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Dobroczynność płynąca z potrzeby serca nie szuka poklasku ani 
splendoru. Dokoła nas jest wiele osób i instytucji, które często 
anonimowo niosą pomoc tym najbardziej potrzebującym. 

W dniu 4  czerwca br. w Łaskim Domu Kultury burmistrz Gabriel 
Szkudlarek podczas kameralnej uroczystości wyróżnił przedsiębiorców 
oraz osoby prywatne, które swoją działalnością charytatywną wspierają 
potrzebujących z gminy. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. dar-
czyńcy stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, które działa  już od ponad 15 
lat. 

Uroczystość uświetnił występ chóru ABC z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Łasku.

M. Janiszewski

WYRÓŻNIENIA ZA 
DOBROCZYNNOŚĆ

Rozpoczęła się realizacja drugiego etapu zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa drogi w Orchowie”. Przypomnijmy, że odbiór 
techniczny pierwszego odcinka zakończył się w listopadzie 2014 
roku. Mieszkańcy bardzo szybko przyzwyczaili się do nowej 
jakości nawierzchni, dlatego z niecierpliwością oczekiwali 
dokończenia inwestycji. 

BUDOWA DROGI 
W   O R C H O W I E

Wykonawcą ponownie została firma SKANSKA S.A. Zakres robót 
przewiduje wykonanie m.in.: warstw konstrukcyjnych jezdni, wjazdów 
i chodników, wbudowanie krawężników ulicznych na ławie betonowej 
i obrzeży, ułożenie nawierzchni  jezdni z betonu asfaltowego (warstwa 
wiążąca i ścieralna), nawierzchni wjazdów i chodników z kostki betono-
wej, umocnienie skarp i poboczy, przepustu pod koroną drogi oraz wy-
konanie oznakowania poziomego  i pionowego. Wartość  robót budow-
lanych zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 845 218,49 zł. Termin 
zakończenia prac zaplanowano do 30.09.2016 r.            MJ



 Impreza rozpoczęła się od wręczenia sty-
pendiów i nagród sportowych dla naszych naj-
lepszych sportowców i trenera (lista wyróżnio-
nych  strona 6). Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły  się  służby mundurowe.  Każdy mógł 
spróbować swoich sił w zawodach z użyciem 
węża  strażackiego,  przemierzyć  strój  pilo-
ta,  a  także  zdobyć u  policjantów pamiątkowe 
odciski palców. Burzę oklasków wzbudził po-
kaz musztry w wykonaniu klasy mundurowej 
z  ZSO  w  Ostrowie.  Harcerze  przygotowali 
wiele  gier  i  zabaw,  a  dzięki  Stowarzyszeniu 
Aktywnych Kobiet w Łopatkach dzieci wcieli-
ły się w cukierników, którzy fantazyjnie deko-
rowali słodkie babeczki. 

Grupa  teatralna  „Wejście  Ewakuacyjne” 
z  ŁDK  zachwyciła  bajkowym  przedstawie-
niem, które dosłownie zeszło ze sceny pośród 
widzów. To jednak nie wszystkie atrakcje! Sto-
warzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” 
postawiło  na  kreatywne warsztaty  rękodzieła, 
SP  nr  1  na  konkursy  plastyczne,  a  biblioteka 
publiczna  -  na  prezentację  kolorowych  ksią-
żek oraz  turniej gier planszowych. Nadleśnic-
two Kolumna przygotowało dla dzieci zagadki 
przyrodnicze,  tymczasem  stowarzyszenie  dia-
betyków kusiło… świeżymi marchewkami. 
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Otwierający  imprezę  burmistrz  Gabriel 
Szkudlarek przypomniał, że 600 lat temu król 
Władysław  Jagiełło  ustanowił  w  grodzie  nad 
Grabią pierwszy jarmark. Jak dziś, służył wów-
czas podniesieniu rangi Łasku, miał też na celu 
rozwój tego ośrodka. Współczesny Jarmark to 
bardziej przegląd dorobku miasta, szczególnie 
w  dziedzinie  kultury.  „Dwudziesty  Jarmark 
uważam za otwarty” – wypowiada  tradycyjną 
formułę burmistrz, zaraz potem rozlega się tra-
dycyjny wystrzał armatni.

Tegoroczny  Jarmark  zgromadził  licznych 

JUBILEUSZOWY JARMARK ŁASKI

Tradycyjnie na Jarmarku obecni byli bracia 
kurkowi

Dwudziesty jubileuszowy Jarmark Łaski przeszedł do historii jako impreza niezwykle udana nie tylko za sprawą niemal upalnej 
letniej pogody, ale i obfitej oferty, jaką przygotowano dla mieszkańców grodu nad Grabią. Jak przystało na jarmark, były zarówno 
stragany z obfitością różnych towarów, jak i atrakcje dla ducha. O te ostatnie zadbał szczególnie niezawodny Łaski Dom Kultury.

ŚWIĘTO DZIECI

wypróbowanych przyjaciół  i  sojuszników Ła-
sku. Witał ich wszystkich w swoim i przewod-
niczącego  Rady  Miejskiej  w  Łasku  Roberta 
Bartosika imieniu burmistrz G. Szkudlarek. Na 
scenie przed ŁDK byli: marszałek wojewódz-
twa Witold Stępień, starosta Teresa Wesołow-
ska i  jej zastępca Marek Krawczyk, przewod-
niczący  Rady  Powiatu  Marek Aulak,  senator 
VI-VII  kadencji  Andrzej  Owczarek,  poseł  II 
kadencji Władysław Tomaszewski, pełnomoc-
nik UŁ ds. biznesu dr Krzysztof Prawicki, wój-
towie  gmin: Buczek  – Bronisław Weglewski, 

Sędziejowice –  Jerzy Kotarski, Wodzierady – 
Renata  Szafrańska,  przedstawiciele  PSP  i  po-
licji  –  komendant  powiatowy  straży  st.  bryg. 
Piotr  Rudecki  i  komendant  powiatowy  poli-
cji –  insp. Piotr Bielewski,  radni miasta  i po-
wiatu,  przedstawiciele  instytucji  na  co  dzień 
współpracujących  z  łaskim  samorządem.  Nie 
zabrakło m.in. prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi  Łaskiej  Sławomira  Tralewskiego,  het-
mana Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych 
obchodzącego właśnie 20-lecie istnienia - An-
drzeja Kilańczyka.

Zabierający  głos marszałek województwa 
W. Stępień przypomniał atuty Łasku – zarówno 
bogatą historię, jak i piękną przyrodę. Przypo-
mniał też, że Łask od lat korzysta ze wsparcia 
unijnego,  co  zaowocowało  m.in.  rozbudową 
kanalizacji,  rewaloryzacją  rynku  i  kolegiaty 
oraz  budową  dróg.  Marszałek  życzył  miesz-
kańcom udanego Jarmarku.

Na placu 11 Listopada w Łasku 
obchodziliśmy Dzień Dziecka. Gmina 
Łask wraz lokalnymi organizacjami i 
stowarzyszeniami zorganizowała dla 
najmłodszych wiele atrakcji, a wspaniała, 
słoneczna pogoda sprzyjała świetnej 
zabawie. Kolorowe stoiska, konkursy 
z nagrodami, fotobudka, słodkie 
wypieki oraz zabawy dla dzieci, to tylko 
nieliczne z przygotowanych na ten dzień 
niespodzianek.

Marszałek województwa Witold Stępień Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek
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Kolejne  zmiany  w  oświacie  polegające 
na  objęciu  obowiązkiem  szkolnym  siedmio-
latków  i  obowiązek  wysłania  do  przedszkola 
sześciolatków  wywołały  kłopoty  organiza-
cyjne w  gminach.  Liczba  uczniów w  klasach 
pierwszych  szkół  podstawowych  radykalnie 
spadła, natomiast mocno wzrosła liczba dzieci, 
których rodzice chcą skierować do przedszko-
la, w  tym  także  dzieci  już  3–letnie. A miejsc 
w przedszkolach brakuje. 

Zmiany uderzyły  też w nauczycieli wcze-
snoszkolnych.  „DŁ”  ze  środy  8  czerwca  br. 
na str. 7 alarmuje  ,,Aż 76 nauczycieli  straciło 
pracę w łódzkich szkołach, 16 z nich ma szan-
sę na  angaż w przedszkolu”. A  jak  te  sprawy 
przedstawiają  się  w  naszej  gminie?  Kłopoty 
oczywiście dotknęły  także nas, ale wyszliśmy 
z  nich  obronną  ręką.  Liczba  pierwszoklasi-
stów  zdecydowanie  spadła  przy  jednocze-
snym  zwiększeniu  potrzeb  w  zakresie  opieki 
przedszkolnej. W  tej  sytuacji  podjąłem  decy-
zję o zorganizowaniu kolejnych 4 grup przed-
szkolnych, dzięki czemu niektórzy nauczyciele 
ze  szkół  podstawowych  znaleźli  zatrudnienie 
w przedszkolach. W czasie posiedzenia jednej 
z komisji Rady Miejskiej ktoś wyraził obawę, 
czy nie jest to aby sztuczne utrzymywanie za-
trudnienia. Takie obawy są zdecydowanie nie-
uzasadnione, bowiem obowiązkiem gminy jest 
zapewnienia wychowania przedszkolnego  i  to 
zadanie staramy się w pełni wykonywać. 

JUBILEUSZE, UROCZYSTOŚCI, 
KONCERTY

Ostatnie  tygodnie  obfitują  w  wyjątkowe 
uroczystości. 15 maja świętowaliśmy z udzia-
łem  ks.  biskupa  polowego Wojska  Polskiego 
jubileusz  350-lecia  kościoła  pw.  św.  Ducha 
jako  obiektu  sakralnego.  2  tygodnie  później 
650-lecie  powstania  parafii  w  Łasku,  którą 
w 1366 erygował arcybiskup gnieźnieński Ja-
rosław Bogoria Skotnicki (jego portret mogli-
śmy  oglądać  w  zakrystii  kolegiaty).  W  dniu 
jubileuszu  wieczorem w  kolegiacie  odbył  się 
wspaniały koncert symfoniczny orkiestry Mar-

Maj, czerwiec to miesiące bogate w różnorakie wydarzenia, ale 
to także czas podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania 
oświaty w nadchodzącym, rozpoczynającym się 1 września, nowym 
roku szkolnym. I od spraw oświaty zacznijmy.

cina Wernera.  Obok  wielu  znanych  utworów 
instrumentalnych  były  także  utwory  wokalno 
–  instrumentalne  z udziałem znakomitej  śpie-
waczki Aleksandry Wiwały.  Atmosfera  rado-
sna, wspaniała. Dziękując  za koncert  ks.  pro-
boszcz wyraził  z  jednej  strony  żal  że  koncert 
się zakończył, a z drugiej strony – oczywiście 
żartując – zadowolenie, bo jeszcze któryś utwór 
i rozpoczęły by się tańce. Dzień wcześniej – 28 
maja  odbyły  się  3  imprezy.  Stowarzyszenie 
„Szuflandia”  przy wsparciu finansowym gmi-
ny Łask  zorganizowało w  rynku  dzień  dziec-
ka. Najmłodsi mieli wiele gier,  rozrywek,  za-
bawy, radości. Oceny były bardzo pozytywne. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gorczyna oraz soł-
tys  tegoż  sołectwa zorganizowali piknik  folk-
lorystyczno – kabaretowy przy udziale m.  in. 
śpiewaków  grupy Widawianie  i  z  ogniskiem. 
Z  kolei  Koło  Kobiet  Wiejskich  w  Orchowie 
świętowało  jubileusz  pięciolecia  działalności. 
I  w  Gorczynie,  i  w  Orchowie  było  zabawo-
wo,  radośnie,  tanecznie. Gratuluję  inicjatywy, 
sprawnej organizacji  i  integracji  lokalnej spo-
łeczności.

W kolejną sobotę odbył się Jarmark Łaski. 
Jak informował „Nasz Tygodnik” z 10.06.2016 
roku w artykule „Jarmark z rozmachem”: „Ty-
siące  mieszkańców  i  przyjezdnych  wzięło 
udział  w  Jarmarku  Łaskim.  Jarmark  jest  naj-
większym  dorocznym  wydarzeniem  kultural-
nym w mieście. Stąd tak duże nim zaintereso-
wanie. Tak było i tym razem”. Następnego dnia 
ponad 500 zawodników z całej Polski uczestni-
czyło w zawodach kolarskich organizowanych 
przez Jastrzębie Łaskie przy wydatnym wspar-
ciu m. in. gminy Łask. W kolejną sobotę - 11 
czerwca, I Liceum Ogólnokształcące w Łasku 
świętowało  100-lecie  istnienia.  Na  sali  oko-
ło  600  osób. Atmosfera  podniosła,  uroczysta, 
nowy  sztandar. Wiem,  że  bardzo  pozytywnie 
odebrano  fakt  nadania  przez  Radę  Miejską 
w Łasku tej zasłużonej szkole medalu „Zasłu-
żony dla Miasta Łask”. Na uroczystości oczy-
wiście byłem, miałem świadomość wagi wyda-
rzenia,  kiedy  jednak  następnego  dnia  sięgną-

łem po okolicznościowe wydawnictwo dopiero 
wtedy w pełni uświadomiłem sobie znaczenie 
tej szkoły i dla naszego miasta, i całej ziemi ła-
skiej. Setki nazwisk nauczycieli, kilka tysięcy 
absolwentów, bogata przeszłość.

Następnego dnia 20-lecie  istnienia obcho-
dziło  Łaskie  Bractwo  Strzelców  Kurkowych. 
Każdą uroczystość, czy to państwową, patrio-
tyczną,  czy  religijną Bracia ozdabiają  swoimi 
bogatymi  ubiorami.  Łaskie  bractwo  jest  jed-
nym z pierwszych reaktywowanych po zmianie 
ustroju państwa bractw. 

JAK TO JEST Z KOSZENIEM POBO-
CZY DRÓG

Każdy  zarządca  drogi  zobowiązany  jest 
utrzymywać cały pas drogi, a zatem także ko-
sić  pobocza. Większość  dróg w  naszym mie-
ście to drogi wojewódzkie (także dawne krajo-
we) oraz drogi powiatowe. Pobocza większości 
z nich już dawno powinny być wykoszone. Pi-
szemy do zarządców, dzwonimy, monitujemy, 
często  bez  natychmiastowych  efektów.  Ktoś 
napisał mniej więcej  tak  –  co mnie  obchodzi 
czyja droga, jest burmistrz to niech kosi. Takie 
rozumienie sprawy bierze się z nieznajomości 
zasad funkcjonowania naszego państwa, pole-
gających na przypisaniu kompetencji  i w ślad 
za  tym  przekazywaniu  pieniędzy  (często  za 
małych) określonym podmiotom. Gdybym na-
ruszając  prawo  to  uczynił,  jestem  niemal  pe-
wien,  że  ów  pan  pierwszy  podniósłby  larum, 
że burmistrz mając tyle niezrealizowanych za-
dań  (choćby  oczekiwania w  zakresie  budowy 
nowych dróg) trwoni pieniądze na nie przypi-
sane gminie zadania. Prawda  jest proszę Pań-
stwa  oczywista  i  prozaiczna.  Od  lat  państwo 
przeznacza duże pieniądze na budowę nowych 
dróg zapominając, że stare drogi też wymagają 
często dużych pieniędzy na ich właściwe utrzy-
manie. Najlepszym przykładem była awantura 
związana  z  chęcią  przekazania  gminom  dróg 
krajowych bez żadnego dofinansowania.

Gabriel Szkudlarek
13 czerwca 2016 r.

Pod takim hasłem odbyły się zawody sportowe 
dla 150 dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 
Leśne  Skrzaty  z  Kolumny.  Turniej  rozegrano 
na  miejscowym  „Orliku”,  a  patronat  nad  do-
skonale zorganizowaną imprezą objęła Akade-
mia Piłki Nożnej Funinio, która od lat popula-
ryzuję ideę sportu wśród najmłodszych. Jej tre-
nerzy wierzą,  że najciekawszą  formą ćwiczeń 
dla dzieci są zabawy ruchowe, a zasady zdro-
wej  rywalizacji  przyczyniają  się  do  wszech-
stronnego  rozwoju  naszych  pociech.  Ponadto 

MAŁY OLIMPIJCZYK   gry i zabawy zespołowe pomagają w nabywa-
niu odporności emocjonalnej oraz kształtowa-
niu odpowiednich postaw i charakteru.

Młodym  sportowcom  uważnie  przyglą-
dał  się  dyrektor  handlowy  Maciej  Miszczak 
z  Łódzkiej  Kliniki  Orto Med  Sport,  która  na 
co  dzień  pracuje  ze  sportowcami  i  diagnozu-
je wszelkie kontuzje i urazy. Lekarze z kliniki 
korzystają ze światowej klasy urządzeń, dzięki 
którym można przeprowadzić dokładną anali-
zę całego ciała i wcześnie zdiagnozować wady 
postawy u dzieci. Orto Med Sport  i APN Fu-
ninio byli tego dnia głównymi sponsorami za-
wodów. Szerokie uśmiechy na twarzach przed-

szkolaków świadczyły o fantastycznej zabawie 
i świetnej atmosferze. Na koniec imprezy każ-
de dziecko otrzymało prezent niespodziankę.

Elżbieta Kwiecińska
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Przygotowaliśmy  materiały  promocyjne 
pokazujące rozwój szkółkarstwa róż, Festiwal 
Róż i nagrodę „Róża przedsiębiorczości”. Za-
praszając  do  Łasku  promowaliśmy  Kolumnę 
z  jej  walorami  urbanistycznymi  i  przyrodni-
czymi. W  tym celu przygotowano  także krót-
ki film. Informowaliśmy o planowanym na rok 
2017 II Kongresie Miast Ogrodów. Swą ofertę 
przedstawiała towarzysząca nam Columna Me-
dica. Rehabilitacja, rekreacja i wczasy pobyto-
we  budziły  zainteresowanie.  Nasza  delegacja 
miała  okazję  zwiedzić  Parlament  Europejski 
wraz  ze  stoiskami  informacyjnymi.  Ja  sko-
rzystałam  także  z  możliwości  uczestniczenia 
w warsztatach  podczas Kongresu Kobiet. Te-
matem spotkania był  savoir vivre w biznesie. 
Bardzo  ciekawe  doświadczenie.  Okazuje  się, 
że także w dzisiejszych czasach znajomość za-
sad zachowania znakomicie ułatwia dążenie do 
sukcesu. 

Wspomniane hasło „Łask miastem róż” za-
skutkowało spotkaniem z burmistrzem Villa de 
Roeulx, miasteczka położonego opodal Brukse-
li  prowadzącego  od  50  lat  ogród  testowy  róż. 
Hodowcy przesyłają tu nowe odmiany, których 
nie ma  jeszcze w obrocie,  celem oceny. Róża 
testowana jest  tutaj 3 lata (pnąca 4), po czym, 
po ocenie, jest usuwana z ogrodu lub jako me-
dalistka  sadzona  w  reprezentacyjnej  części 
ogrodu. Ocenie podlega pokrój krzewu, kształt 
i kolor kwiatu, a także odporność na szkodniki 
i  choroby. Odrębną kategorią  jest ocena zapa-
chu.

