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Zgromadzone na placu 11 Listopada delegacje składając kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości oddały hołd wszystkim tym, którzy 72 lata 
temu ruszyli do heroicznej walki o wolną ojczyznę i nie zawahali się 
oddać za nią życia. Wydarzenia sierpnia ’44 szczególnie mocno wyryły 
swój ślad w historii Polski. 

Dziś żyje już nieliczna grupa powstańców, będących świadkami 
tamtych dni. Są oni dla nas żywymi pomnikami, bohaterami, w których 
wpatrzone są oczy młodych Polaków. Niestety, pewnego dnia ich za-
braknie. Pozostaną niezliczone opracowania, zdjęcia i pamięć. Pamięć 
oraz wdzięczność, o której nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Tylko od 
nas zależy jak wykorzystamy ich dziedzictwo i jaki damy przykład przy-
szłym pokoleniom. 

MJ

Punktualnie o 17, w godzinie „W” Łask oddał cześć boha-
terskim powstańcom Warszawy. Uroczystość rozpoczęła się 
odegraniem hymnu państwowego, a następnie przemówienie 
okolicznościowe wygłosił burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek. Po nim modlitwę w intencji poległych powstańców od-
mówił ksiądz kanonik Piotr Pirek. 

W tym roku Biblioteka Publiczna w Łasku (filia dla dzieci) 
przygotowała na wakacje jeszcze więcej atrakcji niż ubiegłego 
lata. Kilka przedstawień teatralnych, warsztaty kaligrafii, turniej 
gier planszowych, kurs tańca i kreowanie bajecznych figurek ze 
specjalnych jadalnych chrupek - to tylko niektóre wakacyjne 
przedsięwzięcia przygotowane przez bibliotekę. 

Bibliotekarki z łaskiej książnicy zorganizowały również wyciecz-
kę do lokalnego muzeum oraz wiele większych imprez plenerowych 
(„Piracka Przygoda”, „Festyn Rodzinny”, „Country Łask”, Questing – 
„Pruszkowskie Dęby”). Zwieńczeniem wakacyjnej laby będzie śpiewają-
ce spotkanie w bibliotece dla dzieci, które tradycyjnie poprowadzi Prze-
mek Frąc, lider formacji „Hicior”. 

Powyższe przedsięwzięcia realizowane są w ramach akcji „Aktywne 
Wakacje 2016”, finansowanej przez gminę Łask.            Anna Sobczak

KOLOROWE LATO
Z BIBLIOTEKĄ



Co to oznacza dla mieszkańców? Z pewnością wiele ułatwień w co-
dziennym załatwianiu spraw urzędowych, ale nie tylko. Przewiduje się 
automatyzację informacji przestrzennej, m.in. w dokonywaniu wypi-
sów i wyrysów działek oraz pozyskiwaniu niezbędnych zaświadczeń. 
Usprawniona zostanie także ewidencja miejscowości, ulic, adresów, 
a dla inwestorów przygotowana zostanie w nowoczesnej formie oferta 
gminy. Zapewne wielu mieszkańców zainteresują tzw. usługi proaktyw-
ne. Za pomocą specjalnego sytemu gmina będzie realizować masową 
wysyłkę komunikatów poprzez trzy niezależne kanały informacyjne: 

SMS, aplikację mobilną, e-mail. Sprawdzi się on jako skuteczne narzę-
dzie w zarzadzaniu kryzysowym, a także jako praktyczny komunikator.
Jednak do jego funkcjonowania niezbędne będzie pozyskanie od zainte-
resowanych usługą mieszkańców numerów telefonów oraz adresów e-
-mail. System dla użytkowników będzie bezpłatny. 

Warto przypomnieć, że w roku 2015 gmina Łask zrealizowała inne 
zadanie informatyczne pn. „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miej-
skim w Łasku”, w ramach którego powstał min. PLIP, o czym piszemy 
na str. 13.                  MJ
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Narodowe Czytanie „Quo vadis”
	 Szanowni	 Państwo,	 Drodzy	 Rodacy!	 Przed	 nami	 piąta	 edycja	 akcji	 Narodowe	 Czytanie.	W	 ubiegłym	 roku	
wspólnie	czytaliśmy	„Lalkę”,	w	której	polskość	ukazana	została	jako	połączenie	romantycznego	patriotyzmu	z	naszą	
zdolnością	do	trwania	narodowej	wspólnoty	pomimo	braku	własnego	państwa.	Tym	razem	wyboru	lektury	na	Narodowe	
Czytanie	dokonano	w	formie	głosowania.	W	Roku	Henryka	Sienkiewicza	zwyciężyła	wybitna	polska	powieść	–	„Quo	
vadis”.
	 To	piękna	książka	o	zwycięstwie	prawdy	i	miłości	–	historia	wiary,	która	pozwala	budować	silne	więzi	kształtujące	
wspólnotę.	 „Quo	 vadis”	 stanowi	 opowieść	 o	 triumfie	 odwagi,	 o	 konsekwencji	 w	 działaniu,	 o	 solidarności	 w	 imię	
fundamentalnych	 idei.	Dla	 nas,	 Polaków,	mądre	 przesłanie	 powieści	Henryka	 Sienkiewicza	ma	 dodatkowy	wymiar	
zwłaszcza	dziś,	w	świetle	1050-lecia	chrztu	naszej	Ojczyzny.
	 Jestem	przekonany,	że	Narodowe	Czytanie	to	znakomity	czas,	by	raz	jeszcze	zachwycić	się	uczciwością	Ligii,	
przeżyć	duchową	przemianę	Marka	Winicjusza,	towarzyszyć	Ursusowi	w	jego	zwycięskiej	walce	na	rzymskiej	arenie.	
Postawy	 i	 życiowe	wybory	Sienkiewiczowskich	bohaterów	warto	przy	 tym	odnieść	do	czasów	współczesnych.	Wierzę,	
że	lektura	„Quo	vadis”	pomoże	odnaleźć	odpowiedzi	na	pytania,	które	stawia	przed	nami	teraźniejszość.
Gorąco	zachęcam	wszystkich	Państwa	do	wspólnego	czytania	„Quo	vadis”	3	września	2016	roku.	Chciałbym,	aby	po	
raz	kolejny	Narodowe	Czytanie	było	dla	nas	wszystkich	czasem	inspirujących	refleksji,	przynoszącym	radość	z	kontaktu	
z	prawdziwie	wielką	literaturą.
	 Bądźmy	tego	dnia	razem	niezależnie	od	wieku	czy	miejsca	zamieszkania,	czytajmy	w	gronie	rodziny,	znajomych,	
kolegów,	organizujmy	własne	spotkania	z	„Quo	vadis”.	Niech	w	Państwa	miejscowości	również	wybrzmią	słowa,	które	
sto	dwadzieścia	lat	temu	wyszły	spod	pióra	pierwszego	polskiego	noblisty.

 
Z	wyrazami	szacunku

Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej
Andrzej	Duda

W Łasku Narodowe Czytanie odbędzie się 2 września na placu 11 Listopada. Do wspólnej lektury „Quo vadis” zapraszają: 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, Biblioteka Publiczna w Łasku oraz Łaski Dom Kultury.

Urząd Marszałkowski w Łodzi pozytywnie ocenił wniosek gminy Łask o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu 
informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask”. Wartość projektu wynosi 502.150,00 zł, w tym 344.250,00 zł przewidywanej 
pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na okres: IV kwartał 2016 r. – I kwartał 2018 zł. 

SYSTEM INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY W GMINIE ŁASK

Połowa wakacji. Pod sklep w miejscowości Wrzeszczewice Skrejnia 
podjeżdża osobowy VW Passat, z którego wysiada kilku mężczyzn, 
a także kilkuletni chłopiec. Kierowca ma trudności z utrzymaniem się na 
nogach, jest pod wpływem alkoholu. Obserwujący przybyszów mężczy-
zna podchodzi do pojazdu i wyjmuje ze stacyjki kluczyki oraz dzwoni 
na numer alarmowy policji. Przybysze niczego nie dostrzegają, zajęci są 
swoimi sprawami. Gdy pojawiają się policjanci, kierowca z pasażerami 
poszukują wokół kluczyków. Okazuje się, że kierowca, 37-letni miesz-
kaniec gminy Wodzierady ma w wydychanym powietrzu 3,6 promila al-
koholu, do tego nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu, bo utra-

cił je na mocy wyroku sądowego. Teraz stanie przed obliczem Temidy 
i będzie musiał wytłumaczyć także przewożenie pasażerów w stanie po 
spożyciu alkoholu. Grozi mu pobyt za kratkami nawet 5-letni.

Piszemy o tej sprawie nie tylko z powodu alkoholu za kierownicą, 
bo zjawisko to wciąż daje o sobie znać, prowadząc niejednokrotnie do 
tragicznych skutków, ale przede wszystkim dlatego, że mieliśmy do czy-
nienia z wzorową postawą obywatelską. Być może ów mężczyzna, który 
schował kluczyki od pojazdu, uratował życie kierowcy i pasażerom VW 
Passata, w tym także dzieciakowi. Policja podziękowała już publicznie 
mężczyźnie, teraz czynimy to także my! (P) 

TAK TRZEBA REAGOWAĆ!
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Wbrew popularnemu poglądowi, że inwestycje w gminie są realizowane zwykle w czwartym roku kadencji przed 
zbliżającymi się wyborami chciałbym zapewnić wszystkich mieszkańców, że w roku bieżącym, podobnie jak w latach 
poprzednich w naszej gminie niezmiennie się buduje. Realizowane są zarówno inwestycje drogowe, kubaturowe, jak i te 
związane z ochroną środowiska. O natężeniu prac niech świadczy poniższa fotorelacja. 
16 sierpnia 2016 r.

Gabriel Szkudlarek

Budynek	szatniowo-sanitarny	CSiR	w	Łasku

Przebudowa	i	modernizacja	budynku	
biurowo-warsztatowego	ZKM	w	Łasku

Zmiany	w	Parku	Miejskim	

Droga	w	Orchowie

Ulica	Brzoskwiniowa	w	Kolumnie Ulica	Podleśna	w	Łasku

Ulica	Wspólna	i	Rzemieślników	w	Wiewiórczynie

Ulice	osiedla	w	obrębie	ulicy	Polnej	w	Łasku
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Wielce Szanowna Pani Dyrektor Liceum im. Tadeusza Kościuszki,
Szanowny Burmistrzu Miasta Łask - Drogi Gabrielu,

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Nasze miasto rodzinne i nasza szkoła przeżywają dzisiaj wielki dzień - stulecie Liceum im Ta-
deusza Kościuszki. Ileż wspaniałych Rodaków wydała nasz Szkoła?

Wielu z nich spogląda na nas z pozycji „wiecznej warty”, przypomnianej na zabytkowym 
cmentarzu Łasku. 

W dzisiejszy radosny dzień wiosenny nasze myśli biegną, we wspomnieniach, do naszych wspa-
niałych nauczycieli - wychowawców, do naszych młodzieńczych sympatii i kolegów, szczególnie 
do tych, których konspiracyjna działalność zabrała zdrowie i możliwość realizacji młodzieńczych 
marzeń. Osobiście myśli moje biegną do Stasia Cybulskiego i Rysia Sosnowskiego. 

Nie zapomnę tajnych zbiórek harcerskich naszego hufca harcerskiego w pobliskich lasach i ga-
węd o Marszałku Piłsudskim dha Hertza, a później rozśpiewanych obozów harcerskich w Ustce 
i Jerzmanicach Zdroju. Pamiętam lekcje wychowania obywatelskiego prof. Sobieraja, który za-
poznał nas z głównymi myślami Edmunda Osmańczyka „Sprawy Polaków” - wcześniej autora 
codziennych komentarzy powstańczego radia.

Dwie urocze Panie w naszej Szkole nauczyły mnie na całe życie szacunku dla historii jako dys-
cypliny naukowej: Prof. Maria Doroszewska – historia Polski i Prof. Maryla Szubianka – Rzym-
kowska, siostra cioteczna - historia starożytna.

Moje marzenia o Łasku przyszłości, któremu poświeciłem „Historię rodzinną lat 1914-1950” 
i kilka znaczących studiów, to połączenie miasta szybkim tramwajem przez Pabianice z Łodzią, 
to europeizacja dworca kolejowego i autobusowego, to rozbudowa jego bazy turystyczno-hotelo-
wej. 

Na stulecie naszej Niepodległości, w listopadzie 2018 r.. pragnę przyjechać do Łasku z dwie-
ma najnowszymi pracami: „Kalendarium narodzin Niepodległości w 1918 r.”, „Budowniczowie 
II Rzeczypospolitej” i na uroczystość odsłonięcia w parku miejskim popiersi wybitnych jego miesz-
kańców: Brzezińskiego - pierwszego burmistrza i znanych poetów: Lechonia i Karpińskiego. Har-
cerzom Łasku proponuję by wystawili w parku popiersie twórcy naszego ruchu Dha Andrzeja Mał-
kowskiego. 

Sercem i myślami jestem z Wami, choć stan zdrowia i sytuacja rodzinna na to mi nie pozwalają. 
Wybaczcie.

Pozwólcie, że na zakończenie listu do Was przypomnę złotą myśl Prymasa Wyszyńskiego, 
ważną dla nas wszystkich: „Poczucie wolności zdobyte przez pracę jest najwyższą radością”.

Do zobaczenia!
Marian Marek Drozdowski

Warszawa, 11 czerwca 2016 r.

LIST PROF. M. M. DROZDOWSKIEGO

W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowy 5. Festiwal Róż w Łasku. Z tej okazji powstał 
pomysł przygotowywania okolicznościowej wystawy fotograficznej poświęconej historii produk-
cji róż w naszej gminie. Zwracamy się z prośbą do Czytelników, którzy posiadają w swoich albu-
mach pamiątki związane z uprawą tych wspaniałych kwiatów o pomoc w realizacji wspomnianego 
projektu. Fotografie można przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Łasku (ul. Warszawska 14, 
98-100 Łask) lub udać się z nimi do ratusza (pokój nr 58) w celu zrobienia cyfrowej kopii.
Telefon kontaktowy: 43 676-83-58 

HISTORIA ŁASKIE J RÓŻ Y

Organizatorzy 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Solidarności” i Olimpijczyków składają serdeczne 

podziękowania wszystkim jednostkom organizacyjnym 
i instytucjom z gminy Łask, które pomogły w realizacji tego 
sportowego święta. Dzięki Państwa zaangażowaniu wyścig 
został zorganizowany na najwyższym poziomie sportowym 

i logistycznym.

PODZIĘKOWANIA

I WRZEŚNIA -  na cmentarzu w Łasku 
odbędą się uroczystości związane z 77. 
rocznicą wybuchu II wojny światowej, a 16 
września - z okazji 77. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę.

ŚWIĘTO Wojska Polskiego – z tej oka-
zji 12 bm. w 32. BLT odbyła się tradycyjna 
zbiórka, z udziałem zastępcy dowódcy 2. 
Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. dypl. 
pil. Jacka Pszczoły i p.o. dowódcy 32. BLT 
ppłk. Roberta Gurzędy. Wielu żołnierzy 
awansowano na wyższe stopnie.

KOLEJ przymierza się do modernizacji 
linii Łódź Kaliska – Zduńska Wola (w latach 
2018-2020). Kosztem 480 mln zł odnowione 
zostaną perony m.in. w Kolumnie i Łasku, 
pojawią się też wiaty i oświetlenie. Dzięki tej 
modernizacji linii kolejowej wzrośnie szyb-
kość pociągów do 120 km/godz.

SREBRNI medaliści w powożeniu za-
przęgami jednokonnymi na mistrzostwach 
świata w Austrii – zostali drużynowo: Mar-
cin Kilańczyk i Weronika Kwiatek. Gratulu-
jemy!

