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4 lipca (sobota)

10.30-15.30  konferencja popularyzująca walory 
użytkowe róży (wstęp wolny) Łaski Dom Kultury, 
ul. Narutowicza 11 

5 lipca (niedziela) 

PiKNiK RoDziNNy - Plac 11 listoPaDa (RyNeK)

10.00 orkiestra Dęta Łaskiego Domu Kultury
10.30 otwarcie 3. Festiwalu Róż 

-  wręczenie nagród za strzelanie do tarczy z różą 
Łaskiemu Bractwu strzelców Kurkowych 

-  występ artystyczny dzieci ze szkoły Podstawowej 
nr 5 w Łasku

11.00 zespół Pieśni i tańca „Dobroń”
11.30  Pokazy sztuk walki w wykonaniu Łaskiego Bractwa 

thratlonu sztuk Walki
12.00  zespół Pieśni i tańca „ziemia sędziejowicka” 

przy GoK w sędziejowicach
12.30  spektakl dla dzieci „Kreatywny cyrk” - sHoW aRt. 

Jakub Kołosko 
13.00 zespół sygnalistów Myśliwskich „Rabiec”
13.30 Pokaz mody męskiej firmy MMeR
13.45 zespół sygnalistów Myśliwskich „Rabiec” 
14.10  zespół Wokalny Koła Kobiet Wiejskich z orchowa
15.00  Polski zespół Muzyki i tańca cygańskiego 

„cztery struny skrzypiec”
16.20 Blok ŁDK 
18.00 zespół „abraham Kenner Band”

iMPRezy toWaRzyszĄce: 
WystaWa i sPRzeDaż Róż, PielęGNacJa 

i ocHRoNa Róż - PoRaDy

9.00  Marszobieg Rodzinny o „ŁasKĄ Różę”. start 
ul. Podleśna os. Przylesie (teren obok pływalni krytej)

10.00 Mały Gordon Bennett
10.00-18.00  Wspólne gotowanie pn. „ŁasKie KUliNaRia”
11.00-13.00 „Wypieki z różą”- warsztaty kulinarne 
10.30-12.00 Warsztaty Florystyczne - i część
12.30-14.00 Warsztaty Florystyczne - ii część
12.30-15.00  Gry i zabawy dla dzieci - szczudlarze, 

wielkie bańki, malowanie buzi
13.00  Parada bryczek konnych. trasa przejazdu: 

ul. Narutowicza, 9 Maja, Południowa (obok 
starostwa Powiatowego), Jana Pawła ii, 
zakończenie - teren rekreacyjny ul. Narutowicza 28

13.40  Prezentacja bryczek i koni - teren rekreacyjny 
ul. Narutowicza 28

14.00  „Róża z Byle czeGo”- prezentacja prac 
konkursowych. Rozstrzygnięcie konkursu 
godz. 16.20 

PRoGRaM 
3. FestiWalU Róż

3. Festiwal Róż odbywać się będzie pod patronatem Grażyny 
Błęckiej-Kolskiej, znakomitej polskiej aktorki pochodzącej z Łasku.

19 maja br. na uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Łodzi 
uhonorowane zostały kobiety niezwykłe, laureatki konkursu 
Lady D im. Krystyny Bochenek (lady D - skrót angielskiego 
określenia Lady Disablet - dama niepełnosprawna).

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano edycje wojewódzkie 
konkursu. Jego organizatorami w województwie łódzkim byli: poseł 
na Sejm Małgorzata Niemczyk i Oddział Łódzki Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs objęli honorowym patronatem: wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i pre-
zydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełno-
sprawnych kobiet naszego województwa, wnoszących istotny wkład 
w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw

Nagrody wręczano w pięciu kategoriach. Z powiatu łaskiego dwie 
panie osiągnęły sukces, zajmując drugie miejsca w kategoriach: 
- „dobry start” - Karolina Lipowska 
- „życie zawodowe” - Janina Owczarek.

Pani Janina Owczarek od 18 lat pracuje w ośrodku wsparcia - Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Łasku, gdzie zajmuje się osoba-
mi niepełnosprawnymi.

Obu paniom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dal-
szych poczynaniach.<

Maria Lipowska - ŚDS Łask
Aleksandra Gabryjączyk - PCPR Łask

89 uczniów (40 ze szkół podstawowych i 49 z gimnazjów), 
w dniu 2 bm. przystąpiło do ostatniego etapu potyczek 
matematycznych, które odbyły się w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 w Łasku. Uczniowie biorący udział w potyczkach to laureaci 
I miejsc w swych kategoriach wiekowych z następujących 
powiatów: łaski, poddębicki, pajęczański, pabianicki - gmina 
Dobroń, sieradzki, wieruszowski i zduńskowolski.

Organizatorzy to: Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień 
„Asymptota” - Czesława Knul oraz nauczyciele uczący matematyki 
w PG nr 1 w Łasku - Aneta Malinowska i Alina Lach. 

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 (łącznie 27 osób) otrzy-
mali wartościowe nagrody książkowe ufundowane dzięki sponsorom: 
Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi”, Starostwu Powiato-
wemu w Łasku, gminie Łask, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Łasku, Państwu Małgorzacie i Markowi Dolatom, 
Ewie i Jarosławowi Buss, dr Bogdanowi Wasilewskiemu - Polwet - 
Centrowet sp. z o.o., Sylwestrowi Jakubczakowi - dyrektorowi Oddz. 
Banku Pekao w Sieradzu. Przyznano również 7 wyróżnień.< 

Czesława Knul
prezes OPRU „Asymptota” w Łasku 

Potyczki Matematyczne

Laureatki 
konkursu Lady D



Otwarto muzeum 
w rynku

JARMARK PEŁEN SŁOŃCA
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Tym razem otwarcie Jarmarku, z tradycyj-
nym wystrzałem armatnim, odbyło się na estra-
dzie przed Łaskim Domem Kultury. Przybyli 
liczni goście, których powitał gospodarz bur-
mistrz Gabriel Szkudlarek. Na estradzie widzie-
liśmy m.in. starostę łaskiego Teresę Wesołowską, 

Dawno nie było tak udanego 
Jarmarku Łaskiego. Z pewnością 
ma w tym swój udział aura - 
tym razem wprost upalna, ale 
też organizatorzy spisali się na 
medal. Sto różnorodnych stoisk 
i atrakcyjne występy na dwóch 
estradach - wszystko to sprawiło, 
że niemal w całodniowym bloku 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
interesującego.

Początki tej placówki sięgają lat osiemdziesiątych, gdy zaczę-
to zbierać pamiątki dotyczące dziejów Łasku. Z muzeum nic wtedy 
nie wyszło, ale ziarno zasiane wykiełkowało w 1997 roku. To wte-
dy Krystyna Kosierb, ówczesna szefowa biblioteki publicznej przy-
gotowała wraz z bibliotekarkami pierwszą ekspozycję muzealną.  

11 maja br. Komisja Okręgowa nr 26 zarejestrowała zgłoszenia czte-
rech kandydatów: 1/ Jacek Nowicki, 55 lat, wykształcenie zawodowe, 
zawód rolnik, miejsce zamieszkania Borszewice Kościelne; 2/ Monika 
Mrowińska, 45 lat, wykształcenie średnie, zawód ogrodnik, miejsce za-
mieszkania Łopatki; 3/ Iwona Ratajczyk, 33 lat, wykształcenie wyższe, 
zawód prawnik, miejsce zamieszkania Aleksandrówek; 4/ Tomasz Wi-
taszczyk, 26 lat, wykształcenie średnie, zawód technik rolnik, miejsce 
zamieszkania Borszewice Kościelne.

Na podstawie wyników głosowania poszczególni kandydaci otrzy-
mali następującą ilość ważnych głosów: Jacek Nowicki - 48, Monika 
Mrowińska - 40, Iwona Ratajczyk - 29, Tomasz Witaszczyk - 19. Gmina 

WybOry  
do Izby Rolniczej

31 maja br. Komisja Okręgowa nr 26 z siedzibą w Urzędzie 
Miejskim w Łasku w godzinach od 8 do 18 przeprowadziła wybory 
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
W Komisji pracowali: Ewa Krysiak-Miksa - przewodnicząca 
Komisji, Mirosław Klimczak - zastępca przewodniczącego, 
Sebastian Sałagacki - sekretarz, Stanisław Bordowicz - członek, 
Ryszard Pietrzykowski - członek. 

Łask jest okręgiem dwumandatowym, do Rady Powiatowej Izby Rolni-
czej weszli: Jacek Nowicki i Monika Mrowińska. 

Na 3175 uprawnionych do głosowania udział w głosowaniu wzięło 
99 osób. Wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwało-
ści w działalności na rzecz rolników. Wyborcom dziękujemy za udział 
w wyborach.<

Ewa Krysiak-Miksa 
przewodnicząca Komisji Okręgowej nr 26

Na ten moment łaskowianie czekali przynajmniej od kilkudziesięciu 
lat. 6 czerwca br. spełniło się ich marzenie - w odrestaurowanej 
kamieniczce w rynku otwarto Muzeum Historii Łasku.

14



Rekrutacja do przedszkoli
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17 maja br. chór Benedictus Cantus z kościoła 
pw. św. Faustyny wziął udział w przeglądzie pie-
śni maryjnej organizowanym przez wójta Dobro-
nia. Byłem, wysłuchałem, śpiewali pięknie, godnie 
reprezentowali Łask. Na koniec wszystkie chóry 
przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego 
z Dobronia wykonały wspólnie kilka pieśni, w tym 
Chwalcie łąki umajone. Zabrzmiało patetycznie 
i podniośle.

Na procesji Bożego Ciała tradycyjne było wie-
lu mieszkańców i gości. Wracając po uroczystości 
mijam kilkunastometrową kolejkę po lody i do-
chodzę do ołtarza urządzonego przez strażaków. 
W tym momencie zaczyna wyć syrena. Kilku dru-
hów rzuca sprzęty, rękoma przyciskają czapki (są 
w mundurach) i ile sił w nogach biegną na skróty 
do remizy. To ich zwykłe zachowanie.

Dzień, noc - zawsze są gotowi nieść pomoc 
i za to należy się im nasza wdzięczność i szacunek.

Po promocji książki Łask 1914-1950 w rela-
cjach rodzinnych i poświęceniu tablicy upamięt-
niającej Zygmunta Sosnowskiego (relacja w Pa-
noramie na str. 21), nasz Honorowy Obywatel po-
prosił o pokazanie muzeum. Ocenił, że jest piękne. 
W pewnej chwili mówi mi: - Gabrielu, wpisałeś 

się na trwałe w historię Łasku. A wiesz czym? Po-
mnikiem i muzeum. Odpowiadam:- Marku, Ty nie 
wiesz ile złośliwości doznałem z powodu pomnika. 
Na to ten wybitny historyk, profesor PAN, mieszka-
niec Warszawy mówi: - Pomnik jest cudny, skromny 
a zarazem bardzo wyrazisty. I dalej kontynuuje: - Wy 
wyprzedziliście Warszawę, która na stulecie Bitwy 
Warszawskiej zamierza postawić łuk tryumfalny.

6 czerwca oficjalne otwarcie muzeum w nowej 
siedzibie. Wśród wielu gości Jolanta Chełmińska 
wojewoda łódzki. Oceny bardzo pozytywne. Nie-
którzy konstatują: - ten budynek z zewnątrz nie wy-
gląda na taki duży jak jest faktycznie. 

W trakcie uroczystości otwarcia muzeum Pan 
Ryszard Wasilewski wręcza mi swój tomik wierszy 
Szpilki i szpikulce z piękną dedykacją: „Panu Ga-
brielowi Szkudlarkowi z szacunkiem i uznaniem 
dla Pana dokonań”. 

