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W dniach 3–6 kwietnia w Konstancinie  i w Warszawie odbyły  się 
zawody ogólnopolskie tegorocznej edycji olimpiady. Jury, składające się 
z  nauczycieli  akademickich  wiodących  uniwersytetów  i  pracowników 
Polskiej Akademii Nauk, przyznało Gosi tytuł finalisty.

W  uzasadnieniu  werdyktu  czytamy:  „Uzyskane  wyróżnienie  jest 
świadectwem wielkiego wysiłku i zaangażowania w przygotowanie do 
tak trudnego sprawdzianu, potwierdzeniem wielu lektur oraz zaintereso-
wań, które budzą nasze prawdziwe uznanie”.

Przypomnijmy,  że  Gosia,  jako  finalistka  OLiJP  została  zwolniona 
z egzaminu maturalnego z języka polskiego (zarówno na poziomie podsta-
wowym, jak i rozszerzonym), a zgodnie z  regulaminem olimpiady zwol-
nienie  jest  równoznaczne z otrzymaniem najwyższego wyniku. Gratulu-
jemy więc Gosi 100% z matury! Życzymy też wielu kolejnych sukcesów. 
W przygotowaniu do Olimpiady Małgosi pomagała pani Elżbieta Kowara.

AW

W tym roku mija 15. rocznica ustanowienia Dnia Flagi RP. Wywie-
szanie flagi jest wspaniałą inicjatywą. Jak kraj długi i szeroki wszędzie 
można dostrzec biało-czerwone barwy, które potęgują naszą narodową 
dumę. Jednak zanim rozpoczniemy świętowanie powinniśmy pamiętać 
o kilku ważnych zasadach. Flaga musi być czysta, wyprasowana i zadba-
na. Nigdy nie powinna dotykać podłoża. Obowiązują jej dwa warianty: 
biało-czerwona oraz biało-czerwona z orłem w koronie umieszczonym 
pośrodku na białym pasie. Ten drugi zarezerwowany jest dla placówek 
dyplomatycznych, lotnisk, samolotów cywilnych, polskich misji za gra-
nicą oraz statków handlowych. Pamiętajmy, że na fladze nie umieszcza 
się żadnych napisów i rysunków. Symbole narodowe określają naszą toż-
samość i pokazują kim jesteśmy, więc okażmy im należyty szacunek.

Michał Janiszewski

ŚWiętO flagi W Łasku

Małgorzata Madej - uczennica klasy II LO w Kolumnie - została finalistką XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W Łasku ten dzień uczczono na placu 11 Listopada. Uroczystość prowadzona 
przez ZHP, rozpoczęła się podniesieniem flagi na maszt i odegraniem hymnu państwowego. Następnie burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek wygłosił przemówienie okolicznościowe. Po nim głos zabrali parlamentarzyści – posłowie Marek Matuszewski oraz Piotr 
Polak. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnego przemarszu z wielką biało-czerwoną flagą. Po części oficjalnej zebrani 
na miejskim rynku podziwiali krakowiaka w wykonaniu sześciolatków z Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku. 
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A  bezpośrednim  pretekstem  do  podjęcia  tego  tematu  były  skargi 
mieszkańców żyjących wzdłuż łódzkiego odcinka autostrady A-1, a tak-
że samorządowców. Ci ostatni powiedzieli: dość!

NIK zleciła specjalistycznej placówce dokonanie badań hałasu przy 
autostradzie i okazało się, że i tak już obniżone normy zostały przekro-
czone, ponadto stwierdzono, że podobne badania na zlecenie inwestora 
zostały, delikatnie mówiąc, dostosowane do jego oczekiwań i gdyby na 
nich polegano – nie byłoby mowy o zainstalowaniu dodatkowych ekra-
nów akustycznych i szukaniu innych sposobów zmniejszenia hałasu. 

Dysponując takimi argumentami NIK stwierdziła, że inwestor musi 
uwzględnić  skargi  1300 mieszkańców  pozbawionych  ciszy  i  spokoju. 
Choć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi usiłowa-
ła wymigać się od odpowiedzialności, ostatecznie pod presją Izby i sa-
morządu województwa  ustąpiła. W miejscach  najbardziej  hałaśliwych 
już  niedługo  pojawią  się  dodatkowe  ekrany,  być może  dojdzie  też  do 
ograniczenia, a raczej wyegzekwowania przewidzianej przepisami szyb-
kości pojazdów.

HaŁas tak samO gROŹNy jak smOg…
Najwyższa Izba Kontroli dokonała kolejnego przełomu, zajmując się tematem, który dotąd był raczej lekceważony i pomijany. Chodzi 
o hałas, który, jak stwierdzono, zanieczyszcza nasze środowisko tak samo jak smog czy trujące odpady. Takiego porównania nikt 
raczej dotąd nie stosował.

zapRaszamy Na jaRmaRk Łaski

Pani Annie Kowalczyk
długoletniemu Sołtysowi sołectwa Grabica
i byłej Radnej Rady Gminy Sędziejowice

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
Sołtysi

Wójt Gminy z Pracownikami 
Urzędu Gminy Sędziejowice 

i Kierownikami jednostek gminnych
Przewodniczący i Radni Rady 

Gminy Sędziejowice

Pani
Aleksandrze Kolasie

Radnej Rady Miejskiej w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia 

i żalu z powodu śmierci

BRATA
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku

Z GŁĘBOKIM ŻALEM 
I SMUTKIEM ŻEGNAMY

ŚP. Renatę Klocek 
 

Sekretarza Powiatu Łaskiego
w latach 2006 - 2018

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady 

i Radni Powiatu Łaskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

Z GŁĘBOKIM ŻALEM 
I SMUTKIEM ŻEGNAMY

ŚP. Renatę Klocek 
 Sekretarza Powiatu Łaskiego

w latach 2006 - 2018
Kierownika Referatu Administracyjno-
Gospodarczego w Urzędzie Miejskim  

w Łasku 
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Łasku

oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 

w Łasku

Jesteśmy zdeterminowani, aby Jarmark Łaski stał się wizytówką, tzw. okrętem flagowym naszego miasta. Chcemy pokazać naszą 
energię i pozwolić jej, aby zapalała serca innych, tworząc przestrzeń kreatywnego, spontanicznego obcowania z kulturą. Chcemy 
być dumni z miejsca w którym żyjemy, w czasie który jest nam „dany i zadany”. Marzymy, aby Jarmark Łaski znów stał się tym,  
czym był przez 500 lat „życiodajnym źródłem dla naszego miasta”. Miejscem spotkań, wzruszeń, wymiany myśli, idei, towarów i usług. 

Z powodu śmierci

ŚP. Władysława Gabrysiaka
długoletniego Prezesa OSP w Sędziejowicach, 

przedsiębiorcy i darczyńcy wspierającego  
Orkiestrę Dętą „Druh” oraz wiele przedsięwzięć  

i inicjatyw charytatywnych 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie

składają
Wójt Gminy Sędziejowice z kierownikami 

jednostek gminnych
Przewodniczący i Radni Rady 

Gminy Sędziejowice
Prezes z Zarządem OG ZOSP RP 

w Sędziejowicach
Komendant Gminny i druhowie 

z OSP Gminy Sędziejowice
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Gminy Sędziejowice
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zdaNiem buRmistRza

Na  jednym z  zebrań,  kiedy  informowałem 
zgromadzonych o możliwościach budżetowych, 
koniecznych wydatkach itp., starsza pani krzyk-
nęła:  Coście zrobili z pieniędzmi, które rząd 
wam dał na drogi, na co je zmarnowaliście? 

WŁAŚNIE, PROSZĘ PAŃSTWA…
…dotychczas  nie  otrzymaliśmy  nawet 

jednej złotówki z tych tak mocno propagowa-
nych przez media publiczne nowych progra-
mów, o których mówi się od miesięcy. W li-
stopadzie ubiegłego roku uchwalono ustawę. 
Nabór  wniosków  ogłoszono  w  marcu  z  ter-
minem  ich  złożenia  do  12  kwietnia.  Gmina 
mogła  złożyć  wnioski  na  dofinansowanie  
2 dróg. Takie wnioski złożyliśmy na ul. Tylną 
i drogę w Wesółce (sołectwo Orchów). Woje-
woda ma miesiąc  na  ich  ocenę,  ale minister 
już 3 miesiące na zatwierdzenie oceny doko-
nanej  przez wojewodę. Myślę,  że  przyczyny 
takiego  przedłużania  rozpoznania  wniosków 
są dość oczywiste. 

Mówi się o miliardach, ale zwróćmy uwa-
gę – na kilka lat. Po potrąceniu wszystkich in-
nych tytułów (pieniądze z ub. roku, dofinan-
sowanie dróg powiatowych itp.) wojewoda 
łódzki  będzie miał w  tym pierwszym  rozda-
niu  do  podziału  na  drogi  gminne  około  100 
mln  zł. W woj.  łódzkim  jest  177  gmin.  Ra-
cjonalnie zakładając, Łask jest gminą średniej 
wielkości,  podzielmy  zatem  100 mln.  zł.  na  
177 gmin – otrzymujemy 564 tys. Tak dla po-
równania, budowana w ub. roku ul. Przemy-
słowa kosztowała ponad 3.800 tys., a obecnie 
budowana ul. Łąkowa  -  ponad 2.800  tys.  zł. 
Czy  będzie  to  zatem  duże  dofinansowanie? 
Jeżeli  nawet  będzie  kolejna  pula  pieniędzy 
jeszcze w tym roku, to i tak zabraknie cza-
su na ich tegoroczne zainwestowanie. Jednak 
cieszymy  się  z  każdej  dodatkowej  złotówki 
na drogi. Obecnie rozpoczynamy budowę ul. 
Szkolnej w Wiewiórczynie właśnie z ubiegło-
rocznego dofinansowania.

I  jeszcze  jedno  -  w  poniedziałek  odwie-
dziła  mnie  grupa  mieszkańców  ul.  Torowej 
w Kolumnie w sprawie stanu tej ulicy, po któ-
rej nie tylko zmierzają kondukty pogrzebowe, 
ale  każdy  okres  przedświąteczny  to  setki  od-
wiedzających cmentarz, najczęściej dojeżdża-
jących samochodami. I niech każdy w swoim 
sumieniu odpowie sobie, czy ul. Torowa w Ko-
lumnie powinna być wybudowana w pierwszej 
kolejności, czy uliczka osiedlowa – też zresztą 
ważna  –  ale  służąca  tylko  żyjącym  przy  niej 
mieszkańcom. Dla każdego myślącego obiek-
tywnie - odpowiedź jest oczywista. 

Na koniec przypomnijmy, że gmina zgod-
nie  z  prawem  ma Wieloletnią  Prognozę  Fi-
nansową  uchwalaną  przez  Radę  Miejską 
i wszelkie inwestycje są realizowane zgodnie 
z tym dokumentem.

W okresie luty – kwiecień przeprowadziliśmy zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy sołectw 
wybrali sołtysów i rady sołeckie. Spotkania te były także okazją do omówienia spraw interesujących 
mieszkańców. Oczywiście najważniejszy temat to drogi. Choć każdego roku budujemy kilka kilometrów 
dróg o wysokim standardzie, kilka kolejnych równamy tłuczniem - to jednak potrzeby są znacznie 
większe, często pogłębiane przez nieprawdziwe informacje medialne.

KRESOWI UCHODŹCY
W poprzednim numerze Panoramy za-

mieszczono  relacje  z  oddania  Alei  Dębów, 
poświęconej  pamięci  policjantów zamordowa-
nych w Katyniu, a związanych z ziemią łaską. 
Szczęśliwie  niektórym  naszym  mieszkańcom 
udało  się  opuścić  zagarnięte  przez  sowietów 
kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Kierując się 
swoją  pamięcią,  opiszę  2  takie  przypadki  ilu-
strujące odwagę, konsekwencję, miłość rodzin-
ną, poświęcenie bohaterów tamtych strasznych 
czasów. 

Przypadek pierwszy: rodzina Genowefy i Ja-
kuba Szurogajłów. Oboje mieli po 38 lat. On był 
zawiadowcą stacji, ona nauczycielką, chyba jed-
nak  nie  pracowała,  gdyż  byli  szczęśliwymi  ro-
dzicami sześciorga dzieci, zdaje się siódme było 
w  drodze.  Jako  ludzie  świadomi  komunistycz-
nego raju, postanowili wbrew wszystkim nie-
sprzyjającym  okolicznościom  wrócić  do  Łasku.  
Na zielonej granicy zostali  złapani przez  sowie-
tów.  Pani  Genowefa  (mająca  pewne  cechy  mi-
styczki) wiele  razy opowiadała moim rodzicom, 
że ocalenie zawdzięczają Matce Bożej. Kiedy pa-
kowała najpotrzebniejsze rzeczy (a przy takiej ro-
dzinie nie było ich mało), w ostatniej chwili wzrok 
jej padł na wiszący na ścianie obrazek M. B. Jaki 
to  był  wizerunek  -  nie  pamiętam.  Westchnęła 
przepraszająco,  że  o  Matce  Bożej  zapomnia-
ła  i  umieściła  obrazek  w  jednym  z  pakunków.  
Po złapaniu Rosjanin zaczął gwałtownie uderzać 
szablą między  innymi  i w  ten  szczególny paku-
nek. Szabla była jakąś niewidzialną siłą odbijana, 
nie  dotykając  pakunku.  Wywołane  piorunujące 
wrażenie sprowokowało Rosjan do udzielenia po-
mocy przy przekroczeniu granicy (choć za tę po-
moc głowy bym nie dał, dokładnie nie pamiętam). 

Pan Jakub pracował na stacji w Łasku i choć 
był Rumunem związał się z ruchem oporu. W lu-
tym 1941 r. otrzymał wiadomość, iż Niemcy jadą 
aresztować go. Wybiegł ze stacji w samym mun-
durze – a zimy wtedy były bardzo mroźne. Kie-
dy wieczorem wrócił skostniały do domu, nic już 
nie mogło  go  uratować  przed  zapaleniem  płuc 
i śmiercią. Pani Genowefa była wtedy w stanie 
błogosławionym z ósmym dzieckiem. Pomaga-
ła rodzina, a ona przez wiele tygodni codziennie 
odwiedzała męża na cmentarzu.

Jak  wspominała,  kiedyś  tak  się  zagadała, 
że  na  cmentarzu  zastała  ją  godzina  policyjna. 
Poprosiła męża o opiekę  i  szczęśliwie wróciła 
do domu, czując przez całą drogę do Orchowa 
obecność męża. Mimo tak ciężkich warunków, 
chyba wszystkie  dzieci  skończyły  studia  (jed-
no z niemowląt zmarło w czasie wojny). Dru-
gi  z  synów  -  Leszek  był  znanym  w  naszym 
mieście  i województwie  sieradzkim  lekarzem. 
Zmarł  kilka  lat  temu.  Prosiłem  pewną  osobę 
o napisanie wspomnienia o nim, niestety bez-
skutecznie. A może ktoś z Państwa zechciałby 
to uczynić?

OFIARA BURMISTRZA CZY WŁASNEJ 
NIEKOMPETENCJI I BEZMYŚLNOŚCI

W Moim Łasku ukazał się artykuł poświę-
cony sprawie odwołania dyr. PP nr 3. Na co stać 
M. Ł. - doskonale wiem. A oto kolejny dowód 
– szeroko cytowano wyrok WSA w Krakowie, 
a nie zająknięto się o  tak ważnym fragmencie 
z  pierwszej  strony  potwierdzającym  nie  tylko 
prawidłowość,  ale  konieczność  decyzji,  którą 
podjąłem: Naruszenie przez kierownika gmin-
nej jednostki organizacyjnej zakazu określone-
go w art.4 pkt 6 u.o.g.d.g. (zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek) 
zobowiązuje organ prowadzący do odwołania 
go w terminie miesiąca od uzyskania informacji 
o przyczynie odwołania.

Stwierdzenie  sądu  jest  oczywiste.  Muszę 
jednak  zabrać  głos,  bo  zacytowano  rzekomą 
wypowiedź  M.  Łuczaka,  senatora  Rzeczpo-
spolitej Polskiej: Na pewno tak nie zostawimy 
tej sprawy. Według mnie to decyzja czysto po-
lityczna. W telefonicznej rozmowie senator RP 
stwierdził, że swojej wypowiedzi dla M. Ł. nie 
pamięta. Nie mój ból, niech sobie strony ustalą, 
gdzie  leży  prawda. Taki  zapis  jednak w  świat 
poszedł i nie mogłem na treść tego zapisu pozo-
stać bierny, stąd moja rozmowa z p. senatorem.