NAJMNIEJ DZIECI w województwie 
łódzkim rodzą mieszkanki powiatu łaskie-
go – tu tzw. współczynnik dzietności, czyli 
liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę 
w wieku 15-49 lat, wynosi 1,11 (w samej 
Łodzi – 1,15, w pow. łódzkim wschodnim – 
1,39, pow. wieruszowskim – 1,4, gdy w kraju 
w 2015 roku – 1,26). Niestety, spadek uro-
dzin dzieci w ostatnich latach jest zjawiskiem 
trwałym.

STO LAT i więcej ma obecnie ponad 150 
mieszkańców woj. łódzkiego, tylu otrzymuje 
specjalne świadczenia ZUS. W tym roku 100 
lat ukończy 69 osób, w tym 9 mężczyzn.

BEZROBOCIE w powiecie – w czerw-
cu powiat łaski (12 proc.) w województwie 
wyprzedzał tylko pow. kutnowski -12,8 proc. 
Niestety, aż w 11 powiatach stopa bezrobocia 
wciąż jest dwucyfrowa. Najmniejsze bezro-
bocie jest w pow. skierniewickim (5,5 proc.) 
i rawskim (5,9 proc.), w Łodzi wynosi 8,9 
proc.

STYPENDIA dla uczniów gminy Łask 
będących w trudnej sytuacji materialnej – 
wnioski można składać w terminie 1-15 
września br. w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Łasku.

KOŃCZĄ się wakacje, już niedługo 
uczniowie powiatu łaskiego powrócą do 
swoich szkół. Podczas wakacji w wielu pla-
cówkach wykonano remonty i modernizacje, 
pojawiły się też nowe pomoce naukowe.

POŻAR sterty słomy w Ostrowie w go-
dzinach nocnych – w walce z „czerwonym 
kurem” brało udział kilkudziesięciu straża-
ków. To kolejna tego typu akcja, prawdopo-
dobnie spowodowana została przez niezna-
nego podpalacza.

HELIKOPTER Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego po raz kolejny pojawił się 
w Łasku, by z boiska przy ul. Narutowicza 
zabrać 19-latka, który wypadł z III piętra 
i doznał poważnych obrażeń ciała.
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Uchwalony w grudniu ubiegłego roku budżet na rok 2016 w trakcie 
jego realizacji w I półroczu uległ zmianom. Oto przesłanki tych zmian: 
- pozyskiwanie dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu pań-

stwa bądź innych źródeł
- wprowadzenie do budżetu środków niewykorzystanych w roku ubie-

głym
- uzyskanie ponadplanowych dochodów własnych
- przesunięcie środków pomiędzy zadaniami ujętymi w budżecie.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu gminy ostatecznie 
osiągnął następujące kwoty:

- dochody  – 85.607.918,58 zł
- wydatki  – 88.513.904,35 zł
- przychody  – 6.066.289,00 zł
- rozchody   – 3.160.303,23 zł.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

» subwencja planowana w wysokości 20.422.829,00 zł zrealizowana zo-
stała w wysokości 12.185.544,00 zł tj. 59,67%

» dotacje na zadania zlecone planowane w wysokości 18.671.948,31 zł 
zrealizowano w wysokości 8.749.391,59 zł, tj. w 46,86%

» udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 
19.853.948,00 zł wykonano 9.224.699,56 zł, tj. w 46,7%.

Reasumując powyższe wyliczenie, dochody ogółem zostały wyko-
nane w 54,13%. Pozyskano środki zewnętrzne na wykonanie zadań wła-
snych:
- 1.519.532,76 zł na zadanie „Poprawa spójności systemu komunikacyj-

nego w gminie Łask” - refundacja za rok 2015, środki UE
- 64.820,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice 

– Wola Stryjewska” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 609.836,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Przebudowa 

i termomodernizacja budynku biurowo – warsztatowego Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej w Łasku”

- 15.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na Festiwal Róż
- 200.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na kontynuację zadania „Bu-

dowa budynku ŚDS w Łasku”. Jeszcze w tym roku dotacja zostanie 
zwiększona o 500.000,00 zł.

- 350.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Re-
waloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku”

- 698.710,27 zł środki UE na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wod-
no – ściekowej w gminie Łask”, refundacja z 2015 roku.

- 210.380,00 zł oraz 351.400,00 zł odpowiednio jako dotacja 
 z WFOŚiGW w Łodzi oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie 

„Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szat-
niowo – sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a.

Jeżeli chodzi o wydatki, wykonane zostały w 43,76% w stosunku 
do planu, czyli wydatkowano 38.735.674,81 zł w następujący sposób 
w działach:
» Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 

28.850.041,01 zł wydatkowano 15.012.079,05 zł, co stanowi 52,03%
» Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - na plan 23.444.286,00 zł wydat-

kowano 10.055.452,14 zł, co stanowi 42,89 %
» Administracja publiczna - na plan 8.431.758,84 zł wydatkowano 

4.273.440,51 zł, co stanowi 50,68 %
» Transport i łączność - planowana kwota 10.514.593,48 zł wydatkowa-

na została w wysokości 2.792.991,46 zł, co stanowi 26,56%
» Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana kwota 

8.964.866,54 zł wydatkowana została w wysokości 3.133.942,25 zł, 

tj. w 34,96%
» Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z planowanej kwoty 

2.090.300,00 zł wydatkowano 828.979,86 zł, co stanowi 39,66%
» Kultura fizyczna – na planowaną kwotę 2.894.500,00 zł wydatkowano 

1.585.697,89 zł, co stanowi 54,78%
» Pozostałe działy, w których łączny plan wynosi 3.323.558,48 zł, wydat-

kowano 1.053.091,65 zł, co stanowi 31,68%.

Z planowanej kwoty 13.359.053,11 zł na wydatki majątkowe wy-
datkowano 2.972.391,77 zł. Procentowo niskie wykonanie wydatków 
inwestycyjnych jest czymś absolutnie normalnym w I półroczu, ponie-
waż realizacja tych zadań odbywa się w okresie letnim, a płatności do-
konywane są w okresie II półrocza. Wprowadzone do budżetu dodatko-
we środki, pozyskane jako zewnętrzne źródło finansowania, oraz wolne 
środki z 2015 roku pozwoliły na przesunięcie zadań przewidzianych do 
realizacji w następnych latach do wykonania w bieżącym roku, a także 
na wprowadzenie dodatkowych zadań.

Jednak znaczący wysiłek inwestycyjny przedkłada się na zadania 
wieloletnie, które zostały rozpoczęte w ubiegłych latach i dobiegają do 
końca realizacji w br. Są to: 
- Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego 

ZKM w Łasku z kwotą w 2016 roku – 1.430.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 103362E Łask - Wola Łaska - 460.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej 103212E we wsi Rokitnica – 1.300.000,00 zł
- Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Łasku (ul. Podleśna) – 

1.330.000,00 zł
- Budowa drogi w Orchowie – 1.250.000,00 zł
- Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym „Przylesie” 

wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego – 240.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice – Wola Stryjewska – 

300.000,00 zł
- Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku – 267.000,00 zł
- Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn - 

240.000,00 zł
- Przebudowa ul. Dmowskiego w Wiewiórczynie – 320.000,00 zł
- Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej w Łasku – 297.000,00 

zł
- Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach 

mieszkalnych w gminie Łask – 1.720.532,00 zł
- Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo – 

sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a – 992.000,00 zł.

Nie są to wszystkie zadania inwestycyjne realizowane przez gminę 
Łask w 2016 roku, wymieniono jedynie te z największym kosztem do 
poniesienia. Łatwe do zauważenia jest to, że znaczący procent wydat-
ków inwestycyjnych przypada na zadania w zakresie dróg i transportu. 
Jest to zgodne z priorytetami przyjętymi w planowaniu inwestycyjnym 
wieloletnim. Wydatki inwestycyjne stanowią ok. 22% wszystkich plano-
wanych wydatków budżetowych.

Przy zachowaniu wysokich wydatków na inwestycje udało się rów-
nież zmniejszyć zadłużenie gminy do kwoty 12.899.404,96 zł, co stano-
wi 15,07% planowanych dochodów gminy na 2016 rok. W I półroczu 
dokonano spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wyso-
kości 3.120.811,04 zł. 

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 roku pozwala na płynne 
i bezpieczne prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych oraz realizację za-
dań bieżących. 

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Budżet bez tajemnic

JAK GOSPODARUJEMY 
PUBLICZNYMI PIENIĘDZMI
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Władze samorządowe powiatu łaskiego ak-
tywnie wspierały organizację Światowych Dni 
Młodzieży w Polsce.

– W  budynkach przy ulicy Warszawskiej 
zlokalizowane były min.: punkt informacyjny, 
punkt medyczny i rejonowe biuro zakwaterowa-
nia. Tutaj wydawano pątnikom posiłki przygo-
towane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku oraz organizowano niektóre wydarze-
nia integracyjne – mówi starosta łaski Teresa 
Wesołowska.

W powiecie przebywała m.in. 50-osobowa 
grupa pielgrzymów z Węgier. Młodzież miesz-

kała u prywatnych rodzin, które zaoferowały 
pielgrzymom gościnę.

Struktura „Dni w Diecezjach” uzależniona 
była od charakterystyki i stylu goszczącej die-
cezji. Był to czas na wzajemne poznanie, inte-
grację, poznanie kultury i topografii danego re-
gionu. Na tym etapie nie brakowało wycieczek 
turystycznych, poznawania regionu, w którym 
młodzież spędza czas, wspólnej modlitwy, for-
macji duchowej, kulturalnej i patriotycznej. 
W programie znalazły się również wieczory 
uwielbienia, msze święte, katechezy, droga 
krzyżowa, koncerty ewangelizacyjne, nawie-

dzanie miejsc związanych ze świętymi patro-
nami oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

- Ważnym punktem łaskich dni była m.in. 
organizacja „Święta Narodów”. Na placu przed 
halą przy ulicy Warszawskiej przedstawiciele 
Polski i Węgier przygotowali prezentacje swo-
ich ojczyzn – podsumowuje starosta T. Weso-
łowska.

Po zakończeniu „Dni w Diecezjach” wszy-
scy pątnicy udali się do diecezji, którą Ojciec 
Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania 
wydarzeń centralnych.

Dariusz Cieślak

Ś W I ATOW E D N I M ŁO D Z I E Ż Y 
W P OW I E C I E Ł A S K I M
W dniach 21-24 lipca br. ponad 120 pielgrzymów z Węgier oraz Polski wzięło udział 
obchodach Światowych Dni Młodzieży w rejonie łaskim. Powiat łaski był dla nich 
przystankiem w drodze na spotkanie z papieżem Franciszkiem. 

Powiat łaski w tym roku promować będą 
stoiska przygotowane m.in. przez: Starostwo 
Powiatowe w Łasku i pana Jacka Skrzyńskie-
go, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku, 
Pasiekę z Tradycjami, Stowarzyszenie Ręko-
dzieła Artystycznego „Szuflandia” czy Lokal-
ną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”, którą 
tradycyjne wspierać będzie Jadwiga Pokora, 

znana i ceniona koronczarka. Ponadto, pojawią 
się również wystawcy zgłoszeni przez gminę 
Widawa. 

Województwo łódzkie corocznie przeko-
nuje każdego, jak różnorodne, bogate i orygi-
nalne są dzieła twórców ludowych, jak świet-
nie smakują dania regionalne, jak ciekawy jest 
repertuar zespołów muzycznych i tanecznych, 
a przede wszystkim – jak wspaniali są ludzie, 

którzy w swoich miejscowościach kultywują 
dawne tradycje i obyczaje, łącząc przeszłość ze 
współczesnością i przyszłością. 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Mi-
xer Regionalny w Łodzi 4 września, w szcze-
gólności na stoiska powiatu łaskiego. Do zoba-
czenia na ulicy Piotrkowskiej!

Dariusz Cieślak

MIXER REGIONALNY – ŁÓDZKIE 2016 
Mixer Regionalny stał się już w Łodzi popularnym i oczekiwanym świętem. Już po raz trzynasty na ul. Piotrkowskiej zaprezentuje się 
130 wystawców ze wszystkich gmin i powiatów. Tradycyjnie nie zabraknie również przedstawicieli powiatu łaskiego.
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W dniach 17-20 sierpnia w powiatach: łaskim i zduńskowolskim rozegrana została kolejna edycja wyścigu kolarskiego 
organizowanego przez Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”.

23. WYŚCIG KOLARSKI 
„PO ZIEMI ŁÓDZKIEJ” ZA NAMI

Na starcie wyścigu stawiło się blisko 140 
zawodników z Polski i zagranicy. Rywalizacja 
była bardzo emocjonująca. Pierwszy etap roze-
grany został w gminie Sędziejowice, drugi – w  
pow. zduńskowolskim a gospodarzem trzeciego 
odcinka był powiat łaski. Ostatnia odsłona to-
uru i oficjalne zakończenie odbyło się w gminie 
Buczek.

– Dziękuję wszystkim ekipom za udział 
i sportową rywalizację na wysokim poziomie. 
Wszystkim którzy wspierali nasze stowarzysze-
nie, sponsorom i przedstawicielom samorządów 
dziękuje za okazaną pomoc. Słowa podzięko-
wania kieruję również do całego komitetu orga-
nizacyjnego oraz wolontariuszy za ciężką i mo-
zolną pracę. To był bardzo udany wyścig. Do 
zobaczenia za rok! – powiedział po zakończeniu 
imprezy Andrzej Syska, dyrektor wyścigu i pre-
zes Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”. 

Szczegółowe wyniki i więcej informacji 
na ten temat na stronie internetowej www.lask.
com.pl. 

Dariusz Cieślak 

REMONT DROGI POWIATOWEJ 
BAŁUCZ – OKUP WIELKI

Zadanie polegać będzie na remoncie kilometrowego odcinka drogi z 
Okupa do Kopyści. W ramach realizacji zadania przewidziano m.in.: od-
tworzenie istniejącej osi drogi w terenie, położenie nowej nakładki asfal-
towej i umocnienie poboczy destruktem bitumicznym. Wartość zadania 
wynosi blisko 213 tysięcy złotych. 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
LUTOMIERSK - WODZIERADY

Będzie prowadzony remont liczącego 2,7 km odcinka drogi w miejsco-
wościach Wodzierady i Nowy Świat. W ramach realizacji zadania prze-
widziano m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniami, częścio-
wą przebudowę chodników wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
oraz przebudowę skrzyżowań. Wartość inwestycji to blisko 2,5 miliona 
złotych. 

NOWE BOISKO I SIŁOWNIA PRZY „EKONOMIKU”
Od początku wakacji trwały prace przy budowie nowoczesnego boiska 
wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy ZSP nr 1w Łasku. Powiat 

łaski przeznaczył na to zadanie ponad 400 tys. zł, w tym ok. 150 tys. zł 
stanowiło dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

REMONT SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁASKU

Na ukończeniu jest remont budynku SOSzW w Łasku. W ramach zada-
nia wykonane zostały m.in.: remont dachu oraz instalacji elektrycznej w 
budynku szkoły i internatu, uzupełnienie tynków i malowanie pomiesz-
czeń, przełożenie kostki brukowej i malowanie tynków zewnętrznych. 
Wartość inwestycji to blisko 800 tysięcy złotych. 

PRZEBUDOWA DROGI BUCZEK - LUCIEJÓW
Powiat łaski prowadzi przebudowę blisko pięciokilometrowego odcinka 
drogi na trasie Buczek – Luciejów. Zadanie zakłada wykonanie w ramach 
robót budowlanych m.in.: rozbiórki częściowo istniejącej nawierzchni, 
poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej nawierzchni i konstrukcji, 
wykonanie chodnika, przebudowę zjazdów i oczyszczenie rowów od-
wadniających. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 2,5 miliona 
złotych, w tym milion złotych stanowi dofinansowanie z gminy Buczek.

Dariusz Cieślak

FLESZ INFORMACYJNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług pu-
blicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług 
w powiecie łaskim oraz sprawne zarządzanie powiatem, dzięki stworze-
niu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pra-
cowników jednostek organizacyjnych powiatu łaskiego.