Sam Jarmark red. W. Leśniewicz ocenił Jar-
mark Łaski /.../ wypadł bardzo okazale. Były 
atrakcje dla osób w każdym wieku, ciekawe i dla 
miejscowych i dla przyjezdnych - Nasz Tygodnik 
z 12.06 str. 4. Rzeczywiście było radośnie, piękna 
pogoda, 100 wystawców, tłum ludzi - to ocena red. 
Leśniewicza, piękne koncerty i trzeba było być, 

Czerwiec jest miesiącem pełnym różnych wydarzeń, imprez, uroczystości. 
Ograniczona objętość Panoramy zmusza do dyscyplinowania przekazu. 
Jednak pewne wydarzenia, opinie, spostrzeżenia chcę Państwu przekazać 
- także ku pamięci. Czynię to według ich chronologicznego układu.

aby ocenić wspaniałą atmosferę stworzoną przez 
Golec uOrkiestrę.Podchodzi do mnie miła bru-
netka: Powiedziano mi, że jest pan burmistrzem, 
gratuluję,bardzo się cieszę, że mogę tu być, jestem 
z Kępna. Na samochodach tablice rejestracyjne po-
twierdzające udział gości z wielu ościennych miast. 
W trakcie koncertu Ł. Golec zaprosił na scenę 
chłopca z trąbką, jak się okazało mieszkańca Zgie-
rza. Ustaliłem - nie była to żadna ustawka.

Dziś w ramach projektu Pociągiem w łódzkie 
organizowanego przez województwo, w Łasku 
zagościło 180 turystów z Łodzi. Powitałem ich, 
opowiedziałem o Łasku. Podzieleni na grupy od-
wiedzili także Buczek, Dobroń, Sędziejowice i Ze-
lów. Na zwiedzających duże wrażenie zrobiły na-
sze zabytki, podobało się muzeum i park miejski. 
Odwiedzili rynek. Rodzinnie i grupowo fotografo-
wali się na tle Pomnika Niepodległości. Także Wi-
told Stępień marszałek województwa fotografował 
bawiące się przy fontannie dzieci oraz rynek. Pan 
marszałek ma swój udział w rewitalizacji naszego 
reprezentacyjnego placu, a także kolegiaty. Za ten 
udział dziękujemy.<
13 czerwca 2015

Gabriel Szkudlarek

Łaskie przedszkola w roku szkolnym 
2015/2016 dysponują łącznie 600 miejscami, 
w tym: 
• Przedszkole Publiczne nr 1 - 100
•  Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek - 

100
•  Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tu-

wima - 125
•  Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko - 

125
•  Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty 

(w Kolumnie) - 150. 

Ogólnie zmniejszyła się liczba dzieci 
w wieku przedszkolnym, w związku z tym 
dla zapewnienia potrzeb edukacji przed-
szkolnej w naszej gminie wystarczającą jest 
liczba 600 miejsc w przedszkolach. Zaobser-
wowano, że z roku na rok jest coraz większe 
zapotrzebowanie na opiekę dla dzieci młod-
szych w grupie żłobkowej. Burmistrz Łasku 
podjął decyzję o zmniejszeniu liczby grup 
przedszkolnych z 5 do 4 w Przedszkolu Pu-
blicznym nr 1, a utworzeniu w nim drugiej 
grupy żłobkowej.

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 
2015/2016 do grup żłobkowych przyjęto 46 
dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

Do łaskich przedszkoli deklaracje o kontynu-
owaniu wychowania przedszkolnego przez dziec-
ko w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 
2015/2016 złożyło w sumie 413 rodziców. 

W związku z powyższym komisje rekruta-
cyjne prowadziły nabór na 187 wolnych miejsc 
w przedszkolach.

Ogółem na rok szkolny 2015/2016 przyjęto do 
łaskich przedszkoli na wolne miejsca 180 przed-
szkolaków. Pozostało jeszcze 7 wolnych miejsc 
w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku.<

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji 
i Spraw Społecznych UM w Łasku

Społeczność szkolna zadbała, aby wolontariusze jak najwięcej zoba-
czyli i poznali arkana polskiej kultury. Sanaz i Armen obejrzeli łaski ry-

nek i kolegiatę, spacerowali 
uliczkami miasta i podziwiali 
jego urok. W czasie wyciecz-
ki rowerowej doliną Grabi za-
chwycali się polską przyrodą. 
Bardzo smakowały im pierogi, 
gołąbki i tradycyjny schabowy. 
Sanaz wraz z trzecioklasista-
mi uczyła się poloneza, trzeba 
przyznać, że wychodziło jej to 
znakomicie, podobnie jak gra 
w siatkówkę.<

PG

POwiEw egzOTyKI
W dniach 18-22 maja br. na korytarzach szkolnych w gimnazjum 
nr 2 w Łasku można było usłyszeć rozmowy w języku 
angielskim i polskim, bowiem społeczność szkolna gościła 
młodych wolontariuszy z Iranu i Armenii. Sanaz i Armen - nasi 
nietuzinkowi goście - pięć godzin dziennie prowadzili zajęcia dla 
uczniów, w ramach których przybliżali tradycję, kulturę swoich 
krajów, motywowali do nauczania języka angielskiego, wnosili 
ciepłą atmosferę i przyjazny klimat. Na co dzień mieszkali 
u gimnazjalistów, Maryli Ciszewskiej i Filipa Berlińskiego, 
którzy wraz z rodzicami stanęli na wysokości zadania i podjęli 
obcokrajowców zgodnie z przysłowiem o polskiej gościnności. 
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SESJA RADY MIEJSKIEJ w Łasku - na 
ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu radni 
zajęli się m.in. absolutorium dla burmistrza za  
realizację budżetu za 2014 rok,  zmianą skła-
du osobowego Rady Społecznej przy GPZOZ 
i powołaniem zespołu do zaopiniowania kan-
dydatów na ławników do sądów powszechnych 
na kadencję 2016-2019.
RADNI RADY POWIATU - obradować będą 
na sesji w dniu 3 lipca (godz. 13.30) w sali Sta-
rostwa Powiatowego. Zajmować się będą m.in. 
sprawami finansowymi powiatu.
AMERYKAŃSCY żołnierze stacjonujący 
w łaskiej 32. BLT posadzili drzewka w parku 
przy łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych (90 
drzew i 100 krzewów). 
CHORZESZÓW - tutejsza OSP obchodziła 
95-lecie istnienia. Z tej okazji  druhowie gościli 
m.in. starostę Teresę Wesołowską i przewodni-
czącego Rady Powiatu Marka Aulaka. Najbar-
dziej zasłużeni strażacy uhonorowani zostali 
odznaczeniami.
WAKACJE z biblioteką - w książnicy publicz-
nej w Łasku podczas lipca i sierpnia odbywać 
się będą imprezy dla dzieci, m.in. prezento-
wane będą spektakle teatralne, warsztaty lite-
rackie, warto wybrać się też na „Spotkanie ze 
Smerfami”. Bywalcy biblioteki w tym czasie 
będą mogli korzystać darmo z internetu. 
KONKURS na dyrektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Kolumnie - jeszcze kilka dni, 
bo do 1 lipca, można składać  oferty na ogło-
szony przez burmistrza konkurs.
TURYŚCI coraz częściej zaglądający do Ła-
sku zachwycają się rynkiem i muzeum, zadzi-
wieni są bogatą ofertą wydawniczą i licznymi 
gadżetami, które na pamiątkę można nabywać 
w grodzie nad Grabią, a także ogródkami piw-
nymi znajdującymi się na rynku. Sami łasko-
wianie nie zawsze doceniają te atrakcje…
W LASACH wokół Łasku i w okolicznych 
gminach pojawiły się już jagody. Z grzybami 
jest znacznie gorzej, bo runo wymaga wody, 
a deszczu w ostatnich tygodniach było jak na 
lekarstwo.
PIORUN podczas burzy spowodował w Cho-
ciwiu śmierć mieszkańca Widawy. 42-letni 
mężczyzna, jak się okazało, schronił się pod 
drzewem.
DO SZPITALA w Bełchatowie trafił 70-letni 
łodzianin kierujący Renault Clio, który w miej-
scowości Czarny Las w gm. Buczek źle się po-
czuł i zjechał na przeciwległy pas drogi, a na-
stępnie uderzył w drzewo. Policjanci i strażacy, 
którzy przybyli na miejsce zdarzenia, podjęli 
reanimację mężczyzny aż do przyjazdu karetki 
pogotowia ratunkowego. Do szpitala odwiezio-
no także 70-letnią pasażerkę pojazdu.
CZOŁOWE zderzenie VW Caddy i Iveco - na 
prostym odcinku drogi w miejscowości Pod-
górze, gm. Widawa - kierujący VW 55-letni 
mężczyzna zderzył się z Iveco, którym kiero-
wał 25-latek. Kierowca VW trafił do szpitala 
w Sieradzu z licznymi obrażeniami ciała. Oko-
liczności tego zdarzenia badają funkcjonariu-
sze policji z Widawy.<

Pod hasłem róży koloru nieba organizuje-
my w 2015 r. 3. Festiwal Róż w Łasku. Imprezę 
gminną objęła swym patronatem Pani Grażyna 
Błęcka-Kolska.

W ogrodach pęcznieją pąki królowej kwia-
tów i zapowiadają zbliżający się termin kolejne-
go święta w naszej gminie propagującego upra-
wę róż. Tradycyjnie odbędzie się ono w pierw-
szy weekend lipca. W sobotę 4.07.2015 r. za-
praszamy do Łaskiego Domu Kultury na kolejną 
konferencję, w niedzielę 5.07.2015 r. zaprasza-
my do wspólnej zabawy na łaskim rynku.

Tak jak w latach ubiegłych najistotniejszy 
będzie nasz produkt lokalny wystawiony do 
podziwiania w postaci 100 odmian róż podczas 
konferencji i prezentowany na stoiskach han-
dlowych na Placu 11 Listopada, gdzie będzie-
my mogli nabyć upatrzoną przez siebie roślinę 
podczas festynu. Przygotowujemy także coś 
specjalnego. Dopełnieniem konferencji będzie 
występ wielkiej łódzkiej śpiewaczki Joanny 
Woś i oczywiście tort urodzinowy.

3. Festiwal Róż w Łasku
W niektórych kulturach 
Niebieska Róża tradycyjnie 
oznacza osiągnięcie niemożliwe 
lub nigdy nie kończące się 
dążenie do tego, co inni uważają 
za niemożliwe.

Róża ma różne oblicza. Dzięki przychylno-
ści i pomocy Nadleśnictwa w Kolumnie i Kół 
Myśliwskich, producenta pieczarek i Kół Gospo-
dyń organizujemy wielkie gotowanie i warsztaty 
kulinarne. Będzie gulasz, pierogi, ciasta i inne 
pyszności. Zapraszamy czytelników, ich rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Po raz pierwszy zaczyna-
my rodzinnym marszobiegiem z Ostrowa na Plac 
11 Listopada. Zachęcamydo uczestnictwa w tra-
dycyjnych konkursach „haiku” i na najładniej-
szy ogród z różami. Po raz pierwszy urządzamy 
konkurs na różę z „byle czego” i Mały Gordon 
Bennett. Właściciele kamienic w rynku zapowia-
dają swój udział w organizacji święta poprzez 
udekorowanie witryn sklepowych. To wspaniały 
gest i przejaw integracji społecznej, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy. Zapraszając wszystkich 
do aktywnego uczestnictwa w 3. Festiwalu Róż 
prezentujemy w tym numerze „Panoramy” (na 
str. 2) program.< 

Janina Kosman
zastępca burmistrza Łasku

Matka Natura nie obdarowała nas niebieskimi różami. Były one przez wieki marzeniem 
ogrodników. Dopóki genetycy nie wyjaśnili przyczyny (brak genu odpowiadającego 
za produkcję niebieskiego barwnika w kwiatach róży - delfinidyny) prześcigano się 
w pomysłach, aby niebieską różę uzyskać. Podobno niebieska róża reprezentuje nadzieje, 
marzenia i możliwości, metafizyczne dążenie do nieskończoności i rzeczy nieosiągalnych. 
Niebieska Róża istnieje w wyobraźni, ale nie w naturze. Niebieska róża symbolizuje coś, 
co jest niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Z racji tego, że Niebieska Róża nie jest 
łatwo dostępna, musi być postrzegana jako mająca specyficzny urok i wyjątkowe cechy.

