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„My już teraz odchodzimy na wieczną 
wartę. Naprawdę… Nie mówię tego 
z przykrością, bo to normalne. Jeśli ktoś 
się urodził, to musi odejść z tego świata. 
Ale proszę wszystkich, jak nas już nie 
będzie, pamiętajcie o nas…” - powiedziała 
w jednym z programów telewizyjnych 
uczestniczka Powstania Warszawskiego 
Hanna Stadnik ps. „Hanka”. 

Pamiętamy

Słowa te wybrzmiały jeszcze silniej, kiedy  
3 sierpnia media podały informację o śmierci ge-
nerała Ścibora-Rylskiego ps. „Motyl”. Odszedł 
prawdziwy bohater, jeden z ostatnich oficerów 
pamiętających heroiczny zryw stolicy. Miał 101 
lat. Zaduma tylko bardziej utwierdza nas w nie-
uchronności przemijania. Wszystko, co możemy 
zrobić, to wsłuchać się w głos Pani Hanny. Po-
noć człowiek żyje tyle, ile ostatnia osoba, któ-
ra o nim pamięta. Zatem pamiętajmy. Zawsze. 
Niech bohaterowie żyją wiecznie. 

1 sierpnia w całej Polsce obchodzono  
74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskie-

Godzenie pracy zawodowej kobiet z opieką nad dziećmi jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla nich samych, ale także dla całych 
rodzin. W gminie Łask brakuje żłobka, który zapewniłby opiekę nad dziećmi do lat 3, co więcej podobna sytuacja jest w sąsiednich 
gminach. Powstanie takiej palcówki jest zatem koniecznością i zarazem odpowiedzią na pilne potrzeby mieszkańców. 

…NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI to 
wystawa portretów ludzi walczących w pierwszym szeregu 
o ponowne zaistnienie naszego kraju na mapach świata. Portrety 
namalował Piotr Rafałko, a wystawa otwarta została w łaskiej 
kolegiacie. Jak zapowiedziano, będzie ją można także oglądać 
w łaskim muzeum.

100 LEGiONiStÓW…

POWStaJE żŁObEk

Nowy żłobek powstaje w bezpośrednim są-
siedztwie Przedszkola Publicznego nr 3 w Ła-
sku. W trzech oddziałach znajdzie się miejsce 
dla 71 dzieci. Obiekt będzie dysponował salą 
zabaw z miejscem na leżakowanie, szatnią i po-
mieszczeniem sanitarnym. W trosce o najmłod-
szych pomyślano o sali zajęć ruchowych i gabi-
necie logopedycznym. W budynku znajdzie się 
również strefa administracyjna i aneks kuchen-
ny. Warunki obiektu będą zbliżone do domo-
wych, co zapewni pociechom poczucie kom-

fortu i zagwarantuje ich prawidłowy rozwój.
Koszt inwestycji to 3.236.800 zł. Na jej 

realizację pozyskano od Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie 
w wysokości 1.448.400 zł w ramach resorto-
wego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Wy-
konawcą prac budowalnych jest firma FHU 
„BUD-GIPS” Zbigniew Borek z Luciejowa.

MJ

Najważniejsze postacie tamtych lat są już utrwalone w literaturze 
i ikonografii, ale o wielu legionistach historia już zapomniała. Listopa-
dowe obchody i rok jubileuszowy są doskonałą okazją, byśmy poznali 
bliżej patriotów najwyższej próby…             (PO)

go. Punktualnie o 17, w godzinie „W” Łask od-
dał cześć bohaterom stolicy. Uroczystość roz-
poczęła się odegraniem hymnu państwowego. 
Przemówienie okolicznościowe wygłosił bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, a po nim głos 
zabrała dyrektor biura posła na Sejm RP Piotra 
Polaka Dorota Więckowska. Modlitwę w inten-
cji poległych powstańców odmówił ksiądz ka-
nonik Piotr Pirek. Obecne na placu 11 Listopa-
da delegacje, składając kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości, oddały hołd wszystkim tym, 
którzy 74 lata temu ruszyli do heroicznej walki 
o wolną Ojczyznę i nie zawahali się oddać za nią 
życia.         MJ
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Dobiega końca termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bałuczu. To ostatnia placówka oświatowa w gminie Łask, która czekała na 
tę ważną inwestycję. Obszerny zakres prac sprawił, że budynek otrzymał drugie życie. Przypomnijmy, że przez miniony rok wykonano 
m.in. remont dachów, kominów oraz instalacji odgromowej. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Ponadto docieplono ściany, 
połacie dachów, wyremontowano instalację elektryczną i C.O.  Wykonawcą jest firma FHU BUD-GIPS Zbigniew Borek z Luciejowa, 
a całkowita wartość zadania to 3.102.302,40 zł. Na jego realizację gmina otrzymała od WFOŚiGW w Łodzi dofinansowanie w wysokości 
623.877 zł oraz pożyczkę 935.816 zł.

iNWEStycJa W PrzySzŁOść

Termomodernizacja to przede wszystkim 
realne oszczędności, ale także większy kom-
fort użytkowania i miła dla oka estetyka. Do 
tak wyremontowanej szkoły aż chce się wracać. 
Już wkrótce przekonają się o tym dzieci i ich 
rodzice, bowiem wszystko będzie gotowe na  
3 września. Rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go 2018/2019 zostanie połączone z uroczystym 
otwarciem wyremontowanego obiektu.

MJ

Jedna była mistrzynią rocka, druga przy po-
mocy słowa sprowadziła na ziemię z cokołów 
naszych bohaterów narodowych i uczyniła ich 
normalnymi ludźmi, była autorką znakomitych 
gawęd i opowieści książkowych. Gdy Barbara 
Wachowicz pojawiła się w Łaskim Domu Kul-
tury goszcząc u słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, była oblegana, zadawano jej setki 

pytań. Druga – królowa polskiego rocka – Kora 
też zrobiła wielkie wrażenie na mieszkańcach 
Łasku. Wspominamy je na łamach, bo te dwie 
Wielkie Damy odeszły gdzieś w zaświaty nie-
spodziewanie…
    (p)

Więcej na ten temat: str. 14-15

DWiE Damy

Gmina Łask przystąpiła do realizacji kolejnej inwestycji drogowej w Or-
chowie. Przypomnijmy, że poprzednie zadania były realizowane w la-
tach 2014-2016. Tym razem prace obejmą odcinek 900 m (do przejaz-
du kolejowego). Powstanie nawierzchnia asfaltowa, pobocza i zjazdy 
z przepustami. Wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, 
a wartość robót budowlanych to 947.500,16 zł.

MJ

BUDOWA DROGI 
W ORCHOWIE 

Zakupy i aukcje online są dziś czymś powszechnym, jednak 
tradycyjny sposób handlu trzyma się ciągle bardzo mocno. Pchli 
targ jest znany na całym świecie, a od niedawna gości także 
w Łasku przy ul. Stefana Batorego. Wymień, kup, sprzedaj! - tak 
najlepiej zdefiniować ideę tych akcji. Za nami już dwie edycje 
targu różności, a kolejne odbędą się 8 września i 13 października 
w godz. 8-14. 

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem własnego stoiska 
prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 
Urzędu Miejskiego w Łasku (II piętro, p. 51), tel. 43 676-83-51, e-mail: 
a.peredzynska@lask.pl

PCHLI TARG

Miła niespodzianka trafiła nam się nad Bałtykiem, u stóp 
słynnej latarni w Niechorzu, gdzie w okresie lata ściągają tłumy 
turystów krajowych i zagranicznych. Na wielkim placu odbywał 
się jarmarkowy pokaz wielu atrakcyjnych wyrobów kulinarnych 
i pamiątek. Na jednym ze stoisk wypatrzyliśmy wyroby łaskiego 
browaru „Koreb”.

Przykuwały one uwagę smakoszy złotego trunku nie tylko z racji 
smaku napoju, ale i atrakcyjnej formy sprzedaży. Jeden z zagranicznych 
klientów z zainteresowaniem oglądał i fotografował oryginalne etykiety 
piwne.

Nie po raz pierwszy spotykamy wyroby łaskiego browaru w różnych 
regionach kraju. To cieszy, bo browar mamy mały, ale serce właścicieli 
do produkcji złotego trunku i reklamy łaskiego grodu – wielkie.

(P)
 

ŁASK NAD… BAŁTYKIEM

Pani Halinie Wawrzyniak-Lichej
Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku
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zDaNiEm burmiStrza

OSTATNIE KONCERTY
5 sierpnia Tanga Świata to koncert nietypowy dla wnętrz sakralnych. 

Pełne werwy, ekspresji, wręcz żywiołowe, ale także głębokiego wzrusze-
nia i nostalgii tanga. Trudno się zatem dziwić, iż koncerty zespołu Al Tango 
zyskują entuzjastyczne recenzje, że Al Tango zdobywa pierwsze miejsca 
na międzynarodowych festiwalach. To jednak nie wszystko, było coś wy-
jątkowego. Śpiewający tanga znakomity Piotr Rafałko ma wybitne zdolno-
ści malarskie. Zaprezentował znaczną część swojej kolekcji – 100 Legio-
nistów na 100-lecie Niepodległości. Wyjaśnił, że 2 lata temu tak właśnie 
postanowił uczcić ten wyjątkowy jubileusz. Powiedział niezwykle ważną 
prawdę. W jego przekonaniu nigdy w historii świata nie zdarzyło się coś 
podobnego, aby tysiące młodych, inteligentnych, mądrych, często świetnie 
wykształconych ludzi (np. barwna postać - Wieniawa Długoszowski, ad-
iutant Piłsudskiego, był lekarzem) pozostawiło swoje życie osobiste, swo-
je rodziny, aby pod wodzą Komendanta walczyć o Niepodległość Ojczy-
zny. Wielu z nich poległo, jak choćby bohaterski 23-letni pułkownik Le-
opold Kula „Lis”, który wyruszył na wojnę mając 17 lat. Na Jego trumnie  
Naczelnik Państwa złożył wieniec ze wstęgą: Mojemu dzielnemu chłopcu 
– Piłsudski. Takie fakty wymuszają pytanie – czy my dziś nie depczemy 
tej wielkiej ofiary, tej niebywałej daniny krwi, gdy słyszymy, o konfliktach 
na szczeblu krajowym?

12 sierpnia koncertował kwartet męski złożony ze śpiewaków Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert zainau-
gurowała dawna pieśń Kurdesz, a zakończyła piosenka Gdy piosenka szła 
do wojska. Koncert entuzjastycznie oklaskiwany zakończyły kilkakrotne 
bisy.

OŚWIATA
Kończy się sierpień, 3 września początek nowego roku szkolnego. Jest 

to dla gm. Łask pewna cezura, rok wyjątkowy, ponieważ od tego roku 
uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Łask podejmą 
naukę w obiektach po kapitalnym remoncie. Kontynuowaliśmy remonty 
budynków gimnazjów nr 1 i nr 2, a następnie remontowaliśmy i moder-
nizowaliśmy budynki szkół podstawowych: w Wiewiórczynie, Okupie,  
nr 5 w Łasku (Przylesie) i w Bałuczu. Wszędzie wymieniono stolarkę 
budowlaną, przeprowadzono termomodernizacje, wymieniono pokrycia 
dachowe, położono nową sieć elektryczną, zmieniono systemy grzewcze 
i wykonano wiele innych, czasami koniecznych, czasami profilaktycznie, 
wykonywanych robót. Tak więc na kilka dziesiątków lat budynki szkol-
ne zostały zabezpieczone. Garść informacji o samym Bałuczu. Całkowita 
wartość zadania 3.102.302 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW w Ło-
dzi w formie dotacji 623.877 zł oraz w formie pożyczki, która po speł-
nieniu określonych warunków może być w znacznej części umorzona – 
935.816 zł.

Rosną mury nowego żłobka, o czym informacja na str. 2. Kiedy wczo-
raj wizytowałem budowę, uświadomiłem sobie ile problemów trzeba było 

Trwa II Letni Festiwal Muzyka w XVI-wiecznej Kolegiacie. Ostatnie 2 koncerty cieszyły 
się znakomitą frekwencją słuchaczy. Było wiele pozytywnych opinii i ocen. Spotkałem się 
z pytaniem: czy wiedza o festiwalu zatacza coraz szersze kręgi (są słuchacze od Sieradza po 
Łódź), czy też słuchacze dokonali wyboru tych właśnie koncertów?

pokonać, by inwestycja ruszyła. Kiedy w grudniu ub. roku Ministerstwo 
ogłosiło konkurs, natychmiast zdecydowałem, że inwestycję podejmuje-
my. Trzeba było dokonać podziałów geodezyjnych, sporządzić dokumen-
tację techniczną, uzyskać wiele uzgodnień, zgód i pozwoleń, łącznie z po-
zwoleniem na budowę, przeprowadzić przetarg, zabiegać aby wykonawcy 
przystąpili do przetargu, bowiem krótkie terminy uniemożliwiały powtó-
rzenie przetargu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją aktywnością 
i dobrą pracą przyczynili się do pokonania trudności i problemów. Nagrodą 
niech będzie satysfakcja z faktu że przyczynili się do powstania tak po-
trzebnego naszym milusińskim i ułatwiającego organizację życia osobiste-
go ich rodzicom obiektu.

AKTYWNOŚĆ SOŁTYSÓW
Nie ma w gm. Łask sołtysa, który nie zabiegałby o inwestycje w swo-

im sołectwie. Dotyczy to w szczególności budowy dróg. Niezadowole-
nie kilku sołtysów wynika z faktu, że przewidywana w bieżącym roku 
budowa niektórych odcinków dróg musi zostać przeniesiona na przyszły 
rok. Przedwczoraj omawiałem z panią sołtys Okupa Małego taką właśnie 
sprawę, dlatego posłużę się przypadkiem ul. Kwiatowej w Okupie, aby na 
tym przykładzie wyjaśnić problem. W budżecie na budowę ul. Kwiatowej 
zabezpieczyliśmy 200 tys. zł zakładając, że cała inwestycja nie przekro-
czy 0,7 mln zł i brakującą kwotę uzupełnimy w ciągu roku z oszczędno-
ści na innych inwestycjach. Tymczasem wartość kosztorysowa budowy 
ul. Kwiatowej to 1.6 mln zł. Zważywszy jednak, że rozstrzygane przetargi 
są około 20% wyższe od wartości kosztorysowej, trzeba by zabezpieczyć 
na to zadanie ok. 2 mln zł. Odkładana od lat budowa ul. Przemysłowej 
w Łasku opiewała na 3,3 mln zł, faktyczne koszty budowy w bieżącym 
roku to niemal 4 mln zł, i tak jest na każdej inwestycji. W tym roku koszty 
inwestycji bardzo wzrosły, o czym niedawno pisałem, a ponadto nierzadko 
przetargi nie są rozstrzygane, gdyż żaden wykonawca nie składa oferty. 

Do tego w ciągu roku ujawniają się dodatkowe koszty, jak choćby 
budowa żłobka. Mając alternatywę: budowa żłobka przy dofinansowaniu 
państwa ponad 1,4 mln zł, czy ul. Kwiatowej wybór jest dość oczywisty, 
choć dla burmistrza i pracowników gminy najwygodniej byłoby nie po-
dejmować nowego zadania. Trzeba na parę miesięcy przesunąć w cza-
sie budowę ul. Kwiatowej. Mamy uzyskane kilka dni temu pozwolenie 
na budowę, inwestycja w pierwszej połowie przyszłego roku może być 
rozpoczęta. I na koniec – Szanowni Państwo Sołtysi, odpowiedzcie sobie 
uczciwie na pytanie, czy kiedykolwiek budowano w sołectwach gm. Łask 
tyle dróg co w ostatnich dwóch kadencjach. To od Was dowiedziałem się,  
że podczas jednej z kadencji nie wybudowano kilometra drogi. To w Oku-
pie, wprawdzie Wielkim, wybudowaliśmy w ub. roku ulicę w wysokim 
standardzie o długości ponad 2,1 km za kwotę ponad 2 mln zł, a w tym 
roku dołożyliśmy 40 tys. zł, aby ujawnioną zimą potrzebę lepszego od-
wodnienia drogi zaspokoić.
15 sierpnia 2018 r. Gabriel Szkudlarek

W ramach projektu przedsiębiorcy ze średnich miast bądź ich najbliż-
szej okolicy mogą uzyskać dofinansowanie w zakresie wybranych Krajo-
wych Programów Operacyjnych łącznie na kwotę ok. 600 mln zł. Jednym 
z nich jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), 

PakiEt DLa śrEDNich miaSt
Z uwagi na fakt, iż Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
wspiera działania mające na celu zwiększenie wzrostu gospodar-
czego w regionie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, w związku z realizacją założeń Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju, uruchomiło projekt strategiczny „Pa-
kiet dla średnich miast”. Projekt skierowany jest do miast poniżej  
20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz 
miast powyżej 15 tys. mieszkańców, będących stolicami powiatów.

w którym uruchomiona została druga edycja konkursu w ramach działa-
nia 3.2. Wdrożenie wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na ry-
nek. Powyższe dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów 
dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojo-
wych, zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produk-
tów. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.  
W ramach konkursu firmy mogą pozyskać nawet 20 mln zł dotacji na pro-
jekt. Nabór wniosków rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 r. 