Pełna nazwa dofinansowanego projektu to: „Rozbudowa e-admini-
stracji w powiecie łaskim” i będzie on realizowany w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 – Oś Priorytetowa VII, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-
-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komu-
nikacyjne.

Wartość projektu to 2.152.500,00, a uzyskane dofinansowanie wyno-
si 1.487.500,00 zł. Realizację zaplanowano na lata 2016-2018.

Dariusz Cieślak

1,5 MILIONA ZŁ DOFINANSOWANIA
Blisko 1,5 miliona złotych trafi do Starostwa Powiatowego w Łasku na rozbudowę e-administracji w powiecie łaskim. 
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W trakcie naboru wniosków dla uczestników programu zgłosiło się 
ponad 200 chętnych do zamontowania instalacji. Gmina składa wniosek 
do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wojewódz-
twa Łódzkiego. W tej chwili projektowane są instalacje i opracowywane 
dokumenty aplikacyjne. Wybudowane mikroinstalacje pozwolą zmniej-
szyć wydatki na zużytą energię elektryczną w gospodarstwach domo-
wych uczestników programu. 

Do tej pory w gminie Buczek zostały wybudowane mikroinstalacje 
dla 80 gospodarstw domowych oraz 5 obiektów użyteczności publicz-
nej, tj.: oczyszczalnie ścieków w Buczku i Czestkowie, stacje uzdatnia-
nia wody w Buczku i Brodni Górnej oraz dla budynku Urzędu Gminy 
w Buczku. Buczek jest jedną z siedmiu gmin województwa łódzkiego, 
która otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest jedną z największych inwesty-
cji tego typu w kraju skierowaną do mieszkańców. W większości insta-
lacje są już przyłączone do sieci energetycznej. Wyprodukowany prąd 
przekazywany jest do sieci, a użytkownik otrzymuje 0.8 kW za każdy 
1 kW wyprodukowanej energii w myśl znowelizowanej ustawy o Odna-
wialnych Źródłach Energii obowiązującej od 1.07.2016 r. Tym samym 
gospodarstwo domowe przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 

może mieć znaczne oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Jest 
to kolejna planowana inwestycja w ostatnich latach promująca nowocze-
sny system uzyskiwania ekologicznej energii elektrycznej, zmniejszająca 
emisję szkodliwych gazów cieplarnianych i pyłów. Tym samym Buczek 
znajduje się w czołówce gmin realizujących tego typu inwestycje w wo-
jewództwie łódzkim.

Mieszkańcy z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem biorą udział 
w projektach ekologicznych mających na celu zmniejszenie zanieczysz-
czeń środowiska. W poprzednich latach udało się wyposażyć gospodar-
stwa domowe w około 400 pomp ciepła i zestawów solarnych do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej, za jedyne 500 zł. W ostatnich latach 
w oparciu o środki budżetu gminy mieszkańcy otrzymali dotację w wy-
sokości od 5 000 do 7 000 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
dotyczyło to tych miejscowości gdzie nie planowana była budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu wybudowano około 360 przydomo-
wych oczyszczalni.

Działajmy ekologicznie dla ochrony środowiska i dla własnych do-
chodów, przy pomocy środków zewnętrznych wspierających budowę in-
westycji ekologicznych. A.Sz.

KOLEJNE MIKROINSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE
Gmina Buczek po raz kolejny stara się o pozyskanie funduszy na budowę 
mikroinstalacji dla mieszkańców gminy. W tej edycji planowane jest wybudowanie 
około 150 sztuk w indywidualnych gospodarstwach domowych.

3 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Buczku odbyło 
się uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Publicznego w Buczku na okres kolejnych 3 lat. 

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w drodze przedłużenia 
wymagało opinii Rady Pedagogicznej oraz uzgodnienia z organem spra-
wującym nadzór pedagogiczny, tj. łódzkim kuratorem oświaty.

Akt powierzenia stanowiska Renacie Nowickiej osobiście wręczył 
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski wraz ze skarbnik Grażyną 
Jędryką. 

Wręczając nominację pan wójt życzył dyrektor dalszych udanych 
inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy 
z pracownikami, wychowankami oraz organem prowadzącym.  Do ży-
czeń dołączyła się również skarbnik gminy. Gratulujemy!

GB

DYREKTOR NA KOLEJNE 3 LATA
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Wykonywany jest chodnik o szerokości 1,5 m z kostki brukowej 
o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego grubości 21 
cm. Wyremontowany jest przepust drogowy. Szerokość drogi wraz 
z chodnikiem wyniesie 5,63 cm. W obrębie szkoły na początkowym od-
cinku drogi wykonane zostanie przejście dla pieszych.

Wykonane prace modernizacyjne, nowe oznakowanie w znacznym 
stopniu poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi. Koszt inwesty-
cji wynosi 301 965,49 zł. Na zadanie to gmina otrzyma dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi wysokości 123 000 zł. Dobre tempo prac 
modernizacyjnych pozwoli na dotrzymanie terminu zakończenia inwe-
stycji 15 września br.

W. Sz.

PRZEBUDOWA DROGI W CZARNYM LESIE 
Firma z Piotrkowa Trybunalskiego kontynuuje prace 
przy przebudowie drogi gminnej nr 103106 E. Na odcinku 
o długości 965 m położona została warstwa wyrównawcza 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Na warstwę wyrównaw-
czą będzie położona warstwa ścieralna z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej o grubości 5 cm. 

Gmina Buczek w drugim półroczu 2016 r. przeznaczyła w sumie 
78.000 zł na zadania z zakresu sportu. Kluby działające w gminie 
mogły składać wnioski do 15 lipca i starać się o dofinansowanie.

Działają tu dwa kluby sportowe grające w piłkę, 13 sierpnia rozpo-
częły nowy sezon. GKS Orkan Buczek rozgrywać będzie mecze w kla-
sie okręgowej grupy sieradzkiej, natomiast Klub Sportowy Tęcza Brod-
nia będzie rozgrywać mecze w klasie A grupy sieradzkiej II. Ludowe 
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne aktualnie rozgrywa mecze tenisa 
stołowego w II lidze kobiet jak i mężczyzn oraz szkoli młodzież, która 
wywalczyła wicemistrzostwa kraju SZS szkół podstawowych. 

Przyznane dotacje wszystkie stowarzyszenia powinny wykorzystać 
na zadania opisane we wnioskach do 15 grudnia 2016 roku, zgodnie 
z podpisanymi umowami.      E.M. 

PIENIĄDZE NA SPORT ROZDANE

Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę wychowawczą, medyczną, 
bogaty program sportowo-rekreacyjny i dobrze zaopatrzoną stołówkę. 
Dzieci na  półkolonii  otrzymywały codziennie śniadanie, a także obiad  
z deserem. Zajęcia integracyjne oraz sportowe odbywały się w obiektach 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku oraz 
na kompleksie boisk „Orlika”. W programie znalazły się zajęcia tanecz-
ne prowadzone przez M. Ziębaczewskiego - instruktora pracującego 
w GOKiS w Buczku, a także wizyta w  gminnej bibliotece połączona 
z zabawami dla młodszych uczestników. 

Pogoda dopisała, tak więc dużą radość sprawiły dzieciom wyjaz-
dy do „Solparku” w Kleszczowie. Podczas trzech pobytów można było 
sprawdzić swoją kondycję, pokonując kolejne metry na dużym basenie 
albo spędzić czas w ciepłym jakuzzi czy poszaleć na zjeżdżalni.

Wszyscy, którzy lubią relaks na wodzie, mogli popływać kajakami 
po buczkowskim stawie.

Na zakończenie pobytu odbyła się wycieczka do kina na bajkę „Epo-
ka lodowcowa 5”, która spodobała się zarówno młodszym jak i starszym 
dzieciom. 

Codziennie wychowawcy przeprowadzali gry i zabawy integracyjne 
lub rozgrywki sportowe.

BUCZKOWSKIE PÓŁKOLONIE
Już po raz kolejny w wakacje odbyły się półkolonie dla dzieci z gminy Byczek. Ich organizatorami byli: KRIR z Warszawy 
oraz gmina Buczek. Zajęcia dla 60 dzieci odbywały się od 25 lipca do 3 sierpnia br. Koszt za 10-dniowy pobyt dziecka 
ubezpieczonych rodziców w KRUS wyniósł 50 zł, a w ZUS - 100 zł. 

Program został tak ułożony, aby zaciekawić i zadowolić naszych mi-
lusińskich. Dziesięć dni minęło więc bardzo szybko. Do zobaczenia za 
rok!

R.N.
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Gmina Buczek posiada do sprzedaży w drodze przetargu 
następujące działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową położone w miejscowości Buczek. 
Działki są w pełni zurbanizowane, posiadają sieć wodociągową 
i kanalizacyjną oraz wyznaczone drogi:

 

- nr 542/7 0,1200 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/8 0,1219 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/9 0,1220 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/10 0,1219 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/13 0,1220 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/14 0,1219 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/15 0,1220 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/16 0,1220 ha  40.900 zł + 23 % VAT
- nr 542/19 0,1575 ha  42.700 zł + 23 % VAT 
- nr 542/20 0,1230 ha  41.500 zł + 23 % VAT 
- nr 542/21 0,1316 ha  35.700 zł + 23 % VAT 
- nr 542/22 0,1067 ha  33.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/23 0,1346 ha  36.500 zł + 23 % VAT 
- nr 542/24 0,1180 ha  36.700 zł + 23 % VAT 
- nr 542/25 0,1563 ha  42.400 zł + 23 % VAT 
- nr 542/27 0,1083 ha  36.500 zł + 23 % VAT 
- nr 542/28 0,1131 ha  38.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/29 0,1540 ha  45.800 zł + 23 % VAT
- nr 542/30 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/31 0,1240 ha  40.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/32 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/33 0,1240 ha  40.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/34 0,1240 ha  40.200 zł + 23 % VAT 
- nr 542/35 0,1549 ha  46.100 zł + 23 % VAT
- nr 542/36 0,1502 ha  44.700 zł + 23 % VAT
- nr 542/37 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/38 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/39 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/40 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/41 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- nr 542/42 0,1627 ha  48.400 zł + 23 % VAT
- nr 542/45 0,1115 ha  37.600 zł + 23% VAT 
- nr 542/46 0,1202 ha  40.600 zł + 23% VAT 
- nr 542/47 0,1289 ha  43.500 zł + 23% VAT 
- nr 542/48 0,1377 ha  37.400 zł + 23% VAT 
- nr 542/49 0,1464 ha  39.700 zł + 23% VAT 
- nr 542/50 0,1252 ha  42.200 zł + 23% VAT 
- nr 542/51 0,1250 ha  42.200 zł + 23% VAT 

Ogłoszenia o terminach przetargów publikowane 
są na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 677-44-94
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Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

28 lipca br. po raz kolejny odbył się turniej nocny w piłkę 
nożną na „Orliku” w Czestkowie. W zmaganiach wzięło 
udział 5 zespołów: Auto Komis Czestków, Junior Czestków, 
F.C. Buczek, Łopatki i Team Chlor. 

Mecze były rozgrywane w systemie każdy z każdym w celu 
wyłonienia najlepszej drużyny turnieju. Wyniki spotkań prezentują się 
następująco: 

Czestków - Team Chlor 5:0, 
Junior Czestków - Łopatki 6:1, 
Buczek - Czestków 1:3, 
Team chlor - Łopatki 1:3, 
Junior Czestków - Buczek 5:1, 
Czestków - Łopatki 1:1, 
Buczek - Team chlor 3:3, 
Junior Czestków - Czestków 0:1, 
Buczek - Łopatki 0:4, 
Junior Buczek - Team Chlor 3:0. 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
 Auto Komis Czestków 10 pkt. (4 zwycięstwa i 1 remis),
Junior Czestków 9 pkt. (4 zwycięstwa i jedna porażka ), 
Łopatki 7 pkt. (2 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka), 
F.C. Buczek 1 pkt. 
Team Chlor 1pkt.
Wybrano też najlepszego strzelca turnieju, którym z dorobkiem 

6 bramek został zawodnik z Czestkowa Wojtek Buczkowski. Każda dru-
żyna dostała okolicznościowe puchary i dyplomy. 

Serdeczne podziękowania dla wójta gminy Buczek, który ufundował 
każdej drużynie nagrody rzeczowe oraz nagrodę dla najlepszego strzelca. 

K.P.

TURNIEJ NOCNY
NA ORLIKU W CZESTKOWIE

OGŁOSZENIE
Gmina Buczek posiada do wydzierżawienia (w ostateczności do sprzedaży) obiekt 

z przeznaczeniem m.in. na Dom Seniora lub Dom Opieki Społecznej

- obiekt po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Malenia. Budynek usytuowany jest na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 
249 o powierzchni 0,54 ha w obrębie geodezyjnym Malenia Strupiny, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032654/0 przez Sąd 
Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka gruntu o regularnym kształcie jest zabudowana parterowym, częściowo podpiwniczo-
nym murowanym budynkiem (po byłej szkole podstawowej) o powierzchni użytkowej 461,30 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym 
o powierzchni zabudowy 69,30 m2. Budynek jest w dobrym stanie techniczno-użytkowym i typowym dla swojej funkcji wykończeniu. Wyposażo-
ny jest w instalację elektryczną, wodną (przyłącze gminne), kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szamb szczelnych na terenie posesji) oraz 
instalację centralnego ogrzewania (z własnej kotłowni). Teren posesji jest ogrodzony, wykonane są metalowe bramy i furtki. Dojazd do nierucho-
mości zapewnia droga asfaltowa. Sąsiedztwo działki stanowi luźna zabudowa siedliskowa i tereny rolno-leśne.
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1 września 1939 roku rozpoczyna się II wojna 
światowa. Nad ranem tego dnia pierwsze 
bomby spadają na bezbronny Wieluń. 
Jeszcze tego samego dnia uciekinierzy ze 
zbombardowanego Wielunia pojawiają się 
w Łasku i Piotrkowie. Kilka dni krwawych 
walk nad Wartą przypieczętowuje jednak 
los polskiej armii, wkrótce niemieckie 
wojska pojawiają się także na ziemi łaskiej. 
Rozpoczyna się hitlerowska okupacja, czas 
terroru i zbrodni.

We wrześniu 1939 roku, w chwili wybuchu 
II wojny światowej, Łask odgrywa znaczącą 
rolę na tyłach polskiej obrony. W mieście kon-
centrują się ważne szlaki komunikacyjne, a linia 
kolejowa i szosa dzielą wyraźnie, jak zauważa 
znawca tej problematyki profesor Włodzimierz 
Kozłowski, odcinek obrony Armii „Łódź”. Kil-
kanaście kilometrów na zachód znajduje się 
magistrala węglowa Śląsk – Porty. Wszystko to 
sprawia, że w we wrześniu 1939 r. ze względu 
na bliskość granicy z Niemcami (rejon Praszki 
i Wielunia) Łask spełnia ważną rolę w systemie 
obronnym.

Mieszkańcy Łasku już kilka miesięcy wcze-
śniej wyczuwają groźbę wojny. W końcu marca 
w mieście przebywa 92 samodzielna kompania 
czołgów rozpoznawczych pod dowództwem 
kpt. Władysława Iwanowskiego, by ruszyć do 
rejonu postoju 10 DP.

Gdy 22 sierpnia postawiono w stan czuj-
ności polskie wojsko, a wkrótce potem zosta-
je ogłoszona mobilizacja alarmowa, obejmuje 
ona także mieszkańców Łasku, którzy udają się 
na dworzec kolejowy. Tu żegnają ich rodziny. 
Wśród rezerwistów dominuje przekonanie o na-
szej sile i waleczności.

Nocą z 26 na 27 sierpnia na obszar przy-
szłego działania Armii „Łódź” (rejon Warty 
i Widawki) ruszają transporty wojska. Na stację 
kolejową w Łasku przybywa dowództwo 28 DP 
z gen. bryg. Władysławem Bończą-Uzdowskim 
wraz z 28 dac ppłk. Władysława Bednarskiego. 
Niemal wszystkie oddziały kierowane są w re-
jon Warty i Widawki. Przez miasto na południo-
wy-zachód podążają baterie armat i haubic.