Zapytałem, jak to możliwe, że doświadczo-
ny człowiek feruje –  jak cytuje M.Ł. - krzyw-
dzące, naruszające moją godność oceny, nie za-
pytawszy mnie jednym zdaniem, choćby przez 
asystenta  o  uzasadnienie  mojej  decyzji?  Dla 
mnie osobiście  jest  to o  tyle przykre, że cenię 
pana senatora i zawsze pamiętam, że dwukrot-
nie pomógł nam pozyskać dodatkowe pieniądze 
na  budowany  środowiskowy  dom  samopomo-
cy. 

A  teraz,  proszę  Państwa,  hit: wyrok WSA 
w Krakowie, który był podstawą ataku,  
nie istnieje, zwyczajnie go nie ma. Został uchy-
lony  wyrokiem  Naczelnego  Sądu  Administra-
cyjnego nr  I OSK 548/17 z dnia 24.01.2019 r., 
w którym zarzucono WSA w Krakowie błędną 
ocenę dowodów, a skargę dyrektorki oddalono, 
mimo że sprawa z Wadowic była nieporówna-
nie bardziej wątpliwa – choćby dlatego, że tam-
ta  pani  nie  brała wynagrodzenia,  podczas  gdy 
naszej pani ponad 12 tys. zł wpłynęło na konto.

Na  koniec  zwracam  się  do  mieszkańców, 
którym  zależy  na  wizerunku  naszego  miasta. 
Ukazał  się  artykuł  z  wielkim  tytułem  „Afera 
w przedszkolu”, aby Łask ośmieszyć. Ten ar-
tykuł miał być jak wielki balon, a w rzeczywi-
stości okazał  się  lichutką wydmuszką. A afera 
byłaby  wówczas,  gdybym  przez  zaniechanie 
wylądował  na  ławie  oskarżonych,  co  w  iden-
tycznej sprawie dotknęło jednego z kolegów.

14 maja 2019 r. 
Gabriel Szkudlarek
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SESJE RAD -  Rada Miejska w  Łasku  ob-
radowała  24  bm.,  zajmując  się  m.in.  raportem  
o  stanie  gminy,  sytuacją  ekonomiczno-finan-
sową  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Łasku  
w 2018 r., profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych, a także absolutorium dla bur-
mistrza za realizację ubiegłorocznego budżetu.

Rada  Powiatu  obradować  będzie  30  bm., 
zajmując się m.in. reportem o stanie powiatu. 

DYREKTOR  przedszkola  nr  3  w  Łasku 
została  odwołana  ze  stanowiska  przez  burmi-
strza. Powód? Naruszenie zakazu prowadzenia 
działalności  gospodarczej  podczas  pełnienia 
funkcji dyrektora. 

PRZEBUDOWA  dwóch  ważnych  ulic 
w Łasku  –  9 maja  br. w Starostwie  Powiato-
wym  podpisano  umowę  na  przebudowę  uli-
cy… 9 Maja oraz Południowej (w pobliżu Sta-
rostwa). Koszt inwestycji – ponad 2 mln zł, re-
alizacja – do końca października br. 

JUBILEUSZ  -  Zespół  Szkół  Mundu-
rowo-Technicznych  (dawniej  Zespół  Szkół 
Ogrodniczych) obchodzić będzie 8 czerwca br.  
60-lecie  istnienia,  dyrekcja  i  Komitet  Orga-
nizacyjny  Zjazdu  Absolwentów  zapraszają  
na uroczyste obchody.

MOI ŚWIĘCI PRZYJACIELE - to tytuł 
wystawy malarstwa Anny Gonery, absolwent-
ki Wydziału  Grafiki  i Malarstwa ASP  w  Ło-
dzi, zorganizowanej w łaskiej kolegiacie przez 
Centrum Idei ku Humanizmowi.

LUDZIE ŻYJĄ dopóki trwa o nich pa-
mięć  –  potwierdza  to  siatkarski  Memoriał 
Wojciecha Kabzy zorganizowany po raz dzie-
siąty  w  Sędziejowicach.  Ten  znany  niegdyś 
pedagog  i  społecznik nie żyje od  lat, ale  jego 
postać  dzięki  imprezie  sportowej  funkcjonuje 
w  świadomości wielu młodych  ludzi. W  tym 
roku wśród kobiet najlepsza okazała się druży-
na ze Zduńskiej Woli, która wyprzedziła UKS 
Łaskovia Łask, wśród mężczyzn najlepszy był 
„Gryf” z Łasku.

REKORDOWE ODPADY - 264 tony od-
padów wielkogabarytowych  przyniosła  zbiór-
ka w gminie Łask  (1-19 kwietnia br.).  Jest  to 
wynik lepszy niż w roku ubiegłym, w którym 
zebrano 234 tony. Przypominamy, że cały rok 
działa  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Ła-
sku przy ul. Lutomierskiej 2.

zapRaszamy Na 
jaRmaRk Łaski

XXIII Jarmark Łaski „Przestrzeń, Energia, 
Czas, Łask” to pięć wzajemnie przenikających 
się wydarzeń kulturalno-integracyjnych, odby-
wających się w Łasku w dniach 1-2 czerwca br.
- Festiwal Muzyki Ważnej „Wniebogłosy” 
-  Średniowieczny Jarmark Rzemieślniczy 

„Tak Daleko Tak blisko” 
- HipHop Łask Festiwal „Pokolenia” 
- Piknik Rodzinny „Słońcobranie” 
- Ekojarmark „Niedziela ze Smakiem”.

Jarmark Łaski to tworzenie lokalnej 
tożsamości związanej z długą 

i ciekawą historią miasta
XXIII  Jarmark Łaski  nawiązuje  do  tradycji 

miasta  wielokulturowego,  budowanego  wokół 
jarmarku,  do  organizacji  którego  Łask  uzyskał 
prawa w 1422 roku. Miasto przez wieki było waż-
nym punktem wymiany myśli, towarów i usług. 
Miastem otwartym, przyjaznym i  tętniącym ży-
ciem. Miastem zbudowanym u zbiegu ważnych 
szlaków handlowych  biegnących  z  południa  na 
północ  i  ze wschodu na  zachód.  Jarmark Łaski 
ma przypominać znaczenie Łasku, budować po-
czucie dumy z wielowiekowej tradycji miasta, 
budować lokalne więzi, inspirować do odkrywa-
nia historii miejsca. Jarmark Rzemieślniczy „Tak 
daleko Tak Blisko” nawiązuje do znaczenia śre-
dniowiecznych Jarmarków w kształtowaniu obli-
cza miasta i mentalności mieszkańców. 
Promocja Łasku jako miasta o ponadprze-
ciętnych walorach przyrodniczych, kultu-

ralnych i historycznych
Łask  to  miasto  pięknie  położone  w  zako-

lach jednej z najczystszych rzek województwa 
łódzkiego rzeki Grabi. Wciąż jednak nie potrafi 
wykorzystać swojego potencjału turystycznego. 
Jarmark ma promować Łask jako miasto, które 
warto odwiedzić, o ponadprzeciętnych walorach 
historycznych, przyrodniczych i kulturowych. 
Umożliwienie mieszkańcom regionu dostę-

pu do kultury na najwyższym poziomie
Zespoły,  gwiazdy  i  wykonawcy  dobiera-

ni  są  zawsze wśród  zespołów  prezentujących 
najwyższy  z  możliwych  poziom  artystyczny 
i merytoryczny. Dbamy, aby byli to artyści wy-
znaczający  trendy,  ale mający do przekazania 
wartości  i  prawdy  bliskie  twórcom  Jarmarku. 
W  tym  roku  wśród  zaproszonych  zespołów 
znajdziemy absolutne gwiazdy polskiej sce-

ny pop, rock, hip-hop i folk Lao Che, Bitami-
na,  Limboski,  Luxtorpeda,  Grubson,  Sarius,   
52 Dębiec, Timingeiru, a także lokalnych obie-
cujących artystów jak Zespół Zwierz czy Mały 
i DJ Kriss. 

Nawiązanie dialogu kulturowego 
z młodzieżą

Hip-Hop Łask Festival „Pokolenia”  to  fe-
stiwal,  który  powstał  z  inicjatywy  Młodzie-
żowej  Grupy  Działania.  Jest  odpowiedzią  na 
ogromne  zapotrzebowanie  młodzieży,  aby 
„ich”  muzyka  byłam  reprezentowana  w  kul-
turze kreowanej na poziomie gminy i miasta. 
Wraz  z  rosnącą  trudnością,  aby  zaangażować 
młodzież do aktywnego uczestnictwa w kultu-
rze, Hip Hop Łask Festival stał się odpowiedzią 
i areną ogromnego zaangażowania młodzieży, 
wolontariuszy,  harcerzy  i  działających  w  Ła-
sku  nieformalnych  grup.  Ich  zaangażowanie 
i pomoc promocyjna sprawiło, że zeszłoroczną 
gwiazdę 1 edycji  festiwalu -  rapera Quebona-
fide oklaskiwało pod  sceną prawie 10  tysięcy 
osób.  Tegoroczna  edycja  ma  łączyć  i  spinać 
całe hip-hopowe pokolenia. 

Integracja społeczności lokalnej 
wokół ważnego i mądrego wydarzenia
Próbujemy  z  Jarmarku  uczynić  ideę,  któ-

ra  łączyłaby  wszystkich  mieszkańców,  bez 
względu na gusta muzyczne i artystyczne, dla-
tego proponujemy bardzo szerokie spektrum 
różnorodnych  występów,  eventów,  pokazów 
i wydarzeń, tak aby każdy odnalazł coś dla sie-
bie i spędził dwa niezwykłe dni w Łasku.

Dołącz do nas. Każda dobra myśl 
ma znaczenie

Jeśli  masz  firmę  -  zainteresuj  się  ofertą 
współpracy z Nami. Zostań sponsorem Jarmar-
ku, aby twoja marka kojarzona była z „czystą 
radością bycia”, a my zadbamy, aby informacja 
o Twoim produkcie w ciągu dwóch dni dotar-
ła  do  prawie  kilkunastu  tysięcy  ludzi,  którzy 
1  i 2 czerwca, będą świętować razem z nami. 
Zajrzyj  na  naszą  stronę  www.jarmarklaski.pl 
mamy naprawdę dużo do zaoferowania.

Obdaruj Nas swoją obecnością. Spotkajmy 
się na XXIII Jarmarku Łaskim. 1 i 2 czerwca.

Adam Łoniewski
dyrektor ŁDK

więcej na stronie 15

3

Kandydatów  na  ławników  radom  gmin 
mogą  zgłaszać  prezesi  właściwych  sądów  
(ale  tylko  ławników  pełniących  funkcję 
w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne 
organizacje  społeczne  i  zawodowe zarejestro-
wane na podstawie przepisów prawa (z wyłą-

WybORy ŁaWNikóW
Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej w Łasku kandydatów 
na ławników do: Sądu Rejonowego w Łasku - do orzekania w sprawach 
rodzinnych, Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli - do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy, Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

czeniem partii politycznych) oraz co najmniej 
50 obywateli mających czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgłoszenia  kandydatów  dokonuje  się  na 
karcie  zgłoszeniowej,  którą można  pobrać  ze 
strony  internetowej  www.lask.pl  w  zakładce 

- Wybory  ławników, a  także na  stronie www.
ms.gov.pl  lub  w  pok.  nr  19  (I  piętro)  Urzę-
du  Miejskiego  w  Łasku.  ul. Warszawska  14,  
od poniedziałku do piątku. w godz. 7.30-15.30.

Zgłoszenia  kandydatów,  które  nie  będą 
spełniać  wymogów  formalnych,  lub  które 
wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu, 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie  informacje  na  temat  wybo-
rów  ławników  można  uzyskać  w  Urzędzie 
Miejskim  w  Łasku,  pok.  nr  19  (I  piętro)  
tel. 43 676 83 19. 

Małgorzata Dębska-Ksyta
inspektor UM w Łasku



pRzygOtOWaNia 
dO 7. festiWalu Róż

maj 2019 r.

A  co  dzieje  się  w  ogrodach  przydomowych  i  działkowych?  
Jak przezimowały krzewy, czy po wiosennym cięciu ochoczo zabrały 
się do wzrostu w nowym sezonie? Ufam, że tak. Zima była łagodna, 
a przez 6 ostatnich  lat mieliście Państwo wiele okazji do uzyskania 
porad od osób zajmujących się profesjonalnie różami, co z pewnością 
przyniosło Wam satysfakcję w postaci dorodnych krzewów obsypa-
nych kwiatami. To wielka  satysfakcja dla właścicieli ogrodów  i  za-
chęcam Państwa, abyście swoją radością podzielili się z innymi miło-
śnikami róż. Festiwal Róż jest bardzo dobrą okazją, aby porozmawiać 
o ulubionej przez nas roślinie, wymienić doświadczenia, podzielić się 
obserwacjami  poczynionymi  z  naszych  ogrodów.  Jednym  słowem, 
spotkać ciekawych ludzi, z którymi łączy nas pasja. Zachęcam, aby na 
konferencję wziąć dorodną różę i postawić w miejscu przeznaczonym 
na konkurs dla amatorów. Nacieszmy się wspólnie naszymi osiągnię-
ciami, prezentujmy naszą królową  i pochwalmy osiągnięcia  innych. 
To wielka przyjemność i dobra zabawa, a przy okazji do domu mamy 
szansę wrócić z nagrodą. Wcześniej jednak skorzystajmy z innej oka-
zji. Na stronie internetowej gminy Łask (www.lask.pl) i zakładce Fe-
stiwalu Róż ogłoszono  już konkurs na  różankę w naszym ogrodzie. 
Proponuję, aby przyjrzeć się naszej ulubienicy i pomyśleć, nawożąc 
ją i oczyszczając z chwastów, jak wyeksponować jeden czy grupę róż 
sąsiedztwem bylin czy roślin  jednorocznych, aby stworzyć  imponu-
jący kolorowy obraz, który należy utrwalić robiąc zdjęcie i przynieść 
na konkurs do Urzędu Miejskiego do dnia 28 czerwca. Mamy sporo 
czasu na efekt, ale działać musimy już dziś, a oferta nasion i sadzonek 

Róże, które 6 lipca br. będziemy podziwiać na kolejnej wystawie w Łaskim Domu Kultury, pięknie wyglądają  
już na polach uprawnych. Wypielęgnowane przez szkółkarzy odwdzięczają się dorodnymi krzewami szykującymi 
się do pierwszego kwitnienia. Z ciekawością czekamy, jakie niespodzianki przygotowują nam właściciele różanych 
pól. Kolejny konkurs o puchar przechodni Złota Róża z Łasku w werdykcie da nam najlepiej prezentującą  
się w tym roku odmianę królowej kwiatów. Nadmieniam, że będzie to miało miejsce obok wyboru najpiękniejszej 
róży publiczności. Pamiętamy, że miano Złotej Róży w roku 2017 uzyskała odmiana Fryderyk Chopin  
ze szkółki Bogdana Papugi, a w 2018 r. - odmiana Johan Wolfgang von Goethe z gospodarstwa Mariusza Sobieszka. Z pewnością 
róże te będą w tym roku zdobiły wiele naszych ogrodów, bo były wystawione do nabycia podczas pikniku festiwalowego.

na rynku jest olbrzymia. Temat tworzenia ekspozycji z udziałem róż 
na rabatach to również powód do nie kończących się dyskusji podczas 
festiwalu.

7  lipca  też  czeka  nas  wiele  przyjemności.  Utrzymujemy  ubie-
głoroczny  pomysł  odwiedzin  na  polu  różanym.  Jeśli  ktoś  z  Pań-
stwa  jeszcze  nie  widział  kwitnących  kilkudziesięciu  tysięcy  róż,  
to  zachęcam  do  skorzystania  z  okazji.  To  bajkowy  obraz  zapada-
jący w pamięć nie  tylko z powodu palety barw, ale  także zapachu. 
Poświęćmy  godzinę,  skorzystajmy  z  przygotowanego  transportu, 
jedźmy  na  wspaniałą  nieodpłatną  koloroterapię  i  zapachoterapię. 
Mamy  również  sposób  na  przeniesienie  piękna  naszego  ogrodu  
do  domu.  Podczas  pikniku możemy  być  uczestnikami warsztatów 
układania bukietów z różą. Doświadczona ogrodniczka (długoletni 
pracownik Ogrodu Botanicznego w Łodzi) nauczy nas, jak korzysta-
jąc z kwiatów uprawianych przez nas ozdobionych różą upiększyć 
nasze mieszkanie. 

Jeśli na działce lub w przydomowym ogrodzie jeszcze nie mamy 
róży  -  to  nic  straconego.  7  lipca  możemy  nabyć  do  posadzenia  na 
wybranym miejscu  różę,  którą  upatrzymy  sobie  na wystawie  dzień 
wcześniej. To zasługa szkółkarzy, którzy już w lutym sadzili róże do 
doniczek, aby przedstawić nam jak największą i najpiękniejszą ofertę. 
Do zobaczenia na 7. Festiwalu Róż.