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakład-
ce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie inter-
netowej www.miir.gov.pl/rozwoj-miast oraz w Punktach Informacji Fun-
duszy Europejskich.

Marek Michalik
prezes Zarządu ŁSSE S.A.
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Szanowni Państwo – Drodzy Rodacy! Przeżywamy szczególny czas świętowania setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. W tym jubileuszowym roku 
myślami często wybiegamy do tamtych dni, kiedy Polacy walczyli o odrodzenie wolnej 
Ojczyzny, bronili jej granic i pracowali dla odbudowania własnego suwerennego 
państwa. Wspominamy najważniejsze wydarzenia i postacie tamtych czasów, czcimy 
zasługi ojców niepodległości i niezliczonych bohaterów, dzięki którym nasz kraj  
po 123 latach zaborów powrócił na mapę polityczną Europy. Ale też staramy się 
odtworzyć, co czynili i co czuli wtedy nasi przodkowie; jakie dążenia i nadzieje nimi 
kierowały, do czego zmierzali i o czym marzyli.

 
 W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych prze-

żyć niż „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ostatnia powieść wybitnego autora, napisana zosta-
ła na gorąco, pod wrażeniem pierwszego entuzjazmu rodaków, ale też pierwszych rozczarowań; 
rozstrzygających zwycięstw, ale też brzemiennych w skutki błędów i zaniechań. Wrażliwość ar-
tystyczna i czuły „słuch społeczny” pozwoliły pisarzowi nie tylko docenić przełomowe dokona-
nia i osiągnięcia, ale też bezbłędnie rozpoznać zagrożenia oraz przewidzieć ich przyszłe skutki. 
Wszystko to, co kłębiło się wówczas w duszach Polaków, odnajdujemy w tej książce – testamen-
cie, apologii i przestrodze, którą u schyłku swego życia Żeromski pozostawił II Rzeczypospolitej.

 
 Dlatego w trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Pola-

ków do Narodowego Czytania właśnie „Przedwiośnia”. Jestem przekonany, że wspólna lektura 
tej pięknej mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed 
wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym 
jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie  
Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element 
krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi. Niech z kart jego powieści przemówią do nas i oży-
ją na nowo dyskusje o wymarzonych „szklanych domach” i sielska atmosfera Nawłoci. Ale nade 
wszystko niech „Przedwiośnie” przypomina o stale aktualnej potrzebie budowania Polski opartej 
na zasadach sprawiedliwości, równości i solidarności, które są najmocniejszym fundamentem siły 
i bezpieczeństwa państwa i narodu.

 
 Zachęcam jednocześnie do czytania Antologii Niepodległości, przygotowanej z myślą 

o tym jubileuszowym roku. Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zalicza-
ne do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Ufam, że wraz z Narodowym Czytaniem stanie się 
inspiracją do podejmowania wciąż na nowo debaty o sprawach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej 
Rzeczypospolitej. I jeżeli te nigdy niekończące się rodaków rozmowy umocnią w nas, współ-
czesnych, poczucie wspólnoty, umocnią ducha i zachęcą do jeszcze lepszej pracy na rzecz dobra 
wspólnego, będzie to najlepszy możliwy sposób uczczenia i owoc jubileuszu.

 
      Z wyrazami szacunku i sympatii
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

W Łasku akcja Narodowe Czytanie odbędzie w październiku. Więcej informacji na ten temat 
w kolejnym numerze.

NARODOWE CZYTANIE 
„PRZEDWIOŚNIA” SESJA RADY MIEJSKIEJ w Łasku - naj-

bliższe obrady radnych odbędą się 5 września 
br., poświęcone będą m.in. ustaleniu odrębnego 
obwodu głosowania w szpitalu, ulgom i cenom 
za usługi przewozowe ZKM (czy będą ulgi dla 
honorowych dawców krwi?) i drogom gmin-
nym. Początek obrad o godz. 14, sala Starostwa.

WYBORY SAMORZĄDOWE odbędą 
się 21 października br., a ewentualna dogrywka, 
czyli druga tura – na początku listopada. W Ła-
sku przedwyborcza kampania była dotąd nie-
mrawa, ale zaczyna się rozkręcać. 

DOżYNKI GMINNO-PARAFIALNE - 
odbędą się w tym roku w dniu 30 września br. 
w Teodorach.

NOWY ROK AKADEMICKI. Łaski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Łaskim 
Domu Kultury zaprasza na uroczyste 
rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019.  
25 września br. (wtorek), o godz. 17 inaugura-
cyjny wykład pt. „Religia, filozofia, nauka - trzy 
drogi ku prawdzie” wygłosi dr Marek Perek. 
Ponadto dla uczestników przygotowano kon-
cert muzyczny.

PIELGRZYMKA PIESZA na Jasna Górę 
– po raz 38 wyruszyła z łaskiej kolegiaty, piel-
grzymi modlili się w sanktuarium w Częstocho-
wie i 26 bm. wrócili do Łasku. 

AURA w sierpniu okazała się niezwykle 
łaskawa dla urlopowiczów i młodzieży ko-
rzystającej z wakacyjnego wypoczynku, choć 
tego samego z powodu suszy nie mogą powie-
dzieć rolnicy. Afrykańskie upały (do 37 st. C) 
były jednak dokuczliwe dla pracujących. Su-
sza spowodowała zmniejszenie plonów zbóż 
i buraków cukrowych, za to obrodziły drzewa 
owocowe. W przesuszonych lasach nie ma też 
grzybów.

STRAżNICY Państwowej Straży Ło-
wieckiej zatrzymali w lesie w rejonie Anieli-
na dwóch polujących myśliwych, w tym Duń-
czyka. Obydwaj polowali na terenie obwodu 
łowieckiego Wojskowego Koła Łowieckiego 
„Lis” z Łasku. Jak się okazało, cudzoziemiec 
nie miał stosownego pozwolenia na odstrzał 
zwierzyny. O dziwo, wiedział o tym zapewne 
nasz myśliwy…

MICHAŁ BRYL z Łasku z duetowym 
partnerem Grzegorzem Fijałkiem stanął na po-
dium turniejowego Pucharu Świata w siatków-
ce plażowej w Hamburgu udowadniając tym 
samy, że należy do najlepszych zawodników 
w tej dyscyplinie. Gratulujemy!

BOCIANY w tym roku wcześniej niż zwy-
kle opuszczają nasz kraj, a dotyczy to głównie 
ptasiej młodzieży. Tak właśnie stało się również 
w Łasku. Rodzice młodzieży odlecą zapewne 
nieco później.

ŚMIERĆ NA DRODZE. Ostatniego dnia 
lipca br. około godz. 18.30 jadący drogą woje-
wódzką Burzenin – Widawa samochód osobo-
wy Volkswagen Golf kierowany przez 24-latka 
na łuku zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kie-
rowca zginął na miejscu. Śledztwo prowadzone 
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku 
ma wyjaśnić przyczyny tragedii.

    

Zakończyła się coroczna przerwa konserwa-
cyjna łaskiej pływalni. Wymieniono wodę 
i wykonano bieżącą konserwację wszystkich 
urządzeń. Tym razem wykonano także grun-
towny remont holu i szatni. Pojawiły się nowe 
płytki podłogowe, szafki z zamkami elektro-
nicznymi, przebieralnie oraz natryski. Wszyst-
ko po to, aby zwiększyć komfort i zadowolenie 
amatorów pływania.

Godziny otwarcia pływalni:
poniedziałek - piątek 14 - 20
sobota - niedziela 11-18

PŁyWaLNia PO LiftiNGu  
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Ruch w sieci internetowej, tak jak ruch drogowy, wymaga od nas 
przestrzegania pewnych reguł bezpieczeństwa. 

Nikt rozsądny nie przechodzi przez ulicę przy czerwonym świetle. Jeśli 
nie ma sygnalizacji świetlnej, to przed przejściem należy spojrzeć w lewo, 
potem w prawo, jeszcze raz w lewo i po stwierdzeniu, że nie nadjeżdża żaden 
pojazd, można spokojnie przejść na drugą stronę ulicy. Tak samo nikt roz-
sądny nie daje nieznanej osobie swojego portfela z pieniędzmi. A właśnie tak 
często robimy w internecie, kiedy nie przestrzegamy podstawowych zasad 
bezpieczeństwa i przelewamy swoje pieniądze na konta przestępców lub też 
dajemy im dostęp do naszych wrażliwych danych, i w ten sposób pozwalamy 
się okraść. 

BEZPIECZNY KOMPUTER – TO PODSTAWA
Jeśli decydujemy się robić zakupy w sieci, musimy zadbać o swoje bez-

pieczeństwo. Przede wszystkim nasz komputer musi być bezpieczny. Na to 
bezpieczeństwo składają się dwa elementy: nasze zachowanie w sieci i zain-
stalowane oprogramowanie. 

Jeśli nie prowokujemy losu i nie wchodzimy na podejrzane strony,  
to jest wysoce prawdopodobne, że sami nie ściągniemy do swojego kompute-
ra złośliwego oprogramowania, które może ułatwić przestępcom okradzenie 
nas. Nie powinniśmy też sami instalować na komputerze oprogramowania 
z nieznanych źródeł czy nielegalnych kopii oprogramowania znanych firm. 

WAżNY PROGRAM ANTYWIRUSOWY
Jeżeli ostrożnie zachowujemy się w sieci, mamy legalne oprogra-

mowanie, to jeszcze potrzebny będzie nam strażnik naszego komputera,  
czyli program antywirusowy, który chroni nas także przed oprogramowaniem 
szpiegującym. Co ważne - nasz program antywirusowy musi być na bieżąco 
aktualizowany przez dostawcę tego programu. Koszt takiego rozwiązania to 
kwota ponad stu złotych w skali roku. Istnieje także darmowe oprogramo-
wanie antywirusowe, które można ściągnąć z internetu. Do nas należy decy-
zja, które oprogramowanie wybrać: płatne czy bezpłatne. Najlepszym wyj-
ściem jest skorzystanie z rady kogoś kto już od dawna korzysta z komputera. 
Niektóre banki proponują swoim klientom oprogramowanie antywirusowe. 
Często można z niego korzystać przez kilka miesięcy, a potem kupić je po 
promocyjnej cenie. 

Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić do zakupów w internecie. Zakupy 
w sieci oznaczają, że zaczynamy wchodzić na strony, których do tej pory nie 
odwiedzaliśmy i nie wiemy czy są bezpieczne. 

NIE UFAJ LINKOM, ZAŁĄCZNIKOM I WYSZUKIWARKOM
Ważne jest to jak dotrzemy na taką stronę. Należy unikać wchodzenia 

na daną witrynę z linków, które otrzymujemy w wysyłanych do nas wiado-
mościach elektronicznych, ani też nie powinniśmy wchodzić na stronę klika-
jąc w znaleziony w wyszukiwarce adres. Może się bowiem okazać, że ktoś 
chce nas zwabić na stronę o podobnej nazwie do tej, którą rzeczywiście jeste-
śmy zainteresowani. Dlatego za każdym razem powinniśmy sami wpisywać 
w przeglądarkę adres sklepu czy serwisu, a nawet banku w którym mamy 
konto. 

KŁÓDKA I HTTPS
Przede wszystkim należy stwierdzić czy przy nazwie witryny, na której 

chcemy robić zakupy, widnieje napis https zamiast http. Powinniśmy także 
widzieć symbol kłódki, który oznacza bezpieczne połączenie internetowe. 
Były już jednak przypadki ataków na internautów przy użyciu autentycznych 
certyfikatów na fałszywych stronach. Aby wyeliminować to ryzyko, należy 
kliknąć w symbol kłódki na witrynie i wyświetlić informacje na temat certy-
fikatu bezpieczeństwa danej witryny. W przypadku najpopularniejszej w Pol-
sce witryny zakupowej, czyli allegro.pl, po kliknięciu w kłódkę pojawi się 
podobnie wyglądająca informacja:

Jak bEzPiEczNiE kuPOWać W SiEci
Jeśli klikniemy w prostokąt z napisem „wyświetl certyfikat” powinien po-

jawić się podobnie wyglądający komunikat:

Można także skorzystać z pomocy najpopularniejszej w Polsce wyszuki-
warki internetowej google. Wystarczy wkleić w wyszukiwarkę poniższy link 
i na końcu wpisać adres sprawdzanej strony. W naszym przypadku będzie to 
allegro.pl

http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=adres_strony

W rezultacie ukaże się nam podobnie wyglądający komunikat:

SPRAWDZAJ KAżDĄ NOWĄ WITRYNę
Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić coś u danego sprzedawcy w in-

ternecie to warto sprawdzić jego dane kontaktowe i identyfikacyjne. Brak 
numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powinien nas zaniepokoić. 
Warto też sprawdzić, jakie metody płatności proponuje sprzedawca. Jeżeli jest 
to jedna metoda płatności i żąda się od nas zapłacenia z góry za dany towar to 
taka transakcja może być ryzykowna. Serwisy cieszące się uznaniem zwykle 
oferują możliwość zrealizowania zakupu na kilka sposobów, np. z użyciem 
karty płatniczej, czy za pośrednictwem różnych banków jako szybkie i bez-
pośrednie płatności. 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych 
programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. 
z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Banko-
wości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakre-
sie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, 
przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

 
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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W związku z likwidacją jednego ze szpitali zarządzanych 
przez Centrum Dializa Sp. z o.o., która jest także dzier-
żawcą szpitala w Łasku, zarząd spółki postanowił prze-
kazać znaczną część jego aparatury i wyposażenia na po-
trzeby pacjentów łaskiej placówki leczniczej.

Część dostarczanej właśnie aparatury medycznej stanowiła wcze-
śniej wyposażenie oddziału kardiologii inwazyjnej w Tarnowskich 
Górach. Wśród przywiezionego do szpitala w Łasku sprzętu jest m.in. 
sztuczna nerka do hemodializy, pompy infuzyjne, kardiomonitory, apa-
rat EKG, Holter EKG i Holter ciśnieniowy, aparatura dla pracowni endo-
skopowej, aparat USG i KTG dla oddziału położniczego, specjalistyczne 
łóżka, defibrylatory, ssaki elektryczne i inny sprzęt medyczny.

Obecnie wspomniany sprzęt wprowadzany jest na stan szpitala i wy-
rabiane są tzw. paszporty techniczne, które musi posiadać aparatura lecz-
nicza.                  DM

W ŁaSkim SzPitaLu PrzybyŁO 
SPrzętu mEDyczNEGO
O 110 urządzeń medycznych  wartości 2 mln 270 tys. zł wzbogacił się szpital w Łasku.

Podczas 45. sesji Rady Powiatu Łaskiego radni przyjęli uchwałę 
zmieniającą podział powiatu na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała stanowi realizację upo-
ważnienia ustawowego zawartego w art. 453 i  art. 454 § 1 i § 2 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, zgodnie z którym w celu prze-
prowadzenia wyborów, powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem 
wyborczym jest jedna gmina. W każdym okręgu wybiera się od 3 do 10 
radnych.

Zgodnie z art. 454 § 3 ww. ustawy w celu tworzenia okręgów możli-
we jest łączenie gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypada-
jąca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla 
okręgów, wynosiłaby mniej niż 3.

Wojewoda łódzki w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 21/2018 z dnia 
12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w woje-
wództwie łódzkim ustalił liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu 
Łaskiego - 17. 

Starosta łaski dokonał analizy aktualnego podziału powiatu na okręgi 
wyborcze, uwzględniając liczbę mieszkańców wg stanu ewidencji ludno-
ści na koniec roku 2017 r. Norma przedstawicielstwa dla powiatu łaskie-
go wynosi 2910,8235. Natomiast podział mandatów w powiecie łaskim 
w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego prezentuje się następująco.

trzy OkręGi 
W WybOrach 
DO raDy POWiatu 
ŁaSkiEGO
W tegorocznych wyborach samorządowych 
mieszkańcy powiatu łaskiego będą wybierać 
swoich przedstawicieli do samorządu 
powiatowego w trzech okręgach wyborczych. 

Trzy okręgi w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego 

 

W tegorocznych wyborach samorządowych mieszkańcy powiatu łaskiego będą wybierać 

swoich przedstawicieli do samorządu powiatowego w trzech okręgach wyborczych.  

 Podczas 45. sesji Rady Powiatu Łaskiego radni przyjęli uchwałę zmieniającą podział 

powiatu na okręgi wyborcze o raz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Uchwała stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 453 i  art. 454 § 1 i § 

2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, zgodnie z którym w celu przeprowadzenia 

wyborów, powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina. W 

każdym okręgu wybiera się od 3 do 10  radnych. 

 Zgodnie z art. 454 § 3  ww. ustawy w celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie 

gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca 

z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3. 

 Wojewoda łódzki w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 21/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad  

powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim ustalił liczbę radnych wybieranych do Rady 

Powiatu Łaskiego  - 17.  