28 sierpnia dowództwo i sztab dywizji są we 
dworze w Pruszkowie, niedaleko Sędziejowic. 

TRAGICZNY WRZESIEŃ 

Następnego dnia nad ranem do Łasku przybywa 
dywizyjna kompania kolarzy por. Anatola Tru-
sowa. I ona kieruje się na Widawę. W mieście 
jest także kawaleria dywizyjna pod dowódz-
twem mjr. Jana Motza. 30 sierpnia na dworcu 
kolejowym pojawia się sformowana w Rado-
miu 117 kompania ciężkich karabinów maszy-
nowych por. Zenona Wędrzyckiego.

W ostatnich dniach sierpnia sytuacja poli-
tyczna jeszcze bardziej się komplikuje. Wzrasta 
też rola Armii „Łódź”, która musi przyjąć cię-
żar głównego ataku wroga. 29 sierpnia władze 
ogłaszają powszechną mobilizację, ale wkrótce, 
po interwencji mocarstw zachodnich, odwołu-
ją ją, by następnego dnia znów nadać jej rangę 
ostateczną. W czwartek, 31 sierpnia, rezerwiści 
masowo zgłaszają się do armii. Większość tych 
z Łasku i okolic trafia do Armii „Łódź”.

31 sierpnia i 1 września na stacji kolejowej 
w Łasku panuje największy ruch, bowiem przy-
bywa tu bardzo dużo transportów wojska. Ze 
względu na niebezpieczeństwo nalotów, wojska 
wyładowywane są głównie wieczorami i o świ-
cie. Gdy właśnie nad ranem 1 września przy-
bywa III batalion mjr. Tadeusza Żelazowskiego 

(2 pp Legionów płk. Ludwika Czyżewskiego, 
który potem wsławi się heroicznymi walkami 
w rejonie Borowskich Gór) i szybko opuszcza 
Łask, na niebie pojawiają się niemieckie samo-
loty i bombardują rejon dworca. 

W pierwszym dniu wojny, gdy od strony 
zbombardowanego Wielunia prą w kierunku 
Łasku i Łodzi kolumny cywilnych uciekinierów, 
większość polskich wojsk, które przeszły przez 
Łask, znajduje się na południe od miasta, w re-
jonie koncentracji Czestków-Buczek-Zelów. 
Niemcy atakują na linii Wieluń-Widawa-Łask 
-Łódź, terror sieje Luftwaffe. Wielu mieszkań-
ców Łasku w obawie przed bombardowaniem 
ucieka z miasta. Atmosferę paniki pogłębiają 
działania V Kolumny, wszak w okolicy znajduje 
się wiele wsi z kolonistami niemieckimi wyraź-
nie sympatyzującymi z wrogiem.

W rejonie Łasku znajduje się kilka polo-
wych lotnisk lotnictwa Armii „Łódź”, na któ-
rych urządzono zasadzki na samoloty niemiec-
kie. Takie lądowiska wyznaczono: w Woli Wę-
żykowej, Orchowie i Zduńskiej Woli. W Woli 
Wężykowej działa 162 eskadra maszyn P 7 pod 
dowództwem kpt. pil. Bernarda Groszewskiego, 
w Łasku (Orchowie) – eskadra myśliwska 161 
pod dowództwem kpt. pil. Władysława Szcze-
śniewskiego (P 11). Nierówne walki w powie-
trzu przynoszą sporo sukcesów Polakom, ale 
też i olbrzymie straty zarówno w ludziach jak 
i sprzęcie. 3 września z lądowisk w Woli Wę-
żykowej i Orchowie startują nasze samoloty, 
zasadzka w tej ostatniej miejscowości funkcjo-
nuje jeszcze wieczorem 4 września. Co prawda 
w kolejnych dniach pokazują się nad Łaskiem 
nasze maszyny, ale jest ich coraz mniej i speł-
niają jedynie rolę obserwatorów. Rozpoznanie 
przez Niemców lotnisk polowych i klęski na 
froncie powodują, że wkrótce polskie maszyny 
zostają wycofane z tego rejonu.

(PO)
ciąg dalszy w następnym numerze
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PLIP to Platforma Informacyjno-Płatnicza, która umożliwia: 
• kontrolę tego, co i kiedy należy wpłacić miastu z różnych tytułów
• wykonanie operacji zapłaty przy użyciu szybkich płatności elektronicz-
nych
• gromadzenie w jednym miejscu informacji o płatnościach.

CO MOŻNA OPŁACIĆ 
W SYSTEMIE PLIP?

Katalog możliwych płatności online będzie sukcesywnie rozwijany. 
Na początku będzie możliwość opłacenia podatków lokalnych, w tym: 
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- podatku rolnego od osób fizycznych
- podatku leśnego od osób fizycznych
- łącznego zobowiązania pieniężnego
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

LOGOWANIE DO SYSTEMU 
I REJESTRACJA KONTA

Klient chcący korzystać z mechanizmu musi zarejestrować swoje kon-
to w systemie.

Warunkiem koniecznym do utworzenia konta jest posiadanie konta 
na platformie ePUAP oraz ważnego profilu zaufanego. W celu założenia 
konta na platformie ePUAP trzeba udać się pod wskazany adres: https://
epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta. Po zalogowaniu należy wypeł-
nić elektronicznie wniosek o założenie profilu zaufanego (procedura jest 

tutaj: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil). Mając wypełniony 
wniosek można udać się z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
tożsamości do dowolnego Urzędu Skarbowego w celu potwierdzenia da-
nych i aktywowania profilu zaufanego.

Po otwarciu serwisu pojawia się strona logowania, gdzie dostępny jest 
przycisk „Zaloguj”. Po kliknięciu w przycisk użytkownik zostaje przekie-
rowany do strony logowania platformy ePUAP. Po zalogowaniu otwiera 
się ponownie serwis Platformy Informacyjno Płatniczej, z widocznym for-
mularzem rejestracji konta. Po wypełnieniu formularza użytkownik wyko-
nuje operację rejestracji klikając przycisk „Rejestruj”, po czym następuje 
przygotowanie dokumentu XML zawierającego podane dane i przekazanie 
go do serwisu podpisu profilem zaufanym. Użytkownik zostaje przekiero-
wany do właściwej usługi.

OPŁATY
UWAGA! Informujemy, że do każdej transakcji pieniężnej wykonanej za 
pośrednictwem systemu PLIP jest doliczana opłata za płatności elektro-
niczne w wysokości 1 zł brutto.

Więcej	informacji	oraz	regulamin	znajdą	Państwo	
na	stronie	www.plip.lask.pl/plip.

Serdecznie	zapraszamy	do	zapoznania	się	i	korzystania	z	systemu	PLIP.
RG

PLIP UŁ AT WIA Ż YCIE

Początek obchodów ŚDM stanowiły trwa-
jące od 20 do 25 lipca tzw. Dni w Diecezjach. 
W tym czasie do dwunastu regionów naszej 
archidiecezji przybyło ponad 15 tys. mło-
dych przedstawicieli 62 krajów prawie ze 
wszystkich kontynentów, którzy dotarli wraz 
ze swoimi duszpasterzami i ponad 30 bisku-
pami. W regionie łaskim przebywała licząca 
pięćdziesiąt osób grupa pielgrzymów z Wę-
gier, dla których noclegi przygotowały rodziny 
z parafii w Dobroniu, Łasku oraz Marzeninie. 
O zapewnienie pełnego wrażeń i pogodnego 
ducha czasu zadbali regionalni wolontariusze 
ŚDM, pośród których znalazły się także osoby 
z marzenińskiej wspólnoty młodzieżowej, tj. 
Kinga Walczak, Mateusz Matczak, Magdalena 
Prokop, Alan Piechol, Adrian Piechol, Natalia 
Cieślak, Ksenia Urbaniak, Agata Krawczyk, 
Kamila Terela, Julita Wągrowska oraz Wero-
nika Fikus.

W DUCHU ŚDM
Przyjaźń, wspólnota, wiara – to główne hasła przyświecające lipcowym wydarzeniom związanym z obchodami Światowych Dni 
Młodzieży. W przygotowaniach do tego nadzwyczajnego święta jedności w Bogu udział wzięła także młodzież z parafii Marzenin.

W Marzeninie przebywało łącznie dziewię-
ciu gości z Węgier, których przyjęły cztery ro-

dziny. Każdego dnia o godzinie 9 spotykali się 
w parafialnym kościele na pełnej śpiewu wspól-
nej modlitwie, po czym udawali się do salki 
katechetycznej, gdzie czekały na nich kolejne 
zajęcia, czyli fraternie – polegające na czytaniu 
i interpretowaniu tekstów Ewangelii. Każda ze 
zgromadzonych osób dzieliła się z pozostałymi 
swoimi doświadczeniami, odczuciami i świa-
dectwami związanymi z osobistym przeżywa-
niem wiary. To właśnie wyznawana przez mło-
dzież ufność w Panu Bogu stanowiła kluczowy 
element w trwaniu w jedności - bez względu 
na różnice kulturowe czy językowe. Po pełnym 
refleksji czasie pielgrzymi wraz z parafialnymi 
wolontariuszami wyjeżdżali do Łasku, gdzie 
oprócz uroczystej i wzruszającej eucharystii 
w łaskiej kolegiacie czekały na nich kolej-
ne atrakcje, m.in. wycieczki krajoznawcze do 
Zduńskiej Woli, Łodzi oraz Lichenia. Nie za-

brakło także zabaw integracyjnych, podczas 
których zarówno przyjaciele z Węgier, jak 
i mieszkańcy regionu łaskiego zaprezentowali 
swoje rodzime piosenki, tańce i gry. 

Nie obyło się również bez krótkich lekcji 
języków obcych – polskiego i węgierskiego. 
Nasza polszczyzna okazała się dla naszych wę-
gierskich gości bardzo prosta w nauce. Inaczej 
działo się jednak na odwrót - trzeba przyznać, 
że mimo swojego piękna i melodyjności język 
węgierski dla nas Polaków wcale nie jest taki 
łatwy do nauki. Mimo to wszyscy porozumie-
wali się niemal idealnie, gdyż to właśnie wy-
znawana wiara w Boga jest najpiękniejszym 
i najbardziej uniwersalnym językiem.

Także podczas głównych obchodów ŚDM 
w Krakowie wolontariusze z regionu łaskiego 
spotkali się z pielgrzymami z Węgier, którzy 
po raz kolejny podziękowali za gościnę i ser-
deczność. 

Magdalena Prokop

Przedstawiamy Państwu opis systemu PLIP (Platformy Informacyjno-Płatniczej Miasta Łask)
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Wszelkie statystyki jednoznacznie wska-
zują na wzrastającą liczbę dzieci ujawniają-
cych różnorodne zaburzenia językowe, a lo-
gopedyczna praktyka poradniana potwierdza 
wzmożone w ostatnich latach nasilenie zabu-
rzeń komunikacyjnych u dzieci. Cześć z nich 
uwarunkowana jest właśnie zakłóceniami słu-
chu obwodowego lub centralnego przetwarza-
nia słuchowego stanowiącego podłoże wielu 
zaburzeń neurorozwojowych. Dzieci w wieku 
przedszkolnym są nieustannie narażone na utra-
tę słuchu, istnieje bowiem wiele potencjalnych 
czynników mogących spowodować tego typu 
uszkodzenia. Należą do nich między innymi: 
infekcje wirusowe, stany zapalne ucha środ-
kowego i wewnętrznego, urazy mechaniczne, 
choroby górnych dróg oddechowych. Bagateli-
zowanie i lekceważenie ich może powodować 
nawet duże ubytki słuchu przewodzeniowego  
i prowadzić m.in. do zaburzeń mowy. 

Istnieje wiele nowoczesnych, skutecznych 
strategii terapeutycznych ukierunkowanych na 

stymulację przetwarzania słuchowego, wyko-
rzystywanych w terapii zaburzeń mowy takich 
jak: opóźnienie rozwoju mowy, afazje, w te-
rapii dysleksji, w terapii zaburzeń komunika-
cyjnych towarzyszących autyzmowi, ADHD. 
Podstawą do uruchomienia tych strategii jest 
konieczność przeprowadzenia badania słu-
chu i weryfikacja centralnego przetwarzania 
słuchowego. Brak możliwości przeprowadze-
nia szybkiej diagnozy, nie tylko opóźnia sam 
proces rehabilitacji dziecka, ale również może 
przyczynić się do pogłębienia zaburzeń lub po-
jawienia się wtórnych nieprawidłowości roz-
wojowych. 

W ramach obowiązujących standardów 
diagnostycznych w poradniach psychologicz-
no-pedagogicznych, weryfikacja słuchu obwo-
dowego powinna stanowić więc jedno z pierw-
szych badań diagnozujących podłoże zaburzeń 
językowych u dzieci. W związku z powyższym 
pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Łasku podjęli się dodatkowych sta-

rań o pozyskanie środków na zakup urządzenia 
audiometrycznego do przeprowadzenia badań 
słuchu. We współpracy ze Starostwem Powia-
towym i Stowarzyszeniem Dobroczynnym 
„RAZEM” opracowali projekt, który pozwolił 
sfinansować zakup audiometru. Od września 
rodzice dzieci przedszkolnych będą mogli sko-
rzystać z bezpłatnego badania słuchu i konsul-
tacji logopedycznych w ramach realizacji pro-
jektu „Słyszę, mówię więc więcej rozumiem” 
realizowanego w przedszkolach gminy Łask.

Dofinansowano	 ze	 środków	 Progra-
mu	 ,,Działaj	 Lokalnie	 IX”	 Polsko-Amery-
kańskiej	 Fundacji	 Wolności	 realizowanego	 
przez	Akademię	Rozwoju	Filantropii	w	Polsce	
oraz	Stowarzyszenie	Dobroczynne	,,Razem”.

Aleksandra Kłos
Małgorzata Sobala 

SŁYSZĘ, MÓWIĘ WIĘC 
WIĘCEJ ROZUMIEM
Słuch ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mowy i jego upośledzenie stanowi bezpośrednią przyczynę wielu zaburzeń 
komunikacyjnych. Przy ograniczonej słyszalności dziecko z trudem przyswaja mowę, odbiera dźwięki w formie zniekształconej 
i w taki sposób próbuje je realizować. W konsekwencji prowadzi to do zaburzeń wymowy. 

Od 12 do 21 lipca uczestnicy wykonali modele latające szybowców 
kartonowo-drewnianych, którymi w dniu 15 lipca na łaskim rynku wy-
startowali w I Otwartych Zawodach Modeli Szybowców na Odległość 
Lotu. Przed zawodami Maciej Wilczyński zaprezentował przygotowa-
nie i lot rakiety szkolnej. Wystartowało 10 zawodników: pierwsze miej-
sce uzyskał Mikołaj Bulzacki, drugie - Aleksander Galanciak, trzecie - 
Agnieszka Niewiadomska.

21 lipca na boisku CSiR przy ul. Narutowicza uczestnicy zapoznali 
się ze startami modeli rakiet oraz poznali zasady lotu modeli rzutków na 
czas. Z kolei w dniach od 2 do 5 sierpnia uczestnicy poznali zasady budo-

wy latawców. 5 sierpnia na rynku odbyły się II Otwarte Zawody Lataw-
ców, w których wystartowało 5 zawodników. Pierwsze miejsce uzyskał 
Franciszek Kolanus, drugi był Stanisław Buczyński, trzeci - Aleksander 
Kolanus, czwarty - Mikołaj Bulzacki oraz piąty, najmłodszy 2-letni Woj-
ciech Zawlik. 

Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK zaprasza na XXI 
ŁASKIE ŚWIĘTO LATAWCA w dniu 11 września (od godz. 10), na bo-
isku CSiR przy ul. Narutowicza.

