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Takiego koncertu muzyki poważnej w łaskiej kolegiacie jeszcze nie było. Po raz pierwszy po historycznym remoncie wnętrza 
świątyni zagościła w niej Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Tego wieczoru bohaterami 
koncertu stali się Mozart i Schumann, ale i znakomita orkiestra pod batutą izraelskiego dyrygenta Amosa Talmona.

Uczta 
nie tylko dla melomanów

Zanim łaskowianie zauroczyli się Mozartem 
i Schumannem, usłyszeli znakomitą muzykę filmo-
wą armeńskiego kompozytora zmarłego w ubiegłym 
roku Edvarda Mirzoyana. A potem, choć wydawało 
się że muzyka symfoniczna, do tego takich muzycz-
nych gigantów jak Wolfgang Amadeus Mozart i Ro-
bert Schumann, nie chwyci za serca mieszkańców Ła-
sku, stało się coś fantastycznego: nie dość że słuchano 
tej muzyki z wielkim zainteresowaniem, to jeszcze na 
koniec nagrodzono orkiestrę i dyrygenta owacjami na 
stojąco. Były też kwiaty dla A. Talmona i celne słowa 
gospodarza spotkania z muzyką - burmistrza Gabriela 
Szkudlarka, który podziękował za wspaniałą ucztę dla 
naszego ducha, ale i przy okazji przypomniał tragicz-
ne fakty z czasów ostatniej wojny - mające olbrzymie 
znaczenie szczególnie dla izraelskiego gościa - gdy 
w murach łaskiej kolegiaty dokonywał się ostatni akt 
życia kilku tysięcy Żydów. 

Amos Talmon, regularnie koncertujący 
z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi na 
świecie, utrzymujący także żywe kontakty 
z polskimi orkiestrami symfonicznymi, m.in. 
w Krakowie, Wrocławiu i Łodzi, okazał się 
nie tylko znakomitym dyrygentem, ale i czło-
wiekiem bardzo dowcipnym oraz... rozśpiewa-
nym. Już po koncercie przyśpiewywał sobie 
przez dłuższy czas i wymieniał dowcipne uwa-
gi z mieszkańcami Łasku.

Jak zgodnie twierdzono, takiego koncertu 
Filharmoników z Łodzi jeszcze w grodzie nad 
Grabią nie było. Z kronikarskiego obowiązku 
wspomnijmy, iż było to zasługą zarówno łaskie-
go samorządu z burmistrzem G. Szkudlarkiem 
na czele, jak i Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi. Już teraz czekamy na powtórkę!<

(P)



To była krótka, ale ważna wizyta premiera Donalda Tuska w łaskiej 32. Bazie Lotnictwa 
Taktycznego. Premier wraz z towarzyszącym mu ministrem obrony narodowej 
Tomaszem Siemoniakiem wylądował rządową maszyną na łódzkim lotnisku, a następnie 
dojechał samochodem do 32. BLT, gdzie spotkał się z dowództwem Sił Powietrznych RP, 
szefami baz w Łasku i Krzesinach, a także żołnierzami. 

Premier Tusk 
w 32. BLT

Pani

M A R C I E   S O B A L I
Sołtysowi wsi Bilew

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

M Ę Ż A
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
wraz z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych 

oraz Przewodniczący Rady i Radni Rady Gminy Sędziejowice      

Premier podczas swojej pierwszej wizyty 
w 32. BLT stwierdził, że musimy skutecznie 
odstraszać naszych potencjalnych wrogów. Za-
tem pieniądze, jakie przeznaczamy na obron-
ność, muszą być dobrze wykorzystane. - Stra-
tegia odstraszania, którą nazwaliście „polskie 
kły”, będzie wymagała bardzo racjonalnego 
i nowoczesnego wydawania pieniędzy. 

D. Tusk mówił, że w najbliższym dziesięcio-
leciu na obronność kraju wydamy 130 mld zł. Za 

te pieniądze będzie rozbudowywane m.in. pol-
skie lotnictwo, a także nabrzeżny dywizjon rakie-
towy, polska armia wyposażona zostanie w bez-
załogowe bojowe samoloty. Premier podziękował 
też dowódcy Sił Powietrznych gen. broni Lecho-
wi Majewskiemu za szybkie i skuteczne wdraża-
nie zaleceń z raportu komisji badającej katastrofę 
casy i rządowej maszyny TU-154.

Z kolei Tomasz Siemoniak przypomniał, 
że nasze siły powietrzne są od kilku lat sys-

tematycznie rozbudowywane, będąc ważnym 
elementem strategii „polskich kłów”, którą 
warto rozwijać choćby ze względu na rela-
tywnie niskie koszty. Przykładem korzyst-
nych zmian jest właśnie 32 BLT, na której 
lotnisku znajdującym się w gminie Buczek 
stacjonuje 16 nowoczesnych wielozadanio-
wych maszyn F-16.

Szef polskiego rządu podziękował tak-
że amerykańskim żołnierzom przebywający 
właśnie w 32. BLT za współpracę i pomoc 
w szkoleniu naszych lotników, ułatwiającą 
nadrabianie opóźnień. Słowa podziękowania 
skierował również do żołnierzy łaskiej bazy 
za dotychczasową ofiarną pracę. Jak wiado-
mo, 32 BLT w ostatnich latach przeszła wiel-
ka metamorfozę i należy dziś do najnowo-
cześniejszych tego typu obiektów w Europie. 
Zmodernizowano pas startowy i drogi koło-
wania, nowoczesna wieża ruchu lotniczego 
i zaplecze szkoleniowe to m.in. efekt do-
stosowywania naszych sił powietrznych do 
standardów światowych i NATO-owskich. 
Aktualnie powstaje też zaplecze sportowo-
-rekreacyjne. Dotychczas na wspomniane 
inwestycje wydano blisko 1 mld zł. Obecnie 
32 BLT to największy pracodawca w mieście 
i powiecie (ponad 1000 żołnierzy i ok. 200-
300 pracowników cywilnych).

Premier D. Tusk zwiedził bazę w towarzy-
stwie m.in. senatora Andrzeja Owczarka i wo-
jewody Jolanty Chełmińskiej, zapoznając się 
z nowoczesnym symulatorem lotów i maszy-
nami F-16, spożył też żołnierski posiłek.<

(PO)

Od pogody zależy niemal wszystko: jeśli dopisze - bawią się doskonale 
łaskowianie, jeśli jest niewielki deszcz, a nawet ulewa, jak to było kilka lat temu 
- cały trud organizatorów idzie na marne, a ludzie po prostu nie przychodzą na 
imprezy. Tym razem pogoda dopisała i na Jarmarku Łaskim bawiono się nieźle.

O godz. 14 burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Miejskiej Roberta Bartosika otworzył uroczyście 17. Jarmark 
Łaski. Na scenie na terenie rekreacyjnym przy ul. Narutowicza 28 pojawili się 
też przedstawiciele instytucji i firm funkcjonujących i pracujących na rzecz 
miasta oraz gminy, a także gospodarzy ziemi łaskiej, m.in. przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk i starosta łaski Cezary Gabryjączyk, a tak-
że wójtowie okolicznych gmin powiatu łaskiego: Sędziejowic - Jerzy Kotarski 
i Buczku - Bronisław Węglewski. Gościem Jarmarku był też senator Andrzej 
Owczarek. Rozpoczęcie święta obwieścił wystrzał z kurkowej armaty.

Samorząd Łasku dziękuje wszystkim tym,  
którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia 
tegorocznego Jarmarku Łaskiego. Szczególne 
podziękowania gospodarze miasta kierują do firm 
i placówek, które wsparły finansowo i włączyły się 
aktywnie do prac organizacyjnych:

1.  „Kuźniak” S.C. Przedsiębiorstwo Remonto-
wo-Budowlane Henryk Kuźniak

2. Zakłady Cukiernicze „CELPOL”
3. Centrum Konferencyjne „Dzikie Wino”
3. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku
4. Łaski Dom Kultury
5. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
6. MPWiK 
7. PEC<

P o d z i ę ko wa n i e

17. Jarmark Łaski   dopisała pogoda
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RAzEM Czy OSOBnO - 
nIEzADOwOLOnA KOLuMnA

Część mieszkańców Kolumny postano-
wiła wyrazić swoje niezadowolenie (unikam 
świadomie zbyt ostrych sformułowań), doty-
czące 2 zagadnień, które wskażę wykorzy-
stując cytaty: pierwsze - „Może mieszkańcy 
Łasku przestaną pasożytować na Kolumnie 
i oddadzą nam nasze pieniądze, które uzyska-
li ze sprzedaży terenów w Kolumnie” i dru-
gie - „Chcemy lasu nie osiedla” (transparent).

Sprawa pierwsza. Gdyby dokonać logicz-
nego podziału gm. Łask na 3 części - Łask 
bez Kolumny (ok.14 tys. mieszkańców), so-
łectwa (ok. 10 tys. mieszkańców) i Kolumnę 
(ok.4,5 tys. mieszkańców), to uwzględniając 
liczbę mieszkańców poszczególnych części, 
od roku 2006 zdecydowanie najwięcej zain-
westowano w Kolumnie. Sala gimnastyczna 
- 2,7 mln zł, budynek przedszkola - 4,3 mln 
zł, 8,5 km kanalizacji sanitarnej - 4,8 mln 
zł, boisko przy szkole - 360 tys. zł, Orlik - 
1.240 tys. zł. To tylko najważniejsze zadania. 
Gdy wykonywaliśmy największą inwestycję 
w historii gminy - budowę przy udziale pie-
niędzy unijnych 28,7 km kanalizacji sanitar-
nej wartości niemal 20 mln zł, w Kolumnie 
powstało 8 km, a w Łasku 3,5 km tej kanali-
zacji. Trzeba jednak zauważyć, że w ul. Ki-
lińskiego powstał kolektor sanitarny którym 
płyną ścieki niemal z całej gminy, w tym 
także z Kolumny. A ile w tym czasie gmina 
zarobiła na „wyprzedaży” Kolumny? Około  
500 tys. ze sprzedaży 3 działek budowlanych.

Ktoś napisał: „Jak pamiętam Kolumnę 
jako miejscowość wypoczynkową, była pięk-
na. Łask próbuje z niej zrobić brud i smród. 
ale jest za cienki”. Rozumiem że czasy mło-
dości lubimy gloryfikować, ja także. Jak było 
naprawdę? Zapewne było więcej kwiatów 
i być może ławek. Ale to koniec plusów. 
Ostatni naczelnik gminy zwierzył się pierw-
szemu burmistrzowi Łasku, kiedy ten zapy-
tał o największy problem niepokojący na-
czelnika, że prześladował go sen o wybuchu 
epidemii w Kolumnie. Jako radny lat 1990 
-1998 doskonale pamiętam przekonywanie 
przez ówczesnego burmistrza radnych, aby 
uchwalili kolejne pieniądze na wodociągi 
a następnie kanalizowanie Kolumny, bo przy 
istniejącym zagęszczeniu budynków wielo-
mieszkaniowych, studniach z wodą podskór-
ną i setkach nieszczelnych, zlokalizowanych 
w piaszczystym gruncie szamb zagrożenie 
epidemią jest bardzo realne. Dziś Kolumna 

jest w całości zwodociągowana i w większo-
ści skanalizowana (ponad 20 km kanalizacji 
sanitarnej). Gdyby była samodzielną gminą 
wątpię czy zdołałaby wybudować 20 % tej 
infrastruktury. Nie ma wszak ani kopalni, ani 
lotniska, ani gigantycznego zakładu pracy, 
dlatego wszystkich separatystów zachęcam, 
aby rozejrzeli się wokół, zasięgnęli wiedzy 
ile mogą zrobić 4-5 tys. gminy. 

Ktoś bardzo trafnie napisał: „Tylko cie-
kawy jestem czy ktoś u was w ogóle zda-
je sobie sprawę z czym to się wiąże? Czy 
ktoś zadał sobie trud z was i policzył ile pie-
niędzy wpłacacie do gminy, a z ilu potem 
korzystacie. Czy ktoś policzył ile i czy stać 
was będzie na utrzymanie szkoły, przed-
szkola, ośrodka zdrowia, jakiegoś urzędu 
wójta/.../ Czy wy myślicie, że ktoś was bę-
dzie sponsorował, np. Warszawa czy Łask 
(...) - bardziej agresywne fragmenty po-
minąłem. Wspomnę tylko - a co z oczysz-
czalnią ścieków i ujęciem wody? Odnośnie 
oświaty - gmina nasza jako jedna z nielicz-
nych (bo to nie jest zadanie gminy) pro-
wadzi od 20 lat Liceum Ogólnokształcące 
właśnie w Kolumnie. To był pewien wspól-
ny wybór i decyzja i proszę o tym pamię-
tać, gdyż rocznie z gminnych pieniędzy do-
płacamy do Liceum ponad 130 tys. zł. Ileż 
za te pieniądze nasadzilibyśmy kwiatów. 
postawili ławek, wybudowali chodników 
i dróg. Na koniec tej części zauważmy, że 
ustrój naszego państwa jest bardzo skompli-
kowany. Skoro jednak chcemy je uzdrawiać 
- to posiądźmy elementarną wiedzę w tym 
zakresie. Władze gminy nie mają żadnego 
wpływu na sprzedaż mienia Skarbu Państwa 
czy powiatu, nie są nawet o takich zamia-
rach informowane. Za drogi powiatowe od-
powiada powiat. Tak się szczęśliwie składa, 
że radnym powiatu, a nawet jedynym wice-
przewodniczącym Rady Powiatu (najważ-
niejszego organu w powiecie) jest mieszka-
niec Kolumny. Proszę pytać co zrobił (czy 
złożył choćby jedną interpelację), aby doko-
nać pozimowej naprawy dróg powiatowych. 
Drogi gminne po zimie wiele tygodni temu 
naprawiono. Burmistrz nie wybuduje w Ko-
lumnie „Biedronki”, bo to nie należy do jego 
zadań (domagała się tego ostatnio gwałtow-
nie pani na posiedzeniu Rady Dzielnicy). 
Swoją drogą, najpierw poprzez ogłoszenia 
wzywano do protestu przeciwko budowie 
przez burmistrza 3 marketów w Kolumnie, 
gdy zarzuty okazały się lipą - no to awantu-
ra, że nie buduje...

Temat: „chcemy lasu nie osiedla” - podej-
mę za miesiąc. Nadmienię tylko, że prawowici 
właściciele odzyskali własność w 1991 roku.

„nIESAMOwITy KOnCERT 
w KOLEgIACIE”

Tak Łaskonline ocenił koncert jakiego 
w Łasku dotychczas nie było, koncert Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii Łódz-
kiej. Wpisy: „W Łasku mieszkam 30 lat 
i niewątpliwie jest to największe wydarze-
nie kulturalne, jakie miało miejsce w tym 
mieście”, „wczoraj to było wydarzenie kul-
turalne”, „Byłbym szczęśliwy gdyby w Ła-
sku więcej było takich koncertów” Było 
także pytanie, ile to kosztowało. Dziękuję 
za nie. Ano nie więcej jak 20 % normalnej 
ceny, gdyż Urząd Miejski który był organi-
zatorem koncertu, umiejętnie wykorzystał 
nadarzającą się sytuację. Opowiadała pani 
z Filharmonii o wzruszeniu dyrygenta, gdy 
pewien starszy mieszkaniec Łasku dzięko-
wał za koncert ze łzami w oczach, podkre-
ślając, że pierwszy raz w życiu uczestniczył 
w takim wydarzeniu artystycznym. Wiele 
bardzo pochlebnych ocen usłyszałem na-
stępnego dnia na Jarmarku. Także oczeki-
wań kontynuowania koncertów.