Klaudiusz Sobestjański jest uczniem 
Społecznego Ogniska Muzycznego 
w Łasku, działającego w ramach Łaskiego 
Towarzystwa Kulturalnego. Uczy się gry 
na gitarze elektrycznej pod kierunkiem 
Kamila Kaczmarka - i to z sukcesem.

Klaudiusz zakwalifikował się do konkur-
su gitarowego w Płocku. Wykonał tam utwór 
Carlosa Santany „Flora d’Lune” i został finali-
stą VII Płockich Konfrontacji Gitarowych. 15 
maja br. na scenie Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Płocku wystąpił w koncercie laureatów.

Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do 
ŁDK na kolejne koncerty z cyklu „Akademia 
Rocka”, w których wystąpi m.in. Klaudiusz 
Sobestjański.<

Grażyna Koziara
kierownik SOM w Łasku

Gry Klaudiusza posłuchać można na 
youtubie wpisując hasło „Klaudiusz Sobe-
stjański moon flower”.

SUKceS Klaudiusza
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Kamil Owczarek wspólnie z Michałem Gil-
bertem Lachem od 6 lat tworzą firmę Bohoboco, 
nowoczesny koncept modowy. Wiedza, talent, 

absolwent i Liceum

kreatorem mody
Niezwykła przyjemność spotkała nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku. Zostali 
zaproszeni przez swojego absolwenta Kamila Owczarka, projektanta mody, na pokaz jego kolekcji.

wrażliwość estetyczna młodych twórców spoty-
kają się z uznaniem szerokiego grona odbiorców. 
Ich propozycje modowe cechuje balans formy, 

funkcjonalność, wygoda, klasa. W interpretacji 
młodych projektantów kobieta XXI wieku łączy 
ponadczasową elegancję z nowoczesnym stylem 
życia dyktowanym przez metropolie.

Pokaz marki Bohoboco odbył się w sali 
EXPO XXI 18 maja 2015 r. Impreza przycią-
gnęła celebrytów i specjalistów z branży modo-
wej, ceniących minimalizm i kobiecość sylwe-
tek prezentowanych przez projektantów. Wśród 
gości znaleźli się M. Żebrowski z żoną, T. Ar-
ciuch i B. Kasprzykowski, J. Racewicz, J. Ku-
lig, O. Moro, J. Moro, K. Halejcio, K. Glinka,  
E. Herbuś, K. Herman, A. Kręglicka, T. Jacyków 
i wielu innych. Pokaz marki Bohoboco zachwy-
cał nie tylko wyjątkowymi kreacjami, ale także 
oprawą - geometryczną scenografią i muzyką .

Zaproszenie przez Kamila Owczarka peda-
gogów, a szczególnie wychowawczyni Urszuli 
Morzyńskiej-Kalmuk, na pokaz wspaniałej ko-
lekcji jest z pewnością formą podziękowania 
za lata nauki, ale świadczy również o tym, że 
absolwenci Liceum mają potrzebę dzielenia się 
swymi sukcesami z nauczycielami. Życzymy 
Kamilowi i Gilbertowi spełnienia marzeń.<

D. Kmiecik

wicestarostę Marka Krawczyka, wiceprzewodni-
czących Rady Miejskiej Łasku Józefa Rychlika 
i Wojciecha Madeja, przewodniczącego Rady Po-
wiatu Marka Aulaka, przedstawicieli gmin powia-
tu łaskiego, policji, wojska i instytucji działających 
na rzecz łaskiej gminy. Nie zabrakło też reprezen-
tantów Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych 
i Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. 

W samo południe burmistrz wypowiedział 
tradycyjną formułkę: „Dziewiętnasty Jarmark 
Łaski uważam za otwarty”. Wkrótce na estra-
dzie pojawiły się zespoły ŁDK, zadziwiając 
wspaniałymi tańcami w wykonaniu młodych 
artystów. Dzieci i młodzież królowały potem 
na estradzie przez kilka godzin, serwując ła-
skowianom atrakcyjny taniec i piosenkę.

W godzinach popołudniowych dużo się 
działo także na sąsiednim terenie rekreacyjnym 
CSiR. Na dużej scenie można było zobaczyć 
spektakl dla dzieci, a potem była tu Muzyka 
Końca Lata i koncert Mesajah. Na finał miesz-
kańcy Łasku oklaskiwali Golec „uOrkiestra”. 
Zespół wzbudził entuzjazm widzów i wywołał 

(piszemy na ten temat osobno), czynny był 
ogródek sportowy, swoimi umiejętnościami 
popisywali się łascy strongmani, można też 
było podziwiać piękne motocykle. Mieszkań-
cy odwiedzali też stoiska, których w tym roku 
było rekordowo dużo, bo aż 100. Swoje zna-
komite wyroby prezentowała łaska mleczarnia, 
były także stoiska z kwiatami i krzewami, miło-
śnicy grodu nad Grabią mogli wzbogacić swoje 
zbiory licznymi wydawnictwami oferowanymi 
przez Bibliotekę Publiczną. Bogata była także 
oferta gastronomiczna, do której zaliczyć nale-
ży również pieczarkowy gulasz przygotowany 
na 200-litrowej patelni.

Tegoroczny Jarmark Łaski przeszedł już 
do historii. Z pewnością pozostanie na długo 
w pamięci mieszkańców, wszak był znaczą-
cym wydarzeniem nie tylko rozrywkowym 
i kulturalnym, gdyż jednocześnie znakomicie 
promował dorobek miasta. Uroczyste otwar-
cie w tym samym dniu wspomnianego mu-
zeum stanowiło piękny akord poprzedzający 
święto miasta.<

(PO)

3

JARMARK...

gorące oklaski. Już w ciemnościach tegorocz-
ny Jarmark zakończył pokaz ogni sztucznych.

Imprezie towarzyszyło sporo innych wy-
darzeń, m.in. otwarcie w rynku muzeum  
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Ratujmy Nasze Serca

POWiat inWestuje 
w iNfrAStrukturę SPOrtOwą

Finalizujemy projekt modernizacji boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łasku. 
U zbiegu ulic Mickiewicza i 1 Maja powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Koszt inwestycji wynosi 
około 500 tys. złotych i podobnie jak obiekt przy łaskim ogólniaku powstanie przy udziale środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu powiatu łaskiego.

Dotacja z ministerstwa wynosi ok. 30% 
wartości inwestycji. Stare asfaltowe boisko za-
stąpi wielofunkcyjne boisko o wymiarach 22x46 
m z kolorową nawierzchnią syntetyczną. Projekt 
zakłada również ogrodzenie o wysokości 4 m, 
bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki 
i słupki do siatkówki oraz tenisa ziemnego. 

Wychowanie przez sport jest ważnym ele-
mentem programu realizowanego w SOSW 
w Łasku, uczniowie szkoły mogą również po-
chwalić się świetnymi wynikami w zawodach 
sportowych. Reprezentanci tej szkoły zdoby-
li w 2001 r. mistrzostwo olimpijskie w hokeju 
halowym na Olimpiadzie Specjalnej w Stanach 
Zjednoczonych na Alasce. W 2012 r. zostali mi-
strzami Polski również w tej dyscyplinie. Dy-

rekcja szkoły od dawna zabiegała o nowe boisko 
przy szkole, gdyż nawierzchnia asfaltowa stwa-
rzała zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów.

Na nowym boisku będzie można nie tylko 
lepiej realizować program wychowania fizycz-
nego, ale również organizować własne impre-
zy sportowo-rekreacyjne. Najbardziej cieszy 
perspektywa powstania kolejnego w powie-
cie łaskim bezpiecznego miejsca, gdzie dzieci 
i młodzież będą mogły aktywnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Idea wychowania po-
przez sport jest bardzo ważna szczególnie wśród 
uczniów szkół specjalnych. Razem ze starostą 
łaskim i Zarządem Powiatu chcemy moderni-
zować obiekty sportowe, aby dzieci i młodzież 

Pod takim hasłem przebiegały tegoroczne obchody Światowego Dnia bez Papierosa. 28 maja br. w Łaskim 
Domu Kultury z tej okazji odbył się festiwal piosenki, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego. Starosta łaski Teresa Wesołowska wyraziła 
zadowolenie, że akcja cieszy się zainteresowaniem tak młodych ludzi promujących zdrowy styl życia. 
Uczestnicy podczas konkursu prezentowali piosenki tematycznie związane z rzucaniem nałogu tytoniowego. 

Każda ze szkół zaprezentowała się w inny sposób, dlatego też jury 
konkursowe miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Przy-
znało jednak następujące miejsca w 2 kategoriach: 
a) szkoły podstawowe:
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie 
III miejsce ex aequo - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach 
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
b) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
II miejsce - Zespół Szkół w Widawie 
III miejsce ex aequo - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Łasku oraz Zespół Szkół w Kwiatkowicach. 

Nagrody uczestnikom wręczyła starosta łaski T. Wesołowska oraz 
dyr. ŁDK Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. Organizatorami akcji oraz funda-
torami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Łasku, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku, a także gminy: Łask, Sędziejo-

mogły dorastać w lepszych warunkach niż te, 
jakie miało nasze pokolenie.<

Marek Krawczyk
wicestarosta łaski

wice oraz Widawa. Łaski Dom Kultury udostępnił swoją scenę i salę 
widowiskową dla uczestników konkursu.< Karolina Kaniecka

Starosta łaski Teresa Wesołowska spotkała 
się z laureatkami „Konkursu Lady D. im 
Krystyny Bochenek”, zgłoszonymi do tej 
rywalizacji przez jednostki administracji 
samorządowej (2 z powiatu łaskiego). Kobiety 
te mimo niepełnosprawności odniosły sukces.

Nagrody trafiły do Janiny Owczarek (w ka-
tegorii „Życie Zawodowe”) oraz Karoliny Li-
powskiej (w kategorii „Dobry start”). Podczas 

Laureatki konkursu Lady D. u starosty
spotkania ze starostą panie dyskutowały o pro-
blemie niepełnosprawności, jej odbiorze spo-
łecznym i potrzebach przedstawicieli środowi-
ska. Laureatki nagrody „Lady D.”, przytacza-
jąc przykłady z własnego życia, udowadniały 
jak wiele przeszkód można pokonać dzięki 
własnej determinacji i wierze w swoje możli-
wości.<

Dariusz Cieślak
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Budżet powiatu łaskiego na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 roku. W trakcie 
jego realizacji dokonano zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków, przychodów, jak 
i rozchodów.

Wartość planu ogółem po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami to kwoty:
- dochody 42.594.897 zł 
- wydatki 49.455.814zł 
- przychody 8.883.768 zł 
- rozchody 2.022.851 zł 

Dochody
Dochody na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 42.915.095,68 zł, co stanowi 100,8 % 

planu, czyli wpłynęło 320 tys. zł ponad plan.
Zrealizowano następujące dochody:
-   dochody własne - 14.197.732,41 zł, tj. 103,57% planu
- subwencje - 18.454.501,00 zł, tj.100,00 % planu
- dotacje - 8.132.890,32 zł, tj. 98,71% planu
-  środki pozyskane - 2.129.971,95 zł, tj. 97,15% planu.

Wyższe od planowanych były wpływy ze sprzedaży majątku powiatu - o ponad 72 tys. zł. 
Natomiast niezrealizowanie planu dochodów dotyczyło m.in.: dotacji celowych od innych jst na 
utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i na świadczenia dla rodzin zastęp-
czych oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu łaskiego.