 Andrzej Pikosz

WAKACJE W PRACOWNI MODELARSKIEJ ŁDK
Podczas wakacji w Pracowni Modelarskiej ŁDK zorganizowano otwarte zajęcia modelarskie mające na celu 
zainteresowanie młodzieży budową modeli latających, rakiet i latawców.
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W sobotni wieczór (23 lipca br.) wiekowa kolegiata wypełniła się 
po brzegi miłośnikami muzyki, którzy wysłuchali koncertu pt. „Muzy-
ka Wiktorii Wiedeńskiej” w wykonaniu Polskiej Orkiestry XVIII wie-
ku. Warto odnotować, że szlakiem artystów za każdym razem podążają 
fani z różnych części województwa łódzkiego. I to nie tylko samochoda-
mi, ale również rowerami. Do Łasku na jednośladach przyjechali goście 

m.in. z Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Łodzi. 
Tego dnia pięknym dźwiękom towarzyszyło nastrojowe oświetlenie, 

które wprowadziło w łaskiej świątyni wyjątkowy nastrój. Mistrzowski 
koncert został nagrodzony burzą oklasków, a orkiestra odwzajemniła się 
publiczności dwukrotnym bisem.  

                   Michał Janiszewski

KOLORY POLSKI PONOWNIE W ŁASKU
Kolory Polski to letnia propozycja Filharmonii Łódzkiej dla melomanów, którzy chcą połączyć słuchanie muzyki w najlepszym 
wykonaniu ze zwiedzaniem zabytków regionu łódzkiego. Takie spotkania z kulturą wysoką zyskały pokaźną grupę entuzjastów 
z Łasku, który również i w tym roku znalazł się na koncertowej mapie Filharmonii Łódzkiej. 
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Nam szczególnie podobają się limeryki 
R. Wasilewskiego. Te drobne utwory poetyc-
kie, wywodzące się prawdopodobnie z XVIII-
-wiecznej Irlandii i mające mocne posadowie-
nie w poezji angielskiej, zyskały prawo obywa-
telstwa i w naszym kraju. Limeryki lubił Julian 
Tuwim, bawiła się nimi Wisława Szymborska, 
lubił je Janusz Minkiewicz, Maciej Słomczyń-
ski i Stanisław Barańczak. Od tego rodzaju ry-
mowanego dowcipu nie stroni też nasz znako-
mity satyryk Krzysztof Daukszewicz.

Ryszard Wasilewski, autor najnowszego 
tomiku poetyckiego pt. „Labirynt”, znakomicie 
okraszonego rysunkami Sławomira Łuczyń-
skiego, prezentuje Czytelnikom kolejną porcję 
poezji nieobojętnej. Autor jest bystrym obser-
watorem naszej rzeczywistości nasiąkniętej ni-
czym gąbka polityką i głupotą, więc nie może 
przejść obojętnie obok zjawisk wymagających 
ostrego komentarza. Piętnuje więc szczególnie 
głupotę rodaków. Nie jest też obojętny na na-
sze ponuractwo, brak humoru. Jego znakomite 
sprośne, a niekiedy i bluźniercze, limeryki sta-
nowią świetny komentarz do portretu własnego 
Polaków.

Usłyszałem kiedyś opinie, że Wasilewskie-
mu jak owemu szeregowcowi wszystko kojarzy 
się z czterema literami. Nie zgadzam się z taką 
opinią, bowiem spod płaszczyka szyderstw 
i bluźnierstwa wyłania się nasz prawdziwy 
charakter. Wielu rodaków, nawet tych z pierw-
szych stron gazet, na co dzień skrywa się pod 
tym płaszczykiem zakłamania. A ponadto jest 
jeszcze coś w twórczości poety z Kolumny, na 
co warto zwrócić uwagę: jego poezja jest zna-
komitym antidotum na nasze ponuractwo, brak 
humoru i uśmiechu. „Labirynt” Wasilewskiego 
jest zatem dobrą lekturą dla tych, którzy chcą 
się oderwać od poważnej i ponurej rzeczywi-
stości, by spojrzeć na świat z humorem.

Najnowsze dziecko R. Wasilewskiego po-
lecamy jeszcze z jednego powodu: poeta nie 
wstydzi się swoich łaskich korzeni, nie ucieka 
od środowiska, w którym żyje od lat, wprost 
przeciwnie – przywołuje je bezustannie w swo-
jej poezji, a tym samym nobilituje. Jak zresz-
tą Wydawnictwo „Intrograf” Ewy i Jarosława 
Buss, które znakomicie wydało ten „smaczny” 
tomik.

Z  W A S I L E W S K I M  W  L A B I R Y N C I E
Ryszarda Wasilewskiego nie trzeba bliżej przedstawiać na naszych łamach, ponieważ jego twórczość poetycka jest już nieźle 
znana Czytelnikom. Prezentowaliśmy ją już kilkakrotnie w „Panoramie”, zwracając szczególną uwagę na walory tej poezji. 
Wasilewski jest bowiem doświadczonym poetą i człowiekiem znającym życie. Na toczący się obok świat patrzy ze spokojem 
i humorem. Wie bowiem doskonale, że niewiele może w nim zmienić, za to oferuje Czytelnikowi odrobinę uśmiechu, którego 
brakuje w każdych czasach i pod każdą szerokością geograficzną.

Oto próbka humoru R. Wasilewskiego 
z „Labiryntu”.                    (PO)

PRZYSTOSOWANIE
Z każdym systemem raczej zborny – 
znajdzie nabywcę sprytny kupiec.
Dawniej się nazywał – niepokorny,
ten – w tym rozdaniu, włazidupiec. 

JAK TO U NAS
Postać raczej mglista
i draźni do trzewi – 
antykomunista,
mentalność bolszewii.

DLA PRZYPOMNIENIA
Marszałek – z chwałą oczywistą,
dzielił się taką swą opinią: - 
„Kto młody nie był socjalistą
na starość będzie zwykłą świnią”.

WALENTYNKI NARODOWE
Z łezką, przytupem, zamaszyście
i w pełnym słońcu – zawiść w cień.
Kochać umiemy uroczyście, 
lecz, jak to u nas – jeden dzień.

 *   *   *
W Łasku, Krakowie i tam gdzie Ryki, 
wielu już stroni od polityki.
Jeżeli chcesz dobrej zmiany,
to może, tak dla odmiany,
Spróbuj poczytać też… limeryki.

JEST W SEJMIE
Swej partii reklama: -
Ma w sobie coś z chama – 
to bluzgi
to rózgi,
a poza tym… dama. 

Ryszard	Wasilewski Sławomir	Łuczyński

rys.	Sławomir	Łuczyński

SZCZĘŚLIWIEC
Pewien pan z nadgrabiańskiej Baryczy, 
dni szczęśliwe w swym życiu wciąż liczy.
Jest z tego dobrze znany, 
że do żony przywiązany – 
Tylko jakby na… ciut krótkiej smyczy.

SMUTNE WALENTYNKI
Pewna pani, z wioseczki Gadka,
narzekała – po ślubie dwa latka,
że nie kocha już luby,
chociaż składał jej śluby. – 
Ale on nie gustuje w mężatkach.

OŻEŚ TY
Raz mąż i żona, gdzieś blisko Łasku,
Poczuli chętkę, weszli do lasku. – 
Maż zniesmaczony
do swojej żony - 
nigdy nie siadaj wcześniej… na piasku.

JEST OKAZJA
Jest w Kolumnie, tuż, tuż obok Łasku, 
sporo lasek, golasek wśród lasków.
Tutaj z pewną kobitą,
można też incognito. -
500+ będę brała głuptasku.

ZASKOCZENIE
Pewien pan, z okolic Radości,
pozapraszał do siebie już gości,
bo z więzienia on zwiał,
gdy ożenić się chciał. –
Gość ma dziwne poczucie wolności.

EDUKACJA
Pewna matka, spod Pruszcza, 
często córce wyłuszcza: - 
Z chłopcami nie kimaj
i dziarsko się trzymaj,
zwłaszcza kiedy się puszczasz.
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Dzieci w strojach regionalnych zaprezentowały nasz folklor rodzi-
my, wzbudzając ogromny podziw organizatorów i aplauz międzynarodo-
wej publiczności. Oprócz przeżyć scenicznych dzieci miały możliwość 
poznania bułgarskiego kurortu Golden Sands & Varna, zasmakowania 
kąpieli w Morzu Czarnym, czynnego udziału w spotkaniach i zabawach 
integracyjnych z artystami z całego świata oraz, mimo upału, uczestni-
czenia w codziennych warsztatach tanecznych. 

Dzielnie przejechały 4 tys. kilometrów przez 5 europejskich krajów, 
śledząc całą trasę wyprawy ze śpiewem na ustach. Zwiedziły malowni-
cze węgierskie miasteczko Szentendre położone nad pięknym modrym 
Dunajem, gdzie spotkały grupę Polaków oklaskujących nocne naddunaj-
skie koncerty. Dużym przeżyciem dla Polaków był Budapeszt i Wzgórze 
Gellerta, z którego podziwiali przepiękną panoramę miasta i popróbowa-
li sztuk walki z japońskimi turystami.

Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkich przygód. Najważ-
niejsze, że wrócili zdrowi, opaleni, szczęśliwi i pełni nowych pomysłów 
na przyszłość. Przy okazji dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do 
zrealizowania artystycznego przedsięwzięcia.           Jolanta Siwek

DZIECI Z DOLINY GRABI W ZŁOTYCH PIASKACH

ZAPROSZENIE
na Dożynki Gminno - Parafialne

„Stare Kozuby 2016”
- 4 września 2016 r., godz. 13.30

Organizatorzy Dożynek
Wójt Gminy Sędziejowice, sołectwo Stare Kozuby, 

GOK Sędziejowice, prezes OSP Sędziejowice

25 lipca br. 30-osobowa grupa małych artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci z Doliny Grabi” działającego przy 
Zespole Szkół w Marzeninie wyruszyła na zaproszenie Organizatorów Imprezy Artystycznej Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny BALKAN FOLK FEST 2016 do Złotych Piasków w  Bułgarii.

Już od 11 lipca br. w ZSO nr 1 w Sędziejowicach rozpoczęły się pół-
kolonie sportowe „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu II” dla 48 dzieci. 
W programie znalazły się ciekawe zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjazd 
na basen, wycieczki krajoznawcze. Dofinansowanie wójta gminy wynio-
sło 6 tys. zł. Z kolei w okresie od 16 do 26 sierpnia br. również w ZSO nr 1 
z półkolonii letnich „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu III” skorzysta-
ło 35 dzieci rolników. Wsparcie na ten cel zapewniła Krajowa Rada Izb 
Rolniczych przy udziale wójta gminy. 

Wzorem lat ubiegłych dzięki współpracy ze Związkiem Zawodo-
wym Centrum Narodowego Młodych Rolników w Warszawie zorgani-
zowano letni wypoczynek dla dzieci rolników uprawnionych do świad-
czeń KRUS. 23-osobowa grupa dzieci z gminy wypoczywała przez 14 
sierpniowych dni w Ustce.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 9 tys. zł ze środków gminy mogła 
wypoczywać 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży zaangażowana w ze-
społach artystycznych GOK Sędziejowice. Podczas 11-dniowego pobytu 
w Wisełce na wyspie Wolin dzieci zwiedziły Woliński Park Narodowy. 
Organizację wypoczynku i zajęć oraz opiekę nad dziećmi zapewniła ka-
dra instruktorska GOK.

Wyjazd 30-osobowego zespołu folklorystycznego „Dzieci z Doliny 
Grabi” działającego przy ZS w Marzeninie na festiwal do Bułgarii mógł 
odbyć się dzięki sfinansowaniu transportu ze środków będących w dys-
pozycji wójta gminy Sędziejowice w kwocie 10 tys. zł.

W Bilewie odbyły się półkolonie w ramach projektu „Zielony kadr” 

WAKACYJNE PRZYGODY
Placówki oświatowe, kulturalne i opiekuńcze gm. Sędziejowice 
starały się zapewnić dla jak największej liczby dzieci spełnienie 
wakacyjnych oczekiwań i marzeń. W miarę posiadanych środków 
wszelkie przedsięwzięcia wspierała także gmina.

– Sukces naszej wsi dofinansowanego z funduszu Programu „Działaj Lo-
kalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przez cały lipco-
wy tydzień bogatą ofertę zajęć i atrakcji zapewniły Izabela Mielczarek 
i Bogumiła Siewierska – organizatorki przedsięwzięcia. Dlatego kolo-
nie cieszyły się ogromną popularnością. Również dzieci z Bilewa mogły 
skorzystać z atrakcji uniejowskich basenów termalnych dzięki sfinanso-
waniu transportu przez gminę.

Wakacyjne zajęcia sportowe dla blisko 40-osobowej grupy dzieci 
zapewnił Gminny Klub Sportowy Sędziejowice, organizując II edycję 
Letniej Akademii Piłkarskiej. Począwszy od 12 lipca br. dzieci uczestni-
czyływ treningach piłki nożnej pod okiem znakomitych trenerów.

Mirosław Potasiak
Fot. ZSO nr 1



Strażackie święto uświetnili zaproszeni goście: posłowie na Sejm 
RP - Paweł Bejda i Marek Matuszewski, Wojciech Pokora – członek 
Zarządu OW i prezes Zarządu OP Związku OSP RP w Łasku, Grażyna 
Czyżak - z-ca dyr. OT ARR w Łodzi, Marek Krawczyk – wicestarosta 
łaski, bryg. Piotr Cały – z-ca komendanta powiatowego PSP w Łasku, 
podkom. Paweł Romański – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Łasku, Barbara Potasiak - radna powiatu łaskiego oraz Jerzy Ko-
tarski - wójt gminy Sędziejowice wraz z kadrą kierowniczą gminy, Da-
riusz Cieślak – przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice z radnymi, 
druh Wojciech Fraszka - prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Sędziejowicach, a także sołtysi, dyrektorzy i właściciele firm współ-
pracujących ze strażakami, kierownicy jednostek gminnych, a przede 
wszystkim delegacje strażaków z OSP gminy Sędziejowice oraz zaprzy-
jaźnionych jednostek z gminy Buczek: OSP Buczek, Czestków i Lucie-
jów. Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta „Druh” z OSP Sę-
dziejowice. Nie zabrakło też członków rodzin strażaków i wielu innych 
mieszkańców. 

Zaproszeni goście dziękowali wszystkim druhom OSP za ofiarną 
służbę na rzecz społeczności lokalnej, ochronę życia, zdrowia ludzkie-
go oraz mienia, a także ratowanie poszkodowanych podczas wypadków. 

Ważnym punktem części oficjalnej było posadzenie, z udziałem go-
ści, dwóch dębów katyńskich poświęconych pamięci zamordowanych 
w Katyniu por. Jana Rosińskiego i por. Maksymiliana Sałacińskiego.

Na zakończenie prezes Marek Krawczyk podziękował zaproszonym 
gościom za przybycie, a mieszkańcom i strażakom za udział w uroczy-
stości oraz zaprosił do świętowania. Część oficjalną uroczystości za-
kończyła defilada strażaków, którą poprowadził druh Tomasz Mielcza-
rek – komendant gminny OSP oraz koncert orkiestry „Druh”. Następnie 
odbył się konkurs zorganizowany przez Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego z okazji 20-lecia istnienia izb rolniczych, po czym podziwia-
no występ grupy teatralnej z GOK Sędziejowice pod kierunkiem Adama 
Łoniewskiego. Później licznie zgromadzona społeczność uczestniczyła 
w pikniku strażackim. 

Sprawny przebieg uroczystości zapewnił prowadzący ją druh Zdzi-
sław Krysztofiak, a jej przygotowanie było możliwe dzięki zaangażowa-
niu członków społecznego komitetu obchodów rocznicowych, któremu 
przewodniczył prezes OSP dh Krawczyk, pod patronatem wójta Jerze-
go Kotarskiego z udziałem radnej Sylwii Rozwód, sołtysa Daniela An-
germana, druhów z OSP, a także wsparciu gminy Sędziejowice, GJUK 
i wielu sponsorów indywidualnych oraz firm.