Nasze  zainteresowanie  budził  temat  za-
łożenia  i prowadzenia ogrodu  różanego  i  rola 
miasta  w  jego  utrzymaniu.  Otrzymaliśmy  in-
formację, że gmina przeznaczyła teren i utrzy-
muje 1 etat ogrodnika. Obserwacja róż, ich do-
glądanie i ocena to rola komisji konkursowej, 
a  zwłaszcza  społecznego  przewodniczącego. 
Jego wiedza i autorytet jest gwarancją dużego 
prestiżu  przyznawanych  medali.  Podkreślano 

O RÓŻACH W BRUKSELI
Otwarte Drzwi Europy to coroczna impreza promocyjna w Brukseli. Prezentują się 
na niej regiony różnych państw. W tym roku 28 maja podczas Open Doors łódzkie 
promowała gmina Łask. Nasza delegacja swoje stoisko przygotowała pod hasłem „Łask 
miastem róż z dzielnicą Kolumną miastem ogrodem”. 

bardzo mocno profesjonalizm i konsekwencję 
w  utrzymaniu  ogrodu.  Tylko  tak  można  za-
pewnić  duże  zainteresowanie  hodowców  róż 
i  producentów.  Zachęcano  nas  do  utworzenia 
w Łasku ogrodu  testowego królowej kwiatów 
i deklarowano pomoc, gdyż duże wrażenie na 
gospodarzach  zrobiła  wiedza  towarzyszących 
mi szkółkarzy z Łasku i zaprzyjaźnionego ho-
dowcy róż z Konstantynowa Łódzkiego.

Wizyta na Open Doors przyniosła również 
wartość dodaną,  jaką  jest propozycja przystą-
pienia Łasku do programu „Europa dla Obywa-
teli”, ale o tym w następnej „Panoramie”. Teraz 
z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału 
w 4. Festiwalu Róż w Łasku w dniach 2 i 3 lip-
ca i życzę miłych wrażeń. 

Janina Kosman
z-ca burmistrza Łasku 

ABSOLUTORIA I ŚLUBOWANIE: 
burmistrz Łasku otrzymał  absolutorium przy 
1 głosie przeciw, zaś Zarząd Powiatu – przy 
1 głosie wstrzymującym się i 1 przeciw (na 17 
radnych). Podczas sesji absolutoryjnej Powia-
tu  uroczyste  ślubowanie  złożyła  nowa  radna 
Katarzyna Renata Wróbel.

SESJE rad – radni miejscy Łasku obra-
dować będą 29 czerwca br. zajmując się m.in. 
sprawami budżetowymi w związku z podsu-
mowaniem  pierwszego  półrocza,  ustaleniem 
sieci  przedszkoli,  regulaminem  dofinanso-
wywania  i kosztami usuwania azbestu. Rada 
Powiatu zbierze się prawdopodobnie w pierw-
szej dekadzie lipca, ale w chwili zamykania do 
druku numeru „PŁ” nie znaliśmy jeszcze do-
kładnego terminu. Rada Miejska Łasku przez 
lipiec i sierpień ograniczy działalność do po-
siedzeń komisji, Rada Powiatu urlopować bę-
dzie prawdopodobnie w sierpniu.

MISJA ROZPOZNAWCZA  –  praw-
dopodobnie  piloci  F-16  z  32.  BLT w Łasku 
wesprą  koalicję  walczącą  z  tzw.  państwem 
islamskim.  150-osobowy  kontygent  uda  się 
do  Kuwejtu,  skąd  prowadzone  będą  działa-
nia rozpoznawcze. MON twierdzi, że nie ma 
mowy o udziale w walkach zbrojnych.

PIERWSZA w dziejach Łasku Noc Mu-
zeów  wzbudziła  zainteresowanie  mieszkań-
ców.  Była  m.in.  prelekcja  o  chrzcie  Polski 
w 966 roku, nauka pisania gęsim piórem, słu-
chanie  muzyki  płynącej  z  tradycyjnego  gra-
mofonu i zwiedzanie ekspozycji – w towarzy-
stwie  członków  Bractwa  Kurkowego  i  Rzy-
mian Łaskich odzianych w historyczne stroje.

JUBILEUSZ 20-lecia obchodziło Łaskie 
Bractwo  Strzelców  Kurkowych,  które  wro-
sło  już  w  pejzaż  miasta  i  towarzyszy  wielu 
ważnym wydarzeniom, promując znakomicie 
gród nad Grabią i jego najlepsze tradycje. Po-
wstało ono w 1996  r.  z  inicjatywy działacza 
społecznego i pedagoga Jerzego Witaszczyka.

WIZYTA kongresmenów USA – do tego 
typu  obecności Amerykanów  zdążyliśmy  się 
już  przyzwyczaić.  Amerykanie  spotkali  się 
z dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktyczne-
go gen. bryg. Dariuszem Malinowskim (kie-
dyś dowódcza łaskiej 32. BLT) i p.o. dowódcy 
32.  Bazy  ppłk.  Robertem  Gurzędą,  a  także 
amerykańskimi  żołnierzami  stacjonującymi 
na tutejszym lotnisku.

ANAKONDA  16  –  w  wielkich  ćwicze-
niach z udziałem wojsk NATO uczestniczyły 
również stacjonujące w 32. BLT polskie i ame-
rykańskie  F-16.  Ćwiczeniom  towarzyszyły 
szkolenia ułatwiające stosowanie w praktyce 
procedur operacyjnych i logistycznych.

STRAŻACY  z  lotniska  najlepsi  –  pod-
czas  zawodów  pożarniczych  Wojskowych 
Straży Pożarnych formacja z 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego okazała się najlepsza i weź-
mie udział w centralnych zawodach, które od-
będą się we wrześniu br. 



czerwiec 2016 r.

3 A potem  już na wiele godzin  scenę przed 
ŁDK  opanowały  liczne  zespoły  artystyczne. 
Gorąco  oklaskiwano  m.in.  Łaską  Orkiestrę 
Dętą, która choć w mocno okrojonym składzie 
dała  niezły  popis  swojego  kunsztu,  podobały 
się też formacje taneczne, pokaz karate Łaskie-
go  Klubu  Sztuk  Walki  „Proyama”,  występy 
przedszkolaków i zespołów muzycznych.

W  godzinach  popołudniowych  na  dużej 
scenie  w  sąsiedztwie  gimnazjum  odbyło  się 
wiele  koncertów  zespołów,  m.in.  „Vernissa-
ge”, „Ted Nemeth” i „KaCeZet”, a gwoździem 
programu były „Elektryczne Gitary”. Na finał 
był pokaz ogni sztucznych.

Na Jarmarku można było zobaczyć ekspo-
zycję aut m.in. Toyoty, były też książki i inne 

Tego dnia przeprowadzał się do Kolumny. Jechał samo-
chodem.  Poczuł  się  źle. Wrażliwe  serce  prawdopodobnie 
nie wytrzymało kolejnego stresu. Na ratunek było za póź-
no…

Urodził się 60 lat temu właśnie w Łasku. Każdy ważny 
moment w swoim życiu nazywał powtórnymi narodzinami. 
Odnosił sukcesy jako autor scenariuszy filmowych, fascy-
nowała ludzi także jego twórczość poetycka i literacka, ale 
do wszystkiego co robił podchodził z dystansem, filozoficz-
nym spokojem.

Jarosław Borszewicz, który ze śmiercią niejako obcował 
na co dzień, bo była ona obecna w jego twórczości i ciągle 
zastanawiał się nad sensem życia, a jednocześnie ciekawy 
był co też znajduje się po tej drugiej stronie. Śmierci prze-
ciwstawiał miłość. Spoczął na łaskim cmentarzu, odprowa-
dzany do mogiły przez rodzinę, wiernych przyjaciół i czy-
telników Jego poezji. 

Pozostają po Nim ciepłe wspomnienia, w pamięci - cha-
rakterystyczna  figura  i  jaskrawa  kurtka  z  oryginalną  cza-
peczką. I  ten Jego ukochany „Łaseczek”, przewijający się 
na każdym kroku… Bo też gród nad Grabią stał mu się bli-
ski, szczególnie w ostatnich latach.

Dzisiaj, już po tym Jego niespodziewanym odejściu, po-
winniśmy napisać: „Dobrze, że Pan był, Panie Jarosławie”, 
ale słowa te w gruncie rzeczy nie są prawdziwe. „Pan wciąż 
jest wśród nas, Panie Jarosławie!”

(PO)

PAN WCIĄŻ JEST WŚRÓD NAS, PANIE JAROSŁAWIE!
Los bywa okrutny. Jeszcze w ostatnim numerze „Panoramy” pisaliśmy o najnowszym dziele Pana Jarosława z jego oryginalną poezją, 
a tu niespodziewanie poraziła nas wiadomość o Jego śmierci. Był częścią krajobrazu Łasku, miał duże zasługi dla tego miasta, choć się 
nimi nie obnosił. To dlatego w tym ostatnim numerze „Panoramy” pisaliśmy: „Dobrze, że Pan jest, Panie Jarosławie”. Nie mogliśmy 
przewidzieć, że okrutna śmierć przerwie nagle Jego życie 1 czerwca br.

Zawodnicy, którzy otrzymali stypendia sportowe: 
Adrian Piekarz - pływanie, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  
           „WODNIK” Łask 
Adam Berbelski – pływanie, Międzyszkolny Uczniowski Klub 
             Sportowy „WODNIK” Łask 
Nikola Błażejewska – pływanie, Międzyszkolny Uczniowski Klub 
       Sportowy „WODNIK” Łask 

Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody sportowe:
Karolina Kubiak – kickboxing, Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki
Angelika Szczepańska – kickboxing, karate, Łaski Ludowy Klub 
            Sztuk Walki

Hubert Kudra – karate, Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki
Dominik Chmiel – sztuki walki, Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki 
Andrzej Westwal – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, Klub Modelar   
    stwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK
Piotr Bąk – sztuki walki, Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki 
Igor Szymański – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, Klub Modelarstwa 
    Lotniczego i Kosmicznego ŁDK

Trener, który otrzymał nagrodę za przyczynienie się do osiągnięć 
sportowych zawodników: 
Andrzej Pikosz – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, Klub Modelarstwa  
    Lotniczego i Kosmicznego ŁDK

wydawnictwa  poświęcone  Łaskowi  oferowa-
ne przez Bibliotekę Publiczną. Dla maluchów 
czynne  było  wesołe  miasteczko  z  licznymi 
atrakcjami,  a  także punkt  sportowy przygoto-
wany przez CSiR.

(PO)
Fotoreportaż z Jarmarku Łaskiego – str. 28

S TYP E N D I A  O R A Z  N AG R O DY  S P O R TOW E 
B U R M I S T R Z A  Ł A S K U 
.... przyznane w 2016 r. za osiągnięcie (przyczynienie się do osiągnięcia) wysokiego wyniku sportowego w roku 2015. 

 J A R M A R K  Ł A S K I
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Ciekawą  propozycję  dla  gimnazjalistów 
stanowi  oferta  Zespołu  Szkół  Rolniczych 
im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach. Obec-
nie w szkole istnieją atrakcyjne kierunki kształ-
cenia,  takie  jak: Technikum Żywienia  i Usług 
Gastronomicznych,  Technikum  Rolnicze, 
Technikum  Agrobiznesu,  Technikum  Archi-
tektury  Krajobrazu,  Technikum  Hotelarstwa, 
Technikum  Informatyczne  oraz  Zasadnicza 
Szkoła  Zawodowa  -  w  zawodach:  mechanik 
operator  pojazdów  i  maszyn  rolniczych  oraz 
kucharz (3 lata nauki).

Nowością w  ofercie  jest  Liceum Ogólno-
kształcące  –  ochrona  osób  i  mienia.  Dzięki 
współpracy  z  profesjonalną  firmą  ochraniar-
ską  szkoła  gwarantuje  kształcenie  na  wyso-
kim  poziomie  oraz  zapewnia  ciekawe  zajęcia 
z instruktorami sztuk walki i ćwiczenia w tere-
nie. Atutem jest fakt, że przedmioty związane 
z zawodem prowadzić będą osoby zatrudnione 
w firmach ochrony osób i mienia.

Placówka  znana  jest  w  powiecie  i  regio-
nie  z  kontaktów  europejskich.  Od  2005  roku 
uczestniczy  w  programach  unijnych:  „Era-
smus+” a wcześniej „Leonardo da Vinci”, dzię-
ki którym uczniowie odbywają praktyki w Buł-
garii,  Hiszpanii,  Wielkiej  Brytanii,  we  Wło-
szech  i  na Węgrzech. W  tym  roku  młodzież 
z Technikum Architektury Krajobrazu pojedzie 
do Rzymu, a na 2017 rok ustalane są szczegóły 
stażu w Portugalii (dla Technikum Żywienia). 

Wartość wszystkich dotychczasowych pro-
jektów, w których uczestniczyła  szkoła,  sięga 
300 000 €. Tak szeroka współpraca doprowa-
dziła  do  tego,  że  szkołą  zainteresowana  jest 
młodzież  z  innych  krajów.  Dziś  kształci  się 
w niej chłopiec z Ukrainy i już wpłynęło kolej-
ne podanie z tego samego kraju. 

-  Jesteśmy  jedyną  szkołą  w  regionie  za-

Z S R W S Ę D Z I E J OW I C AC H K U S I 
Z AG R A N I C Z NYM I S TA Ż A M I! 

pewniającą  uczniom  możliwość  odbywania 
stażu  za  granicą. Dzięki  szkoleniom  zawodo-
wym w krajach Unii Europejskiej nasza mło-
dzież  zdobywa  dodatkowe  umiejętności  za-
wodowe  i ma  łatwiejszy  start  na  europejskim 
rynku pracy. Wyjazdy są też doskonałą okazją 
do tak ważnych w tych czasach treningów języ-
kowych – mówi dyrektor Zespołu Szkół Rolni-
czych w Sędziejowicach Paweł Kałuda.

Przedstawiając  ofertę  edukacyjną  szko-
ły należy podkreślić, że posiada bardzo dobre 
warunki  lokalowe oraz halę sportową –  jedną 
z  największych w  regionie. Dzięki  zaangażo-
waniu  nauczycieli  młodzież  może  korzystać 
z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i fakulte-
tów maturalnych.

Sedziejowice we… Włoszech

W tym roku uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli więcej czasu na wybranie szkoły ponadgimnazjalnej. 
Logowanie kandydatów rozpoczęło się 1 czerwca i trwało do 22 czerwca.

Na początku czerwca zrealizowano  inwestycję związaną z poło-
żeniem  nowej  nakładki  asfaltowej  w Woli Marzeńskiej. W  ramach 
prac wykonano: wyrównanie istniejącej podbudowy, położenie nowej 
nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy destruktem na odcinku 
365 metrów. Wartość robót wyniosła ok. 80 tysięcy złotych. Zadanie 
sfinansowano z budżetu powiatu łaskiego.

Aktualnie  trwa  remont  drogi  powiatowej  w  miejscowości  Sie-
dlce. W  ramach zadania wykonana zostanie nowa nakładka asfalto-
wa i utwardzone zostaną pobocza. Wartość  inwestycji wyniesie 208 
764,21 złotych, w  tym 100 490,00 stanowi dotacja przyznana przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

Dariusz Cieślak 

INWESTYCJE DROGOWE W MARZENINIE I SIEDLCACH
Zarząd powiatu łaskiego sukcesywnie pracuje nad 
poprawą infrastruktury drogowej na terenie powiatu.

Uczniom  zamiejscowym  Zespół  Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach oferuje zakwate-
rowanie i wyżywienie w internacie, który znaj-
duje się w budynku przylegającym do szkoły. 
W  internacie  panują  dobre  warunki  do  nauki 
pozalekcyjnej i wypoczynku.

Wszystkich,  którzy  chcą  zapoznać  się  ze 
szczegółami oferty, szkoła zaprasza codziennie 
w godz. 8-15, można też skorzystać ze strony 
internetowej: www.zsrgrabski.republika.pl. 

Wszelkie informacje można także uzyskać 
telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nume-
rem telefonu 43 677 10 04.

ZSR w Sędziejowicach



I SAMORZĄDOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY ŁASKIEGO
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Drużyny  stworzone  z  wójtów,  radnych, 
sołtysów, pracowników  jednostek  samorządo-
wych    w  reprezentacyjnych  strojach  odliczy-
ły  się niemal   w komplecie. Turniej wspólnie 
z  gospodarzem  obiektu  wójtem  Bronisławem 
Węglewskim  otworzyła  starosta  łaski  Teresa 
Wesołowska,  życząc    zespołom  dobrych  wy-
ników, wspaniałej zabawy i przede wszystkim 
zdrowej rywalizacji, bez kontuzji. 

2 czerwca 2016 r. na boisku „Orlik” w Czestkowie odbył się I Samorządowy Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Starosty Łaskiego 
organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łasku oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 

Jest to turniej piłki siatkowej organizowany od 2010 roku dla upa-
miętnienia  zasłużonego  dyrektora  szkoły  Wojciecha  Kabzy.  Impreza 
jak co roku przyciągnęła tłumy zawodników i kibiców. W rozgrywkach 
wzięły udział 4 drużyny żeńskie i 8 drużyn męskich. Drużyny żeńskie 
to: Łaskovia Łask, Akademia Siatkówki Zduńska Wola, Wyższa Szko-
ła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i   LKS Bizon Sędziejowice. 
Drużyny męskie  to: Grzegorz Kabza  i  Przyjaciele  (Łask), Gryf Łask, 
Damis Zduńska Wola, Młodzież Gminy Sędziejowice, Przyjaciele ZSR 
Widzew, Karn-Gru Sędziejowice, WTPS Wieluń, Absolwenci i Nauczy-
ciele ZSR Sędziejowice. Jak co roku, Memoriał poprowadził były dyrek-
tor szkoły i jednocześnie absolwent - Marian Przybylski. 

VII MEMORIAŁ WOJCIECHA KABZY
Pod koniec kwietnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego 
w Sędziejowicach odbył się VII Memoriał Wojciecha Kabzy. 

W  rozgrywkach  udział  wzięła  drużyna 
złożona  z  urzędników  Starostwa  Powiatowe-
go w Łasku oraz reprezentacje gmin: Buczek, 
Łask,  Sędziejowice  i Wodzierady. Rozgrywki 
przeprowadzono systemem gier „każdy z każ-
dym”.

Po  serii  wyrównanych  i  emocjonujących 
spotkań  bezkonkurencyjna  okazała  się  ekipa 
gminy  Buczek,  która  wygrała  wszystkie  spo-

tkania.  Najlepszym  zawodnikiem  został  wy-
brany  Jacek Berensztajn  -  reprezentant Bucz-
ku,  a  bramkarzem  -  reprezentant  Wodzierad  
Krzysztof Szkudlarek.

Drużyny  otrzymały  okolicznościowe  pu-
chary i dyplomy ufundowane przez starostę ła-
skiego, a gratulacje zespołom po zakończonym 
turnieju  złożyli:  starosta  łaski  Teresa  Weso-
łowska,  burmistrz  Łasku  Gabriel  Szkudlarek, 
wójt  gminy  Wodzierady  Renata  Szafrańska, 
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz 
sekretarz gminy Sędziejowice Mirosław Pota-
siak.

Wyniki rywalizacji:
1. Gmina Buczek
2. Gmina Łask
3. Starostwo Powiatowe w Łasku 
4. Gmina Sędziejowice
5. Gmina Wodzierady
Starosta łaski Teresa Wesołowska zaprosiła 

wszystkich  samorządowców do  integracji  po-
przez sport  również w innych zawodach, m.in. 
piłki siatkowej, które chętnie obejmie patrona-
tem. Zawody mogłyby się odbyć  w okresie zi-
mowym w wybranej gminie. 