Wydatki
Planowane wydatki budżetu zostały zrealizowane na kwotę 47.560.105,38 zł, czyli 96,2% planu, 
w tym:
-  wydatki majątkowe - 4.496.439,52 zł, tj. 94,9% planu 
- wydatki bieżące - 42.438.578,96 zł, tj. 96,4% planu
-  wydatki bieżące ze środków UE - 625.086,90 zł, tj. 88% planu

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środ-
ki w następującej wysokości:   

Wykonanie budżetu powiatu łaskiego za 2014 rok

Razem                        47.560.105,38 zł        100 %

Razem       811.024,87 zł
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- remont drogi Borszewice-Bałucz-Anielin 116.319,87 zł 
- zakup kostki brukowej – chodnik Zawady 20.848,50 zł 
- usługi drogowe- remonty awaryjne wbudowanie kruszywa Stryje 

Księże, wymiana barier na moście w m. Chorzeszów, awaryjne 
czyszczenie studni burzowych - Łask, awaryjne czyszczenie przepustu 
Anielin, porządkowanie placu parkingowego u. Armii Krajowej 

78.566,35 zł 

- powierzchniowe utrwalenie ul. Konopnickiej  w Łasku 6.777,30 zł 
- profilowanie dróg gruntowych i poboczy  (Piaski-Chorzeszów, ul. 

Południowa, ul. Ogrodowa, gm. Widawa pobocza, profilowanie 
poboczy Okup-Marzenin, ul. Południowa) 

41.721,27 zł 

- wycinka drzew i zakrzaczeń 17.125,01 zł 
- oznakowanie poziome ulic 27.172,64 zł 
- remont drogi Zawady-Chociw 8.856,00 zł 
- przeglądy dróg 14.000,00 zł  
- zimowe utrzymanie dróg 106.547,94 zł 
- kosztorysy inwestorskie i projekty budowlane 14.485,00 zł 
- 
- 

zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg 
czyszczenie studni chłonnych wpustów ulicznych i przykanalików 
w m. Kwiatkowice, Łask i Kolumna 

183.879,06 zł 
39.079,40 zł 

- 
 
 
- 

czyszczenie i odtworzenie rowów na odcinkach: Zduńska Wola - 
Pruszków, Dobruchów - Wodzierady, Sędziejowice - Buczek, Okup - 
Kopyść. 
pozostałe usługi drogowe 

75.500,99 zł 
 
 

60.145,54 zł 
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W 2014 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej w powiecie poniesiono wydatki na kwotę ogółem 
4.994.950zł. 

W minionym roku  z dotacji oraz środków pozyskanych zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę  207.077 zł. 
Dokonano m.in. zakupu kserokopiarki, laptopa oraz sprzętu pomiarowego  
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, sprzętu gospodarczego (traktorek wielofunkcyjny) oraz 10 kpl. aparatów 
powietrznych wraz z sygnalizatorami bezruchu dla KP PSP w Łasku. Ponadto przy współfinansowaniu środkami PFRON za 
150.000 zł został zakupiony dla SOSzW w Łasku autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku 
inwalidzkim. Natomiast do zasobu Skarbu Państwa została nabyta nieruchomość, w celu przekazania jej w trwały zarząd KP 
PSP w Łasku, za prawie 48.000 zł. 

Warto przypomnieć, że w minionym roku zostały pozyskane środki w wysokości 1.421.489zł, 
w tym m.in: 

1) wpłynęły środki z UE na realizację projektów:                          471.844 zł 
„Szansa na godne życie”, „Impuls V”, „Impuls VI”, „Comenius”, „e-edukacja@ w ZSP nr 1 w Łasku - 

kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” 
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Wykonanie budżetu powiatu łaskiego za 2014 rok 
 
 
Budżet powiatu łaskiego na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 roku. W trakcie jego realizacji dokonano zmian 
zarówno po stronie dochodów, wydatków, przychodów 
 jak i rozchodów. 

Wartość planu ogółem po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami to kwoty: 
- dochody  42.594.897 zł  
- wydatki  49.455.814zł  
- przychody  8.883.768 zł  
- rozchody  2.022.851zł  
Dochody 

Dochody na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 42.915.095,68 zł, co stanowi 100,8 % planu, czyli wpłynęło 
320 tys. zł ponad plan. 
Zrealizowano następujące dochody: 
- dochody własne - 14.197.732,41 zł, tj. 103,57% planu 
- subwencje - 18.454.501,00 zł, tj.100,00 % planu 
- dotacje - 8.132.890,32 zł,  tj. 98,71% planu 
- środki pozyskane -  2.129.971,95 zł,  tj. 97,15% planu. 

Wyższe od planowanych były wpływy ze sprzedaży majątku powiatu - o ponad 72 tys. zł. Natomiast 
niezrealizowanie planu dochodów dotyczyło m.in.: dotacji celowych od innych jst na utrzymanie dzieci w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych 
powiatu łaskiego. 
Wydatki 

Planowane wydatki budżetu zostały zrealizowane na kwotę 47.560.105,38 zł, czyli 96,2% planu,  w tym: 
- wydatki majątkowe - 4.496.439,52 zł, tj. 94,9% planu  
- wydatki bieżące - 42.438.578,96 zł, tj. 96,4% planu 
- wydatki bieżące ze środków UE - 625.086,90 zł, tj. 88% planu 

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki w następującej 
wysokości: 
 oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 15.723.722,56 zł 33,06 % 
 drogi publiczne powiatowe 6.088.471,72 zł 12,80 % 
 administracja publiczna 5.171.918,78 zł 10,88 % 
 pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki społecznej 4.369.105,42 zł 9,19 % 
 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.736.271,25 zł 7,86 % 
 ochrona zdrowia 10.977.430,43 zł 23,08 % 
 obsługa długu publicznego 609.623,76 zł 1,28 % 
 działalność usługowa 539.400,15 zł 1,13 % 
 pozostałe wydatki 344.161,31 zł 0,72 % 
       Razem          47.560.105,38 zł          100 % 
 

Niewykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z rozliczenia zobowiązań przejętych przez powiat w 
związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o.  oraz z oszczędności na wydatkach majątkowych i bieżących, z 
nieuruchomienia niektórych zadań i niepełnego wykorzystania dotacji z UE. 

Władze powiatu zgodnie z uchwałą z dnia 7 marca 2013 r.  wprowadziły Program Postępowania Naprawczego dla 
Powiatu Łaskiego, zmieniony uchwałą Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., w którym poza wydzierżawieniem 
szpitala wdrożyły następujące działania poprawiające sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 -
2028, których łączne efekty oszacowano w kwotach jak niżej poprzez zmniejszenie wydatków na: 
- bieżące utrzymanie dróg                        - 8.444.175 zł  
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi    -  4.531.450 zł 

Razem efekty finansowe programu  postępowania naprawczego to 12.975.625 zł.  
Pomimo realizacji programu postępowania naprawczego zostały wygospodarowane środki na wydatki 

inwestycyjne, na które w 2014 roku przeznaczono kwotę 4.496.440 zł, a źródłem ich pokrycia były: 
 

- środki własne powiatu  64 % 2.897.873 zł 
- środki pozyskane  (dotacja z FOGR, WFOŚiGW,ŁUW w 

Łodzi oraz z gminy Łask i  Buczek)  
36 % 1.598.567 zł 

      
W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych wydatkowano 3.904.356,07 zł, tj. 98%wszystkich wydatków 
inwestycyjnych, a zrealizowano m.in.: 

 przebudowę drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego     - 1.967.227,23 zł 
 Przebudowę drogi powiatowej nr 2301E Sędziejowice  - 355.231,93 zł – Buczek na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 483  
do obiektu mostowego, na długości 410 m, ul. Zielona w Buczku    
     

 Przebudowę drogi powiatowej nr 2321E      –  343.594,45 zł 
Borszewice – Bałucz – Anielin w m. Stryje Księże  
na odcinku od km 1+085 do km 2+075     

 Remont drogi powiatowej nr 2308E  Rogóźno – Zawady  – 298057,19 zł 
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Niewykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z rozliczenia zobowiązań przeję-
tych przez powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. oraz z oszczęd-
ności na wydatkach majątkowych i bieżących, z nieuruchomienia niektórych zadań i niepełnego 
wykorzystania dotacji z UE.

Władze powiatu zgodnie z uchwałą z dnia 7 marca 2013 r. wprowadziły Program Postępo-
wania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego, zmieniony uchwałą Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 
kwietnia 2013 r., w którym poza wydzierżawieniem szpitala wdrożyły następujące działania popra-
wiające sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 -2028, których łączne 
efekty oszacowano w kwotach jak niżej poprzez zmniejszenie wydatków na:
- bieżące utrzymanie dróg - 8.444.175 zł 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.531.450 zł

Razem efekty finansowe programu postępowania naprawczego to 12.975.625 zł. 
Pomimo realizacji programu postępowania naprawczego zostały wygospodarowane 

środki na wydatki inwestycyjne, na które w 2014 roku przeznaczono kwotę 4.496.440 zł, a źró-
dłem ich pokrycia były:

W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych wydatkowano 3.904.356,07 zł, tj. 98% 
wszystkich wydatków inwestycyjnych, a zrealizowano m.in.:
- Przebudowę drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego - 1.967.227,23 zł
-  Przebudowę drogi powiatowej nr 2301E Sędziejowice - Buczek na 
  odcinku od drogi wojewódzkiej nr 483 do obiektu mostowego, na długości 
  410 m, ul. Zielona w Buczku - 355.231,93 zł 
-  Przebudowę drogi powiatowej nr 2321E Borszewice- Bałucz - Anielin 
  w m. Stryje Księże na odcinku od km 1+085 do km 2+075 7 - 343.594,45 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2308E Rogóźno - Zawady - 298.057,19 zł
- Remont drogi powiatowej Wronowice - Kolumna (odc. 667,0 m) - 227.918,90 zł 
-  Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych: nr 2318E - ul. 9 Maja, 
  nr 2328E - ul. Południowa, nr 2315E - ul. Jana Pawła II i ul. 1 Maja 
  (przebudowa ul. 9 Maja - strona prawa (południowa), - 154.139,82 zł
-  Remont drogi powiatowej nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice - 131.182,67 zł
-  Remont drogi powiatowej nr 3706E Kuciny - Kwiatkowice oraz nr 3723E 
  Pudłówek - Małyń  - 115.075,63 zł 
- Remont drogi powiatowej nr 2301E w m. Brzeski - 95.550,07 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2301E w m. Luciejów  - 66.764,88 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2309E w m. Goryń  - 65.195,49 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2305E w m. Brodnia Dolna  - 54.258,14 zł
- Remont ul. Katowickiej wraz z rondem Plac Gwiaździsty   - 30.159,67 zł

Ponadto w PZD w Łasku wybudowano budynek gospodarczo - składowy i plac składowy na 
kruszywo - zasieki na kwotę 78.285,95 zł.

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie infrastruktury drogowej zostały zre-
alizowane m.in.: 

W 2014 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej w powiecie poniesiono wydatki 
na kwotę ogółem 4.994.950 zł.

W minionym roku z dotacji oraz środków pozyskanych zrealizowano zakupy inwestycyjne 
na kwotę 207.077 zł. Dokonano m.in. zakupu kserokopiarki, laptopa oraz sprzętu pomiarowego 
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów 
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, sprzętu gospodarczego 
(traktorek wielofunkcyjny) oraz 10 kpl. aparatów powietrznych wraz z sygnalizatorami bezruchu 
dla KP PSP w Łasku. Ponadto przy współfinansowaniu środkami PFRON za 150.000 zł został 
zakupiony dla SOSzW w Łasku autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na 
wózku inwalidzkim. Natomiast do zasobu Skarbu Państwa została nabyta nieruchomość, w celu 
przekazania jej w trwały zarząd KP PSP w Łasku, za prawie 48.000 zł.