Mirosław Potasiak 
Fot. OSP Kamostek
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W czerwcu br. firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j., z Porsze-
wic z gm. Pabianice wyłoniona spośród 7 oferentów uczestniczących 
w przetargu, zakończyła prace budowlane przy remoncie dojazdowej 
drogi wewnętrznej z Grabi do Grabi Trzeciej o długości 2392 m. Fak-
tyczny koszt wykonanych prac zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem 
wyniósł 273.925,08 zł brutto, przy planowanych kosztach ustalonych na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 541.242,58 zł brut-

to. Dofinansowanie w wysokości: 126.630,00 zł przyznał gminie Sędzie-
jowice Zarząd Województwa Łódzkiego w podziale środków budżetu 
województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych w 2016 roku. Pozostałą kwotę 147.295,08 zł zapewnio-
no z budżetu gminy w ramach wkładu własnego.

D. Matuszkiewicz

NOWA DROGA DO GRABI TRZECIEJ

Świętowanie (7 sierpnia br.) rozpoczęto od zbiórki pododdziału stra-
żackiego wraz z pocztami sztandarowymi, który wraz z orkiestrą dętą 
dotarł w defiladowym szyku na plac strażacki, po czym odprawiona zo-
stała msza św. polowa przez kapelana strażaków ks. Adama Stańdo oraz 
ks. Dariusza Chlebowskiego – proboszcza parafii w Sędziejowicach. 
Uczestnicy modlili się w intencji strażaków i ich rodzin. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamostku jest prężnie działającą jed-
nostką wśród jedenastu OSP funkcjonujących w gminie. Założyło ją 28 
ochotników 11 marca 1956 r. Pierwszą siedzibą OSP był drewniany ba-
rak wiejski, a już 1964 r. nastąpiło uroczyste otwarcie obszernej, jak na 
tamte czasy, murowanej strażnicy, która została znacząco rozbudowana 
i poświęcona w 1999 r. Do pożarów używano wozu konnego z ręczną 
sikawką i beczką na wodę. Od 1970 r. jednostka jest wyposażona w sa-
mochód, najpierw Star 21, w 1986 r. – Żuk, a w 2008 r. - nowy pojazd 
ratowniczo-gaśniczy Gaz Gazela z napędem 4x4, wyposażony w radio-
stację radiową, maszt oświetleniowy, zbiornik wodny z linią szybkie-
go natarcia, agregat prądotwórczy, wyciągarkę elektryczną, motopompę 
TOHATSU i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

Aktualnie jednostka skupia 64 członków, w tym 10-osobową druży-
nę kobiet i 2 drużyny młodzieżowe – dziewcząt i chłopców. W uznaniu 
zasług za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, 
dla dobra społeczeństwa uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związ-
ku OSP RP z 21 kwietnia 2016 r. OSP w Kamostku została odznaczo-
na Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, którym prezes 
ZP ZOSP RP w Łasku Wojciech Pokora udekorował sztandar jednostki, 
w asyście prezesa OSP Marka Krawczyka.

Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono zasłużonych dru-
hów: Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – Daniela Anger-
mana, Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa: Złotym – Mirosława Bor-
ka; Srebrnym – Sylwestra Angermana, Adama Jakóbczaka, Mieczysława 
Karasiańskiego, Wiesława Łaczkowskiego i Przemysława Farysia; Brą-
zowym – Różę Strzelecką i Huberta Karasińskiego; Odznaką „Strażak 
Wzorowy” – Sławomira Kozioła, Roberta Karasińskiego i Krzysztofa 
Jakóbczaka; Odznaką za wysługę w OSP: 60 lat – Władysława Suro-
wego, 50 lat – Daniela Angermana i Jana Stępnia, 40 lat – Sławomira 
Ludwisiaka i Wiesława Szewczyka, 35 lat – Marka Krawczyka, 30 lat 
– Cezarego Pietrzaka i Mirosława Borka, 25 lat – Adama Jakóbczaka, 
Grzegorza Pietrzaka i Marcina Kocha oraz 20 lat – Mieczysława Perliń-
skiego, Jana Kocha, Przemysława Farysia i Sylwestra Angermana. 

OSP W KAMOSTKU MA 60 LAT
OSP w Kamostku jest jedną z młodszych jednostek w gminie Sędziejowice, doczekała się jednak dostojnego jubileuszu 60-lecia istnienia. 
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Wypoczynek zorganizowano w Ośrodku 
Wypoczynkowo – Kolonijnym „Róża Wia-
trów” w Jarosławcu w terminie: 25 lipca – 
6 sierpnia br. Z tej oferty skorzystało 15 dzieci.

Druga oferta wypoczynku letniego skiero-
wana była dla wszystkich dzieci, które przy-
najmniej na dzień przed wyjazdem ukończyły 
10 lat i urodziły się po 1 stycznia 1999 r. Wy-

poczynek zorganizowano w pensjonacie „Mał-
gorzata” w Poroninie w terminie 3-9 lipca br. 
Z tej oferty skorzystało 22 dzieci. 

Koszty wypoczynku w przeważającej czę-
ści zostały sfinansowane przez wójta gminy 
Widawa, przy niewielkim udziale finansowym 
rodziców.     EK

WYPOCZYNEK 
LETNI DZIECI

Podczas tegorocznych wakacji wójt gminy Widawa wspólnie ze Związkiem 
Zawodowym Rolników „Ojczyzna” i Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych 
zorganizował kolonie letnie dla dzieci zamieszkałych w tej gminie. Pierwsza 
oferta skierowana była dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia, których 
przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

W kościele pw. św. Marcina w Wida-
wie prowadzone są prace konserwator-
skie i restauratorskie ołtarza głównego 
z wyłączeniem tabernakulum i dwóch 
obrazów olejnych, których konserwa-
cji dokonano już w 2015 r. Odnowienie 
tabernakulum natomiast zaplanowano 
w późniejszym terminie.

Prace przy ołtarzu głównym polegają na 
usunięciu warstw wtórnych, dezynsekcji, im-
pregnacji strukturalnej drewna oraz uzupełnie-
niu warstw oryginalnych (polichromia i złoce-
nia). Prace obejmują architekturę ołtarza, sny-
cerkę i rzeźbę. 

Ogólny koszt prac to 80 000 zł. Na to za-
danie Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Widawie otrzymała 
dotacje w wysokości 40 000 zł od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. Pozostałą kwotę 
stanowi wkład własny parafii.

W kościele trwają również prace przygo-
towawcze do położenia posadzki oraz wymia-
ny dachu nad pomieszczeniem gospodarczym 
i  zakrystią.

DK

REMONT 
OŁTARZA 
W KOŚCIELE 
PW. ŚW. 
MARCINA
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Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz uchwałą Rady Gminy 
Widawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego, informujemy, że ogólna kwota funduszu sołeckiego na 2017 rok w gminie Widawa wynosi 
471 692 zł.

Poniżej informacja o wysokości środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa:
 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców 
danego sołectwa 

Wysokość środków  
przypadających na dane 

sołectwo 

1. Brzyków 206 12 403,30 
2. Chociw 727 28 319,85 
3. Chrusty 147 10 600,85 
4. Chrząstawa 96 9 042,80 
5. Dąbrowa Widawska 235 13 289,25 
6. Dębina 107 9 378,85 
7. Goryń 83 8 645,65 
8. Górki Grabińskie 198 12 158,90 
9. Grabówie  169 11 272,95 
10. Izydorów 36 7 209,80 
11. Józefów 98 9 103,90 
12. Józefów Widawski 187 11 822,85 
13. Kąty 129 10 050,95 
14. Klęcz 87 8 767,85 
15. Kocina 130 10 081,50 
16. Kolonia Zawady 162 11 059,10 
17. Korzeń 28 6 965,40 
18. Las Zawadzki 78 8 492,90 
19. Ligota 246 13 625,30 
20. Łazów 142 10 448,10 
21. Ochle 244 13 564,20 
22. Osieczno 101 9 195,55 
23. Patoki 209 12 494,95 
24. Podgórze 108 9 409,40 
25. Restarzew Cmentarny 182 11 670,10 
26. Restarzew Środkowy 160 10 998,00 
27. Rogóźno 384 17 841,20 
28. Ruda 126 9 959,30 
29. Sarnów 72 8 309,60 
30. Sewerynów 36 7 209,80 
31. Siemiechów 120 9 776,00 
32. Świerczów 191 11 945,05 
33. Widawa 1 266 30 550,00 
34. Wielka Wieś A 147 10 600,85 
35. Wielka Wieś B 106 9 348,30 
36. Wincentów 53 7 729,15 
37. Witoldów 73 8 340,15 
38. Wola Kleszczowa 192 11 975,60 
39. Zabłocie  71 8 279,05 
40. Zawady 201 12 250,55 
41. Zborów 373 17 505,15 

RAZEM 7 706 471 692,00 
 

FUNDUSZ SOŁECKI 
NA ROK 2017 W lipcu br. Gminny Ośrodek Kultury w Wi-

dawie zaprosił dzieci, młodzież i dorosłych 
do przeżycia przygody galaktycznej w prze-
nośnym planetarium astronomicznym Planet 
Expres. Można było poznać budowę i historię 
Układu Słonecznego, przeżyć podróż w najdal-
sze zakątki kosmosu oraz posłuchać o niesamo-
witych zagadkach wszechświata. To kulturalne 
i dydaktyczne wydarzenie połączyło pokolenia 
mlodych z rodzicami i dziadkami. 

Mamy nadzieję, że wizyta w planetarium 
zachęci miłośników astronomii do jej studio-
wania w przyszłości.       KB

PLANETARIUM 
ASTRONOMICZNE 
W WIDAWIE

12 sierpnia w galerii POD RURĄ otwarta 
została wystawa „Widawa i okolice na 
starej fotografii” zorganizowana w ramach 
realizowanego przez Stowarzyszenie Ikar 
projektu pn. „Gdzie historia nie może, tam 
legendę pośle…”. W trakcie wernisażu 
można było nabyć nową publikację  
wydaną przez Stowarzyszenie Ikar pt.
„Wielokulturowa Widawa - wspomnienia”. 

Udział w wystawie to sentymentalna po-
dróż do przeszłości. Ofiarowane przez miesz-
kańców, na potrzeby wystawy, zdjęcia pocho-
dzą nawet z początku minionego wieku. Moż-
na na nich odnaleźć swoich przodków i zoba-
czyć jak kiedyś wyglądały dobrze znane nam 
miejsca. Ekspozycję można oglądać do końca 
września. 

KK

NA STAREJ 
FOTOGRAFII
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Na 

Przypomnijmy, że organizatorem konkursu 
było Stowarzyszenie „Nasza Kolumna” przy 
współudziale Politechniki Łódzkiej, a całemu 
przedsięwzięciu patronowali burmistrz Łasku 
i starosta łaski. Już kilka dni po jego ogłosze-
niu na rekonesans do Kolumny przyjechali 
studenci takich kierunków jak: Architektura, 
Architektura i Urbanistyka oraz Gospodarka 
Przestrzenna. Z zainteresowaniem poznawali 
wypoczynkową dzielnicę Łasku, wsłuchując 
się przy tym w opinie jej mieszkańców. Nie-
oceniona okazała się pomoc stowarzyszeń: 
„Zielona Kolumna” i „Nasza Kolumna”, któ-
rych członkowie chętnie dzielili się ze studen-
tami swoją bogatą wiedzą. Równie ważne było 
spotkanie na Wydziale Architektury PŁ, w któ-
rym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz 
lokalnych: zastępca burmistrza Łasku Janina 
Kosman, wicestarosta łaski Marek Krawczyk 
oraz przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy 
Kolumna Sylwester Florczak.

 Przyszli inżynierowie zadawali szczegóło-
we pytania o możliwość ingerencji w obecny 
stan budynków, zieleni, ciągów komunikacyj-
nych i posesji znajdujących się w bezpośred-
nim sąsiedztwie omawianego obszaru. Orga-

nizatorzy konkursu jasno przedstawili swoje 
wyobrażenia oraz sugestie. Od koncepcji ocze-
kiwano m.in. zmiany funkcji pl. Szarych Sze-
regów z komunikacyjnej na plac zgromadzeń, 
poprzez zapewnienie miejsca na małą gastro-
nomię, parking, plac zabaw, scenę, toalety oraz 
plan Kolumny. Zasugerowano również wyeks-
ponowanie pomnika harcerzy, a także zapro-
jektowanie oświetlenia mającego podkreślić 
charakter tego miejsca. 

Pomimo tak sprecyzowanych oczekiwań, 
konkurs spotkał się z dużym zainteresowa-
niem. Do organizatorów wpłynęły łącznie 33 
prace. Zwycięskim okazał się projekt Agaty 
Ziółkowskiej i Damiana Nowaka, który w oce-
nie jury najlepiej wpisał się w charakter wy-
poczynkowej dzielnicy i podkreślał jej walory. 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas 
4. Festiwalu Róż w Łasku. Pierwszą nagrodę 
w wysokości 2000 zł ufundował burmistrz Ła-
sku, drugą w wysokości 1900 zł - Stowarzy-
szenie Nasza Kolumna, a wyróżnienie przyznał 
starosta Łaski.

Co dalej z rewitalizacją Kolumny? Możli-
wości jest wiele, ale pierwszy krok to sporzą-
dzenie projektu technicznego i uzyskanie po-

zwolenia na roboty budowlane. Realizacja in-
westycji może nastąpić ze środków własnych 
samorządu powiatu łaskiego jako zarządzają-
cego terenem lub z wykorzystaniem funduszy 
pomocowych państwa albo Unii Europejskiej. 
Najbardziej korzystny (85% dofinansowania) 
jest trzeci wariant wymagający złożenia wnio-
sku do konkursu organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi na tzw. kompleksową 
rewitalizację obszarów zdegradowanych. Rolą 
gminy jest uchwalenie planu rewitalizacji obej-
mującego przedmiotowe zadanie, co ma nastą-
pić jeszcze w bieżącym roku. Na czerwcowej 
sesji Rada Miejska w Łasku uchwaliła jako ma-
teriał miejscowy do planu rewitalizacji granice 
obszarów zdegradowanych (omawiany teren to 
obszar nr 4). 

Przykładem dobrej praktyki w realizacji 
zadań z zakresu rewitalizacji jest moderniza-
cja placu 11 Listopada. Był to także projekt 
studencki i odniósł sukces. Daje nam to prawo 
sadzić, że podobnie będzie w przypadku rewi-
talizacji Kolumny.

Na	str.	27	prezentujemy	m.in.	wizualizację	
zwycięskiej	koncepcji. 

MJ

NOWE OBLICZE 
KOLUMNY
Rewitalizacja Kolumny to temat, który niemal od zawsze cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naszych Czytelników. 
W poprzednim numerze „Panoramy” wspomnieliśmy o rozstrzygnięciu konkursu dla studentów na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie od dworca PKP do placu Szarych Szeregów. Od tego czasu otrzymaliśmy wiele 
zapytań o szczegóły tego projektu oraz możliwość zobaczenia zwycięskiej koncepcji. 

Uroczyście obchodzono 
550. rocznicę nadania Łaskowi 
praw miejskich. Nawiązanie 
do faktu z września 1422 roku 
i nadanie rocznicy charakteru 
święta miasta było pierwszym 
tego typu wydarzeniem w po-
wojennym Łasku. Przypomnia-
no wówczas historię grodu nad 
Grabią, a także ludzi zasłużo-
nych dla tego miasta. 

Uwiecznione na zdjęciu 
występy młodzieży przy ul. 
Narutowicza były znacznie 
skromniejsze niż choćby te 
podczas Jarmarków Łaskich, 
ale stanowiły zaczątek ob-
chodów święta Łasku, które 
w zmienionej formie organizo-
wane są do dziś. 