Dariusz Cieślak 

W tegorocznej edycji Memoriału wśród drużyn męskich nie do po-
konania okazał  się Gryf Łask, który  z wynikiem 2:0 wywalczył  sobie 
I miejsce. Na II miejscu uplasowała się drużyna Grzegorz Kabza i Przy-
jaciele  (kapitanem drużyny  jest  syn Wojciecha Kabzy – Grzegorz), na 
miejscu III - Damis Zduńska Wola, a IV pozycję zajęły połączone siły 
Absolwentów i Nauczycieli ZSR Sędziejowice.

Wśród  drużyn  żeńskich  zwycięzcą  została  Akademia  Siatkówki 
Zduńska Wola. Miejsce II zajęła Łaskovia, miejsce III - LKS Bizon Sę-
dziejowice, a  miejsce IV przypadło drużynie WSOSP w Dęblinie.

Wybrano też najlepszych zawodników turnieju. Najlepiej atakujący-
mi byli: Karina Marczewska (WSOSP Dęblin) i Wojciech Dobrowolski 
(Damis Zduńska Wola), najlepiej rozgrywająca to: Julia Wojtaszek (Ła-
skovia), zaś za najwszechstronniejszych uznano: Patrycję Michalik (AS 
Zduńska Wola) i Piotra Tylusia (Gryf Łask).

W zawodach wzięło udział ogółem 96 zawodniczek i zawodników. 
Wśród publiczności nie zbrakło przedstawicieli władz gminy Sędziejo-
wice i powiatu łaskiego, a także przyjaciół Wojciecha Kabzy.

Uczestnicy  turnieju składają serdeczne podziękowania Komitetowi 
Organizacyjnemu Memoriału i dyrektorowi szkoły – Pawłowi Kałudzie 
za przygotowanie znakomitej imprezy oraz stworzenie sportowej atmos-
fery. Kolejny Memoriał już za rok!

Na zakończenie przypomnijmy, że Wojciech Kabza funkcję dyrek-
tora Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach sprawował w  latach 
1975 – 1988. Był człowiekiem niezwykle cenionym w środowisku spor-
towym i oświatowym. Zmarł w 2008 roku w wieku 69 lat.

Lidia Hachulska-Jędraszek
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VII MEMORIAŁ WOJCIECHA KABZY

Od roku 2009 Święto Truskawki organizo-
wane było jako impreza wojewódzka, ubiegło-
roczna  edycja  była  już  I  Krajowym  Świętem 
Truskawki. W  tym  roku  odbywać  się  będzie 
pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi,  wojewody  i marszałka wojewódz-
twa  łódzkiego –  jako  II Krajowe Święto Tru-
skawki  pn.  „Buczkowska  truskawka  – marką 
województwa  łódzkiego”. W  imprezie  plene-
rowej  bierze  udział  kilkanaście  tysięcy  osób 
z całego kraju. 

Święto  tego  jakże  smacznego  owocu  ma 
na  celu  przedstawienie  truskawki  w  jak  naj-
lepszym  świetle  oraz  poprzez  zabawę  zinte-
growanie społeczeństwa. Jest to święto podsu-
mowujące zbiory truskawek oraz przygotowa-
ne z nich produkty, tj. dżemy, nalewki, ciasta, 
zupy itd. Gmina Buczek postrzegana jest jako 
jedno  z  większych  „zagłębi  truskawkowych” 
w regionie, dlatego święto to stało się tradycją 
gminy. 

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 
25-26.06.2016  r.  Miejscem  imprezy  będzie 
plac przy ulicy Parkowej w Buczku. W dwu-
dniowych  obchodach  święta  każdy  znajdzie 
coś dla siebie. Impreza skierowana jest do dzie-
ci, młodzieży  i dorosłych. Organizatorzy oraz 
współorganizatorzy święta przewidzieli w tym 
roku bogaty w atrakcje program. W sobotę już 
od samego rana rozpoczną się rozgrywki w pił-
ce nożnej w ramach Truskawkowej Ligi Gminy 

DALIŚMY RADĘ - SZPAK NA „TRUSKAWCE”! 
Gmina Buczek niezmiennie od kilkunastu lat w ostatni weekend czerwca obchodzi 
swoje Święto Truskawki. Ranga organizowanego święta wzrasta z roku na rok. 
W tym roku impreza zapowiada się równie imponująco jak w latach ubiegłych.

W dniu 9 czerwca br. odbyła się XVII Sesja 
Rady Gminy Buczek, na której radni rozpatrzy-
li i zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy 
Buczek  za  2015  rok,  udzielając  jednocześnie 
z  tego  tytułu  absolutorium  dla  wójta  gminy 
Bronisława  Węglewskiego.  Ponadto  przyjęto 
uchwałę o nadanie tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy Buczek.

SESJA RADY
GMINY 
BUCZEK

Buczek (na terenie Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum Publicznego w Buczku). Fi-
nał Truskawkowej Ligi oraz wręczenie nagród 
zwycięzcom odbędzie  się w  drugim dniu  im-
prezy. Buczkowskiej truskawce współtowarzy-
szyć będą również Mistrzostwa Polski i Pucha-
ru Polski w Super Enduro oraz Truskawkowy 
Wyścig Rowerowy w ramach Pucharu Polski. 

Na  terenie  gminy  Buczek  po  raz  pierw-
szy  odbędzie  się  Parada  Klubu  Motocyklo-
wego. Specjalnym zadaniem  tej  grupy będzie 
w  sposób  bezpieczny  eskortowanie  gwiazdy 
wieczoru pod  samą  scenę. Gwiazdą wieczoru 
pierwszego dnia imprezy będzie zespół Dżem. 
Podczas  imprezy nie  zabraknie występów za-
proszonych gości. W niedziele o godz. 14.30 
wystąpi Michał Szpak, można by powiedzieć 
- z Eurowizji prosto na buczkowską scenę. 

Również  po  raz  pierwszy  telewizja  mu-
zyczna  Polo  TV  w  swojej  Ogólnopolskiej 
Trasie  Koncertowej  odwiedzi  gminę  Buczek. 
Podczas festiwalu DISCOpolowanie na naszej 
scenie wystąpią takie zespoły jak: Power Play, 
Bayera, The Lovers, Freaky Boys, Defis, Ge-
sek, Classic, Mario Bischin oraz gwiazdą wie-
czoru drugiego dnia będzie Doda. Zaproszenie 
Dody do Buczku, również nie jest przypadko-
we. Dorota Rabczewska po 8 latach ponownie 
wystąpi na tutejszej scenie. Mamy nadzieję, iż 
w tym roku również pozytywnie nas zaskoczy 
swoim  show  na  scenie  i  przyciągnie  licznie 

zgromadzoną  publiczność.  Truskawkowa  im-
preza zakończy się pokazem sztucznych ogni.

Podczas  Święta  Truskawki  nie  zabraknie 
także  atrakcji  dla  dzieci m.in. wesołego mia-
steczka,  przejażdżek  konnych  itp.  Podczas 
imprezy  będzie można  zapoznać  się  z  bogatą 
ofertą  stoisk  handlowych,  gastronomicznych, 
promocyjnych.  Dla  smakoszy  truskawek  zo-
stanie przygotowana patelnia plenerowa, z któ-
rej  każdy  będzie  mógł  coś  dobrego  skoszto-
wać. Zainteresowani sprzętem rolniczym będą 
mogli  obejrzeć  wystawę  maszyn  rolniczych, 
a wszyscy zainteresowani uprawą  truskawki - 
zasięgnąć informacji dotyczących jej uprawy.   

Tradycyjnie  na  Buczkowskiej  Truskaw-
ce  nie  zabraknie  konkursów  z  atrakcyjnymi 
nagrodami  np.:  konkursu  na  „Najładniejsze 
i najbardziej pomysłowe ciasto truskawkowe” 
oraz „Nalewkę truskawkową”. Już od 25 maja 
br. w Urzędzie Gminy Buczek można zgłaszać 
swój udział w w/w konkursach. 

Serdecznie  zapraszamy  na  II  Krajowe 
Święto Truskawki pn. „Buczkowska truskawka 
– marką województwa łódzkiego”

K.B.

Organizator prosi o wcześniejszy przy-
jazd na parking, minimum 1,5 h przed 
występem wybranej gwiazdy ze względu 
na blokowanie dróg.

W  pierwszy  weekend  maja  br.  członkinie 
przebywając na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, 
spotkały  się  z właścicielami Ośrodka Wczaso-
wego  „Horyzont”  w  Szklarskiej  Porębie-Pie-
chowicach oraz grupą turystów przebywających 
w  tymże  Ośrodku.  Podczas  spotkania  prezes 
Jadwiga Ratajczyk promowała nie tylko Bacho-
rzyn, ale również gminę, powiat i województwo.

TURYSTYKA I INTEGRACJA
Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna ciężko pracują na każdy 
sukces, ale też potrafią się bawić i czerpać przyjemności z turystyki. Przynajmniej dwa razy 
w roku wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Będąc na takich wyjazdach 
spotykają się również z koleżankami z tamtejszych kół gospodyń. Takie spotkania odbyły 
się już we Władysławowie, Wiśle, Rewalu, Śliwinie, Krępie Kaszubskiej. 

Najpierw w  swojej wypowiedzi  nawiązała 
do naszego województwa, następnie do powia-
tu podkreślając, że znany jest nie tylko w Polsce 
ale również za granicą, ze względu na zlokali-
zowane w powiecie, na terenie gminy Buczek, 
lotnisko 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, które 
obok Krzesin pod Poznaniem  jest  jedną z naj-
ważniejszych baz powietrznych NATO w Euro-
pie Środkowej.

J.  Ratajczyk  wspomniała  także  o  tym,  że 
gmina  Buczek  położona  jest  w  zagłębiu  tru-
skawkowym, a najważniejszą imprezą o charak-
terze  społecznym  jest  czerwcowe  Święto  Tru-
skawki, które uzyskało status święta krajowego. 
Prezes mówiła również o aktywnej działalności 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bacho-
rzynie,  którego  celem  jest  kultywowanie  pol-
skiej kultury i tradycji. Na zakończenie podkre-
śliła, że takie miłe spotkania, wymiana doświad-
czeń i rad oraz nowe znajomości - to dodatkowy 
walor tychże wyjazdów.       JR
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6 maja br. świadczenia otrzymała następna grupa 55 dzieci na kwo-
tę 37 216,70 zł (świadczenia dla kończących 18 lat dzielone są na dni). 
Najliczniejsza  rodzina  posiada  5  dzieci,  otrzymają miesięczne  świad-
czenie w wysokości 2 500 zł. Najliczniejszą grupą są rodzice składają-
cy wnioski na drugie dziecko. Kolejek obecnie nie ma, przyjmowanie 
wniosków przebiega sprawnie, choć były problemy z działaniem syste-
mu komputerowego.

Do obsługi klientów zatrudniono 1 osobę, w razie potrzeby wspiera 
ją pracownik z obsługi świadczeń rodzinnych. O kolejności rozpatrze-
nia wniosku nie zawsze decyduje data wpływu. W pierwszej kolejno-
ści rozpatrywaliśmy wnioski rodzin, które występują o świadczenie od 
drugiego dziecka w górę, bo wtedy nie trzeba badać dochodu. Szybciej 
świadczenia dostaną również te osoby, które są już w rejestrze ośrodka, 
bo wcześniej ubiegały się o zasiłek rodzinny. Więcej czasu potrzeba na 
weryfikację wniosków osób, ubiegających się o świadczenie na pierw-
sze dziecko, bo należy dokładnie zweryfikować sytuację finansową tych 
rodzin. Systematycznie będą wydawane kolejne decyzje  i  realizowane 
przelewy w ramach wypłaty świadczenia.

500+  WYPŁACANE
Do końca kwietnia 2016 r. GOPS w Buczku przyjął łącznie 357 
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 
w formie papierowej 321, a 36 w formie elektronicznej. Niestety wie-
le wniosków złożonych elektronicznie było błędnie wypełnionych. 
Ich autorów proszono do poprawek i uzupełnienia. Kolejne wnio-
ski wciąż spływają – według danych statystycznych do świadczenia 
uprawnionych jest 1021 dzieci. Liczba wydanych decyzji 61. 

- obiekt po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Malenia.
Budynek usytuowany jest na działce oznaczonej numerem ewiden-

cyjnym 249 o powierzchni 0,54 ha w obrębie geodezyjnym Malenia Stru-
piny, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032654/0 
przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka 
gruntu o regularnym kształcie jest zabudowana parterowym, częściowo 
podpiwniczonym murowanym budynkiem  (po byłej  szkole  podstawo-
wej) o powierzchni użytkowej 461,30 m2 oraz murowanym budynkiem 
gospodarczym o powierzchni zabudowy 69,30 m2. Budynek jest w do-
brym stanie techniczno-użytkowym i typowym dla swojej funkcji wy-
kończeniu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (przyłącze 
gminne), kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szamb szczelnych 
na  terenie  posesji)  oraz  instalację  centralnego  ogrzewania  (z  własnej 
kotłowni). Teren posesji jest ogrodzony, wykonane są metalowe bramy 
i furtki. Dojazd do nieruchomości zapewnia droga asfaltowa. Sąsiedz-
two działki stanowi luźna zabudowa siedliskowa i tereny rolno-leśne.

- obiekt po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Luciejów.
Budynek  usytuowany  jest  na  działce  gruntu  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym 228 o powierzchni 1,57 ha w obrębie geodezyjnym Lu-
ciejów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032653/3 
przez Sąd Rejonowy w Lasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Na dział-
ce usytuowany jest budynek murowany (po byłej szkole podstawowej) 
podpiwniczony o powierzchni użytkowej ogółem 510,72 m2 oraz budy-
nek gospodarczy murowany o powierzchni użytkowej ok. 20 m2. Do bu-
dynku przylega bezpośrednio budynek mieszkalny murowany z dwoma 
kompletami mieszkań, z osobnymi wejściami o powierzchni użytkowej 
51 m2 każdy. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną (przyłącze 
gminne), kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szamba na terenie 
posesji)  oraz  instalację  centralnego  ogrzewania  (z  własnej  kotłowni). 
Budynek  jest w dobrym stanie  techniczno-użytkowym  i  typowym dla 
swojej funkcji wykończeniu. Teren posesji jest ogrodzony, wykonane są 
metalowe furtki  i bramy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa 
prowadząca z Buczku do Sędziejowic. Sąsiedztwo działki stanowi zwar-
ta zabudowa mieszkaniowa i tereny rolne.

Festyn  rozpoczęły  występy  przedszkolaków  z  okazji  Dnia  Mamy 
i Taty. W programie pojawiały się piosenki, wiersze, życzenia i prezen-
ty własnoręcznie wykonane przez dzieci. Na zewnątrz czekał na dzie-
ci Park Rozrywki: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny oraz wata 
cukrowa. Dzieci podczas festynu zabawiali animatorzy, którzy zaprosi-
li przedszkolaków do wspólnych  tańców,  robienia baniek mydlanych  i  
balonowych zwierzątek. Można było zrobić sobie zdjęcia z bajkowymi 
postaciami lub w kolorowych przebraniach. Chętnie odwiedzanym miej-
scem był zorganizowany przez nauczycielki przedszkola punkt malowa-
nia twarzy. Uśmiechu na twarzach najmłodszych i wesołej zabawy nie 
było końca. Na głodnych czekały grillowane kiełbaski, ciasteczka, owo-
ce i napoje.

Na festynie bawiły się przedszkolaki ze swoimi rodzinami oraz dzie-
ci, które od września rozpoczną edukację w placówce. Zapewne szyscy 
miło będą wspominać ten dzień, bo radości ze wspólnej zabawy było co 
niemiara. 

Przy takich okazjach jak ta rodzice i opiekunowie przypominają so-
bie, że najlepsze, co mogą ofiarować dziecku, to swój czas. „Bo kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Z pewnością pamiętali o tym 
rodzice przedszkolaków, których zaangażowanie w organizację imprezy 
było nieocenione. Przy okazji organizatorzy serdecznie dziękują również 
sponsorom: Bogdanowi Tarczewskiemu, Grzegorzowi Kępie, Dominko-
wi Kociołkowi oraz Annie i Krzysztofowi Tomczykom.

Impreza była bardzo udana, wszystkie uczestniczące w niej  dzieci 
wróciły do domów pełne radosnych przeżyć. Takie spotkania są bardzo 
ważne,  sprzyjają bowiem  integracji środowiska lokalnego oraz społecz-
ności przedszkolnej.

M.K.

Wypłata  świadczeń  realizowana  jest  za pośrednictwem przelewów 
bankowych na wskazane przez rodziny rachunki bankowe lub w kasie 
Banku  Spółdzielczego  w  Buczku.  Najczęstsze  problemy  przy  wypeł-
nianiu wniosków to błędy przy wpisywaniu do nich dzieci. Jako pierw-
sze wnioskodawcy liczą dorosłe, pełnoletnie dziecko i wtedy wniosku-
ją o  świadczenie na drugie dziecko. Poza  tym nie wpisują wszystkich 
członków rodziny, nie dostarczają oświadczeń o dochodach niepodlega-
jących opodatkowaniu. 

Zauważono  również,  że  przy  składaniu  wniosków  o  świadczenie 
wychowawcze rodziny składają dopiero teraz wnioski o świadczenia ro-
dzinne na okres zasiłkowy 2015/2016, który rozpoczynał się od 1listopa-
da 2015 r., podstawą są bowiem te same dokumenty, m.in. o dochodach 
rodziny.               

                 Joanna Jarosławska
kierownik GOPS

OGŁOSZENIE
Gmina Buczek posiada do sprzedaży lub 
wydzierżawienia obiekty z przeznaczeniem m.in. na 
Dom Seniora lub Dom Opieki Społecznej:

FEST YN 
RODZINNY 
20 maja br. po raz trzeci w gminnym przedszkolu 
odbył się festyn rodzinny. I tym razem nie 
zabrakło niespodzianek.  
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Orchów  to  nietypowa  podłaska wieś.  Po-
siada  bogatą  historię,  o  której  za  sprawą wy-
kopalisk  archeologicznych  głośno  było  już 
w  okresie  międzywojennym.  Dziś  wieś  sta-
nowi niemal przedmieście Łasku, dlatego być 
może większość mieszkańców, zajęta pracą za-
wodową i swoimi obowiązkami, nie ma czasu 
na  pracę  społeczną.  Pięć  lat  temu  pani  Zofia 
Tomala  postanowiła  coś  zmienić  we  wsi.  Co 
prawda w  latach 1981-1992  istniało  tu KGW, 
ale  z  czasem  jego  działalność  zanikła.  Ostat-
nią  przewodniczącą  tamtego  koła  była  Janina 
Szkudlarek.

Pani  Zofia  przez  wiele  lat  związana  była 
z Zelowem. Tam udzielała się w miejscowym 
Domu Kultury. W Orchowie, w którym miesz-
ka  już ponad 20  lat zaskoczył  ją marazm, za-
mknięcie  się  wielu  mieszkańców  w  czterech 
ścianach swojego domu. Postanowiła to zmie-
nić, ale droga do takiej zmiany jest raczej wy-
boista.

Kilka  lat  temu  ożywiła  się  działalność 
KGW  w  kraju,  wiele  kół  reaktywowało  się. 
Na tej fali powstało w Orchowie Koło Kobiet 
Wiejskich,  o  trochę  zmienionej  nazwie,  ale 
w  gruncie  rzeczy  kontynuujące  tamtą  dzia-
łalność  jedynie  dostosowaną  do  obecnych  re-
aliów. Wspomniany  jubileusz przypadł w 150 
rocznicę  powołania  KGW  na  ziemiach  pol-
skich. Z tej bogatej skarbnicy dorobku wsi ko-
rzysta także, jak widać, i podłaski Orchów. 