„MOC ATRAKCJI 
nA JARMARKu ŁASKIM”

To tytuł z „Dziennika Łódzkiego” 
z 10.06.2013. Red. Jeziorska napisała: „Pod-
czas 17 Jarmarku Łaskiego dopisali miesz-
kańcy, firmy i pogoda. Na ul. Narutowicza 
stanęło ok. 60 stoisk/.../

W klimat regge wprowadził Habakuk, 
a gwiazda wieczoru, Strachy na Lachy, przy-
ciągnęła tłumy”

 Tak Jarmark oceniła dziennikarka po-
czytnego dziennika. Zainteresowanie towa-
rami wystawców było duże, a jedno ze stoisk 
wręcz oblegane.

gIną RóŻE

Łask i okolice to zagłębie różane. Korzy-
stając z przychylności producentów którzy 
darowali miastu róże, postanowiliśmy aby 
one wróciły na nasze skwery. Niestety, kilka-
dziesiąt krzaczków skradziono.<

12 czerwca 2013
gabriel Szkudlarek 

Można rzec: oj dzieje się, dzieje i to w różnych obszarach. Trudno wszystko 
skomentować, dlatego odniosę się do kwestii, moim zdaniem, najważniejszych. 
Cytaty bez wskazania źródła pochodzą z portalu Łaskonline (pisownia oryginalna). 



6-7 lipca br. w Łasku 
„Festiwal Róż”

Na konferencji, wśród bardzo ciekawych 
referatów, zaprezentowani zostaną także pro-
ducenci róż z terenu Łasku. Będziemy mówić 
o prekursorach plantacji, o dawnych i obecnych 
czasach uprawy tych pięknych kwiatów na te-
renie naszej gminy. Zapoznamy się z gatunka-
mi dziko rosnących róż i to nie tylko w Polsce, 
i przekonamy się jak szerokie, praktyczne za-
stosowanie ma królowa kwiatów. 

Konferencja to uczta duchowa, ale nie za-
braknie też degustacji pyszności przygotowy-
wanych przez firmę „Dzikie Wino” z produk-
tów firm: PSS „Społem”, Łaskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej, firmy „Dom Chleba”, Tenderen-
da, Kawiks, Vobiano i Fermy Lipińskich Daria 
Lipińska-Holc. Właściciele „Domu Chleba” 
szykują także słodką niespodziankę! Dodając 
do tego wszechobecny zapach róż, suknie różą 
inspirowane w wydaniu „Domu Mody” Teresy 
Kopias, bukiety łaskich kwiaciarni wraz z ko-
ronkami niezawodnej Jadwigi Pokory, tworzy 
się obraz kulturalnego wydarzenia. 

Zachęcając do wzięcia udziału w konferen-
cji przypominam, że odbędzie się ona w dniu  
6 lipca w Łaskim Domu Kultury. Rozpocznie 
się o godz. 10. Również o tej godzinie, lecz o je-
den dzień później rozpocznie się różany piknik. 
Imprezę zapoczątkuje nasza orkiestra dęta pół-
godzinnym koncertem, po czym nastąpi parada 
konnych bryczek. Jeden z hodowców róż pan 
Bogdan Papuga jest pomysłodawcą i organiza-
torem prezentacji koni w zaprzęgu. Występy ar-
tystyczne na scenie odbywać się będą od godz. 
11. Mam nadzieję, że każdy z nas znajdzie coś 
dla siebie, gdyż prezentować się będą przed-
szkolaki z „Ptysia, młodzieżowe zespoły z filii 
ŁDK w Kolumnie i chór „Echo Leśne”, a także 
zespół naszej najmłodszej radnej miejskiej pani 
Anny Mary (nawiasem mówiąc świetnej woka-
listki). Usłyszymy hejnalistów myśliwskich (na 
czele z panem Władysławem Tomaszewskim, 
prezesem Towarzystwa Rozwoju Ziemi Ła-
skiej) i zobaczymy pokaz tańca towarzyskiego. 
Pary taneczne przygotowuje pan Marek Wróbel. 

Ze sceny usłyszymy również rozstrzygnię-
cie konkursów literackich i plastycznych, a tak-
że poznamy zwycięzcę strzelania do tarczy z ła-
ską różą. Tarczę tę ufundował pan Włodzimierz 
Kopka, właściciel firmy tekstylnej w Kolumnie, 
a o trofeum (różę ) walczono w dniu 16 czerwca 
podczas Strzelania Mieszczańskiego zorganizo-
wanego przez Bractwo Kurkowe. 

Piknik nie może się udać bez potraw, więc 
będziemy wspólnie w wielkim kotle gotować 
zupę różaną. Natomiast grupa dzieci i mło-

gdy będziecie Państwo czytać ten artykuł, z pewnością program „Festiwalu Róż” 
będzie już dostępny na stronie www.festiwalroz.lask.pl jak również na plakatach 
umieszczonych na słupach ogłoszeniowych. Będą to jednak informacje dość ogólne, 
zwłaszcza, gdy chodzi o piknik, gdyż nie sposób wszystkiego umieścić na formacie A-3. 

dzieży podczas warsztatów kulinarnych po-
zna desery różane. Koła Gospodyń Wiejskich 
z Orchowa, Woli Bałuckiej, Woli Stryjewskiej, 
Wrzeszczewic i Kopyści zaproponują do degu-
stacji swoje specjały. Jednocześnie firma pana 
Macieja Steca zaprasza wszystkich na gulasz 
pieczarkowy! Będziemy również mieć okazję 
posmakować piwa firmy „Koreb” o nutce ró-
żanej. To wszystko stanowić będzie oprawę dla 
wystawców róż. Miejscowi hodowcy tych pięk-
nych kwiatów zamierzają zaprezentować naj-
piękniejsze okazy. Mam nadzieję, że kapryśna 
w tym roku pogoda ustabilizuje się i pozwoli, 
abyśmy królową kwiatów podziwiali w pełnej 
okazałości. 

Wszystko, o czym wspomniałam powyżej, 
a co dotyczy zarówno firm jak i osób fizycz-
nych, jest nieodpłatnym wkładem w organiza-
cję gminnej imprezy. Ponadto wsparcia finan-
sowego udzielili: Nadleśnictwo Kolumna, PPH 
ELMAPAK, Browar Koreb, Musing, Maciej 
Stec oraz Urszula i Henryk Wyrwas. Muszę po-
dzielić się z  Państwem refleksją, że fakt przy-
stąpienia tylu osób, instytucji i przedsiębiorców 
do wspólnego organizowania „Festiwalu Róż” 
jest niezmiernie ważny. Jest to dowód na to, 
że tworzymy prawdziwy samorząd. Jesteśmy 
wspólnotą, umiemy się zintegrować nie tylko 
dla promocji i zabawy, ale dostrzegamy sens 
działania razem. Serdecznie dziękuję i w imie-
niu burmistrza Łasku zapraszam na I Festiwal 
Róż. 6 lipca - Łaski Dom Kultury, 7 lipca - te-
ren rekreacyjny przy Gimnazjum nr 1 w Łasku. 
Imprezę zakończymy przy muzyce. Wystąpi ro-
dzimy zespół The Source, a następnie będziemy 
się wspólnie bawić na dyskotece prowadzonej 
przez DJ’a.<

Janina Kosman

ABSOLuTORIuM dla burmistrza - podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej tylko dwaj radni byli 
przeciwni udzieleniu absolutorium dla burmistrza 
Łasku Gabriela Szkudlarka w związku z realizacją 
zadań 2012 roku, zaś 19 głosowało „za”. Ci  dwaj 
radni, o dziwo, wcześniej podpisali się pod proto-
kołem Komisji Rewizyjnej (są jej członkami), która 
pozytywnie oceniła pracę burmistrza. Prawdopo-
dobnie o ich stanowisku zadecydowała  polityczna 
dyspozycja i... presja. Jak stwierdzono, rok 2012 był 
trudny, m.in. przyhamowano inwestycje, by znaczą-
co zmniejszyć zadłużenie, ale udało się wypraco-
wać nadwyżkę operacyjną i stworzyć dobre pole do 
ubiegania się o środki UE w przyszłości.
STAnISŁAw OSIŃSKI, znany i ceniony łaski 
kombatant, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Łasku awansowany został na stopień kapitana. 
Jego wystąpienie stało się okazją do przypomnie-
nia dziejów konspiracji AK w tym regionie. Panu 
Kapitanowi gratulujemy i życzymy 200 lat życia! 
zŁOTE gODy - 25 bm. diamentowe gody  
(60 lat pożycia małżeńskiego) obchodziły dwie 
pary z Łasku, zaś złote gody (50 lat) - 16 par z mia-
sta i gminy. Gratulujemy!
BEzPIECznA SzKOŁA - taki tytuł, po wielu 
miesiącach starań wśród 1073 placówek oświato-
wych różnego szczebla w całym kraju, otrzymało 
w mijającym roku szkolnym I Liceum Ogólno-
kształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Za-
tem w łaskim LO uczniowie rzeczywiście mogą 
się czuć bezpiecznie, co z satysfakcją odnotowu-
jemy, gratulując przy okazji tego sukcesu zarówno 
pedagogom jak i uczniom.
JuBILEuSz 5-lecia istnienia obchodził Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Łasku. Podsumowanie 
działalności odbyło się w ŁDK. Aktualnie senio-
rzy uczestniczą w zajęciach 7 sekcji.
nAJwIĘCEJ 6-latków w naszym województwie 
pójdzie we wrześniu br. do szkół w powiecie łę-
czyckim i łaskim, w łowickim i piotrkowskim bę-
dzie ich procentowo o połowę mniej, zaś w pow. 
rawskim i wieruszowskim - pięciokrotnie mniej.
PuCHAR przechodni Koła Łowieckiego „Pono-
wa” w Łasku za zwycięstwo w konkursie ekolo-
gicznym zdobyła po raz drugi Szkoła Podstawowa 
w Bałuczu. Puchar wręczył uczniom prezes Koła 
Andrzej Kielanowicz.
STRAŻAKOM nie brakowało w czerwcu pracy 
- m. in. wypompowywali wodę z wielu podtopio-
nych piwnic domów. Burze i intensywne opady 
spowodowały sporo szkód w powiecie (podtopie-
nia, poprzewracane drzewa), m.in. w gminie Sę-
dziejowice, gdzie nawet ogłoszono alarm przeciw-
powodziowy.
TRAgEDIE w Baryczy - do dwóch utonięć do-
szło w Baryczy w pobliżu tamtejszego młyna. 15 
czerwca br. zginął 25-latek z Piotrkowa Trybunal-
skiego, który pospieszył na ratunek uczestnikom 
spływu kajakowego (wielu z nich było pod wpły-
wem alkoholu!), zaś dwa dni później - jednego 
z dwóch młodych pabianiczan, którzy przyjechali 
tutaj, by popływać w wodzie (26 lat), prawdopo-
dobnie wciągnął wir.
OSTROŻnOŚCI nigdy za wiele, a przekonał się 
o tym 47-letni kierowca z gm. Wodzierady, który 
wyjeżdżał z posesji przy ul. 9 Maja w Łasku i nie 
przepuścił 20-letniej rowerzystki. Kobieta trafiła 
do szpitala w Łasku. Na szczęście obydwoje byli 
trzeźwi.<



Następnie odbyła się intronizacja króla kurko-
wego Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. 
Podczas strzelania w Buczku (3 maja br.) najcelniej-
szym okiem wykazał się hetman bractwa Andrzej 
Kilańczyk i on został królem kurkowym. I rycerzem 
jest teraz Marian Janas, zaś II rycerzem - Krzysz-
tof Kubiak. ŁBSK, które powstało kilkanaście lat 
temu (1996) z inicjatywy miejscowego pedago-
ga i działacza społecznego Jerzego Witaszczyka,  
wpisało się już na trwałe w krajobraz miasta,  
towarzysząc wielu ważnym wydarzeniom w grodzie 
nad Grabią.

Po tym oficjalnym otwarciu Jarmarku rozpoczął 
się na estradzie blok imprez kulturalnych, zaprezen-
towany m.in. przez Łaską Orkiestrę Dętą i zespoły 
LDK. Trzeba przyznać, że poziom tancerzy i wo-
kalistów jest z roku na rok coraz wyższy, a talenty 
wielu młodych ludzi zasługują już dziś na uwagę. 
Zapewne wielu z tych młodych artystów ujrzymy 
za kilka lat na profesjonalnych estradach. Zasługa 
to znakomitych instruktorów, których ujrzeć można 
jedynie gdzieś na zapleczu sceny…

Wieczorem odbył się koncert zespołów „Habakuk” 
i „Strachy na lachy”, a zwieńczeniem wielogodzinnego 
maratonu estradowego był pokaz sztucznych ogni.

Jak na tego typu imprezę przystało, nie zabrakło 
licznych stoisk handlowych (ponad pół setki), na których 
można było nabywać zarówno kulinarne specjalności, 
np. wyroby miejscowej mleczarni, jak i ubiory dla pań, 
nie brakowało też licznych zabawek dla dzieci. Miłośni-
cy różnorodnych hobbistycznych zainteresowań mogli 
podziwiać m.in. oryginalne witraże, można było też na-
bywać oferowane przez Bibliotekę Publiczną najnowsze 
wydawnictwa regionalne, m.in. Tomasza Dronki i An-
drzeja Sznajdera. Jak zwykle - nie brakowało kwiatów 
ozdobnych i krzewów, które w Łasku zawsze cieszą się 
dużym powodzeniem. Miłośnicy zabaw na świeżym po-
wietrzu mieli też do dyspozycji ogródek sportowy przy-
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J a r m a r k

w sobotę, 1 czerwca 2013 roku, łódzka Caritas 
zorganizowała festyn rodzinny w ramach 
Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego Caritas 
z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”. Caritas 
zaprosiła do Łasku do wspólnej zabawy dzieci 
i rodziców z terenu archidiecezji łódzkiej. 

Mimo niestabilnej pogody, częstych 
opadów deszczu i mokrej murawy boiska, 
mieszkańcy Łasku i okolic przyszli na festyn. 
Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd 
Miejski w Łasku, Starostwo Powiatowe i Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała 
Archanioła. Partnerem strategicznym była firma 
Jerenimo Martins S.A. - właściciel sklepów sieci 
Biedronka, który ufundował paczki dla dzieci.

Przeprowadzenie festynu było możliwe dzię-
ki zaangażowaniu i pomocy burmistrza Łasku 
Gabriela Szkudlarka i Rady Miejskiej oraz dzięki 
wsparciu Starostwa Powiatowego. Patronat nad 
Festynem Rodzinnym objął ks. arcybiskup me-
tropolita łódzki Marek Jędraszewski, marszałek 
województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wo-
jewoda łódzki Jolanta Chełmińska. 