Za miesiąc w „Panoramie” program 7. Festiwalu Róż w Łasku. 
Janina Kosman

Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży

Regulamin  konkursu  dostępny  jest  na  stronie  www.lask.pl  oraz 
www.festiwalroz.lask.pl

Dodatkowo  organizatorzy  planują  dwa  kolejne  konkursy:  „Róża  
z byle czego” oraz „Najpiękniejsza Róża Wystawy”.

kONkuRs Na 
„NajpiękNiejszy 
OgRód RóżaNy” 

iNfORmacja dla WystaWcóW

Siódma odsłona Festiwalu Róż w Łasku zbliża się wielkimi 
krokami. Wszystkich wielbicieli królowej kwiatów zapraszamy 
do udziału w tradycyjnym konkursie. Jeśli jesteś mieszkańcem 
gminy Łask i chcesz się pochwalić przydomowym ogrodem 
lub różaną rabatą, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!  
Dla autorów najpiękniejszych aranżacji przygotowano nagrody.

Już 7 lipca w Łasku na placu 11 Listopada odbędzie się 7. Festiwal Róż. 
Wszystkich wystawców zainteresowanych wzięciem udziału w imprezie 

prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się na stronach inter-
netowych: www.lask.pl oraz www.festiwalroz.lask.pl
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Uroczystość  rozpoczęła  msza  święta  celebrowana  przez  kapelana 
garnizonu  Łask  księdza  Krzysztofa Majsterka  oraz  proboszcza  parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała 
Archanioła w Łasku księdza kanonika Piotra Pirka.

Po eucharystii wszyscy uczestnicy wydarzenia w towarzystwie Ła-
skiej Orkiestry Dętej przeszli na plac 11 Listopada, gdzie po wciągnięciu 
flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał 
starosta łaski Piotr Wołosz, który swoje wystąpienie zaczął od słów:
– Polacy udowodnili Europie, że potrafią podejmować działania i decy-
zje, prowadzące do państwa silnego i nowoczesnego, uchwalając pierw-
szą konstytucję, zmieniającą diametralnie ustrój Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Była ona wzorem rewolucji przeprowadzonej pokojowymi 
metodami. 

Po  wystąpieniu  starosty  łaskiego  głos  zabrali:  dowódca  32.  Bazy 
Lotnictwa  Taktycznego  płk  pil.  Tomasz  Jatczak,  zastępca  dyrektora 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Natkański oraz w imieniu 
senatora RP Macieja Łuczaka radna Aleksandra Kolasa.

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

ŚWiętO kONstytucji 
3 maja W Łasku
3 maja br. na placu 11 Listopada w Łasku uroczyście obchodzono 228. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku.

Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy no-
welizującej bezpłatną pomoc prawną, może z niej skorzystać osoba, 
której  nie  stać na odpłatne porady  i  która  złoży  stosowne oświad-
czenie. 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobiste-
go, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnio-
ną problem nie może być rozwiązany w całości, albo w części poprzez 
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, 
że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca 
prawny  informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania  innej 
stosownej pomocy w  jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskaza-
nych na liście sporządzonej przez starostę.

NieOdpŁatNa pOmOc pRaWNa 
dla mieszkańcóW pOWiatu ŁaskiegO
2 stycznia br. w powiecie łaskim ponownie uruchomiono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielają  
jej adwokaci lub radcowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci 
radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

Ostatnim  punktem  obchodów  było  złożenie  kwiatów  pod  Pomni-
kiem  Niepodległości  przez  parlamentarzystów,  przedstawicieli  władz 
samorządowych województwa łódzkiego, powiatu łaskiego, gminy, woj-
ska, policji, straży, kombatantów, szkół i pozostałych gości.

Od  2  stycznia  2019  r.  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej 
lub  świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  odby-
wa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod  
nr tel. 43 675 68 00.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadcza-
jących trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyska-
nia pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywa-
telski może udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub 
przez telefon. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Więcej  szczegółowych  informacji  dotyczących  pomocy  prawnej 
wraz z dniami i godzinami prac punktów znajdą Państwo na stronie po-
wiatu łaskiego www.lask.com.pl 

Piotr Wołosz 
starosta łaski 
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W  tym  roku  patronat  nad  łaskim biegiem 
objęli:  marszałek  województwa  łódzkiego 
Grzegorz  Schreiber,  wojewoda  łódzki  Zbi-
gniew  Rau  i  metropolita  łódzki  arcybiskup 
Grzegorz Ryś.

Taka  forma  uczczenia  pamięci  naszego 
wielkiego  rodaka  z  roku  na  roku  cieszy  się 
coraz  większym  zainteresowaniem.  Pomimo 
niesprzyjającej  pogody,  na  starcie wszystkich 
biegów stanęło ponad 500 zawodników, w tym 
170 w kategorii open.

Sędzią  głównym,  biegów  szkolnych  był 
Mirosław Szkudlarek z MOS Łask, który czu-
wał nad prawidłowością  rozgrywanych zawo-
dów.  Zabezpieczenie  organizacyjne,  porząd-
kowe oraz medyczne zapewnili: Komenda 
Powiatowa  Policji  w  Łasku,  32.  Baza  Lot-
nictwa  Taktycznego,  Żandarmeria  Wojskowa 
w  Łasku,  Powiatowy  Zarząd  Dróg,  Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji, 
Centrum Sportu  i Rekreacji,  ratownicy z Wo-
jewódzkiego  Szpitala  w  Sieradzu  oraz  grupa 
motocyklowa Forever Young.

Oficjalnego  otwarcia  14.  edycji  biegu  ku 
czci  św.  Jana  Pawła  II  dokonał  starosta  łaski 
Piotr Wołosz,  który  powitał  uczestników  oraz 
przybyłych gości, życząc im doskonałej zabawy 
i gry fair play w duchu sportowej rywalizacji.

Biegi szkolne, zostały podzielone na dzie-
sięć kategorii, w których udział wzięło 368 za-
wodników. 

Oto wyniki:
Kategoria – dziewczęta – kl. I-III ze 

szkół podstawowych:
1.  Aurelia Chełmik

12 maja br. po raz czternasty uczczono kolejną rocznicę śmierci papieża św. Jana Pawła II. Jak co roku, organizatorem XIV 
Wojewódzkiego Biegu Pamięci św. Jana Pawła II było Starostwo Powiatowe w Łasku, we współpracy z władzami samorządowymi 
gmin powiatu łaskiego i księdzem kanonikiem, proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła.

2.  Amelia Karolak
3.  Malwina Wronka

Kategoria – chłopcy kl. I-III ze szkół 
podstawowych:
1.  Franciszek Zgoda
2.  Oskar Podawczyk
3.  Filip Tosik

Kategoria – dziewczęta kl. IV-VI ze szkół 
podstawowych:
1.  Julia Zawiasa
2.  Weronika Nowakowski
3.  Milena Marek

Kategoria – chłopcy kl. IV-VI ze szkół 
podstawowych:
1.  Hubert Stasiak
2.  Wiktor Wojtczak
3.  Kamil Marianowski

Kategoria – dziewczęta kl. VII-VIII 
i gimnazjów:
1.  Marta Holak
2.  Natalia Skrzypińska
3.  Marcelina Gajda

Kategoria – chłopcy kl. VII-VIII i gim-
nazjów:
1.  Wiktor Pikorski
2.  Radosław Łuczak
3. Krystian Koch

Kategoria – dziewczęta ze szkół ponad-
gimnazjalnych:
1.  Julita Augustyniak
2.  Oliwia Karolak
3.  Natalia Marchewka

Kategoria – dziewczęta ze szkół ponad-
gimnazjalnych:
1.  Adrian Koziara
2.  Mateusz Dyniak
3.  Bartłomiej Nowicki

Kategoria – dziewczęta, bieg integracyj-
ny:
1.  Klaudia Klimczak

2.  Anna Siniarska
3. Klaudia Wawrzyniak

Kategoria – chłopcy, bieg integracyjny:
1.  Radosław Łaguniak
2.  Bartosz Gabryańczyk
3.  Tadeusz Tomczak

Kategoria open – bieg główny 5000 m:
1.  Robert Sobczak
2.  Michał Podębski
3.  Wojciech Sowała

 Gratulujemy  zwycięzcom.  Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom biegów, którzy pomi-
mo  deszczowej  pogody  poświęcili  swój  czas 
i wzięli udział w biegu upamiętniającym papie-
ża Polaka św. Jana Pawła II. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali okolicznościowy numer starto-
wy oraz pamiątkowy medal, a przy stanowisku 
powiatowym czekała na nich przepyszna zupa 
gulaszowa. 

 Organizatorzy  składają  podziękowania 
służbom  mundurowym,  służbom  medycz-
nym oraz wszystkim osobom i instytucjom,  
które  włączyły  się  w  organizację  XIV Woje-
wódzkiego Biegu Pamięci św. Jana Pawła II.

Rafał Szymczyk
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Tegoroczna edycja Święta Truskawki dostarczy Państwu naprawdę nie-
zapomnianych wrażeń. W programie mamy liczne występy artystów, kon-
kursy,  truskawkową  ligę, mistrzostwa  Super  Enduro.  Impreza  gromadzić 
będzie  liczne  stoiska  handlowe,  gastronomiczne  i  rękodzieła  ludowego.  
Jak na truskawkowe święto przystało, nie zabraknie truskawkowych pysz-
ności, a ich wielbiciele będą mogli je kosztować pod różnymi postaciami.  
Nie  zabraknie  atrakcji  dla  najmłodszych  amatorów  truskawek:  wesołego 
miasteczka, dmuchanych zjeżdżalni i zamków czy malowania twarzy. 

Uwaga: Każdy uczeń ze Szkoły Podstawowej w Buczku i Czestko-
wie oraz Przedszkolaki z Buczku otrzymają po jednym darmowym bile-
cie na wesołe miasteczko.   

Wielbiciele muzyki, będą mieli okazję posłuchać koncertów, a także 
obejrzeć występy  taneczne oraz przegląd orkiestr dętych. W sobotę na 
scenie dominować będzie muzyka disco polo, wystąpią między innymi: 
Piękni  i Młodzi, Luka Rosi,  Jorrgus, Dejw oraz zespół Boys. Niedzie-
la przyniesie mieszkankę muzyki dla każdego „od juniora do seniora”. 
Na buczkowskiej scenie wystąpi Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, 
Red Lips oraz Brathanki. Uwieńczeniem całego wydarzenia będzie po-
kaz sztucznych ogni.

Serdecznie zapraszamy do Buczku – bawcie się razem z nami!

Wielkimi kROkami zbliża się 
ŚWiętO tRuskaWki W buczku…
Truskawkowe ciastko, truskawkowy koktajl, truskawkowe gry, truskawkowy song - czy 
potrzeba czegoś jeszcze, by zachęcić Państwa do udziału w V Krajowym Święcie Truskawki 
pn. „Buczkowska truskawka – marka województwa łódzkiego”, organizowanym  
w dniach 15-16 czerwca 2019 r. w Buczku na placu przy ulicy Parkowej.

Złote gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, to piękna uroczystość 
rodzinna, ale też powód do dumy dla gminnego samorządu. Pół wieku 
nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego to nie przypadek, 
ale dowód wielkiej wiary, miłości, poświęcenia oraz wzajemnego zro-
zumienia, nie  tak często dziś spotykany. Dlatego gratulujemy tym ser-
deczniej.

Dziś Jubilaci cieszą się sukcesami życiowymi i zawodowymi córki 
i dwóch synów: Jolanty, Andrzeja i Filipa. Jubilaci doczekali się trojga 
wnucząt. Oprócz życzeń, kwiatów od władz gminy otrzymali upominek. 

17 kwietnia br. odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadanych przez prezydenta RP państwu 
Danucie i Janowi Kłos z Maleni. Medale wręczył wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski, a w uroczystości uczestniczył przewodniczący 
Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów rękodzieła artystycznego 
do wzięcia  udziału w konkursie  pn.: „Buczkowska truskawka inspi-
ruje”.

Rękodzieło  zaprezentowane  zostanie  podczas V Krajowego  Świę-
ta  Truskawki  w  Buczku.  Zgłoszenia  do  konkursu  przyjmowane  będą  
do  dnia  07.06.2019  r.  do  godz.  15.30  w  Urzędzie  Gminy  w  Buczku,  
pok. nr 26.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się pod-
czas Święta Truskawki w dniu 15.06.2019 r. około godz. 19.00.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
www.buczek.org.pl

kONkuRs RękOdzieŁa

Jeśli lubisz piec babeczki, muffinki, w których głównym składnikiem są 
truskawki, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

„TRUSKAWKOWE BABECZKI”
Produkty  prezentowane  będą  podczas  V  Krajowego  Święta  Tru-

skawki. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 7.06.2019 r.  
do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Buczku, pok. nr 23.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się pod-
czas Święta Truskawki w dniu 15.06.2019 r. około godz. 19.00.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
www.buczek.org.pl

Patronat

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Marszałek
Województwa
Łódzkiego

Wójt
Gminy 
Buczek

Patronat

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Marszałek
Województwa
Łódzkiego

Wójt
Gminy 
Buczek
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Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wie-
dzy i umiejętności naszych uczniów oraz złagodzenie dysfunkcji utrud-
niających  naukę,  a  także  trwała  poprawa  jakości  usług  edukacyjnych 
szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie 
bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Uczniowie  biorący  udział w  zajęciach  będą  rozwijać  kompetencje 
kluczowe, które są połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw prospo-
łecznych. Kompetencje kluczowe potrzebne są do samorealizacji i roz-
woju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia oraz bycia aktyw-
nym obywatelem. Ważne są one dla każdego ucznia.

Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące 
rezultaty:
●   Uczniowie którzy mają trudności adaptacyjne wynikające z ich de-
ficytów, będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych 
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości
●   Uczniowie w  szczególności  będą  doskonalić  umiejętność  komuni-
kowania się w języku obcym, uczenia się i zarządzania czasem, posługi-
wanie się nowoczesnymi technologiami, umiejętność pracy zespołowej, 
kompetencji matematycznych, chemicznych i przyrodniczych, informa-
tycznych oraz społecznych
●   Poprawiona  zostanie  jakość  infrastruktury  edukacyjnej,  zwłaszcza 
w zakresie doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i infor-
matycznych
●   Szkoła  uzyska  najnowocześniejsze  pracownie  przedmiotów  ści-
słych, pracownię przyrodniczą, a także pracownię informatyczną i salę, 
w której usprawniany będzie ruch z elementami integracji sensorycznej 

Wiedza i pOmOce NaukOWe 
dla szkOŁy W czestkOWie

Od 1 marca br. w Szkole Podstawowej w Czestkowie trwają zajęcia prowadzone w ramach realizacji projektu pt. „Uczymy  
się dla życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 760.000 zł, wkład własny pochodzący z budżetu 
gminy Buczek to 56.500 zł.

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0066/18-00 pn.: „UCZYMY SIĘ DLA ŻYCIA” 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prowadzone zajęcia pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania, 
pogłębiać  zdobytą  wiedzę  poprzez  prowadzenie  doświadczeń,  badań 
czy testów. Praca w niewielkich grupach 8-12-osobowych zapewni do-
brą  organizację  pracy  podczas  zajęć,  pozwoli  zwrócić większą  uwagę  
na ucznia, jego predyspozycje i zdolności, oraz nauczy pracy zespołowej
●   Wsparciem  w  programie  objęci  zostaną  również  nauczyciele,  
dla których zaplanowane zostały szkolenia z zakresu:
  - stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym
  - pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne
  - stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej.

Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza rozpo-
częcie zbiórki makulatury. 

Makulaturę można dostarczać w godzinach 
pracy biblioteki (8.30-16.30) do końca sierpnia.

Makulaturę wymieniamy na nowe książki. 
Z góry dziękujemy za udział w akcji.

Kontakt  do  biblioteki:  43  677  44  43  
lub 518 270 129.

zbióRka 
makulatuRy 
W bibliOtece

Gmina  złożyła 
wnioski  o  współfinan-
sowanie tego zadania  
ze  środków  Urzędu 
Marsza łkowskiego 
i  z  Funduszu  Dróg 
Samorządowych.  Re-
alizowany jest syste-
matycznie program 
poszerzenia dróg i po-
prawy nawierzchni, 
jest to kolejna inwe-
stycja z tego programu 
(czwarta  droga  z  tymi 
parametrami).