W KKW  jest  10  osób, w  tym prawdziwy 
rodzynek – mężczyzna Wacław Kubiak, dzięki 
któremu od kilku lat funkcjonuje zespół wokal-
ny. Zapewne do tej pracy społecznej wciągnę-
ła go małżonka będąca dziś  jednym z filarów 
KKW. Panie  lubią  śpiewać,  ale  ich  „znakiem 
firmowym”  są  także  kulinaria,  z  którymi  jeż-
dżą na różnorodne imprezy. Trzykrotnie w Ko-
ścierzynie  zajmowały  pierwsze  miejsca  za 
znakomite wyroby  lokalne: nalewkę z dzikiej 
róży, roladę boczkową z białą kiełbasą i śliw-

JUBILEUSZ DZIESIĄTKI 
Takiej imprezy Orchów dawno nie widział. Panie z miejscowego Koła Kobiet Wiejskich obchodziły skromny 
jubileusz 5-lecia, ale chciały go uczcić godnie, chwaląc się swoim dorobkiem i mając nadzieję na przyciągnięcie 
innych mieszkanek tej miejscowości. Liczni goście z burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem na czele byli 
zadowoleni, KKW w Orchowie należy bowiem do najaktywniejszych na ziemi łaskiej.

ki  kąpane  w  zalewie  octowej.  Same  pyszno-
ści! A wszystko  to  rywalizowało w konkursie 
„Smaki Regionu” cieszącym się dużą popular-
nością w naszym województwie.

Jubileusz Koła był okazją do podsumowa-
nia osiągnięć  tym bardziej, że panie z Orcho-
wa utrzymują się tylko dzięki składkom i zdo-
bytym  środkom.  Dzięki  dużej  operatywności 
i przyjaciołom, np. z Łaskiego Domu Kultury 
czy Lokalnej Grupy Działania „Dolina Grabi”, 
nie wspominając szerzej o łaskim samorządzie, 
organizują sporo imprez, choćby z okazji Dnia 
Matki  czy  Dnia  Dziecka. Występował  tu  już 
m.in.  Kabaret  „Rydz”,  zespół  „Elfiki”,  Łaska 
Orkiestra Dęta,  swoimi umiejętnościami  i do-
świadczeniem dzieliły się panie z „Szuflandii”.

Z okazji jubileuszu w sali Domu Ludowe-
go pojawiła się także cała rada sołecka na cze-
le z sołtysem i radnym Grzegorzem Groblew-
skim. Wszyscy bawili się doskonale, przecząc 
tym  samym  istnieniu  głębokich  podziałów 
wśród społeczności Orchowa. Koło okazuje się 
we wsi swoistym katalizatorem, który ożywia 
życie kulturalne, ale i stabilizatorem służącym 
integracji mieszkańców. Rozmawiano o doro-

bku  i  zamierzeniach  pań,  ale  i  wsi,  która 
w ostatnich  latach zmienia wygląd. Fragment 
głównej ulicy przypomina już arterię miejską, 
teraz podobna modernizacja wykonywana jest 
na kolejnym odcinku.

Niestety, wśród licznych gości i przyjaciół 
zabrakło 106-letniej mieszkanki Orchowa Ma-
rianny Strzelczyk. Jeszcze kilka tygodni wcze-
śniej  przygotowywała  się  do  jubileuszowego 
spotkania  KKW,  chciała  posłuchać  muzyki 
i śpiewu… 

- Co dalej? Pomysłów nam nie  brakuje  – 
mówi przewodnicząca Zofia Tomala. – Proble-
mem jest jedynie to, że jest nas trochę za mało. 
Liczymy na to, że właśnie dzięki naszym im-
prezom, w Kole znajdzie  się więcej mieszka-
nek Orchowa, także tych młodszych.

Choć do  tegorocznego święta plonów jest 
jeszcze dość daleko, panie już myślą o udzia-
le w dożynkach,  przygotowaniu  tradycyjnego 
wieńca  i  przyśpiewek. Wcześniej,  bo  na  po-
czątku lipca, wezmą udział w łaskim Festiwalu 
Róż. Z okazji tej ostatniej imprezy chcą swoje 
stoisko  przyozdobić  oryginalnymi  różami  bę-
dącymi wytworami ich rąk.         PO

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w Łaskim 
Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki pt. „NIE dla 
papierosów! TAK dla pięknych głosów”, w którym wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i dzieci 
z przedszkoli powiatu łaskiego.

Zadaniem  uczestników  było  przedstawienie własnego  tekstu  o  te-
matyce  antytytoniowej  na  podkładzie  znanej melodii,  wybranej  przez 
uczestników. Występująca grupa miała być również przebrana w stroje 
związane z tematyką antytytoniową. 

Festiwal otworzyła Patrycja Sobieraj z Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Łasku,  która  powitała  uczestników oraz  licznie 
przybyłych gości (łącznie ok. 150 osób). Konkurs odbył się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: przedszkoli, w której udział wzięły 3 przedszkola 
(7 dzieci) oraz kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych, w której o wy-
graną walczyło 34 uczniów z 6 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.

Nagrody uczestnikom wręczyli: wicestarosta łaski Marek Krawczyk, 

NIE DLA PAPIEROSÓW 
sekretarz  gminy Łask Beata Mielczarek  oraz w  imieniu  powiatowego 
inspektora sanitarnego w Łasku – Agnieszka Świegocka.
W kategorii przedszkoli:
I miejsce – Przedszkole Publiczne nr 5 im. J. Tuwima w Łasku
II miejsce – ex aequo Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku 
    oraz Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała 
    Wyszyńskiego w Łasku
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zalesiu
III miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach
Wyróżnienie – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
       w Łasku

Organizatorzy Festiwalu i fundatorzy nagród: Powiatowa Stacja 
Sanitarno- Epidemiologiczna w Łasku, Starostwo Powiatowe w Łasku, 
gmina Łask.                    J.N.P.
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Jak nakazuje dobry obyczaj, pamiętano o tych, którzy zasłużyli 
się dla szkoły, tworzyli jej historię - w przededniu uroczystości zło-
żono kwiaty na grobach nauczycieli. W sobotnie przedpołudnie od-
prawiona została msza w łaskiej kolegiacie, podczas której został 
poświecony nowy sztandar Liceum ufundowany z inicjatywy absol-
wentów. Chrzestnymi sztandaru byli: Anita Wawrzyniak i Sławomir 
Gabryjączyk. Koncelebrze przewodniczył ks. Kanonik Gabriel Koło-
dziej, który z oddaniem wiele lat pracował w naszej parafii z mło-
dzieżą licealną.

Gościnne mury szkoły od rana czekały na zaproszonych gości i ab-
solwentów. Korytarze i pracownie zapełniły się skłaniającymi do wspo-
mnień zdjęciami, nie brakło dokumentacji dokonań kolejnych pokoleń 
uczniów. Blisko 500 osób świadczyło swoją obecnością o randze wyda-
rzenia,  prezentując  z dumą  swą przynależność do  licealnej  społeczno-
ści. Podczas oficjalnej uroczystości nie brakło ważnych i wzruszających 
chwil - jedną z nich było symboliczne wbijanie gwoździ w drzewce no-
wego sztandaru, kolejną - odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci peda-
gogów ufundowanej przez absolwentów. 

Obchody  jubileuszu uświetnili  swoją obecnością m.in.: poseł Piotr 
Polak, konsul Austrii prof. dr Szczepan Miłosz, marszałek, członek Za-
rządu Sejmiku Województwa. Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, dyrektor 
Delegatury  w  Sieradzu  KO  w  Łodzi  Hanna  Banach,  przewodniczący 

WIECZNA MŁODOŚĆ 
STULETNIEGO LICEUM
11 czerwca br. nastąpiła długo oczekiwana chwila, poprzedzona szeregiem przygotowań - uroczyste 
obchody jubileuszu stulecia Gimnazjum i Liceum w Łasku. 

Rady  Powiatu  Łaskiego  Marek Aulak,  wicestarosta  powiatu  łaskiego 
Marek Krawczyk,  burmistrz Łasku Gabriel  Szkudlarek, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Wojciech Madej, dr Maria Adamczewska z Wy-
działu Nauk Geograficznych UŁ, b. senator Andrzej Owczarek, prezes 
Łódzkiego  Okręgu  ZNP Marek  Ćwiek,  dyrektorzy  szkół,  przedszkoli 
oraz instytucji związanych z kulturą i oświatą gminy i powiatu łaskiego.

Z ust zaproszonych gości padło wiele gorących słów, w których wy-
razy uznania przeplatały się z pięknymi wspomnieniami lat nauki w ła-
skiej Alma Mater. Do tego dołączano bukiety życzeń na dalsze chlubne 
„dziesiąt” lat. 

Pięknym podsumowaniem uroczystości setnych urodzin szkoły był 
spektakl  pt.  „Ta  nasza  młodość,  ten  szczęsny  czas…”  przygotowany 
przez uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Dzięki melodiom 
przywołanym przez występującą młodzież zebrani mogli przenieść się 
znów w „zaczarowany szkolny świat”, kiedy pod troskliwym okiem na-
uczycieli wychowawców zdobywali nową wiedzę - czas kiedy czerpali 
z życia garściami, gdy świat stał przed nimi otworem i gdy nawiązywali 
przyjaźnie na całe życie.

Tego dnia niejedne oczy zaszkliły się łzami, wiele twarzy rozpromie-
nił uśmiech. Najlepiej oddają to słowa wiersza Doroty Kmiecik, absol-
wentki i nauczyciela:

Nie byłoby tak pięknie w szkole, gdyby nie 
ludzie wielkiego serca. Ogromne podziękowa-
nia dla naszych sponsorów: burmistrza Łasku 
Gabriela  Szkudlarka,  Krzysztofa  Łaszkiewi-
cza, Krzysztofa Białkowskiego, Gabriela Ko-
łodzieja, Bronisława Węglewskiego, Andrzeja 
Szadkowskiego,  Marka  Dolaty,  Marioli  Ko-
ziary, Włodzimierza Nowickiego, ZNP Zarząd 
Oddziału w Łasku i Zarząd Okręgu Łódzkiego, 
Ewy i Jarosława Buss, Stanisława Szafrańskie-
go, Anety Hajdukiewicz,  Joanny  i  Jacka  Ste-
fańczyków.

Ewa Jaworska
Ewa Ignaczewska

tu nasza szkoła
tu nasza młodość,
która nas łączy
sto lat minęło
lecz to nie koniec
przyjdą następni
do zobaczenia znów 
za dziesiąt lat
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu, gmina Łask, oznaczonej działkami 
nr 752/1 i 752/11 o łącznej powierzchni 1533 m2

cena wywoławcza - 33.900,00 zł. – wadium w wysokości – 3.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 12 lipca 2016 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to „tereny produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-usługowe”. 
Dla działki oznaczonej nr 752/1 urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00062152/0.
Dla działki oznaczonej nr 752/11 urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00041756/1.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej 
zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na 
konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 4 lipca 2016 r. 

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

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

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

Do  tych  pięknych  religijnych  wydarzeń 
2016  roku  społeczność  gimnazjum  włączyła 
się, organizując już po raz dwudziesty festiwal 
piosenki religijnej. Dla uczniów coroczne spo-
tkania z piosenką religijną to piękna okazja tak-
że do kultywowania dziedzictwa Stefana Kar-
dynała  Wyszyńskiego  –  patrona  gimnazjum. 
Festiwal  daje możliwość  zaprezentowania  się 
przed  większym  audytorium  zespołom  wy-
wodzącym  się  ze  szkół  podstawowych,  gim-
nazjalnych  i ponadgimnazjalnych, parafii, do-
mów kultury, ognisk muzycznych,  tudzież  in-
nych  instytucji  zajmujących  się wychowywa-
niem przez śpiew lub propagowaniem śpiewu 
wśród dzieci i młodzieży. Wspólne muzykowa-
nie  sprzyja  nawiązywaniu  przyjaźni  zarówno 
wśród  uczestników,  jak  i  ich  opiekunów. Ha-
słem  tegorocznej  edycji Festiwalu Łaskawość 
2016  były  słowa  Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego:  „Wielka miłość  nieustannie  przezwy-
cięża człowieka”

Konkursowe  zmagania  oceniało  jury 
w składzie:
- przewodnicząca – Grażyna Śliwińska – peda-
gog  Państwowej  Szkoły Muzycznej  w  Zduń-
skiej Woli
- Elżbieta Wojtacka-Ślęzak – dyrektor ŁDK
-  Jadwiga  Kurkowska  –  naczelnik  Wydziału 
Oświaty, Kultury,  Promocji  i  Spraw  Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Łasku
- siostra Felycita z parafii św. Faustyny Kowal-
skiej w Łasku.

Jury oceniało poziom wykonania utworów, 
interpretację, aranżację, z uwzględnieniem wy-
korzystania  instrumentów  ,,na  żywo”,  chore-
ografię,  stosowny  wygląd.  Wyróżnieni  przez 
jury  uczestnicy  festiwali  zaprezentowali  się 
na  koncercie  laureatów w  dniu  5  czerwca  br. 
w kolegiacie łaskiej

SPOTKANIA Z PIOSENKĄ RELIGIJNĄ
Już po raz dwudziesty w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku i Łaskim Domu Kultury odbył 
się Festiwal Piosenki Religijnej ŁASKawość 2016. Obecny rok bogaty jest w wydarzenia religijne. Przeżywamy Rok Miłosierdzia 
Bożego, Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 

Oto werdykt jury:

 
ZESPOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA 
WYRÓŻNIENIE Schola Parafialna  „Owieczki Jezusa” z par. WNMP w Marzeninie 

 
III MIEJSCE Zespół  „Aniołeczki ”  ze SP nr 1 im. T. Kościuszki w Łasku. 

 
Grupa Liturgiczna ze SP nr 2 w Zduńskiej Woli 
 

II  MIEJSCE Parafialny Zespół Dziecięcy „Boże Nutki” z  par. WNMP w Łasku 
 
Zespół „Magiczne Tony” ze SP nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie 
Trybunalskim 
 

I  MIEJSCE Chór ze SP im. Jana Pawła II w Dobroniu 
 
ZESPOŁY GIMNAZJUM/SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
I  MIEJSCE Zespół wokalny  „Victoria” z MGOK  w Szadku 

 
GRAND PRIX Chór szkolny „ABC” z PG nr 1 w Łasku 

 
 

 

Spotkania z piosenką religijną 

 

Już po raz dwudziesty w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku i Łaskim 

Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki Religijnej ŁASKawość 2016. Obecny rok bogaty jest w wydarzenia 

religijne. Przeżywamy Rok Miłosierdzia Bożego, Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski oraz Światowe Dni 

Młodzieży w Krakowie.  

Do tych pięknych religijnych wydarzeń 2016 roku społeczność gimnazjum włączyła się, organizując już 

po raz dwudziesty festiwal piosenki religijnej. Dla uczniów coroczne spotkania z piosenką religijną to piękna 

okazja także do kultywowania dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego – patrona gimnazjum. Festiwal 

daje możliwość zaprezentowania się przed większym audytorium zespołom wywodzącym się ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  parafii, domów kultury, ognisk muzycznych, tudzież 

innych instytucji zajmujących się wychowywaniem przez śpiew lub propagowaniem śpiewu wśród dzieci 

i młodzieży. Wspólne muzykowanie sprzyja nawiązywaniu przyjaźni zarówno wśród uczestników, jak i ich 

opiekunów. Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu Łaskawość 2016 były słowa Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego: „Wielka miłość nieustannie przezwycięża człowieka” 

 
Konkursowe zmagania oceniało jury w składzie: 

- przewodnicząca – Grażyna Śliwińska – pedagog Państwowej  Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli 

- Elżbieta Wojtacka-Ślęzak – Dyrektor ŁD 

- Jadwiga Kurkowska –  naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Łasku 

- siostra Felycita z parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łasku. 

     Jury oceniało poziom wykonania utworów, interpretację, aranżację, z uwzględnieniem wykorzystania 

instrumentów ,, na żywo”, choreografię, stosowny wygląd. Wyróżnieni przez jury uczestnicy festiwali 

zaprezentowali się na koncercie laureatów w dniu 5 czerwca br. w kolegiacie łaskiej 

 

Oto werdykt jury: 

 

SOLIŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
III MIEJSCE Martyna Kubiak z par. św. Faustyny Kowalskiej w Łasku 

Julia Urbaniak ze SP nr  2 w Zelowie 
II MIEJSCE Inez Wysoczyńska z klasy VI  SP nr 4 w Sieradzu 

Zuzanna Stefaniak z Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  
im. T. Kościuszki w Szadku 

I MIEJSCE Oliwia Morzyńska ze SP  nr 3 w Bełchatowie 
 
SOLIŚCI GIMNAZJUM/SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
WYRÓŻNIENIE Agata Gaze  z PG nr 1 w Łasku 

Martyna Krzeszewska z par. WNMP i św. Jakuba Apostoła  
w Szadku 

III MIEJSCE Oliwia Ozimek  z  MGOK w Szadku 

II MIEJSCE Weronika Wodzińska z Gimnazjum w Zelowie 

I MIEJSCE Magdalena Barszczewska z filii Klubu CKM w Łodzi 
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MEDALE DLA MAŁŻONKÓW

TERESA I TADEUSZ JANISZEWSCY

HONORY DLA MAŁŻONKÓW
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MARIA I STANISŁAW BULZACCY

STANISŁAWA I WŁADYSŁAW DROZD

JADWIGA I WŁADYSŁAW FIL JADWIGA I STANISŁAW ŁYCZKOWSCY

MEDALE DLA MAŁŻONKÓW
Dziesiątego czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał 
burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek. Sześć par świętowało 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego - zwaną złotymi 
godami, a jedna para, państwo Teresa i Tadeusz Janiszewscy - 60-tą diamentową rocznicę w małżeństwie.

Gospodarz uroczystości podkreślił, że ten piękny jubileusz to dowód wzajemnego zrozumienia istoty małżeństwa, to wzór dla mło-
dych pokoleń zakładających rodziny. Wytrwanie Jubilatów w związku małżeńskim i trud włożony w wychowanie dzieci zasługuje na 
ogromny szacunek. „Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim przykładnym życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym 
życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę i za to wszystko, czego dokonaliście w życiu 
dając znakomity przykład innym. Życzę doczekania kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego w zdrowiu, szczęściu i miłości 
rodzinnej”. Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk- 
Grącką: „Gratuluję Państwu, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość nadal w Was trwała. Abyście w dobrym 
zdrowiu i spokoju doczekali kolejnej jubileuszowej uroczystości”.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem rodziny doceniony został przez 
władze państwowe, dowodem czego są przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, którymi zostali udekorowani Państwo: Teresa i Tadeusz Janiszewscy z Ostrowa, Maria i Stanisław Bulzaccy z Łasku, Stanisława 
i Władysław Drozd z Łasku, Jadwiga i Władysław Fil z Łasku, Zofia i Józef Kalinowscy z Łasku, Jadwiga i Stanisław Łyczkowscy z Ła-
sku oraz Maria i Zenon Stępnikowie z Łasku.

 Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubila-
tów.

Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.
Tradycyjnie już, jak co roku, specjalnie dla naszych Jubilatów, na scenie sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: chór 

„Echo Leśne” i  kabaret „Rydz”.
             Lilia Ślusarczyk-Grącka
            kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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MARIA I ZENON STĘPNIKOWIE

ZOFIA I JÓZEF KALINOWSCY

MEDALE DLA MAŁŻONKÓW
Dziesiątego czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał 
burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek. Sześć par świętowało 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego - zwaną złotymi 
godami, a jedna para, państwo Teresa i Tadeusz Janiszewscy - 60-tą diamentową rocznicę w małżeństwie.

