średniowieczu miał Łask swoistego pe-
cha. Tak,  tak – miasto było w rękach prywat-
nych i nie rozwijało się tak, jak inne ośrodki na-
leżące do króla, księcia czy możnowładców. To 
już niejako na starcie zadecydowało o gorszej 
sytuacji mieszkańców. To dlatego w Łasku nie 
ulokowano  ważnych  instytucji  państwowych, 
to dlatego w tym ośrodku jedynie odpoczywa-
no podczas długich i męczących podróży.

Czy  była  to  wina  Łaskich?  Nie,  ród  ten 
w XV wieku dopiero rozwijał skrzydła, piął się 
ku  godnościom,  splendorom  i  bogactwu. Do-
piero największy z przedstawicieli tego rodu – 
prymas Jan Łaski buduje wielką świątynię i ją 
uposaża,  dba  o  rzemiosło.  Jest  prawdziwym 
mecenasem,  którego  już  przed  laty  docenił 
zmarły niedawno profesor Leszek Kajzer.

Tymczasem w  takim  królewskim mieście 
Piotrkowie,  też przecież  leżącym w znakomi-
tym miejscu,  wśród  bagien  i  rozlewisk,  przy 
ważnych  traktach,  już w XV wieku  rodzi  się 
parlamentaryzm. W następnym stuleciu rośnie 
zamek królewski zaprojektowany przez same-
go  Benedykta  z  Sandomierza,  tego  samego 
który zbudował Wawel. A że władza monarsza 
przyciąga  różnego  rodzaju  przybyszów,  po-
wstają  liczne  świątynie  i  klasztory. Wszystko 

JAK ŁASK SZUKAŁ 
SWOJEJ SZANSY
Każde miasto, każda miejscowość, nawet ta najmniejsza, szuka swojej szansy rozwoju. To normalne. Tak było i w przypadku 
Łasku. Na szczęście Łask leżał w znakomitym miejscu. Tu krzyżowały się ważne szlaki komunikacyjne i handlowe, tu były 
dogodne warunki do życia. Paradoksalnie mokradła w dolinie Grabi sprzyjały osadnictwu i w miarę spokojnemu życiu.

to sprzyja rozwojowi grodu nad Strawą i nakrę-
ca koniunkturę w kolejnych wiekach. To wła-
śnie dlatego Stefan Batory lokuje w Piotrkowie 
Trybunał Koronny (1578 r.), a w XIX stuleciu 
miasto staje się siedzibą władz gubernialnych.

Prymas Jan Łaski też dba o swoje miasto, 
ale jego kiesa nie może dorównać królewskiej, 
a ponadto jego następcy już nie dorównują naj-
potężniejszemu  przedstawicielowi  tego  rodu. 
Z czasem Łascy wymierają, a ich następcy nie-
jednokrotnie  nawet  nie  przebywają  w  swoim 
mieście. Musi się to odbijać ujemnie na rozwo-
ju tego ośrodka.

Jest jeszcze jeden ważny element nie sprzy-
jający rozwojowi miasta. Tak zwane klęski ele-
mentarne, czyli pożary, epidemie i gradobicia, 

Prymas Jan Łaski

Dziedziczka Łasku Anna Nadolska

Tablica ku czci prymasa Jana Łaskiego, kolegiata w Łasku

w  przypadku  Łasku  doprowadzały  do  ruiny 
mieszkańców  i bywały okresy gdy w mieście 
wiele domów stało opuszczonych, a pola zara-
stały chwastami. W niedalekim Rzgowie, który 
z kolei wraz z okolicznymi wsiami należał do 
dóbr  kościelnych,  na  skutek  klęsk  elementar-
nych znikały z mapy prężne niegdyś miejsco-
wości, nawet z zalążkami przemysłu.

Takie  dziejowe  katastrofy  nie  omijały  też 
miast  królewskich,  ale  im  łatwiej  było  dźwi-
gnąć  się  z  ruiny.  I  było  to  oczywiste,  wszak 
w takim Piotrkowie urzędowali przedstawicie-
le władcy, funkcjonowały różne urzędy i insty-
tucje.

Jak  Łask  ratował  się  z  takich  opresji? 
Mieszczanie  z  właścicielami  miasta  też  szu-
kali pomocy u króla, ale wsparcie ograniczało 
się zwykle do kolejnych przywilejów, a te nie 
zawsze oznaczały realne pieniądze. Praktyczni 
właściciele  liczyli więc  na  handel,  propinację 
i inne żródła dochodów. Niestety nie zaspoka-
jały  one  potrzeb miasta  w  stopniu  oczekiwa-
nym. To dlatego przez wiele stuleci w mieście 
nie ma prawie budowli ceglanych, a drewniana 
zabudowa znika przy kolejnym pożarze.