NastępNa iNWestycja dROgOWa
Otwarto oferty  przetargowe na przebudowę drogi w miejscowości Kowalew.  Wpłynęły trzy oferty, najniższą cenę zaoferowała firma 
„WŁODAN” z Pabianic - 577 334,88 zł,  niższą od następnej o 50 tys. zł. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone gwarancją na wykonanie 
zamówienia  w ciągu 60 miesięcy.  Nowa nakładka na jezdnię będzie  grubsza o 5 cm, jezdnia z lewej strony będzie poszerzona kostką 
brukową o grubości 8 cm i szer. 120 cm, na wzmocnionej podbudowie z kruszywa, pobocze będzie z destruktu asfaltowego. 
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Dziewczyny  otrzymały  certyfikaty  z  zarządzania  projektami  stwo-
rzone z Project Management Institute R.E.P. (PMI to prestiżowa insty-
tucja  zrzeszająca 500  tysięcy kierowników projektów z  całego  świata, 
która wyznacza globalne standardy w zarządzaniu). 

Projekt polegał na zajęciach w szkołach podstawowych i przedszko-
lach w naszej okolicy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W ramach spotkań licealistki uświadamiały dzieci i młodzież, że w sy-
tuacji  zagrożenia  najważniejsza  jest  szybka  REAKCJA!  Dziewczyny 
przypominały  numery  alarmowe,  uczyły  układania w  pozycji  bocznej 
bezpiecznej  oraz  poprawnego  wykonania  Resuscytacji  Krążeniowo–  
Oddechowej (RKO). W sumie odwiedziły 13 szkół i przedszkoli, w któ-
rych przeprowadziły ponad 30 zajęć, ucząc blisko 800 uczniów. 

Uczennice prowadziły także media społecznościowe (Facebook: Ak-
cja-Reakcja; Instagram: akcja_reakcja_), na których zamieszczały pod-
stawowe  informacje o pierwszej pomocy  i  swoje postępy w projekcie. 

Karolina Buss, Kaja Kowalska i Natalia Hajdukiewicz za swój projekt społeczny „Akcja-Reakcja” na blisko 150 szkół biorących 
udział w olimpiadzie zostały sklasyfikowane na 11 miejscu. Zwolnieni z Teorii to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół 
średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne  
na rynku pracy, ucząc się zarządzania, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów.

Nie zamierzamy opisywać potężnej oferty w postaci nasion, sadzo-
nek,  roślin  rabatowych,  drzew  i  krzewów, mebli  ogrodowych  i  małej 
architektury,  a  także  narzędzi  i  sprzętu  ogrodniczego,  bo  to wszystko 
trzeba było zobaczyć tym bardziej, że dopisała pogoda. Na okrasę była 
i twórczość ludowa, a także bogata oferta gastronomiczna.

Z Łaskiego widzieliśmy  sporo wystawców, m.in.  był Robert  Syg-
dziak z podłaskiego Gorczyna, który oferował  róże, krzewy i drzewka 
ozdobne  oraz  owocowe,  z  kolei  szkółka  drzew  i  krzewów  z  ul.  Ma-
tejki  w  Łasku  (G.  Papuga)  zachęcała  do  kupna  krzewów  ozdobnych,  
na  stoisku Gospodarstwa Pasiecznego Piotra Bednarskiego z Orchowa 
były  do  nabycia  miody  naturalne  i  produkty  pszczele,  Gospodarstwo 
Rolno-Ogrodnicze Aliny  i Andrzeja Mąka z Luciejowa w gm. Buczek 
oferowało rośliny rabatowe, byliny – zioła, z gospodarstwa Rolnego AB 
i AB w Grabnie, gm. Sędziejowice można było kupić miody i… biżuterię 
z kamienia, Włodzimierz Konieczny z Widawy oferował sadzonki drze-
wek, krzewów owocowych i ozdobnych oraz róż.

Na  targach  nie  zabrakło  licznych  gości,  m.in.  parlamentarzystów, 
a  także  przedstawicieli  Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi.  Rzecznik 
prasowy rządu Joanna Kopcińska wręczała laureatom konkursów nagro-

Już po raz czternasty pod tym hasłem odbyły się Piotrkowskie Targi Ogrodnicze, zorganizowane przez tutejszy Oddział Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Tradycyjnie w targach u stóp słynnego zamku w Bykach, związanego z królową 
Boną i rodem Jaksów-Bykowskich, nie zabrakło zarówno wystawców, jak i klientów z Łasku i okolicznych miejscowości.

dy, ale też mówiła o zwiększaniu dopłat unijnych dla rolników, o co chce 
walczyć rząd, a także przeznaczeniu dużych dopłat do wapnowania za-
kwaszonych gleb.

(P)

Wystąpiły w mediach lokalnych: TVP3, 8TVR, Radio Łódź, propagując 
ideę swojego projektu.

Jesteśmy dumni z naszych uczennic, wierzymy że nabyte umiejętno-
ści miękkie, tak istotne we współczesnym świecie, pozwolą im odnosić 
sukcesy w życiu zawodowym. Gratulacje!

AW
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Wizyta finansowana była przez Unię Europejską w ramach progra-
mu „Europa dla obywateli”. Zgromadziła uczestników z 13 krajów UE, 
takich jak Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, 
Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Hiszpania.

To międzynarodowe spotkanie partnerskie poświęcone było rozwo-
jowi obszarów wiejskich i sposobom wpływania na młodych ludzi. Eks-
perci w  dziedzinie  rolnictwa,  ochrony  roślin,  rolnictwa  ekologicznego 
i eksperci z sektora szklarniowego podzielili się swoją wiedzą z ponad 
200 studentami Uniwersytetu Tesalii, którzy wzięli udział w konferencji 
naukowej i przedstawili możliwości, jakie oferują fundusze UE dla mło-
dzieży i rozwoju rolnictwa.

Podczas trzydniowego programu partnerzy mieli czas na przedysku-
towanie,  interakcję, wzajemną współpracę oraz wymianę doświadczeń 
i opinii na temat rozwoju obszarów wiejskich i polityki UE na szczeblu 
lokalnym.

My  także  zaprezentowaliśmy  efekty  naszych  wspólnych  dzia-
łań. Dzięki możliwości  udziału w  projekcie  ENSURE Lokalna Grupa 
Działania „Dolina rzek Grabi” nawiązała współpracę z Federacją Gmin 
z  Madrytu  (FMM)  z  Hiszpanii. W  kwietniu  2019  roku  podpisaliśmy 
umowę o partnerstwie, na rzecz realizacji projektu współpracy - Quest 
umożliwi  innowacyjne  zwiedzanie  i  złożyliśmy wniosek  o  przyznanie 
pomocy w  ramach poddziałania  19.3  „Przygotowanie  i  realizacja  pro-
jektów współpracy z  lokalną grupą działania” objętego PROW na  lata  
2014-2020.  Obecnie  czekamy  na  ocenę  naszego  wspólnego  projektu 
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kolejny projekt, który został opra-
cowany przez LGD, FMM oraz Narodno Chitalishte „Nikola Vasilev Ra-
kitin 1890” (Młodzieżowy Klub) z Bułgarii, dotyczy organizacji cyklu 
szkoleń i wyjazdów studyjnych związanych z Festiwalami Róż w Polsce 
(Łask), Bułgarii i Hiszpanii. Planowany termin złożenia wniosku do pro-
gramu ERASMUS to październik 2019 r.

Ponadto uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w warsztatach ma-
jących na celu opanowanie ostatecznej wersji publikacji ENSURE, roz-
mawiali o planowaniu przyszłej współpracy i omówili szczegóły ostat-
niego wydarzenia w ramach projektu w Słowenii.

Mieliśmy  również  okazję  odwiedzić muzeum Brickworks w  kom-
pleksie Tsalapatas w Volos, obiekty Szkoły Nauk Rolniczych w Volos, 

Wyjazd do Volos w Grecji odbył się w dniach 18-20 marca br. Gospodarzem piątego międzynarodowego spotkania partnerskiego w ramach 
projektu „Europejska sieć na rzecz spójności gospodarczej i solidarności na obszarach wiejskich” (ENSURE) był Uniwersytet Tesalii.

z WizytĄ W gRecji
LGD „Dolina rzeki Grabi”

Animatorzy prowadzili z dziećmi ciekawe zabawy i konkursy, w któ-
rych  uczestnicy  zdobywali  atrakcyjne  nagrody.  Każde  dziecko  mogło 
również  stworzyć  własne  balonikowe  zwierzątko.  Wspaniałe  i  prze-
pyszne ciasta przygotowane przez rodziców pozwoliły na pokrzepienie 
nadwątlonych zabawą sił dzieci. Dzieci bawiły się doskonale, a rodzice 
i opiekunowie mogli miło spędzić czas. 

pRzedszkOlak – euROpejczykiem
„Przedszkolak – Europejczykiem” pod takim hasłem w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku odbył się, w ramach VI edycji Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich, Festyn Rodzinny. Dopisała piękna pogoda, a na dzieci czekało wiele atrakcji: warsztaty tworzenia 
lasu w słoikach, malowanie buziek, pokazy baniek mydlanych oraz wspaniały dmuchany plac zabaw. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu serdecznie dzię-
kujemy,  jednocześnie  zapraszamy  na  kolejny  festyn,  który  odbędzie  
się już za rok.

Hanna Waśniewska

tradycyjną wioskę Makrinitsa na górze Pelion i spróbować lokalnych tra-
dycyjnych potraw. Odbyliśmy  także wycieczkę wzdłuż wybrzeża mia-
sta Volos i wizytę studyjną w zakładach szklarniowych firmy „Gardenia 
Growers Group”, aby zobaczyć z bliska, jak szklarnie i praca grupowa 
mogą być wykorzystywane jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich.

Anna Doliwa
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HaŁas tak samO gROŹNy jak smOg…
Dlaczego piszemy na ten temat? Okazuje się bowiem, że problem ha-

łasu istnieje również na drodze ekspresowej S-8, a także innych arteriach 
w naszym regionie. Niedawno w powiecie łaskim policjanci, Inspekcja 
Transportu  Drogowego  i  Żandarmeria Wojskowa  zorganizowali  akcję 
„WAGA  2019”.  Choć  obowiązują  przepisy  nakazujące  przestrzeganie 
norm ładunkowych, wielu kierowców nadmiernie obciąża swoje pojaz-
dy. Tymczasem  jest  to  bardzo  groźne  nie  tylko  dla  samego  kierowcy, 
ale także innych użytkowników dróg i ludzi żyjących w pobliżu arterii 
komunikacyjnych.

Przeładowany  pojazd  jest mniej  sterowny, wydłuża  się  jego  droga  ha-
mowania,  ponadto  wytwarza  większą  ilość  decybeli.  Oczywiście  najbar-
dziej niebezpieczne są,  jak się okazuje, nadmiernie przeciążone  tiry  i busy,  
ale bywa też, że przepisy łamią właściciele samochodów osobowych. Nagmin-
nie też przeciążane są niewielkie przyczepki przy samochodach osobowych.

Na szczęście są już sposoby, by skontrolować nacisk ładunku na jedną 
oś i kierowca nie może się tłumaczyć, że nie zna wagi wiezionego ładunku.

3 Wspomniana  akcja  była  okazją  do kontrolowania  nie  tylko prawi-
dłowości mocowania  ładunku,  jego masy,  ale  i  trzeźwości kierowców, 
przestrzegania przepisów przy przewozie pasażerów, szczególnie dzieci. 
W czterech przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy 
całkowitej, jeden kierowca jechał na podwójnym gazie…

W mieście  i  gminie Łask  utworzono  7  punktów kontrolno-pomia-
rowych,  jest  też 1 punkt  obsługi wagi  najazdowej  znajdujący  się  przy 
ul. Armii Krajowej. Choć nie lubimy akcyjności, w tym przypadku po-
chwalamy działania  służb  zmierzające  do  poprawy bezpieczeństwa na 
drogach. Cieszy nas także i to, że wreszcie zaczynamy działać coraz sku-
teczniej w kierunku zmniejszenia hałasu, a przykład NIK powinien dać 
sporo do myślenia nie  tylko drogowcom. Same ekrany akustyczne  już 
dziś nie wystarczą, okazuje się, że zdjęcie nogi z pedału gazu oznacza 
znaczne zmniejszenie decybeli atakujących ludzi.

(PO)

W sobotę, 6 kwietnia br., z  inicjatywy  ła-
skiego  oddziału  Polskiej  Myśli  Patriotycznej 
został oczyszczony teren od gospodarstwa ry-
backiego przy ul. Rzecznej do mostu na trasie 
Łask - Kolumna. Efektem działań w dość trud-
nym terenie było usunięcie sporego wysypiska, 
które widoczne było nawet z trasy. 

Wolontariusze w Kolumnie wyruszyli 
w  niedzielę  punktualnie  o  godz.  12  z  mostu 
przy ul. Plażowej, a chwilę wcześniej sprząta-
nie z Parku Miejskiego rozpoczął łaski PTTK. 
Kilka  osób  wyruszyło  ze  „Starej  Kolumny”. 
Kolejna grupa nadciągała z Ldzania w kierun-
ku Baryczy. Około godz. 15 uczestnicy spotka-
li  się przy  świetlicy w Baryczy  (podziękowa-
nia  dla  sołtysa  za  udostępnienie  terenu),  aby 
wspólnie  rozpalić  ognisko  i  pobiesiadować. 
Rozegrano mecz piłki nożnej, dzieci  radośnie 
bawiły  się  na pobliskim placu  zabaw. Na ko-
niec rozdano małe upominki od gminy Łask. 

Jeszcze w niedzielę i w następnych dniach 
wolontariusze  przystąpili  do  zwożenia  śmie-

Wielkie spRzĄtaNie gRabi

ci, aby były gotowe do odbioru. Podziękowa-
nia dla firm  i osób prywatnych za  rękawiczki 
i worki, wszystkim uczestnikom za ogrom wy-
konanej pracy i dobrą zabawę, gminom Dobroń 
i Łask - za odbiór śmieci. Niezmiernie cieszy 

Mieszkańcy oraz sympatycy Kolumny i okolic jak co roku podjęli się porządkowania terenów wzdłuż rzeki Grabi. Tegoroczna 
edycja przeobraziła się w dwudniową akcję, dzięki zaangażowaniu dużej grupy mieszkańców gmin Łask i Dobroń, którym zależy 
na utrzymaniu czystości wzdłuż malowniczych i atrakcyjnych turystycznie rejonów Grabi. Rezultatem było uprzątnięcie bardzo 
długiego odcinku - od Parku Miejskiego w Łasku, poprzez zalew, teren wzdłuż gospodarstwa rybackiego przy ul. Rzecznej, „Starą 
Kolumnę”, kąpielisko „Pod Bykiem”, Barycz, po tereny w Ldzaniu.  

Niedawno miłośnicy  Łasku  podsumowali  2018  rok.  Upłynął  on  pod 
znakiem przede wszystkim obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dzięki wsparciu ze strony samorządu zorganizowano wiele 
okolicznościowych imprez, ukazało się też kilka wydawnictw, m.in. kolejny 
tom „Zeszytów Łaskich” i piąty już albumik fotograficzny zorganizowano 
ponadto kolejną kwestę na cmentarzu i przystąpiono do ratowania następ-
nych zabytkowych nagrobków. Za to wspieranie samorządu i popularyzowa-
nie Łasku podziękował Towarzystwu burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

Jak  poinformował  prezes  Sławomir Tralewski, wszystko wskazuje 
na  to,  że  równie owocny będzie  bieżący  rok,  jako  że TPZŁ ma  sporo 

tOWaRzystWO się ROzkRęca…
Z roku na rok przybywa zadań, jakie podejmują członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Choć formalnie w szeregach jest 
ponad 40 członków, to stowarzyszenie  może liczyć także na wielu sympatyków i wolontariuszy, o czym świadczy choćby organizowana 
od kilku lat kwesta pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków znajdujących się na łaskiej nekropolii.

pomysłów. Członkowie włączą się m.in. do obchodów 80-lecia wybuchu 
II wojny światowej, zorganizują kolejną kwestę umożliwiająca  ratowa-
nie zabytków nekropolii, będą też konkursy i wystawy organizowane we 
współpracy z Biblioteką Publiczną i ŁDK, w przygotowaniu jest książka 
o Kolumnie. Oczywiście planuje się ratowanie kolejnych zabytkowych 
nagrobków, na co przeznaczane są środki zebrane podczas listopadowej 
kwesty.

Zarząd TPZŁ uzyskał absolutorium za miniony rok.
(po)

fakt, że ludzie potrafią się lokalnie zjednoczyć 
i  czynić  dobro.  Do  zobaczenia  na  kolejnych 
edycjach „Sprzątania Grabi i okolic”.

A. Robak
Stowarzyszenie Zielona Kolumna



XXiii jaRmaRk Łaski
pRzestRzeń-eNeRgia-czas-Łask

dzień dziecka 
W Łasku
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Od 2015 roku Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicz-
nego (OPP). Liczba członków jest zmienna, obecnie liczy 30 osób. Ak-
tualny  adres  to Łask,  ul.  Łączna  1  (budynek Przedszkola Publicznego  
nr  4),  tel.  513  279  885.  Spotkać  się  z  nami  można  w  każdy  wtorek 
w godz. 16.30- 17.30 i w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30 na co-
miesięcznym zebraniu członków. 