Gospodarz uroczystości podkreślił, że ten piękny jubileusz to dowód wzajemnego zrozumienia istoty małżeństwa, to wzór dla mło-
dych pokoleń zakładających rodziny. Wytrwanie Jubilatów w związku małżeńskim i trud włożony w wychowanie dzieci zasługuje na 
ogromny szacunek. „Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim przykładnym życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym 
życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę i za to wszystko, czego dokonaliście w życiu 
dając znakomity przykład innym. Życzę doczekania kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego w zdrowiu, szczęściu i miłości 
rodzinnej”. Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk- 
Grącką: „Gratuluję Państwu, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość nadal w Was trwała. Abyście w dobrym 
zdrowiu i spokoju doczekali kolejnej jubileuszowej uroczystości”.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem rodziny doceniony został przez 
władze państwowe, dowodem czego są przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, którymi zostali udekorowani Państwo: Teresa i Tadeusz Janiszewscy z Ostrowa, Maria i Stanisław Bulzaccy z Łasku, Stanisława 
i Władysław Drozd z Łasku, Jadwiga i Władysław Fil z Łasku, Zofia i Józef Kalinowscy z Łasku, Jadwiga i Stanisław Łyczkowscy z Ła-
sku oraz Maria i Zenon Stępnikowie z Łasku.

 Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubila-
tów.

Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.
Tradycyjnie już, jak co roku, specjalnie dla naszych Jubilatów, na scenie sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: chór 

„Echo Leśne” i  kabaret „Rydz”.
             Lilia Ślusarczyk-Grącka
            kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Słowo jubileusz wywodzi się z języka hebrajskiego. W tamtejszej tradycji co siedem lat obchodzono rok szabasowy, 
a po 7 takich cyklach, które trwały w sumie 49 lat (7 x 7), kolejny, czyli 50. rok był rokiem świętym, w którym 
obowiązywały szczególne zasady w zakresie trybu życia, gospodarki, ekonomii i współżycia społecznego. Rok ten 
zwano rokiem jubileuszowym lub po prostu jubileuszem. Z biegiem czasu, gdy słowo to uwolniło się od związanego 
z nim kontekstu kulturowo-religijnego, zaczęto nim określać 50. rocznicę czegokolwiek.

ZACZĘŁO SIĘ 650 LAT TEMU

17 maja tego roku przeżywaliśmy doniosły jubileusz 650-lecia 
erygowania łaskiej parafii przez ks. abp gnieźnieńskiego Jarosława 
Bogorię ze Skotnik. Dokładnie tego dnia w czasie wieczornej liturgii 
wszyscy wierni zgromadzeni w kolegiacie łaskiej dziękowali Bogu 
za dar, jakim jest przepiękna, historyczna świątynia i związane z nią 
dziedzictwo religijne i kulturowe, a przede wszystkim wielbili Boga 
za obecną wspólnotę parafialną i za wszelkie dobro, jakie dzięki łasce 
i woli Bożej dokonuje się przez nią w Łasku i okolicy.

Główne uroczystości jubileuszowe zostały wolą księży biskupów 
łódzkich przeniesione na dzień 29 maja br. Dzięki tej dacie zbiegły się 
z corocznym odpustem ku czci Matki Bożej Łaskiej. Sumę jubileuszo-

wą, a zarazem odpustową celebrował ks. bp Ireneusz Pękalski. Obecni 
byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z panią starostą 
Teresą Wesołowską i burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem, 
Rzymianie Łascy, Bractwo Kurkowe, poczty sztandarowe oraz licz-
nie przybyli kapłani kapituły łaskiej, dekanatu łaskiego i srchidiecezji 
łódzkiej, a także wierni i sympatycy tutejszej parafii.

Uroczysta liturgia znalazła swą kontynuację modlitwą odmówioną 
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej i procesją eucha-
rystyczną wokół świątyni, która zakończyła się wdzięcznym śpiewem 
Te Duem… W duchu opisanym i wyznaczonym przez św. Jana Pawła II 
chcemy przeżyć jubileuszowy rok 650-lecia naszej parafii, a szczegól-
nie uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Łaskiej.

„Nasz jubileusz jest skromniejszy niż ten, który przeżywaliśmy 
wspominając dwutysiąclecie narodzin Chrystusa czy 1050-lecie chrztu 
Polski - mówiłem w homilii w dniu 29 maja br. podczas mszy. - Jest 
skromniejszy, ale i ważny, i doniosły. Z całą pewnością nie jest czymś, 
co możemy przeoczyć. Przecież śmiało można powiedzieć, że wraz 
z powstaniem parafii w Łasku Chrystus przyszedł na to miejsce w jakiś 
nowy i bardziej namacalny sposób – stał się bliższy życiu mieszkają-
cych tu osób, wszedł pełniej w codzienność lokalnej wspólnoty: przy-
szedł do naszych przodków, a przez nich i do nas!”

Po zakończonej liturgii przed kolegiatą rozpoczął się festyn ro-
dzinny. Przewidzianych było wiele atrakcji dla dzieci i rodzin. Dorośli 
i dzieci mogli bawić się korzystając nieodpłatnie z: byka rodeo, euro 
bungee, zjeżdżalni Roller Coster, cymbergaja, trampoliny. Głód zaspo-
koić można było udając się po przygotowane przez młodzież i kate-
chetów ze szkolnych kół Caritas potrawy z grilla, watę cukrową, po-
pcorn, lody, napoje. Na ulicy przed kolegiatą licznie rozstawione były 
tradycyjne odpustowe kramy. Zabawa trwała aż do wieczornych na-
bożeństw. 

Wieczorem, po ostatniej mszy św., w kolegiackiej świątyni wystą-
piła Orkiestra Marcina Wernera z Łodzi z koncertem symfonicznym. 

Kolegiata na nowo wypełniła się wiernymi, którzy wysłuchali pięk-
nego koncertu, jaki zagrało 30 muzyków. Z każdym kolejnym utwo-
rem atmosfera w łaskiej świątyni stawała się coraz bardziej angażują-
ca i poruszająca. Zgromadzeni nie tylko słuchali ale swoim śpiewem 
i oklaskami towarzyszyli wokalistce i orkiestrze. Jedynie ławki i krze-
sła kościelne, a także szacunek do miejsca świętego, nie pozwalały 
uczestnikom koncertu odpowiedzieć tańcem na kolejne porywające 
utwory. Koncert zakończył się po 1,5 godziny bisami i owacjami na 
stojąco.

Tak przeżyliśmy dzień wyjątkowego jubileuszu łaskiej parafii. Jed-
nak nie traktujemy tego czasu za zakończony. W kolejnych miesiącach 
zapraszać będziemy parafian i sympatyków kolegiaty do spotkań, które 
będą nam nie tylko przypominały o jubileuszu, pokazywały dziedzic-
two sześciu i pół wieku historii parafii, ale również zachęcały do budo-
wania pięknej wspólnoty tu i teraz.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie 
z Albinem Gajdą. W niedzielę 26 czerwca o godz. 19 w kolegiacie 
oczywiście, będziemy mogli wysłuchać prelekcji zatytułowanej „Łask 
– narodziny świętości”.

ks. Piotr Pirek
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Zakład  w  tej  miejscowości  został  włączony  przez  spółkę 
EKO-REGION do eksploatacji 31 maja br. Jest to obecnie najnowocze-
śniejszy  zakład  przetwarzania  odpadów  w  kraju. Wartość  całej  inwe-
stycji wyniosła  ok.  50 mln  złotych. Zakład  zajmuje  obszar  10  ha. Na 
terenie  zakładu  znajduje  się  budynek  administracyjno-socjalny,  wiaty 
magazynowe na surowce o powierzchni 547,80 m2, wiata garażowa na 
sprzęt ciężki o powierzchni 209,80 m2, kwatera składowiska odpadów 
o powierzchni 3,847 ha, hala sortowni: ilość kondygnacji - 1 (budynek 
techniczny wewnątrz hali – 2 kondygnacje), powierzchnia zabudowy - 
2 568,35 m2. 

W hali znajduje się budynek sterówki, w którym kieruje się linią do 
sterowania odpadów oraz kompostownią odpadów. Ta ostatnia to system 
czterech naziemnych modułów –  tuneli  żelbetonowych wyposażonych 
w  elementy  technologiczne.  Powierzchnia  całkowita  zabudowy  tuneli 
kompostowni wynosi 1657,5 m2. Wydajność przetwarzanych odpadów 
komunalnych zmieszanych wynosi 50 000 ton rocznie, odpadów selek-
tywnie zbieranych na linii sortowniczej - 25 000 ton rocznie. Komposto-
wanie, m.in. odpadów zielonych i innych bioodpadów w ilości 20 000 
ton  rocznie. Całkowita pojemność składowiska odpadów znajdującego 
się na tym terenie wynosi 429 800 ton. Wydajność linii do sortowania 
odpadów - od 20 do 25 ton na godzinę, dla odpadów suchych z selek-
tywnej zbiórki - od 8 do 10 ton na godzinę. Obecnie obowiązuje system 
pracy jednozmianowy, natomiast planowane jest wprowadzanie systemu 
dwuzmianowego. 

Mimo pełnej automatyki i nowoczesnego sprzętu do przemieszcza-
nia i sortowania odpadów w zakładzie docelowo będzie zatrudnionych 
60 pracowników. Jedynym obecnie problemem spółki jest brak pracow-
ników. Nowoczesna technologia sortowania odpadów musi być uzupeł-
niona ciężką pracą ludzkich rąk. Dlatego też apelujemy do mieszkańców 
naszej gminy o możliwie maksymalne segregowanie odpadów u źródła. 
Odbiór  odpadów  posegregowanych  zwiększa  ilość  ich  przetworzenia 
przy mniejszych kosztach, które pośrednio nas dotyczą. 

Krzysztof Nowakowski

EKO-REGION INWESTUJE 
W NASZYM INTERESIE
Na zaproszenie spółki samorządowej EKO-REGION z Bełchatowa, zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łasku z  burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem wizytowali oddaną do użytkowania nową 
instalację – Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Julkowie, gm. Skierniewice.

  Szkoły Podstawowe: 
Klasy IV: miejsce I -  Rafał Mańczyk SP 10 Sieradz  
  miejsce II -  Mateusz Toruński SP 10 Sieradz  
      Mikołaj Danielewski SP 4 Sieradz  
  miejsce III -  Jakub Kałuźniak SP 1 Poddębice 
Klasy V: miejsce I  -  Jakub Dłubak SP Pajęczno  
  miejsce II -  Filip Kaczmarek SP Chojne  
  miejsce III -  Marcel Małecki SP Ochędzyn 
      Mateusz Pałucki SP 4 Sieradz 
Klasy VI: miejsce I -  Inez Wysoczyńska SP 4 Sieradz  
      Michał Kaniecki SP Szadek 
  miejsce II -  Wiktoria Prusisz SP Kolumna 
      Kacper Kmiecik SP 2 Zduńska Wola 
      Maria Kaczmarek SP 7 Zduńska Wola  
      Gerald Wawrzynkiewicz SP Raźny  
  miejsce III -  Kacper Lisowski SP Widawa 
      Matylda Kosuń SP 10 Zduńska Wola 
      Aleksander Szczepankowski SP Widawa 

OSTATNI  ETAP  ZMAGAŃ  MATEMATYCZNYCH
Wzięło w nich udział osiemdziesięciu uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, którzy zajęli I miejsca w swych powiatach:  łaskim, paję-
czańskim, poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim i zduńskowolskim 
oraz w  gminie Dobroń. Uczestnicy przez godzinę zmagali się z rozwią-
zywaniem  zadań  z  algebry  i  geometrii.  Po  sprawdzeniu  prac  komisja 
przedstawiła wyniki: 

  Gimnazja: 
Klasy I:  miejsce I -  Jakub Stefański PG Uniejów  
  miejsce II -  Piotr Lasota PG 2 Zduńska Wola 
  miejsce III -  Margarita Kulenty PG 3 Sieradz 
      Łukasz Gapiński PG Poddębice 
Klasy II: miejsce I -  Piotr Wojdan PG 2 Zduńska Wola 
      Klaudia Czarnecka PG Pajęczno  
  miejsce II -  Aleksandra Różańska PG Czechy  
  miejsce III -  Filip Szkudlarek PG Widawa 
Klasy III: miejsce I -  Piotr Sowizdrzał PG 3 Sieradz  
      Patrycja Sobantka PG Pajęczno 
      Kacper Garbaciński PG 1 Zduńska Wola 
  miejsce II -  Agnieszka Dobrowolska PG Czechy 
  miejsce III -  Dominik Kędzierski PG 1 Łask 
      Kamil Bryl PG 1 Łask

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplo-
my i smaczny posiłek. Fundatorami nagród i sponsorami są: Starostwo 
Powiatowe w Łasku, Urząd Miejski w Łasku, Małgorzata i Marek Do-
lata,  dr Bogdan Wasilewski  -  „Polwet- Centrowet”, Mariusz Sowiński 
– MZWiK w Łasku, LGD „Dolina Rzeki Grabi”, Anna Doliwa - prezes 
LDG, Ireneusz Omyła – wiceprezes LDG, Krzysztof Białkowski, Ewa 
i Jarosław Buss oraz Sylwester Jakubczak. 

Cz.K.
 

Dnia 30.05.2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łasku odbyły się Międzypowiatowe Potyczki Matematyczne.

 

Spotkania z piosenką religijną 

 

Już po raz dwudziesty w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku i Łaskim 

Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki Religijnej ŁASKawość 2016. Obecny rok bogaty jest w wydarzenia 

religijne. Przeżywamy Rok Miłosierdzia Bożego, Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski oraz Światowe Dni 

Młodzieży w Krakowie.  

Do tych pięknych religijnych wydarzeń 2016 roku społeczność gimnazjum włączyła się, organizując już 

po raz dwudziesty festiwal piosenki religijnej. Dla uczniów coroczne spotkania z piosenką religijną to piękna 

okazja także do kultywowania dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego – patrona gimnazjum. Festiwal 

daje możliwość zaprezentowania się przed większym audytorium zespołom wywodzącym się ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  parafii, domów kultury, ognisk muzycznych, tudzież 

innych instytucji zajmujących się wychowywaniem przez śpiew lub propagowaniem śpiewu wśród dzieci 

i młodzieży. Wspólne muzykowanie sprzyja nawiązywaniu przyjaźni zarówno wśród uczestników, jak i ich 

opiekunów. Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu Łaskawość 2016 były słowa Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego: „Wielka miłość nieustannie przezwycięża człowieka” 

 
Konkursowe zmagania oceniało jury w składzie: 

- przewodnicząca – Grażyna Śliwińska – pedagog Państwowej  Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli 

- Elżbieta Wojtacka-Ślęzak – Dyrektor ŁD 

- Jadwiga Kurkowska –  naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Łasku 

- siostra Felycita z parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łasku. 

     Jury oceniało poziom wykonania utworów, interpretację, aranżację, z uwzględnieniem wykorzystania 

instrumentów ,, na żywo”, choreografię, stosowny wygląd. Wyróżnieni przez jury uczestnicy festiwali 

zaprezentowali się na koncercie laureatów w dniu 5 czerwca br. w kolegiacie łaskiej 

 

Oto werdykt jury: 

 

SOLIŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
III MIEJSCE Martyna Kubiak z par. św. Faustyny Kowalskiej w Łasku 

Julia Urbaniak ze SP nr  2 w Zelowie 
II MIEJSCE Inez Wysoczyńska z klasy VI  SP nr 4 w Sieradzu 

Zuzanna Stefaniak z Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  
im. T. Kościuszki w Szadku 

I MIEJSCE Oliwia Morzyńska ze SP  nr 3 w Bełchatowie 
 
SOLIŚCI GIMNAZJUM/SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
WYRÓŻNIENIE Agata Gaze  z PG nr 1 w Łasku 

Martyna Krzeszewska z par. WNMP i św. Jakuba Apostoła  
w Szadku 

III MIEJSCE Oliwia Ozimek  z  MGOK w Szadku 

II MIEJSCE Weronika Wodzińska z Gimnazjum w Zelowie 

I MIEJSCE Magdalena Barszczewska z filii Klubu CKM w Łodzi 
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I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość położoną w Łasku, w obrębie 12, przy ul. Objazdowej.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to tereny usług, 
handlu, oświaty, administracji, kultury i innych. Zgodnie z wykonaną analizą funkcji oraz cech zabudowy 

i zagospodarowania terenu nieruchomość przeznaczona jest pod usługi. Nieruchomość o łącznej powierzchni 3801 m2 
oznaczona jest działkami:

- 84/1 o pow. 3432 m2 zabudowaną trzema budynkami magazynowymi murowanymi (łączna pow. użytkowa 871,70 m2); 
- 84/4 o pow. 369 m2 niezabudowaną 

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12, 14. Obecnie nieruchomość posiada funkcjonujący 
zjazd z drogi krajowej, w przypadku zmiany funkcji budynków istnieje możliwość urządzenia zjazdu od ul. Konopnickiej.

Nieruchomość poł. jest w obszarze zespołu urbanistycznego miasta Łask wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabyt-
ków oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabytków i alei drzew, które posiadają 

charakter zabytkowy a część z nich to pomniki przyrody. Cena wywoławcza – 623.200 zł, wadium w wysokości – 62.320 zł;
Do działki niezabudowanej zostanie doliczony należny podatek VAT wynoszący 23%.

Dla powyższej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00046088/2.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2016 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na 

konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 r. włącznie.
Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 
lub telefonicznie tel. 0-43 676-83-40 oraz 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 311/2 

o pow. 100 m2 położonej w Łasku przy Alei Niepodległości, na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. 
1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 311/2 

o pow. 100 m2 położonej w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierża-
wę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. Działka jest własnością gminy Łask, uregulowana 

w Księdze Wieczystej R1L/00059222/8.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to: „tereny wielofunkcyjnej zabudowy śródmieścia”. Na działce istnieje 
możliwość ustawienia pawilonu, nie związanego na stałe z gruntem, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o warunkach 

zabudowy. Obsługa komunikacyjna będzie możliwa z drogi publicznej wojewódzkiej, poprzez istniejące miejsca 
postojowo parkingowe zlokalizowane przy Alei Niepodległości. 

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany dzierżawą winien zapoznać się w terenie ze stanem 
jej zagospodarowania. 

2. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 495,00 zł (netto) 
+ należny podatek VAT wynoszący 23%.

3. Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 12 lipca 2016 r. o godz. 12 w Urzędzie Miejskim w Łasku 
przy ul. Warszawskiej 14, II piętro, pokój 54.

4. Wadium ustala się w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask 
PEKAO S.A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. włącznie. Za termin płatności 

uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
5. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: „Oferta – przetarg na dzierżawę działki poł. w Łasku”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14 do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 15.30. 

6. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot 2) datę sporządzenia oferty 3) oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto)

 - oferowana kwota miesięcznego czynszu nie może być niższa niż kwota wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu 4) 
kopię dowodu wniesienia wadium 5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeżeń 6) własnoręczny podpis.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, pok. nr 40, 41 i 54

lub telefonicznie 43 676-83- 40, 676-83-54.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl
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Pod względem bezpieczeństwa przejazd patrolowali funkcjonariusze 
KPP w Łasku oraz miejscowi strażacy ochotnicy. Gośćmi specjalnymi 
rowerowej wycieczki byli: nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna – Adam 
Pewniak, leśniczy – Andrzej Kalista, a także Wojtek Ziemnicki – podróż-
nik  z Warszawy. Wójt  Jerzy Kotarski  przemierzył  rowerem  całą  trasę 
rajdu, podobnie jak podczas wszystkich poprzednich edycji.