(Saw.) 

O B C H O DY  5 5 0 - L E C I A  Ł A S K U
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(6)
Najnowsza książka Bogumiła Łaszkiewicza

Pewnego razu wyjeżdżając z Luboli furman powożący końmi zaciął 
je batem i nasz najmłodszy braciszek Jurek wypadł z bryczki na piaszczy-
stą, wiejską drogę. Na szczęście trzyletniemu brzdącowi nic się nie stało.

Jedna z sióstr naszej babci Stasi Łaszkiewiczowej wyszła za mąż za 
Edwarda Edmunda Przeora, właściciela majątku Pustelnik koło Brzeźna 
w powiecie sieradzkim. Gdy się urodziłem, to rodzice postanowili aby 
ciocia Felicja Przeorowa była moją matką chrzestną. Wujostwo Przeoro-
wie byli małżeństwem bezdzietnym. Po śmierci wujka, ciocia postanowi-
ła przekazać dubeltówkę w ręce mojego Tatusia z zaznaczeniem, że jest to 
broń przeznaczona dla mnie gdy dorosnę. Byłem wówczas ośmioletnim 
chłopcem i pamiętam jak bryczką pojechaliśmy do Pustelnika i leżąca 
w łóżku ciocia przekazała broń na ręce Tatusia w mojej obecności. Było 
to na półtora roku przed drugą wojną światową. Z chwilą wybuchu wojny 
Tatuś zakopał tę broń wraz z innymi kosztownościami w dużym betono-
wym silosie, gdzie składowano liście buraków dla zwierząt myśląc, że 
wojna potrwa krótko. Niestety, w czasie naszej ucieczki przed nadejściem 
frontu broń ta została skradziona. Pierwszą bronią, z której strzelałem, 
była dubeltówka z zamkami kurkowymi wykupiona przez Tatusia od żoł-
nierzy sowieckich, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Tradycyjna gościnność naszych rodziców owocowała licznymi spo-
tkaniami i biesiadami. Do tradycji należało, że całą rodziną jeździliśmy 
na imieniny pana Marcina Patory, właściciela niewielkiego lecz dosko-
nale prosperującego majątku w Orpelowie, miejscowości położonej po-
między Kolumną a Dobroniem. Kiedy zbliżały się imieniny pana Marcina 
Patory, przypadające jedenastego listopada, nasza Mamusia ubierała całą 
naszą czwórkę w odświętne ubranka i jechaliśmy do państwa Patorów 
na wystawny obiad, a wracaliśmy zazwyczaj późnym wieczorem. Ja ze 
starszym bratem Mironem ubrani byliśmy w ubranka w pepitkę, w poń-
czochy i krótkie spodenki mimo, że często ziemię pokrywał już śnieg. Do 
państwa Patorów jeździliśmy chętnie, bo z ich dwojgiem dzieci stanowi-
liśmy fajną kompanię do zabaw. Dodatkową atrakcją u państwa Patorów 
był duży, piękny park, w którym były pawie dumnie spacerujące z piękny-
mi wachlarzami piór ogonów. A poza tym w parku były również bażanty. 

Tuż przed wojną staraliśmy się zabrać ze sobą broń śrutową i gdy 
starsi po obiedzie zajmowali się rozmowami, to my wymykaliśmy się na 
bażanty, co oczywiście nie spotykało się z zachwytem gospodarza. Mimo 
tego, że było dużo strzałów, to efekty były raczej mizerne, uszczerbku 
w pięknym zbiorze bażantów nie zauważono, z czego obie strony, to jest 
gospodarze i goście, były zadowolone. Państwo Patorowie mieli dwoje 
dzieci w naszym wieku, starszą nieco od nas Basię i w naszym wieku 
Andrzeja. 

W czasie wojny nasze kontakty urwały się ze względów na wysiedle-
nia. Obie posiadłości, to jest naszą i państwa Patorów, przejęli niemieccy 
osadnicy. Po wojnie do tych spotkań towarzyskich nie wrócono. Losy obu 
rodzin potoczyły się zupełnie inaczej i mimo próby nawiązania kontaktu 
z Basią i Andrzejem do naszego spotkania już nigdy nie doszło. 

To piękne gniazdo rodzinne - Nowy Młyn zostało opuszczone nagle, 
po tragicznej śmierci Tatusia, który został zabity przez samochód, gdy 
wracał listopadowym wieczorem do domu ze spotkania ze strażakami 
w Kolumnie. Mamusia stwierdziła kategorycznie, że ona nie pozostanie 
w Nowym Młynie nawet jednego dnia po pogrzebie. I tak się stało. Za-
mieszkała u córki Marii w Łodzi. 

Opuszczony Nowy Młyn szybko popadł w ruinę. Dwukrotnie był 
sprzedawany, a niesolidni nabywcy usuwani drogą postępowania sądowe-
go. Po kilku latach wreszcie zakupił ten obiekt łaskowianin, zafascyno-
wany piękną lokalizacją, posiadający duże przedsiębiorstwo transportowe 
w Łodzi. Możliwości finansowe pana Wojciecha Bąka, aktualnego właści-
ciela tego obiektu, sprawiły, że dom został całkowicie wyremontowany, 
a drewniany młyn rozebrany na jego fundamentach dobudowano pięk-
ną salę bankietową zlokalizowaną po lewej stronie domu. Ta renowacja 

obiektu ogromnie cieszy, bowiem Nowy Młyn w nowej formie przetrwa 
dalsze pokolenia mimo, że w nowym podziale administracyjnym przy-
pisano ten obiekt do wsi Wronowice, znosząc nazwę osady Nowy Młyn.

2. IMIENINY TATUSIA 
W naszej tradycyjnej rodzinie najważniejszą osobą, do której należała 

ostateczna decyzja, był nasz kochany Tatuś. On decydował o wszystkich 
inwestycjach w młynie i całym majątku. Cieszył się wielkim szacunkiem 
nie tylko w naszej najbliższej rodzinie, ale również wśród swojego ro-
dzeństwa, był bowiem najstarszym. Jego imieniny, przypadające dzie-
więtnastego marca, były obchodzone bardzo uroczyście. Zaczynały się 
jeszcze w nocy, tuż przed świtem. Wówczas na ganku domu ustawiała się 
orkiestra ochotniczej straży pożarnej z miejscowości Kolumna i rozpo-
czynała grę na instrumentach dętych utworem „Sto lat”. Z tą chwilą cały 
dom podrywał się na nogi, zapalano światła, nakrywano szybko do stołu 
w pokoju stołowym, gdzie wnoszono jadło i trunki. Biesiada ta trwała 
około dwóch godzin, wypełniana życzeniami, przyśpiewkami i toastami. 

Po opuszczeniu domu przez strażaków, zmieniano nakrycia stołu 
i rozpoczynało się uroczyste śniadanie z życzeniami całej rodziny, do-
mowników i służby. Oczywiście my, dzieci, całowaliśmy Tatusia w rękę 
przy każdej okazji. Ten zwyczaj był zachowany zawsze, gdy Tatuś wyjeż-
dżał z domu na jeden lub kilka dni. Takie uroczyste imieniny odbywały 
się jeszcze chyba przez dwa czy trzy lata po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej. W dalszych latach atmosfera otoczenia nie pozwalała na 
celebrowanie imienin Tatusia w tej formie i uroczystości ograniczały się 
do członków rodziny i najbliższych domowników lub zaprzyjaźnionych 
znajomych. 

Nasz Tatuś był osobą zawsze bardzo zapracowaną i osobiście doglą-
dał całą posiadłość czy na noc pozostaje w należytym porządku. Ten zwy-
czaj pozostał w mojej naturze do dziś. 

Poza obowiązkami gospodarczymi i rodzinnymi nasz Tatuś uważał za 
swój obowiązek udział w pracach społecznych. Przede wszystkim orga-
nizował w pobliskiej wsi Wronowice wszelkiego rodzaju szkolenia, w ra-
mach Koła Rolników i Koła Gospodyń Wiejskich. Systematycznie każde-
go miesiąca przyjeżdżał do nas instruktor rolniczy i sprawdzał mleczność 
krów. Z reguły nocował i dopiero na następny dzień jechał z pogadanką do 
Koła Rolników, dotyczącą prawidłowości hodowli krów i trzody chlew-
nej. Koło Rolników organizowało również dochodowe zabawy taneczne, 
z których dochód przechowywano na specjalnym koncie w Kasie Stefczy-
ka, gdzie Tatuś był członkiem zarządu. Pieniędzmi z tego konta pomaga-
no biednym rolnikom na przednówku lub w przypadku nieszczęść loso-
wych. Tatuś był również od zawsze prezesem Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kolumnie, miejscowości położonej w pobliżu naszej posiadłości.

Kontynuujemy druk fragmentów najnowszej książki wspomnieniowej profesora Bogumiła Łaszkiewicza 
pt. „Niezapomniane zdarzenia”. Jest to opowieść sentymentalna o czasach, które minęły bezpowrotnie, 
o młodości związanej z Łaskiem i okolicą, o ludziach i zdarzeniach, które warto przypomnieć.
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(3)(6) Zawodowi strażacy

Budowa nowoczesnej strażnicy w Łasku zasługuje na odrębne potrak-
towanie, co uświadomił mi aktualny komendant powiatowy PSP st. bryg. 
Piotr Rudecki, a także jeden z jego poprzedników w Łasku Zbigniew Wi-
taszczyk, który znakomicie zna dzieje zawodowego pożarnictwa, a szcze-
gólnie realizację sztandarowej inwestycji w grodzie nad Grabią. Strażni-
ca, jak podkreśla, powstała dzięki zaangażowaniu i uporowi wielu ludzi.

Wspominałem już, że w tamtych czasach zabieranie się do takiego 
gigantycznego zadania przypominało rzucanie się z przysłowiową moty-
ką na słońce, bo braki materiałów budowlanych były przeszkodą niemal 
nie do pokonania, a rozdzielnictwo wszystkiego, co było niezbędne do 
budowy, utrudniało jakiekolwiek sensowne działania. Jednak w okresie 
schyłkowego socjalizmu ludzie dysponowali już wiedzą i doświadcze-
niem umożliwiającym omijanie przepisów, znajdywanie luk i posuwanie 
spraw do przodu, mimo obecnej na każdym kroku inercji.

Wspomniany już Z. Witaszczyk, wówczas komendant rejonowy, wie-
dział doskonale, że bez działki pod nową inwestycję nie uda się jej ru-
szyć z miejsca. Dlatego prowadził rozmowy z miejscową OSP, dotyczące 
przekazania działki. 14 lipca 1986 roku, a więc trzydzieści lat temu, Za-
rząd OSP ofiarował działkę o powierzchni 1163 m. kw. Wkrótce powo-
łano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy Zawodowej Straży Pożarnej 
z Henrykiem Tylusiem na czele, wówczas zastępcą naczelnika miasta 
i gminy. Teraz sprawy zaczynają posuwać się do przodu w szybszym tem-
pie. Niecały rok później, bo w sierpniu 1987 roku, jest już pozwolenie na 
realizację inwestycji, a w roku następnym rusza budowa.

Choć wydawać by się mogło, że teraz powinno być „z górki”, poja-
wiają się jednak liczne przeszkody. Z. Witaszczyk wspomina, że z powodu 
braku pieniędzy nie można było znaleźć stałego i solidnego wykonawcy, 
dlatego z konieczności wiele prac budowlanych wykonują samodzielnie 
strażacy. Trzeba też było wykupić działki w sąsiedztwie strażnicy, wypro-
wadzić dotychczasowych lokatorów. Wbrew pozorom były to poważne 
obciążenia dla strażaków. Najważniejsze jednak było to, że wokół inwe-
stycji stworzono dobry klimat ułatwiający rozwiązywanie problemów.

Klimat klimatem, nikt nie neguje potrzeby zbudowania strażnicy 
- ale czasy nie sprzyjają takiemu wysiłkowi inwestycyjnemu. Dlatego 
roboty się przedłużają. Mobilizacji wykonawców i przyspieszeniu prac 
mają służyć częste wizyty na placu budowy komendanta wojewódzkiego 
PSP w Sieradzu st. bryg. Bogusława Śliwińskiego, a także komendanta 
głównego nadryg. Feliksa Deli, jak choćby 15 czerwca 1994 roku, czy 
zastępcy komendanta głównego st. bryg. Aleksandra Szymańskiego 
w dniu 7 sierpnia 1996 roku. Te wizyty mają jeszcze jeden cel – służą 
pozyskaniu dodatkowych pieniędzy. Bo choć inwestycję wspierają go-
spodarze miasta i gminy, druhowie ochotnicy z Dobronia, Lutomierska, 
Pruszkowa, Teodorów, Bałucza, Wiewiórczyna czy Anielina, a także licz-
ne firmy – środków wciąż jest za mało.

W 1991 roku inwestycja trafia na listę zadań państwa, co oznacza 
przyspieszenie prac. Jednak kolejne reorganizacje w straży znów hamują 
nieco roboty. W lipcu 1992 roku znika Komenda Rejonowa SP w Łasku, 
którą zastępuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, podlegająca Zduń-
skiej Woli.

Jednak krok po kroku, jakby wbrew temu co dzieje się obok, inwe-
stycja zbliża się do finału. W 1995 roku gotowa jest część operacyjna, 
7 grudnia miejscowy Urząd Rejonowy wydaje pozwolenie na użytkowa-
nie obiektu. Na całkowite zakończenie prac trzeba jednak czekać do koń-
ca grudnia 1997 roku. Wtedy też udaje się podsumować koszty – wynoszą 
one 835015 zł w nowych polskich złotych.

3 września 1997 roku nowa strażnica przekazana zostaje do użytku. 
Przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia łaskiej strażnicy dokonuje 
ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Leszek Miller. 
Wstęgę przecina – jak przystało na strażackie wydarzenie – toporkiem na 
solidnym pniu. Tego samego dnia L. Miller wręcza JRG sztandar ufundo-
wany przez społeczeństwo. Pogoda dopisuje, przy ulicy Strażackiej gro-
madzą się tłumy mieszkańców Łasku i okolicznych miejscowości. Wszy-
scy są świadomi historycznej chwili. Mnie też udziela się wówczas pod-
niosła atmosfera i wyjątkowość zdarzenia mającego przecież olbrzymie 
znaczenie dla całego regionu.

Radość jest duża, bowiem oddanie do użytku strażnicy oznacza, że 
radykalnie poprawia się sytuacja strażaków, korzystających do niedawna 
z gościny OSP. Mimo olbrzymiej życzliwości druhów ochotników, ich 
siedziba nie mogła przecież zaspokoić potrzeb straży zawodowej.

Szybko okazuje się, że nowa strażnica też nie spełnia wszystkich po-
trzeb PSP. Zmienia się przecież sprzęt, przybywa urządzeń, nie wystarczą 
już tradycyjne motopompy, jakie dominują przez dziesiątki lat. Do kon-
serwacji urządzeń zupełnie innej generacji potrzebne jest inne oprzyrzą-
dowanie, nowe pomieszczenia. Powstaje więc budynek warsztatowo-ma-
gazynowy, który 8 września 2001 roku uroczyście otwiera nadbryg. Ma-
rek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP, zastępca szefa OCK. 
Temu wydarzeniu nie towarzyszy już taka pompa jak w przypadku odda-
nia do użytku strażnicy, ale dla strażaków jest to bardzo ważny moment.

Wspomniana uroczystość odbywa się już w innej rzeczywistości. Po 
likwidacji 49 województw, w tym sieradzkiego, i powstaniu 16 nowych, 
1 stycznia 1999 roku powołana zostaje Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej, podległa Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi. Na czele 
KP staje mł. bryg. Z Witaszczyk (w maju następnego roku kończy służ-
bę i obowiązki jego przejmuje asp. sztab. Marek Okupiński). Komendzie 
podlega teraz cały powiat łaski, dysponuje ona 55 strażakami, w tym 42 
z JRG.