Prowadzimy szeroką działalność wspierającą osoby w trakcie  lub 
po przebytej chorobie nowotworowej piersi, a takie działania związa-
ne z profilaktyką antynowotworową. Nasza działalność wspierająca to: 
systematyczna rehabilitacja ruchowa, prowadzona fizjoterapeutkę, po-
moc psychoterapeuty, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, spotka-
nia  integracyjne,  coroczne  spotkania wigilijne,  „Imieniny amazonek” 
na rozłopoczecie lata, prowadzenie akcji o tematyce profilaktyki cho-
rób nowotworowych piersi, chorób nowotworowych w rożnych środo-
wiskach. 

XXIII Jarmark został podzielony na cztery przenikające się wzajem-
nie wydarzenia: Dzień Dziecka, II Jarmark Średniowieczny „Tak Daleko 
– Tak Blisko”, cykl koncertów WnieboGŁOSY oraz Hip Hop Festival.

Festiwal Muzyki Ważnej „Wniebogłosy”, 1.06.2019 (sobota)
Najważniejsze i najciekawsze polskie zespoły sceny rockowej, wy-

znaczające trendy, nie bojące się eksperymentów, grające mądrze i odpo-
wiedzialnie, działające na wyobraźnię całych pokoleń.

Wśród gwiazd: Mitra, Bitamina, Limboski i Lao Che

HIP-Hop Łask Festiwal „Pokolenia”, 2.06.2019 (niedziela)
Absolutne  gwiazdy, młode wilki  sceny Hip-Hop vs  legendy,  które 

kształtowały i budowały tą kulturę.
Wśród gwiazd: 52 Dębiec, Sarius, Grubson.
Na zakończenie Jarmarku w niedzielę o 21.00 koncert spinający obie 

rzeczywistości: Luxtorpeda

II Jarmark Średniowieczny „Tak daleko – Tak Blisko”,  
1-2.06.2019 (sobota-niedziela) 

Rycerze,  rzemieślnicy,  pokazy  walk  i  uzbrojenia,  średniowieczna 
kuchnia, obóz rycerski.

Dzień Dziecka, 1.06.2019 r. (sobota). Wielka feta i mnóstwo atrakcji 
dla dzieci, którym oddajemy cały rynek. Konkursy, animatorzy, zespo-
ły ŁDK, koncerty, quizy, konkursy, „Ekspolozja Kolorów”, wesołe mia-
steczko, zlot Food Trucków.

2.06.2019 - Niedziela ze Smakiem
W ramach Niedzieli ze Smakiem proponujemy Państwu cykl wyda-

rzeń, które odbywać się będą głównie na placu 11 Listopada. Rozpoczy-
namy o godzinie 12. Turniejem Sołectw, o godz. 13 - blok artystyczny 
zespołów Łaskiego Domu Kultury – Filia w Kolumnie, godz. 14.30 - wy-
stęp zespołu Arabeska.

Cały czas dostępne będą stoiska wystawiennicze (pl. 11 Listopada, 
ul. Żeromskiego), wesołe miasteczko (parking przy Vobiano).

„RZECZY Wiście” czyli wielkie  letnie wietrzenie  szaf  (ekologicz-
na wymiana/sprzedaż  ubrań,  butów,  dodatków  itp.) Chcesz  odświeżyć 

Łaskie amazONki
Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna działa od 15 lat. W latach 2004-2010 jako Klub Amazonek przy Towarzystwie Przyjaciół 
Emerytów i Rencistów w Kolumnie, a od 15 stycznia 2010 r., jako pełnoprawne stowarzyszenie. 

W tym roku Dzień Dziecka zostanie połączony z Jarmarkiem 
Łaskim. Zanim rozpocznie się największa impreza w naszym 
mieście, placem 11 Listopada zawładną najmłodsi mieszkańcy. 

W  tym  roku  organizujemy Wojewódzką  Spartakiadę Amazonek  - 
imprezę  sportową z  elementami zabawy,  a  także Wojewódzkie Święto 
Amazonek  połączone  z  obchodami  15-lecia  naszego  Stowarzyszenia, 
które odbędą się w dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Zespole Szkól Mun-
durowo-Technicznych w Ostrowie (spartakiada) i w Łaskim Domu Kul-
tury (Święto Amazonek i jubileusz). 

Do Łasku zjedzie ponad 50 amazonek, które powalczą na sportowej 
arenie, będą się bawić, na „sabacie czarownic”, a także wymieniać infor-
macje m.in. o rehabilitacji, działaniach stowarzyszeń, pomocy udziela-
nej członkom oraz osobom zgłaszającym się do nas z zewnątrz. Naszym 
gościom pokażemy piękny Łask, w tym: kolegiatę, kościół św. Ducha, 
Muzeum Historii Łasku, a takie znane lotnisko wojskowe. 

W naszej działalności kierujemy się ideą, że należy walczyć z choro-
bą oraz, że „RAK TO NIE WYROK”.

JO

Jarmark Łaski - pełne pasji dwudniowe wydarzenie, przyprawione profesjonalizmem artystów, animatorów, uatrakcyjnione przez 
niebanalne produkty wystawców z całego kraju. Marka rozpoznawana w całym województwie.

swoją  garderobę  i  zarobić  parę  groszy? Przyjdź  2  czerwca  (niedziela) 
o godz. 12 na plac 11 Listopada w Łasku. A już teraz możesz bezpłatnie 
zarezerwować swoje stanowisko, by podczas XXIII Jarmarku Łaskiego 
wyeksponować swoje skarby.

REZERWACJE miejsc/wieszaków i wszelkie informacje dotyczące 
wietrzenia szafy „Rzeczy Wiście”: tel. 697 159 880 lub 43 675 37 13

Dla wystawców, którzy chcą zareklamować  swoje  specjały, mamy 
propozycję  -  zapewnimy Wam miejsce, przyjazną atmosferę. Warunek 
jest tylko jeden - WY zapewniacie stoisko z degustacją. 

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod nr tel. 609 930 820
Jeśli  chcecie  Państwo wspólnie  z  nami wykorzystać  ogromny  po-

tencjał promocyjny tej niesztampowej imprezy, zgłosić się jako sponsor  
lub partner - zapraszamy do kontaktu: reklama@laskidomkultury.com.pl
Więcej o tegorocznym Jarmarku znajdziesz tutaj: www.jarmarklaski.pl

Agnieszka Świstek

W  godz.  10.30-15.00  na  miejskim  rynku  będzie  czekała  
na nich moc atrakcji, które przygotuje gmina Łask wraz z lokal-
nymi organizacjami i stowarzyszeniami. Kolorowe stoiska, kon-
kursy  z  nagrodami,  fotobudka,  słodkie  wypieki  oraz  warsztaty 
i zabawy dla dzieci, to tylko nieliczne z przygotowanych na ten 
dzień niespodzianek.  Jedną zdradzimy  już  teraz! Łask odwiedzi 
znany iluzjonista Paweł Szreter, który zaprosi nas do niezwykłe-
go świata magii. 

Szykuje się wspaniała zabawa, na którą serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci oraz rodziców.

MJ
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Gdy kilkadziesiąt lat temu ukazała się drukiem książka o początkach 
i dziejach Łasku pióra pedagoga i historyka Tadeusza Krasonia, wywo-
łała sporo zamieszania nie tylko w świecie naukowym… Autor w opar-
ciu o ówczesną wiedzę przedstawił kontrowersyjną koncepcję związaną 
z osadnictwem i początkami Łasku. Wiele z tez Krasonia nie wytrzymało 
próby  czasu,  co  znalazło  odbicie w  licznych  publikacjach  naukowych 
i popularnych. Dziś na ten temat można przeczytać nawet w przewodni-
kach turystycznych.

Przełomowym momentem jeśli idzie o łaski rynek wydawniczy, było 
pojawienie się w mieście znanego wydawcy i animatora kultury rodem 
z Pabianic Andrzeja Gramsza. Wspólnie z R. Poradowskim i przy olbrzy-
miej zachęcie samorządowców z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem 
i  przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Bartosikiem zaoferował 
on sporo lokalnych wydawnictw. To właśnie wówczas do rąk czytelni-
ków trafił pierwszy i jedyny dotąd album o mieście, który wbrew oba-
wom wydawcy i ryzyku finansowemu zniknął z półek w ciągu kilkunastu 
dni. Okazało się, że wydanie tego albumu było strzałem w dziesiątkę.

Potem  były  różne  inne  wydawnictwa  wspierane  przez  samorzą-
dowców,  które  zyskały  aprobatę  czytelników. Warto wspomnieć m.in. 
o  nietypowym  przewodniku  turystycznym  „Łask.  Trzy  kolory”,  który 
odpowiadał na zapotrzebowanie na wiedzę o mieście – zarówno histo-
ryczną, jak i współczesną. Było to pierwsze wydawnictwo z tego cyklu, 
w  późniejszym  czasie  podobne  przewodniki  poświęcono m.in. Tuszy-
nowi i Rzgowowi. Oczywiście niejako po drodze powstawały mniejsze 
pozycje wydawnicze przygotowywane także przez pracowników Urzę-
du Miejskiego,  które wypełniały  lukę w wiedzy  o mieście  i  regionie.  
Na uwagę zasługują szczególnie plany miasta z szerokimi opisami.

Na  szczególną  uwagę  zasługują  „Zeszyty  Łaskie”  -  popularna  se-
ria wydawnicza  zainicjowana przez G. Szkudlarka,  poświęcona  szero-
ko  pojmowanej  popularyzacji  zarówno  historii,  jak  i  współczesności, 

WydaWNiczy Łask – bez kOmpleksóW
W dziejach Łasku nie było nigdy tak dobrego okresu dla publikacji różnorodnych wydawnictw dotyczących dziejów miasta 
i regionu. W ostatnich kilkunastu latach ukazało się bowiem wiele cennych wydawnictw, które trafiły nie tylko na półki 
biblioteczek łaskowian, ale i pojechały nawet do USA oraz Australii. Tak, tak – mieszkańcy związani z grodem nad Grabią żyją 
dziś w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej i wciąż żywią wielki sentyment do rodzinnego miasta.

a szczególnie ludzi związanych z ziemią łaską. „ZŁ” od początku firmuje 
Urząd Miejski i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Choć wszystkie 
dotychczasowe tomy kosztowały samorząd tylko tyle ile trzeba było wy-
dać na papier i druk (autorzy, zespół redakcyjny pracują gratis), wydaw-
nictwa nie ominęły kłopoty finansowe. Ostatni tom „ZŁ” (nr 6-7) ukazał 
się w listopadzie ubiegłego roku i poświęcony był m.in. 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W tomie tym znalazły się arty-
kuły m.in.: prof. Mariana Marka Drozdowskiego, dr. Wojciecha Parda-
ły i Sławomira Tralewskiego. Wspomniana seria będzie kontynuowana, 
bowiem wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu publikacje.

Reprinty to kolejna „specjalność” Łasku wspierana przez samorząd, 
potrzebna  szczególnie,  bowiem  niektóre  wydawnictwa  z  przeszłości  
są dziś tak rzadkie, że nawet trudno na nie trafić w wyspecjalizowanych 
bibliotekach, zatem miłośnicy Łasku nie mają do nich dostępu. Dzięki 
zrozumieniu tego problemu przez samorząd, do rąk czytelników trafiły 
dwa reprinty książek ks. Grzegorza Augustynika. Pierwszy z nich noszą-
cy zwodniczy nieco tytuł „Pamiątka od Matki Boskiej Łaskami słynącej 
w kolegiacie łaskiej” (jest tu bowiem oprócz modlitwy także bogaty opis 
Łasku), wykonany został znakomicie w firmie wydawniczej Ewy i Jaro-
sława Bussów. Otrzymał nową szatę graficzną i dzięki specjalnym zabie-
gom edytorskim stał się wreszcie czytelnym wydawnictwem. Kilka lat 
później ukazał się kolejny reprint zawierający dwie książeczki G. Augu-
stynika noszące taki sam tytuł, ale zawierające inną treść - „Wspomnie-
nie  o Łasku”. Wspólna  szafa  graficzna  i  oryginalna  edycja  są  zasługą  
J. Bussa,  rozmiłowanego w oryginalnych wydawnictwach. Uzupełnie-
niem  tych  reprintów znanego niegdyś kapłana są zamieszczone w obu 
wydawnictwach notki biograficzne o ks. G. Augustyniku.

Wspomnijmy o jeszcze jednym reprincie, który trafił do rąk czytel-
ników w  listopadzie ubiegłego  roku. Chodzi o unikalne wydawnictwo 
z lat trzydziestych XX w. poświęcone POW i odzyskaniu niepodległości 
Polski w 1918 roku na ziemi łaskiej. I w tym przypadku J. Buss zadbał 
o piękną i oryginalna szatę graficzną, która sprawiła, że książka stała się 
czytelna i ciekawsza edytorsko od pierwowzoru. Dodajmy przy okazji, 
że te reprinty i inne książki dotyczące Łasku, łącznie z „Zeszytami Ła-
skimi”, dostępne są w placówce Informacji Turystycznej mieszczącej się 
w Muzeum w rynku. Większość z nich powstała w zasłużonej dla regio-
nu oficynie Ewy i Jarosława Bussów.

Wymieniliśmy  tylko  część  najważniejszych  wydawnictw  poświę-
conych Łaskowi.  Jest  ich  bowiem  dużo więcej,  bo w  ostatnich  latach 
ukazały się  także książki m.in. M.M. Drozdowskiego, E.  Iwanickiego, 
R. Orlewskiego i innych. Nie można też pominąć licznych wydawnictw 
poświęconych np. ościennym gminom (Buczek, Sędziejowice, Widawa) 
czy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku i OSP w regionie.

(p)
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Ksiądz wikary Mateusz Jaroszyński w asy-
ście księdza Jerzego Dominowskiego - probosz-
cza parafii w Marzeninie odprawił mszę świę-

tą polową w intencji tych ofiar oraz wszystkich poległych za Ojczyznę 
podczas  II wojny światowej w 74.  rocznicę  jej  zakończenia. We mszy 
uczestniczyli mieszkańcy  najbliżej  położonych wsi  -  Pruszkowa, Woli 
Marzeńskiej, Marzenina  i Rososzy,  uczniowie  z Zespołu Szkół Rolni-
czych w Sędziejowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sę-
dziejowicach, Zespołu Szkół w Marzeninie oraz Przedszkola w Dobrej, 
wraz  z  dyrektorami  i  wychowawcami,  szkolne  oraz  strażackie  poczty 
sztandarowe z OSP w Bilewie, Brzeskach, Grabi, Marzeninie  i Prusz-
kowie, radni, sołtysi, a także kierownicy jednostek gminnych. Złożono 
wiązanki biało-czerwonych kwiatów oraz zapalono znicze. 

Wójt gminy Dariusz Cieślak podziękował księżom oraz społeczności 
Pruszkowa, Woli Marzeńskiej  i GJUK w  Sędziejowicach  za  tradycyj-
ne przygotowywanie polowego ołtarza. Podkreślił duże znaczenie uro-
czystości do przekazywania pamięci i wychowania patriotycznego przez 

74. ROczNica zWycięstWa
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w miejscu upamiętniającym dziewięciu Polaków rozstrzelanych w 1941 r. 
przez niemieckich najeźdźców w lesie w Woli Marzeńskiej uczczono Narodowy dzień Zwycięstwa. 

licznie zgromadzoną młodzież szkolną oraz mieszkańców gminy. W uro-
czystości uczestniczył też były wójt Jerzy Kotarski, który przez wiele lat 
sprawowania  tej  funkcji z pieczołowitością kultywował  tradycje histo-
ryczne i dbał o miejsca pamięci.

M. Potasiak

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobiepanach
Wójt Gminy Sędziejowice

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach
zapraszają na Jubileusz 90-lecia 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach  
oraz Gminny Dzień Strażaka 2019, który odbędzie się na placu OSP 

w Sobiepanach dnia 30 czerwca 2019 roku, o godzinie 14:30
Program Uroczystości:
12:30 -  Zbiórka jednostek przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w So-

biepanach i przemarsz jednostek na miejsce uroczystości
13:00 -  Msza święta w intencji strażaków na placu przed OSP Sobiepany
13:30 -   Rozpoczęcie uroczystości - raport, hymn i podniesienie flagi pań-

stwowej
14:15 -  Wystąpienie wójta gminy Sędziejowice
14:30 -  Poświecenie i przekazanie sztandaru OSP Sobiepany
14:45 -  Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
15:00 -  Wystąpienia zaproszonych gości
15:15 -  Wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
15:30 -  Koncert Orkiestry Dętej Druh OSP Sędziejowice
15:50 -  Piknik Strażacki

Laureaci konkursu: Iwona Piasecka, Izabela Kisman, Nastia Śnieg, 
Bogumiła  Śnieg,  Ewelina Adamczyk-Rośczak,  Kasia  Sobala,  Patrycja 
Zawadzka, Publiczne Przedszkole w Sędziejowicach. 