Co robią właściciele Łasku dla podratowa-
nia kasy miejskiej? Stawiają na handel. To dla-
tego w  czasach Wierzbowskich  pojawiają  się 
w mieście  Żydzi,  wcześniej  zapewne  niezbyt 
chętnie  osiedlani  w  granicach  Łasku.  Żydzi 
handlują,  prowadzą  karczmy,  wspierają  rze-
miosło i płacą podatki. Przez długi okres jest to 
jedyne pewne żródło dochodów dla właścicieli 
Łasku.

Stanisław Barcz
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Pozostałe wyniki zawodów:
25 m stylem dowolnym 
- rocznik 2010 i młodsi 
 dziewczynki: I m-ce Antonina Mazik, II -Amelia Karolak, III - Milena Jarczyńska  
 chłopcy: I - Franciszek Mazik, II - Igor Gwis, III - Szymon Bąk 
- rocznik 2009
 dziewczynki: I - Adrianna Górny, II - Wiktoria Nowak, III - Nadia Matwiej  
 chłopcy: I - Mikołaj Berbelski, II - Wiktor Cichoń, III - Oskar Gwis 
- rocznik 2008
 dziewczynki: I - Natalia Nawrocka, II - Justyna Wasilewska, III - Aleksandra Piotrowska 
 chłopcy: I - Jan Woźnica, II - Dawid Grzanka, III - Rafał Biniek 
- rocznik 2007
 dziewczynki: I - Martyna Dregier, II - Joanna Urban, III - Justyna Jarczyńska  
 chłopcy: I - Wiktor Nowak, II - Jakub Jaryszek, III - Mikołaj Sędzicki  
- rocznik 2006
 dziewczynki: I - Wiktoria Pawłowska, II - Sandra Ałaszewska, II - Zuzanna Drewniak, 
 chłopcy: I - Jakub Makówka i Mateusz Jaskuła, II - Igor Matusiak, III - Natan Olewniczak 

50 m stylem dowolnym 
- rocznik 2005 - dziewczynki: I - Julia Adam, II - Maria Filipczak, 
 chłopcy: I - Marcel Piszczała, II - Michał Kozik, III - Jan Rakowski 
- rocznik 2004 - chłopcy: I - Jakub Widawski, II - Bartosz Cichoń, III - Mateusz Marczak 
                              BG

MAJOWE ZAWODY PŁYWACKIE

Tegoroczne  zawody  zgromadziły  80  pły-
waków w wieku od 5 do 13 lat oraz 9 rodzin, 
które  startowały w  sztafecie  pływackiej. Naj-
młodszym  uczestnikiem  zawodów  był  nie-
spełna  5-letni  Gabriel  Oleszczak,  który  po 

„Pływajmy razem” - pod takim 
hasłem odbyły się w pływalni 
krytej w Łasku tradycyjne zawody 
pływackie z okazji świąt 1-3 Maja.

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 uczestniczą w programie 
regionalnym „Moja mała Ojczyzna”. W związku z projektem 
miały możliwość odwiedzić placówkę Zawodowej Straży 
Pożarnej w Łasku. Chłopcy najbardziej cieszyli się z obejrzenia 
dużych samochodów strażackich. Ku zdziwieniu również pracą 
strażaka zainteresowane były dziewczynki, nawet niektóre 
z nich na koniec składały deklarację, że będą pracowały w straży 
pożarnej. 

Dzieci  oglądały  sprzęt  gaśniczy  i  ratowniczy,  przymierzały  kaski, 
siedziały w samochodach strażackich, obserwowały przykładową akcję 
ratowniczą oraz oglądały dyspozytornię i izbę pamięci. Maluchy pozna-
ły trudną i odpowiedzialną pracę strażaka. 

J.K. 