Wszystko rozpoczęło się mszą św. o godz. 
14.00 w łaskiej kolegiacie, którą sprawował w in-
tencji dzieci i rodzin ks. biskup Ireneusz Pękal-
ski. Msze św. sprawowali także: ks. prałat Jacek 
Ambroszczyk - dyrektor Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej, jego zastępca ks. Marcin Grzelak oraz 
ks. kanonik Andrzej Chmielewski - dekanalny 
duszpasterz rodzin. 

Po mszy wyruszył Marsz dla Życia, który 
zorganizowany został przez Fundację Życie, pod 
hasłem „Kierunek: Rodzina”. Pomocą służyli 
przedstawiciele Fundacji „Jeden z nas”. Marsz 
miał charakter kolorowego, radosnego korowo-
du. Na czele marszu szli patroni honorowi festy-
nu - marszałek województwa łódzkiego, woje-
woda łódzki, lokalni włodarze oraz dyrektorzy 
Caritas i duszpasterze dekanatu łaskiego. W cza-
sie Marszu dla Życia obok ks. kanonika Andrzeja 
Chmielewskiego wystąpili Ambasadorzy Rodzin 
w naszym mieście: państwo Lipowscy i państwo 
Pękalowie, którzy opowiedzieli na własnych 
przykładach, jakim skarbem jest dla człowieka 
rodzina.

Następnie na łaskim boisku rozpoczął się ro-
dzinny festyn z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. 
Wystąpiły lokalne zespoły taneczne i wokalne 
z Łaskiego Domu Kultury oraz nasi goście spe-
cjalni: Full Power Spirit i The Bootels. 

Na placu przygotowane zostały liczne atrak-
cje dla najmłodszych, ale także dla najstarszych 
uczestników: malowanie buzi, konkurs plastycz-
ny, wata cukrowa, popcorn, kawa i herbata, dmu-
chana zjeżdżalnia, trampoliny, wóz straży pożar-
nej i koło fortuny. Zabawy z dziećmi i animacje 
prowadziła artystyczna grupa KOT ZAGALSKI.

Podczas pikniku Caritas przeprowadziła zbiór-
kę na cel charytatywny: zakup wózka inwalidzkie-
go dla Justyny - dziękujemy wszystkim darczyń-
com. Wkrótce poinformujemy o wyniku zbiórki.

Osobne podziękowania kierujemy dla Ła-
skiego Domu Kultury, wolontariuszy i opiekunów 
Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 1 i I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Łasku. Dziękujemy 
wszystkim za współpracę i pomoc oraz wspólną 
zabawę.<

gotowany przez CSiR. Amatorzy motoryzacji mogli też 
podziwiać zlot samochodów Volvo 480 Klub Polska.

Jednym słowem - dla każdego coś ciekawego. Jak 
na niełatwe przecież czasy i liczenie przez samorzą-
dowców każdej złotówki - atrakcji nie brakowało.<

(ER) 

Festyn Rodzinny caritas „Bądźmy Razem”



SUKCESY SzKÓŁ POWIatOWycH
udany występ I LO w Łasku w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze” 
oraz I miejsce zSO w Ostrowie w etapie wojewódzkim I Ogólnopolskiego Przeglądu 
Musztry Klas Mundurowych - takimi sukcesami w ostatnich tygodniach mogą pochwalić 
się szkoły ponadgimnazjalne powiatu łaskiego. 

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki 
w Łasku po raz kolejny odniosła sukces w zawodach sportowo-
-obronnych „Sprawni jak żołnierze” zorganizowanych w Ka-
mieńsku przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Licealiści wykazali 
się nie tylko predyspozycjami fizycznymi, ale również niezwy-
kłą determinacją i chęcią walki. Drużyna chłopców w składzie: 
Artur Kozłowski, Konrad Braczkowski i Patryk Niciak to lau-
reaci II miejsca XXXVI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-
-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”, a dziewczęta: Anna Sała-
dajczyk, Klaudia Malinowska i Anna Bednarska to finalistki tych 
zawodów. Uczestnicy zawodów brali udział w pięciu konkuren-
cjach: tor przeszkód, rzut granatem, pierwsza pomoc, bieg na 
orientację, strzelanie z broni małokalibrowej. 

Duży sukces odnotowała również reprezentacja klasy mun-
durowej z Ostrowa zajmując I miejsce w I Ogólnopolskim Prze-
glądzie Musztry Klas Mundurowych na szczeblu wojewódzkim. 
Celem zawodów była promocja zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem i obronnością, kształtowanie postaw patriotycz-
nych i obywatelskich wśród młodzieży oraz popularyzacja klas 
mundurowych. W zawodach brały udział trzynastoosobowe re-
prezentacje klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa łódzkiego. Prezentacje musztry obejmowały program 
obowiązkowy, na który składały się umiejętności z zakresu do-
wodzenia drużyną w oparciu o „Regulamin Musztry SZ RP” oraz 
program dowolny, oparty o zakres musztry paradnej.

Nagrodą dla dziewczyn jest reprezentowanie województwa 
łódzkiego w finale centralnym Przeglądu Musztry Klas Mundu-
rowych w Nowym Sączu.<

DC

Tomasz Jędrzejczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, odwiedził we wtorek 21 maja powiat łaski. 

Swoją wizytę minister rozpoczął od spotkania z Zarządem 
Powiatu Łaskiego, przewodniczącym i wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Łaskiego oraz dyrektorem Powiatowego Urzędu 
Pracy. Tematem rozmów były szanse dla powiatu w kontekście 
nowego programowania funduszy europejskich na lata 2014-
2020 oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Następnym punktem było spotkanie z młodzieżą I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku. Oprócz uczniów pojawiły się rów-
nież delegację z pozostałych powiatowych szkół ponadgimna-
zjalnych. 

Na zakończenie wizyty minister w towarzystwie starosty ła-
skiego Cezarego Gabryjączyka oraz członków zarządu: Ewy Ży-
ły-Wiewiórskiej i Adam Kucpra odwiedził gminę Buczek. Wójt 
Bronisław Węglewski oprowadził gościa po placu rozbudowy 
jednej ze szkół oraz pokazał kilka odnowionych w ostatnich 
latach świetlic wiejskich i strażnic, które mają duże znaczenie 
strategiczne pod względem bezpieczeństwa i zarządzania kryzy-
sowego.<

Dariusz Cieślak

Sekretarz Stanu odwiedził powiat łaski



śWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU w Łasku

…bo nie dają nam urody - pod takim 
hasłem przebiegały tegoroczne obchody 
Światowego Dnia Bez Tytoniu. 10 czerwca 
br. blisko 470 dzieci z przedszkoli, szkół 
podstawowych oraz młodzież szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
zgromadziło się w sali gimnastycznej 
gimnazjum Publicznego nr 1 w Łasku. 

17 maja br. w Starostwie Powiatowym 
w Łasku odbyła się konferencja poświęcona 
instytucjonalnej i rodzinnej pieczy  
zastępczej w powiecie łaskim.  
zorganizowało ją Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w ramach PO KL „Szansa 
na godne życie”, współfinansowanego ze 
środków unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
w konferencji wzięły udział rodziny 
zastępcze z powiatu oraz przedstawiciele 
instytucji zajmujących się udzielaniem 
pomocy rodzinom. 

Celem konferencji było wypracowanie 
interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy 
sądem, ośrodkami pomocy społecznej, Pla-
cówką Opiekuńczo - Wychowawczą, Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie, policją, 
służbą zdrowia i oświatą. Spotkanie miało 
umożliwić wypracowanie systemu wspiera-
nia rodziny biologicznej, którego nadrzęd-
nym celem byłoby zmniejszenie liczby dzieci 
umieszczanych w instytucjonalnej i rodzinnej 
pieczy, a także nasilenie pracy z rodziną bio-
logiczną, która doświadczyła sytuacji odebra-
nia dzieci.<

PCPR

Konferencja „Piecza zastępcza”

Pogoda spłatała figla i barwny korowód 
nie przeszedł ulicami Łasku. Jednak uczestni-
cy zaprezentowali w sali gimnastycznej swoje 
przebrania i przygotowane hasła antytytonio-
we umieszczone na kolorowych transparen-
tach. 

W obchodach Dnia Bez Tytoniu uczest-
niczyli również: starosta łaski Cezary Ga-

bryjączyk, burmistrz Łasku Gabriel Szku-
dlarek oraz zastępca dyrektora Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ła-
sku Agnieszka Świegocka. Wszystkie pla-
cówki uczestniczące w barwnej akcji otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wrę-
czono również wyróżnienia za najciekawsze 
przebranie.

Organizatorami akcji i fundatorami na-
gród były: Starostwo Powiatowe w Łasku, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Łasku, Urzędy Gmin w Bucz-
ku i Sędziejowicach oraz Urząd Miejski 
w Łasku.<

Agnieszka Stachowiak





Budżet gminy Buczek na 2012 rok został przyjęty przez Radę gminy 
uchwałą nr XIV/110/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Kwoty dochodów 
i wydatków kształtowały się następująco: 
1) dochody 16.474.427 zł 
2) wydatki 19.884.427 zł.

Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów i wydatków na 
koniec 2012 roku po stronie planu kształtowały się następująco: 
1) dochody 17.344.194,65 zł 
2) wydatki 19.436.094,65 zł.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 2.091.900 zł były: 
1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.091.900 zł. 

W 2012 roku nie były zaciągane nowe kredyty i pożyczki. Na dzień 31 
grudnia 2012 roku gmina Buczek nie posiada żadnego zadłużenia. W ciągu roku 
sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań wła-
snych i zleconych, subwencję oświatową, wyrównawczą, pozyskiwała środki 
zewnętrzne w postaci dotacji celowych i środków z budżetu UE. Na koniec roku 
2012, po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco: 
1)  na plan dochodów w kwocie 17.344.194,65 zł wykonanie wyniosło 

17.672.813,55 zł, co stanowi 101,89% planu, z tego: 
a)  dochody bieżące - plan 14.042.936,46 zł, wykonanie 14.371.222,98 zł, co  

stanowi 102,34% planu 
b)  dochody majątkowe - plan 3.301.258,19 zł, wykonanie 3.301.590,57 zł, co 

stanowi 100,01% planu. 
Na plan wydatków w kwocie 19.436.094,65 zł, wykonanie wyniosło 

18.108.399,02 zł, co stanowi 93,17% planu, z tego: 
a)  wydatki bieżące - plan 12.695.678,21 zł, wykonanie 11.507.146,98 zł, co  

stanowi 90,64% planu 
b)  wydatki majątkowe - plan 6.740.416,44 zł, wykonanie 6.601.252,04 zł, co 

stanowi 97,94% planu. 
Przy realizacji budżetu gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę na to, 

aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hie-
rarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się za-
sadą ostrożności, to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomie, nato-
miast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, 
jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do 
realizacji budżetu dało wskaźnik 101,89% wykonanie dochodów budżetowych 
oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,17%. Najniższe wy-
konanie wydatków wystąpiło w grupie wydatków na zadania statutowe jedno-
stek budżetowych, na poziomie 82,65%, i miało związek z bardzo oszczędnym 
gospodarowaniem powierzonymi środkami. Nie wpływało to jednak na obniże-
nie jakości realizowanych przez gminę Buczek zadań. 

W roku 2012 podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodat-
kowych środków z zewnątrz. Są to następujące środki: 
1)  złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wy-

sokości 140.000,00 zł na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zo-
stały przyznane. Udało się zmodernizować drogę rolniczą w obrębie wsi 
Bachorzyn-Wola Bachorska. Ostateczna kwota dotacji na ten cel wyniosła 
135.661,38 zł 

2)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku otrzymał środki z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 170.054,16 zł na realizacje pro-
jektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Priorytetu 7 działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”. Program pod nazwą „Czas na zmiany” 
obejmuje osoby bezrobotne z terenu gminy, które nie pracują a są w wieku ak-
tywności zawodowej i korzystają ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Buczku. Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja za-
wodowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poprzez szkolenia, 
zajęcia motywacyjno-aktywizujące, doradztwo zawodowe

3)   złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, na 
realizację zadania „Cykl wyjazdów szkoleniowych dla mieszkańców gminy 
Buczek dotyczących ochrony środowiska”. Pozyskano kwotę 16.800,00 zł 

4)  złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, 

na realizację inwestycji pn. „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy 
Buczek zasilanych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej”. Wybu-
dowano 101 lamp oświetleniowych na osiedlach mieszkaniowych w Buczku 
i w Czestkowie w technologii hybrydowej (panel słoneczny i wiatrak). Pozy-
skana kwota to 1.269.557,00 zł 

5)  w dniu 17 stycznia 2012 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki 
Grabi” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” z PROW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa 
budynku OSP ze świetlicą środowiskową w Gucinie”. Kwota refundacji zgod-
nie z wnioskiem o płatność 347.450,00 zł 

6)  w dniu 21 marca 2012 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim 
o przyznanie środków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn. 
„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze świetlicą środowiskową w Grze-
szynie”. Kwota refundacji zgodnie z wnioskiem o płatność to 295.528,00 zł 

7)  w dniu 21 marca 2012 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki 
Grabi” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn. „Przebudo-
wa i rozbudowa budynku OSP ze świetlicą środowiskową w Brodni Górnej”. 
Kwota refundacji zgodnie z wnioskiem o płatność to 231.966,00 zł 

8)  w dniu 14 września 2012 roku podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Pro-
gramy Europejskie o przyznanie środków w ramach „Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka” na zadanie pn. „Internet w gminie Buczek oknem 
na świat”. Założenia projektu to zakup 100 komputerów dla gospodarstw do-
mowych oraz dla 1 jednostki organizacyjnej gminy Buczek wraz z dostępem 
do internetu. Kwota dofinansowania to 1.266.063,60 zł 

9)  w dniu 21 marca 2012 roku podpisano umowę z Centrum Obsługi Przedsię-
biorcy o przyznanie środków w ramach „Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego” na zadanie pn. „Truskawkowe żniwa 2013”. 
Projekt zakłada organizację imprezy kulturalnej promującej truskawkę jako 
produkt występujący w gminie Buczek. Kwota planowanego dofinansowania 
to 200.552,40 zł 

10)  w dniu 14 maja 2012 roku podpisano umowę z  Urzędem Marszałkowskim 
o przyznanie środków w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 
na zadanie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
w gminie Buczek”. Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputero-
wego dla szkół podstawowych z terenu naszej gminy zapewni lepsze warunki 
nauki. Kwota dofinansowania to 74.773,00 zł 

11)  w dniu 10 października 2012 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi o przyznanie pomocy w ramach „Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki” na zadanie pn. „Dobry start z przedszkolem”. Projekt zakła-
da uruchomienie Przedszkola Publicznego w Buczku dla 50 dzieci. Kwota 
wnioskowana to 1.132.412,62 zł. 
Łączna kwota dofinansowania na zadania wymienione powyżej to 

5.140.818,16 zł. Znacząca część środków wpłynęła już na rachunek gminy Bu-
czek w roku 2012 oraz w 2013. 

W roku 2012 wójt gminy nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez 
Radę Gminy w §12 pkt. 1 Uchwały nr XIV/110/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku 
i nie zaciągał kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu. 

Na dzień 31.12.2012 r. gmina Buczek nie posiada zobowiązań z tytułu kre-
dytów i pożyczek. 