Wielkanocny konkurs „Pochwal się swoimi wypiekami” 
zorganizowany przez Urząd Gminy Sędziejowice i wójta 
gminy Dariusza Cieślaka rozstrzygnięty, a laureaci nagrodzeni. 
W trakcie trwania konkursu napłynęło 25 zgłoszeń  
ze wspaniałymi i z pewnością przepysznymi wypiekami  
autorstwa mieszkańców gminy.

Polityka finansowa gminy Sędziejowice realizowana jest 
w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie uchwalaną przez 
Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki 
wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest 
o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący 
wydatki majątkowe. 

Budżet  gminy  na  2018  rok  uchwalony  został  uchwałą  Rady  
z 28 grudnia 2017  roku  i  zakładał dochody w wysokości 25.020.909 zł 
oraz wydatki na poziomie 27.265.446 zł. Różnica między dochodami i wy-
datkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2.244.537 zł, któ-
ry miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego, uchwałami Rady oraz zarządzeniami 
wójta, dokonywane były zmiany budżetu. Plan dochodów zwiększył się 
do kwoty 27.887.802,93 zł, zaś wydatków do kwoty 29.137.622,55 zł. 
Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 1.249.819,62 zł.

Pozycję  finansową  gminy  określa  m.in.  wysokość  osiąganych  do-
chodów  budżetowych.  W  roku  2018  dochody  wykonano  w  kwocie 
28.327.360,17 zł, co stanowi 101,6% w stosunku do założonego planu. 
Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 27.064.496,45 zł, natomiast 
dochody majątkowe w kwocie 1.262.863,72 zł (w tym na współfinanso-
wanie zadań inwestycyjnych - 1.207.480,10 zł). 

Najwyższy  udział  w  strukturze  dochodów  bieżących  gminy  stanowią 
dotacje celowe z budżetu państwa (31,4%), subwencje (29,3%) oraz udziały 
w podatku dochodowym od osób fizycznych (16,5%). Znaczącym składni-
kiem dotacji, jakie otrzymuje gmina, jest program rządowy „Rodzina 500+”. 
Na jego funkcjonowanie przeznaczono w 2018 r. kwotę 4.221.900,90 zł. Warty 
odnotowania jest fakt pozyskania do budżetu dodatkowych wpływów z tytułu 
rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe wraz z należnymi odsetkami w łącznej 
kwocie 1.190.368 zł oraz z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej gminie 
przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Sędziejowicach w likwidacji z prze-
znaczeniem na realizację zadań własnych w poszczególnych sołectwach.

W 2018 roku pozyskano następujące środki zewnętrzne:
● z  samorządu województwa  łódzkiego w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020 w kwocie 687.736 zł na prze-
budowę  drogi  gminnej Kamostek  - Kolonia Kamostek  -  Sędziejowice  
(ul. Dolna w m. Sędziejowice)
● z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w kwocie 131.635 zł na realizację inwestycji „Termomoder-
nizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”
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Na koniec roku 2018 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w wysoko-
ści 316.450,61 zł.

Przychody  budżetu  gminy  w  2018  r.  wykonano  w  kwocie 
1.590.625,20 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 697.466 zł, wolne 
środki 893.159,20 zł. Zgodnie z planem, ze środków budżetu spłacono 
raty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 
879.655,10 zł. 

W ramach wykonania planu przychodów:
-  zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 197.466 zł na dofinansowa-
nie zadania „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków 
gm. Sędziejowice” (okres spłaty 2018-2021),
-  zaciągnięto  kredyt  długoterminowy w Banku  Spółdzielczym w Beł-
chatowie  w  wysokości  1.000.000,00  zł,  z  czego  wykorzystano  kwotę 
500.000,00 zł (okres spłaty 2019-2024).

31  grudnia  2018  r.  gmina  Sędziejowice  posiadała  zobowiązania 
z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.506.161,90 zł, co stanowi 
15,9% wykonanych dochodów. W porównaniu z analogicznym okresem 
sprawozdawczym za 2017 rok, zadłużenie gminy na koniec 2018 roku 
zmniejszyło się o 178.191,10 zł.

Szczegółowa struktura dochodów i wydatków dostępna jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice.

Grzegorz Dębkowski
skarbnik

spRaWOzdaNie z WykONaNia budżetu 
● z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 104.460 zł na dofinanso-
wanie modernizacji drogi w m. Podule
● z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
w kwocie 100.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 84.000 zł na re-
alizację projektu „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu 
do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników ŚDS w Sędziejo-
wicach”
● z  Ministerstwa  Sprawiedliwości  w  ramach  Funduszu  Pomocy  Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 42.372 zł na 
zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych 
straży pożarnych
● z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w kwocie 30.395 zł na dofinansowanie zadania „Usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sę-
dziejowice w 2018 roku”
● z samorządu województwa łódzkiego w łącznej kwocie 14.999,15 zł 
na dofinansowanie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowo-
ściach Bilew, Grabia, Kamostek.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych - 1.195.597,15 zł.
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samo-

rządzie gminnym. Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na 
zadania oświatowo-wychowawcze. Kolejne pozycje kosztowe to działa-
nia na rzecz wspierania rodziny, administracja publiczna oraz transport 
i łączność, w tym zadania z zakresu utrzymania dróg w gminie. 

W roku 2018 wydatki wykonano w kwocie 28.010.909,56 zł, co sta-
nowi 96,1% w stosunku do założonego planu. Wydatki bieżące zreali-
zowano w wysokości  24.646.000,82  zł,  natomiast wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) w kwocie 3.364.908,74 zł. Udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem wynosi 12%.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w łącznej wy-
sokości 360.413,62 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 425.763,43 zł.

Wydatki  inwestycyjne,  realizowane  przez  gminę  Sędziejowice 
w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

17
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Już  od  godziny  8.30  strażacy  z  parafii Widawa  formowali  szyki,  
aby przy wtórze Strażackiej Orkiestry Dętej, w pięknych galowych mun-
durach przemaszerować ze sztandarami do kościoła Podwyższenia Krzy-
ża Św. Tutaj ks. Jarosław Leśniak – kapelan strażaków w gminie Widawa 
odprawił w ich intencji oraz w intencji ojczyzny mszę.

Dalsza część uroczystości odbywała się przed pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki w Widawie. Po złożeniu meldunku wójtowi gminy Widawa 
przez komendanta Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  RP Wojciecha  Woźniaka  i  odegraniu  hymnu  naro-
dowego przez Strażacką Orkiestrę Dętą, głos zabrał wójt Michał Wło-
darczyk.  Nawiązał  do  228.  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja,  

uROczystOŚci 
tRzeciOmajOWe

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii 
jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, 
prawa i obowiązki obywateli. To wydarzenie co roku uroczyście upamiętniane jest w gminie Widawa. Jednak dzień  
3 maja w Widawie to nie tylko obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale również obchody Dnia Strażaka, który 
przypada dzień później, w święto patrona strażaków św. Floriana.

W  uroczystości  wzięli  udział  samorządowcy,  harcerze  oraz 
uczniowie Zespołu Szkół w Widawie wraz z panią dyrektor Rena-
tą Graczyk. Wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk przypomniał 
o  tym,  że  79  lat  temu władze  sowieckie  rozpoczęły  akt  ludobój-
stwa  wymierzonego  w  polskie  elity,  które  miały  być  zgładzone, 

pamięci OfiaR katyNia
13 kwietnia br. uczczono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość odbyła się przed tablicą upamiętniającą ofiary 
sowieckich zbrodni, wmurowaną przy widawskim kościele w 50. rocznicę mordu katyńskiego.

przedstawił  tło  historyczne  i  nastroje  społeczne,  które  towarzyszyły 
uchwaleniu ustawy zasadniczej.

Na pamiątkę tego chwalebnego wydarzenia delegacja Zespołu Szkół 
w Widawie, Szkoły Podstawowej w Chociwiu oraz przedstawiciele sa-
morządu gminnego i strażaków złożyli pod pomnikiem wiązanki biało-
-czerwonych kwiatów.

Na  zakończenie wójt  podziękował  strażakom  z  gminy Widawa  za 
ich pracę na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców, za ich prospo-
łeczną postawę i za to, że zawsze można na nich liczyć. Następnie udał 
się wraz z nimi na cmentarz parafialny, gdzie na grobach nieżyjących już 
strażaków złożono kwiaty.

Katarzyna Kałuża

tak aby Polska nie miała szansy na bycie państwem niepodległym. 
W intencji pomordowanych ks. Jarosław Leśniak odmówił krótką mo-

dlitwę, a delegacje w hołdzie pamięci złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów 
i zapaliły znicze.

Katarzyna Kałuża
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Podczas  Majówki  Sołeckiej  w  Brzykowie  można  było  podziwiać 
prace plastyczne oraz albumy ze zdjęciami wykonane przez mieszkań-
ców gminy w ramach konkursu „Przyrodnicze i turystyczne perełki gmi-
ny Widawa” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wida-
wie. Uwagę uczestników majówki  zwróciła  również wystawa  fotogra-
ficzna  przedstawiająca  atrakcje  turystyczne  i  przyrodnicze  gminy Wi-
dawa. Zainteresowaniem cieszył się także namiot z wystawą „Brzyków 
moją Ojczyzną”. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie udostępniła 
swoje zbiory biblioteczne przedstawiające publikacje dotyczące gminy. 
Uczestnicy majówki  otrzymali  pamiątkowe koszulki,  jak  również Qu-
esty przekazane przez LGD „Dolina rzeki Grabi” oraz Stowarzyszenie 
IKAR. Można było degustować  lokalne produkty przygotowane w  ra-
mach projektu grantowego oraz przez  sołtysów gminy. Na dzieci  cze-
kało wiele atrakcji, m.in. dmuchany plac zabaw, fotobudka, malowanie 
buziek, kolorowe tatuaże, duże bańki mydlane oraz wiele gier i animacji 
plenerowych. 

Uwagę zebranych zwrócił występ Koła Gospodyń Wiejskich z Wiel-
kiej  Wsi  oraz  występ  zespołu  śpiewaczego  „Widawianie”.  Zespół 
„Medium”  swoim występem  zachęcił  wielu  uczestników  do wspania-
łej  zabawy  tanecznej. Pomimo niesprzyjającej  aury, Majówka Sołecka 
w Brzykowie cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.  
Pojawili się również goście, m.in. senator RP Maciej Łuczak, wiceprze-
wodniczący sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Ciebiada, starosta łaski 
Piotr Wołosz,  kierownik  PT KRUS w Łasku Aleksandra Kolasa, wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Wi-

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa, dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”, zorganizowało „Majówkę Sołecką w Brzykowie” (3 maja br.), współfinansowaną  
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 31778 zł i pozwoliła na zorganizowanie imprezy 
promującej walory przyrodnicze i istotne dla rozwoju turystyki miejsca w gminie Widawa oraz lokalne produkty.

dawa Sławomir Stępnik, sekretarz gminy Agnieszka Galuś oraz skarbnik 
Ewa Wartałowicz. 

Brzykowska impreza plenerowa przyczyniła się do integracji lokal-
nej społeczności oraz podniesienia wiedzy na temat walorów przyrodni-
czych i turystycznych gminy Widawa.

 Anna Nitecka-Blaźlak
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Samuel Nadolski od wczesnej młodości walczył w obronie ojczyzny 
i powoli piął się w górę aż do stanowiska doradcy królewskiego i god-
ności senatora, co w tamtych czasach w przypadku drobnej szlachty nie 
było łatwe. Był m.in. starostą tczewskim, zapisując się dobrze i na tam-
tym terenie. W Łasku też zastał trudną sytuację, bowiem miasto było po 
wielkim wyniszczającym pożarze. Porządkował gród nad Grabią, dbał  
o bogacenie się mieszczan. Schorowany umiera w 1655 roku  i pocho-
wany zostaje w podziemiach łaskiej kolegiaty. Małżonka Anna przeżyła 
go o 5 lat.

Na zakończenie M. Nadolski na ręce dyr. Biblioteki Publicznej Boże-
ny Trockiej-Dąbrowy przekazał kilka swoich książek, informując jedno-
cześnie, że przygotowuje do druku obszerne opracowanie „Od Kłuszyna 
do potopu”, w którym godne miejsce znajdzie i gród nad Grabią.

Z  referatem  M.  Nadolskiego  korespondowała  niewielka  sygnalna 
wystawa poświęcona właścicielom Łasku. Choć Łask od lat posiada mo-
nografię i sporo literatury poświęconej dziejom grodu nad Grabią, wciąż 
niewiele wiemy o właścicielach  tutejszych dóbr.  Przykładem  tego  jest 
choćby wspomniany Samuel Nadolski, rodzina Czołchańskich czy Krę-
skich. Warto wypełniać wspomnianą  lukę właśnie  takimi  spotkaniami, 
jak to w ramach Nocy Muzeów.

Tego dnia było też coś dla miłośników lotnictwa. Tomasz Spólnicki, 
znany już łaskowianom, przedstawił symbole polskiego lotnictwa woj-

Łaska NOc muzeóW
Tegoroczna Noc Muzeów – czyli blok imprez przybliżających dzieje miasta i integrujących mieszkańców z Muzeum Historii Łasku 
zaliczyć trzeba do udanych imprez. Najmocniejszym akcentem było spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Marcinem Nadolskim, 
który przybliżył postać Samuela Nadolskiego zarządzającego dobrami łaskimi z upoważnienia małżonki Anny. W świetle materiałów 
zebranych do książki poświęconej m.in. temu znakomitemu żołnierzowi i administratorowi, jawi się on dziś jako sprawny gospodarz, 
dzięki któremu Łask w bardzo trudnych czasach dla Rzeczypospolitej prawdopodobnie uniknął wielu rabunków i zniszczeń.

skowego, co doskonale korespondowało z łaskim lotnictwem obecnym 
tutaj od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. T. Spólnicki w inte-
resujący sposób zaprezentował m.in. dzieje biało-czerwonej szachowni-
cy, lotniczego orła, sztandaru sił powietrznych, Pomnika Lotnika w War-
szawie, a także marsza lotników, przytaczając sporo ciekawostek i mało 
znanych  faktów. Był  i mocny akcent  łaski: Stowarzyszenie Modelarze 
Redukcyjni Łask w ubiegłym roku zadbało o odpowiednie oznakowanie 
„Iskry” stojącej na cokole, a w tym roku odmalowało samolot, zaś jesie-
nią będzie gospodarzem wielkiej modelarskiej imprezy w Łasku.

Najmłodsi mieszkańcy, którzy wieczorem zawitali do muzeum, pod 
okiem  doświadczonych  twórczyń  z  KGW w Mogilnie Małym w  gm. 
Dobroń wykonywali piękne kwiaty. Umiejętność wyczarowywania tych 
kolorowych kwiatów przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale panie 
z KGW chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nie zabrakło też akcentu zagranicznego, bowiem Gruzini pracujący 
w gminie Dobroń zadbali o przybliżenie swojego kraju, szczególnie zaś 
smaków i kuchni. Można było rozkoszować się m.in. bakłażanem z orze-
chami i posmakować gruzińskich ciast.

Noc Muzeów przyciągnęła do kamieniczki w rynku wielu mieszkań-
ców grodu nad Grabią, a  także gości, którzy z zadowoleniem oglądali 
wystawy i eksponaty zgromadzone głównie dzięki ofiarności łaskowian.

(P)

W 2017 roku nawałnica oraz prawo o wycince drzew odmieni-
ły obliczę Kolumny, które filmowałem kilkanaście miesięcy wcze-
śniej.  Przez  długi  czas  nie mogłem pogodzić  się  z  tym,  co  utraci-
liśmy. Przejeżdżając przez Kolumnę  lepiej było nie  jechać ze mną  
w  aucie.  Nie mogłem  powstrzymać  emocji  i  narzekania.  Postano-
wiłem razem z córką nakręcić film, który poruszy emocje naszych 
mieszkańców, aby zmobilizować ich do jakiegoś działania i uwolnić 
nas od narzekania i bezradności. 

 Duże akcje zalesienia, odbywają się najczęściej przy udziale młodzieży kie-
rowanej przez szkoły, czy funkcjonariuszy wysyłanych przez urzędy. Robota zo-
staje wykonana, ale co dalej? Czy młodzi ludzie rozumieją tego sens? Nie chce 
krytykować takiego podejścia. Wiem jedynie że można zrobić coś skuteczniej. 

zalesiaNie kOlumNy
Przez kilka lat byłem mieszkańcem Kolumny, jednak związek z tym miejscem towarzyszył mi od początku życia. Spędzałem tutaj 
każde wakacje. Mam do tej dzielnicy największy sentyment. W 2015 miałem okazję filmować Kolumnę z drona, pomagając przy 
promocji miasta-ogrodu i regionu na terenie Brukseli. Wspomagałem również promocję liceum, tworząc dla nich jedyny w swoim 
rodzaju film. Wszystkie akcje dla Kolumny, w których uczestniczę, robiłem charytatywnie jedynie z pobudek emocjonalnych do tego 
miejsca. Podczas montażu jeszcze bardziej zakochałem się w miejscu, które z reguły widzimy z poziomu człowieka. 