Pierwszy  przystanek  na  skrzyżowaniu  dróg  przy młynie Krzywda 
przyniósł gawędę o pochowanym Niemcu w lesie, niedaleko skraju dro-
gi, przedstawioną przez druhów z OSP Grabia - Mariana Dzierżawskiego 
i  Zbigniewa Marka.  Po modlitwie w  kaplicy w Grabi,  rowerzyści  ru-
szyli w kierunku Bilewa, gdzie w strażnicy oczekiwał komitet powital-
ny z druhami OSP,  sołtysem  i  radą  sołecką. Naczelnik OSP Krzysztof 
Domowicz,  jednocześnie  ratownik medyczny  rajdu,  przybliżył  90-let-
nią historię straży, która kilka dni wcześniej świętowała swój jubileusz. 
Następnie barwny peleton udał się do marzeńskiego kościoła, w którym 
ks.  Emanuel  Stańczyk  oraz młodzież  z  grupy Wolontariat  -  Światowe 

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
Rajd Rowerowy po gminie Sędziejowice „Odjazdowy Bibliotekarz” obchodził swoje piąte urodziny i odbył się 
pod hasłem „Sędziejowe wesele”. Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 100 osób, a na rowerach poruszało 
się około 60 cyklistów. 32-kilometrowa trasa rajdu wiodła od Sędziejowic przez Grabię, Wygiełzów, Wrzesiny, 
Marzenin, Bilew, Pruszków, Rezerwat „Jodły Łaskie”, Dąbrowę, Sycanów i Dobrą do Sędziejowic. 

Dni Młodzieży  2016  –  Parafia Marzenin  opowiedzieli  o  przygotowa-
niach do tego wielkiego wydarzenia. Z kolei pod pomnikiem zamordo-
wanych Polaków w Woli Marzeńskiej delegacje złożyły hołd, po czym 
odbył się konkurs przyrodniczy i pieśni patriotycznej. Uczestnicy kon-
kursu otrzymali nagrody z rąk nadleśniczego, na prośbę którego na kolej-
nym przystanku najmłodsi obliczali „pierśnicę” Pruszkowskich Dębów 
(pomników przyrody). W rezerwacie Jodły Łaskie czekało na wszystkich 
ognisko z kiełbaskami oraz konkursy strzeleckie oraz wiedzy o  faunie 
i florze rezerwatu. Po kilku kilometrach rowerowej podróży, na skrzyżo-
waniu dróg w Kamostku rajdowiczów przywitała Grupa Motocyklowa 
FOREVER YOUNG.

Na zakończenie  rajdu wszyscy uczestnicy  świętowali  jego kolejną 
odsłonę 10-kilogramowym tortem wykonanym w cukierni AJB Widawa 
przez panią sołtys z Kozub Emilię Mikołajczyk. Mieli też okazję obej-
rzeć spektakl teatralny „Sędziejowe wesele” przygotowany przez Adama 
Łoniewskiego i młodzież w ramach projektu biblioteki „Równać Szan-
se” PAFW, w ramach uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski,. 

Organizatorem V Rajdu  była,  jak  zawsze, Gminna Biblioteka  Pu-
bliczna  w  Sędziejowicach  z  jej  dyrektorką  Beatą Magdziak  na  czele, 
wójt  gminy  Sędziejowice  oraz  Nadleśnictwo  Kolumna.  Podziękowa-
nia należą  się Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, OSP w Grabi, 
Bilewie, Marzeninie i Sędziejowicach, sołectwu Bilew, wolontariatowi 
Światowe  Dni  Młodzieży  2016  -  Parafia  Marzenin,  leśnikom,  grupie 
motocyklowej „Forever Young”,  leśnikowi Szczepanowi Pawlickiemu, 
Zbyszkowi Kowalczykowi  reprezentującemu  klub  rowerowy  „Jastrzę-
bie  Łaskie”,  Piotrowi Wojtczykowi  z  Łaskiego  Bractwa  Kurkowego, 
Adamowi  Łoniewskiemu  i  młodzieży  z  Równać  Szanse  „Sędziejowe 
wesele”,  ich  rodzicom,  fotografom Angelice  Tarce  i  Karinie  Miśkie-
wicz,  państwu Grzelińskim  i  osobom  biorącym  udział  w  konkursach. 
Szczegółowe  relacje  zdjęciowe można  znaleźć na  stronie  internetowej 
http://biblioteka.gminasedziejowice.eu/       Opr. Mirosław Potasiak
             Fot. GBP Sędziejowice

W pierwszym dniu zorganizowano II piknik motocyklowy z paradą po 
gminie Sędziejowice oraz pokazem akrobacji motocyklowych. Następnie 
miała miejsce II Prezentacja Zespołów Rozrywkowych. Wieczorem wy-
słuchano koncertu Andrzeja Rybińskiego. W niedzielę w ramach pikni-
ku  rodzinnego odbył  się przegląd zespołów dziecięcych,  festiwal  ciast, 
koncert zespołu disco polo VERDIS oraz występ uczestniczki programu 
DISCO – STAR Klaudii Pawlak. Dzieci zabawiał aktor Adam Łoniewski 
wraz z grupą teatralną Rebelia działającą przy sędziejowickim GOK. 

W  prezentacjach  zespołów  rozrywkowych  udział  wzięły  zespoły: 
ROMANS,  EVENT,  FARAON,  PARADISE,  PACO BAND, ALIANS 
oraz CU – DENS. W drugim dniu uczestnicy prezentacji przeszli w ko-
rowodzie spod Gminnego Ośrodka Kultury na plac przy stadionie Gmin-
nym w  asyście Strażackiej Orkiestry Dętej  „DRUH”. Były  to  zespoły 
z GOK Sędziejowice, „Dzieci z Doliny Grabi” z ZS w Marzeninie, MDK 
w Łasku, M-GOK w Szadku  oraz Studio Tańca ARABESQUE Anety 
Barton ze Zduńskiej Woli. W festiwalu ciast udział wzięły następujące 
sołectwa: Lichawa, Kamostek, Kozuby, Podule, Sędziejowice Kolonia, 
Grabno,  Żagliny,  ZSR  im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 
oraz Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Państwa Bartoszków z Widawy.

Głównym  organizatorem  imprezy  była  kadra  GOK  Sędziejowice 
z dyrektorem Grzegorzem Brożyńskim na czele. Zorganizowanie Festy-
nu było możliwe dzięki współdziałaniu wielu osób wchodzących w skład 
komitetu  organizacyjnego  oraz  wsparciu  rzeczowemu  i  finansowemu 
z budżetu gminy oraz wielu  sponsorów, m.in. wsparciu wójta  Jerzego 

PIKNIK  MOTOCYKLOWY  I  RODZINNY  
W Sędziejowicach (28 i 29 maja br.) po raz drugi odbyła się impreza zorganizowana przez gminę Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury, 
sędziejowicką Grupę Motocyklową Forever YOUNG oraz Zespół Szkół Rolniczych w tej miejscowości. 

Kotarskiego,  pracowników  UG  i  GJUK,  komendanta  gminnego  OSP 
Tomasza  Mielczarka  oraz  wszystkich  jednostek  OSP,  dyrektora  ZSR 
w Sędziejowicach Pawła Kałudy, grupy motocyklowej Forever Young, 
właścicieli sklepów KRANIK i ART-MIX, stacji paliw AGA w Dobrej, 
firmie OVER z Łasku, firmie reklamowej COLORFIELD z Puszkowa, 
a także Hurtowni Papierniczej ARKA z Łasku.

Oprac. M. Potasiak
Fot. GOK Sędziejowice
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Dyrektor  GOK  w  Sędziejowicach  Grze-
gorz  Brożyński  podjął  zatem  rozmowy  do-
tyczące nauki  gry na  skrzypcach przez dzieci 
i  rodziców  z  gminy  z  panią Anną  Bralewską 
-  skrzypaczką  i  nauczycielką  z  37-letnim  sta-
żem  o  znaczących  osiągnięciach  pedagogicz-
nych.  Efektem  tychże  konwersacji  było  spo-
tkanie  organizacyjne  z  rodzicami  i  dziećmi, 
którzy chcieliby pójść drogą Shinichi Suzuki. 
Metoda Suzuki, której twórcą był jeden z naj-
wybitniejszych  pedagogów  XX  wieku  Shini-
chi  Suzuki,  jest  nauczaniem muzyki  filozofią 
i przede wszystkim drogą do duchowego i in-
telektualnego  rozwoju. Ten niezwykle  skrom-
ny człowiek, ponad wszystko kochający dzie-
ci,  uważał,  że  wszystkie  są  jednakowo  zdol-
ne  a  ich  talent może  rozwinąć  się,  jeśli  tylko 
będą  przebywać  w  sprzyjającym  środowisku. 
To „sprzyjające  środowisko”  to najbliższa  ro-
dzina,  a  więc  rodzice,  dziadkowie,  których 

GRUPA SKRZYPCOWA RUSZYŁA W GOK-U 
16 kwietnia br. w Sędziejowicach w małej sali ZSR im. Władysława Grabskiego odbył się koncert skrzypcowej Grupy 
Suzuki Zduńska Wola działającej przy PSM I i II stopnia w tym mieście. Organizatorem koncertu był Gminny Ośrodek 
Kultury w Sędziejowicach. Koncert stanowił wspaniałą okazję do wspólnego muzykowania, spełnił funkcję odkrywania 
radości nauki gry na skrzypcach metodą Suzuki, a także pozwolił słuchaczom przenieść się w cudowny świat muzyczny, 
który swoim talentem i pracą doskonalenia swoich umiejętności tworzą dzieci. 

 Jako podsumowanie tego etapu nauki na-
uczyciele instruktorzy Tomasz Szymański i Jo-
lanta  Kopka  zorganizowali  „Turniej  Małych 
Arcymistrzów”  (30  maja  br.)  w  szkolnej  sali 
gimnastycznej. Celem zawodów było zapozna-
nie  uczniów  z  zasadami  rywalizacji  turniejo-
wej oraz wyłonienie  indywidualności  spośród 
uczestników. W turnieju wzięło udział łącznie 
52 uczniów z klas pierwszych i drugich. Zawo-
dy  przeprowadzone  zostały  systemem  szwaj-
carskim, na dystansie 6  rund,  tempem 10 mi-
nut dla każdego zawodnika, z wykorzystaniem 
zegarów szachowych. Rywalizowano w dwóch 
grupach: A – uczniowie klas pierwszych i B – 
uczniowie klas drugich. 

Po blisko  trzygodzinnej batalii wyłoniono 
zwycięzców.  Wśród  pierwszoklasistów  naj-

TURNIEJ MAŁYCH ARCYMISTRZÓW SZACHOWYCH
W ZSO nr 1 w Sędziejowicach mija pierwszy rok realizacji ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Szachowego i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Dzieci klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej uczestniczące 
w projekcie w ramach zajęć szachowych poznały podstawowe zasady królewskiej gry, nauczyły się posługiwać zegarem szachowym, 
a także samodzielnie rozgrywać między sobą pojedynki. Poznały też sposoby prowadzenia gry i elementy taktyki szachowej.

Ta niezwykła polska pisarka wykreowała wokół siebie i swoich po-
wieści wspaniałą atmosferę, zaprezentowała inspiracje do tworzenia 
swych dzieł, perypetie pierwowzorów literackich, przedstawiła fak-
ty ze swojego życia, ubarwione niezliczonymi przygodami w wielu 
arabskich krajach, spotkania z ciekawymi ludźmi Wschodu. Licznie 
przybyli  na  spotkanie miłośnicy książek,  zachwyceni osobowością 
naszego  gościa,  nabywali  książki  z  autografami,  zadawali  pytania 
i …marzyli o tym, aby zagłębić się w lekturę najnowszej części arab-
skiej sagi – „Arabska krucjata”!              Fot. GBP Sędziejowice

ORIENTALNE KLIMATY W BIBLIOTECE 

lepszym szachistą okazał się Bartosz Koziróg, 
który  wygrał  wszystkie  swoje  partie.  Drugie 
miejsce  zajął  Kamil  Tkacz,  a  trzecie  Adam 
Buczek.  Natomiast  rywalizacja  wśród  drugo-

klasistów zakończyła się zwycięstwem Jakuba 
Kukieły z kompletem zwycięstw. Drugie i trze-
cie miejsce zajęli kolejno Bartłomiej Frątczak 
i Artur Pawelski. Najlepsi zawodnicy  turnieju 
otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy - dy-
plomy oraz drobne upominki. Atmosfera pod-
czas zawodów była znakomita. Każdy uczest-
nik dążył  do osiągnięcia  najlepszego wyniku. 
Nie  brakowało  oczywiście  ciekawych  partii 
i emocji przy szachownicach. 

Społeczność  sędziejowickiej  szkoły  dzię-
kuje władzom gminy Sędziejowice  za wspar-
cie finansowe  turnieju. Za  przekazane  środki, 
oprócz  pucharów  i  upominków  dla  uczniów 
zakupionych zostało kilka kompletów szachów 
i  zegary  na  potrzeby  przeprowadzenia  zawo-
dów.       Fot. ZSO nr 1 w Sędziejowicach

W ramach Tygodnia Bibliotek, z ramienia Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Łodzi, 16 maja br. w bibliotece odbyło się 
spotkanie autorskie z Tanyą Valko.

nieustający entuzjazm przy zdobywaniu kolej-
nych umiejętności, dopinguje  ich pociechę do 
dalszego  wysiłku. Właśnie  przy  pomocy  tro-
skliwej  i motywującej  rodziny oraz pedagoga 
– nauczyciela, dziecko może rozwijać swój ta-

lent muzyczny, ale i także plastyczny, ruchowy 
oraz  językowy. Wzbogacać  swoją  osobowość 
by stać się w przyszłości wartościowym czło-
wiekiem.  Shinichi  Suzuki  często  powtarzał, 
że „Tam gdzie  jest miłość, wiele można osią-
gnąć”.

Spotkanie organizacyjne związane z rozpo-
częciem zajęć skrzypcowych metodą SUZUKI 
w GOK-u, odbyło się 18 kwietnia br., a już od 
25  kwietnia  odbywają  się  indywidualne  lek-
cje  zarówno  dla  dzieci  jak  też  ich  rodziców. 
Wszystkim rodzicom i dzieciom życzymy wy-
trwałości  skrzypcowej,  życzymy  przeżywania 
radości ze wspólnego muzykowania. Życzymy, 
by piękno muzyki zaczerpniętej nie tylko z pol-
skich korzeni integrowało społeczeństwo dzie-
cięce jak i osoby dorosłe na cyklicznych kon-
certach skrzypcowych na terenie naszej gminy 
i okolic.                 Fot. GOK Sędziejowice

Oprac. M. Potasiak
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Prezes  zarządu  Włodzimierz  Konieczny  
przywitał licznie przybyłych delegatów i gości, 
w  tym:  zastępcę  komendanta  powiatowego 
PSP w Łasku bryg. Piotra Całego, wójta gmi-
ny Widawa Michała Włodarczyka  oraz  prze-
wodniczącego Rady Gminy Widawa Ryszarda 
Bruzdę.

W  imieniu  ustępującego  zarządu  dokona-
no  wyboru  prezydium  zjazdu  w  skład  które-
go weszli: Włodzimierz Konieczny, Wojciech 
Woźniak, Michał Włodarczyk, Ryszard Bruz-
da, Piotr Cały, Rafał Brożyna oraz Magdalena 
Ochocka.

Sprawozdania  z  działalności  Zarządu 
Gminnego  złożył  prezes  Włodzimierz  Ko-
nieczny,  sprawozdanie  z  działalności Komisji 
Rewizyjnej przedstawił druh Ryszard Woźniak.

Po  omówieniu  bieżących  spraw  dotyczą-
cych działalności OSP oraz przyjęciu sprawoz-
dań przystąpiono do wyborów władz.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Widawie na swoim pierwszym posiedze-
niu  kadencji  2016  -  2021  ukonstytuował  się 
następująco: prezes - Włodzimierz Konieczny, 
wiceprezesi: Dariusz Polak i Rafał Brożyna, ko-
mendant gminny - Wojciech Woźniak, zastępca 
komendanta - Piotr Janecki, sekretarz - Magda-
lena Ochocka, skarbnik - Mieczysław Chajdas. 
Członkowie:  Tomasz  Aleksandrowicz,  Zdzi-
sław Augustyniak, Daniel Bińczyk, Krzysztof 
Bińczyk, Krzysztof Brocki, Wojciech Cichec-
ki,  Krzysztof  Goździewicz,  Marcin  Jasiczek, 
Dariusz  Koliński,  Andrzej  Kowalczyk,  Mar-

WIELKIE  ZEBRANIE
W sobotę, 4 czerwca br., w sali OSP Dąbrowa Widawska odbyło się zebranie sprawozdawczo - 
wyborcze Oddziału Gminnego ZOSP RP w Widawie.

Uczniowie w ciągu godziny rozwiązywali cztery zadania w sześciu 
kategoriach  wiekowych,  przygotowane  przez  panią  prezes  Czesławę 
Knul. Najlepsi uczniowie z rąk wójta gminy Widawa Michała Włodar-
czyka, pani prezes oraz dyrektora Zespołu Szkół w Widawie Renaty Gra-

POWIATOWE POTYCZKI MATEMATYCZNE W WIDAWIE

cin Kozieł, Michał  Pilarz, Michał  Popławski, 
Adam Praszkowski, Wiesław Raczyński, Artur 
Stasiak oraz Tomasz Weber. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Henryk Partyczyński (prze-
wodniczący), Ryszard Woźniak (wiceprzewod-
niczący)  oraz  Ireneusz Płóciennik  (sekretarz). 
Delegatami  na  zjazd  Oddziału  Powiatowego 
ZOSP RP w Łasku zostali: Krzysztof Goździe-

Po raz pierwszy w Zespole Szkół w Widawie odbyły się Powiatowe Potyczki Matematyczne (20 maja br.) zorganizowane przez 
Otwartą Pracownię Rozwijania Uzdolnień „Asymptota” oraz wójta gminy Widawa. W potyczkach wzięło udział aż 188 uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów powiatu łaskiego. Uczestniczyli również uczniowie z gminy Dobroń.

czyk otrzymali  atrakcyjne nagrody książkowe  i  pamiątkowe dyplomy. 
Tegoroczne potyczki zostały sfinansowane z budżetu gminy Widawa. 

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych uczestników znaleźli się ucznio-
wie szkół z gminy Widawa: Mateusz Kozakowski, kl.  IV SP Chociw – 
I miejsce, Kacper Lisowski, kl. VI SP Widawa – II miejsce, Aleksander 
Szczepanowski, kl. VI SP Widawa – II miejsce, Patryk Jastrząbek, kl. VI 
SP Ochle – III miejsce, Mateusz Pokorski, kl. V SP Widawa – wyróżnie-
nie; Julia Nowak, kl. I Gimnazjum w Widawie – I miejsce, Filip Szkudla-
rek, kl.  II Gimnazjum w Widawie – I miejsce, Gabriel Tomczyk, kl.  III 
Gimnazjum w Widawie - wyróżnienie.