ZOSTANĘ STRAŻAKIEM

raz pierwszy w życiu brał udział w takich za-
wodach  i z powodzeniem pokonał dystans 25 
metrów stylem dowolnym. Atrakcją zawodów 
była „Rodzinna sztafeta pływacka”, która cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród miło-
śników pływania. Po zaciętym pojedynku wy-
grała rodzina Dregierów (Magdalena, Martyna, 
Mateusz),  II  miejsce  zajęła  rodzina  Jaskułów 
(Aleksandra, Sławomir, Mateusz), na III miej-
scu  uplasowała  się  rodzina  Cichoniów  (Ma-
riusz, Wiktor, Bartosz).
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Pierwsza część spotkania odbyła się w Co-
lumna  Medica,  gdzie  była  okazja  do  rozmo-
wy o sporcie  i najbliższych planach zawodni-
ków,  z  udziałem gospodarzy kliniki. Karolina 
w  2016  r.  aż  trzykrotnie występowała w  bar-
wach  narodowej  reprezentacji  Polski  kickbo-
xingu, nie pomijając  startów w Polsce w bar-
wach  łaskiego  klubu  PROYAMA.  Zdobyła 
między innymi puchar świata w kick light, wi-
cemistrzostwo Europy w low kick oraz trzecie 
miejsce na mistrzostwach Europy w kick light. 

Nie  brakło  również  nagrody  dla  najlep-
szego  trenera  -  Stanisława  Kołodziejskiego, 
za wyniki w 2016 r. Przecież gdyby nie trener, 
Angelika Szczepańska  nie miałaby  tytułu mi-
strza świata w kickboxingu, a Karolina nie sta-
nęłaby na najwyższym podium Pucharu Świata 
w kickboxingu. Na barkach  trenera  spoczywa 
również  szkolenie  młodych  adeptów,  którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę z kickboxin-
giem i karate, a ich wspólne treningi z w/w za-
wodniczkami pozwoliły im dojść tak wysoko.

Witold  Stępień  o  sukcesie  Łaskiego  Klu-
bu Sztuk Walki PROYAMA wypowiedział się 
w  ciepłych  słowach:  „Karolina  Kubiak  i An-
gelika  Szczepańska  z  Łasku  to  wschodzące 
gwiazdy polskiego kickboxingu. Pod czujnym, 
trenerskim  okiem  Stanisława Kołodziejskiego 
z Proyama Federacja Sportu i Sztuk Walki już 

NAGRODY OD MARSZAŁKA
Klub PROYAMA Łask gościł marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Podczas wizyty Stanisław Kołodziejski oraz 
zawodniczka Karolina Kubiak zostali nagrodzeni za bardzo wysokie osiągnięcia w 2016 r.

osiągają najwyższe laury w Europie i na świe-
cie. A  w  Columna Medica  -  Hotel  •  Klinika 
zażywają  odnowy  i  rehabilitacji  po  ciężkich 
treningach. To modelowy  przykład współpra-
cy biznesu i świata sportu. Trzymam kciuki za 
dalsze sukcesy – choć w rękawicach to nie było 

Wśród debiutantek zawitała juniorka młod-
sza Magda Gołębowska, świetnie radząc sobie 
w  pojedynku  eliminacyjnym.  Pierwsza  runda 
należała do niej, jednak zabrakło jej trochę do-
świadczenia, aby przetrzeć szlak eliminacyjny, 
ale  i  tak wszyscy  są dumni  z  jej  tak dobrego 
debiutu.

Juniorka  młodsza  Angelika  Szczepańska 
już  trzeci  raz mierzyła  się  z  jedną  ze  swoich 
przeciwniczek i znowu utarła jej nosa w elimi-
nacjach. Finał miała bardzo ciężki, bowiem jej 
rywalka była bardzo wysoka i, jak na juniorkę, 
bardzo doświadczona. Jednak i tej Angelika nie 
dała za wygraną i oto i ona wraca z pucharem, 
złotym medalem i tytułem mistrzyni Polski!

Po kolejny  tytuł mistrzyni Polski sięgnęła 
nasza doświadczona seniorka Karolina Kubiak. 
Wszystko w jeden dzień - eliminacje przed po-
łudniem, finał po południu. Tym razem to Ka-
rolina  wygrała  i  ze  swoim  zmęczeniem  i,  co 
najważniejsze, ze swoimi rywalkami. Nie było 
wątpliwości, Karolina również wraca z pucha-
rem  i  złotym krążkiem oraz  tytułem mistrzy-
ni  Polski w  kickboxingu. Walka  o  złoto  była 
bardzo trudna. Karolina pokonała jedną z naj-
bardziej  utytułowanych  zawodniczek w  kraju 
- tegoroczną mistrzynię Polski w formule K1. 