Kiedy robimy coś z własnej inicjatywy, chęci i dobrego serca, anga-
żujemy się w pełni, zarażamy energią innych i wynosimy z takich działań 
korzyści dla siebie i całego otoczenia. 

  Do  akcji  zalesiania  Kolumny,  chciałem  wciągnąć  ludzi  w  każ-
dym wieku. Marzyłem, by przyszli tam z własnej chęci, z uśmiechami 
na  twarzach,  z  misją  robienia  czegoś  naprawdę  dobrego. Wierzyłem,  
że w ten sposób nie tylko zrozumieją znaczenie sadzenia nowych drzew, 
ale też zacznie budować się w nich większa więź z naturą, ekologią, tere- 
nem i społecznością. Razem można zdziałać więcej, lepiej i skuteczniej, 
a do tego świetnie się bawić i uczyć nowych rzeczy. 

Chciałem, aby to zalesianie było wyjątkowe również na innej płasz-
czyźnie. Stworzyłem system umożliwiający przypisanie drzew do osoby  22
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Na 

Zdjęcie  to  wykonano  ponad  pół 
wieku temu - 30 września 1967 r.). 
Przedstawia jeden z bloków miesz-
kalnych,  do  którego wprowadziło 
się  50  rodzin. W  sytuacji  olbrzy-
miego głodu mieszkaniowego było 
to wielkie wydarzenie w życiu Ła-
sku i Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zresztą  na  każdy  kolejny 
blok w tamtych latach oczekiwa-
no z utęsknieniem, bowiem kolej-
ka w Łaskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej  była  bardzo  długa. 
Właściwie  dopiero  w  XXI  wie-
ku  sytuacja  pod  tym  względem 
stała  się  lepsza,  co  nie  oznacza,  
że  udało  się  w  pełni  zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe.

(Saw.)

pONad póŁ Wieku temu

Muzeum Historii  Łasku  (tel.  43  821  70  62)  zwraca  się  do  czytelników 
„Panoramy”  z  prośbą  o  pomoc  w  rozpoznaniu  osób  znajdujących  się  
na zdjęciu. Fotografia pochodzi ze zbiorów rodzinnych Marka Łukawskie-
go, wykonana została w latach 60. XX w. w parku miejskim w Łasku.

ROzpOzNajesz 
OsOby Na zdjęciu?

i otrzymanie certyfikatu. Dzięki systemowi dowiemy się,  ile zasadzili-
śmy drzew, które konkretnie są przez nas zasadzone, ile tlenu otrzyma-
ją mieszkańcy. Co najważniejsze, jednym kliknięciem na stronie www.
innowacyjna-kolumna.pl możemy podzielić się tą informacją na naszym 
facebooku, w przyjemnej dla oka formie. Trudno nie wspomnieć, że mie-
liśmy też dużego pecha. Google pierwszy raz od wielu lat miał rozległy 
problem na całym świecie z indeksowaniem nowych stron, przez co na-
sza strona nie była widoczna po wpisaniu adresu w pasek wyszukiwania. 
Ku  naszemu  zaskoczeniu  ludzie  odnajdywali  stronę.  Innowacyjne  po-
dejście do sadzenia nie tylko się przyjęło, jest wręcz pożądane. Łącznie 
podczas zalesiania udało nam się zasadzić 5220 drzew. 

W  nagrodę  za  trud  i  za  wyjątkową  postawę  przygotowaliśmy  dla 
mieszkańców możliwość wzięcia udziału w filmie z drona. Mieszkańcy 
utworzyli napis KOLUMNA stając na wyznaczonych miejscach danych 
liter. To również nowa taka akcja w naszym regionie. Do stworzenia na-
pisu potrzebne było minimum 100-120 osób. Duże zalesiania z  reguły 
liczą  40-60 osób. Aby  zdjęcie  się  udało,  nasze  zalesianie musiało  być 
znacznie większe. Czy się udało? Zapraszamy na Innowacyjna Kolumna 
na facebooku, aby obejrzeć film.  

W samej  akcji  pomagało mi wiele osób  czy nawet firm, pomagali 
choć wiedzieli, że nikogo nie będziemy wyróżniać publicznie...

Tomasz Florczak

zalesiaNie kOlumNy
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Tropami rodziny poety Światopełka

Franciszek  Karpiński  w  1920  roku  zostaje  naczelnikiem  budowy 
składów  amunicyjnych  pod  Sieradzem,  a  dwa  lata  później  projektuje 
i nadzoruje wykonawstwo centralnych składów amunicji w Regnach pod 
Spałą, następnie kieruje budową okręgowej składnicy artylerii pod Gał-
kówkiem. Wszystkie  te  prace  są wyczerpujące,  choć  jednocześnie  do-
starczają sporo nowych doświadczeń.

W 1926 roku otwiera w Łodzi własne biuro architektoniczno-budow-
lane, realizując wiele ważnych i prestiżowych obiektów, m.in. projektu-
je rzeźnie miejskie w Pabianicach, Kaliszu i Aleksandrowie, projektuje 
też  ratusz w Brzezinach.  Jako  doświadczony  inżynier  kieruje  budową 
Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Łodzi, a także nowocze-
snego biurowca Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (dziś  
al. Kościuszki), domów dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Pracow-
ników Umysłowych w  Łodzi.  To  tylko  przykładowe  obiekty,  którymi 
zajmuje się w ostatnich latach swojego życia. 

Nie wiemy dokładnie, ile obiektów projektuje samodzielnie, ilu bu-
dowli jest jedynie współtwórcą. Wiemy, że sprawuje nadzór (a może też 
zaprojektował je?) nad budową willi – stylowej rezydencji należącej nie-
gdyś do Olgi i Reinholda Lange przy ul. Zgierskiej 213 w Łodzi (zbu-
dowana w latach 1913-1914), jest też prawdopodobnie autorem projek-
tu willi letniskowej Friedricha Zerna przy ul. Cienistej 5/7 (zbudowanej 
w 1913 r., zburzonej w 2017 r.), sprawuje nadzór również nad wspomnia-
ną budową siedziby Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zaprojektowa-
nej przez prof. Stefana Bryłę. Ten ostatni obiekt według prof. Krzysztofa 
Stefańskiego  to  „najciekawszy  przykład  architektury  modernistycznej 
w Polsce”. Karpiński jest też autorem projektu kaplicy luterańskiej o mo-
dernistycznej konstrukcji wzniesionej w Łodzi.

Jednocześnie, co warto podkreślić, znajduje czas na działalność spo-
łeczną w środowisku architektów – od 1928 roku pełni obowiązki prze-
wodniczącego Koła Architektów i Budowniczych w Łodzi.

Oprócz  pochłaniającej  go  całkowicie  pracy  zawodowej  i  społecz-
nej  absorbuje  go  też  mocno  rodzina,  szczególnie  wychowywanie  syna 
Światopełka.  Przyszły  poeta  i  satyryk,  już w  dzieciństwie  sprawia  spo-
ro  kłopotów  wychowawczych,  nie  przykłada  się  też  zbytnio  do  nauki 
i  nie  bardzo  potrafi  wybrać  dla  siebie  przyszły  zawód.  Ojciec  próbuje 
go ukierunkować na pracę w dyplomacji, wysyła do Szkoły Politycznej,  
ale nauka kończy się na dwóch latach edukacji, stara się zapewnić mu ży-
cie na odpowiednim poziomie, ale nie przynosi to oczekiwanych efektów.

Franciszek  Karpiński  umiera  w  Łodzi  20  października  1932  roku 
z powodu gruźlicy gardła, jak to określa córka Wanda Drecka. Pochowa-
ny zostaje na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej (kw.4, rząd 4, 19). 

Płyta nagrobna na mogile Franciszka Karpińskiego, 
cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi

Jedna z budowli na łódzkiej Rudzie zaprojektowana prawdopodobnie 
przez F. Karpińskiego

Kamienna płyta z piaskowca z napisem: „Franciszek Karpiński, inżynier 
cywilny, kawaler Krzyża Walecznych, architekt powiatowy, budowniczy 
mostów na Dnieprze pod Orszą, osiedla w Regnach pod Spałą  i wielu 
innych.  Urodzony  3  grudnia  1874  w  Stodołach,  pow.  Opatów,  zmarł  
20 X 1932 w Łodzi” - istnieje do dziś. 

Spisywane przez całe życie złote myśli prawdopodobnie na krótko 
przed śmiercią przekazuje komuś zaufanemu, by wydał je pół wieku po 
zgonie autora…

Dlaczego mieszkańcy Łasku, a także Łodzi zapomnieli o inżynierze 
Franciszku Karpińskim? Zapewne  jego dokonania zostały przysłonięte 
przez osiągniecia dzieci, m.in. profesora Zbigniewa Karpińskiego i po-
etę Światopełka, trzeba też powiedzieć, że ten utalentowany architekt nie 
dbał zupełnie o swój dorobek i spuściznę, na co wpływ miało burzliwe 
życie osobiste i trudne czasy, w których przyszło mu żyć. 

Stanisław Barcz
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Aby  osiągnąć  nasz  cel,  najlepiej  jest  rozkładać  ryzyko  w  odpo-
wiednich proporcjach pomiędzy bardzo bezpieczne formy oszczędza-
nia a bardziej ryzykowne sposoby inwestowania, które mogą przynieść 
duże zyski, ale także i straty. 

Powszechnie uważa się, że państwo nie może zbankrutować. Dlatego 
też  za bardzo bezpieczny  sposób oszczędzania,  albo  też  inwestowania 
z bardzo małym marginesem ryzyka, uznaje się zakup obligacji skarbu 
państwa. Za  podobnie  bezpieczne  uważa  się  lokaty  bankowe. Wynika 
to z faktu, że banki są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, 
a nasze wkłady w bankach chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Za inną bezpieczną lokatę kapitału, tym razem niezależną od sytu-
acji finansowej państwa uważa się nieruchomości, grunty i postawione 
na nich budynki. Kolejnym powszechnie uznawanym za bezpieczny 
sposobem inwestowania jest kupowanie złota. 

Pieniądze można drukować, obligacje można emitować, natomiast 
podaż gruntów czy złota  jest ograniczona. Dzięki  temu ziemia  i  zło-
to  zawsze mają większą  lub mniejszą wartość w przeciwieństwie do 
pieniądza krajowego czy obligacji rządowych, które w ekstremalnych 
sytuacjach takich jak wojna, światowy kryzys finansowy mogą okazać 
się bezwartościowe. 

Lokowanie pieniędzy w obligacjach  rządowych  i w bankach  jest 
bardzo bezpieczne. Jednak taka inwestycja przynosi mały zysk, a w sy-
tuacji kiedy stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie tego 
zysku może w ogóle nie być. 

Na szczęście są także inne sposoby inwestowania, które mogą przy-
nieść większe zyski, ale mogą też narazić nas na stratę. Te inne najbar-
dziej  popularne  sposoby  inwestowania  to  zakup  akcji,  obligacji  firm 
lub obligacji innych instytucji, a także inwestowanie poprzez fundusze 
inwestycyjne. 

REGULARNIE INWESTUJ SWOJE 
NADWYŻKI FINANSOWE

Jeśli mówimy o mądrym  i bezpiecznym  inwestowaniu  to powin-
niśmy  przyjąć  założenie,  że  nie  inwestujemy  za  pożyczone  pienią-
dze. Najlepiej  jest zacząć oszczędzać  i  inwestować  jak najwcześniej.  
Im dłuższy horyzont czasowy tym lepsze będą nasze wyniki. Warto też 
przyjąć zasadę, że regularnie przeznaczamy określoną kwotę na nasze 
inwestycje zakupu.

STWóRZ PODUSZKĘ FINANSOWĄ 
NA CZARNĄ GODZINĘ

I  to  jest pierwszy powód do dywersyfikowania, czyli  rozkładania 
ryzyka. Powinniśmy od samego początku procesu inwestowania część 
naszych środków bezpiecznie, lokować w obligacjach skarbowych czy 
na kontach bankowych, a część bardziej  ryzykownie w akcjach,  fun-
duszach inwestycyjnych, ewentualnie w złocie czy, jeśli nas na to stać, 
w nieruchomościach. 

Część  bezpieczna  naszego  portfela  powinna  być  naszą  poduszką 
finansową na wypadek zaistnienia nagłych wydatków. Każdy sam dla 
siebie musi określić wielkość tej poduszki. 

Z wiekiem powinno nam coraz bardziej zależeć na ochronie zgro-
madzonego kapitału, a coraz mniej na niepewnych zyskach, które mogą 
zamienić się w nieoczekiwaną stratę. Osoby starsze zbliżają się do wie-

jak skuteczNie Oszczędzać 
i mĄdRze iNWestOWać 
sWOje pieNiĄdze?

ku, kiedy zaczną korzystać ze zgromadzonego kapitału i nie będą już 
miały czasu na to, aby czekać na odwrócenie trendów giełdowych czy 
na poprawę koniunktury. 

NA POCZĄTEK STWóRZ SOBIE TECHNICZNE 
MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA

Jak zacząć? Na początek warto otworzyć konto w biurze makler-
skim. Najlepiej w biurze maklerskim w ramach Indywidualnego Konta 
Emerytalnego. 

Dlaczego  konto  maklerskie  IKE?  Bo  każda  sprzedaż  zgroma-
dzonych na tym koncie maklerskim walorów, akcji czy obliga-
cji  jest  zwolniona  z  podatku  od  zysków  kapitałowych  w wysokości  
19 procent (tzw. podatek Belki) pod warunkiem, że nie wypłacimy pie-
niędzy z konta  IKE przed ukończeniem 60  roku  życia. Na  zwykłym 
koncie maklerskim  każdy  zysk  ze  sprzedaży  akcji  czy  obligacji  jest 
opodatkowany bez względu na  to  czy wypłacimy pieniądze  z  konta, 
czy nie.

AKCJE I OBLIGACJE 
SKARBOWE TYLKO W BIURZE MAKLERSKIM PKO BP
Jeśli  chcemy  rozkładać  ryzyko  pomiędzy  bezpieczne  obligacje 

skarbowe  a  ryzykowne  akcje  powinniśmy  zdecydować  się  na  konto 
maklerskie IKE w PKO BP. Jest to jedyne biuro maklerskie, w którym 
możemy także kupić obligacje skarbu państwa. W innych bankach czy 
biurach maklerskich nie jest to możliwe.

Na tym koncie maklerskim możemy właśnie realizować w pełni za-
sadę bezpiecznego inwestowania i rozkładania ryzyka pomiędzy bez-
pieczne obligacje skarbowe, a mniej bezpieczne obligacje korporacyjne 
czy  najbardziej  ryzykowne,  ale  dające  potencjalne  największe  zyski, 
akcje. 

Przy  inwestowaniu w akcje  także należy przestrzegać zasady nie 
wkładania jajek do jednego koszyka. Czyli należy rozkładać ryzyko po-
między akcje różnych spółek, z różnych branż. Część spółek powinna 
wypłacać dywidendy, a część powinna być kupowana przez nas z my-
ślą o wzroście ich wartości. 

Ulga podatkowa w IKE jest dla tych, którzy rocznie inwestują nie 
więcej niż ustalony dopuszczalny limit. W 2019 roku wynosi on 14 295 
złotych. Jeśli ktoś chce inwestować więcej to niestety będzie płacił po-
datek Belki. Może także pomyśleć o funduszach inwestycyjnych, które 
w jego imieniu pomnażają kapitał. Ale tu należy liczyć się z opłatami 
za zarządzanie. Korzyścią jednak może być kolejne rozłożenie ryzyka, 
bo możemy wybrać fundusz inwestycyjny, który będzie lokował nasze 
środki  na  innych  rynkach. W  ten  sposób  nasze  ryzyko  inwestycyjne 
rozłożymy pomiędzy rynek polski i rynki innych krajów jak na przy-
kład rynek chiński, amerykański czy niemiecki. 