Należy podkreślić, że uczniowie ze szkół gm. Widawa odnieśli rów-
nież sukcesy w Międzypowiatowych Potyczkach Matematycznych, które 
odbyły się 30 maja 2016 roku w Łasku. Rywalizowali ze sobą laureaci 
z sześciu powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, poddę-
bickiego, pajęczańskiego  i wieruszowskiego. W konkursie  tym wzięło 
udział czworo uczniów z Zespołu Szkół w Widawie. Trzech z nich zajęło 
wysokie miejsca: Filip Szkudlarek – III miejsce w kategorii klas II gim-
nazjum, Kacper Lisowski – III miejsce w kategorii klas VI szkoły pod-
stawowej i Aleksander Szczepanowski – III miejsce w kategorii klas VI 
szkoły podstawowej. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Zespół Szkół w Widawie

wicz, Dariusz Koliński, Włodzimierz Koniecz-
ny oraz Wojciech Woźniak.

Prezes ZOG ZOSP RP w Widawie zakoń-
czył obrady dziękując wszystkim za przybycie 
i  zaangażowanie  w  przeprowadzenie  zjazdu 
oraz zaprosił uczestników na tradycyjny, stra-
żacki poczęstunek.

RB



19 maja w Katedrze pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi z rąk 
księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego święcenia 
w stopniu prezbiteriatu przyjął diakon Michał Jasiak. Jest on 
czwartym kapłanem wywodzącym się z parafii Podwyższenia 
Krzyża Św. w Widawie w ciągu 28 lat. Poprzednie powołania 
kapłańskie w parafii to: ks. dr Janusz Lewandowicz wyświęcony 
w 1988 roku, ks. dr Waldemar Woźniak wyświęcony w 1990 r. 
oraz wyświęcony w 1996 roku, równo 20 lat temu - ks. dr Mariusz 
Siciński.

Swoją  pierwszą  mszę  prymicyjną  ksiądz  Michał  Jasiak  odprawił 
22  maja  w  kościele  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w Widawie. We 
mszy  uczestniczyli:  rodzina,  księża,  klerycy, wykładowcy  seminarium 
oraz wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. Tej pięknej  i nieczęstej 
w parafii uroczystości towarzyszyły radość i wzruszenie. Serdeczne ży-
czenia księdzu Michałowi złożyli ministranci, grupa młodzieżowa, scho-
la, chór parafialny, strażacy oraz wójt Michał Włodarczyk wraz z sołty-
sem Ireneuszem Płóciennikiem.

Na  zakończenie  liturgii  prymicjant  podziękował wszystkim  zebra-
nym  za  wszelką  okazaną  pomoc,  życzliwość  i  modlitwy,  a  następnie 
udzielił  prymicyjnego  błogosławieństwa.  Pierwszą  placówką,  do  któ-
rej został powołany jako wikariusz, jest parafia pw. św. Benedykta i św. 
Anny w Srocku.                       KK
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Wójt gminy Widawa informuje, że w ramach realizacji 
Programu 500+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie 
od 1 kwietnia 2016 roku przyjął 532 wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego na 840 dzieci z terenu gminy 
Widawa. Na dzień 7 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Widawie wydał 285 decyzji przyznających prawo 
do świadczenia wychowawczego na 442 dzieci, na podstawie 
których wypłaca systematycznie należne rodzinom świadczenia. 
Kolejność wypłat świadczeń wychowawczych odbywa się na 
podstawie kolejności złożonego wniosku oraz poprawności 
i zgodności merytorycznej z obowiązującymi przepisami prawa. 

Pierwsze  wypłaty  świadczeń  wychowawczych  w  gminie Widawa 
odbyły się w dniu 29 kwietnia 2016 roku i są systematycznie kontynu-
owane. Na dzień 7 bm. gmina Widawa z otrzymanej dotacji  rządowej 
wypłaciła  świadczenia wychowawcze  na  łączną  kwotę  468  465,00  zł. 
Przewidywalny roczny koszt realizacji ustawy o pomocy państwa w wy-
chowaniu dzieci w gminie może wynieść około 5.000 000 zł 

AL

CZWARTY 
KAPŁAN Z GMINY

R E A L I Z A C J A 
PROGRAMU 
5 0 0 + 

W sobotnie popołudnie 28 maja mieszkańcy Woli Kleszczowej oraz 
całej gminy Widawa bawili się na pikniku rodzinnym zorganizowanym 
przez wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz  sołectwo Woli 
Kleszczowej. Imprezę uświetnili zaproszeni przez sołtysa Andrzeja Ja-
siaka goście: prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski 
oraz pani Danuta Majdańska  - prezes Stowarzyszenia  Inicjatywa Roz-
sądnych Polaków z Łodzi. 

Na scenie wystąpiły takie zespoły, jak: TWO BOYS, MIXDANCE 
i XFORT. Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był występujący z ze-
społem XFORT Adam Kraśko z programu „Rolnik szuka żony”, który 
poderwał publiczność do żywiołowej zabawy pod sceną. 

W  niedzielę,  29  maja,  na  placu  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury 
w Widawie, na bajkowo przygotowanej scenie, dzieci, młodzież i doro-
śli wystąpili z pokazami teatralnymi, tanecznymi i wokalnymi w ramach 
organizowanego już co roku festynu pod nazwą „Niedziela z rodziną”. 
Wszystkie występy przygotowane były na wysokim, profesjonalnym po-
ziomie. Organizatorzy zadbali również o konkurencje, w których brały 

FESTYNY NA MEDAL
Festyny rodzinne to wspaniała okazja, by spędzić dzień z najbliższymi, dlatego w gminie Widawa na przełomie maja i czerwca 
zorganizowano kilka imprez, na które przybyły niemalże całe rodziny. Okazją ku temu są obchodzone w czasowo bliskim sąsiedztwie: 
Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca.

udział dzieci z rodzicami. Najbardziej oblegane były: dmuchany zamek 
i zjeżdżalnia, z których dzieci korzystały nieodpłatnie.

Na zakończenie „Niedzieli z rodziną” swój talent wokalny zaprezen-
tował gość specjalny ELVIS, który wystąpił z repertuarem „króla rock 
and rolla” Elvisa Presleya, oraz innych znanych artystów z tego okresu.

4  czerwca  przedszkolaki  z Brzykowa  i Widawy  obchodziły Dzień 
Dziecka,  na  terenie  boiska  przy  Oddziale  Przedszkolnym  w  Brzyko-
wie. Już od godziny 9 dzieci wraz z  rodzinami  i opiekunami zabawiał 
i  konkursy  przeprowadzał  niezastąpiony  i  jedyny  w  swoim  rodzaju 
pan „Kacperek”. Udziału w zabawie nie odmówił również wójt Michał 
Włodarczyk.

W niedzielę, 5 czerwca, sołtys Rogóźna Ewa Kaczmarek dla dzieci 
z sołectwa zorganizowała poczęstunek, grill, ognisko oraz niespodziankę 
w postaci animatorów, którzy umilili czas dzieciakom.

Pogoda  dopisała,  więc  wszyscy  uczestnicy  imprez,  a  szczególnie 
dzieci, wesoło i aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu.

KK
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Zebrani licznie przedstawiciele dowództwa 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego wraz z rodzi-
nami  wojskowymi,  sympatycy  kościoła,  wła-
dze  samorządowe,  przedstawiciele  zaprzyjaź-
nionych  służb mundurowych,  duchowieństwo 
miejscowego dekanatu, a  także zawsze nieza-
wodne Bractwo Kurkowe, a głównie wierni pa-
rafii wojskowej, jak i sympatycy ludzi w mun-
durach, dziękowali Bogu za dar prastarej świą-
tyni  i  modlili  się  o  dalsze  błogosławieństwo 
oraz  siedmiorakie  dary  Ducha  Świętego,  aby 
nie tylko piękniała i zapełniona była wiernymi 
świątynia w wymiarze materialnym,  ale  nade 
wszystko rozwijała się  i wypełniała  realizacją 
Bożych  przykazań  świątynia  ducha.  Oprawę 
muzyczną  liturgii  odpustowo-jubileuszowej 
uświetniała młodzież,  ucząca  się  w  Salezjań-
skiej Szkole Muzycznej w Lutomiersku.

Przed  błogosławieństwem  wieńczącym 
uroczystą  Eucharystię,  ksiądz  biskup  generał 
wyróżnił medalem „Błogosławionego księdza 

W  JUBILEUSZOWEJ  ATMOSFERZE
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w parafii wojskowej w Łasku odbyła 
się doroczna uroczystość Odpustowa połączona z 350–leciem istnienia kościo-
ła świętego Ducha (obecnie garnizonowego). Sumie odpustowo-jubileuszowej 
przewodniczył pasterz diecezji wojskowej 

W sali widowiskowej Łaskiego Domu 
Kultury odbył się XXII Festiwal Arty-
styczny Przedszkolaków „Bąbel 2016” (8 
bm.). W konkursie wzięły udział repre-
zentacje czterech przedszkoli i oraz klasa 
0 ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku. 
Wszyscy wykonawcy zaprezentowali pro-
gramy artystyczne: taneczne, wokalne, re-
cytatorskie. 

Jak  przystało  na  konkurs,  występy  były 
oczywiście oceniane przez jury, które było za-
chwycone energią i spontanicznością młodych 
artystów.  Pani  Krystyna  Mianowska  (poetka, 
malarka, chórzystka „Echa Leśnego”), Bożena 
Kluch (muzyk, dyrygent chórów „ABC” z PG 
nr  1  i  „Echo Leśne”),  Joanna  Juźwin  (chore-
ograf, instruktor zespołów tanecznych „Wena” 
z ŁDK) po niedługiej naradzie podjęły jedno-
głośną decyzję i przyznały następujące nagro-
dy:

 - dla Przedszkola nr 3 w Łasku za popraw-
ne  wykonanie  choreografii  i  piękne,  barw-
ne  stroje  oraz  wspaniałe  wykonanie  piosenki 
„Morskie przygody” (popisowy występ solisty 
– Olka Prusa)

- dla Przedszkola nr 4 w Łasku za przybli-
żenie widzom bajkowego świata

- dla Przedszkola nr 5 w Łasku za ciekawe 
wykorzystanie rekwizytów w tańcu i perfekcję 
wokalną

- dla Przedszkola nr 6 w Łasku za doskona-
łe opanowanie tekstu i zdolności aktorskie

-  dla  klasy  „0”  ze  Szkoły  Podstawowej 
nr 5 w Łasku za spontaniczną prezentację, dzie-
cięcą radość i świetny kontakt z publicznością.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy,  batoniki  (dla  wszystkich  uczestni-
ków) oraz nagrody rzeczowe dla przedszkoli – 
klocki i zestawy do piaskownicy, które ufundo-
wała Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Serdecznie gratulujemy wykonawcom bar-
dzo udanych i ciekawych występów.

       Magdalena Kelnerowska

BĄBEL’ 2016

Szkoła Podstawowa nr 5

Jerzego Popiełuszki” osoby zasłużone dla pa-
rafii i kościoła wojskowego:

Teresę RATAJCZYK – organistkę i kance-
listę od ponad 20 lat posługującą w parafii

Józefę WNUK – zakrystiankę wiernie słu-
żącą  w  kościele  garnizonowym  od  początku 
istnienia wojskowej parafii

mjr.  rez.  Andrzeja  SABELĘ  –  oddanego 
członka rady parafialnej, nadzorującego mery-
torycznie remont dachu kościoła wojskowego 
w Łasku, także miejscowy proboszcz dostąpił 
zaszczytu odznaczenia powyższym medalem. 

Po  błogosławieństwie  przed wejściem  do 
świątyni odbył się koncert orkiestry ze Szkoły 
Muzycznej w Lutomiersku,  któremu  przysłu-
chiwał się pasterz diecezji wojskowej. 

Wszyscy byli pod wrażeniem pięknej litur-
gii, a szczególnie homilii dostojnego celebran-
sa,  która  poruszyła  prawdopodobnie  najbar-
dziej zobojętniałe ludzkie serce.   

KM.

Przedszkole nr 4
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Najnowsza książka Bogumiła Łaszkiewicza

Pierwsze  łyżwy  nazywane  kopyciankami 
również  miałem  przez  siebie  zrobione.  Ta-
kie  łyżwy  były  wystrugane  z  klocka  drewna 
o przekroju trójkątnym, podbite drutem i przy-
wiązane do butów sznurkami przeciągniętymi 
przez przepalone drutem otwory znajdujące się 
w  części  drewnianej  kopycianki.  Jak  byliśmy 
starsi,  to  Tatuś  kupił  nam  prawdziwe  łyżwy 
przykręcane do butów, z zaznaczeniem, aby nic 
nie mówić, że łyżwy te kupiono u Żyda, bo by 
się bardzo gniewał Mamusi brat, wujek Kazi-
mierz Kowalski, który był prezesem Stronnic-
twa Narodowego w Łodzi. 

Każda  pora  roku  w  naszym  rodzinnym 
domu miała swoje uroki, a więc również i wio-
sna. My starsi chłopcy, a więc ja z bratem Mi-
ronem, organizowaliśmy zawody w szybkości 
pływania  na  krach  po  rzece. W  takich  przy-
padkach szło się w górę rzeki, wskakiwało na 
płynącą  krę  gdy  ta  zbliżała  się  do  brzegu  na 
zakolu  rzeki  i  wiosłowało  kijem  tak  aby  do-
płynąć do mostu możliwie  szybko. Tuż przed 
mostem  trzeba  było  zeskoczyć  z  takiej  tafli 
lodu na brzeg, gdyż kra rozbijała się o stawidła 
mostu, co w razie niepowodzenia groziło uto-
nięciem nieboraka. Na szczęście nigdy takiego 
nieszczęścia nie było. 

Oczywiście ślizganie się po cienkim lodzie 
było wielką przyjemnością, zwłaszcza gdy lód 
się  uginał  i  trzeszczał,  bo  to  było  dodatkową 
atrakcją.  Gdy  się  taki  lód  załamał,  na  szczę-
ście na  łąkach, woda była płytka,  to nieborak 
zmoczony w lodowatej wodzie biegł do domu, 
gdzie kochana Mamusia go szybko rozbierała 
i pakowała do łóżka pod pierzynę z gorącą bu-
telką wody na  rozgrzewkę. Chociaż  takie  ką-
piele zdarzały się często  to  i w  tych przypad-

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

kach żadnego nieszczęścia nie było i Mamusia 
przyjmowała ten wypadek na ślizgawce z peł-

ną  wyrozumiałością.  W  ostatnich  latach  tuż 
przed drugą wojną światową zimy były bardzo 
mroźne  i  śnieżne,  często  śnieg  zalegał  pola 
warstwą  grubości  około  jednego metra.  Były 
wówczas duże kłopoty z komunikacją, do bu-
dynków całego obejścia chodziło się tunelami 

wykopanymi w  śniegu.  Zima  ustępowała  do-
piero w połowie marca i wówczas gwałtownie 
topniał śnieg. Całe okoliczne  łąki były zalane 
i wyglądało na  to,  że  cała osada Nowy Młyn 
oblana  jest  wodami  jeziora.  Ta  wielka  woda 
ustępowała w czasie jednego lub dwóch tygo-
dni.  Słońce  przygrzewało  i  czuło  się  powiew 
wiosny.  Wraz  z  opadaniem  wody  znajdujące 
się w niej ryby spływały do rowów na łąkach. 
Wtedy my, chłopcy, łowiliśmy ryby, zwłaszcza 
szczupaki, które zaczynały tarło i wygrzewały 
się  na  słońcu,  chowając  się  pod  liśćmi  roślin 
wodnych. Bardzo skutecznym sposobem zdo-
bywania  szczupaków  było  łowienie  na  tzw. 
oko. To była pętla wykonana z włosia pocho-
dzącego z ogona końskiego. 

Często  ilość  złowionych  szczupaków 
przekraczała  zapotrzebowanie  bieżące  kuch-
ni. Wymyśliliśmy więc  doskonały  sposób  ich 
przechowywania:  w  wiklinowych  koszach, 
zamkniętych drucianą siatką lub obwiązanych 
workiem  jutowym  i  wrzuconych  na  sznurze 
do  rzeki,  tak aby  łatwo  taki kosz można było 
wyciągnąć gdy było zapotrzebowanie na ryby. 
Szczupaki  łowiliśmy  również  na  wędkę,  za-
kładając na haczyk małą rybkę jako przynętę. 
Tym sposobem szczupaki łowiło się przez całe 
lato. Pamiętam jak kiedyś złowiłem olbrzymie-
go szczupaka. Wyciągnąłem go na piaszczysty 
brzeg  rzeki  i  kijem  go  unieruchomiłem,  gdy 
był żywy - bałem się wyjąć mu haczyk z dużej 
paszczy. Próbowaliśmy również innych sposo-
bów  łowienia  ryb, między  innymi  robiąc  tzw. 
ość  z  widelca  przymocowanego  sznurkiem 
do kija, ale ten sposób nie zapewniał dobrych 
efektów połowu. 

ciąg dalszy w następnym numerze

Rodzice autora z babcią Stasią Łaszkiewicz 
i jej wnuczkiem Kazikiem

Na 
ULICA 
KOŚCIELNA

Oto jeszcze jedna stara pocztówka Łasku, 
ukazująca  ulicę  Kościelną.  Bardzo  krótka, 
ale  ze  specyficznym klimatem, nieistniejąca 
już  dziś  zabudową.  Szkoda,  że  w  ostatnich 
dziesięcioleciach nie zadbano należycie o za-
chowanie  dawnego  charakteru  tej  uliczki. 
Spójrzmy  przy  okazji  na  kolegiatę  i  zieleń 
w  tle,  sklepiki,  oryginalne  balkony,  a  także 
budynek dzisiejszego muzeum.   
      

  (Saw.)
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Jak zwykle na takich uroczystościach, jest sporo gości, a także przed-
stawicieli lokalnych władz i instytucji współpracujących na co dzień ze 
strażakami. Wita ich komendant powiatowy PSP st. bryg. Piotr Rudec-
ki,  jest  m.in.:  wiceprzewodniczący  Społecznego  Komitetu  Obchodów 
35-lecia  Zawodowego  Pożarnictwa  w  Łasku  Marek  Aulak,  zastępca 
łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Paweł Stępień, bur-
mistrz  Łasku Gabriel  Szkudlarek. Tego  dnia  następuje  odsłonięcie  ta-
blicy pamiątkowej związanej z  jubileuszem, wielu zasłużonych straża-
ków otrzymuje odznaczenia i medale. To ważne momenty, bo wiążą się 
z uznaniem ciężkiej służby strażaków, którzy na co dzień ratują nasze 
mienie, a często i życie.

Od lat opisuję wydarzenia z życia strażaków – zarówno tych zawo-
dowych, jak i ochotników. Wynika to z przekonania, że strażacka służba 
należy do nielicznych funkcjonujących od stuleci, niezależnie od wyda-
rzeń politycznych czy dziejowych kataklizmów, bo też „czerwony kur” 

Zawodowi strażacy
21 maja zawodowa straż pożarna z Łasku obchodziła 35. roczni-
cę istnienia. To piękny jubileusz i dlatego obchodzono go uroczy-
ście tego dnia. Po mszy w kolegiacie pooddziały i poczty sztan-
darowe przemaszerowały na plac przed strażnicą przy ul. Stra-
żackiej. Tu odbył się apel z okazji 35-lecia pożarnictwa w Łasku 
i Powiatowego Dnia Strażaka.

nie wybiera dnia ani godziny, nie kieruje się sympatiami politycznymi 
czy innymi. Dlatego tak ważne jest uznanie dla strażaków.