Realizując budżet roku 2012 mięliśmy pełną świadomość jak istotne znaczenie 
dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Buczek ma jego wykonanie. Po 
zakończeniu roku widzimy, że był on budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. 
Taki kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jednej 
strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z drugiej 
oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowymi. Nie był on 
jednak wolny od zagrożeń. Pogłębia się problem finansowania oświaty, czy zadań 
z zakresu pomocy społecznej. W tych obszarach należy szybko reagować i tworzyć 
lepsze rozwiązania. Udało nam się w 2012 roku przeprowadzić reorganizację oświa-
ty, likwidując Szkołę Podstawową w Czestkowie, włączając ją do Zespołu Szkoły 

SPRaWOzdaNIe 
WÓJta GmINy BUczeK
z wykonania budżetu gminy za rok 2012



Można łatwo przeliczyć, że dochody własne plus dochody subwencji wy-
równawczej, tzw. „Janosikowe”, podzielone przez liczbę mieszkańców w da-
nej gminie dają podobny dochód na 1 mieszkańca w każdej z gmin. 

Zatem powodem dobrze wykonanego budżetu są nie pieniądze z lotniska 
lecz konsekwencja działania, oszczędność, gospodarność i środki pozyskiwa-
ne z zewnątrz. Mamy nadzieję, że dzięki tym poczynaniom naszym miesz-
kańcom będzie się żyło lepiej, wygodniej i nowocześniej. 

Przedkładając powyższe sprawozdanie chcielibyśmy podkreślić, że bu-
dżet roku 2012 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 2.864.076,00 
zł, a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 1.656.337,47 zł. Nadwyż-
ka budżetowa zasili budżet roku 2013, co pozwoli na rezygnację z zaplano-
wanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zwiększy wydatki inwe-
stycyjne. Mamy nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, 
mimo kryzysu i problemów z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samo-
rządy. Jako przykład może posłużyć ustawa „śmieciowa” z którą musimy się 
zmierzyć w 2013 roku.<

Bronisław węglewski
wójt gminy Buczek

Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku. Odbyło się to bez szkody dla 
uczniów, a nam pozwoliło na lepsze wskaźniki jeśli chodzi o wypłatę dodatku uzu-
pełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach. Oszczędności widoczne 
będą dopiero w dłuższym okresie czasu, ale brak działania dziś przyniósłby większe 
koszty w przyszłości. 

Z uwagą, corocznie opracowujemy Wieloletnią Prognozę Finansową dla naszej 
gminy. Mamy pełną świadomość tego, że WPF powinien łączyć w sobie planowa-
nie rzeczywiste z planowaniem finansowym, co prowadzi do efektywnego zarządza-
nia długofalową płynnością finansową. Źle skonstruowany WPF może zniweczyć 
wszelkie działania na rzecz rozwoju samorządu. Łatwe do przewidzenia skutki to 
blokada absorbcji środków z budżetu Unii Europejskiej, która wpłynęłaby negatyw-
nie na rozwój gminy, szczególnie na progu nowego okresu programowania. Mamy 
nadzieję, że działania podejmowane w 2012 roku, szczególnie w zakresie pozyski-
wania bezzwrotnych środków zewnętrznych, pozwolą na dynamiczny rozwój gminy 
Buczek w następnych latach. Pozyskaliśmy bowiem 5.140.818,16 zł, co dla naszego 
niewielkiego budżetu jest kwotą ogromną. Dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na 
inwestycje na poziomie 6,6 mln zł, a bez tych środków moglibyśmy wykonać naj-
wyżej 1,5 mln zł. Część pozyskanej kwoty spłynęła już na rachunek budżetu w 2012 
roku, część zasili budżet roku 2013, a środki z nowo podpisanych umów zasilą budżet 
roku 2014 i 2015. Działania te dały nam też możliwość przygotowania gminy do 
składania wniosków w nowym okresie programowania z zasobem własnych środ-
ków, bez zadłużenia, co daje wysokie punkty przy ocenie. Jednak wielu mieszkań-
ców powiatu łaskiego uważa, że nasza gmina tak dobrze funkcjonuje ze względu na 
pieniądze z lotniska. I tutaj chciałbym wyprowadzić z błędu tych, którzy tak uważają. 
Gmina otrzymuje około 2 mln zł. dochodów z podatków, które wpłaca lotnisko. Przy 
wydatkach budżetu gminy na poziomie 20 mln zł to zaledwie 10%. Gdyby te pienią-
dze nie wpływały do budżetu to otrzymalibyśmy je w formie subwencji z budżetu 
państwa, tak jak otrzymują je gminy wiejskie powiatu łaskiego. Podam jako przykład 
kwoty subwencji na rok 2013 opublikowane na stronie ministra finansów.

PIERwSzE KOnTROLE u BEnEFICJEnTów
Gmina Buczek realizuje od września 2012 r. projekt pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego  

Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 

Mieszkańcy już od czterech miesięcy korzystają z otrzymanego sprzętu komputerowego wraz z bezpłatnym dostępem do internetu (100 komple-
tów). Wszyscy mieszkańcy mogą również bezpłatnie korzystać z internetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku, który również został 
wyposażony w 3 zestawy komputerowe.

W czerwcu przeprowadzone zostały przez koordynatora informatycznego kontrole u beneficjentów, którzy są pod jego stałą opieką. Sprawdzany 
był stan techniczny sprzętu komputerowego, legalność oprogramowania oraz kompletność otrzymanego sprzętu. 

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcia

rozstrzygnięcia
,



wieczorem 22 maja  powitano  grupę 6 uczniów z zaprzyjaźnionej 
z Kolumną  szkoły na węgrzech (Kitti Bellovits, Daniel Bellovits, 
Eniko Szekeres, Filip Lewkot, wiktoria wądolowska, Timea 
Lewkot) oraz ich opiekunów  Ewę Modrzejewską oraz  Istvana Rath.

Po przedstawieniu programu wymiany przygotowanego przez  Wio-
lettę Saładaj goście wraz ze swoimi polskimi kolegami udali się do ro-
dzin. W czwartek  od rana zwiedzali Warszawę (Pałac Kultury i Nauki, 
Stare Miasto, Łazienki Królewskie).

W piątek uczniowie z Węgier uczestniczyli w zajęciach języka polskie-
go, języka angielskiego oraz chemii prowadzonych przez nauczycieli ZSO. 
W godzinach popołudniowych wzięli udział w zajęciach z ceramiki arty-
stycznej w pracowni pani Donaty Lesińskiej w Kolumnie.

W sobotę odbyło się ognisko oraz gry i zabawy terenowe przygoto-
wane przez naszych harcerzy. W poniedziałek goście wybrali się na wy-
cieczkę do ogrodu botanicznego w Rogowie, a o godzinie 17 wzięli udział 
w uroczystej akademii z okazji Dnia Matki.

Kulminacyjnym punktem programu wymiany polsko-węgierskiej był 
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Węgrzech. Do konkursu zgłosiły się 
cztery trzyosobowe drużyny uczniów klas V-VI szkół podstawowych z na-
szego powiatu. Zmagania uczniów oceniało jury w składzie:  Ewa Krystyna 
Modrzejewska -  przewodnicząca Samorządu Mniejszości Polskiej w Duna-
újváros na Węgrzech, Grzegorz Rosiak - wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Łasku, Halina Wawrzyniak-Licha - dyrektor ZSO w Kolumnie,  Wie-
sława Kiel - dyrektor senior SP 4 w Kolumnie. 

Konkurs, którego opiekunem była Dorota Janiszewska, miał charakter qu-
izu drużynowego prowadzonego przez ucznia klasy II A LO Jakuba Oleszczaka. 
Konkurs składał się  z 4 rund pytań  z zakresu wiedzy geograficzno- historycz-
nej oraz 6 dodatkowych konkurencji. Uczniowie musieli rozpoznać charakte-
rystyczne miejsca, zabytki Węgier. Wśród konkurencji dużo emocji wzbudziły 
hungaryzmy, tj. wyrażenia węgierskie, które na stałe zagościły w naszym języku. 
Należało wskazać takie słowa jak: giermek, szałas orszak, hejnał i juhas. Do 
najtrudniejszych zadań należał jednak następny punkt zmagań, w którym spraw-

Kolumna gościła uczniów z Węgier

Sędzia Anna Maria wesołowska, bohaterka 
popularnego programu telewizyjnego, 
jest współautorką ustawy o świadku 
koronnym oraz ekspertem od przestępczości 
zorganizowanej. Obecnie angażuje się m.in. 
w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.

 Była członkiem składów orzekających 
w procesach łódzkiej „ośmiornicy” i gangu 
Popeliny. Brała udział w wydaniu preceden-
sowego orzeczenia o nałożeniu na siedemna-
stoletniego handlarza narkotyków obowiązku 
ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowaw-
czych przed handlem i używaniem narkoty-
ków. Napisała do „Dziennika Łódzkiego” cykl 
felietonów skierowanych do młodzieży na te-
mat prawa, zainicjowała program uczestnicze-
nia w rozprawach sądowych uczniów w wie-
ku 15 - 18 lat będący formą edukacji prawnej. 
Jako jedna z pierwszych wprowadziła przesłu-
chania dzieci - świadków i ofiar przestępstw 
w tzw. niebieskim pokoju. 

Spotkanie z uczniami Gimnazjum Publicz-
nego nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Łasku  odbyło się w ŁDK ramach realizowa-
nego w szkole programu  „Bezpieczna szkoła, 
bezpieczny uczeń”. Sędzia A.M. Wesołowska 
zwracała uwagę na potrzebę edukowania spo-

Sędzia anna Maria WeSoŁoWSka wśród gimnazjalistów
łeczeństwa, w tym młodych ludzi, w zakresie 
odpowiedzialności prawnej.

 - Bardzo często na sali rozpraw słyszę od 
waszych rówieśników: „Pani sędzio, nie wie-
działem, nie sądziłem, że to jest czyn karalny. 
Gdybym nie zapalił..., gdybym nie wypił..., ni-
gdy bym tego nie zrobił”. Dlatego spotykam się 
z wami,  żeby uświadomić młodym ludziom, 
jak straszne konsekwencje mogą ponieść za 
swoje nieprzemyślane, niezgodne z prawem 
działanie.

Podczas spotkania pani sędzia, powołu-
jąc się na własne doświadczenia zawodowe 
i opierając się na konkretnych przykładach, 
opowiedziała, na czym polega jej praca, a tak-
że o przypadkach naruszenia prawa przez mło-
dych ludzi, z jakimi miała do czynienia w swo-
jej karierze zawodowej. Szczególną uwagę  
zwróciła  na problem przemocy fizycznej. Mó-
wiła też o zbyt wczesnej inicjacji seksualnej 
młodych ludzi, która często bywa połączona 
z przestępstwem. Sędzia przestrzegała przed 
zawieraniem znajomości przez internet oraz 
umieszczanie swoich danych w sieci.

Uczestnicy chętnie podjęli dyskusję z go-
ściem, zadając pytania. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na pozowanie do wspólnych 

zdjęć i autografy. - To była bardzo ciekawa lek-
cja - mówi Kasia, jedna z gimnazjalistek. - Pani 
sędzia bez skrępowania opowiadała o trudnych 
sprawach i o tym, jak konflikt z prawem może 
zniszczyć ludzkie życie. Mówiła też, żebyśmy 
nie wstydzili się mówić dorosłym o naszych 
problemach.<

Violetta wiktorska

dzano znajomość legendy o św. Kindze i narodzinach kopalni soli w Wielicz-
ce i Bochni. Na koniec zmagań czekała uczestników niespodzianka - pytania 
związane z jedną z najbardziej rozpoznawalnych zabawek rodem z Węgier, tj. 
kostką Rubika. Uczniowie szkół gminy Łask wykazali się dużą wiedzą, nie-
wątpliwie daleko wykraczającą poza materiał programowy. 

W oficjalnym ogłoszeniu wyników oraz podsumowaniu wymiany 
wzięli udział zaproszeni goście: Jadwiga Kurkowska - naczelnik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Łasku,  Adam Marek - radny Łasku; członkowie jury, grupa uczniów 
z Węgier wraz goszczące ich rodziny oraz przedstawiciele prasy lokalnej.  
I miejsce zajęła drużyna SP nr 1 w składzie: Adrianna Matusiak, Julia 
Solecka i Aleksandra Świercz, II - drużyna SP nr 4 w składzie: Joanna 
Budzińska, Daria Łydka i Adrian Mrugalski, zaś III - SP w Wiewiórczy-
nie w składzie: Piotr Gołębiowski, Hubert Gromadzki i Kornel Sowiński.

Po podsumowaniu wymiany przez dyrektor ZSO w Kolumnie Halinę 
Wawrzniak-Lichą odbyła się krótka część artystyczna, w której uczennice  kla-
sy II gimnazjum przedstawiły prezentację Kolumny, m.in. pokazując jak na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniła się Kolumna. Następnie odbył się po-
kaz taneczny wykonany przez trzy uczennice z klasy IVb SP oraz występ wo-
kalny Juli Wojtaszek - uczennicy kl. VI a SP. Zwieńczeniem uroczystości był 
wieki tort w barwach flagi Węgier.<











L o g o  g m i n y
SęDziEjowiCE

Logo gminy Sędziejowice ma służyć jej celom 
identyfikacyjnym, popularyzatorskim oraz promo-
cyjno-reklamowym. Znak graficzny logo oparty jest 
na projekcie herbu używanego przez gminę Sędzie-
jowice w latach 1991-2013. Projekt ten został opra-
cowany z okazji obchodów 850-lecia Ziemi Sędzie-
jowickiej w 1986 r. przez artystę malarza - Karola 
Owczarka. Herb przedstawiał wizerunek mężczyzny 
ubranego w strój ludowy z kosą na sztorc w ręku na 
tle dębu, obok którego stoi stylizowany snop zboża. 
Tło w 2/3 żółte, w 1/3 zielone, pień drzewa i konary 
niebieskie, liście zielone. Mężczyzna z kosą to kosy-
nier, który przypominał o bitwie, jaką stoczono pod 
Sędziejowicami w 1863 r. pomiędzy powstańcami 
i Rosjanami. Snop symbolizował tradycje rolnicze, 
dąb - lokalną przyrodę, w szczególności pomnikowe 
drzewa w Sędziejowicach. 

Herb ten nie spełniał jednak podstawowych wy-
mogów heraldyki i został zastąpiony nowym her-
bem uchwalonym przez Radę Gminy Sędziejowice  

Rada gminy Sędziejowice uchwałą z dnia 22 marca 2013 r. ustanowiła logo gminy Sędziejowice oraz zasady jego 
używania. Ogłoszenie uchwały w Dzienniku urzędowym województwa Łódzkiego nastąpiło 17 kwietnia 2013 r. 
pod poz. 2134, a jej wejście w życie z dniem 1 maja br.

28 grudnia 2012 r., a obowiązującym od 25 lutego 
2013 r. (uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego z 11 lutego 2013 r. 
poz. 728). Chcąc zachować wieloletnie przywią-
zanie do wizerunku dotychczas używanego herbu 
przez społeczność gminy, zgodnie z inicjatywą wójta 
gminy oraz postulatami radnych, uchwalono logotyp 
oparty na jego pierwowzorze. Istotna zmiana polega 
przede wszystkim na zastąpieniu tarczy herbowej 
zarezerwowanej dla herbów, znakiem graficznym 
w kształcie koła. 