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

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

Kiedy odkładamy pieniądze do skarbonki albo trzymamy je na lokacie bankowej to mówimy o oszczędzaniu.  
Kiedy kupujemy złoto, akcje lub mieszkanie pod wynajem to jesteśmy skłonni uznać takie działanie za inwestowanie.  
W obu sytuacjach zależy nam na bezpieczeństwie zgromadzonego kapitału, ale w przypadku inwestowania myślimy 
także o jego pomnożeniu przy założeniu jakiegoś poziomu ryzyka.
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Przez  wiele  lat  odwiedzając  Panią  Brygidę  w  dniu  Jej  imienin,  
zawsze  spotykałem  sporą  grupę  pań  zwracających  się  do  Solenizant-
ki per „Pani profesor”. Często były to osoby dość wiekowe, które Pani 
Brygida wiele dekad temu przygotowywała do matury, a one zachowały 
o swojej „Pani profesor” nie tylko pamięć, ale i życzliwe wspomnienia, 
nie tylko o pedagog, ale też o niezwykłej osobowości.

Pani Brygida posiadała także wiedzę encyklopedyczną o swoim ro-
dzinnym Łasku, szczególnie o  jego mieszkańcach,  ich dobrych i złych 
charakterach, o ich zagmatwanych losach.

Dziś mało kto pamięta, że ta skromna, niewyróżniająca się niczym ko-
bieta w czasie niemieckiej okupacji wykazała wiele odwagi, prowadząc 
tajne nauczanie i sporo łaskowian niczego nie traciło z powodu przerwanej 
edukacji w 1939 roku. Po wojnie Brygida Fiszer przekazywała swą wiedzę 
kolejnym rocznikom przystępującym do egzaminów maturalnych.

Proszę mi wierzyć – nie jest łatwo pisać o kimś, kto był w jakiś spo-
sób częścią mego życia intelektualnego. To nie tylko świadomość, że na-
gle zostały zamknięte zbiory wiedzy lingwistycznej, z których czerpałem 
pełnymi garściami, ale i pustka, jaka pojawiła się w mojej codzienności.

Ze smutkiem stwierdzam, że pustka wokół mnie nieustannie się po-
większa: co raz to ubywają osoby, które dotąd sporą, ale też ważną część 
zajmowały w moim życiorysie. I wiem także i to, iż tej pustki po niej nikt 
i nigdy już nie wypełni.

Dziś piszę wspomnienia o Pani Brygidzie Fiszer, z którą przez wiele 
dekad spotykaliśmy się dość często. Co prawda, ostatnio Pani Brygida 
nie miała już siły, by zjawić się u nas na Utracie, gdzie spędzamy każde 
lato… Były jedynie sporadyczne rozmowy przez telefon.

W czasie tych ostatnich lat, nigdy nie słyszeliśmy narzekań na zdro-
wie, nigdy nie skarżyła się na utratę sił, na niemoc fizyczną.

bRygida fiszeR
Jak mam pisać o kimś w czasie przeszłym, skoro ten ktoś nadal egzystuje w moim życiu codziennym? To cecha ludzi niezwykłych, którzy 
swoją osobowością wypełnili życiorysy swoich bliższych i dalszych znajomych. Dla mnie Brygida Fiszer istniała przede wszystkim jako 
źródło wiedzy humanistycznej, podręcznik zawierający wszelkie tajemnice języka i kultury polskiej. Jeśli szukałem jakiejś sentencji 
lub był mi potrzebny fragment wiersza któregoś ze średniowiecznych poetów, bez oporów telefonowałem z przekonaniem, że Pani 
Brygida nie tylko przekaże mi potrzebny tekst, ale opatrzy go odpowiednim komentarzem.

CSiR  przygotowało  konkurencje  dla  naj-
młodszych  pływaków,  a  także  dla  rodzin  
z dziećmi. 2 maja br. Pływalnia Kryta w Łasku 
była wyjątkowo  licznie wypełniona  zawodni-
kami  i  kibicami.  W  zawodach  wzięło  udział 
ponad 100 młodych zawodników  i 12  rodzin. 
Pływacy  rywalizowali  na  dystansie  25  m  
i  50  m  stylem  dowolnym,  a  sztafeta  rodzin-
na - 3 x 25 m stylem dowolnym. Uroczystego 
otwarcia zawodów oraz powitania wszystkich 
zawodników i licznie zgromadzonych kibiców 
dokonał  burmistrz  Łasku  Gabriel  Szkudlarek 
wraz z dyrektor CSiR Elżbietą Krawczyk. 

Po  emocjonującej  rywalizacji  wyłoniono 
zwycięzców, którymi w poszczególnych kate-
goriach wiekowych zostali:

Konkurencje indywidualne – 25 m stylem 
dowolnym

rocznik 2012 i młodsi 
dziewczęta: I - Zuzanna Tyc, II - Blanka Mali-
nowska, III - Hanna Karolak 
chłopcy:  I  - Bartosz Nawrocki,  II  -  Jan Mar-
kowski, III - Mikołaj Adamiak

rocznik 2011 
dziewczęta: I - Lena Rucińska, II - Alicja Ro-
siak, III - Marta Golał 

tO już 20 lat. jubileuszOWe zaWOdy pŁyWackie 
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku po raz dwudziesty zorganizowało tradycyjne zawody pływackie. Tegoroczna impreza oprócz 
Jubileuszu upamiętniła 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

chłopcy: I - Wojciech Jasiński, II - Bruno Głu-
szek, III - Aleksander Goruchta

rocznik 2010 
dziewczęta: I  - Anna Sukiennik, II  - Tola Ga-
dzińska, III - Amelia Karolak 
chłopcy: I - Jakub Gawlikowski, II - Filip To-
sik, III - Jan Ruciński

rocznik 2009 
dziewczęta:  I  -  Dorota  Szubert,  II  - Wiktoria 
Nowak, III - Hanna Markowska
chłopcy: I - Mikołaj Berbelski

rocznik 2008
dziewczęta: I - Justyna Wasielewska, II - Han-
na Kucharska, III - Natalia Nawrocka 
chłopcy:  I  - Wiktor Gawlik,  II  - Mikołaj Pie-
chowski, III - Jan Woźnica
Konkurencje indywidualne – 50 m stylem do-
wolnym

rocznik 2007
dziewczęta: I - Joanna Urban, II - Martyna Dregier 
chłopcy: I - Jan Romański, II - Wiktor Nowak, 
III - Maksymilian Łochowski

Fot. Nasze Miasto

Pogrzeb  Pani  Brygidy  na  łaskiej  nekropolii  można  porównać  do 
wielkiej manifestacji: tysiące mieszkańców miasta, drużyny harcerskie, 
autokary  z Łodzi  i  tysiące  kwiatów,  dziesiątki wieńców… Tak miasto 
żegnało jedną ze swoich zasłużonych osobistości.

Eugeniusz Iwanicki

Brygida Fiszer – urodzona  4 kwietnia 1924 roku, harcerka Szarych  
Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, nauczycielka tajnego nauczania, dłu-
goletni pedagog i wychowawca. Zmarła 10 maja 2019 roku przeżywszy 
95 lat. 13 maja br. spoczęła na łaskim cmentarzu parafialnym.



  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Właściciele dóbr łaskich” czerwiec MHŁ MHŁ, BP w Łasku 
2. Wystawa fotografii Andrzeja 

Dębkowskiego – „Pejzaże” 
czerwiec, 
lipiec 

BP BP 

3. 23. Jarmark Łaski  
Dzień Dziecka 

1-2 
1 
 

pl. 11 Listopada, teren 
przy ul. Żeromskiego 
 

ŁDK, gmina Łask, instytucje 
i stowarzyszenia 

4. Parkour-gimnastyka 
 
Warsztaty dokształcające dla 
trenerów gimnastyki i parkour 

1 
godz. 12-15 
2 
godz. 10-14 

hala sportowa 
Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego, 
ul. Warszawska 13 

Klub dla dzieci i młodzieży 
URBAN HOUSE, Freedom 
of Movement 

5. Wykład w Uniwersytecie III 
Wieku pt. „Nowotwory złośliwe 
– diagnoza i leczenie” wygłosi 
dr n. med. Jan Sobotkowski 

 4 sala widowiskowa ŁDK 

6. BĄBEL – Festiwal Artystyczny 
Przedszkolaków 

5 sala widowiskowa ŁDK 

7. Piknik Rodzinny 8 Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa  
w Teodorach 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Teodorach, 
Wiejskie Stowarzyszenie 
„NASZE SPRAWY” 

8. Zakończenie roku 
akademickiego UTW  

11 sala widowiskowa ŁDK  

9. Manewry Teatralne 14 sala widowiskowa ŁDK 
10. Słońcobranie – piknik rodzinny 

– podsumowanie roku 
kulturalnego 

15 ŁDK ŁDK 

11. Kino na leżakach – film  
pt. „Serce nie sługa” 

26 
godz. 22 

Łask, pl. 11 Listopada gmina Łask 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 maj 2019 r.

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)
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Ważniejsze imprezy w czerwcu
kulturalne

sportowe
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1.  Turniej finałowy Mistrzostw 
Województwa w Minisiatkówce 
Kinder + Sport w kategorii 
dwójek i trójek dziewcząt 

1 hala Gimnazjum nr 2 
ul. Inki – Danuty 
Siedzikówny  

ŁMLKS Łaskovia 

2. IX Supermaraton Jastrzębi 
Łaskich  

1-2 ŁDK (start i meta) Klub Rowerowy „Jastrzębie 
Łaskie”, gmina Łask, CSiR 
w Łasku 

3. Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego w siatkówce plażowej 
w kategorii kadetek  

8-9 kąpielisko miejskie ŁMLKS Łaskovia 

4. Mecz piłki nożnej Liga 
Okręgowa - MULKS Łask – LKS 
Piast Błaszki 

9 
godz. 17 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

5. Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego w siatkówce plażowej 
w kategorii młodziczek 

15-16 kąpielisko miejskie ŁMLKS Łaskovia 

6.  I turniej eliminacyjny 
Wakacyjnej Ligi Siatkówki 
Plażowej w kategorii mężczyzn 

30 kąpielisko miejskie ŁMLKS Łaskovia 

7. Otwarte zawody modeli RC i na 
uwięzi XVIII ŁASKI PIKNIK 
MODELARSKI 

29-30 lotnisko Łask, boisko 
CSiR 

KMLiK, ŁDK, powiat łaski, 
32. BLT 

8.  III Bieg Leśny 30 
godz. 14 

Teodory Klub Sportowy „Rajsport 
Sieradz Active Team”, 
współorganizatorzy: 
Nadleśnictwo Kolumna, 
Wiejskie Stowarzyszenie 
„Nasze sprawy”, powiat 
łaski, gmina Łask 

 

Wydział  Oświaty,  Kultury,  Promocji  i  Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku przy-
pomina, do dnia 31 maja br. należy uiścić II ratę 
opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż 
napojów alkoholowych w  roku 2019. W przy-
padku niedokonania opłaty w ustawowej wyso-
kości i w terminie do dnia 31 maja 2019 r. przed-
siębiorca może  jeszcze  dopełnić  tej  czynności 
w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota 
do  zapłaty  zostaje  powiększona  o  30%  opłaty 
należnej.  Niedokonanie  opłaty  za  korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

pRzypOmiNamy

Organizatorem  konkursu  jest  Klub  
32. BLT w Łasku oraz Stowarzyszenie Entuzja-
stów Lotnictwa Ziemi Łaskiej. Prace plastyczne 
można  zgłaszać  indywidualnie  lub  za  pośred-
nictwem  instytucji  kulturalno-oświatowych,  
do 21 czerwca 2019 r. Czekamy na wasze prace! 

 Klub 32. BLT 

kONkuRs 
plastyczNy

tO już 20 lat

W związku ze zbliżającą się rocznicą 
75-lecia Jednostki Wojskowej w Łasku, 
zapraszamy dzieci i młodzież (od 7 do  
18 lat),  do udziału w konkursie plastycznym 
pt. „Łaskie lotnictwo w moich oczach”.

Popularne filmy, wielki ekran i leżaki na miej-
skim rynku. Taką formę rozrywki pokochali 
łaskowianie. W tym roku ponownie zawita do 
miasta kino na leżakach. Szykuje się filmowe 
rozpoczęcie i zakończenie wakacji. 26 czerw-
ca o godz. 22 wyświetlona zostanie komedia 
„Serce nie sługa”, a 29 sierpnia łaskowianie 
wspólnie obejrzą „Narzeczonego na niby”. 

Zapraszamy na plac 11 Listopada. Organizatorzy 
zapewniają minimum 200 leżaków. Wstęp wolny.

MJ

WRaca kiNO 
Na leżakacH

rocznik 2006 
dziewczęta:  I  - Wiktoria Pawłowska,  II  - Ga-
briela  Głowinkowska,  III  -  Kinga  Rygielska 
chłopcy:  I  - Dawid Matusiak,  II  -  Jakub Ma-
kówka, III - Wiktor Szymczak

W sztafecie  rodzinnej po  raz  trzeci zwycię-
żyła rodzina Dregier w składzie: Magdalena Irzy-
kowska-Dregier, Martyna Dregier, Mateusz Dre-
gier, II miejsce - Agnieszka Gruchaj, Norbert Ku-
charski, Hanna Kucharska, III - Mikołaj Gawli-
kowski, Olga Gawlikowska, Jakub Gawlikowski. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali 
słodkie nagrody, a zwycięzcy pamiątkowe me-
dale  i  dyplomy.  Nagrodę  główną  w  sztafecie 
rodzinnej  ufundowała  Hurtownia  Elektryczna 
ELEKTRYK Sp. z o.o. 

Barbara Grabarz 
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kRóleWska WystaWa Róż
W dniu 11 maja w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego. Jednocześnie w Arkadach 
Kubickiego Ambasada Niderlandów zorganizowała Ogólnoświatową Wystawę Róż, najbardziej prestiżową imprezę różaną w Polsce  
w roku 2019. 

Wspomniana Federacja znana jest z tego, że właśnie w niej pierwsze 
kroki w  kulturystyce  stawiał Arnold Schwarzenegger,  aktor  doskonale 
znany milionom ludzi na świecie. Łaska policjantka, na co dzień pełniąca 
obowiązki rzecznika prasowego KPP, wystartowała w dwóch konkuren-
cjach: Ms Training Figure oraz Ms. Figure Masters Woman +35. Dwa 
złote  krążki  zdobyte  przez  K.  Staśkowską  nie  wymagają  komentarza. 
Warto jedynie dodać, iż sędziowie nagrodzili policjantkę dodatkowo ty-
tułem najlepszej zawodniczki wśród wszystkich zwyciężczyń.

zŁOte medale dla pOlicjaNtki
Kilkakrotnie pisaliśmy już o sukcesach w kulturystyce aspirant Katarzyny Staśkowskiej z Komendy Powiatowej 
Policji w Łasku. Treningi, rygorystyczna dieta i wyrzeczenia przynoszą bowiem sukcesy, na które czeka każdy 
sportowiec. Ostatnio policjantka aż trzykrotnie stanęła na najwyższym podium podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw Federacji NABBA w Radzyminie, pokonując liczne konkurentki.

Kilka dni wcześniej policjantka z Łasku została podwójną mistrzynią 
Polski  podczas mistrzostw w  kulturystyce  odbywających  się w  Siedl-
cach. Ten grad medali to zarówno olbrzymia satysfakcja, jak i zobowią-
zanie, bo już niedługo K. Staśkowskiej przypadnie reprezentowanie na-
szego kraju podczas Mistrzostw Europy na Litwie i we Włoszech.

(p)

Tłumy  odwiedzających  podziwiały  ponad  20  000  kwiatów  w  140 
odmianach zaprezentowanych przez 18 międzynarodowych wystawców. 
Ciekawostką  na wystawie  była  niezwykła  róża Avalanche+  (na  zdjęciu 
z prawej) o dużym pąku i bajkowej prezencji regularnie pojawiająca się  
na królewskich  i  celebryckich  ślubach. Różę  tę wyeksponowali floryści 
w pięknych kompozycjach, na które składały się aż 4 tysiące sztuk kwia-
tów. Kolejną atrakcją były róże silnie pachnące w 12 odmianach. Ich woń 
pomagał opisać ekspert zapachowy Piotr Kempski, którego w Łasku gości-
liśmy już dwukrotnie na Festiwalu Róż. Na stoisku można było spróbować 
swoich  sił  w  rozpoznaniu  zapachu wystawionych  odmian  i  doszukania 
się w nim akcentów piżma, imbiru czy rumianku. Także znawcy królowej 
kwiatów z Polskiego Towarzystwa Różanego swoją wiedzą wspierali or-

ganizatorów wystawy. Znany nam również z różanej imprezy w Łasku Łu-
kasz Rojewski (6 lipca będziemy gościć go na konferencji) oblegany przez 
zwiedzających barwnie opisywał poszczególne odmiany róż.

Na wystawie podziwiano róże o najróżniejszych kolorach,  rozmia-
rach  i  kształtach  pąków w  rozkwicie  i  upojnej woni. Nie mogło więc  
na niej zabraknąć także pasjonatów z naszego stowarzyszenia.

Janina Kosman
Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży



 

POLOWANIE  Z  KAMERĄ 
ROBERTA  KLAWE