  

 

Kod 
TERYT Gmina Liczba 

mieszkańców 

Ułamkowa liczba 
mandatów   w gminie 
(liczba 
mieszkańców/norma 
przedstawicielstwa) 

Liczba 
mandatów  
w gminie 
wynikająca 
z zaokrągleń 

100300 powiat łaski 49484   

100301 gm. Buczek 5060 1,7383 2 

100302 gm. Łask 27121 9,3173 9 

100303 gm. Sędziejowice 6430 2,2090 2 

100304 gm. Widawa 7513 2,5811 3 

100305 gm. Wodzierady 3360 1,1543 1 
 

Na podstawie weryfikacji oraz konsultacji z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego 

w Łodzi, zgodnie z art. 454 § 3  ww. ustawy stwierdzono, iż gmina Widawa wg. wyliczonej 

Na podstawie weryfikacji oraz konsultacji z Delegaturą Krajowego 
Biura Wyborczego w Łodzi, zgodnie z art. 454 § 3 ww. ustawy stwierdzo-
no, iż gmina Widawa wg wyliczonej normy przedstawicielstwa nie może 
być połączona w jeden okręg z innymi jednostkami samorządu terytorial-
nego. Istnieje zatem konieczność utworzenia dla ww. jednostki odrębnego 
okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego.

normy przedstawicielstwa nie może być połączona w jeden okręg z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego. Istnieje zatem konieczność utworzenia dla ww. jednostki odrębnego 

okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego. 

 

Okręg 
wyborczy 

Gminy 
wchodzące  
w skład okręgu 

Liczba 
mieszkańców 

Ułamkowa liczba 
mandatów w okręgu 
(liczba 
mieszkańców/norma 
przedstawicielstwa) 

Liczba 
mandatów  
w okręgu 
wynikająca 
z zaokrągleń 

 1 gm. Łask 27121 9,3173 9 

2 

gm. Buczek, 
gm. 
Sędziejowice, 
gm. 
Wodzierady  

14850 5,1016 

 
 

5 

3 gm. Widawa 7513 2,5811 3 

 

Połączenie gminy Wodzierady, Sędziejowice i Buczek w jeden okręg wyborczy jest 

dopuszczalne, ponieważ rozgranicza je gmina Łask która spełnia  wymóg samodzielnego 

okręgu wyborczego. 

Więcej informacji na temat zbliżających się wyborów samorządowych znaleźć można 

na stronie www.lask.com.pl 

 

Dariusz Cieślak  

 

 

 

Połączenie gminy Wodzierady, Sędziejowice i Buczek w jeden okręg 
wyborczy jest dopuszczalne, ponieważ rozgranicza je gmina Łask, która 
spełnia wymóg samodzielnego okręgu wyborczego.

Więcej informacji na temat zbliżających się wyborów samorządo-
wych znaleźć można na stronie www.lask.com.pl

Dariusz Cieślak 
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Inwestycja realizowana jest we współpracy z samorządem gminnym, 
który na ulicach: Spacerowej, Katowickiej i Wojska Polskiego przebudo-
wuje kanalizację sanitarną i w ramach tej inwestycji, po jej zakończeniu, 
odtworzy połowę nawierzchni drogi (do osi jezdni). 

Zarząd Powiatu Łaskiego postanowił skorzystać z okazji i już za po-
wiatowe pieniądze objąć remontem pozostałą część wspomnianych dróg. 
W ten sposób uda się położyć nową nawierzchnię na całej szerokości. 
Wartość całkowita tego zadania to blisko 350 tysięcy złotych. 

Ulica Spacerowa zostanie wyremontowana na odcinki blisko 350 
metrów od ulicy Swojskiej do placu Gwieździstego. Roboty na ulicy Ka-

towickiej obejmą fragment od placu Gwieździstego do początku istnie-
jącej nowej nawierzchni. Ulica Wojska Polskiego to blisko 600-metrowy 
odcinek od drogi wojewódzkiej do ulicy Obwodowej. Z kolei na ulicy 
Wojska Polskiego wykonany zostanie remont istniejącej nawierzch-
ni przy pomocy betonu asfaltowego, natomiast dwa pozostałe odcinki 
otrzymają dwie nowe warstwy z betonu asfaltowego.

Rozpoczęcie prac uzależnione będzie od zakończenia realizacji za-
dania kanalizacyjnego gminy Łask. O wszystkich pracach i ewentual-
nych utrudnieniach w ruchu informować będziemy na bieżąco na stronie 
www.lask.com.pl        Dariusz Cieślak 

bęDą LEPSzE DrOGi W kOLumNiE
Gospodarze powiatu łaskiego podpisali umowę na remont trzech dróg powiatowych znajdujących się na terenie Kolumny. 

Prace remontowe będą realizowane na 400-metrowym odcinku drogi 
powiatowej Górki Grabińskie – Siedlce – Emilianów, od działki PKP 
w Siedlcach w kierunku Korczysk.

Wykonawca w pierwszej kolejności oczyści istniejącą nawierzch-
nię drogi, ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi jezdni. Następnie 
odtworzy w terenie oś istniejącej drogi i ułoży dwie warstwy asfaltowe 
(wyrównawczą i ścieralną). Utwardzone destruktem bitumicznym zo-
staną również pobocza. Na zakończenie wykonane zostanie odmulenie 

istniejących rowów przydrożnych oraz oznakowanie pionowe według 
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Umowa z wykonawcą przewiduje, że wspomniane prace wykona-
ne zostaną do końca września. W związku z tym wystąpią utrudnie-
nia w ruchu. Szczegółowe komunikaty będą publikowane na stronie  
www..lask.com.pl

Koszt wszystkich robót to blisko 170 tysięcy złotych. 
Dariusz Cieślak 

ruSza rEmONt DrOGi POWiatOWEJ W SiEDLcach
Zarząd Powiatu Łaskiego podpisał umowę z wykonawcą remontu drogi powiatowej w Siedlcach. Postępowanie 
przetargowe na realizację tego zadania wygrała firma Włodan. 

Na starcie wyścigu stawiło się ponad 100 
zawodników z Polski i zagranicy. Rywalizacja 
była bardzo emocjonująca. Pierwszy etap ro-
zegrany został na terenie gminy Sędziejowice, 
drugi w gminie Buczek, a gospodarzem trzecie-
go odcinka była gmina Rzgów. 

25. WyściG kOLarSki „PO ziEmi ŁÓDzkiEJ” za Nami
W dniach 16-19 sierpnia na terenach powiatu łaskiego i łódzkiego wschodniego rozegrana została kolejna edycja 
międzynarodowego wyścigu kolarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”.

W niedzielę 19 sierpnia br. rozegrany zo-
stał ostatni etap wyścigu „Po Ziemi Łaskiej”. 
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Ro-
sjanin Sharov Grigoriy, na miejscu drugim 
uplasował się Estończyk Härm Rait, a na trze-
cim Czech Čekal Josef.

– Dziękuję wszystkim ekipom za udział 
i sportową rywalizację na wysokim poziomie. 
Wszystkim którzy wspierali nasze stowarzy-
szenie, sponsorom i przedstawicielom samo-
rządów dziękuję za okazaną pomoc. Słowa 
podziękowania kieruję również do całego ko-
mitetu organizacyjnego oraz wolontariuszy za 
ciężką i mozolną pracę. To był bardzo udany 
wyścig. – powiedział po zakończeniu imprezy 
Andrzej Syska, dyrektor wyścigu i prezes Sto-
warzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”. 

Wydarzenie było współfinansowane z bu-
dżetu powiatu łaskiego.

Szczegółowe wyniki i więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.tourdelodz.eu  
oraz na facebooku.                      Dawid Mataśka
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 W dalszej kolejności zostanie zaprojekto-
wana sieć internetowa do pozostałych sołectw 
w gminie. Zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci światłowodowej wymaga uzyskania zgo-
dy wszystkich właścicieli działek, przez które 
planowany jest przebieg sieci. Zadanie to reali-

zuje firma z Warszawy w ramach umowy pod-
pisanej ze stroną rządową na realizację progra-
mu (POPC). Gmina Buczek nie ponosi kosz-
tów realizacji tej inwestycji.  

Szczegółowe informacje na temat firmy 
realizującej tą inwestycję są zamieszczone na 

stronie internetowej gminy Buczek i w infor-
macji przekazanej sołtysom do wywieszenia na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. 

W.Sz.

BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ   
W ramach realizacji rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w gminie Buczek 
rozpoczęto budowę sieci światłowodowej dla potrzeb łączy internetowych nie wolniejszych niż 30 
Mb/s. W pierwszej kolejności beneficjentami tego programu na terenie gminy będą szkoły podstawowe 
w Czestkowie i Buczku, do których bezpłatnie doprowadzone zostaną łącza światłowodowe dla sieci 
internetowej o przepustowości minimum 100 Mb/s. 

Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę wychowawczą, medyczną, bo-
gaty program sportowo-rekreacyjny oraz posiłki. Dzieci na  półkoloniach 
otrzymywały codziennie śniadanie, a także obiad  z deserem. Zajęcia in-
tegracyjne oraz sportowe odbywały się w obiektach Szkoły Podstawo-
wej w Buczku oraz na kompleksie boisk „Orlika”. W programie znalazły 
się zajęcia przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczku. 
Dzieci obejrzały dwa spektakle prezentowane przez aktorów z Krakowa: 
„Jak Dyzio stał się dobrym dzieckiem” oraz „Kolorowy talerz”.

Dużą radość sprawiły wyjazdy do „Solparku” w Kleszczowie. Pod-
czas trzech pobytów sprawdziły swoją kondycję, pokonując kolejne me-
try na dużym basenie, spędzały też czas w ciepłym jacuzzi, szalały na 
zjeżdżalni.

Na zakończenie odbyła się wycieczka do kina na bajkę „I nie ma 
mocni 2”, która spodobała się zarówno młodszym jak i starszym uczest-

PÓŁKOLONIE ZA NAMI
Już po raz kolejny w wakacje odbyły się półkolonie dla dzieci 
z gminy Buczek. Ich organizatorami byli: KRIR z Warszawy 
oraz gmina Buczek. Zajęcia odbywały się w dniach 16-25 lipca 
br. Brało w nich udział 70 dzieci. Rodzice za 10-dniowy pobyt 
dziecka płacili 50 zł w przypadku, gdy byli płatnikami KRUS, 
a jeśli nie - to 100 zł.

nikom. Codziennie wychowawcy przeprowadzali gry i zabawy integra-
cyjne lub rozgrywki sportowe. Program został tak ułożony, aby zacieka-
wić i zadowolić milusińskich. 

Dziesięć dni minęło bardzo szybko.
R.N.

Na ogłoszony konkurs w ustawowym terminie wpłynęła tylko jedna 
oferta – pani Moniki Kochanek, która dotychczas pełni funkcję dyrekto-
ra Gminnego Przedszkola w Buczku. Konkurs przeprowadzony został 
w oparciu o przepisy prawa oświatowego i składał się z dwóch etapów. 
Pierwszy etap miał na celu zapoznanie się ze złożoną ofertą oraz spraw-
dzenie czy złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Na tym 
etapie wydana została uchwała komisji konkursowej o dopuszczeniu do 
dalszego postępowania konkursowego, w którym kandydatka miała za 
zadanie przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki. 
Komisja po dodatkowo zadanych pytaniach dokonała oceny merytorycz-
nej w głosowaniu tajnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Monika 
Kochanek pozytywnie przeszła postępowanie konkursowe na stanowi-
sko dyrektora Gminnego Przedszkola w Buczku.

M.Z.

WYBRANO DYREKTORA 
PRZEDSZKOLA
25 lipca br. w Urzędzie Gminy w Buczku odbył się konkurs 
na dyrektora Gminnego Przedszkola w Buczku. W skład 
komisji konkursowej, powołanej przez wójta gminy Buczek,            
weszli przedstawiciele kuratorium oświaty, gminy Buczek, 
rady pedagogicznej, rady rodziców oraz przedstawiciele 
reprezentujący organizacje związkowe. 

Wakacje za nami. Wśród buczkowskiej młodzieży znalazły się 
osoby, które skorzystały z wakacyjnej oferty biblioteki. We 
wtorki i środy odbywały się zajęcia z malowania na szkle, przez 
miesiąc odbyło się 9 spotkań i wzięło w nich udział 60 dzieci. 

Na warsztatach powstały prace zaskakujące pomysłowością i orygi-
nalnością. W piątki próbowano zamienić plastikowe butelki w „dzieła 
sztuki” oraz stworzyć ze zwykłych koralików niezwykłe cudeńka. 

Przed nami jeszcze oczekiwana noc w bibliotece i końcowa część 
spotkań sierpniowych. Zapraszamy do biblioteki!           

  A.H.

WAKACJE W BIBLIOTECE

ruSza rEmONt DrOGi POWiatOWEJ W SiEDLcach
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1. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI DOCHODÓW  
I WYDATKÓW BUDżETOWYCH. 

Gospodarka finansowa w I półroczu 2018 roku prowadzona była na 
podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Buczek z  20 grudnia 2017 r. Budżet wynosił po stronie: 

- dochodów 23.987.673 zł 
- wydatków 25.344.608,60 zł. 
Po zmianach w okresie sprawozdawczym: 
- plan dochodów wynosi 24.253.469,28 zł
- plan wydatków wynosi 25.610.404,88 zł. 
Realizacja budżetu w I półroczu nastąpiła z zachowaniem równowagi 

budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wyni-
kających z planu rocznego. 

Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie 
12.060.151,98 zł, co stanowi 49,73%.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia 
się następująco:

- dochody bieżące - plan 21.522.177,28 zł, wykonanie - 11.882.027,98 zł,  
co stanowi 55,21% planu

- dochody majątkowe - plan 2.731.292,00 zł, wykonanie - 178.124,00 zł,  
co stanowi 6,52% planu. 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 11.812.924,49 zł, 
co stanowi 46,13% planu. 

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia 
się następująco:

- wydatki bieżące - plan 19.688.404,88 zł, wykonanie - 9.530.631,29 zł,  
co stanowi 48,41% planu 

- wydatki majątkowe - plan 5.922.000 zł, wykonanie - 2.282.293,20 zł,  
co stanowi 38.54% planu.

W I półroczu podejmowane były starania mające na celu pozyskanie 
dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:

- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie 
środków wysokości 135.050 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych - na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przy-
znane. Obecnie realizowana jest inwestycja na zadaniu, które otrzymało to 
wsparcie, to jest: konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej 
w miejscowości Wola Bachorska.

- złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie 
inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bachorzyn. Obec-
nie podpisano umowy i wszystkie trzy projekty są już w fazie realizacji - 
pozyskane środki to kwota 15.000 zł. 

- w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą „Budo-
wa systemu e-usług w gminie Buczek”. Wniosek został zaakceptowany 
i w dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowa-
nie wysokości 385.880,40 zł. Projekt zakłada wymianę wszystkich wodo-
mierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System będzie dawał 
możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. 
W chwili obecnej projekt jest już w fazie realizacji.

- w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą 
„Przedszkole na medal” - w wysokości 725.311,25 zł. W dniu 6.06.2017 r. 
została podpisana umowa na realizacje zadania. Część środków na re-
alizację zadania wpłynęła w formie zaliczki już w 2017 roku wysokości 
246.640 zł. W roku 2018 wpłynęła już pozostała kwoty, tj. 478.671,25 zł. 
Do końca sierpnia 2018 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone.

- w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Budowa targowiska 
stałego Mój Rynek z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek”. 20 lute-

WykONaNiE buDżEtu GmiNy buczEk
za i PÓŁrOczE 2018 rOku

go br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie po-
mocy. Dofinansowanie wynosi 672.348 zł. Obecnie rozpoczęły się prace 
inwestycyjne. Zakończenie zadania nastąpiło w kwietniu.

- w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Rozbudowa i przebu-
dowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastruk-
turą”. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 250.587 zł.  
Rozpoczęły się już prace inwestycyjne. Zakończenie zadania nastąpi 
w kwietniu.

- w roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości 
na środki wysokości 45.540 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z  gminy Buczek. Dotacja wpłynęła już 
na rachunek budżetu gminy. Zakończenie zadania planowane jest do końca 
sierpnia 2018 roku. 

- w roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę 
dotacji. Wysokość przyznanych środków to 14.000 zł, po 7 tys. dla OSP 
w Buczku i Maleni.

- w czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwen-
cji oświatowej dla gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. 
Wniosek na kwotę 51.336 zł zawiera zakup pomocy naukowych dla Szko-
ły Podstawowej w Czestkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, 
fizycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy jest niezbędny ze względu na 
zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z re-
formą systemu edukacji.

- w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą 
„Uczmy się dla życia”. Wniosek realizowany byłby przez Szkołę Podsta-
wową w Czestkowie. W ramach wniosku odbywałyby się zajęcia biolo-
giczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe byłoby przepro-
wadzenie modernizacji pracowni informatycznej, przeprowadzone byłyby 
szkolenia dla nauczycieli. Dzieci z dysfunkcjami miałyby możliwość ko-
rzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy byłby również 
zakup pomocy naukowych. W chwili obecnej wniosek przeszedł już oce-
nę formalną. Wartość projektu to 805.958,75 zł. Wkład własny 56.500 zł. 
Możliwa kwota do pozyskania to 749.458,75 zł.

Łącznie, w wyniku starań o pozyskanie środków zewnętrznych, bu-
dżet gminy Buczek może zasilić kwota 3.044.511,40 zł.

2. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
BUDżETU. 

Na dzień 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie spra-
wozdawczym, wielkość przychodów budżetu gminy Buczek na rok 2018 
przedstawia się następująco:

- Przychody - plan - 1.800.000 zł, wykonanie - 940.540,46 zł 
 w tym: 
- wolne środki z lat ubiegłych - plan - 940.540 zł, wykonanie - 

940.540,46 zł,
- pożyczki - plan 859.460 zł, wykonanie - 0 zł.
Na dzień 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie spra-

wozdawczym, wielkość rozchodów budżetu gminy Buczek na rok 2018 
przedstawia się następująco:

- Rozchody – plan - 443.064,40 zł, wykonanie - 221.532,20 zł 
Zaplanowane rozchody stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w latach 2014-2017, zgodnie z zawartymi umowami. Spłata po-
życzek przebiega zgodnie z planem. 

11
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WykONaNiE buDżEtu GmiNy buczEk za i PÓŁrOczE
3. INFORMACJA O STANIE ZADŁUżENIA NA DZIEń 

30.06.2018 R. 
Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2018 roku nie skorzystała z kre-

dytów bankowych, zaciągnięta jest pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, wy-
sokości 2.379.549,92 zł, która zostanie umorzona w 50% po spłacie 50%. 
Na kwotę tą składają się następujące zobowiązania zaciągnięte w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w latach 2014-2017 na następujące zadania ekologiczne:

- przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych 
w gm. Buczek

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednoro-
dzinnych w oparciu o zestawy pomp ciepła lub kolektorów słonecznych na 
terenie gminy 

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów i Główna
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne,  

gm. Buczek.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Gmina Buczek zamierza zrealizować kolejną inwestycje drogową,  
polegającą na remoncie drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości 
Józefatów. Remont drogi odbędzie się na odcinku 290 m, tj. od skrzyżo-
wania z drogą przez wieś w kierunku Ignacowa do granicy z gminą Zelów.  
Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu i jest nim Fir-
ma WŁODAN A. Włodarczyk z Pabianic, która zadanie ma wykonać  
w terminie do 30.09.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie około 100 tys. zł.

P.L.

kOLEJNy rEmONt DrOGi 
Wójt gminy Buczek ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia 20 
sierpnia do 30 września br.  Limit środków  jest ograniczony, w związku 
z powyższym o przyznaniu dotacji na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków decydować będzie kolejność złożonych kompletnych 
wniosków. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy Bu-
czek, pokój nr 17,  w godzinach pracy UG.

W.Sz.

OGŁOSzENiE

8 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Buczku odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego Sylwii Goździk, nauczyciela 
Gminnego Przedszkola w Buczku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu było odbycie wymaganego stażu, który wynosi 2 lata  
i 9 miesięcy, oraz złożenie przez kandydata wniosku i stosownych dokumentów. Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego kończy się egzaminem, który organizuje organ prowadzący szkołę.

aWaNS zaWODOWy zDObyty

 Egzamin rozpoczyna się prezentacją dorob-
ku zawodowego nauczyciela z okresu odbytego 
stażu, ponadto  kandydat udziela odpowiedzi na 

pytania członków komisji egzaminacyjnej, któ-
rymi byli między innymi eksperci z listy ustalo-
nej przez ministra edukacji narodowej. Pani Syl-

W ramach konserwacji na długości 0,84 km oczyszczona zostanie stara 
nawierzchnia i wyrównana warstwą asfaltu. Wykonanie tych prac umożli-
wi położenie nowej nakładki asfaltowej. Ponadto wyregulowane zostaną 
zawory wodociągowe, pobocza drogi będą  utwardzone warstwą destruktu. 
Roboty wykonane zostaną do końca października 2018 r.            W.Sz.

kONSErWacJa  DrOGi W  LuciEJOWiE
6 sierpnia br. otworzono oferty w przetargu na wykonanie 
konserwacji drogi gminnej w Luciejowie. Wykonawcy złożyli 
dwie oferty. Cena najniższej z ofert - 257.920,94 zł, a udzielona 
gwarancja  wynosi 60 miesiecy. Podpisanie umowy  nastąpi  
we wrześniu br. 

Zawody skupiły liczne grono nie tylko do-
rosłych wędkarzy, ale także dzieci.  Tego dnia  
już od godz. 6.45 dwudziestu sześciu wędkarzy 
Stowarzyszenia zajęło miejsca wokół zbiorni-
ka retencyjnego w Buczku, chcąc wziąć udział 
w zawodach o Puchar Wójta. W dniu zawo-
dów złowiono ok. 10 kg ryb, przeważał karp. 
W kategorii seniorów ponad 2,7 kg ryb złowił 
lider zawodów Michał Urbaniak, II miejsce za-
jął Bartłomiej Jędryka, a miejsce III przypadło 
Włodzimierzowi Ratajczykowi.

W kategorii juniorów ponad 1,2 kg ryb zło-
wił Hubert Świtała i on okazał się najlepszy 
w tej kategorii, II miejsce zajął Kacper Rękie-

WęDkarSki Puchar WÓJta W buczku
W piękny słoneczny niedzielny poranek w gminie Buczek odbyły się zawody wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Buczek Bronisław Węglewskiego.

wicz, natomiast trzecie miejsce przypadło Ad-
rianowi Światale.

Bardzo miłą niespodzianką okazał się wy-
stęp w zawodach jedynej dziewczyny, która wy-

grała w  kategorii juniorów. Monika Marynow-
ska złowiła ok. 0,7 kg ryb.

Finaliści zawodów otrzymali okolicznościo-
we puchary ufundowane przez wójta gminy Bu-
czek.       E.K.11

10

wia zdała egzamin bardzo dobrze i otrzymała od 
przewodniczącej komisji gratulacje i stosowne 
zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

M.Z.
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Jako trener, w 1983 roku, prowadziłem zespół w IV lidze. Służbę 
wojskową w naszej jednostce kończył Jacek Podsiadło – bramkarz, wy-
chowanek „Włókniarza” Zgierz. Trenerem tego klubu był Władysław 
Soporek, były zawodnik ŁKS Łódź, mistrz Polski z 1958 roku i jedno-
cześnie król strzelców polskiej ligi za zdobycie 19 bramek, reprezentant 
Polski. To on wyraził zgodę na grę w naszym klubie tego zawodnika. 
Pan Władysław był kilkakrotnie na naszym stadionie.

W 1986 roku rozegrano mecz IV ligi na naszym boisku między dru-
żynami MZKS Budowlani i LKS Jankowy k. Kępna. W trakcie meczu 
okazało się, że w drużynie gości występuje nieuprawniony zawodnik 
Andrzej Nowak. Zgłoszona do sędziów w przerwie meczu konfrontacja 
zawodników z kartami licencyjnymi została potraktowana niezbyt pro-
fesjonalnie, a wręcz opieszale. W efekcie dokonano zmiany zawodnika, 
a Nowaka w skryciu wywieziono ze stadionu. Zrobiło się duże zamie-
szanie, w wyniku którego drużyny nie dokończyły zawodów. Przyznano 
obopólny walkower. Całe to zdarzenie opisał dwukrotnie red. Tomasz 
Jagodziński na łamach „Przeglądu Sportowego” (red. Jagodziński jest 
obecnie dyrektorem Muzeum Sportu Olimpijskiego w Warszawie).

Do odnoszonych sukcesów w szczególny sposób przyczyniali się 
koledzy z zespołu. Mam na myśli Antoniego Strzelczyka, który charak-
teryzował się niezwykłą wydolnością organizmu przy swojej drobnej 
budowie ciała, dużą skutecznością oraz dobrym przygotowaniem tech-
nicznym. Mimo licznych kontuzji czynnie uprawiał sport przez ponad  
25 lat. Inne kluby wykazywały duże zainteresowanie pozyskaniem Tolka 
do swoich drużyn.

Zdobywane przez Romana Kazimierczaka bramki w znacznym stop-
niu pomogły odnieść wiele wspaniałych zwycięstw. Niestety częste ob-
rażenia tego zawodnika, a zwłaszcza uraz odniesiony w meczu w Toma-
szowie Mazowieckim (zderzenie w wyskoku do główki z bramkarzem 
Bogdanem Czapnikiem, obaj zawodnicy zostali wtedy odwiezieni do 
szpitala), powodowały przerwy w uprawianiu sportu. 

Z kolei czołowy zawodnik LZS Dłutów, który zasilił nasz klub - Ma-
ciej Bukowiecki - precyzyjnymi długimi wyrzutami piłki z autu, zwo-
dami i lewonożnymi uderzeniami powodował duże zagrożenie bramki 
przeciwnika. 

Znaczną rolę w osiąganiu dobrych wyników odegrał też Mirosław 
Nowicki, były zawodnik Startu Łódź. Dał się zapamiętać jako jeden 
z najskuteczniejszych zawodników.

Wszechstronnym, kompetentnym i oddanym działaczem był Bole-
sław Stanisławski. Swoimi trafnymi i fachowymi ocenami wzmacniał 
morale zawodników. Był wiernym kibicem piłki nożnej, piłki siatkowej, 
tenisa stołowego i brydża sportowego. Udzielał się we władzach okrę-
gowego związku.

Oprócz sekcji piłki nożnej działała również sekcja piłki siatkowej. 
Część zawodników była pracownikami ŁPBP Montoprzemu i właśnie 
oni reprezentowali przedsiębiorstwo, a potem zjednoczenie „Centrum” 
na organizowanych w latach 1970-1980 ogólnopolskich spartakiadach 
w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku czy w Katowicach. 

W ramach swojego związku ze sportem pełniłem również funkcję 
sędziego bardzo wielu rozgrywek organizowanych dla młodzieży i do-
rosłych, lecz najczęściej sędziowałem podczas spotkań prowadzonych 
przez Szkolny Związek Sportowy. Jerzy Witaszczyk, główny organiza-
tor, kilkukrotnie zwracał się do mnie o pomoc w przeprowadzeniu za-
wodów. Spotkania odbywały się w latach 1980-1987 na poziomie szkół 
podstawowych oraz średnich, najczęściej na kameralnym stadionie Ze-
społu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie jako rozgrywki międzyszkolne, 
powiatowe i rejonowe.

W 1990 r. mając 44 lata rozegrałem dwa ostatnie mecze mistrzow-
skie. Na gorącą prośbę ówczesnego szkoleniowca Krzysztofa Czapiń-
skiego wobec kontuzji jego bramkarzy zastąpiłem ich w meczach wyjaz-
dowych z „Ostrowią” Ostrów Wielkopolski i „Górnikiem” Konin.

ANDRZEJ LISIECKI

ZE WSPOMNIEń SPORTOWCA (2)
W okresie 25-lecia istnienia klubu MZKS „Budowlani” funkcję pre-

zesa pełniły następujące osoby: Ryszard Rozwandowicz, Jerzy Sokalsz-
czuk, Bogdan Milewski, Jan Ogłoziński, Janusz Klawe, Ireneusz Kraw-
czyk, Tadeusz Krysiak i Józef Ejsmont. Natomiast kierownikami klubu 
byli: Tadeusz Nawara, Jan Maciejewski, Marcin Krysiak, Stanisław Bu-
rzec, Tadeusz Bartosiewicz i Andrzej Nowicki.

Będąc już na sportowej emeryturze, w 2002 roku, wystąpiłem na 
Międzynarodowym Turnieju Weteranów w halowej piłce nożnej w Ła-
gojsku koło Mińska na Białorusi. Oprócz gospodarzy udział wzięły 
zespoły z Polski, Rosji i Ukrainy. Reprezentowaliśmy nasze miasto, 
a w szczególności firmę „Kastor”, która była sponsorem tego wyjazdu. 
Wystąpiliśmy w następującym składzie: Andrzej Lisiecki, Jacek Kacz-
marek, Andrzej Przybylski, Paweł Franczak, Dariusz Gajda, Piotr Waw-
rzyniak, Andrzej Mazur i Marian Szymczyk. 

Wszystkie zainteresowania sportowe oraz wykonywane zajęcia łą-
czyłem z pracą zawodową, będąc między innymi przez 11 lat zastęp-
cą kierownika bazy sprzętu ŁPBP „Montoprzem” czy w Fabryce Mebli 
pracując przez 15 lat jako kierownik oddziału. Po przepracowaniu 40 lat 
odszedłem na emeryturę.

Pragnę z góry przeprosić, jeśli kogoś pominąłem lub zmieniłem opis 
pewnych wydarzeń. Proszę wziąć pod uwagę, że pamięć ludzka jest ulot-
na, a przedstawione fakty, informacje i anegdoty są moją subiektywną 
oceną zdarzeń.

Andrzej Lisiecki

Tablica pamiątkowa członków zarządu klubu BUDOWLANI ŁASK 
oraz zawodników z okazji awansu do Ligi Okrętowej w 1971 roku
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ANDRZEJ LISIECKI

ZE WSPOMNIEń SPORTOWCA (2)
- Czy znana i doceniana od tysiącleci kró-

lowa kwiatów potrzebuje Stowarzyszenia 
Miłośników i specjalnych imprez promocyj-
nych, takich jak Festiwal Róż w Łasku?

- Tak, znamy róże, ale nie znaczy to, że po-
trafimy docenić ich piękno i potencjał. Cieszę 
się, że władze Łasku wsparły inicjatywę, wszak 
festiwal jest okazją nie tylko do poznania wielu 
odmian róż, a jest ich około 30 tysięcy i wciąż 
powstają nowe, ale i uhonorowania wielu tych, 
którzy w naszym regionie uprawiają róże. Fe-
stiwal służy też poznaniu odmian, ich pielęgna-
cji, ale i szlachetnej rywalizacji szkółkarzy. Od 
dwóch lat za sprawą prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Różanego Łukasza Rojewskiego orga-
nizujemy kilka konkursów, m.in. o Złotą Różę.

- W Łódzkiem jest wiele ośrodków upraw 
róży, chyba najbardziej znany w Kutnie,  
jak można ocenić rynek uprawowy w Łasku 
i okolicy?

- Wokół Łasku i okolicy jest około 30-35 
szkółkarzy produkujących na dużą skalę. Łask 
jest liczącym się ośrodkiem szkółkarskim, stąd 
eksport krzewów, np. do Niemiec czy Holandii. 
W tym roku w ramach Festiwalu mieszkańcy 
regionu mogli odwiedzić szkółki różane i zo-
baczyć pola uprawowe z tysiącami krzewów. 
W Łódzkiem przed laty rzeczywiście Kutno 
było znaczącym ośrodkiem, ale to się zmieniło, 
uprawiano sporo róż także w okolicach Rzgo-
wa. Dziś w województwie liczy się Łask, oko-
lice Ksawerowa.

- Jak w kilku zdaniach ocenia Pani do-
tychczasowe edycje Festiwalu w Łasku, jaka 
dla miasta i mieszkańców jest korzyść z or-
ganizowania tego typu imprez?

- Podtrzymujemy tradycję zapoczątkowa-
ną jeszcze przed I wojną światową. Duże za-
sługi mają ci, którzy przed laty przestawili 
swoje tradycyjne rolnictwo na bardziej wyma-
gającą uprawę szkółkarską. Prekursorami byli 
szkółkarze wyedukowani w szkółkach rodziny 
Szweycerów i rodziny Pruskich. Te doświad-
czenia przydały się innym przy uprawach róż, 
które dzisiaj promują miasto Łask i cały nasz 
region. Już przed laty szkółkarze z okolic m.in. 
Łasku i Rzgowa uczestniczyli w wystawach 
róż organizowanych w Teatrze Wielkim w Ło-
dzi, które nobilitowały hodowców. Dziś spo-
łeczność miasta i szkółkarzy skupiła wielu lu-
dzi, m.in. przedsiębiorców, panie z KGW, tak-
że młodzież i dzieci ze szkół oraz przedszkoli 
uczestniczące w konkursach i współpracujące 
z nami instytucje i stowarzyszenia. Mamy już 
za sobą sześć edycji Festiwalu i trzeba przy-
znać, że każda kolejna jest lepsza, bo obfituje 
w następne nowe inicjatywy i przyciąga coraz 
więcej ludzi, także spoza regionu. Pierwsza 
edycja – jej hitem była zupa różana. Z inicja-
tywy B. Papugi pojawiła się parada bryczek, 
która towarzyszy kolejnym edycjom. Potem 

PIęKNA I TAJEMNICZA
WyWiaD z PrEzESEm StOWarzySzENia miŁOśNikÓW ŁaSkiEJ rÓży
– JaNiNą kiELaNOWicz-marciNiak

przenieśliśmy się z imprezami na pięknie zre-
witalizowany rynek, co nadało imprezie niepo-
wtarzalnego charakteru, w piątej edycji była 
wystawa w Muzeum Historii Łasku ukazująca 
pokoleniowe dzieje szkółkarstwa różanego na 
ziemi łaskiej. Kolejne festiwale przyniosą za-
pewne nie tylko nowe pomysły, ale i powiększą 
liczne już grono miłośników róż.

- Łask już kilkadziesiąt lat temu zasłynął 
różami, czy jest szansa, by miasto nawiązało 
do tej tradycji?