Zasady używania logo zawarte zostały w załącz-
niku nr 2 do uchwały z dnia 22 marca 2013 r. Wy-
nika z niego m.in., że logo stanowi własność gminy 
Sędziejowice, a prawo jego używania przysługuje jej 
organom oraz jednostkom organizacyjnym gminy. 
Pozostałe podmioty mogą bezpłatnie wykorzysty-
wać znak graficzny logo, pod warunkiem uprzednie-
go uzyskania zgody wójta na podstawie pisemnego 
wniosku (z wyłączeniem publikacji naukowych i po-

pularnonaukowych). Logo nie może być wykorzysta-
ne w kampaniach związanych z wyborami i referen-
dami. Rejestr podmiotów używających logo prowa-
dzony jest w sekretariacie wójta.<

Mirosław Potasiak

29 maja br. w Środowiskowym Domu  
Samopomocy w Sędziejowicach odbył się 
XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób  
niepełnosprawnych ,,InTEgRACJA SĘ-
DzIEJOwICE 2013”. występy niepełno-
sprawnych oglądał m.in. wicestarosta łaski 
wojciech Sikora, kierownik PCPR w Łasku 
Marian Przybylski i wójt gminy Sędziejowice 
Jerzy Kotarski, a także przedstawiciele  
zaprzyjaźnionych ŚDS i DPS z powiatu łaskiego. 

Każdy z Ośrodków zaprezentował swe 
umiejętności w trzech kategoriach: muzycznej, 
sportowej oraz rękodzieła. Oprócz pamiątko-
wych dyplomów i pucharów najlepsze zespo-
ły otrzymały atrakcyjne nagrody. Nie obyło się 
również bez występów dzieci z GOK w Sę-
dziejowicach, które, jak co roku, uświetniły 
imprezę. Na zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna.<

Katarzyna Chodak

 „INTERGRACJA - SĘDZIEJOWICE 2013”

GoPS w Sędziejowicach
POmOc dRUGIemU czŁOWIeKOWI 
gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Osoby uprawnione otrzymują gorący posiłek 
(głównie dzieci w stołówkach szkolnych) oraz 
świadczenie pieniężne na zakup żywności. 
natomiast w ramach programu „Dostarczanie 
żywności dla najbiedniejszej ludności unii 
Europejskiej” PEAD, przy współpracy 
z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym gminy 
Sędziejowice oraz Bankiem Żywności w Łodzi 
przekazaliśmy w 2012 roku mieszkańcom naszej 
gminy artykuły żywnościowe o wadze 15 834 

kg: mleko, kaszę gryczaną, płatki kukurydziane, 
herbatniki, dżem, mielonkę wieprzową, groszek 
z marchewką, ser żółty, ryż biały, olej roślinny. z tej 
formy pomocy skorzystało ok. 600 osób.

W tym miejscu należą się szczególne po-
dziękowania dla Władysława Gabrysiaka, wła-
ściciela Zakładu Wędliniarskiego w Lichawie, 
za nieodpłatne zapewnienie transportu żywności 
z Łodzi.

W ramach porozumienia ze starostą łaskim, 
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sę-
dziejowicach realizuje prace społecznie użytecz-

ne, polegające na organizowaniu prac porządko-
wych na terenie naszej gminy. Bezrobotni pracu-
ją 10 godzin tygodniowo, jednak nie więcej niż 
40 godzin miesięcznie. 

W związku z ustawą z 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zajmu-
jemy się również obsługą administracyjno-biuro-
wą Zespołu Interdyscyplinarnego.

W naszej pracy kierujemy się ideą, iż w każ-
dym człowieku tkwi jego wewnętrzny kapitał, 
którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, 
energia, adaptacja do zmian. Toteż praca nasza 
polega na udzieleniu wsparcia do pełnego uczest-
nictwa w życiu społecznym, przekonaniu, że lu-
dzie posiadają wewnętrzną siłę, która pozwoli im 
wywrzeć wpływ na swoje życie i zmienić nieko-
rzystne warunki.<

Aleksandra Andrysiak



Kolejnym z szeregu przedsięwzięć, które 
realizujemy ku czci Bohaterów Powstania 
Styczniowego, w 150. rocznicę zwycięskiej 
bitwy pod Sędziejowicami, jest II Rajd 
Rowerowy po gminie Sędziejowice „graj 
w Dziedzictwo”, zorganizowany w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bi-
bliotekarz”. Odbył się on 25 maja br.  
metodą questingu i zgromadził wielu 
mieszkańców gminy, którzy wspólnie  
przemierzali na swoich rowerach wiodącą 
śladami historii, tradycji, kultury  
33-kilometrową trasę od Sędziejowic, przez 
Marzenin, wolę Marzeńską, Pruszków,  
rezerwat „Jodły Łaskie”, Kamostek, Sędzie-
jowice, aż po Kozuby, poszukując skarbu.

Nasza podróż rozpoczęła się przed 
dworkiem, w którym mieszkał niegdyś ge-
nerał Łuzanow, należącym obecnie do Ze-
społu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. 
Wskazówki przekazane „Chabrom Bła-
watkom”, „Makom” i „Zielonym Jabłusz-
kom” prowadziły do Emilianowa, gdzie na 
terenie swej posesji czekał już jej gospo-
darz, pan Andrzej Szukalski. Przedstawił 
„rowerowym gościom” historię dworku, 
na którym widnieje data: 1832. Prawdopo-
dobnie właśnie w tym miejscu przebywali 
oficerowie rosyjscy, zranieni podczas bi-
twy sędziejowickiej. Po odnalezieniu ko-
pert, pod mostem, pożegnaliśmy gospoda-
rza i udaliśmy się w kierunku pomnika pi-
lota w Emilianowie, gdzie radny Jarosław 
Bartczak wcielił się w rolę przewodnika. 
Po oddaniu hołdu i odnalezieniu kopert 
grupa próbowała rozszyfrować wskazów-
ki - trasa, tuż obok ogromnych wiatraków 
- wiodła do Marzenina, gdzie czekali: wójt 

gminy, Jerzy Kotarski i radny Marek Oku-
piński, z resztą grupy cyklistów. 

Po wykonaniu zadań questowych i za-
paleniu zniczy na cmentarzu, droga za-
prowadziła nas tam, „gdzie na świątyni 
krzyż”, a kolejne wskazówki wiodły na 
boisko szkolne, do kamienia z napisem 
„Niemożliwe możliwym” (ks. A. Susło). 
Tam radny Marek Okupiński wygłosił 
prelekcję o Marzeninie. Ukryte koperty 
zaprowadziły wszystkie grupy do młyna, 
którego właścicielem jest pan Kałuża. Tam 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rze-
czy na temat pracy młyna i jego historii. 

Dalej „wezwała nas męczenników 
krew”, do leśnej mogiły w Woli Marzeń-
skiej. Po oddaniu hołdu i zapaleniu zniczy 
przemawiał wójt, a także strażacy z OSP 
w Pruszkowie, którzy eskortowali nas ku 
Pruszkowskim Dębom. Tam odbył się po-
kaz wozu i sprzętu pożarniczego, a ko-
perty odnaleziono w dziupli zabytkowego 
drzewa. „Na wschód wzywał nas biały, 
ogromny stwór”, własność pana Aleksandra 
Krawczyka, a więc przez pola udaliśmy się 
do wiatraka, gdzie naszym zadaniem było 
wytworzyć razem z nim trochę energii. 

Dalsza trasa wiodła do rezerwatu „Jodły 
łaskie”, gdzie oczekiwał już leśniczy Sła-
womir Stolarz. Opowiedział on o rezerwa-
cie, jego osobliwościach, a następnie pod 
jego czujnym okiem odbyły się zawody 
w rzucaniu szyszkami. Ukryte, a w lot od-
nalezione koperty, zawierały podpowiedzi, 
gdzie należy udać się dalej. Znaki szcze-
gólne drogi poprowadziły nas ku sali OSP 
w Kamostku, gdzie życzliwy „radny se-
nior” Daniel Angerman, podjął „Odjazdo-

wych” w strażnicy, zadając trzy niesamowi-
cie trudne zagadki, będące kluczem do dal-
szej wędrówki. Kresem drogi był „kozac-
ki hełm” na cmentarzu w Sędziejowicach. 
W tym miejscu, tuż obok szkoły noszącej 
imię Powstańców 1863 r., wójt gminy przy-
pomniał wszystkim, jak doszło do bitwy 
pod Sędziejowicami 26 sierpnia 1863 r. De-
legacja cyklistów zapaliła znicze na mogi-
łach zwycięzców i zwyciężonych. 

Nie wiedzieć kiedy, wykorzystując 
ukryte pod wiązankami kwiatów wska-
zówki, cała kwiatowo-owocowa grupa 
„Odjazdowych” przekroczyła granice wsi 
Kozuby, która była ostatnią miejscowością 
na questowej mapie. Pozostało jeszcze 
odszukać gościnnego drewnianego domu, 
którego gospodarz miał wygłosić legendę 
o duchu młynarki…i w ten właśnie sposób 
rowerowa wycieczka została podjęta przez 
p. Janusza Sikorę, przewodniczącego Ko-
mitetu Obchodów 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego. Kilkanaście metrów dalej 
była widoczna aleja lipowa, „w której mia-
ła zjawić się osoba (…) - i będzie o mewie 
mowa”… - głosiły słowa questu. Tą tajem-
niczą osobą okazał się Marek Krawczyk, 
gospodarz i jednocześnie właściciel mły-
na oraz małej elektrowni wodnej „Mewa”. 
Wraz z małżonką bardzo gościnnie pod-
jęli strudzonych nieco rowerzystów, gdyż 
przygotowali dla nas wspaniałe ognisko! 
W przygotowaniu posiłku, składające-
go się głównie z pieczonych kiełbasek, 
zaangażowała się rada sołecka z Kozub,  
z  E. Kowalczyk i p. Krysią na czele. 

Dalsze wypadki potoczyły się bardzo 
szybko - wszystkie grupy podały prawi-
dłowe hasła, a więc współzawodniczyły 
w poszukiwaniu skarbu! Ta sztuka uda-
ła się paniom z Grabna: p. Śnieg, p. Szy-
mańskiej i p. Nowak. Szkatuły ze skarbem 
własnoręcznie wykopał drewnianą łopatką 
przewodniczący Komisji Kultury, Zdro-
wia, Sportu i Spraw Socjalnych - J. Bart-
czak. Odnalezionym skarbem okazały się 
paczki słodyczy, rozdzielone równo po-
między wszystkie grupy. Ostatnia szkatuł-
ka zawierała wielką niespodziankę, a mia-
nowicie - odznaczenia dla uczestników, 
którzy najbardziej zasłużyli się podczas 
wspólnej 33-kilometrowej podróży. Po 
rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”, 
bibliotekarki wręczyły oryginalne znacz-
ki „Odjazdowego Bibliotekarza” następu-
jącym rowerzystom: J. Kotarskiemu, W. 
Ułańskiemu, M. Potasiakowi, J. Bartcza-
kowi oraz M. Kidawskiemu, ubranemu od 
początku rajdu w „odjazdową” koszulkę. 
Śmiechom nie było końca! 

Po konsumpcji przepysznych kiełba-
sek, pełni pozytywnych wrażeń uczestnicy 
udali się w dalszą drogę - do swych do-
mów, mając nadzieję, że rok szybko minie 
i w maju 2014 r. wyruszymy na kolejny, III 
już Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejo-
wice. Serdecznie zapraszamy już dziś!<

Beata Magdziak

Graj 
W dzIedzIctWO

Fot. Joanna Rżanek



Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Łasku skupia się przede wszystkim na ciągłym 
i niezawodnym dostarczaniu wody oraz odbiorze ścieków z naszych 
gospodarstw domowych na terenie gminy Łask. niestety, każda 
prowadzona działalność generuje koszty, często niezależne od nas 
samych, ale podyktowane uwarunkowaniami nowych regulacji 
prawnych oraz środowiskowych. Koszty funkcjonowania MPwiK 
podlegają ciągłej racjonalizacji dążącej z jednej strony do ich 
ograniczania, z drugiej strony do poprawy warunków pracy urządzeń 
odpowiedzialnych za dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. 

Nowy okres taryfowy obowiązywać będzie od 1.07.2013 r. do 
31.06.2014 r., zakłada wzrost cen wody i ścieków o ok. 6% dla gospo-
darstw domowych, co przekłada się na każdy metr sześcienny wody 
i ścieków w wysokości 60 groszy. Każdy wzrost cen jest odbierany jako 
„za duży” i budzi w nas negatywne emocje, jednak mimo nie najwyż-
szych cen wody i ścieków na tle Polski (zainteresowanych odsyłam na 
stronę internetową: www.ceny-wody.pl), udało się w 2012 roku zreali-
zować między innymi zadania inwestycyjno - remontowe: termomoder-
nizację oraz remont budynków w oczyszczalni ścieków w Łasku (pom-
pownia główna, budynek techniczny) - łącznie na kwotę 90 tys. zł; budo-
wę wodociągu w ul. Warszawskiej oraz Sięganowie - łącznie 40 tys. zł; 
przebudowę kotłowni z olejowej na gazową w siedzibie Spółki - łącznie 
70 tys. zł; modernizację układu napowietrzania ścieków w oczyszczal-
ni w Łasku oraz Kolumnie - łącznie ok. 50 tys. zł; termomodernizację 
budynku SUW w Ostrowie, monitoring rozbioru wody z ujęcia wody - 
łącznie 41 tys. zł, oraz wprowadzenie na oczyszczalni ścieków metody 
pożytecznych ProBio EmówTM zmniejszających uciążliwość zapacho-
wą obiektu. To jedne z najważniejszych przeprowadzonych inwestycji 
oraz remontów. 

W 2013 r. zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej  
z  6 marca tegoż roku „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych…” zamierzamy zreali-
zować poniższe najważniejsze zadania: 
-  budowa wodociągu Łask - Gorczyn (300 tys. zł) - inwestycja obec-

nie realizowana dzięki której poprawi się ilość i jakość dostar-
czanej wody dla mieszkańców zasilanych ze stacji wodociągowej 
w Gorczynie

-  budowa wodociągu w ul. Szpitalnej, Borszewice - Bałucz, Wrono-
wice (120 tys. zł)

-  likwidacja oczyszczalni ścieków w Kopyści - budowa kanału tłocz-
nego do Orchowa (150 tys. zł)

-  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla oczyszczalni 
ścieków w Łasku obejmującego modernizację i rozbudowę obiektu 
oraz skanalizowanie południowej części dzielnicy Kolumna - zada-
nie realizowane planowane zakończenie - październik 2013 r.

Do chwili obecnej Spółka poniosła nakłady dotyczące (w zakre-
sie) modernizacji pompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Ko-
lumnie (40 tys. zł), wykupu z leasingu samochodu specjalistycznego 
do czyszczenia kanalizacji DAF SCK-4H (140 tys. zł) oraz dobiega 
końca budowa długo oczekiwanego wodociągu do Gorczyna. 

Niestety, jak pokazuje rzeczywistość - wzrostu cen nie da się 
uniknąć. Dlatego ważne jest podejmowanie działań inwestycyjnych 
dążących do generowania oszczędności w przyszłości, zapewniają-
cych racjonalne gospodarowanie wodą zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju oraz umożliwiające ograniczanie wzrostu cen 
wody i ścieków w przyszłości, czego Państwu i sobie życzę.<

Mariusz Sowiński 
MPwiK Sp. z o.o.