MISTRZYNIE KICKBOXINGU 
Dni od 21 do 23 br. kwietnia należały do nas. Reprezentantki PROYAMA, Angelika Szczepańska, Magda Gołębowska i Karolina 
Kubiak, oraz niesamowici trenerzy - Stanisław Kołodziejski i Dawid Kołodziejski, świetnie się spisali na mistrzostwach Polski 
w formule low kick Polskiego Związku Kickboxingu, które odbywały się w Nowym Targu. W zawodach wzięło udział prawie 
200 zawodników z 66 klubów z całej Polski. 

Walki finałowej pogratulował Karolinie trener 
kadry narodowej K-1, Tomasz Mamulski,  za-
chęcając do rywalizacji w tej formule.  

Na gratulacje zasłużyli także trenerzy: shi-
han  Stanisław  i  sensei  Dawid.  Świetne  rady 
i  uwagi  z  narożnika  płynęły właśnie  od  nich. 

Dzięki nim możemy cieszyć się z tak ogromne-
go sukcesu w postaci tytułów mistrzyń Polski! 
Dziękujemy również klinice Columna Medica 
za wspieranie spoprtowców.

SK
 

takie proste. Ogromnie się cieszę, że tym razem 
mogłem wręczyć symboliczne czeki za dotych-
czasowe  wybitne  wyniki  sportowe  Karolinie 
i panu Stanisławowi Kołodziejskiemu”.

SK



sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Mecz piłki nożnej klasy A  

MULKS Łask – UKS Sokół 
Goszczanów 

3 
godz. 15 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

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

3. Otwarte zawody wędkarskie z okazji 
21. Jarmarku Łaskiego  

4 kąpielisko miejskie  Zarząd Wojskowego 
Koła Wędkarskiego 
Łask-Grabia 

4. XIII Zlot Wehikuł 4x4 Łask  17 gmina Łask  Wehikuł 4x4 Łask  

5. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – TS Janiszewice 

18 
godz. 17 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

6. 1 Łaski Bieg Leśny „Teodory 2017” 25 Teodory Nadleśnictwo 
Kolumna, powiat łaski, 
gmina Łask, Klub 
Światowej Jazdy 
Teodory, OSP Teodory  
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w czerwcu

To  już  kolejny  w  naszym  regionie  pożar  nie-
bezpiecznych  odpadów,  które  prawdopodob-
nie zostały podpalone. Przed północą wezwano 
strażaków  do  płonących  odpadów  utylizacyj-
nych  w  jednej  z  firm  Gorczyna.  Ogień  objął 
m.in. opakowania farmaceutyczne, leki i palety. 
W akcji ratowniczej wzięło udział aż 15 zastę-
pów, m.in.  z Łodzi,  straż wojskowa z  lotniska 
32.  BLT,  a  także  OSP.  Gaszenie  ognia  trwało 
8 godzin, jeden ze strażaków ochotników w Ba-
łucza  odniósł  obrażenia.  Straty  wyceniono  co 
prawda tylko na ponad 60 tys. zł, ale zagrożenie 
było znacznie poważniejsze.

Jak  się  okazuje,  różnorodne  składowiska 
płoną dość często w naszym regionie. To wnio-
sek,  obok  którego  nie  mogą  przejść  obojętnie 
nie tylko strażacy. We wspomnianym Gorczynie 
podpalacze  trafili  wcześniej  do  opuszczonego 
pobliskiego dworu…

Niejako  w  reakcji  na  wspomniany  pożar 
w  Gorczynie,  z  mieszkańcami  tej  podłaskiej 
miejscowości i przedstawicielami firmy, w któ-
rej doszło do pożaru, spotkał się burmistrz Ła-
sku wraz z komendantem powiatowym policji. 
Rozmawiano  o  tym,  by  podjęte  zostały  takie 
działania, aby nie dochodziło do podobnych po-
żarów.             (P)

PODPALACZE?

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku 
przypomina, że do 31 maja br. należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 31 maja br. 
przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, przy czym kwota do 
zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej. Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

PORA NA II RATĘ 

Młodszy aspirant Katarzyna Staśkowska na 
co dzień pełni służbę w Komendzie Powia-
towej Policji w Łasku jako oficer prasowy 
jednostki.  Po pracy zakłada strój sportowy, 
a czas wolny najchętniej spędza na siłowni, 
gdzie pracuje nad proporcjami sylwetki. 