-To już się dzieje nie tylko z okazji festiwa-
lu. Muzealna wystawa poświęcona uprawie róż 
w regionie łaskim miała na celu nawiązanie do 
tradycji i ukazanie dorobku oraz ludzi zajmu-
jących się różami. W tym roku chcieliśmy po-
zyskać środki na urządzenie wspólnie z Łaską 
Spółdzielnią Mieszkaniową, pokazowej rabaty 
różanej, nawiązując do 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Na razie się to nie udało, ale nie 
tracimy nadziei i może w przyszłym roku taka 
rabata powstanie. Za to z inicjatywy gospoda-
rzy Łasku w sąsiedztwie pływalni na „Przyle-
siu” powstaje ogród różany, którego otwarcie 
zaplanowano na jesień. Na wszelkie sposoby 
propagujemy róże, choćby organizując w Ła-
skim Domu Kultury wieczór poświęcony kró-
lowej kwiatów czy zapraszając do Łasku na Fe-
stiwal gości i prelegentów z kraju i zagranicy. 
Współpracujemy też z miastami, które również 
zajmują się różaną tematyką.

- Jaki jest cel działania Stowarzyszenia, 
czy można już mówić o pierwszych jego suk-
cesach?

- Naszym celem jest przede wszystkim 
wypromowanie róży jako pięknego kwiatu 
ozdobnego, ale i produktu lokalnego. Chcemy 

inspirować mieszkańców, by sadzili róże i ota-
czali się tym pięknym kwiatem. Wymaga on 
co prawda olbrzymiej pracy i wiedzy, ale jest 
kwiatem wdzięcznym, dostarczającym pięk-
na przez wiele lat. Dlatego oprócz konkursów 
i wystaw, które towarzyszą festiwalom, udzie-
lamy również fachowych porad. Stowarzysze-
nie istnieje zaledwie półtora roku, ale już udało 
nam się nieźle zintegrować środowisko hodow-
ców róż, zajmujemy się też działalnością szko-
leniową dotyczącą np. ekologicznych upraw 
(mniej chemii). Mamy już w swoich szeregach 
około 30 członków, są już deklaracje kolejnych 
zainteresowanych wstąpieniem w nasze szere-
gi.

- Co Panią zafascynowało w róży, skąd 
zaangażowanie w działalność organizacyjną 
już sześciu edycji Festiwalu i Stowarzysze-
nia?

- Oboje z mężem kończyliśmy szko-
ły ogrodnicze, potem wspólnie z rodzicami 
w okolicy Łasku zajmowaliśmy się uprawą 
około 50 tysięcy krzewów rocznie. Od dawna 
fascynuje mnie piękno róży, im częściej z nią 
obcuję, tym dostrzegam jej więcej walorów, 
dodatkowe cechy. To kwiat godny pielęgnacji, 
ciekawy zapachowo i wizualnie, powoli odkry-
wający swoje tajemnice. Dziś doglądam róż 
w moim przydomowym ogródku, a ponadto 
współpracuję ze szkółkarzami i śledzę nowości 
dotyczące róż. Trwają bowiem wciąż poszuki-
wania nowych odmian, których twórcy chcą 
wyhodować róże bardziej zapachowe, a także 
wymagające mniej zachodu… O tych fascynu-
jących i tajemniczych sprawach rozmawiamy 
w części konferencyjnej festiwali i mam na-
dzieję, że potrwa to jeszcze wiele lat…       (P)
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W tym roku nie przyjadę do Łodzi… 
Dasz sobie radę, jestem pewna! - czy 
to przeczucie i wypływające z niego 
słowo pożegnania? 

Za mojej pamięci przyjeżdżała do Łodzi 
przynajmniej raz w roku – przez 30 lat… Fiole-
towa Dama z burzą jasnych włosów, Mistrzyni 
słowa i nastroju, „Minister Patriotyzmu”, Basia 
z Podlasia – Barbara Wachowicz.

Pierwsze spotkanie z Basią było darem Ma-
tuli Polskich Harcerzy, matki Janka Bytnara „Ru-
dego” – Pani Zdzisławy Bytnarowej dla mojej 
drużyny „Człapów” pragnącej przyjąć imię Jasia. 
1 sierpnia 1985 r. Kończąc uroczą gawędę Matu-
la usłyszała dzwonek do drzwi i zapowiedziała: 
„A to jest mój prezent dla Was!”. Za chwilę do 
pokoju weszła Barbara Wachowicz. Wspaniała 
gawęda i zapowiedź kolejnych spotkań… 

Obóz wędrowny moich „Człapów” po Pod-
lasiu. Docieramy do Drohiczyna. W schronisku 
niespodzianka: kuchnia zapełniona wiktuałami 
na parę śniadań i kolacji dla 22 osób! Tak Basia 
powitała nas na swoim rodzinnym, ukochanym 
Podlasiu. Była wspaniałym przewodnikiem po 
okolicy. Z Góry Zamkowej patrzyliśmy razem 
na Bug (znakomicie grający rolę Niemna w ekra-
nizacji „Nad Niemnem”), wspólne ognisko nad 
rzeką ze wspaniałą gawędą – to fiołkowe wspo-
mnienia z tego obozu.

33 lata niezmąconej przyjaźni, współpracy, 
podróży po całej Polsce, radości i smutków… 

Pierwsze wspólne przeżycia w Łodzi wiążą 
się ze wspaniałą Salą Lustrzaną Muzeum Mia-
sta Łodzi i pierwszym spektaklem „Wigilii Pol-
skich”. Niezrównana, urocza solistka Delfina 
Ambroziak, przy fortepianie profesor Łódzkiej 
Akademii Muzycznej Bogusław Pikała, kilku-
osobowy chór, studenci PWSTiF w rolach Mic-
kiewicza, Słowackiego i Chopina i oczywiście 
autorka spektaklu Barbara Wachowicz misternie 
splatająca gawędą postaci, wydarzenia i najpięk-
niejsze polskie kolędy. W sekwencji poświęco-
nej Szarym Szeregom Basia niespodziewanie 
wywołała z widowni mnie, bym opowiedział 
o Mamie Bytnarowej. W ten sposób „wszedłem” 
w „Wigilie Polskie”. Poza Barbarą Wachowicz 
jestem jedyną osobą występującą we wszystkich 
prezentacjach tego spektaklu – w  Teatrze Wiel-
kim w Łodzi, w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
w warszawskiej „Romie”, w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku, Teatrze Wielkim w Poznaniu (15 se-
zonów, 223 spektakle, ponad 200 000 widzów!), 
Teatrze Polskim i Narodowym Forum Muzyki 
we Wrocławiu. W 2018 roku spektakl miał wró-
cić do Poznania…

Z „Wigiliami” wiąże się wiele wspomnień. 
Basia z nogą w gipsie. Z trudem porusza się o ku-
lach. Prowadzę ją z garderoby na scenę. Stajemy 
przy opuszczonej kurtynie. Tuż za nią stoi fotel. 
Kurtyna rusza w górę. Ja chwytam kule i znikam 
za choinką, Basia jednym krokiem dociera do 
fotela i mając pewne oparcie prowadzi spektakl. 
Pierwszy akt kończy się brawurowym mazurem. 
Po oklaskach dwaj tancerze podbiegają do Basi, 
chwytają pod ręce i polonezowym krokiem zno-

DziękuJę ci, baSiu!...

Krzysztof Jakubiec - harcmistrz, instruktor harcerski, przeszedł drogę instruktorską od 
przybocznego do władz naczelnych ZHP, opiekun seniorów Szarych Szeregów, nauczyciel, 
dyrektor liceum, emeryt, gawędziarz, propagator historii Polski oraz postaci historycznych 

i literackich, Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi w 2009, twórca i organizator Arsenału Pamięci, 
uchonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, organizacyjnymi, w tym medalem  

„Pro Memoria”
szą Basię ze sceny. Za kulisą czekam ja z kulami. 
Dwa lata później – złamana lewa ręka. Gardero-
biane na gwałt poszerzają rękaw sukni by zmie-
ścił się gips. Spektakl doprowadzony do końca 
przy ogromnym bólu. W nocy szpital, natych-
miastowa operacja. Gips. Nad ranem powrót do 
hotelu. O 11 spektakl „jak gdyby nigdy nic”… 

To nie wszystko! Przed nami kolejny sezon 
w Poznaniu. Jak grom z jasnego nieba – nowo-
twór! Październik – ciężka operacja. Chemia. 
Zalecony bezwzględny spokój, żadnych stresów, 
żadnych podróży, żadnego wysiłku. Basia błaga 
pana profesora o zgodę na wyjazd w grudniu do 
Poznania. Panie Profesorze, to tylko dwa tygo-
dnie! Wygodna podróż samochodem. Wspaniały 
hotelik PAN-u tuż obok teatru! Tylko dwa spek-
takle! Profesor dał się ubłagać… Nie wiedział 
jednak wszystkiego: owszem to miały być dwa 
tygodnie i dwa spektakle… ale… dziennie! Oto 
cała Basia!

Basia przygotowała szereg wielkich wystaw 
i spektakli poświęconych wielkim Polakom. 
Wielokrotnie miałem szczęście wcielać się w po-
staci: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskie-
go, Andrzeja Małkowskiego, Aleksandra Kamiń-
skiego… Centralna Biblioteka Wojskowa otrzy-
mała imię Józefa Piłsudskiego. Basia przygoto-
wała wielki koncert z udziałem Reprezentacyj-
nego Zespołu Wojska Polskiego i ze mną w roli 
Marszałka. Gdy ubrany w legionowy mundur 
stanąłem w garderobie przed wielkim lustrem… 
sam sobie zasalutowałem!

Gdy 20 lat temu ogłosiłem pierwszy Kon-
kurs „Arsenał Braterstwa”, poprosiłem Basię,  

by zechciała przeczytać prace konkursowe. Jeden 
z tematów brzmiał: „Czy chciałbyś mieć takich 
przyjaciół jak Rudy, Alek, Zośka? Dlaczego?”. 
Tak jak mnie wciągnęły „Wigilie Polskie”, tak 
Basia „wsiąkła” w moje „Arsenały: Braterstwa, 
Służby, Pamięci”. Dobrowolnie wzięła na siebie 
obowiązki głównego recenzenta i Jurora wszyst-
kich „Arsenałów Pamięci”. Czytała setki konkur-
sowych prac, prezentowała bogactwo dorobku 
Konkursu, niepowtarzalną gawędą dokonywała 
merytorycznego podsumowania kolejnych edy-
cji.

W tym roku zdążyła prace przeczytać. Zdą-
żyliśmy o nich porozmawiać. Podsumować mu-
siałem sam…

Nie będzie już długich wieczornych rozmów 
telefonicznych. Nie będzie wspólnych spekta-
kli, spotkań z Wielkimi Polakami… Pozostaną 
wspomnienia, wdzięczna pamięć… 

Pozostaną książki…
Sięgajmy po nie! Dzięki książkom Barbary 

Wachowicz wielcy Polacy, nasi narodowi bo-
haterowie zstępują z piedestałów i granitowych 
cokołów, by stać się jednymi z nas. Tak jak my 
przeżywali radości i smutki. Mieli nadzieje i roz-
terki. Bohaterami nie rodzili się! Byli tacy jak my 
i z takich jak my stawali się Wielkimi! Oto prze-
słanie Basinych opowieści.

Dziękuję Ci, Basiu! Dziękuję za piękną pol-
szczyznę, za budowanie nastroju, za gawędy 
i opowieści, za ukochanie wszystkiego co pol-
skie, za to że zaistniałaś w naszym życiu, za to że 
z nami byłaś, jesteś i pozostaniesz!

Krzysztof Jakubiec
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A potem był występ. Nie gwiazdorzyła. 
Była jednak jakaś smutna, przygaszona. Gdy 
robiłem jej zdjęcia spod sceny, poprosiła bym 
nie oślepiał jej lampą błyskowa, bo ma kłopoty 
z oczami. Uszanowałem jej wolę. Gdy wkrótce 
potem udzieliła mi wywiadu, okazała się nie-
zwykle otwarta i odważna. Do tego po prostu 
mądra. Zrobiła na mnie niesamowite wrażenie.

W przeciwieństwie do wielu gwiazd 
nie wydziwiała i nie wywyższała się. Inna 
z „gwiazdeczek” występujących na scenie 
w Łasku z niewiadomego powodu zabraniała 
wykonywania zdjęć, jej otoczenie posuwało 
się do gróźb pod adresem dziennikarzy, wy-
stęp w Łasku traktowali po prostu jako chał-
turę i tego nie kryli, gardząc w gruncie rzeczy 
uczestnikami „Jarmarku”. Tymczasem Kora na 
scenie dała z siebie wszystko…

Zapamiętałem jeszcze jedno: po 35 latach 
legendarna inna gwiazda – Maryla Rodowicz 

LEGENDarNa kOra W ŁaSku
Xii Jarmark ŁaSki, 14.06.2008

Fani czekali na nią już przy bramie 
wjazdowej na teren Jarmarku Łaskiego 
przy ul. Narutowicza. Chcieli jej zgotować 
przyjęcie. Tymczasem pojawił się SUV 
jedynie z kierowcą i spokojnie jechał 
w kierunku sceny. Nikt nie przypuszczał, 
że w środku znajduje się legendarna 
wokalistka, której oszałamiająca kariera 
zaczęła się na festiwalu w Opolu w 1980 
roku. Kora po prostu leżała na podłodze 
pojazdu ze swoją Ramoną.

pogodziła się z Korą, którą w 1980 roku po-
traktowała jak groźną konkurencję. Tymcza-
sem Kora z wielkim szacunkiem odniosła się 
do Maryli, traktując ją jako niekwestionowaną 
królową polskiej sceny. 

 
Kora odeszła tak jak żyła. W otoczeniu naj-

bliższych, schorowana, tuż po zaćmieniu księ-
życa. Legendą stała się już za życia. Dobrze,  
że odwiedziła Łask…

(P)

Wydarzenia festiwalowe zostały ujęte w cztery specjalne strefy, 
w których każdy znajdzie coś dla siebie. „Strefa Art” to wystawy i stoiska 
lokalnych oraz okolicznych artystów, bezgranicznie zakochanych w Ko-
lumnie. Strefa obejmie płótna z rozmaitym ujęciem Kolumny, a także 
fotograficzne kadry, zarówno te teraźniejsze, jak i te z przeszłości. Zapo-
wiada się także inspirujący plener malarski Politechniki Łódzkiej, a także 
artystyczne warsztaty. W „Strefie Art” nie braknie rękodzieła w każdej 
postaci oraz prezentacji twórczości poetyckiej i prozatorskiej.

W „Strefie Gastro” zaroi się od pyszności wyczarowanych przez oko-
liczne Koła Gospodyń Wiejskich. Zaprezentują się potrawy kuchni lokal-
nej, skosztujemy także sztuki kulinarnej rodem z Łodzi.

Strefa Chillout - to strefa odpoczynku i rodziny, a w niej gry i zaba-
wy dla najmłodszych, konkursy dla całych rodzin, warsztaty i pokazy, 
malowanie twarzy, minifestiwal baniek mydlanych pod okiem harcerzy 
i animatorów. To również strefa sportu i rekreacji (trampoliny, sztuki wal-
ki od „Proyama Federacja Sportu i Sztuk Walki”, gdzieniegdzie pojawią 
się leżaki, koce, a wszelkie pragnienia ugasi aromatyczna kawa i herbata.

Z kolei „Strefa VIP” to wyjątkowa przestrzeń dla przygotowujących się 
do występu wykonawców i zespołów, a także - dla gości i sponsorów. Miej-
sce, gdzie będzie można zdobyć autograf, porozmawiać i odprężyć się.

Całość zwieńczy oczywiście niebanalna uczta koncertowa. Nad or-
ganizacją festiwalu czuwa Społeczny Komitet Organizacyjny oraz Łaski 
Dom Kultury. Całość przedsięwzięcia odbywa się pod Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Łasku.

„Pociąg do Kolumny” - 1 września (sobota) od godziny 10 (wycieczki) 
oficjalne rozpoczęcie - godz. 12. Festiwal obejmie przestrzeń ulicy Piotr-
kowskiej w Kolumnie oraz skwerek przy PKP.

Odwiedzajcie Kolumnę całymi rodzinami! Wsiądźcie na rower, hulaj-
nogę lub przybywajcie pociągami! Będzie się działo!

Anna Sobczak

„POciąG DO kOLumNy” 
– i fEStiWaL Sztuki

Para buch, koła w ruch. Mieszkańcy Kolumny wsiedli do 
kulturalnej lokomotywy. Pełni zapału, energii i niezliczonych 
pomysłów. Wraz z sobą pociągnęli za wagoniki rozmaitych 
inicjatyw, zapukali do wielu drzwi i wyszukali ludzi dobrej 
woli, po to, by już 1 września stworzyć na kolumieńskiej ziemi 
festiwal z prawdziwego zdarzenia. Imprezę, która wypromuje 
zielony potencjał Kolumny, a wraz z nią wszelką sztukę zrodzoną 
w otoczeniu urokliwych nadgrabiańskich łąk i lasów. „Pociąg 
do Kolumny” ma sprawić, by fascynacją i miłością do tego 
podłaskiego rejonu zarazić turystów, którzy kolumieńskiego 
klimatu nie znają w ogóle. Stąd pomysł na wycieczki rowerowe, 
wyprawę nordic walking i spacer śladami dawnych pensjonatów.
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aLEkSy NOWak 
– ćWiErć WiEku W ŁDk

Aleksy Nowak urodził 
się w Warszawie (rocznik 
1956), ale już dawno związał 
się z Sieradzem, gdzie pracu-
je i tworzy. W Łasku artysta 
uczy wrażliwości na piękno 
najmłodsze pokolenie miesz-
kańców. A że jest malarzem, 
rysownikiem, grafikiem i ilu-
stratorem - ma sporo do prze-
kazania. Jego dorobek jest 
olbrzymi, sporo prac prezen-
tował na wystawach w wielu 
miastach Polski, a także poza 
granicami kraju. Przed laty 
brał udział m.in. w słynnej 
wystawie rysunku satyrycz-
nego „Satyrikon” w Jeleniej 
Górze (1987).