Nowe zadania dla mPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Łasku ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującą w gminie 
Łask w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., 
zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja br.

opłata za wodę i ścieki 

koMunikat burMiStrza 

Opłata za wodę i ścieki 
        
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ogłasza taryfę 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
obowiązującą w gminie Łask w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., 
zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja br, 

 
Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  

dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
 

Wyszczególnienie Cena netto Podatek
VAT*) 

Cena 
brutto 

Jednostka 
miary 

I. Zaopatrzenie w wodę 
 
1. Grupa I 
  
 
 
 2. Grupa II 

 
 
cena za 1 m3 
dostarczonej wody 
 
 
cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

 

 
 

3,32 
 
 
 

3,42 

 
 

0,27 
 
 
 

0,27 

 
 

3,59 
 
 
 

3,69 
 
 

 
 

zł/m3 
 
 
 

zł/m3 
 

II. Odprowadzanie 
ścieków 
 
1. Grupa I 
 
 
 
 
 2. Grupa II 

 
 
 
cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 
 
 
cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 
 

 
 
 

5,92 
 
 
 
 

6,33 

 
 
 

0,47 
 
 
 
 

0,51 
 
 

 
 
 

6,39 
 
 
 
 

6,84 
 

 
 
 

zł/m3 

 

 

zł/m3 

* wysokość podatku VAT na dzień sporządzenia wniosku wynosi 8% 
 
Charakterystyka taryfowych grup odbiorców. 
 
Grupa I - odbiorcy usług zużywający wodę do zaspakajania potrzeb socjalno – bytowych w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, motelach, pensjonatach w budynkach  do stałego pobytu ludzi 
itp., a także osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą zużywający wodę na cele socjalne 
oraz gmina pobierająca wodę ze zdrojów publicznych, do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych i na cele 
przeciwpożarowe. 
Grupa II - odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele: w tym produkcyjne, technologiczne, budowlane, 
usługowe (także do studzenia, czyszczenia, płukania jak. np. transport, myjnie samochodowe itp.)                         
i odprowadzający ścieki poprodukcyjne. 
 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych będą naliczone opłaty dodatkowe.  
 
Pełna treść taryfy: www.mpwik-lask.pl 
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Grupa I - odbiorcy usług zużywający wodę do zaspakajania potrzeb so-
cjalno-bytowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych, motelach, pensjonatach w budynkach do stałego pobytu ludzi 
itp., a także osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodar-
czą zużywający wodę na cele socjalne oraz gmina pobierająca wodę ze 
zdrojów publicznych, do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych 
i na cele przeciwpożarowe.
Grupa II - odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele: w tym produk-
cyjne, technologiczne, budowlane, usługowe (także do studzenia, czysz-
czenia, płukania, jak np. transport, myjnie samochodowe itp.) i odprowa-
dzający ścieki poprodukcyjne.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
będą naliczone opłaty dodatkowe.<

Pełna treść taryfy: www.mpwik-lask.pl

Burmistrz Łasku informuje, że z dniem 31 grudnia 2012 r., zgodnie 
z treścią art. 15a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 
podczas dokonywania czynności zameldowania się w nowym 
miejscu pobytu można jednocześnie w tym samym urzędzie dokonać 
wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu.

Oznacza to, że organ gminy dokonujący zameldowania dopełni za 
osobę wszelkich formalności związanych z wymeldowaniem.

W Urzędzie Miejskim w Łasku czynności tych dokonuje się w Biu-
rze Ewidencji Ludności - III piętro, pokój 69, informacja telefoniczna  
43 676-83-69.<



Czytelnicy dopisują ciąg dalszy losów laskiego pilota

KaWaLeR VIRtUtI mILItaRI

„Kto zna losy łaskiego pilota spoczywającego 
na cmentarzu w Pradze?” - pytaliśmy 
w poprzednim numerze „Panoramy”. 
I niemal natychmiast odezwał się telefon 
z woli Bałuckiej. Szukaliśmy w Łasku 
i wielu okolicznych miastach, ale nigdzie 
nie natrafiliśmy na rodzinę Eugeniusza 
Krzeczewskiego, pilota rodem z Łasku, 
który 28 grudnia 1944 r. zginął śmiercią 
lotnika w ówczesnej Czechosłowacji, 
zestrzelony przez hitlerowski samolot. 
Tymczasem kilka kilometrów od Łasku 
żyje Henryk Jaworski, który o pilocie i jego 
rodzinie może powiedzieć sporo.

Wola Bałucka to niewielka wieś niedale-
ko Okupa. Pan Henryk wychodzi na spotkanie 
i zaraz siadamy przy stole, na którym czekają 
już pożółkłe pamiątkowe fotografie.

- Moja babcia Stanisława Tomczyk z domu 
Kołodziejczyk była siostrą Marianny Krze-
czewskiej, matki pilota Eugeniusza, o którym 
przeczytałem w „Panoramie”. Krzeczewscy 
mieszkali w Kolumnie, nieźle im się powodzi-
ło. Oprócz Eugeniusza było jeszcze kilku bra-
ci, m.in. Henryk, Wacław i Zygmunt, a także 
córka Kazimiera. Gdy tuż przed wybuchem II 
wojny światowej mój ojciec Bronisław dostał 
kartę mobilizacyjną, pojawił się u nas Euge-
niusz Krzeczewski. Przyjechał specjalnie, by 
pożegnać się z ojcem, bo on też został wezwa-
ny do obrony ojczyzny. Tata brał udział w wal-
kach we wrześniu 1939 roku, pod Warszawą 
trafił do niewoli, jednakże po kilku tygodniach 
został zwolniony i wrócił do domu. O Euge-
niuszu wiedzieliśmy niewiele, docierały do 
nas jakieś strzępy informacji, że zginął gdzieś 
w Anglii, ale nie było to pewne. Ale być może 
w Kolumnie żyje rodzina Krzeczewskich.

Pan Henryk z małżonką znaleźli wśród rodzin-
nych pamiątek kilka fotografii, m.in. rodziców pi-
lota i jego braci. Młodzi chłopcy wyglądają wspa-
niale, jakby cały świat stał przed nimi otworem. 
Zapewne w dniu pozowania do tego zdjęcia nie 
zdawali sobie sprawy z tego, że za kilka lat przez 
ich kraj przetoczy się nawałnica wojenna i oni 
sami wciągnięci zostaną w tryby okrutnych zma-
gań i tragedii.

Jeden z krewnych Krzeczewskich jest leka-
rzem w Poddębicach - dowiaduję się na poże-
gnanie. To trop, który trzeba będzie sprawdzić.

*       *       *
Kolumna, rejon stacji PKP. Niemal tuż za 

torami kolejowymi skręcam w lewo, w ulicę 
Ogrodową. Zatrzymuję się przed jednym z do-
mów. Pytam o Krzeczewskich.

- Mieszkali tutaj, ale ponad rok temu zmarł 
ostatni właściciel domu Andrzej Krzeczewski 
- informuje mnie pani Kaszczyk. - Teraz dom 
należy do kogoś innego. Ale dam panu telefon 
do Łodzi, gdzie mieszka Marek Krzeczewski, 
jeden z członków tej rodziny...

Mam wreszcie namiary na rodzinę pilota, 
jest więc nadzieja, że uda mi się więcej dowie-
dzieć o nim samym i okolicznościach śmierci 
w grudniu 1944 roku. Chciałbym też poznać 
bliżej rodzinę Krzeczewskich, nietypową, bo 
nie tylko patriotyczną, ale i bardzo przedsię-
biorczą oraz operatywną. 

*       *       *
Doktor Jarosław Krzeczewski jest czło-

wiekiem zapracowanym. Umawiamy się na 
rozmowę telefoniczną następnego dnia. Gdy 
wreszcie możemy spokojnie porozmawiać 
i zaczynam zadawać szczegółowe pytania do-
tyczące pilota, pan Jarosław odsyła mnie do 
małżonki Jarosławy Anny, która sprawą śmier-
ci Eugeniusza interesowała się szczególnie.

- Z dokumentów, jakie przetrwały do dziś 
wynika, że brat pilota Wacław już jesienią 1945 
roku poszukiwał jakichkolwiek informacji 
o Eugeniuszu. Jeszcze tego samego roku z PCK 
otrzymał pismo, z którego można się było do-
wiedzieć, że Eugeniusz „zaginął w locie ope-
racyjnym w dniu 21 grudnia 1944 roku i został 
przez Dowództwo Sił Powietrznych uznany 
jako prawdopodobnie zabity”. Taka był pierw-
sza informacja, jaka dotarła do rodziny. Jeszcze 
mylna, jeśli idzie o datę śmierci Eugeniusza. 

Jednakże rodzina nie ustępuje i pisze ko-
lejne listy do Anglii. W październiku 1946 r. 
do Michała Krzeczewskiego nadchodzi list od 
Komisji Spadkowo-Depozytowej RAF, że star-
szy sierżant Eugeniusz Krzeczewski „nie po-
wrócił z lotu bojowego 29 grudnia 1944 roku” 
i uznany został za poległego śmiercią lotnika. 
W dokumencie tym nie ma jeszcze podanego 
miejsca śmierci i pochówku, widocznie Angli-

Trzej bracia Krzeczewscy…

Minęło 5 lat funkcjonowania Lokalnej 
grupy Działania „Dolina rzeki grabi”, która 
skupia 9 gmin z 3 powiatów. LgD powstała 
z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju ziemi 
Łaskiej i samorządowców. Ci ostatni podczas 
wizyty w partnerskim Dannenbergu w 2007 r. 
poznali tamtejszy odpowiednik naszej grupy. 
wówczas narodził się pomysł utworzenia 
partnerstwa w formie Lokalnej grupy 
Działania na obszarze gmin znajdujących się 
wzdłuż rzeki grabi.

Głównym celem utworzenia LGD było zak-
tywizownie społeczności lokalnych i ich zin-
tegrowanie wokół wspólnej strategii mającej 
na celu wypromowanie obszaru doliny Grabi. 
Istotą działań jest wspólne działanie sektora pu-
blicznego, gospodarczego i społecznego. Obec-
nie LGD liczy 105 członków.

W latach 2008-2015 LGD ma do dyspozycji 
prawie 12,2 mln zł, z których ponad 9,5 mln zł 
przeznaczonych jest na wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju, zaś blisko 2,4 mln zł - na funkcjono-
wanie LGD, czyli m.in. na doradztwo i szkolenia.

W jakim kierunku zmierza LGD? Według 
prezes Anny Doliwy, która wypowiada się na ten 
temat w jubileuszowym biuletynie, w perspekty-
wie 10-letniej obszar doliny Grabi stanie się pręż-
nym i atrakcyjnym subregionem, bazującym na 
unikatowym dziedzictwie przyrodniczym i kul-
turowym powiązanym silnymi związkami z mia-
stami łódzkiego obszaru metropolitalnego. Wiąże 
się to z misją tworzenia szerokiego porozumie-
nia różnych podmiotów w celu zrównoważonego 
rozwoju obszaru bazując na cennym dziedzictwie 
historycznym,  przyrodniczym i kulturalnym.

I na zakończenie trochę statystyki. W ciągu 5 
naborów wniosków o przyznanie pomocy  w ra-
mach różnorodnych projektów, do LGD trafiło 
187 wniosków na kwotę 15,8 mln zł. Na operacje 
w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” przeznaczo-
no dofinansowanie wysokości ponad 4,6 mln zł, 
a na tzw. małe projekty - prawie 870 tys. zł.

Jakie działania już dofinansowano? Sporo 
konkretnych działań, imprez i publikacji, m.in. re-
kreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbior-
niku „Patyki” w gm. Zelów (prawie 1,1 mln zł), 
wydanie przez gm. Buczek publikacji „Pod nie-
bem Buczku” (prawie 32 tys. zł), organizacja 
ubiegłorocznego Jarmarku Łaskiego (prawie 42 
tys. zł), miedzypowiatowy przegląd folklorystycz-
ny województwa łódzkiego w Sędziejowicach  
(20 tys. zł). Ponadto LGD promowała walory tu-
rystyczne regionu na wielu imprezach, m.in. Wo-
jewódzkim Święcie Truskawki w Buczku, Jarmar-
ku Łaskim, Warsztatach „Smaki Ziemi Łódzkiej 
czy Targach „Regiony Turystyczne - Na Styku 
Kultur”. Dodajmy jeszcze, że m.in. dzięki LGD 
wypromowano  już produkty spożywcze z doliny 
Grabi, które wpisano na listę produktów tradycyj-
nych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- piwo łaskie
- chleb żytni z mlekiem
- kwas chlebowy
- nalewka truskawkowa z Bachorzyna<

(PO)

JUBILEUSZ  LGD 
„DOLINA RZEKI GRABI”



Dziś wiemy już dokładnie, jak doszło 
do tragedii Halifaksa MkV o numerze 
bocznym 187 z 301 Dywizjonu do zadań 
Specjalnych ziemi Pomorskiej - Obrońców 
warszawy” w dniu 28 grudnia 1944 roku. 
Ostatnie godziny życia załogi odtworzył 
bowiem waldemar Ireneusz Oszczęda, 
a swoją relację oparł na materiałach 
Franciszka Onofreja z Preszowa i dr. 
Andrzeja Olejko z Sanoka.

Wspomniana maszyna rozbiła się w pobliżu 
miejscowości Radatice, która powstała z połą-
czenia Radacov i Meretice. O tragedii Halifaksa 
mieszkańcy pamiętają do dziś, o czym świadczy 
chociażby pomnik ustawiony tu w 2000 roku.

28 grudnia 1944 roku w południowych Wło-
szech, gdzie znajdowało się lotnisko wojskowe 
Brindisi - Campo di Cassale, panowała typowa 
pogoda dla okresu zimowego. Na ten dzień wy-
znaczono 10 załóg dywizjonu 301 do lotów w ra-
mach operacji „Odwet”. O godz. 16.30 po ruty-
nowej odprawie wystartował pierwszy Halifax  
MkV LL-187 ze znakami RAF, z ośmioosobową 
załogą dowodzoną przez kpt. Franciszka Krysz-
czaka. Pięć minut później wzbił się pod chmury 
drugi samolot pod dowództwem kpt. R. Błaszcza-
ka, tym razem z siedmioosobową obsadą.

Lot do Polski - ok. 2900-3100 kilometrów 
- trwa zwykle 10-11 godzin. Maszyny pokonu-
ją Adriatyk, lecą przez Belgrad - Miskolc - Pre-
sov - Przemyśl i Lublin. Początkowo lot odbywa 

się bez przeszkód. Jednak o godzinie 20.55 nie-
spodziewanie w rejonie Miskolca na Węgrzech 
i Gelnicy na Słowacji pojawia niemiecki Jun-
kers. Atakuje Halifaksa. Brytyjska maszyna tra-
fiona zostaje w lewe skrzydło, zaczyna płonąc 
jeden z silników. Halifax gwałtownie traci wy-
sokość. Jeszcze utrzymuje się w powietrzu, jesz-
cze pokonuje granicę węgiersko-słowacką, lecąc 
w kierunku miejscowości Presow. Nad Sedlicami 
znajduje się na wysokości zaledwie 800 metrów. 
Nagle następuje wybuch. Płonie lewy silnik. Ma-
szyna okrąża jeszcze dwa wzgórza: Resetka (577 
m n.p.m.) i Pyrec (453 m n.p.m.) i dolatuje do 
wsi Sucha Dolna. Spada w pobliżu miejscowości 
Meretice, na łąkę nazywaną Hajnikowa, w pobli-
żu potoku Żariniec. Podczas upadku maszyna za-
wadza o zbocze i odwraca się o 180 stopniu, jed-
nocześnie kadłub przełamuje się na trzy części. 
Rozbity Halifax staje w płomieniach.