Stanisław Barcz

Zanim	powstała	nowa	strażnica	zawodowa	straż	pożarna	w	Łasku	
korzystała	z	gościny	miejscowej	OSP

Wizyty	komendantów	PSP	z	Warszawy	i	Łodzi	miały	na	celu	
przyspieszenie	realizacji	inwestycji
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie 

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2. 
Nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 40.600 zł, wadium w wysokości – 4.060 zł 
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 44.700 zł, wadium w wysokości – 4.470 zł.

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. 
O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r. włącznie.

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 41 

lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 oraz 676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl 

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

W trakcie „Wakacji na wesoło” ogłoszono konkurs na hasło prze-
wodnie tegorocznych wakacji. Hasło: „Z domu wyjdź, na Orlik przyjdź” 
zostało wytypowane przez głosowanie i dzieci wspólnie z opiekunem 
stworzyły transparent, który został powieszony na „Orliku”. 

W czasie dwutygodniowych spotkań na świeżym powietrzu dzieci 
uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach: chłopcy rywalizowa-
li w turnieju piłki nożnej, dziewczynki mogły nauczyć się kroków hip-
-hopu. Wszyscy mali i duzi wspólnie tańczyli proste układy taneczne 
w stylu fitness. Dzieci brały udział w wyścigach rzędów, gdzie: skakali 
w workach, toczyli oponę, nosili kubki z wodą, itp. Mieli również moż-
liwość przeciągać linę i strzelać z łuku, „gasić pożar” ręczną hydronetką. 

Opiekunowie starali się również pokazać zabawy z dzieciństwa ich 
dziadków: czyli wyścigi kapsli, grę w gumę, grę w klasy, państwa/mia-
sta, woda i ogień, pchełki, zabawa w chowanego, podchody itp. Wspól-
nie bawiliśmy się też chustą animacyjną oraz organizowaliśmy zabawy 
dla wszystkich dzieci typu: berek kucany, ganiany w parach, kloszard, 
gąski gąski do domu, mamo ile kroków do Ciebie, zbijak, ogonki, kalam-
bury itp. Tego typu zabawy sprawiały dzieciom dużą radość i pozwalały 
wyszaleć się na świeżym powietrzu.

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, dzieci mogły umalować so-
bie twarze i przeobrazić się w zwierzątka lub postać z bajki. Podczas dnia 

balonowego – ozdabiały balony oraz mogły otrzymać skręconego balo-
nowego zwierzaka wykonanego przez organizatorów z długich balonów. 

Podczas dwutygodniowych spotkań codziennie dzieci miały możli-
wość wykonania prac plastycznych – czy to przy użyciu farb, czy kredek 
lub kółek origami. Wszystkie prace były eksponowane na wystawie. 

Czas umiliło spotkanie z druhem Krystianem Piotrowskim i jego 
drużyną harcerską, którzy chętnie prezentowali zabawy zuchowe, wspól-
nie śpiewali i, co ważne, grali na gitarze. 

Uczestnicy wakacji na wesoło cały czas mieli dostęp do gier plan-
szowych, np.: 5 sekund, memory, szachy, warcaby oraz skakanek, piłek, 
babinktona, catch-ball’a czy hula-hopu.

Na koniec każdego dwugodzinnego spotkania na „Orliku” w Kolum-
nie dzieci otrzymywały słodki upominek pod postacią batonika, lizaka 
czy soczku w kartoniku. Dzięki uprzejmości mieszkańców Kolumny 
dzieci mogły również zjeść za darmo pyszną watę cukrową. W spotka-
niach brało udział około 30 – 40 dzieciaczków w bardzo rożnym wieku, 
od przedszkolaków po 6-klasistów. Część z nich przychodziła z opieku-
nami, niektórzy sami. Akcja „Wakacje na wesoło” została dofinansowana 
przez gminę Łask.

Natalia Kaciupska

WAKACJE NA WESOŁO NA ORLIKU 

RELAKS NAD 
STAWEM

W okresie od 4 do 15 lipca br. , w godz. 16.30-18.30, filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie organizowała „Wakacje 
na wesoło”, na terenie „Orlika” w Kolumnie, dla wszystkich chętnych i zainteresowanych dzieci i młodzieży. Całą 
akcję koordynował kierownik filii ŁDK – Grzegorz Rosiak. Animacje prowadzili: instruktor tańca oraz fitness - 
Natalia Kaciupska, Aneta Owczarska oraz Grzegorz Rosiak. 

Mieszkańcy Kolumny zyskali kolejne miejsce do wypoczynku. Na wnio-
sek Rady Dzielnicy Kolumna, obok stawu przy ulicy Harcerskiej gmina 
Łask postawiła eleganckie ławki i kosz na śmieci. Doskonale wiemy, że 
nic nie może się równać z relaksem na świeżym powietrzu, dlatego nie 
powinno dziwić, że nowy zakątek cieszy się już dużą popularnością. 

MJ
Fot. M. Dybalski
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Eksponat ten został przekazany w 2015 r. 
do muzeum przez Sławomira Łyżwę, syna Pio-
tra, któremu dziękujemy za dar i wiele cennych 
informacji dotyczących niemieckiej okupacji 
i czasów powojennych. Po wkroczeniu We-
hrmachtu do Łasku przedsiębiorstwo zostało 
przejęte przez Niemca Karola Jastera. Fran-
ciszka Łyżwę wysiedlono do Generalnej Gu-
berni, skąd wrócił po wojnie i zmarł na rodzin-
nej ziemi w 1976 r. 

Niemiecki właściciel okazywał dość ła-
godne usposobienie. Pozwalał Polakom pra-
cować w zakładzie i zatrudniał nawet dodatko-
we osoby, również mało wykwalifikowanych 
uczniów, co uchroniło ich od przymusowych 
deportacji w głąb III Rzeszy. Karol Jaster 
otrzymawszy powołanie do armii wyruszył na 
front wschodni, gdzie zaginął bez wieści i już 
nigdy nie wrócił do Łasku. Zarząd nad firmą 
przejęła jego żona, która w styczniu 1945 r. 
uciekła na zachód. 

Zapisy księgi obejmują lata 1941-1943. 
Na pierwszych kartach znajdują się tylko dwa 
nazwiska – Piotra Łyżwy oraz Stanisława Pie-
trasiaka (aresztowany w lutym 1944 r., zginął 
w więzieniu w Łodzi). W następnych tygo-
dniach pojawiają się kolejne osoby: Marian 
Chudobiński, Kazimierz Muszyński, Michał 
Zajda (po wojnie był pracownikiem poczty), 
Jerzy Cłapa (jego ojciec Władysław był poli-
cjantem, zabity przez NKWD w Kalininie), Jan 
Jeżykowski, Wacław Olejniczak, Jan Kiczak, 
Stanisław Cieślarczyk i Stanisław Chudobiń-
ski. 

Podczas okupacji istniała w zakładzie 
komórka Armii Krajowej specjalizująca się 
w produkcji kolczatek do przebijania opon sa-
mochodowych. Członkami ruchu oporu byli: 
sam Piotr Łyżwa ps. „Lotnik” oraz Stanisław 
Cieślarczyk ps. „Siwka” i Stanisław Chudo-
biński ps. „Cezar”, późniejszy komendant 
AK obwodu Pabianice. Wśród pracowników 
znalazło się również dwóch folksdojczy, któ-
rzy przy swoim nazwisku mieli dopisane lite-
ry VD (Volksdeutsche): Heinrich Weidmann 
i Adolf Deglow. Całą księgę spisano w języ-
ku okupanta i prowadzono ją bardzo rzetelnie. 
Każdy pracownik miał odprowadzane podatki 
miejskie, potrącenia zdrowotne i inne należno-
ści. Zarobki uczniów wahały się od 2 do 6 ma-
rek niemieckich brutto, podczas gdy ślusarze 
otrzymywali od 20 do 34 marek brutto. Jeden 

ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII ŁASKU

NIEMIECKA KSIĘGA WYPŁAT 
Z ZAKŁADU ŁYŻWY

Przed	zakładem	ślusarskim,	1942	r.	Od	lewej:	Michał	Zajda,	
Niemiec	Karol	Jaster,	drugi	od	prawej	Piotr	Łyżwa.	

W	drzwiach	stoi	Jan	Jeżykowski

z folksdojczy Deglow, wpisany jako pracow-
nik (arbeiter), otrzymywał większe wypłaty od 
polskich ślusarzy Piotra Łyżwy i Mariana Chu-
dobińskiego. Co ciekawe, wspomniani folks-
dojcze znikają z kart księgi w połowie 1942 r. 
Być może zmienili pracę lub zostali wysłani na 
front. 

Ostatnie zapisy w księdze kończą się 
w styczniu 1943 r. Zakład ślusarski Łyżwów 
po wojnie wrócił w ręce pierwotnych właści-

Jedna	z	kart	księgi	z	początku	1942	r.	

W tym numerze „Panoramy” chcemy państwu zaprezentować kolejny ciekawy dokument ze zbiorów 
Muzeum Historii Łasku. Znajduje się on na ekspozycji dotyczącej rzemiosła łaskiego. Jest to dobrze 
zachowana księga wypłat tygodniowych prowadzona w latach niemieckiej okupacji, w zakładzie 
ślusarskim braci Franciszka i Piotra Łyżwy znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 60 (dziś ul. 9 Maja 58).

cieli, jednak prywatna działalność nie odpowia-
dała nowym powojennym władzom. W 1952 r. 
doszło do nacjonalizacji zakładu. Dzięki inter-
wencji właścicieli u samego tow. „Wiesława” 
- W. Gomułki udało się ponownie odzyskać ro-
dzinną firmę, która działa na terenie Łasku do 
dziś.

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku



kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Aktywne wakacje Łask 2016 – 

fotoreportaż - Kolorowe lato  
z biblioteką    

wrzesień BP w Łasku – filia dla 
dzieci  

BP w Łasku 

2. Obchody 77. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej  

1 cmentarz parafialny  
w Łasku  

gmina Łask,  
powiat łaski,  
32. BLT w Łasku 

3. Narodowe czytanie „Quo vadis” 2 pl. 11 Listopada gmina Łask, BP  
w Łasku, ŁDK 

4. Wyjazd do Belenia 3 Beleń ŁDK 
5. Występ zespołu folklorystycznego 

z Rumuni  
4 ŁDK lub  

pl. 11 Listopada 
ŁDK 

6. Wernisaż wystawy fotograficznej 
Mariusza Skiby 

8 ŁDK ŁDK 

7. Dożynki  powiatowo - gminno – 
parafialne  

11 Wiewiórczyn gmina Łask, powiat 
łaski, parafia  
w Wiewiórczynie 

8. Święto Chorągwi Łódzkiej 2016 16-18 Łask Hufiec ZHP Łask, ZHP 
Chorągiew Łódzka 

9. 
 

Obchody 77. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę 

16 cmentarz parafialny  
w Łasku  

gmina Łask, powiat 
łaski, 32. BLTw Łasku 

10. Wyjazd do term w Uniejowie 16 Uniejów ŁDK 

11. 
 

Inauguracja roku akademickiego 
2016/2017 w UTW   

27 ŁDK  ŁDK  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. VI Festiwal modeli redukcyjnych – 
Łask 2016 

10-11 ZSP nr 2 w Łasku 
 

Grupa Archeo Łask  

2. XXI Łaskie Święto Latawca 11 teren rekreacyjny przy 
ul. Narutowicza 28 

KMLiK ŁDK 

3. VI Maraton MTB Jastrzębi 
Łaskich  

25 Start i meta – teren 
ZSO w Ostrowie   

Klub Rowerowy 
„Jastrzębie Łaskie”, 
CSiR w Łasku  
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy we wrześniu

UTONĄŁ W GRABI
Wydawać by się mogło, że w tak niewielkiej 
rzece jak Grabia nie można utonąć. Jednak ży-
cie dowodzi czegoś innego.

30-letni pabianiczanin wypoczywał ze 
swoją dziewczyną nad Grabią. W pewnej 
chwili wszedł na tamę ułożoną z kamieni i nie-
spodziewanie wpadł do wody. Jak się okaza-
ło, w tym miejscu było głęboko, woda zakryła 
mężczyznę, który przez jakiś czas usiłował się 
ratować. Jego dziewczyna wezwała pomoc, ale 
przybyli na miejsce strażacy, którzy wyłowili 
topielca i usiłowali go reanimować, podobnie 
jak medyk z karetki pogotowia - byli bezsilni. 
Niestety, mężczyzna zmarł.

Jak się okazało, w miejscu tym mężczyzna 
nie powinien wchodzić do wody. Kąpać się bo-
wiem wolno tylko w miejscach wyznaczonych 
i będących pod dozorem ratowników.       (po) 

NIEBEZPIECZNE 
ZNALEZISKO
Takie znaleziska zawsze są niebezpieczne. 
2 bm. pracownik Łaskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej podczas koszenia trawnika przy 
ul. Warszawskiej odnalazł w trawie koszyczek 
z 27 szt. amunicji kalibru 5,6 mm. Zawiado-
miona o znalezisku policja zabezpieczyła nie-
wiadomego pochodzenia amunicję. Aż strach 
pomyśleć, co by się stało, gdyby trafiła np. do 
rąk dzieci, a te postanowiły odzyskać proch… 

(p)

W ostatnich latach za sprawą inwestycji 
w sąsiedztwie poprawiło się znacznie otocze-
nie łaskiej nekropolii. Szczególnie uporządko-
wano ulicę w rejonie dawnego głównego wej-
ścia na cmentarz. Ułatwiło to znacznie dojazd 
mieszkańców do cmentarza i rodzinnych mo-
gił.

Administracja nekropolii zatroszczyła się 
też o więcej miejsc do składowania śmieci, 
ale przydałyby się jeszcze bardziej cywilizo-
wane kabiny WC. Mieszkańcy zwracają też 
uwagę na bardzo niebezpieczne przejście przez 
jezdnię w rejonie głównego wejścia na cmen-
tarz. Choć znajdują się tu pasy dla pieszych, 
i tak co jakiś czas dochodzi do wypadków i tra-
gedii. Być może rozwiązaniem byłyby światła 
sygnalizacyjne, co prawda spowalniające ruch 
drogowy, ale też poprawiające bezpieczeństwo 
pieszych. 

Wspomnijmy przy okazji o jeszcze jednej 
sprawie związanej z nekropolią. Zapełnia się 
ona w szybkim tempie i być może już niedługo 
wiele pochówków łaskowian odbywać się bę-
dzie na drugim w mieście cmentarzu – w Ko-
lumnie. Co prawda przed laty zaplanowano 
nową nekropolię w samym Łasku, ale dotąd 
nie podjęto żadnych kroków dla realizacji tej 
inwestycji.          (p)

ZAPEŁNIA SIĘ ŁASKA 
NEKROPOLIA

Ponad 120 pielgrzymów z Polski oraz 
Węgier wzięło udział w obchodach 
Światowych Dni Młodzieży w rejonie 
łaskim. 

Program wizyty był bardzo bogaty. Nie 
zabrakło wycieczek turystycznych, poznawa-
nia gościnnego Łasku oraz czasu na wspólną 
modlitwę. Wizycie towarzyszyła wyjątkowa 
atmosfera, a młodzież bardzo się zżyła, wszak 
nie od dziś znana jest wyjątkowa relacja łączą-
ca nasze narody. Świetnym momentem na za-
poznanie było sfinansowane przez gminę Łask 
„Święto Narodów”. Przed halą sportową przy 
ul. Warszawskiej przedstawiciele Polski i Wę-
gier w specjalnych prezentacjach opowiedzieli 
o swoich ojczyznach. Radosny czas upłynął na 
rozmowach i zabawach. Każdy mógł spróbo-
wać swoich sił w narodowych tańcach – polo-

ŚWIĘTO NARODÓW

nezie oraz czardaszu. Naładowani pozytywną 
energią oraz ze wspaniałymi wspomnieniami 
pielgrzymi wyruszyli do Krakowa na spotka-
nie z papieżem. 

MJ
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