Z inicjatywy burmistrza 
Łasku G. Szkudlarka A. No-
wak uhonorowany został 
przez prezydenta RP Złotym 
Medalem Za Działalność 
Kulturalną. Choć to wyróż-
nienie sprawiło artyście sporo 
satysfakcji, jest człowiekiem 
niezwykle skromnym i za-
mierza nadal robić to, co robił 
dla kultury i sztuki.

Wspomniana wystawa 
w ŁDK stanowiła okazję do 
poznania twórczości artysty, 
ale jego prace można tak-
że obejrzeć na ścianach przy 
wejściu do tej placówki kul-
turalnej.

(po) 

Jeszcze w styczniu br. 
można było oglądać 
w Łaskim Domu Kultury 
wystawę prac Aleksego 
Nowaka, wybitnego ar-
tysty plastyka, od ponad 
ćwierćwiecza związane-
go z grodem nad Gra-
bią. Oryginalne rysun-
ki robią duże wrażenia 
na widzach, zmuszają 
do refleksji. To zresztą 
najważniejszy cel pracy 
twórczej artysty – pro-
wokuje do myślenia i za-
angażowania. 
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Celem półkolonii było zapewnienie dzie-
ciom bezpiecznego i aktywnego spędzenia 
wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdro-
wego stylu życia i kondycji fizycznej, propa-
gowanie wśród dzieci czynnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu. W ramach wypoczyn-
ku dzieci uczestniczyły w wyjazdach na basen 
do Kleszczowa i Uniejowa, odwiedziły Ogród 
Botaniczny i Centrum Nauki i Techniki EC-1 
w Łodzi. Odwiedziły ratusz w Zduńskiej Woli, 
gdzie obejrzały film, a także miło spędziły czas 
w McDonald’s. Pod okiem wychowawców 
rozwijały swoje talenty plastyczne, muzyczne 
i sportowe. Odbyły wycieczki do miejsc pamię-
ci i pomników przyrody w gminie Sędziejowice.

Również w ZSO nr 1 w Sędziejowicach  
30 dzieci z gminy Sędziejowice spędziło  
12 lipcowych dni na półkoloniach letnich do-
finansowanych ze środków Funduszu Skład-
kowego Ubezpieczenia Społecznego Rolni-
ków. W trakcie półkolonii dzieci uczestniczyły 
w wycieczkach turystycznych do Piotrkowa 
Trybunalskiego i Sieradza, gdzie w muzeum 
zapoznały się z tradycjami i zwyczajami Ziemi 
Sieradzkiej i Piotrkowskiej. Przebywały także  
na basenie w Uniejowie i Kleszczowie. Uczest-
nicy półkolonii codziennie otrzymywali dwa po-
siłki, a także owoce i soki.

Zorganizowane przez parafię w Sędziejowi-
cach lipcowe warsztaty artystyczno-liturgiczne 

w Poroninie dla ponad 40 osób gmina dofinan-
sowała kwotą 2.000 zł. 

Wsparcie gminy w kwocie 502 zł podczas 
czerwcowego festynu „Sobótki nad Grabią” 
w sołectwie Marzenin, organizatorzy przezna-
czyli na nagrody dla uczestników gier i konku-
rencji sportowych.

Piknik rodzinny zorganizowany 30 czerw-
ca w Grabi umożliwił wspaniałą zabawę dla 
dzieci i ich rodziców z sołectw: Brzeski, Grabia 
i Przymiłów. Impreza finansowana była w ra-
mach funduszu sołeckiego za łączną kwotę 4.500 
zł. Ponadto gmina wsparła organizatorów bli-
sko 500-złotową kwotą z funduszu profilaktyki. 
Także kwotami po 500 zł gmina dofinansowała 
pikniki rodzinne, które odbyły się: 1 lipca w Li-
chawie oraz 19 sierpnia w Podulach, 200 zł otrzy-
mały Sobiepany na piknik w dniu 25 sierpnia br.

Gminny Ośrodek Kultury w sierpniu zaofe-
rował dla 20 dzieci – członków zespołu „Mali 
Sędziejowiczanie” i grupy „Nowalijki”, półko-
lonie połączone z warsztatami tańca i wyjazdem 
do kopalni soli w Kłodawie. W programie prze-
widziano też „Nocne granie i śpiewanie” z bo-
gatym programem gier, zabaw, tańca i śpiewa-
nia.

Udane wakacje dzieci to naładowane baterie 
do nauki w nadchodzącym roku szkolnym. 

Mirosław Potasiak
Fot. ZSO nr 1 Sędziejowice

uDaNE WakacJE W GmiNiE
Od 23 lipca do 3 sierpnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach odbyła się szósta edycja 
półkolonii „Wakacyjna szkoła mistrzów sportu” dla 45 dzieci. Półkolonie w 60% sfinansowane zostały z wpłat 
rodziców oraz w 40% (ponad 8 tys. zł), z funduszu profilaktyki w ramach budżetu gminy Sędziejowice. 
W szkole na czas trwania półkolonii udostępnione zostały pomieszczenia klasowe, kuchnia wraz z jadalnią, 
hala sportowa oraz plac zabaw wraz z fachową pomocą pracowników administracji i obsługi. Kadrę półkolonii 
stanowili nauczyciele ZSO nr 1 w Sędziejowicach.

11.30 - Zbiórka i korowód dożynkowy z placu przy Cmentarzu  
     Parafialnym w Marzeninie

12.00 - Msza św. w kościele parafialnym WNMP w Marzeninie
          - Wręczenie chleba dożynkowego oraz poświęcenie wieńców
13.10 - Przejście korowodu dożynkowego na boisko szkolne 
     Zespołu Szkół w Marzeninie
13.20 - Koncert strażackiej orkiestry dętej „DRUH”  

     OSP Sędziejowice
13.35 - Powitanie starostów dożynkowych oraz gości zaproszonych
13.50 - Część obrzędowa dożynek
14.30 - Wystąpienia gości zaproszonych
15.00 - Część artystyczna GOK  Sędziejowice
17.15 - Koncert zespołu DISCO-POLO ZAJEFAJNI
18.30 - Wręczenie nagród organizatorom stołów wiejskich
19.30 - Zabawa dożynkowa

PrOGram 
DOżyNEk:
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Od stycznia br. dziewięciokrotnie braliśmy udział w różnych 
wyjazdach. Zimą byliśmy w Operze Narodowej w Warszawie na jubi-
leuszowym koncercie PZPiT „Mazowsze”, inaugurującym 100-lecie 
odzyskania niepodległości, w Teatrze Wielkim w Łodzi na spektaklu 
„Zemsta nietoperza”, Teatrze Miejskim w Sieradzu na sztukach: „Kli-
makterium… i już” oraz „Klimakterium 2”, Wiosną wzięliśmy udział 
w uroczystościach odsłonięcia pomnika katyńskiego w rocznicę trage-
dii smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W maju, po rajdzie 
rowerowym wiodącym do Strońska, nie zabrakło kolejnej wycieczki do 
stolicy, podczas której zwiedziliśmy Belweder, Muzeum Wojska Pol-
skiego, Stare Miasto, Łazienki oraz Muzeum POLIN. 

W pierwszych dniach czerwca wyjechaliśmy na trzydniową wy-
cieczkę na Mazury. Zwiedziliśmy „krainę tysiąca jezior” (Olsztyn, Mi-
kołajki, Wilkasy, Świętą Lipkę, Gierłoż, „Galindię”, Mrągowo, Giżyc-
ko, Kętrzyn, Ryn), pływaliśmy po rzece Krutyń, jeziorze Śniardwy oraz 
Niegocin, a także odbyliśmy Mazurską Noc Bibliotek 2018 we współ-
pracy z Biblioteką Publiczną w Pozezdrzu. Kierownik tamtejszej książ-
nicy – Bronisław Fronckiewicz – zaprezentował nam wyniki swojej pra-
cy na rzecz mazurskiej społeczności oraz współpracę z naszą biblioteką 
w ramach programu PAFW Równać Szanse. Z letnich wyjazdów należy 

„ObJazDOWa” bibLiOtEka 
W 100-LEciE NiEPODLEGŁEJ
Jubileuszowy rok 2018, w którym przypada tak ważna dla 
wszystkich Polaków rocznica, obfituje w liczne wyjazdy 
i wycieczki, które pozwalają czytelnikom i użytkownikom 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach zwiedzać naszą 
ojczyznę, ciesząc się z wolności i niepodległości. 

wspomnieć o wycieczce do Świdnicy, Wałbrzycha, Książa oraz Szczaw-
na Zdroju. Świdnicka katedra, Kościół Pokoju (zabytek z listy UNE-
SCO) oraz zamek w Książu nie mają sobie równych! 

Na przełomie sierpnia i września cała ekipa naszych podróżników 
wyjeżdża w Bieszczady, gdzie nadal będziemy się cieszyć każdą chwilą 
mijającego lata! W połowie września wybieramy się kolejny raz do War-
szawy, gdzie planujemy odwiedzić siedzibę sejmu i senatu, a następnie 
zwiedzimy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, po którym udamy się na Po-
wązki. 

Bogate programy wycieczek powodują, że zawsze jest grono zainte-
resowanych czytelników, dzięki którym nasze wyjazdy cieszą się wiel-
kim powodzeniem i słusznie zyskują miano „niezapomnianych”. Zapra-
szamy do korzystania z naszej oferty w przyszłości! 

Beata Magdziak
dyrektor GBP w Sędziejowicach

Dorota Burzyńska została wybrana przez mieszkańców nowym 
sołtysem sołectwa Siedlce (31 lipca br.). Tym samym zastąpiła 
dotychczasowego sołtysa Małgorzatę Dalecką, która z osobistych 
powodów zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Uczestniczący 
w zebraniu wójt Jerzy Kotarski podziękował ustępującej sołtys 
za zaangażowanie i długoletnią pracę na rzecz miejscowej 
społeczności.

Jak mówi pani Dorota, pomimo wielu obowiązków rodzinnych i za-
wodowych, a jest bibliotekarką w GBP w Sędziejowicach od blisko  
30 lat, podjęła się tej funkcji dla mieszkańców swojej wsi, z którymi jest 
zżyta od dzieciństwa i zależy jej na rozwoju tej małej lokalnej ojczy-
zny. Swoją pracę rozpoczęła od inicjatywy posprzątania wraz z młodzie-
żą terenów wokół budynku świetlicy i filii bibliotecznej w Siedlcach, 
w której również pełni dyżury. Choć tylko uzupełnia wakat sołtysa do 
zakończenia kadencji, to deklaruje, że w tym czasie będzie starała się po-
dejmować i załatwiać najpilniejsze sprawy dla sołectwa. Przypomnijmy,  
że D. Burzyńska dotychczas była członkiem Rady Sołeckiej w Siedlcach 
i działalność społeczna nie jest dla niej nowym wyzwaniem.

    Życzymy powodzenia! 

NOWy SOŁtyS 
W SiEDLcach
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Jesienią 2017 roku złożyliśmy wniosek do 
wojewody łódzkiego i otrzymaliśmy z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019 kwotę 
800.000 złotych dofinansowania. Inwestycja ta 
jest niezwykle potrzebna i konieczna, bowiem 
przy tej drodze mieści się budynek nowego 
przedszkola, dworzec autobusowy, niepublicz-

na przychodnia zdrowia, sklepy, zlokalizowa-
na jest liczna działalność gospodarcza. Nowa 
droga będzie służyć wszystkim mieszkańcom 
korzystającym z wielu usług, które mieszczą 
się w jej zasięgu. 

Zakres prac obejmie wykonanie odwod-
nienia, wybudowanie nowych chodników oraz 
wjazdów na posesje, powstaną nowe parkingi 

i zatoczki parkingowe. Na odcinku od przed-
szkola w kierunku drogi wojewódzkiej 481 zo-
stanie wybudowane nowe oświetlenie ledowe. 
Jezdnia zostanie wykonana z dwóch warstw as-
faltu. Dla podniesienia bezpieczeństwa zostaną 
wybudowane nowe przejścia dla pieszych oraz 
progi zwalniające.

ruSzyŁa DŁuGO WyczEkiWaNa  iNWEStycJa
25 lipca br. wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej  
ul. Nowy Rynek z firmą MARTOM, która wygrała przetarg nieograniczony na to zadanie. Długość 
przebudowywanego odcinaka wynosi 530 metrów i stanowi łącznik między drogą wojewódzką  
481 Widawa-Wieluń a drogą powiatową ul. Kiełczygłowska. Jest to najdroższa gminna inwestycja drogowa 
w historii. Całkowity koszt to 2.499.975 zł. 

13 czerwca br. w Łódzkim Urzędzie Woje-
wódzkim  zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi 
nadanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 
trzej druhowie z  gminy Widawa. Brązowym 
Krzyżem Zasługi został odznaczony Mieczy-
sław Chajdas, wieloletni działacz społeczny, 
druh OSP w Widawie. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi - druh Krzysztof Brocki z OSP Brzyków 
oraz druh Wojciech Woźniak z OSP Rogóźno. 
Aktu wręczenia odznaczeń dokonał wicewoje-
woda Karol Młynarczyk.
   MW

hONOry DLa 
DruhÓW

4 sierpnia br. już po raz drugi w Widawie swój 
start i metę miał rajd rowerowy z cyklu Grand 
Prix Amatorów Na Szosie - Rowerem Przez 
Polskę. Tym razem udział wzięło 72 kola-
rzy (z regionu, ale również z dalszych zakąt-

rOWErEm PrzEz POLSkę
ków Polski), dla których priorytetem nie była 
sportowa rywalizacja, ale fajnie spędzony czas  
w atmosferze wspólnego wysiłku i zabawy.  
Na ciekawie poprowadzonej i urozmaiconej 
trasie o dystansie 120 km (lub 70 km w wersji 

mini), w palącym słońcu i tropikalnych tempe-
raturach, uczestnicy mieli okazję poznać uroki 
Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty 
i Widawki oraz sąsiadujących z nim terenów. 

Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród 
odbyły się pod Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Widawie.
   AG
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Miejscem wypoczynku 75 uczestników półkolonii był budynek by-
łej szkoły podstawowej w Brzykowie. Dzieci korzystające z tego wypo-
czynku miały zapewniony transport do miejsca wypoczynku, a po połu-
dniu - do miejsca zamieszkania. 

W trakcie 10-dniowego turnusu uczestnikami półkolonii opiekowa-
ło się 5 wychowawców, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem wy-
poczynku sprawował kierownik półkolonii. Każdy uczestnik półkolo-
nii miał zapewnione śniadanie i obiad dwudaniowy oraz wiele atrakcji, 
m.in. wyjazd do kina, muzeum interaktywnego „Giganty mocy” oraz 
mini miasteczka „Kolejkowo” we Wrocławiu. Poza tym dzieci podzi-
wiały elektrownię „Bełchatów” oraz kopalnię węgla brunatnego z tarasu 
widokowego w Żłobnicy.

Również czas spędzony na miejscu był poświęcony na zabawy ple-
nerowe i gry ruchowe kształtujące prawidłową postawę, które prowadził 
profesjonalista – animator. W ramach profilaktyki zdrowia propagowano 
zdrowy sposób odżywiania, a pod przewodnictwem dietetyka dzieci sa-

PÓŁkOLONiE LEtNiE W brzykOWiE 
Z inicjatywy wójta Michała Włodarczyka gmina Widawa i Sto-
warzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa za-
warły porozumienie, na podstawie którego w dniach 16-26 lipca 
br. zorganizowano półkolonie letnie dla dzieci z  gminy Widawa. 

Celem rajdu było upamiętnienie osób  i miejsc związanych z histo-
rią naszego regionu, a szczególnie z odzyskaniem niepodległości, jak 
również prezentacja pojazdów historycznych. Od godz. 13 osoby obecne 
na Starym Rynku w Widawie mogły obejrzeć zabytkowe pojazdy histo-
ryczne (najstarszy pochodził z 1927 roku), porozmawiać z pasjonatami 
dawnej motoryzacji oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Rajd rozpoczął sie o godz 14. Uczestnicy udali się do Dąbrowy Wi-
dawskiej pod pamiątkową tablicę Edmunda Krysiaka „Sokoła”. Kolej-
nym miejscem pamięci był Burzenin, gdzie uczczono marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Z Burzenina przejechano do Grabna na cmentarz z okresu 
I wojny światowej. Ostatnim punktem rajdu była Widawa, gdzie pod Ta-
blicą Katyńską, Pomnikami Tadeusza Kościuszki, Żołnierzy z Kampanii 
Wrześniowej oraz na mogile powstańców styczniowych złożono kwiaty 
i zapalono znicze. 