Na miejscu tragedii pojawiają się własowcy 
stacjonujący w pobliskiej miejscowości. Przez 
chwilę spoglądają na płonącą maszynę i... odjeż-
dżają przekonani, że nikt nie mógł się uratować. 
Rzeczywiście, nikt z załogi nie przeżył zestrzela-
nia i upadku maszyny. Ci z przodu spłonęli, trzej 
inni na skutek uderzenia zostali wyrzuceni z sa-
molotu i z ciężkimi obrażeniami zmarli w pobliżu 
Halifaksa. Na swoim stanowisku ogniowym zgi-
nął tylko tylny strzelec pokładowy, mający głę-
boką ranę czoła. Był to prawdopodobnie Karol 
Macierzyński.

Rano 29 grudnia w pobliżu miejsca rozbicia 
maszyny pojawili się niemieccy żołnierze. Na wóz 
konny zabrali broń i amunicję pokładową, a także 
rzeczy osobiste załogi. W pobliżu leżały jeszcze 
3-4 otwarte spadochrony. Na wóz położono także 
ciało strzelca K. Macierzyńskiego i odwieziono 
do stodoły grabarza w Mereticach. Pochowano je 
później na miejscowym cmentarzu.

Gdy hitlerowcy odjechali, pojawili się miesz-
kańcy okolicznych miejscowości. W szczątkach 
maszyny znaleźli jeszcze jakiś pistolet i rakietni-
cę. Ciała załogi - oprócz wspomnianego strzelca 
pokładowego - pogrzebali w grobach w pobliskim 
lesie.

W 1946 r. za sprawą Anglików doszło do eks-
humacji lotników i powtórnego pochowania ich 
szczątków na cmentarzu w Pradze. Nazwiska pol-
skiej załogi Halifaksa:
- Franciszek Kryszczuk - kapitan nawigator
- Tadeusz wianecki - kapitan nawigator
- Bolesław uram - plutonowy
-  Eugeniusz Krzeczewski - st. sierżant radiotelegra-
fista

- Stanisław Lisik - bombardier plutonowy
-  Teodor wiktor Muller - strzelec pokładowy kapral
-  Tadeusz Majer - mechanik pokładowy sierżant
-  Karol Macierzyński - strzelec pokładowy sierżant 
znalazły się także wśród 20455 nazwisk lotników 
RAF poległych podczas ostatniej wojny świato-
wej, umieszczonych na tablicy pomnika w Runny-
mede w zachodniej części Londynu. <

Tak zginęLi PoLacy

cy nie znali tych szczegółów lub nie chcieli ich 
podawać. 

W następnym roku Wacław prowadzi kore-
spondencję z Anglikami, domagając się wyda-
nia osobistych rzeczy i pamiątek po bracie. Jak 
się potem okazuje, tego wszystkiego jest nie-
wiele: ot, kilka książeczek lotów, trochę papie-
rów, zdjęć, odznaczeń. Eugeniusz Krzeczewski 
był m.in. kawalerem Virtuti Militari, cztero-
krotnie odznaczono go Krzyżem Walecznych.

Z rodzinnych pamiątek wyłania się wcześniej-
szy obraz życia przyszłego pilota. Szkołę lotniczą 
zalicza w Bydgoszczy. Gdy wybucha wojna, ma 
23 lata. Walczy z hitlerowcami, ale po klęsce na-
szej armii, gdy już nie ma nadziei na pokonanie 
Hitlera, wraz z innymi Polakami, którzy nie chcą 
poddać się okupantowi, przedostaje się do Anglii. 
W marcu 1940 roku wykonuje już pierwszy lot.

- W sprawie uhonorowania bojowych do-
konań Eugeniusza we wrześniu 1939 roku 
pisała do Londynu w 1990 roku Aleksandra 

Rodzice pilota

„Halifax” - w takiej maszynie  
E. Krzeczewski wykonywał ostatni lot

Krzeczewska, żona Henryka - brata pilota. 
Jak się bowiem okazało, Eugeniusz walczył 
w 201 eskadrze bombowej, latając na naszych 
słynnych bombowcach P-37 „Łoś’. Ostatnie 
miejsce postoju eskadry to Widzew pod Pa-
bianicami - opowiada Jarosława Anna Krze-
czewska. 

Z innych dokumentów wynika, że na po-
czątku września 1939 r. kapral strzelec E. 
Krzeczewski znajdował się w składzie 217 
Eskadry Bombowej wchodzącej w skład Bry-
gady Bombowej. Jego eskadra dysponowała 

wówczas 9 „Łosiami” i 2 transportowymi sa-
molotami „Foker FVII”.

*       *       *
Dzięki naszym Czytelnikom udało się odna-

leźć rodzinę polskiego pilota pochodzącego z Ła-
sku i opisać nieznane jego losy, jak i dzieje dzielnej 
załogi samolotu zestrzelonego w locie do Polski. 
Nasz rodak spoczywa na obcej ziemi. Warto uczcić 
jego pamięć w grodzie nad Grabią…<

(P) 



Publikujemy ostatni już odcinek opowieści 
o powstańczej bitwie pod Sędziejowicami 
pióra Seweryna Suflidy. Czy tak wyglądały 
zmagania polskich patriotów z carskimi 
okupantami? - nie do końca wiadomo, 
bo w relacjach z tamtych czasów jest 
sporo - delikatnie mówiąc kontrowersji. 
Literatura pamiętnikarska potwierdza, że 
każdy autor ten sam fakt widział inaczej… 
na szczęście badania historyków, 
inspirowane m.in. 150. rocznicą Powstania, 
wyprostują wiele błędnych opinii.

Pomnik postawiony poległym Kozakom 
i ich arystokratycznym dowódcom jest już 
mocno zębem czasu nadwyrężony. Zapewne 
nikt się jego konserwacją, przez bez mała 
półtora wieku, nie zajmował. Teraz też nie 
bardzo wiadomo, kto się nim powinien za-
jąć i czy powinien. Imperium, któremu po-
legli żołnierze służyli, od prawie wieku już 
nie istnieje. Dla nas byli to zaborcy. W cza-
sie powstania z pojmanymi powstańcami 
obchodzili się nader okrutnie. Z drugiej zaś 
strony pomnik jest świadectwem naszej hi-

100 lat temu na Sieradzkiej
Fotograf na środku ulicy Sieradzkiej ustawił aparat i przymierzał się do wykonania serii zdjęć. 

Tłum gapiów pilnie śledził każdy jego ruch, niektórzy prężyli się przed kamerą, bo przeczuwali, 
że dzięki temu wynalazkowi przejdą do historii. Nawet stójkowy patrzył w obiektyw jakby niedo-
wierzając przybyszowi. Tak prawdopodobnie wyglądało wykonywanie zdjęć Łasku przed I wojną 
światową, a więc wiek temu…

Prezentowaną fotografię zamieścił Tomasz Dronka na okładce swojej najnowszej książeczki 
„Sztetł Łask”.< (Saw)

Na 

w wojskowym Centrum Edukacji 
Obywatelskiej dokonano oceny prac 
plastycznych nadesłanych na konkurs pt. 
„Jan III Sobieski zwycięzca spod wiednia” 
i „Żołnierze XVII-wiecznej Rzeczypospolitej”.

Nadesłano 134 prace plastyczne, wyłonio-
ne w eliminacjach, które odbyły się w Klubach 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych, Wojsk Specjalnych i Żandar-
merii Wojskowej. Laureaci zostali uhonorowa-
ni nagrodami dyrektora Departamentu Wycho-
wania i Promocji Obronności MON i dyrektora 
WCEO, które zostaną wręczone podczas 15. 
Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Kołobrze-
gu.

W grupie wiekowej 7-9 lat tytuł Laureata 
i nagrodę Dyrektora Departamentu Wychowa-
nia i Promocji Obronności MON otrzymała 
Oliwia Langowska, reprezentująca Klub 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Nato-
miast w grupie wiekowej 10-12 lat uhonoro-
wano Darię Brozińską z Klubu 32.BLT (tytuł 
Laureata, nagroda Dyrektora DWiPO oraz sta-
tuetka Malowanego Bułanka).<

L.g.

Oliwia i Daria 
nagrODzOne

storii, o której ani nie możemy, ani nie po-
winniśmy nigdy zapominać.<

Seweryn Suflida 

Praca Darii Brozińskiej

Oliwia Langowska 



Moim zdaniem to wielkie przemeblowanie 
wyjdzie naszej Starówce na dobre. Czas teraz po-
myśleć o remontach i odnowieniu elewacji wielu 
kamieniczek. Słyszę głosy, że ludzie są dziś biedni 
i nie będzie ich na to stać. To prawda, że nie jest 
nam lekko, ale inni też żyją w takich samych wa-
runkach i  więcej robią niż narzekają. Proszę po-
jechać do takiego Rzeszowa, gdzie jeszcze kilka 
lat temu Starówka wyglądała jak po nalocie dywa-
nowym alianckich samolotów, a teraz przypomina 
bombonierkę. Jak to zrobiono? Prezydent Ferenc 
opowiedział mi, że cudów nie ma: gospodarze 
miasta rozmawiali z każdym właścicielem kamie-
niczki i ten musiał zadeklarować zarówno zakres 
prac remontowych jak i termin ich wykonania. 
Miasto pomogło udostępnić gratis rusztowania 
(to duży element kosztów), nikogo nie poganiało, 
ale starało się wyegzekwować zobowiązania obu 
stron. Czy się to opłacało? Zachęcam do wyciecz-
ki do Rzeszowa. 

A teraz wracam do naszej kamieniczki pod  
nr 7. Z wielkim rozpędem odzyskuje ona daw-
ny wygląd. To cieszy. Jeśli firma remontująca ten 
obiekt pracować będzie w dotychczasowym tem-
pie, to wcześniej zakończy roboty niż ekipa moder-
nizująca rynek. Ta ostatnia niestety ślimaczy się… 

Jak zapewne zauważyli łaskowianie, upo-
rządkowano wszystkie otwory okienne i drzwio-
we przyszłego muzeum, a od strony podwórza za-
częto nawet kłaść tynki zewnętrzne. Także sporo 
dzieje się na dachu - zniknęła już nadbudówka od 
strony podwórza i robotnicy wzmacniają drewnia-
ną konstrukcję dachową, na której docelowo poja-
wi się ceramiczna dachówka. Z pewnością stanie 

Moje ostatnie artykuły z tego cyklu poświęcone przyszłej siedzibie łaskiego muzeum wzbudziły duże zainteresowanie, bo też to wszystko, co 
się dzieje w rynku, mieszkańcy śledzą z ciekawością. Jak zwykle w naszym kochanym Łaseczku, nie brak takich, którzy krytykują wszystko 
i wszystkim, więc dla nich rewaloryzacja centrum miasta jest do niczego i wiąże się jedynie z olbrzymimi wydatkami. Inni z kolei - na szczęście 
takich jest znacznie więcej - cieszą się z tych zmian. Pan Adam S. mówi, że teraz może nie będzie się wstydził zapraszać swoich znajomych ze 
Śląska, którzy wcześniej, gdy ich oprowadzał po rynku, dopytywali się o niezbyt przyjemne zapachy.

się prawdziwą ozdobą kamieniczki. Wcześniej 
ankrami ściągnięto mury, bo zaczęły się rozcho-
dzić… 

Roboty dachowe zawsze sprawiają sporo 
kłopotów, gdyż wymagają wymiany niektórych 
belek, inne trzeba z kolei wzmacniać. Robota 
musi być wykonana bardzo dobrze, by przez naj-
bliższych kilkadziesiąt lat nie trzeba było remon-
tować tego obiektu. Kierownik budowy Andrzej 
Świętochowski z zadowoleniem mówi o postępie 
prac i nie ukrywa, że latem kamieniczka będzie 
już prezentować się znakomicie, gdy pojawią się 
wszystkie tynki zewnętrzne i wspomniany dach.

Czy ostatnio udało się jeszcze odkryć coś cie-
kawego w murach przyszłego muzeum? Nie, to, 
co można było znaleźć - już znaleziono. Pisaliśmy 
m.in. o buteleczce od wody chinowej, pudełku od 
zapałek sprzed wieku i innych drobiazgach. Spo-
ro też dało się odczytać z murów, bo po zdjęciu 
tynków jak na dłoni widoczne stały się wszyst-
kie przebudowy i przemurowania. Kamieniczka 
przez kilkadziesiąt lat była zamieszkała przez lo-
katorów, a ci w sposób dość dowolny dokonywali 
remontów i modernizacji. Po wojnie nie było pie-
niędzy na remont z prawdziwego zdarzenia, więc 
te działania ludzi trzeba uznać za w pełni uzasad-
nione. 

Zapewne rację mają autorzy dokumentacji 
na modernizację tej kamieniczki, pisząc o tym, że 
prawdopodobnie powstała ona jako karczma czy 
zajazd pocztowy. Podobieństwa do innych tego 
typu obiektów w kraju zdają się to potwierdzać. 
Byłoby to zresztą logiczne, wszak Łask znajdował 
się na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunika-
cyjnych i zapewne w miasteczku znajdowała się 
niejedna karczma. Prawdopodobnie rolę karcz-
my pełniła tylko przez jakiś okres, bo miasteczko 
przeżywało swoje wzloty i upadki, więc po jakimś 
czasie podróżnych było jak na lekarstwo i karcz-
marz musiał zwijać swój interes.

Interesujący jest teren od strony podwórza. 
Przypuszczalnie kiedyś znajdowały się tu stajnie 
i powozownie, po których nie ma już najmniejsze-
go śladu. Być może kiedyś w archiwach odnajdą 
się jeszcze dokumenty potwierdzające te przy-
puszczenia.<

Stanisław Barcz 



za półtoragodzinne spóźnienie na spotkanie 
z dziennikarzami minister Sławomir nowak 
przeprosił na wstępie konferencji prasowej, 
która odbyła się na budowanym przez 
„Budimex” odcinku drogi ekspresowej S-8. 
Minister tłumaczył, że jego wcześniejsza 
wizyta na budowie odcinka autostrady 
A-1 Czerniewice-Kowal przedłużyła się, 
bo występują tam problemy zagrażające 
terminowej realizacji inwestycji. - nie 
jestem zadowolony z pracy polsko-
włoskiego konsorcjum i potrzebna będzie 
męska rozmowa, szczególnie z włochami. 
Być może będziemy musieli prosić o pomoc 
także ambasadora włoch w Polsce.