Warto przypomnieć, że w minionym roku zostały pozyskane środki w wysokości 
1.421.489zł, w tym m.in: 
1) wpłynęły środki z UE na realizację projektów: „Szansa na godne życie”, „Impuls V”, „Impuls 
VI”, „Comenius”, „e-edukacja@ w ZSP nr 1 w Łasku - kompetencje nauczycieli do kształcenia 
multimedialnego” 471.844 zł
2)   otrzymaliśmy dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup: 16.400 zł

- laptopa z oprogramowaniem dla PINB w Łasku  4.000 zł
- traktorka wielofunkcyjnego dla KP PSPw Łasku 12.400 zł 

3) w ramach porozumień od jst otrzymaliśmy środki w kwocie 744.666 zł z:  
-  Gminy Łask na „Przebudowę drogi nr 2319 E Łask, ul. Batorego”  400.000 zł
-  Gminy Łask na realizację zadania uzupełniającego w zakresie inwestycji na 

ul. Batorego w Łasku na odcinku 275 m od ul. Spółdzielczej w stronę 
osiedla Przylesie 100.000 zł

-  Gminy Buczek na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301E 
Sędziejowice - Buczek” 244.666 zł

4)  otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 123.053 zł 
w ramach FOGR z przeznaczeniem na:
a) Przebudowę drogi powiatowej nr 2321E Borszewice - Bałucz - Anielin 

w m. Stryje Księże na odcinku od km 1+085 do km 2+075 102.540 zł
b) Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 20.513 zł

5) otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW z tytułu złomowania pojazdów 12.000 zł.
6) otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 53.526 zł na realizacje zadań:

-  zakup 10 kpl. aparatów powietrznych wraz z sygnalizatorem bezruchu” 
dla KP PSP w Łasku, 14.126 zł

-   „Ekoświat I LO Łask - Moja wymarzona ekopracownia” 39.400 zł
Ponadto na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku 

inwalidzkim” wydatkowano 150.000 zł ze środków PFRON, które wpłynęły na konto powiatu 
w 2013 r. 

W 2014 roku budżet powiatu łaskiego zasiliły przychody w kwocie 8.883.768 zł, w tym 
kredyt zaciągnięty w BS Warta 6.000.000 zł, a pozostałe to wolne środki z 2013 roku. Kredyt 
został wykorzystany na spłatę zobowiązań wobec firmy MW Trade S.A. przejętych przez powiat 
w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ca-
łość spłaconych zobowiązań wobec MW Trade to kwota 8.349.449,04 zł. Natomiast wolne środki 
zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu. Spłaty rat kredytów i pożyczek czyli rozchody stanowiły kwotę 1.977.851zł. 
Zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku to kwota 22.240.608,49 zł, na które składają się:
1) wcześniej zaciągnięte przez powiat kredyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 902.102,10 zł
2)  kredyt z BS Warta na spłatę w 2014 r. zobowiązań po szpitalu wobec 

firmy MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu 5.595.000 zł
3) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań 
    SP ZOZ w Łasku 14.933.922,88 zł 
4)  zobowiązanie wobec firmy Nordea Bank S.A., przejęte przez powiat 

w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, do spłaty do 2020 r. 809.583,51 zł

Na 31.12.2014 r. w związku z przejęciem zobowiązań SP ZOZ w Łasku powiat osiągnął 
2.745.892,55 zł deficytu operacyjnego, przy planowanym 4.647.847 zł, czyli 59 % planu.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych są spełnione 
za 2014 r. (odpowiednio 2,50 i 9,99) a także w latach 2015-2028 pomimo przejęcia przez powiat 
zobowiązań po szpitalu. 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2014 rok otrzymało pozy-
tywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz RIO w Łodzi.

Dorota Cieślak - skarbnik powiatu
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Projekt pn. „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
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Jeśli lubisz piec ciasta, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejsze i najbardziej pomysłowe 
ciasto truskawkowe. Ciasta prezentowane będą na I Krajowym Święcie Truskawki w Buczku w ramach projektu 
pn. „Buczkowska truskawka- marką województwa łódzkiego”.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE 
I NAJBARDZIEJ POMYSŁOWE 

CIASTO TRUSKAWKOWE

KONKURS - serdecznie zapraszamy  
do wzięcia udziału w konkursie na:  

NALEWKĘ TRUSKAWKOWĄ

Projekt pn. „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie  
proszone są o zgłaszanie się do dnia 25.06.2015 r.  
osobiście do Urzędu Gminy w Buczku (pok. nr 3)

Roztrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  
rzeczowych odbędzie się 27.06.2015 r. podczas  
I Krajowego Święta Truskawki - Buczek 2015.
Wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział  

i zgłoszą swój produkt do konkursu,  
proszone są o zgłoszenie się w terminie  

roztrzygnięcia konkursu celem wyłonienia zwycięzcy. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się  
do dnia 25.06.2015 r. osobiście do pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Buczku.
Termin dostarczenia nalewki do 25 czerwca 2015 r. w ilości minimum 0,7 l  

(na potrzeby degustacji dla Komisji Oceniającej) do godziny 15.30  
do Urzędu Gminy w Buczku pok. nr 6

Roztrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi  
podczas I Krajowego Święta Truskawki - 2015 w ramach projektu  

pn. „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego”.  
tj. 27 czerwca 2015 r. (sobota) około godziny 17.

Wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział i zgłoszą swój produkt  
do konkursu, proszone są o zgłoszenie się w terminie  
roztrzygnięcia konkursu celem wyłonienia zwyciezcy. 

Projekt pn. „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
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Oto wyniki rywalizacji:
Szkoły podstawowe
kl. IV 
I miejsce - Maja Jastrząbek (Łask SP nr 1)
II miejsce -  Joanna Laszczyk (Łask SP nr 5),
Julia Różycka (SP Kwiatkowice)
III miejsce -  Magdalena Mertuszka 
(Łask SP nr 1) + wyróżnienie: - 
Dominik Kluczkowski (SP Buczek)
Wojciech Kozioł (SP Dobroń)

II miejsce - Adrianna Matusiak (PG nr 1 Łask)
III miejsce - Julia Cholerzyńska (PG nr 1 Łask)
Julia Juszczak (Sędziejowice)
Filip Szkudlarek (Widawa)
+ wyróżnienia: - Julia Sadzińska(PG nr 2 Łask)
- Bartosz Pietrzak (Dobroń)
- Dominika Gajda (Kwiatkowice)
- Adrian Chołody (Sędziejowice)
- Natalia Kasprzak (Kolumna)
- Anna Nowacka (Sędziejowice)
- Aleksandra Ciemnoczołowska (Kolumna)

kl. II
I miejsce - Nikola Miszalska (GP nr 2 Łask)
II miejsce - Dominik Kędzierski (PG nr 1 Łask)
Kamil Bryl (PG nr 1 Łask)
Aleksandra Sobala (PG nr 2 Łask)
III miejsce - Iza Tyc (Buczek)
Justyna Bordowicz ( Buczek)
+ wyróżnienie - Sebastian Obłoza 
(PG nr 1 Łask)

kl.III
I miejsce - Julia Szczepaniak (Buczek)
II miejsce - Bartosz Maniecki (PG nr 2 Łask)
III miejsce - Wiktoria Cholerzyńska (PG nr 1 
Łask) + wyróżnienie: Monika Nowak (Kolumna)
Natalia Pyrek (Buczek)

Na uroczystości wręczenia nagród obecni 
byli: wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, 
wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk i sekre-
tarz gminy Buczek Zenona Romankiewicz.<

ZdOlNI MATEMATyCy
Dnia 19 maja br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku odbyły 
się Międzygminne Potyczki Matematyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu 
łaskiego i powiatu pabianickiego. Organizatorem konkursu byli: wójt gminy Buczek Bronisław 
Węglewski oraz Czesława Knul - prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”. 
W potyczkach tych wzięło udział łącznie ponad 200 uczniów z 16 szkół podstawowych  
i 9 gimnazjów. Uczestnicy mieli do rozwiązania cztery zadania w czasie 60 minut. W każdej 
kategorii wiekowej przyznano nagrody i wyróżnienia, których sponsorem był wójt gminy Buczek.

Angelika Kajdana (SP Sędziejowice)
Mateusz Ksyta (Łask)

kl. V 
I miejsce - Maja Kmiecik (Łask SP nr 5)
- Sonia Możdżeń (Łask SP nr 5)
- Wiktor Prusisz (SP Kolumna)
II miejsce - Hubert Tomczyk (SP Widawa)
III miejsce - Adam Sukiennik (Łask SP nr 5)
Szymon Płuciennik (SP Sędziejowice)

kl.VI 
I miejsce - Maciej Wilczyński (SP nr 1 Łask)
Igor Szczepaniak (SP Czestków)
II miejsce - Agnieszka Mielczarek 
(SP Kwiatkowice)
III miejsce - Julia Piechota (SP Dobroń) )

Gimnazja
kl. I 
I miejsce - Anna Antoszczyk (PG nr 1 Łask)

Przełomowy mecz w Kobierzycku wygra-
ny 4:0 pokazał, jaką siłą dysponuje drużyna. 
Mecze bez porażki zapoczątkowało pokonanie 
na wyjeździe drużyny Konopnicy 3:2. Remis 
z liderem Jutrzenką Warta 0:0 i lekcja dana Wi-
dawii Widawa, która zakończyła się zwycię-
stwem 9:1.Walka w 9 z drużyną w Strzelcach 
Wielkich, wygrana 4:3, pewne i wysokie wy-
grane z Wieruszowem 4:0, Brąszewicami 4:1, 

Dobra atmosfera w drużynie…
Rozgrywki piłkarskie drużyn klasy okręgowej dobiegają końca. Runda wiosenna rozpoczęła 
się dla drużyny GKS pechowo, czegoś brakowało. Konsekwencja, stracone punkty 
w klasyfikacji. Praca trenera i wysiłek całej drużyny w końcu przyniosły oczekiwane efekty. 

Lututowem 4:0.Gra zawodników stała się wi-
dowiskowa i napawa optymizmem, tylko lider 
Jutrzenka Warta ma więcej strzelonych goli. 

W drużynie panuje bardzo dobra atmosfe-
ra, Wysoką formę strzelecką prezentuje Tomek 
Marecki, który jest bliski wywalczenia po raz 
piąty korony króla strzelców. W rundzie wio-
sennej strzelił już 29 goli i z dorobkiem 36 goli 
zdecydowanie prowadzi w tabeli strzelców. 

Bardzo dobrą formę prezentuje od początku 
Patryk Niciak. Wychowanek klubu w meczu 
z Prosną Wieruszów, mając niespełna 20 lat, po 
raz setny zagrał w naszych barwach. 

Mocna czołówka tabel, nie pozwoliła sobie 
odebrać punktów i wszystko wskazuje na to, 
że Gminny Klub Sportowy ORKAN Buczek 
zakończy sezon na 7 miejscu, wśród17 drużyn 
w tabeli. Przed nami nowy sezon i nowe wy-
zwania, planowane są zmiany kadrowe o efek-
tach których wszyscy będziemy się mogli prze-
konać w nowym sezonie. 