Swoją przygodę z siłownią rozpoczęła 3 lata 
temu.  Chciała  poprawić  kondycję  i  siłę.  Dwa 
lata później narodził się pomysł, aby zacząć się 
przygotowywać  do  startu w  zawodach  sylwet-
kowych. Ostatni rok to miesiące ciężkiej pracy 
na  treningach,  ścisłej  diety  i wielu wyrzeczeń. 
Po tych miesiącach pracy postanowiła wystawić 
swoje ciało  i charakter na próbę.  Jeszcze 5  ty-
godni wcześniej  nie myślała,  że  stanie  na  sce-
nie tak szybko. Start w I Mistrzostwach Polski 
NABBA / WFF w Kulturystyce i Fitness, które 
odbyły się w Radomiu 14 maja 2017 roku, był 
debiutem policjantki. Były to zawody inauguru-
jące działalność NABBA / WFF w Polsce, fede-
racji, w której swe pierwsze kroki w rywalizacji 
sportowej w kulturystyce stawiał Arnold Schwa-
rzenegger.

Katarzyna  Staśkowska  po  przejściu  wery-
fikacji  wystartowała  w  kategorii  miss  fitness 
oraz ms. figure masters women zajmując odpo-
wiednio II i III miejsce. Obecnie przygotowuje 
się  do  kolejnych  zawodów,  otrzymała  bowiem 
powołanie do kadry Polski na mistrzostwa Eu-
ropy rozgrywane 10 czerwca 2017 r. w Kaunas 
na Litwie.

POLICJANTKA Z ŁASKU 
MISTRZYNIĄ 
W KULTURYSTYCE 
I FITNESS

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Spektakl z okazji Dnia Dziecka  

pt. „Dwie Dorotki” 
1  
godz. 18 

sala widowiskowa ŁDK 

2. Wszyscy tworzymy historię.  
20-lecie łaskiego muzeum 

czerwiec Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku, Muzeum  
Historii Łasku 

3. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”- 
pobijanie rekordu czytania  
w jednym momencie 

1 
godz. 10 

plac 11 Listopada BP Łask 

4. Wystawa Piotra Stanaszka  
pt. „Fotografia przyrodnicza” 

2 BP w Łasku  BP w Łasku 

5. 21. Jarmark Łaski  3 teren rekreacyjny przy 
ul. Narutowicza 28 

gmina Łask  

6. Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt.  „Ogień i żar muzyki hiszpańskiej” 
wygłosi mgr Michał Wieczorek 

7 ŁDK  ŁDK  

7. 
 

XXIII Festiwal Artystyczny 
Przedszkolaków „Bąbel 2017” 

7 
godz. 10 

ŁDK  ŁDK  

8. Koncert piosenki Marii Koterbskiej 9 ŁDK ŁDK 
9. Wyjazd do term w Uniejowie 16 termy Uniejów ŁDK 
10. Światowy dzień dziergania na drutach 

w miejscach publicznych 
10  
godz. 16 

dziedziniec łaskiego 
muzeum 

SRŁ Szuflandia 

11. Warsztaty ceramiczne dla dzieci  12 ŁDK ŁDK 
12. Koncert z cyklu Różne Barwy Muzyki 

w wykonaniu zespołu Filids. 
Zakończenie roku akademickiego  
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

13 
godz. 17 

ŁDK ŁDK 

13. 
 

Koncert dyplomantów Społecznego 
Ogniska Muzycznego i zakończenie 
roku 

 22 ŁDK ŁDK 

14. Impreza z cyklu gŁASKanie świata 
„Podróż na wschód” – koncerty, 
spektakle, jarmark zdrowej żywności. 

23, 24  
i 25  

ŁDK  ŁDK 
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DZIEŃ ZIEMI

Wiosna tego roku okazała się niezwykle kapry-
śna. Jednak po wielu zimnych dniach nadeszło 
w końcu długo wyczekiwane ocieplenie. Nieco 

WIOSNA W PARKU uśpiona  przyroda  zareagowała  błyskawicznie, 
a roślinność poszybowała ku słońcu eksplodując 
wielobarwnymi  kwiatami.  Łaskowianie wyszli 
z domów, aby cieszyć się  spacerami  i  spędzać 
czas wspólnie z najbliższymi. Wielu z nich moż-

na spotkać w miejskim parku, który po rewitali-
zacji  stał  się bardzo atrakcyjnym miejscem re-
laksu. Warto go odwiedzić szczególnie w maju, 
kiedy przyroda jest najpiękniejsza.                     
           MJ



 

Święto                       Flagi