Dla uczestników rajdu pochodzących nie tylko z terenu gminy Wida-
wa, ale i z różnych zakątków Polsk,i była to żywa lekcja historii naszego 
regionu i okolicy. 
    ANB

W sobotę, 4 sierpnia br.,  Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej, dzięki dotacji uzyskanej z budżetu gminy Widawa na 
wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Propagowaniem kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród dzieci, młodzieży 
i mieszkańców w 2018 roku” tytuł zadania publicznego „Historia Widawy ku Niepodległości” - zorganizowała Rajd Pojazdów 
Historycznych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

raJD POJazDÓW hiStOryczNych

modzielnie sporządzały zdrowe przekąski oraz surówki. Poza tym dzieci 
miały możliwość zapoznania się ze sprzętem oraz pokazem czynności 
wykonywanych przez ochotników OSP Widawa i OSP Brzyków.

Ponadto w trakcie wypoczynku uczestników półkolonii odwiedzili 
funkcjonariusze z komisariatu policji w Widawie, którzy przypomnieli 
najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku, a także przestrzegali 
przed zażywaniem wszelkiego rodzaju używek stanowiących zagrożenie 
dla życia i zdrowia. Również wychowawcy półkolonii przeprowadzili 
z dziećmi pogadanki i prelekcje w zakresie szkodliwości spożywania ni-
kotyny, alkoholu, narkotyków i dopalaczy, a efektem tego było wykona-
nie przez dzieci plakatu „Uzależnieni od życia, wolni od nałogów”.

Na zakończenie turnusu, do Brzykowa przybył wójt gminy, który 
wręczył uczestnikom półkolonii drobne upominki i życzył, aby pozostałą 
część wakacji dzieci spędziły bezpiecznie i miło. 

Półkolonie odbyły się przy udziale finansowym Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa, które otrzymało dotację 
z Funduszu Składkowego KRUS, rodziców oraz środków Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całkowity koszt pół-
kolonii kształtował się w granicach 36 tys. zł, dotacja dla Stowarzyszenia 
wynosiła 15000 zł, a wpłaty rodziców – 7500 zł. Pozostała część środ-
ków została pokryta z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.                 EK
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W lipcowe wtorki mieliśmy okazję wysłuchać polskich legend oraz 
ekologicznych opowieści przedstawionych za pomocą teatrzyku Kami-
shibai. Wiele pozytywnych emocji dostarczyła nam zabawa z chustą ani-
macyjną i przeżywające swoją drugą młodość - gry planszowe. Graliśmy 
m.in. w Ego Family, Misia Wojtka, Tajemnicze domostwo czy Chicken 
Bonanzę. Z kolei na zajęciach plastycznych daliśmy upust swej kreatyw-
ności, tworząc „małe arcydzieła” sztuki. Powstała wakacyjna łąka z mo-
tylami i pszczółkami w roli głównej, kolorowa mozaika z kredy i soli, 
własnoręcznie wykonane bransoletki, a także cieszące się dużą popular-
nością wśród dzieci – sensoryczne zabawki: slimy oraz gniotki. 

Prawdziwych wakacji nie można jednak wyobrazić sobie bez wycie-
czek, wybraliśmy się zatem do ciekawych miejsc w Łasku i okolicach. 
Odwiedziliśmy Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku, gdzie 
mieliśmy okazję poznać tajniki pracy mleczarni, a podczas przepysznej 
degustacji, przekonaliśmy się, że w Łasku mamy najlepszy na świecie 
twaróg i truskawkową maślankę. Na kolejną wyprawę udaliśmy się do 
Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Pani aspirant Katarzyna Staś-
kowska oprowadziła nas po budynku komendy i opowiedziała o pracy 
w policji. O prawdziwy dreszcz emocji przyprawiła uczestników Aktyw-
nych Wakacji cela, w której przetrzymywani są aresztowani. Na zakoń-
czenie pani policjantka przypomniała zasady, jakimi należy się kiero-
wać, aby bezpiecznie spędzić wakacje. 

WakacJE z bibLiOtEką
Tegoroczne „Aktywne Wakacje” z Biblioteką Publiczną w Łasku już za nami. Było wesoło, kolorowo i twórczo. 
Każdy znalazł coś dla siebie i nie było miejsca na wakacyjną nudę. 

Następny tydzień upłynął nam równie aktywnie, byliśmy bowiem 
w Ośrodku Szkoleniowo - Jeździeckim „De La Sens” w Czołczynie, 
w którym poznaliśmy wiele ciekawostek o koniach. Dowiedzieliśmy 
się do czego służy kopystka, z jakich elementów zbudowane jest siodło 
i jak należy opiekować się końmi. Była także gra terenowa, sprawdza-
jąca wiedzę nt. jeździectwa oraz sportowe zmagania: rzuty podkowami 

do celu, strzelanie z łuku i „jazda na nartach po piasku”. Po tak wyczer-
pującym, ale jakże atrakcyjnym dniu, kiełbaska z ogniska została spała-
szowana ze smakiem.

Na ostatnią wakacyjną podróż udaliśmy się do Muzeum Historii Ła-
sku, by zapoznać się z lokalną historią. Wizyta była swoistą lekcją regio-
nalizmu – poznaliśmy m.in. genezę nazwy naszego miasta, dowiedzie-

liśmy się jak kiedyś wyglądały wnętrza domów oraz czym ścinali zboże 
nasi dziadkowie. Zwiedziliśmy również kolegiatę w Łasku odkrywając 
jej sekrety i skarbiec z jego licznymi eksponatami. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Aktywnych Wakacji 
za tak wspaniale spędzony czas. Cieszymy się, że zechcieliście z nami 
przeżyć wakacyjne przygody, które nie byłyby tak pełne wrażeń, gdyby 
nie nasi partnerzy: gmina Łask, od której otrzymaliśmy środki na zor-
ganizowanie tych fantastycznych działań, Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Łasku oraz Komenda Powiatowa Policji w Łasku. Teraz pełni 
sił możemy wkraczać w nowy rok szkolny i do zobaczenia podczas ko-
lejnych Aktywnych Wakacji. 
    Agnieszka Wachowska

Fotoreportaż o wakacyjnym wypoczynku w Łasku – patrz. str. 28
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Na 

To już druga tego typu maszyna, jaką będzie można oglądać w Ło-
dzi. Tym samym łódzki Oddział GDDKiA jest jedynym w Polsce, jaki 
może pochwalić się takimi zbiorami.

Jak nas poinformował rzecznik prasowy łódzkiego Oddziału  
GDDKiA Maciej Zalewski, pierwszy walec parowy trafił do Łodzi  
niemal dokładnie dwa lata temu. Maszyna, która stanęła teraz na eks-
pozycji, jest starsza i większa od poprzednika. Ma 3,5 metra wyso-
kości, 2,65 metra szerokości, jest długa na 6,1 metra i waży 14 ton.  
Produkcja tych maszyn odbywała się w nieistniejącej już francuskiej firmie   
„Chataignier”  od pierwszej dekady do lat 30. XX wieku.

Jak na owe czasy było to urządzenie nowoczesne i skomplikowane, 
czego dowodzi fakt kooperacji innych producentów przy jego wytwa-
rzaniu. Dzięki specjalistom zajmującymi się historią maszyn parowych, 

zabytEk z DObrONia
Blisko 100-letni walec drogowy z obwodu drogowego w Dobroniu 
wrócił po niemal pięciomiesięcznej renowacji i stanął pod 
siedzibą GDDKiA w Łodzi.

udało się zidentyfikować jednego z  nich. Na tzw. inżektorze widoczne 
są sygnatury R S&B, co oznacza najprawdopodobniej, znaną w tamtym 
czasie niemiecką firmę: Schaefer & Budenberg, zajmującą się produkcją 
armatury do kotłów.

Można przypuszczać, że walec będący w posiadaniu łódzkiego Od-
działu GDDKiA został wyprodukowany pod koniec lat 20. bądź na po-
czątku lat 30. ubiegłego wieku. Pracował przy budowie dróg wykona-
nych z kamienia i tłucznia kamiennego oraz nawierzchni bitumicznych. 
Według specjalistów jedna z maszyn tego typu (nr fabr. 175 wyproduko-
wana w 1926 roku) zachowała się na południu Francji, druga o kolejnym 
numerze fabrycznym, wykonana rok później w Holandii, (to jedyny eg-
zemplarz w pełni sprawny, którego przywrócenie do stanu fabrycznego 
zajęło ponad 4 tysiące roboczogodzin),  trzeci znany egzemplarz tego 
typu (najstarszy) zachował się w Anglii, nosi fabryczny numer 141 i po-
wstał w 1913 roku. Walec z Łodzi jest zatem najprawdopodobniej jedną 
z czterech tego typu maszyn na świecie.               (ER)

Połowa lutego 2018 roku – walec przygotowywany do transportu 
i renowacji

A tak wygląda po kuracji odmładzającej

Nawet w okresie międzywojennym, gdy w Ła-
sku nie było Domu Kultury i Klubu Garnizo-
nowego, miasto nie jawiło się jako pustynia 
kulturalna. Nie brakowało tu miłośników mu-
zyki i śpiewu, do grodu nad Grabią zaglądały 
gwiazdy ówczesnego kina i filmu, na ekranie 
prezentowano najnowsze obrazy. Kwitło też 
życie towarzyskie, bowiem mieszkańcy Łasku 
lubili się spotykać w gronie przyjaciół i spę-
dzać czas np. przy muzyce i śpiewie. Na scenie 
miejscowego kina prezentowane były również 
amatorskie widowiska teatralne, bo w mieście 
nie brakowało miłośników sceny.

Tak było również po wojnie, w siermięż-
nych latach czterdziestych i pięćdziesiątych. 
W sali miejscowego kina odbywały się nie tyl-
ko oficjalne akademie, ale i występy artystów 
amatorów. Prezentowane zdjęcie, pochodzące 
ze zbiorów Łaskiego Domu Kultury, przed-
stawia tutejszych artystów grających na sce-
nie w sztuce teatralnej „Ułan i młynarka”. Na 
pierwszym planie w białym ubiorze sam Józef 
Ryszard Sarosiek, późniejszy dyrektor ŁDK, 
obok niego z prawej Edward Cherczyński. 

Aż do 1956 roku Łask nie posiadał ani sali 
widowiskowej, ani sceny z prawdziwego zda-
rzenia, dlatego imprezy kulturalne odbywały 

tEatr W…  kiNiE „baŁtyk”

się w kinie „Bałtyk”, które zniknęło kilkana-
ście lat temu.

Niecałe dwa lata temu z okazji 60-lecia 
ŁDK staraniem ówczesnej dyrektor Elżbiety 
Wojtackiej-Ślęzak i pracowników placówki 
wydany został okolicznościowy album, w któ-

rym znajduje się zarówno prezentowane w na-
szym cyklu zdjęcie, jak i sporo innych cennych 
starych fotografii. Na tych pożółkłych już dziś 
zdjęciach uwieczniono mieszkańców grodu 
nad Grabią. Zachęcam do sięgnięcia po ten 
unikalny album…                                   (Saw.)
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(7)
Chciałbym powrócić do wątku zasygnalizowanego w poprzednim 

odcinku. Zarówno po najważniejszych zrywach narodowych w XIX 
wieku, jak i rewolucji 1905-1907 roku nie wszyscy Polacy byli świado-
mi potrzeby walki z zaborcami. W literaturze jest aż nadto przykładów 
przystosowania się do sytuacji i akceptowania rządów zaborców. Ba, byli 
nawet i tacy, którzy gloryfikowali je i modlili się za cara. Oczywiście, 
jeszcze raz zaznaczam, nie można uogólniać tego, bo jednocześnie, jakby 
na drugim biegunie, mamy zdecydowanych przeciwników caratu i gorą-
cych patriotów.

To rozbicie i „rozdwojenie” Polaków znane było doskonale Piłsud-
skiemu, choć nie doceniał on „oporu materii”. Gdy 6 sierpnia 1914 roku 
kompania kadrowa złożona z drużyniaków i strzelców wkroczyła z za-
boru austriackiego do rosyjskiego, spotkała się z chłodnym przyjęciem. 
Ku wielkiemu zaskoczeniu legionistów mieszkańcy Królestwa Polskiego 
nie witali ich z entuzjazmem i radością. Nie nastąpił też masowy napływ 
ochotników do formacji strzeleckich, które traktowano niejednokrotnie 
jako najemne oddziały austriackie. Jak mydlana bańka zniknął więc mit 
o wybuchu ogólnonarodowego powstania.

Cóż zatem w tej sytuacji mogli robić patrioci zgrupowani m.in. wo-
kół Piłsudskiego? Musieli szukać innego rozwiązania. Na szczęście libe-
ralni Austriacy naciskani przez polskich patriotów zgodzili się na utwo-
rzenie Legionów Polskich. W gruncie rzeczy była to bardzo pragmatycz-
na decyzja, bowiem Austriacy widzieli w Legionach szansę na działanie 
wywiadowcze i dezorganizujące zaplecze Rosjan.

I znów nowe wzbudzało lęk. Wielu Polaków obawiało się represji 
ze strony zaborców, stąd bardzo chłodny stosunek do Legionów. Zapew-
ne wielką rolę odgrywała też agitacja ze strony antyaustriackiej i anty-
niemieckiej, a także plotki. Na wsiach pojawiały się pogłoski o groźbie 
przywrócenia pańszczyzny. Choć legioniści usiłowali walczyć z tymi 
plotkami, miały one jednak moc znacznie większą. Ten stan ilustrują 
doskonale obserwacje spisane przez jednego z legionistów – Stanisława 
Mirka.

Kiedyś podszedł do oficera stary chłop i tak się odezwał; - Mówicie 
panie, że o Polskę się bijecie. A jak Polska wróci, to rządzić będą polscy 
panowie, to i pewnie pańszczyzna wróci.

Oficer próbował tłumaczyć chłopu o demokracji, która jak już coś 
zdobyła, to nie da sobie odebrać, ale to tłumaczenie nie skutkowało. 
Wreszcie rzekł;

- Już Kościuszko obiecał chłopom zniesienie pańszczyzny.
Na to chłop miał już gotową odpowiedź.
- Ale Kościuszko wojnę przegrał, a pańszczyzna została.

Chłodny stosunek do Legionów odbił się na rekrutacji w ich szeregi, 
która w 1914 roku była bardzo skromna. Chłopi najzwyczajniej bali się 
i preferowali lojalność do władzy, w czym niejednokrotnie utwierdzał ich 
kler. W podpiotrkowskim Kamieńsku proboszcz wprost buntował para-
fian przeciwko Legionom. Na szczęście idea wolnościowa zaczęła zyski-
wać popularność w środowiskach młodzieży i robotników, także wielu 
księży pozytywnie odnosiło się do tej kolejnej inicjatywy niepodległo-
ściowej. W Łasku znakomitym tego przykładem był wspominany wie-
lokrotnie ks. Grzegorz Augustynik. Choć generalnie ziemiaństwo z dy-
stansem podeszło do legionistów, nie brakowało przykładów zupełnie 
odmiennych, m.in. w Łasku.

 To patriotyczne nastawienie młodzieży było widać doskonale m.in. 
w Piotrkowie, ważnym wówczas ośrodku oświatowym, w którym zdo-
bywało wiedzę wielu młodych ludzi także z rejonu łaskiego. Ta młodzież 
przenosiła ideę niepodległościową do dworów i do rodzinnych miejsco-
wości.

Także utworzenie w sierpniu 1914 roku tajnej Polskiej Organizacji 
Wojskowej (z połączenia Strzelca i Polskich Drużyn Strzeleckich) po-
czątkowo przyjęto bardzo chłodno. Jesienią 1914 w Łodzi, Piotrkowie, 
Częstochowie i Dąbrowie Górniczej udało się zwerbować do 1 pułku 
piechoty Legionów Polskich zaledwie 600 ochotników.

Dworzec kolejowy w Łasku był miejscem wyjątkowym – tu bowiem 
bardzo szybko docierały różnorodne informacje o wydarzeniach 

w pobliskich miejscowościach, m.in. Sieradzu, Pabianicach czy Łodzi. 
Ta ostatnia była dobrze skomunikowana m.in. ze stolicą i Piotrkowem 

- wówczas znaczącym ośrodkiem gubernialnym. Informacje 
o wydarzeniach wojennych i innych dostarczali zarówno kolejarze, 

jak i pasażerowie

Środowiska patriotyczne nie ustawały w budowaniu szeregów  
Legionów. Dobrym pomysłem było przeniesienie w lutym 1915 roku 
DW Naczelnego Komitetu Narodowego do Piotrkowa. Dzięki coraz lep-
szej komunikacji i łączności to wszystko co działo się wokół idei na-
rodowej, a szczególnie formowania Legionów, trafiało teraz w szybkim 
tempie także do Łasku.