Dziękujemy wszystkim kibicom Gmin-
nego Klubu Sportowego, którzy zawsze byli 
z nami, nie tylko gdy wygrywamy. Już od 
sierpnia zapraszamy na stadion, walka będzie 
zacięta i emocji piłkarskich nie zabraknie.<

Do zobaczenia na boisku
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Absolutorium to akceptacja wykonania 
budżetu udzielana przez organ stanowiący or-
ganowi wykonawczemu. Na szczeblu gminy 
absolutorium udziela burmistrzowi Rada Miej-
ska. Udzielenie absolutorium poprzedza okre-
ślona procedura dotycząca różnych czynności 
związanych z sprawozdaniami budżetowymi 
i finansowymi. Roczne sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy burmistrz jest zobowiąza-
ny przedstawić Radzie w terminie do 31 marca 
następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie 
przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej, która wydaje opinię na temat sprawoz-
dania. Przedłożone Radzie sprawozdanie roz-
patrywane jest w pierwszej kolejności przez 
Komisję Rewizyjną, która opiniuje wykonanie 
budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady 
w sprawie udzielenia albo nieudzielania ab-
solutorium burmistrzowi. Wniosek ten podle-
ga zaopiniowaniu przez RIO. Następnie spra-
wozdanie rozpatrują pozostałe komisje Rady 
i wreszcie cała Rada na sesji absolutoryjnej, 
która winna się odbyć w terminie do 30 czerw-
ca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, 
Rada zapoznaje się z wnioskiem Komisji Re-
wizyjnej oraz opinią RIO. Uchwałę w sprawie 
absolutorium Rada podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady.

Dokumenty, o których mowa wyżej, wraz 
ze stosownymi opiniami RIO w Łodzi znajdują 
się na stronie www.bip.lask.pl

Budżet gminy Łask na rok 2014 został 
uchwalony przez Radę 18 grudnia 2013 roku. 
W budżecie planowano dochody na poziomie 
64.994.854,00 zł, w tym dochody majątkowe 
w kwocie 2.209.000,00 zł oraz dochody bieżące 
w kwocie 62.785.854,00 zł. Wydatki zaplano-
wano w wysokości 66.277.269,98 zł, w tym wy-
datki majątkowe w kwocie 6.607.481,68 zł oraz 
wydatki bieżące w kwocie 59.669.788,30 zł. 
W pierwotnym budżecie zaplanowano deficyt 
budżetowy w wysokości 1.282.415,98 zł, który 
zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kre-
dytów i pożyczek.

Rozchody planowano w łącznej wyso-
kości 1.717.584,02 zł, natomiast przychody 
3.000.000,00 zł.

W ciągu roku 2014 dokonywano zmian 
i ostatecznie budżet osiągnął na plan kwoty:
dochody - 73.195.711,73 zł;
wydatki - 74.135.707,64 zł;
przychody - 3.218.079,92 zł;
rozchody - 2.278.084,01 zł.

Konieczność dokonania zmian w budżecie 
wynikała z następujących przesłanek:
-  ze zmian uzyskiwanych dotacji na zadania 

zlecone gminie
-  ze zmian pozyskanych środków dotacji roz-

wojowej (UE)

- ze zmian dotacji na zadania własne gminy
-  z uzyskanych ponadplanowych dochodów 

własnych
-  z wprowadzania do budżetu wolnych środ-

ków z 2013 roku (2.218.079,92 zł)
z potrzeby wprowadzania w ciągu roku no-
wych zadań bądź zmiany zakresu rzeczowego 
zadań ujętych w budżecie początkowym.

W trakcie roku 2014 dokonano spłat wcze-
śniej zaciągniętych kredytów i pożyczekw wy-
sokości 2.278.084,01zł, z tego:
- kredytów długoterminowych - 1.100.000,00 zł
-  pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - 

1.178.084,01 zł
oraz spłata zadłużenia wydatkami (factoring) - 
353.272,74 zł.
Umorzenia pożyczek wyniosły 620.586,59 zł.

Zadłużenie gminy Łask na dzień 31 grud-
nia 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów stanowi 25,76 % wykonanych do-
chodów gminy na rok 2014 i składa się z nastę-
pujących zobowiązań: 
1.  kredyt długoterminowy w BS w Bełchato-

wie - 2.600.000,00 zł 
2.  kredyt długoterminowy w Banku PKO BP - 

1.000.000,00 zł 
3.  kredyty długoterminowe w BGK w Łodzi - 

5.800.000,00 zł 
4.  kredyt długoterminowy w Ludowym 

Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli - 
1.000.000,00 zł 

5.  pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie zacią-
gnięta na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego 
na terenie osiedla im. Sobieskiego w Łasku” 
- 328.462,00 zł 

6.  pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi 
- 410.532,42 zł

7. obligacje w Banku PKO BP - 7.800.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych na 
dzień 31.12.2014 wyniosła 73.530.276,30 zł, 
co stanowi 100,46 % planu. Wykonanie docho-
dów w takim zakresie związane jest pozyska-
niem środków UE oraz dodatkowych docho-
dów w formie dotacji z budżetu państwa i in-
nych instytucji, z konsekwentną polityką odzy-
skiwania wszystkich zaległości podatkowych.

Dokonując analizy wykonania dochodów 
za 2014 rok należy stwierdzić, że:
-  dochody podatkowe na plan 15.970.540,00 zł 

zrealizowano w wysokości 17.847.121,18 zł, 
tj. 111,75% 

-  udziały w podatkach stanowiących dochody 
budżetu państwa na plan 17.325.668,00 zł 
wykonano 17.572.582,32 zł, tj. 101,43%

-  subwencje planowane 18.965.432,00 zł zre-
alizowano w wysokości 18.965.432,00 zł, tj. 
w 100,00%

-  dotacje i środki przeznaczone na cele bieżą-
ce planowane w wysokości 10.930.245,40 zł 
zrealizowano w wysokości 10.339.734,34, tj. 
94,60%

-  dochody majątkowe planowane w wysokości 
6.077.538,62 zł zrealizowano w wysokości 
4.290.706,52, tj. 70,60%, w tym:

-  ze sprzedaży majątku zrealizowana w wy-
sokości 166.283,97 zł, tj. w 166,28%, przy 
czym należy dodać że w drugim półroczu 
2014 roku plan został zmniejszony o kwotę 
700.000,00 zł

-  dotacje i środki przeznaczone na cele mająt-
kowe planowane w wysokości 5.977.538,62 
zł zrealizowano w wysokości 4.124.422,55, 
tj. 68,99%, tak niski wskaźnik wykonania jest 
spowodowany nieotrzymaniem planowanych 
dotacji ze środków UE w 2014 roku. (dotacje 
wpłynęły w 2015 roku).

Zaplanowane wydatki ogółem w kwo-
cie 74.135.707,64 zł wykonano w wysokości 
70.975.346,38 zł, co stanowi 95,74 %.

Wydatki majątkowe na plan 11.037.515,45 
zł wykonano w wysokości 10.629.852,16 zł, tj. 
w 96,31%, w tym wydatki w ramach środków 
unijnych na plan 2.857.179,99 zł wykonano  
w wysokości 2.835.892,98 zł, tj. 99,25%.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczegól-
ne rodzaje działalności przeznaczone zostały 
środki w następującej wysokości:
- rolnictwo i łowiectwo   - 391.181,69 zł
- transport i łączność - 8.516.830,88 zł
- gospodarka mieszkaniowa    - 673.998,90 zł
- administracja publiczna    - 7.806.743,62 zł
- urzędy naczelnych organów 
administracji (m.in. wybory)   - 207.796,30 zł
- bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa   - 523.297,01 zł
- obsługa długu publicznego   - 692.665,59 zł
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza - 29.553.999,38 zł
- ochrona zdrowia     - 395.514,69 zł
- pomoc społeczna     - 11.556.605,38 zł
- pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (żłobek)   - 130.759,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 
(świetlice szkolne)    - 1.069.297,33 zł
- gospodarka komunalna    - 6.015.777,96 zł
-  kultura i ochrona dziedzictwa 
 narodowego - 1.804.977,13 zł
- kultura fizyczna - 1.636.001,52 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych to 
kwota 10.629.852,16 zł, co stanowi 14,98% 
wydatków ogółem. Plan i wykonanie poszcze-
gólnych wydatków inwestycyjnych przedsta-
wia załączona tabela.<

Sporządziła: Anna Głowińska

SpraWozdanie burmiStrza ŁaSku  
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
W drugim kwartale każdego roku na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz na sesji Rady wracamy do rozważań 
na temat roku poprzedniego. Powodem jest udzielenie absolutorium burmistrzowi Łasku za miniony rok. 
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Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok
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Nazwa zadania 
Plan na dzień 

31.12.2014 
Wykonanie na 

dzień 
31.12.2014  

1. 2. 3. 
Budowa sieci wodociągowej Wola Łaska –  
osiedle Teodory 100 000,00 78 813,50 

Sieć przyłączna w Wiewiórczynie od ul. 
Szadkowskiej i ul. Nowej 50 000,00 39 602,63 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
 i zakupów inwestycyjnych samorządowych  
zakładów budżetowych 

75 000,00 75 000,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
 i zakupów inwestycyjnych. Zadanie: „Przebudowa 
drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego” 

500 000,00 500 000,00 

Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu 
 Ostrów w Łasku 265 000,00 181 457,44 

Budowa drogi w Orchowie 1 433 336,00 1 391 195,62 
Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice –  
Wola Stryjewska 608 000,00 607 962,73 

Modernizacja chodnika na ulicy Dębowej na osiedlu 
Przylesie w Łasku 35 000,00 34 932,00 

Budowa ulicy Piaskowej 80 000,00 80 000,00 
Budowa drogi w Woli Łaskiej (od ul. Batorego  
za Jednostką Wojskową) 915 000,00 888 087,50 

Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory 6 738,00 6 738,00 
Przebudowa drogi gminnej nr 103362E Łask – 
 Wola Łaska 244 000,00 243 374,00 

Przebudowa drogi dojazdowej, wewnętrznej  
(ul. Osiedlowa) w miejscowości Wiewiórczyn 152 840,94 152 840,05 

Budowa drogi w Kolonii Bilew  40 000,00 21 894,00 

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Bałucz  117 589,00 117 588,53 

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej 
 (ul. Legionów) w miejscowości Wiewiórczyn 117 946,00 117 945,19 

Utwardzenie drogi gminnej we wsi Zielęcice 70 000,00 68 880,00 

Modernizacja ul. Lipowej w Okupie Małym 68 205,00 64 506,12 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Anielin 178 488,00 178 487,48 

Przebudowa drogi gminnej Borszewice - Bałucz 268 742,73 268 742,71 

Budowa ul. Łącznej,  Pięknej w Kolumnie  410 000,00 409 135,81 

Przebudowa ulicy Berlinga w Łasku 180 000,00 173 472,08 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Łopatki - 
Podłaszcze 120 000,00 117 625,00 

Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową 
odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku  
od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej 

383 000,00 371 034,01 

Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu 
mieszkaniowym „Przylesie”  
wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego 

70 000,00 62 217,40 
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Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 6 000,00 6 000,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 
budżetowych 

11 000,00 11 000,00 

Wymiana pieca w budynku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Łopatkach 38 000,00 37 917,51 

Budowa systemu e-usług  w Urzędzie Miejskim  
w Łasku 14 500,00 11 499,99 

Zakup sceny stacjonarnej 50 000,00 49 000,00 

Instalacja sieci radiowej dla usługi Hot-Spot na Placu 
11 Listopada w Łasku 11 400,00 9 407,05 

Zakup nagłośnienia dla Urzędu Miejskiego w Łasku 10 000,00 10 000,00 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

6 500,00 5 308,66 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

20 000,00 0,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych „Zakup średniego 
samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bałuczu” 

290 000,00 289 424,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych „Modernizacja 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łasku – Kolumnie” 

30 000,00 29 983,14 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych „Zakup pompy 
szlamowej dla OSP Wrzeszczewice” 

6 016,00 6 016,00 

Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego w Łasku  
(Kolumnie) wraz z wykonaniem przyłącza 
 do sieci gazowej 

20 000,00 738,00 

Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Publicznym 
nr 5 w Łasku przy  
ul. Jana Pawła II 11 

141 100,00 141 075,43 

Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie 
Przedszkola Publicznego  
nr 5 w Łasku 