Po  ostatniej  wojnie  bogaci  wcześniejszymi  doświadczeniami  za-
częliśmy budować profesjonalną zawodową straż pożarną, ale droga do 
tego,  co mamy dzisiaj,  nie  była  ani  prosta,  ani  łatwa. W  latach 1950-
1975 funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Łasku. 
W 1950 roku obejmowała zasięgiem obszar znacznie większy niż dzi-
siejszy powiat –  także m.in. Szczerców, Zelów  i Zapolice. Pierwszym 
komendantem powiatowym był ppor. poż. Zenon Stępień, potem obo-
wiązki te pełnili: ppor. poż. Czesław Groblewski, ppor. poż. Janusz Ko-
złowski, asp. poż. Zygmunt Żylak, asp. poż. Marceli Płotka i st. asp. poż. 
Józef Kilon.

W latach 1975-1992 funkcjonuje w Łasku Komenda Rejonowa Stra-
ży Pożarnych. Rok 1975 przynosi słynną reformę administracji i powsta-
nie woj. sieradzkiego, to przyspiesza zmiany i w pożarnictwie.

9 marca 1981 roku ówczesny wojewoda sieradzki Tadeusz Barczyk 
wydaje zarządzenie powołujące Zawodową Straż Pożarną w Łasku. To 
ważny moment w dziejach pożarnictwa na ziemi łaskiej, zapoczątkowu-

jący przemiany tak ważne dla funkcjonowania nowoczesnej służby po-
żarniczej. 

Decyzja wojewody ma historyczne  znaczenie,  bowiem  jest  konse-
kwencją długotrwałych przemian organizacyjnych ochrony przeciwpo-
żarowej, świadczy jednocześnie o wypracowywaniu skutecznego i per-
spektywicznego modelu jej funkcjonowania.

O dziejach pożarnictwa w tym okresie wiele może powiedzieć Zbi-
gniew Witaszczyk, przez wiele lat pełniący ważne obowiązki w zawodo-
wej straży, dziś korzystający z zasłużonego odpoczynku. Straż od dziec-
ka była sensem jego życia, pozostał jej wierny do dziś.

To właśnie on u progu tych ważnych przemian otrzymuje nomina-
cję na komendanta ZSP, st. chor. poż. Zbigniew Witaszczyk wykonuje 
jednocześnie zadania komendanta rejonowego straży pożarnych. W tym 
czasie w  skład  łaskiej KR SP wchodzą: Zbigniew Witaszczyk, Marek 
Okupiński, Aniela  Nykiel, Marek  Ceran  i  Sławomir  Nastarowicz,  zaś 
w składzie ZSP znajdują się: Marian Arlit, Andrzej Badziak, Sławomir 
Błaszczyk, Krzysztof Brocki, Marian Brocki, Henryk Bruk, Kazimierz 
Bulzacki,  Stanisław  Chojnacki,  Zbigniew  Chruściel, Włodzimierz  Fi-
dler, Ryszard Hruszka, Mieczysław Kolasa,, Tadeusz Konrad, Jan Krata, 
Jerzy Kucharski, Włodzimierz Kulczyński, Mirosław Maciejewski, An-
drzej Michalak, Józefa Parada, Zbigniew Pietrzykowski, Marian Podwy-
socki, Krzysztof Śledziński, Jacek Tomczyk i Janusz Zduniak. 

Ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Barcz
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Drużyna Widzewa do lat 16 zakończyła bez 
porażki  najpierw  zmagania  ligowe,  następnie 
turniej  strefowy,  wreszcie  turniej  półfinałowy 
mistrzostw Polski oraz w końcu  i  sam  turniej 
finałowy. W  jej barwach grały w  tym sezonie 
trzy uczennice z gimnazjum w Kolumnie Justy-
na Rudzka, Daria Kowalczyk i Natalia Łacwik. 

„Jesteśmy niepokonane  i w pełni zasłuży-
łyśmy na złote medale. To są przeżycia nie do 
opisania. Dziewczyny ciężko pracowały na ten 
sukces,  za  co  im  z  całego  serca  dziękuję.  Je-
stem dumna z całego zespołu” - podsumowała 
sezon po zwycięskim finale dla portalu pzkosz.
pl trener Anna Chodera.

Turniej  finałowy,  w  którym  wystąpiło  8 
najlepszych  drużyn  w  tej  kategorii  wiekowej 
w kraju, został rozegrany w Gnieźnie. Dziew-
częta pokonały w grupie MKK Sokołów Pod-
laski  49:43, MKS  Kusy  Szczecin  71:59  oraz 
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63:28 .

W półfinale Widzew jako zwycięzca grupy 
B zmierzył się z drugim zespołem grupy A Ślęzą 

SUKCES
KOSZYK AREK
Z KOLUMNY
Trzy uczennice z gimnazjum w Kolumnie 
grające w barwach łódzkiego Widzewa 
zostały mistrzyniami Polski do lat 16 
w koszykówce. W tym sezonie zespół ten 
nie przegrał ani jednego meczu!

Przybyłych gości przywitała przepiękna,  słoneczna pogoda. Budy-
nek  szkoły  i  jego  najbliższe  otoczenie  zmieniły  się w  tym dniu w  te-
ren beztroskiej zabawy, śmiechu i radości. Mogliśmy oglądać występy 
artystyczne  tancerzy, występ Teatru  z Buczku  „Buczek Story”. Podzi-
wialiśmy również występy wokalne i taneczne uczniów szkoły. Pięknie 
występowały w tańcu i piosence także dzieci z Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego w strojach specjalnie zakupionych przez rodziców.

PIKNIK RODZINNY W TEODORACH
W Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Teodorach zorganizowano Piknik Rodzinny, którego 
hasłem przewodnim był „Kosmos” (21 maja br.). Jest to cykliczna impreza plenerowa mająca na celu integrację pracowników szkoły 
z członkami społeczności lokalnej. Otwarty charakter pikniku oraz jego uniwersalna formuła przewidująca atrakcje dla starszych 
i młodszych zachęcały do uczestnictwa w nim całe rodziny. Wszystko to w kosmicznym stylu.

Wrocław wygrywając 51:46. W trzymającym do 
ostatnich sekund w napięciu meczu finałowym 
(7  minut  przed  końcem  Widzew  przegrywał 
33:40)  zespół  łodzianek  pokonał  53:51  po  raz 
drugi grupowe rywalki z Sokołowa Podlaskiego 
i mógł cieszyć się ze złotych medali.

Tak wspaniały wynik został wypracowany 
dzięki  znakomitej  współpracy  szkoły  z  klu-
bami  z  PTK  Pabianice  oraz  umowie  szkole-
niowej  z  Widzewem  Łódź  i  odpowiedniemu 
systemowi  szkolenia  z  zakresu  koszykówki 

w klasie sportowej w gimnazjum w Kolumnie. 
Wieloletnia praca dziewcząt zaowocowała do-
skonałymi  wynikami.  Oprócz  wymienionych 
dziewcząt  na  ten  sukces  zapracował  również 
sztab trenerski odpowiedzialny za cały proces 
szkolenia: Mariola Szymańska oraz Alicja Ste-
fańczyk z PTK Pabianice (macierzysty klub za-
wodniczek), Anna Chodera, Sylwia Wieczorek 
z Widzewa Łódź oraz Jarosław Wełna z gimna-
zjum w Kolumnie.

J.W.

Bogaty program tego rodzinnego spotkania obejmował również gry 
i  zabawy oraz konkursy dla dzieci  i  rodziców, w których  sprawnością 
fizyczną i bystrością intelektu mogły wykazać się mamusie i tatusiowie, 
ciocie i wujkowie, bracia oraz siostry. Szczególne zainteresowanie wśród 
przybyłych  wzbudzały  liczne  konkursy  i  konkurencje.  W  regeneracji 
utraconych sił pomogła także konsumpcja przysmaków. Współorganiza-
torami i sponsorami byli głównie rodzice dzieci przedszkolnych i szkol-
nych, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Lidia Turajczyk, Mirosława Kubik
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Ogromnym sukcesem może poszczycić się Karolina Kubiak, która 
reprezentując kadrę narodową seniorów w formule kick light przywiozła 
z Włoch Puchar Świata! Dzielna zawodniczka przeszła jak burza przez 
eliminacje  pokonując  reprezentantkę  z Turcji werdyktem 3:0.  Półfinał 
turnieju był bardzo emocjonujący. Przeciwniczką Karoliny okazała się 
gospodyni z Włoch, jednak i ona nie zagroziła jej w drodze do wielkiego 
finału. W ostatnim pojedynku nasza zawodniczka zmierzyła się z repre-
zentantką Francji. Walka była bardzo wyrównana i do ostatniej rundy nie 
było wiadomo kto zwycięży. Ostatecznie to właśnie Karolina okazała się 
lepsza i wygrała na punkty wynikiem 3:0. Należy nadmienić, że katego-
ria Karoliny, seniorek do 50 kg, była najliczniejsza w formule kick light.

PUCHAR ŚWIATA KAROLINY KUBIAK! 
Odbywający się na początku czerwca Puchar Świata WAKO we Włoskim Rimini z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii 
łaskiego sportu. W imprezie wzięło udział ponad 1000 zawodników, a nasi podopieczni startowali w barwach biało-czerwonych, 
dumnie reprezentując Polskę, grupę PROYAMA oraz Kadrę Narodową PZKB.

Taki wyjazd i rywalizacja w biało-czerwonych barwach na ogromnej 
imprezie  to  spełnienie  sportowych marzeń. Karolina,  jako  ojców  tego 
ogromnego sukcesu bez wahania wskazuje trenerów grupy PROYAMA, 
sensei  Stanisława  Kołodziejskiego  oraz  sensei  Dawida,  którzy  całym 
sercem wspierają wszystkich zawodników, zarówno podczas treningów, 
jak i na zawodach.

W Pucharze Świata bili  się  również nasi młodsi zawodnicy,  repre-
zentujący  kadetów  starszych  PZKB.  Angelika  Szczepańska,  kadetka 
starsza do 60 kg, wywalczyła drugie miejsce, pokonując Włoszkę w eli-
minacjach. Pokazała, że ostatnio zdobyte mistrzostwo Polski to dopiero 
początek. Natomiast Hubert Kudra, startujący w kadetach starszych po-
wyżej 65 kg, zaprezentował wiele swoich umiejętności kickboxerskich 
i ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu. Zabrakło zaledwie jed-
nego  ciosu w ostatniej  sekundzie walki,  aby  pokonać  silnego Bułgara 
i wywalczyć awans do finału. Pomimo przegranej walka Huberta była 
znakomita. We Włoszech łącznie zdobyliśmy trzy krążki w każdej bar-
wie, jeden złoty, srebrny oraz brązowy.         Dawid Kołodziejski

PODZIĘKOWANIE
W dniu  18.03.2016  r.  zorganizowany  został  przez Liceum Ogólno-

kształcące w Kolumnie przepiękny wieczór poetycko-muzyczny poświę-
cony pamięci  naszego kochanego brata Zdzisława  Jaskuły,  który  zmarł 
24.10.2015 r. Wysoki poziom artystyczny występujących uczniów świad-
czył o bardzo dużym wkładzie pracy, zarówno ze strony nauczycielek po-
lonistek Elżbiety Kowary, Agnieszki Palinceusz, jak i samych uczniów-
-aktorów. Za ten wspaniały, wzniosły i wzruszający wieczór z całego serca 
dziękujemy.

Bardzo  serdeczne  podziękowania  kieruję  do  wszystkich  działaczy-
-społeczników Kolumny,  do  ludzi  współdziałających  ze  szkołą  w  celu 
zorganizowania spotkania oraz do osób, na czele z panem burmistrzem 
Gabrielem Szkudlarkiem, biorących udział w spotkaniu i do tych, którzy 
ciepło i przyjaźnie wspominali Zdzisia podczas tej uroczystości. Dyrekcji 
szkoły, nauczycielom i pracownikom szkoły składam serdeczne i gorące 
podziękowania. Wszystkim  zebranym,  kolegom  i  przyjaciołom mojego 
brata życzę zdrowia,  samych wspaniałych dni  i należnego wypoczynku 
wakacyjnego. 

Z wdzięcznością i sympatią siostra zmarłego Zdzisia, 
Jadwiga Fil z rodziną oraz braćmi Ryszardem i Januszem 
z rodzinami.



Wysokie  czerwcowe  temperatury,  a  zapewne 
także zły stan techniczny pojazdów były ostat-
nio  przyczyną  wielu  pożarów  samochodów, 
m.in. w rejonie Aleksandrówka w ogniu stanął 
peugeot,  a  przyczyną  pożaru  była  niesprawna 
instalacja elektryczna. Następnego dnia na dro-
dze ekspresowej S-8 zapalił się renault laguna 
i tu także powodem był zły stan techniczny po-
jazdu, a ściślej mówiąc – rury wydechowej. 5 
czerwca znów płonął ford eskort – tym razem 
w Wiewiórczynie, gdzie kolejny raz dała o so-
bie znać wadliwa instalacja elektryczna.

We wszystkich  tych przypadkach  interwe-
niowali strażacy, bo kierowcy samodzielnie nie 
byli w stanie dać sobie rady z ognie. Pożar po-
jazdów  jest bowiem zwykle gwałtowny  i bar-
dzo niebezpieczny.

(ER) 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w lipcu

Ten  wypadek  mógł  skończyć  się  dużo  go-
rzej. Jadąca renault megane ulicą Warszawską 
32-letnia mieszkanka  powiatu  łaskiego  z  nie-
znanych powodów uderzyła nagle w przydroż-
ny słup w rejonie szpitala. Siła uderzenia była 
tak duża, że cały bok pojazdu został poważnie 
uszkodzony, a będąca w ciąży kobieta doznała 
dotkliwych obrażeń. Odwieziono ją do szpitala. 
Na szczęście ran nie odniosło 3-letnie dziecko 
będące w  samochodzie.  Jak  się  okazało,  było 
dobrze przypięte w samochodowym foteliku.

(ER)

WYPADEK NA 
WARSZAWSKIEJ

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2016 roku 
mija termin wniesienia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za II kwartał 
2016 r.

Jednocześnie  informuję,  że  opłaty  za  go-
spodarowanie  odpadami komunalnymi należy 
uiszczać  na  indywidualne  rachunki  bankowe, 
zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

MIJA TERMIN

Wyścig  kolarski  juniorów  po  Ziemi  Łódzkiej 
odbędzie  się  17-20  sierpnia,  m.in.  w  rejonie 
Buczku, Łasku i Sędziejowic. Zmiana terminu 
podyktowana jest natłokiem wydarzeń w ciągu 
lata.

Alarmy  bombowe  -  ich  seria  przetoczyła  się 
8 czerwca przez cały kraj, także ziemię łaską. 
W powiecie odnotowano 6 przypadków anoni-
mowych  zgłoszeń.  Obyło  się  bez  dotkliwych 
ewakuacji,  jedynie  w  łaskim  KRUS  takową 
zarządzono.

WARTO WIEDZIEĆ

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 
 
 
 

Wakacje z Biblioteką:  
- kreatywnie z biblioteką  
 
- przedstawienie „Niewychowany 
Czerwony Kapturek”  
-„No to pograne” -  turniej gier 
planszowych  
- „Piracka przygoda” – zabawa plenerowa  
- Warsztaty kaligrafii  
- kreatywne tworzenie świata bajek  
- „Poznawanie lokalnej historii” – 
wycieczka do Muzeum Historii Łasku 
oraz łaskiej kolegiaty  

 
27.06-08.07 
 
30.06 
 
5-8 
 
12 
13-15 
19-21 
27 

  
BP w Łasku – filia we 
Wrzeszczewicach/ Bałuczu 
SP w Bałuczu, plac Muzeum 
Historii Łasku  
BP w Łasku  
 
plac 11 Listopada  
BP w Łasku – filia dla dzieci  
 
Muzeum Historii Łasku, 
kolegiata  

BP w Łasku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wakacje z ŁDK : 
- zawody i zajęcia  modelarskie,  
- gry i zabawy na świeżym powietrzu  
- warsztaty plastyczne 
- warsztaty ceramiczne 
- warsztaty jogi  
- spektakl plenerowy dla dzieci  

 
24, 25, 26, 27, 28  
26, 27, 28, 29 
11, 13, 18, 20 
5, 6, 7, 8 
12 
14 

 
 
 
 
ŁDK, ogród ŁDK,  
plac 11 Listopada    
 

 
 
 
 
ŁDK 
 

3. 4. Festiwal Róż  2-3 ŁDK,  
plac 11 Listopada  

gmina Łask  

4. 
 

„Wakacje na wesoło” – na Orliku w 
Kolumnie 

4 – 8, 11-15  boisko Orlik 2012                 
w Kolumnie   

Filia ŁDK                       
w Kolumnie 

5.  „Piraci na Orliku” – impreza plenerowa  14 boisko Orlik 2012                 
w Kolumnie   

CSiR  
w Łasku  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Łaska Liga Tenisowa, turnieje  

i młodzieżowe mistrzostwa Łasku  
w tenisie ziemnym  

lipiec  CSiR – korty tenisowe  CSiR w Łasku  

 2. Orlikowa Wakacyjna Liga  
w piłce nożnej, siatkówce  
i streetballu 

lipiec  boisko Orlik 2012                 
w Kolumnie   

CSiR w Łasku  

3. Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej  2-3, 16-17, 23, 
30-31  

kąpielisko miejskie  ŁMLKS „Łaskovia”  
  

4. Otwarte nocne zawody                    
wędkarskie z okazji Święta Policji  

23-24 kąpielisko miejskie  
w Łasku  

Koło PZW Grabia 
Łask 

 
 
 

W „KASTORZE” MYŚLĄ O ZIMIE…

- Ciepła w kolorystyce, zarówno w gład-
kich  jak  i kolorowo drukowanych  tkaninach. 
A  urozmaicone  kobiece  dodatki  dodają  jej 
jeszcze więcej  ciepła. Baza kolekcji  to bluz-
ki: biznesowe i wizytowe. Wykonane z natu-
ralnych  tkanin  bawełnianych,  wiskozowych, 
jak  i  mieszanek  wiskozy  i  jedwabiu.  Uzu-
pełnieniem  ich  są  różnego  rodzaju  spódnice 
i  spodnie oraz wełniane wdzianka. Tutaj  jest 
duże zróżnicowanie tkanin – od żakardów po-
przez gładkie wełny i tencel. W kolekcji poja-
wiają się sukienki o charakterze codziennym 
i wizytowym.

Łaski „Kastor”  to przede wszystkim mę-
skie  koszule,  których  znakomita  większość 
trafia do  polskich  klientów,  ale  i    zagranicz-
nych. Na zachodzie Europy koszule z Łasku 

sprzedawane  są  pod  tamtejszymi  markami, 
choć znakomitą część pracy przy ich tworze-
niu wykonują nasi inżynierowie i panie pracu-
jące przy nowoczesnych maszynach.

Jakie  koszule  dziś  dominują?  –  pytamy 
prezesa Ireneusza Krawczyka. – Koszule wi-
zytowe, klasyczne, zgodne z  trendami mody, 
z  nadrukami,  zróżnicowanym  wzornictwem. 
Klasyczna koszula wciąż dominuje w szafach 
panów, ale i ona się zmienia. Oczywiście tren-
dy są różne, ale niezbędna jest dobra tkanina 
i wysokiej klasy wzornictwo. Koszule niebie-
skie  wciąż  są  modne,  ale  w  różnych  odcie-
niach. U każdego pana powinna  też  być ko-
szula  biała,  często  oryginalnie  wykończona, 
z dobrej tkaniny.  
 (P)

Ledwo zaczęło się lato, a w łaskim „Kastorze” tradycyjnie już o tej porze roku 
myślą o sezonie jesień – zima 2016/2017. Jaka będzie najnowsza kolekcja? Na to 
pytanie odpowiada wiceprezes ds. rozwoju produkcji Jolanta Bujnowska.

PŁONĄ POJAZDY
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