OPÓźNIeNIa 
Na S-8

Minister przyjechał na budowę drogi eks-
presowej S-8, na jeden z najlepiej realizowa-
nych przez „Budimex” odcinków (od węzła 
Łódż-Południe, czyli skrzyżowania z autostra-
dą A-1 w rejonie Romanowa w gm Rzgów, do 
węzła „Róża” w gm. Dobroń). To kluczowe 
połączenie stolicy z Dolnym Śląskiem. I na 
tym ponad stukilometrowym odcinku ekspre-
sówki nie wszędzie jest tak dobrze jak w rejo-
nie Rzgowa i Pabianic, dlatego - jak stwierdził 
S. Nowak - potrzebne są dodatkowe rozmowy. 
Rzeczywiście „Budimex” radzi sobie dobrze 
i prawdopodobnie bez większych problemów 
w terminie zakończy realizację swojego zada-
nia, ale na innych fragmentach inwestycji nie 

jest już tak dobrze. Cała inwestycja powinna 
być gotowa w styczniu 2014 roku, ale coraz 
częściej mówi się o zagrożeniu tego terminu.

W kontenerowym biurze budowy w Pawli-
kowicach k. Pabianic minister przyjmował kie-
rownictwa kolejnych odcinków S-8, także tych 
z naszego regionu, i nie była to dla wszystkich 
miła rozmowa. Niestety trzeba robić wszystko, 
by zminimalizować opóźnienia, abyśmy na po-
czątku przyszłego roku mogli bez przeszkód 
pojechać S-8 w kierunku Wrocławia. 

Wspomniana konferencja prasowa była 
także okazją do rozmowy na temat inwestycji 
drogowych i komunikacyjnych dla Łodzi. Mi-
nister Nowak dociskany przez dziennikarzy, 
m.in. w sprawie S-14 i dworca Łódź- Fabrycz-
na, nie miał raczej dobrych wieści, ale starał się 
nie stawiać kropki nad „i”. - Jeszcze się taki 
nie narodził, który by wszystkim dogodził… 
- mówił - jednak w sprawie S-14 nie wyklu-
czam innej decyzji jeszcze w tym roku. Wspo-
mniana trasa zamykająca tzw. łódzki ring doce-
lowo stanowić ma znakomite połączenie z bu-
dowaną S-8 i autostradą A-1. 

W sprawie budowy dworca Łódź Fabrycz-
na minister stwierdził, że inwestycja ta po-
trzebna jest nie tylko łodzianom, ale i Polsce, 
jednakże wciąż wykonywane są analizy i róż-
norodne przymiarki. Sławomir Nowak poinfor-
mował także, że trwają już przymiarki do reali-
zacji inwestycji drogowych i komunikacyjnych 
w Polsce w związku z nową unijną perspekty-
wą finansową. Chodzi bowiem o to, byśmy 
łagodnie przeszli od starej do nowej perspek-
tywy i od stycznia 2014 r. realizowali kolejne 
inwestycje drogowe. Temu celowi służyć będą 
nowe przetargi m.in. na drogi ekspresowe S-7 
i S-3. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie 
przetarg na ważny dla mieszkańców woj. łódz-
kiego odcinek A-1 Tuszyn-Pyrzowice.<

zMARŁ DR BOgDAn KuRAnT
28 maja br. w wieku 87 lat zmarł w warszawie dr Bogdan Kurant, 

długoletni dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 
łaskowianin z urodzenia, zawsze pamiętający o swoim rodzinnym mieście.

O łaskich korzeniach mówił bardzo chętnie. Gdy reporter „Panoramy” odwiedził go jesienią 2008 r., jeszcze raz 
przywołał wspomnienia z dzieciństwa („PŁ” 12/2008). Urodził się 13września 1925 r. w rodzinie urzędnika skarbowego 
Stanisława Kuranta, który w nagrodę za znakomitą pracę awansowany został do Pabianic, a później Łodzi. W tym ostat-
nim mieście najmłodszy w rodzinie Bogdan uczęszczał do słynnego „Kopra”, czyli Liceum im. Mikołaja Kopernika.

Potem była typowa droga jego pokolenia: walka z hitlerowcami w Szarych Szeregach, a następnie służba w mun-
durze żołnierza polskiego i wojenny szlak aż do Berlina. Gdy nastaje pokój, jeszcze w żołnierskim umundurowaniu 
przybywa do Łodzi i rozpoczyna studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim, a później w Politechnice. Już w  czasie 
studiów wiąże się z łódzką „Anilaną”. Jego pasją stają się włókna sztuczne. Swoją wiedze pogłębia też we Francji.

Obrona doktoratu i działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (m.in. prezes 
oddziału łódzkiego), a później sekretarzowanie Naczelnej Organizacji Technicznej pochłaniają jego wolny czas, ale 
podczas licznych zagranicznych podróży zalicza też najważniejsze muzea świata, pasjonując się szczególnie historią 
sztuki. Gdy podczas tych podróży poznaje dr Zbigniewa Caroll-Porczyńskiego, wybitnego znawcę sztuki i kolekcjonera 
malarstwa, zaprzyjaźnia się z nim, co potem owocuje bezprecedensowym wydarzeniem - cenna kolekcja Porczyńskich, 
składająca się z ponad 400 obrazów, m.in. Vincenta van Gogha, trafia do Polski i pokazywana jest od lat w muzeum przy Placu Bankowym w Warszawie. B. Kurant 
zostaje szefem tej placówki i opiekunem kolekcji.

To rzadki przypadek, by człowiek tak z pozoru odległej od kultury i malarstwa nauki, jaką jest chemia, stał się znawcą i ambasadorem sztuki. Wielka pasja i umi-
łowanie malarstwa sprawiają, że B. Kurant dodatkowo kończy we Włoszech studia z zakresu historii sztuki. To przynosi potem wspaniałe efekty w postaci licznych 
wystaw malarstwa organizowanych na całym świecie. Jego placówka muzealna staje się znakomitym ambasadorem polskiej kultury.

O Łasku pamiętał do końca, choć brakowało mu czasu na wizyty w rodzinnym mieście. Śledził jednak wydarzenia w grodzie nad Grabią, interesował się ludźmi 
i przemianami, a także historią. Był dumny z tego, że pochodził z tego samego miasta co wielki prymas Jan Łaski.

Dr Bogdan Kurant pochowany został 7 czerwca br. na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.
(RP)



Pomoc na zaKuP 
podręczników 

I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość położoną w Łasku, w obrębie 5, przy ul. Śląskiej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 
Uchwałą nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. 

dla obszaru położonego w Łasku - Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, 
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Nieruchomość oznaczona jest działką: 181 o pow. 4254 m2 zabudowaną budynkiem dawnego 
przedszkola, parterowym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji 
z drewnianych elementów prefabrykowanych (powierzchnia zabudowy 1 010 m2), 

dla potrzeb realizacji funkcji obiektu zgodnej z ustaleniami planu miejscowego niezbędne jest 
w szczególności poniesienie nakładów na prace budowlane poprawiające warunki ochrony pożarowej;

cena wywoławcza - 790.000 zł, wadium w wysokości - 79.000 zł;

Dla powyższej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00003717/8. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość.  
Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394  

w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. włącznie.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54  

lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 oraz 676-83-54. Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia  
od przetargu. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

Wartość pomocy do dofinansowania podręczników nie może przekroczyć kwoty - w zależno-
ści od grupy uczniów - 225-770 zł

Zasady udzielania pomocy: jest ona realizowana na wniosek rodziców ucznia, (prawnych opie-
kunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za 
zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkol-
nym 2013/2014. wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do dnia 6 września 2013 r.<

9 czerwca br. łaskowianie napisali wielki test języka 
angielskiego. Imprezę otworzył burmistrz Łasku 
gabriel Szkudlarek. Do testu zorganizowanego 
przez szkołę językową AngLOSTREFA 
przystąpiło 100 uczestników. Dzieci w wieku 8-12 
lat napisały test leksykalno-gramatyczny, mający 
na celu określić ich podstawową znajomość j. 
angielskiego, natomiast osoby od 13 roku życia 
napisały test według skali CEFR, opracowanej 
przez Radę Europy. 

Test trwał 40 minut. Po jego zakończeniu 
ogłoszono wyniki konkursu, który polegał na od-
powiedzi na pytanie: Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych metodą bezpośrednią? Nagrody 
trafiły do: Karoliny Makarewicz, Maryli Ciszew-
skiej, Anity Sobczak, Marty Godlewskiej, Zofii 
Mikły, Dawida Gołębiowskiego, Michała Jarysz-
ka, Damiana Ciepluchy, Justyny Milcz, Agniesz-
ki Sztanka, Justyny Ratajczyk, Adrianny Knop, 
Weroniki Maciejewskiej, Alicji Jaryszek.

więcej informacji na stronie 
www.lask.znaangielski.pl<

WieLkie 
teStoWanie

Ważne 
dla rolników

Enactus Politechnika Łódzka jest 
międzynarodową organizacją studencką 
działającą na Politechnice Łódzkiej.  
PROJEKT DREAMS (Dążenia Rozwój Efekty 
Ambicje Marzenia Szanse) przygotowany został 
specjalnie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Okupie.

Ostatnie majowe zajęcia prowadzone 
przez studentów tej uczelni w ramach projektu 
DREAMS dotyczyły przedsiębiorczości, pra-
cowitości, odpowiedzialności i dokładności. 
Uczniowie bardzo szybko mogli sprawdzić się 
w planowaniu i działaniu podczas organizacji 
szkolnego Dnia Dziecka. Powołana do zadań 
uczniowska Drużyna Marzeń, pod okiem dy-

Pod okiem StudentóW

Informujemy, iż istnieje możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie 
zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom 
w 2013 roku - „wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do 
szkół i placówek na terenie gminy Łask. 

rektora i Mariusza Nawrockiego, opracowa-
ła zabawy i konkurencje sportowe dla dzieci 
młodszych i starszych, przygotowała dyplo-
my oraz napisała pismo do Rady Rodziców 
z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród. Po 
otrzymaniu na piśmie odpowiedzi oraz pienię-
dzy, przedstawiciele drużyny wybrali się wraz 
z jednym z rodziców na konkursowe zakupy. 
Dzieci zajęły się również oprawą muzycz-
ną i nagłośnieniem imprezy. Przez cały dzień 
sprawnie współpracowały ze studentami, jed-
nocześnie się przy tym świetnie bawiąc. Dodat-
kowych atrakcji dostarczyła wizyta strażaków 
oraz Pawła Oleszczaka - wielokrotnego mistrza 
Polski RMPST.<

13 czerwca nastąpiła zmiana ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej. 

Do zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej zaliczono olej 
napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 41 
do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91 
(biopaliwa).

Zwrot podatku nie będzie przysługiwał 
producentom rolnym prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą w formie spółek, które 
znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zmiana dotyczy również dokumentowa-
nia wydatków uprawniających do zwrotu po-
datku.  Od tej pory kopie faktur stanowiących 
dowód zakupu oleju napędowego nie będą 
już wymagały potwierdzenia ich zgodności 
z oryginałem przez pracownika urzędu gminy 
lub miasta, a tym samym nie powstaje obo-
wiązek uiszczenia opłaty skarbowej. 

Ponadto przypominamy, że producenci 
rolni będą mogli składać wnioski w drugim 
terminie tj. od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierp-
nia 2013 r. Do wniosku należy dołączyć fak-
tury VAT potwierdzające zakup oleju napędo-
wego oraz biopaliw od 1 lutego do 31 lipca 
2013 r.<



Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa prac konkursowych 
„Róża w fotografii i malarstwie” lipiec BP w Łasku BP w Łasku

2.

Wakacje z ŁDK - zajęcia dla dzieci 
i młodzieży (zajęcia taneczne, 
warsztaty plastyczne, teatralne, 
ceramiczne, kino letnie) 

1-5
8-12
15-19 
22-27  

ŁDK ŁDK 

3.
Wakacje z biblioteką  2013 - zajęcia 
plastyczne i  literackie dla dzieci, 
gry, zabawy

1-5 
8-12   
13-19
22-26

Filia BP dla dzieci 
w Łasku i Filia 

w Kolumnie

BP w Łasku - 
Filia dla dzieci

 i Filia w Kolumnie 

4. I Festiwal Róż 6-7
ŁDK, teren 

rekreacyjny przy 
ul. Narutowicza 28 

gmina Łask 

5. Wakacje na wesoło - 
piosenki, gry, zabawy 8-12 boisko Orlik     

w Kolumnie 
CSiR, Filia ŁDK      

w Kolumnie

6.
Questing - eskapada po nieozna-
kowanych szlakach turystycznych 
(zgłoszenia do 25.07 w BP w Łasku)

30-31 Łask BP w Łasku – Filia 
dla dzieci

1. Mistrzostwa Łasku 
w tenisie ziemnym 6-7 CSiR - korty  

tenisowe CSiR

2.

Mistrzostwa Łasku w siatkówce 
plażowej drużyn amatorskich w kat. 
dziewcząt i chłopców  
(zgłoszenia drużyn do 8.07 na adres e-mail: 
plywalnia_lask.pl)

13 CSiR- kąpielisko 
miejski CSiR 

3.
Turnieje piłkarskie na Orlikach 
(zgłoszenia drużyn do 16.07 u instruktorów 
na Orlikach)

23-26 boiska Orlik  
w Łasku i Kolumnie CSiR 

4. Młodzieżowy turniej tenisa 
ziemnego o Puchar Lata 27-28 CSiR -  

korty tenisowe CSiR

5.
Rajd rowerowy Łask i okolice dla 
dzieci powyżej 11 lat 
(zgłoszenia do 25.07. w CSiR – biurze pływalni)

31 Łask i okolice CSiR

Sportowe

WAŻNIEJSZE IMPREZY W LIPCU

zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk 
walki, którzy reprezentowali Polskę 
na Otwartych Mistrzostwach Europy 
w witebsku na Białorusi, odnieśli 
duży sukces, zdobywając 4 tytuły 
mistrzów Europy, 7 wicemistrzów 
i jeden brązowy medal.

Zawodnicy konkurowali w formach 
kata i kobudo z bronią, zdobyli 4 pierwsze 
miejsca, 6 drugich miejsc oraz jedno trze-
cie. Oto zawodnicy z Łasku: Dawid Koło-
dziejski (I kobudo, III kata seniorów), Ka-
rolina Kubiak (I kobudo seniorek), Pauli-
na Michalska (II kata, II kobudo seniorek), 
Karolina Lipowska (II kata, II kobudo ju-
niorek), Klaudia Malinowska (I kata, I ko-
budo juniorek), Mateusz Szczerba (II kata, 
II kobudo juniorów). W bezpośrednich 
prezentacjach kata wygrali z zawodnika-
mi z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

To dobre wyniki, świadczące o tym, że 
zawodnicy z Łasku są najlepszymi tech-
nikami zarówno w kraju jak i Europie. 
Prezes OYAMA Polskiej Federacji Kara-
te Hanshi Jan Dyduch 8 dan pogratulował 
trenerowi Stanisławowi Kołodziejskiemu 
tak znakomitych wyników.

Po udanych niedzielnych eliminacjach 
Mateusz Szczerba walczył w finałach ME 
w kategorii do 60 kg. Po zaciętej walce 
wygrał zawodnik z Ukrainy. Mateusz oka-
zał się najwszechstronniejszym zawodni-
kiem naszego klubu. Zdobył łącznie trzy 
tytuły wicemistrza Europy w kata, kobudo 
i kumite.<

DK

Najlepsi 
w WIteBSKU
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