48 900,00 48 842,47 

Zakup wyposażenia do kuchni w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Łasku 24 400,00 24 301,01 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
w gminie Łask - termomodernizacja budynku  
SP nr 5 w Łasku 

2 333 500,00 2 313 504,83 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

7 259,00 7 259,00 
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Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 6 000,00 6 000,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 
budżetowych 

11 000,00 11 000,00 

Wymiana pieca w budynku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Łopatkach 38 000,00 37 917,51 

Budowa systemu e-usług  w Urzędzie Miejskim  
w Łasku 14 500,00 11 499,99 

Zakup sceny stacjonarnej 50 000,00 49 000,00 

Instalacja sieci radiowej dla usługi Hot-Spot na Placu 
11 Listopada w Łasku 11 400,00 9 407,05 

Zakup nagłośnienia dla Urzędu Miejskiego w Łasku 10 000,00 10 000,00 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

6 500,00 5 308,66 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

20 000,00 0,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych „Zakup średniego 
samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bałuczu” 

290 000,00 289 424,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych „Modernizacja 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łasku – Kolumnie” 

30 000,00 29 983,14 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych „Zakup pompy 
szlamowej dla OSP Wrzeszczewice” 

6 016,00 6 016,00 

Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego w Łasku  
(Kolumnie) wraz z wykonaniem przyłącza 
 do sieci gazowej 

20 000,00 738,00 

Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Publicznym 
nr 5 w Łasku przy  
ul. Jana Pawła II 11 

141 100,00 141 075,43 

Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie 
Przedszkola Publicznego  
nr 5 w Łasku 

48 900,00 48 842,47 

Zakup wyposażenia do kuchni w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Łasku 24 400,00 24 301,01 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
w gminie Łask - termomodernizacja budynku  
SP nr 5 w Łasku 

2 333 500,00 2 313 504,83 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

7 259,00 7 259,00 
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Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie gminy 
Łask 353 272,74 353 272,74 

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Chabrowej 
w Łasku 5  000,00 4 993,00 

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 
mm w Łasku  
w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji 
Wodociągowej   

433 866,53 433 866,53 

Budowa wodociągu w ul. Swojskiej, Spokojnej 
i Sandomierskiej  80 000,00 63 268,00 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wola Łaska 25 000,00 19 200,00 

Budowa placu zabaw w Woli Łaskiej 54 000,00 850,00 
Zakup i montaż urządzeń podczyszczających na 
wylotach kanalizacji deszczowej 210 000,00 204 764,86 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

129 334,51 129 334,51 

Przebudowa wewnętrznej instal. wodociągowej  
i kanal. sanitarnej i wymiana zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz remont 
pomieszczenia sanitarnego w budynku świetlicy 
wiejskiej we Wrzeszczewicach z zakupem 
wyposażenia 

45 281,00 41 417,85 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we 
Wrzeszczewicach 25 000,00 24 929,38 

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

50 000,00 40 000,00 

Budowa trybun na boisku w Bałuczu 30 000,00 22 486,20 

Wykonanie oświetlenia wewnętrznego boisk 
sportowych w Bałuczu 7 000,00 7 000,00 

Zakup wyposażenia placu zabaw na boisku Orlik 2012 
w Kolumnie 20 000,00       19 360,20 

Zakup urządzenia wraz z instalacją do kompensacji 
mocy biernej energii elektrycznej w obiekcie pływalni 
krytej 

12 300,00 12 300,00 

OGÓŁEM 11 037 515,45 10 629 852,16 
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Mieściła się w podziemiach książnicy i niczym la-
wina uruchomiła działania zarówno mieszkańców, 
którzy masowo dostarczali darów, jak i samorzą-
du. Doprowadziły one do rewitalizacji zaniedbanej 
kamieniczki i stworzenia z prawdziwego zdarzenia 
muzeum. A że tego typu placówki powstają rzadko, 
na uroczyste otwarcie muzeum przybyli zarówno 
miłośnicy miasta jak i liczni goście.

14

Otwarto muzeum...

Wśród gości była wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska, starosta łaski Teresa Wesołowska, se-
nator Andrzej Owczarek, radni miejscy z wiceprze-
wodniczącymi Józefem Rychlikiem i Wojciechem 
Madejem, radni powiatowi z przewodniczącym 
Rady Markiem Aulakiem, byli też przedstawiciele 
gmin: Buczku - sekretarz gminy Zenona Roman-
kiewicz i Sędziejowic - zastępca wójta Mirosław 
Potasiak, reprezentanci wojska, policji i innych in-
stytucji regionu. Przybyli też rodowici łaskowianie 
mieszkający na „obczyźnie” ale utrzymujący kon-
takt z rodzinnym miastem, np. Krystyna Pietryska, 
Irena Adamczyk i Eugeniusz Iwanicki. Nie zabra-
kło też prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ła-
skiej Sławomira Tralewskiego, a także dyr. Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu Jerzego Kowalskiego. 
Z satysfakcją powitano również Martę Pinkiewicz-
-Woźniakowską i Przemysława Woźniakowskiego 
z Pracowni Rewaloryzacji Architektury „Nowy Za-
mek” w Warszawie - autorów dokumentacji rewalo-
ryzacji kamieniczki pod nr. 7 w rynku 

Pełniący honory gospodarza burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, któremu towarzyszyła dyrek-
tor Biblioteki Publicznej Bożena Trocka Dąbrowa, 
witał gości na podwórzu muzeum. Podziękował 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania 
placówki, szczególnie zaś Zarządowi Województwa 
Łódzkiego z marszałkiem Witoldem Stępniem na 
czele - za zapewnienie 85-procentowego dofinanso-
wania rewitalizacji kamieniczki z przełomu XVIII 

i XIX wieku, radnym miejskim z przewodniczącym 
Rady Robertem Bartosikiem - za odważne wspie-
ranie inicjatywy, ofiarodawcom eksponatów muze-
alnych i pracownikom biblioteki, którzy przez 18 
lat wspierali tworzenie muzeum. Mówiąc o ofiaro-
dawcach eksponatów, burmistrz przykładowo wspo-
mniał o profesorze Marku Marianie Drozdowskim, 
historyku wywodzącym się z Łasku, który tworzącej 
się placówce ofiarował m.in. kolekcję cennych me-
dali, a także potomkach właścicieli Łasku - rodzinie 
Szweycerów, która przekazała muzeum cenny doku-
ment z XVIII stulecia.

- Muzeum kończy 18 lat, wchodzi w dorosłość 
stwierdziła dyr. B. Trocka-Dąbrowa i przypomniała 
początki placówki, która w 1997 roku mieściła się 
w bibliotecznej piwnicy. Podziękowała jednocze-
śnie tym, dzięki którym muzeum powstało: senato-
rowi Andrzejowi Owczarkowi i byłej dyrektor Bi-
blioteki Krystynie Kosierb. 

sę ją odrobić choć częściowo - stwierdził senator  
A. Owczarek. - Gdy w 1974 roku związałem się 
z Łaskiem, byłem nauczycielem, utworzyłem małe 
muzeum szkolne. Zgromadzone zabytki z czasem 
zniknęły, ale chyba nie wszystkie, na szczęście. 
W 1986 roku chciałem zorganizować muzeum 
z prawdziwego zdarzenia, ale nic z tego nie wyszło. 
Udało się to dopiero Krystynie Kosierb. A jeśli idzie 
o nasze zabytki, jest jeszcze czas na ich ratowanie, 
wszak każda mała ojczyzna ma swoją historię. 

- Stworzenie muzeum nie było sprawą prostą - 
wspominała K. Kosierb. - Przez 37 lat kierowania 

biblioteką utrwalaliśmy dzieje miasta, cementując 
wspólnotę lokalną. To, co udało nam się zgromadzić 
w muzeum, to były dary serca łaskowian. Otwierane 
dziś muzeum to wizytówka miasta, ważne miejsce 
edukacji przyszłych pokoleń.

A potem nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne 
otwarcie muzeum. Był też symboliczny toast za dal-
szy rozwój muzeum i okolicznościowy tort.

Stała ekspozycja muzealna wzbudziła duże za-
interesowanie pierwszych zwiedzających. Przede 
wszystkim zaskoczyła różnorodność ekspozycji 
i bogate zbiory muzeum. Choć placówka posiada 
głównie dary przekazane przez mieszkańców i in-
stytucje, mogła stworzyć różnorodne działy, poczy-
nając od archeologii, a kończąc na rzemiośle czy 
współczesnym lotnictwie. Na wystawie znalazły się 
cenne eksponaty, jak choćby drewniana studnia wy-
kopana podczas prac archeologicznych w związku 
z budową drogi ekspresowej S-8 czy stare narzędzia 
zakładu fryzjerskiego, jakich próżno dziś szukać 
w salonach piękności. Miłośnicy lotnictwa mogą 
zobaczyć sporo modeli samolotów, jakie latały na 
łaskim niebie, jest też fotel i skafander współczesne-
go pilota wojskowego. Oczywiście muzeum oferuję 
sporą dawkę historii miasta, która nareszcie może 
być udostępniana także turystom (godz. otwarcia 
wt-piąt. 8-17, sobota 9-14, pierwsza niedziela mie-
siąca 11-15). 

Otwarcie muzeum w rynku to z pewnością jed-
no z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w życiu 
Łasku.< (PO)

Do tych podziękowań przyłączyła się wojewo-
da J. Chełmińska, przypominając, że „muzeum to 
doskonałe miejsce do utrwalania historii” i pielę-
gnowania lokalnej tradycji. Z kolei starosta T. Weso-
łowska wspomniała o swoim pochodzeniu z rodziny 
Łuczaków i Rendeckich, a także o przychodzeniu do 
tej kamieniczki na lody. To muzeum „to super po-
mysł w naszym kochanym Łasku”.

- Łask miał bogatą historię, ale nie miał szczę-
ścia do zabytków. To wielka strata, ale mamy szan-
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Trzeba było żyć w owym czasie i widzieć 
zdumienie mieszkańców Łasku, którzy z cie-
kawością i niepewnie wchodzili do wnętrza 
budynku, by zaopatrzyć się w produkty spo-
żywcze. 

Tu małe wyjaśnienie: słowo „kolonialne” 
na szyldzie informowało, że u Jana Bulzackie-
go otrzymają takie przyprawy jak pieprz, gałka 
muszkatołowa, imbir czy ziele angielskie, czy-
li to wszystko, co sprowadza się z zamorskich 
kolonii. A należy pamiętać, że były to lata, kie-
dy największym państwem kolonialnym była 
Wielka Brytania i do niej należały Indie, Kana-
da, Australia, nie licząc pomniejszych terenów 
w Ameryce Środkowej i Afryce.

I tak kamieniczka na rogu Placu 11 Listo-
pada pod nr 7 i Kościelnej wkroczyła w no-
woczesne dzieje Łasku. Jan Bulzacki okazał 
się handlowcem niezwykle rzutkim i wkrótce 
otworzył restaurację na ulicy Kilińskiego, po-
tem na tejże ulicy pobudował chlewnie i zajął 
się hodowlą świń. Czegokolwiek się dotknął 
zamieniał wszystko na pieniądze. Taki demo-
kratyczny Midas.

Kiedy zrezygnował ze sklepu „Towary Ko-
lonialne”, w kamienicy otwarto kawiarenkę - 
cukiernię. Jej właściciel Remigiusz Rendecki 
prawdopodobnie miał zamiar prowadzić lokal 
na wzór standardowych kawiarenek, jakie były 
wytworem epoki realnego socjalizmu: kawa, 

z tą poetycką grandą. A on w milczeniu wsuwał 
nieraz komuś z nas pieniądze do ręki i tylko się 
uśmiechał. Biegliśmy do monopolowego, by po 
powrocie zamawiać kolejne kawy. Ech, były to 
zaprawdę, piękne czasy. Remik, byliśmy z nim 
na „ty”, uwielbiał Janka Janiszewskiego, bo ten, 
gdy wchłonął w siebie odpowiednią ilość pro-
centów, stawał się zadziornym ułanem z zapa-
łem opowiadając o szarżach, potyczkach, kawa-
leryjskich wypadach na wroga. Cała kawiarenka 
słuchała go w zafascynowaniu, jakby na żywo 
oglądała bitwy, gdzie „jakże ładnie, kiedy ułan 
z konia spadnie”, a „koledzy go nie żałują, jesz-
cze końmi go tratują”. Janek raz bywał wach-
mistrzem, innym razem rotmistrzem, ale zawsze 
zwycięski, dumny z wygranej bitwy.