Czy na poglądy ówczesnych mieszkańców Królestwa, dotyczące 
idei niepodległościowej, miały decydujący wpływ działania wojenne? 
Z pewnością tak, bowiem wielu Polaków uważało, że wojna doprowa-
dzi do wykrwawienia mocarstw, a na tym wygrają słabsi, czyli Polacy. 
Stąd chłodny stosunek do armii zajmujących czy odchodzących z wielu 
miejscowości, co było następstwem działań frontowych. Piotrków, kilka-
krotnie zajmowany przez Rosjan i Niemców, bardzo spokojnie podcho-
dził do tych zmian, koncentrując się raczej na trudnej sytuacji bytowej 
mieszkańców tym bardziej, że obce władze zachowywały się typowo dla 
okupanta. Podobnie było i w innych miejscowościach.

Niektórzy historycy lansują pogląd, że utworzenie powiatu łaskiego 
„zakonserwowało” aktywność polityczną mieszkańców. Moim zdaniem 
było inaczej, a miało to związek z sytuacją ekonomiczną Łasku. Miasto 
było bowiem biednym ośrodkiem, w którym walka o przetrwanie od-
grywała priorytetową rolę. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Łasku 
i regionu nie dostrzegali zmian, że stronili od postępu i nie angażowali 
się w walkę o odzyskanie niepodległości. Potwierdzają to choćby wy-
stąpienia ludności chłopskiej i strajki na wsiach, głównie w 1906 roku. 

Druga połowa XIX stulecia to także okres ożywienia kontaktów 
mieszkańców Łasku z łodzianami czy piotrkowianami, co widać m.in. 
na łamach ówczesnej prasy. Ułatwia to m.in. rozwój kolei i komunikacji, 
a także łączności. Te kontakty służyły także ożywieniu życia kulturalne-
go, oświatowego i politycznego.

Moje rozważania na temat okresu poprzedzającego odzyskanie nie-
podległości mają na celu ukazanie tego wielkiego procesu, który osta-
tecznie w listopadzie 1918 roku przyniósł odrodzenie narodowe. Był to 
efekt zbiorowego wysiłku wszystkich tych, którzy nie utracili nadziei na 
odzyskanie przez Polskę niepodległości.
     Stanisław Barcz
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19 lipca br. tłumy uczestników żegnały na terenie parafii Wrzeszczewice 
śp. Mieczysława Wojciecha Zalasę. Człowieka, przez całe życie związa-
nego z regionem, oddanego na wielu odcinkach sprawie rozwoju i po-
myślności swojej „małej ojczyzny”. 

Urodził się 18 kwietnia 1949 roku w Pabianicach, ale na całe ży-
cie związał się z Wrzeszczewicacmi. Wraz z mieszkańcami miejscowej 
społeczności, nade wszystko w czynie społecznym, dokonywał rzeczy 
z pozoru niemożliwych. Wystarczy tylko wymienić w latach 70. ubiegłe-
go wieku: powstanie od podstaw w krótkim czasie nowego obiektu sa-
kralnego - po wcześniejszym pożarze modrzewiowego kościoła (1973), 
i budowę strażnicy wraz ze świetlicą dla miejscowej OSP. W kolejnej de-
kadzie, jako zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbu-
dowy, podnosi ze zgliszcz lokalną Szkołę Podstawową (spłonęła w 1986 
r.) oraz angażuje się w budowę wiejskiej drogi. Uzależniony od pracy, 
nie unika odpowiedzialności, przez długi okres pełni powierzone mu 
obowiązki sołtysa, a także radnego. Z zamiłowania fotograf, z potrzeby 
serca obywatel muzycznego świata – organista, od 48. lat nieprzerwanie 
związany z parafią św. Anny w Wrzeszczewicach. 

Jak każdy, nie był wolny od dolegliwości organizmu. Na cukrzy-
cę insulinozależną zachorował z początkiem lat 90. ubiegłego wieku. 
W maju 2001 roku wstąpił do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
w Łasku. Od wielu lat oddany pracy społecznej na innych odcinkach,  
nie pozostał bierny w nowych okolicznościach, angażując się w przed-
sięwzięcia na miarę swoich umiejętności i możliwości. Dobry organiza-
tor pracy, ceniony za umiejętne prowadzenie negocjacji z przedstawicie-
lami lokalnych władz, mediów i potencjalnych sponsorów. Kompetentny 
kreator szkoleń specjalistycznych z zakresu szeroko rozumianej diabe-
tologii. Autor znacznej części zdjęć dokumentujących wydarzenia w ła-
skim PSD. Współautor obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, wieczerzy wigilijnych, śniadań wiel-
kanocnych i innych tego typu wydarzeń w życiu łaskiego środowiska 
diabetologicznego.

 Swoje talenty muzyczne i wokalne eksploatował w ramach uświet-
niania wszelkich oficjalnych uroczystości, a także spotkań integracyj-
nych z udziałem ludzi chorych na cukrzycę. Również tych związanych 
z oddawaniem diabetykom ostatniej posługi. Na jednej z nich zapytany 
przez celebransa, czy jest członkiem najbliższej rodziny zmarłej? - zde-

NiEzWykŁy OrGaNiSta

cydowanie odparł: „Tak, przecież nasze stowarzyszenie, to jedna wielka 
rodzina”. Lubiany i szanowany przez diabetyków, którzy obdarzali go 
zaufaniem i wybierali w dwóch ostatnich kadencjach (2009-2015) na sta-
nowisko wiceprezesa oddziału M-P PSD, w Łasku. Ponadto od kwietnia 
2003 roku systematycznie desygnowany na delegata, na zjazd rejono-
wy PSD w Sieradzu, gdzie w ostatniej kadencji został przewodniczącym 
sądu koleżeńskiego. Za swoją długoletnią pracę społeczną odznaczony 
Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi (2017, 2001) oraz wyróżniony 
między innymi złotą honorową odznaką „Za Zasługi Dla PSD”. 

Odszedł 16 lipca 2017 roku w wieku 69. lat, nagle i w ciągłej służbie 
ludowi bożemu, pomiędzy poniedziałkową a wtorkową mszą świętą. Po 
odprawionej pogrzebowej mszy świętej w kościele świętej Anny, na po-
bliskim cmentarzu w obecności żałobników oraz pocztu sztandarowego 
PSD w Sieradzu, nad otwartym grobem, zmarłego w ostatnim słowie 
pożegnali przedstawiciele: miejscowej społeczności, Koła Łowieckiego 
„Ponowa” z Łasku oraz PSD z Łasku i Sieradza.

 W imieniu Zarządu PSD w Łasku
                                             Bogusław Stachowski

Foto: Małgorzata Stachowska

 Ostatnia Wigilia, 2017 rok

W wakacje pracownia plastyczna w Łaskim Domu Kultury przemieniła 
się w inspirującą i magiczną krainę… Teraz ze ścian zerkają mistrzowie 
sztuki, martwa natura wygląda jak… żywa, cytaty artystów pobudzają 
wyobraźnię i mobilizują do tworzenia arcydzieł.  Wystarczyło zaledwie 
kilka dni pracy, garść pomysłów i trochę farby, by kuźnia talentów zmie-
niła się nie do poznania! Artykuły plastyczne zamieszkały w… pojem-
nikach po lodach, stare ramy zostały przemalowane i wykorzystane do 
kącika „przedmiotów z duszą”. Pracownię ociepliły ręcznie szyte koty, 
żywe kwiaty i pastelowe skrzynki z drugiej ręki. Stoły nabrały blichtru 
dzięki jasnym pociągnięciom pędzla, a dotychczasowe donice błysnęły 
kolorem. W pracowni zagospodarowano też specjalną przestrzeń na ga-
lerię prac młodych artystów, które już w nowym sezonie rozbłysną na 
specjalnie podświetlanej girlandzie.

W związku z tym, że dotychczasowe krzesła zasłużyły na… odpo-
czynek, zwracamy się do Państwa z prośbą o podarowanie nam uży-
wanych drewnianych krzeseł/taboretów. Mogą być stare, odrapane i nie 
muszą być jednakowe. Nasze czarodziejskie ręce sprawią, że nabiorą 
drugiego życia i będą cieszyć kolejne pokolenia młodych artystów. 

Anna Sobczak

zaPachNiaŁO, 
zaJaśNiaŁO…
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Obozowicze rozegrali spotkania kontrolne 
z Zatoką Puck 2007 oraz 2006. Bardzo war-
tościowy okazał się  sparing z drużyną Bałtyk 
Gdynia 2006. Nasi młodzi adepci futbolu wzię-
li również udział  w turnieju „Zatoka Junior 
Cup 2006”, gdzie rywalizowali z Rozwojem 
Katowice, Latarnikiem Choczewo, Pogonią 
Zduńska Wola oraz niemiecką drużyną STV 
Deutenbach. 

Zawodnicy obozowy czas spędzali nie tyl-
ko na grze w piłkę, pomiędzy licznymi trenin-
gami i sparingami znalazły się dla nich także 
inne atrakcje. Będąc w Żelistrzewie i mając sta-
dion Arki Gdynia na wyciągnięcie ręki, nie mo-
gło się obyć bez meczu ekstraklasy Arka Gdy-
nia – Jagiellonia Białystok. Dzieciaki nie jedno 
gardło zdarły kibicując swoim faworytom. 

Obozowicze poznali historię nie tylko 
z książek, ale zwiedzając okręt niszczyciel 
„ORP Błyskawica” oraz odwiedzając w Pucku 
port rybacki, w którym doszło do Zaślubin Pol-
ski z morzem.

Doświadczenia chemiczne, fizyczne, se-
krety ciała człowieka czy udzielanie pierwszej 
pomocy przy użyciu defibrylatora, to wszystko 
chłopcy mogli poznać w eksperymentarium, 
które również zwiedzali. 

Ogromne słowa uznania za pomysłowość 
należą się trenerowi, a zarazem opiekunowi 
Wiesławowi Sięborowi, który na bieżąco re-
alizował wewnętrzną TV Korab, gdzie każ-
dy uczestnik obozu mógł się w profesjonalny 
sposób wypowiedzieć przed amatorską kamer-
ką. Dla dzieci lekki stresik przed obiektywem, 
a dla rodziców niezły ubaw.

Obóz dobiegł końca, zawodnicy wrócili 
cali i zdrowi, a przede wszystkim uśmiechnięci 
i zadowoleni, bo przecież o ich szczęście nam 
najbardziej chodzi. 

WS

PiŁkarSkiE WakacJE
Za nami obóz w żelistrzewie. Zawodnicy 
UMKS KORAB Łask z rocznika 2007 
odbyli 14 treningów. Głównym ich celem 
była poprawa zdolności motorycznych 
i na tym skupiła się  uwaga trenera. 
Ośrodek w żelistrzewie ma bardzo bogate 
zaplecze boisk, gdzie młodzi piłkarze mogli 
w bezpieczny sposób trenować strzały 
„z przewrotki” czy „na szczupaka”.
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1. Obchody 79. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej 
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godz. 13 

cmentarz parafialny 
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32. BLT 

2.  Wystawa fotografii 
Aleksandry Wojciechowskiej 

wrzesień Galeria z 
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3. I Festiwal Sztuki „Pociąg  
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17 cmentarz parafialny 
w Łasku 

gmina Łask,  
32. BLT 

8. 
 

Inauguracja roku 
akademickiego 2018/2019               
w Uniwersytecie III Wieku   

25 
godz. 17 

ŁDK  ŁDK  
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1. VIII Festiwal Modeli 
Redukcyjnych – Łask 2018 

8-9 Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy, 
Łask, ul. Warszawska 
13 („dawny Elektryk”) 
 

Stowarzyszenie 
Entuzjastów 
Lotnictwa „Grupa 
Archeo Łask” 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy we wrześniu

17 września br. upływa termin płatności 
kolejnej raty podatku (rolnego, leśnego, od 
środków transportowych i od nieruchomo-
ści). Informujemy, że podatnicy gminy Łask 
mogą uregulować należność za pośrednictwem 
PLIP - Platformy Informacyjno-Płatniczej UM 
w Łasku dostępnej na stronie www.lask.pl (wy-
magane jest posiadanie profilu zaufanego). Za-
chęcamy do skorzystania z tej formy płatności.

Do 30 września br. należy uiścić III ratę 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku 2018. W przy-
padku niedokonania opłaty w ustawowej wyso-
kości i w terminie do dnia 30 września 2018 r., 
przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czyn-
ności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym 
kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% 
opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń 
w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych spowoduje wygaśnię-
cie zezwoleń.

kOmuNikaty 

Miłośnicy jednośladów z niecierpliwością cze-
kali na ten moment. Pod koniec lipca władze 
województwa łódzkiego podpisały umowę 
z firmą Nextbike Serwis na stworzenie 125 sta-
cji rowerowych w 10 miastach w naszym re-
gionie. Do użytkowników trafią łącznie 1002 
rowery. Umowę zawarto na 6 lat, a koszt inwe-
stycji to ok. 24 mln zł. Punkty z rowerami będą 
znajdować się w pobliżu stacji kolejowych, 
stanowiąc uzupełnienie dla Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

W ramach projektu w Łasku powstanie  
6 stacji, z których będzie można wypożyczyć 
jeden z 48 rowerów. 

Gdzie powstaną stacje rowerowe?
- ul. Jana Pawła II,  przy targowisku 
- ul. Zielona, niedaleko dworca PKS 
- ul. Szkolna, przy „Orliku” 
- ul. Inki – Danuty Siedzikówny, naprzeciw 

targowiska
- ul. Lipowa przy „Orliku” 
- pl. Szarych Szeregów
Pierwsze rowery powinny pojawić się 

najpóźniej pod koniec października.  
        MJ 

rOWErEm 
PO ŁÓDzkiEm

1 października br. mija termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za III kwartał 2018 r. Jednocześnie 
informuje się, że opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe, zgodnie 
z otrzymanymi informacjami.

Przypominamy, że od tego roku w Urzę-
dzie Miejskim w Łasku można płacić kartą. 
W ratuszu znajdują się 3 terminale płatni-
cze. Pierwszy w Biurze Obsługi Interesanta, 
gdzie zapłacimy opłatę skarbową. W pokoju 
nr 17 uregulujemy podatek od nieruchomości, 
a w pokoju nr 22 dokonamy opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Tak tragiczne wypadki przy pracy zdarzają się 
rzadko. W tym ostatnim, do którego doszło  
9 sierpnia br. w jednym z zakładów produkcyj-
nych w gminie Łask, zginął 29-letni mężczy-
zna. Prokuratura we współpracy z łaskimi poli-
cjantami wyjaśnia okoliczności i przyczyny tej 
tragedii.

Do wypadku doszło wieczorem, około 
godziny 18. 29-latek podczas pracy poniósł 
śmierć na miejscu. Oprócz Prokuratury Rejo-
nowej w Łasku i policjantów sprawą zajmują 
się także inspektorzy Państwowej Inspekcji 
Pracy. Śledztwo zmierza do wyjaśnienia przy-
czyn wypadku i śmierci pracownika.

(er)

śmiErtELNy WyPaDEk 
Przy Pracy
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9. Dożynki  gminno–parafialne 30 Teodory, boisko 
przy szkole 
podstawowej  
w Teodorach 

gmina Łask, parafia 
św. Franciszka  
z Asyżu  
w Teodorach 

10. Koncert z cyklu Różne Barwy 
Muzyki – Agata Ochota- 
Hutyra  

30 sala widowiskowa Łaskie 
Towarzystwo 
Kulturalne 

 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1. VIII Festiwal Modeli 
Redukcyjnych – Łask 2018 

8-9 Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy, 
Łask, ul. Warszawska 
13 (dawny „Elektryk”) 
 

Stowarzyszenie 
Entuzjastów 
Lotnictwa „Grupa 
Archeo Łask” 
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Łask tradycyjnie uczcił Święto Wojska Polskiego. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą w kościele św. Ducha, którą odprawił  
ks. kan. ppłk Krzysztof Majsterek. W nabożeństwie wzięli 
udział przedstawiciele dowództwa 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego, władze samorządowe, przedstawiciele służb 
mundurowych, kombatanci, Łaskie Bractwo Strzelców 
Kurkowych oraz licznie zebrani mieszkańcy.  

Następnie przemaszerowano na plac 11 Listopada, gdzie mjr Roman 
Kurkowski złożył meldunek dowódcy Bazy ppłk. Tomaszowi Jatczako-
wi. Po przemówieniu okolicznościowym nastąpiło wciągnięcie biało-
-czerwonej flagi na maszt, odegrano hymn państwowy oraz wręczono 
żołnierzom awanse i nominacje. Odczytano także apel pamięci, oddano 
salwę honorową, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości. Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada.

MJ

śWiętO WOJSka POLSkiEGO

Burmistrz Łasku przekazał jednostkom OSP z gminy Łask 
sprzęt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwo-
ści. Wyposażenie zakupiono ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej za kwotę 
43.958,58 zł. Posłuży ono niesieniu pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

NOWy SPrzęt DLa StrażakÓW

10 sierpnia br. przekazano m.in. defibrylatory, sprzęt do oznakowa-
nia terenu akcji, parawan do zasłaniania miejsca i ofiar wypadku, zbijak 
do szyb, nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa, przenośny zestaw oświe-
tleniowy oraz agregaty prądotwórcze.

DR



 

i po wakacjach ...