- Wy to macie życie - wzdychał Remik . - 
A ja przy tych ciastkach…

Wkrótce zniknęli poeci, nie stało kabaretu, 
Remika dopadła nieuleczalna choroba, „odsu-
nął się” od kawiarni. Kiedy spotykaliśmy się 
na ulicy, tylko uśmiechał się tym swoim życz-
liwym uśmiechem, jakby chciał powiedzieć, 
że coś na zawsze się skończyło, że tamto było 
związane z naszą młodością, a ta nie wróci od-
chodząc w regiony nieznane, które budzą nie-
pokój. 

Gdy odwiedzam na cmentarzu swoich bli-
skich, zatrzymuję się przy grobie Remika: to 
mój przyjaciel, człowiek dobrego serca, łasko-
wianin „z dziada pradziada”.

Dziś w kamieniczce przy Placu 11 Listo-
pada nr 7 jest Muzeum Historii Łasku. Byłem 
na jego uroczystym otwarciu, spotkałem kilka 
osób z czasów moich lat burzliwych i niespo-
kojnych, wędrowałem po pomieszczeniach 
w których - ileż to już lat temu? - siadywałem 
przy kawie i układałem piosenki do programu 
kabaretowego. 

Z nostalgią wspominam przeszłość, ale 
z radością witam dzień dzisiejszy i to wszyst-
ko, co dodaje prestiżu mojemu miastu, czyniąc 
je piękniejszym i bogatszym.<

Eugeniusz Iwanicki

Trzymamy za Tatianę kciuki i podziwiamy jej talent i pracowitość. 
Jej gry można posłuchać podczas Koncertu Inauguracyjnego Dziecięcej 
Orkiestry, który odbędzie się w Paradyżu w dniu 27.06.2015 r. (sobota, 
o godz. 19). Zapraszamy wszystkich wielbicieli muzyki klasycznej w no-
wej odsłonie. Śledząc plan projektu, można spodziewać się odwiedzin 
orkiestry również w naszej okolicy.

 „Kolory Polski” to letnia propozycja Filharmonii Łódzkiej dla melo-
manów, którzy chcą połączyć słuchanie muzyki w najlepszym wykona-
niu ze zwiedzaniem zabytków regionu łódzkiego.< MD

AvE, MUSEUM
Ten, kto pamięta Łask z końca lat czterdziestych, może poświadczyć, że najbardziej 
prestiżowym sklepem był spożywczak Antoniego Czekanowskiego na ulicy 
Kościelnej. Nie mogły z nim konkurować dwa inne: Gębarowskiego w rynku i PSS 
na Warszawskiej. Tak było do momentu, aż pojawił się młody, przedsiębiorczy 
handlowiec z ulicy Kilińskiego /Praga/ Jan Bulzacki. Jego wtargnięcie w świat 
zastarzałego, kontynuującego przedwojenne zwyczaje handlu, wywołało istną 
rewolucję. Już sam szyld nad sklepem bulwersował: „Towary kolonialne”. I to 
w samym centrum miasta, na rogu Kościelnej i rynku pod numerem 7.

herbata domowe wypieki ciast oraz lody, jako 
deser.

I tak by zapewne pozostało, gdyby Łask nie 
nawiedziła epidemia poezji, narodziła się gru-
pa poetycka „Grabia 59” i kabaret „Feniks”. 
Do Remika nie przychodzili ci spod „budki 
z piwem”, ich lokalem była „mordownia” na 
Warszawskiej, natomiast należało do „dobrego 
tonu” wpaść do Remika na pół czarnej, a latem 
na wyśmienite bułeczki z jagodami.

Remik, wspominam go zawsze życzliwie 
i z sentymentem, zapewne nigdy nie słyszał 
o krakowskiej „Jamie Michalika”, gdzie po-
wstał pierwszy w historii kraju kabaret „Zielo-
ny balonik” założony przez poetów i malarzy, 
ale w Łasku jego lokal zaczął spełniać podobną 
rolę. Zbieraliśmy się u niego, my, początkujący 
wówczas młodzi poeci, by w atmosferze po-
wiatowej bohemy, oddawać się dyskusjom przy 
wspomnianej półczarnej, jakże często wzmac-
nianej łyżeczką spirytusu. Właśnie w kawia-
rence Remika powstało sporo wierszy, skeczy 
i piosenek. A on był pobłażliwy dla tych hałaśli-
wych, często bez pieniędzy, ale za to ruchliwych 
i dumnych twórców. Były przypadki, że nie brał 
od nas pieniędzy, ale dosiadał do stolika i wy-
pijał z nami naszą „wzmocnioną” kawę. Czynił 
to ukradkiem, unikając wzroku żony i teściowej, 
które nie miały zrozumienia dla braci poetyc-
kiej i krzywo patrzyły na fraternizację Remika 

Utalentowana Tatiana
Tatiana Małecka, uczennica klasy V a, od lat rozwija swoje zdolności 
i pasje muzyczne. Wymaga to od niej wiele wytrwałości, poświęcenia 
i czasu, kilka razy w tygodniu uczestniczy w zajęciach w szkole 
muzycznej. Obecnie bierze również udział w projekcie „Kolory 
Polski - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej” organizowanym 
przez Filharmonię Łódzką im. Rubinsteina oraz Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. Projekt zakłada m.in. powstanie Dziecięcej Orkiestry 
Regionu Łódzkiego dla dzieci ze szkół muzycznych I stopnia - sekcja 
smyczkowa - Tatiana gra na skrzypcach. 
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Tak jest i ze wspomnianą książką. Rodzina Profesora odgrywała zna-
czącą rolę w dziejach XX-wiecznego Łasku nie tylko z racji pozycji ma-
terialnej, Sosnowscy byli świadomymi obywatelami, także zaangażowani 
społecznie. Niewątpliwie do tego grona zaliczyć należy Walentego So-
snowskiego, działacza Związku Ludowo-Narodowego i Rady Parafialnej.

Książka Profesora wbrew pozorom nie jest poświęcona jedynie ro-
dzinie M. M. Drozdowskiego. Autor na panoramicznym tle ukazującym 
dzieje Polski w okresie 1914-1950 kreśli też historię Łasku, przywołując 

Mariana Marka DrOzDOWskiegO 
„Łask 1914-1950 w relacjach rodzinnych”

Takich książek nigdy nie jest za wiele, więc dobrze się stało, że dzięki miastu ujrzała światło dzienne książka 
wspomnieniowa łaskowianina z krwi i kości, profesora Marka M. Drozdowskiego. Gród nad Grabią posiada bogatą 
historię, ale literatura na jego temat jest znacznie skromniejsza. Tego typu relacje są zatem niemal na wagę złota, 
gdyż w przeciwieństwie do oficjalnych źródeł historycznych (np. dokumenty urzędowe) ukazują miasto i ludzi 
w odmiennym nieco świetle, obraz jest subiektywny, ale za to mieniący się wszystkimi barwami palety.

mało znane fakty. A że opisywany okres to właściwie kilka różnych epok, 
mamy potężną dawkę wiedzy historycznej, której niedosyt odczuwany 
jest od lat. Wbrew pozorom podczas I wojny światowej i w okresie mię-
dzywojennym na ziemi łaskiej działo się bardzo dużo, żywe były nur-
ty narodowe i patriotyczne, sporo mieszkańców grodu nad Grabią brało 
udział w walkach legionowych i wykuwało odradzającą się polską pań-
stwowość. Także lata okupacji hitlerowskiej obfitowały w dramatyczne 
wydarzenia. Prześladowania mieszkańców, szczególnie ludności żydow-
skiej, odcisnęły piętno na życiu miasta. Wielu łaskowian, m.in. Zygmunt 
Sosnowski, w obawie przed aresztowaniami przeniosło się do GG, nie-
jedna rodzina została wysiedlona i ograbiona z dobytku. Tego losu nie 
uniknęli także krewni Profesora.

Okres powojenny był w Łasku nieco odmienny od tego w innych 
regionach województwa. Zadecydowały o tym - jak pisze Profesor - 
zdobyte już wcześniej doświadczenia samorządowe. W pierwszej Ra-

dzie Miejskiej było sporo byłych aktywistów państwa podziemnego. To 
wszystko sprawiało, że Łask nie uniknął ewolucji w kierunku systemu 
stalinowskiego, ale jednocześnie rozwijała się tu prywatna inicjatywa. 
Namiastką innego podejścia do ówczesnej rzeczywistości była działal-
ność Kościoła i harcerzy, przenoszona na liczące się w mieście rodziny. 
Ich autorytet w środowisku obiektywnie hamował indoktrynację. 

Sylwetkę autora przypomniał burmistrz Gabriel Szkudlarek, podkre-
ślając, że w wielu swoich książkach powraca do lat dzieciństwa i młodo-
ści spędzonych w Łasku.

- Kiedy otrzymałem zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela, po-
stanowiłem odwdzięczyć się książką poświęconą nie tylko rodzinie So-

snowskich, ale i 500-leciu wizerunku dłuta Robbiego. Stąd w książce 
studium poświęcone Janowi Łaskiemu - mówił podczas promocji książki 
w Bibliotece Publicznej jej autor. 

Zamiast odnosić się do promowanej książki, Profesor skoncentrował 
się na swoich spotkaniach z prymasem S. Wyszyńskim i reminiscencjach 
związanych z losami polskiego Kościoła. Przy okazji M. M. Drozdowski 
wspomniał o swoich najbliższych planach, m.in. pisze książkę o kobie-
tach mistrza Paderewskiego. Ta książka być może stanie się scenariu-
szem serialu telewizyjnego. Powoli rodzi się też nowa wersja historii 
Warszawy. Niedługo do czytelników powinno trafić kolejne wydanie hi-
storii Powstania Warszawskiego.

Najnowsza książka łaskowianina jest do nabycia w Bibliotece Pu-
blicznej.< (R) 
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Towarzysząca obchodom Dnia Dziecka oraz zja-
wiskowej paradzie motocykli uroczystość podsumowu-
jąca 10 lat wytrwałej i odpowiedzialnej pracy TSP była 
dla mieszkańców i miłośników gminy oraz wszystkich 
zaproszonych gości szczególną okazją do wielu wspo-
mnień. Niepoprzestający w swoich działaniach człon-
kowie Towarzystwa na tą okoliczność zorganizowali 
również zbiórkę pieniędzy na wsparcie najbardziej po-
trzebujących chorych dzieci z gminy Sędziejowice. Do 
tej akcji dołączyli miłośnicy dwóch kółek z klubu moto-
cyklowego Forever YOUNG działającego w Sędziejo-
wicach, którzy z dużym zaangażowaniem zachęcali do 
pomocy naszym małym pociechom.

W jubileuszowym nastroju
Dwudniowy festyn zorganizowany w ramach Dni Sędziejowic był doskonałą okazją do uczczenia 
jubileuszu 10-lecia działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, będącego 
zresztą jednym z organizatorów imprezy. To właśnie z myślą o lokalnej społeczności członkowie 
organizacji już od dekady propagują inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców na wielu 
płaszczyznach życia, niosące nieocenioną pomoc socjalną, promujące walory kulturowe i krajobrazowe 
gminy oraz generujące szeroko pojętą integrację społeczną. 

Dziesięć lat działalności to bez wątpienia ogrom-
ny bagaż doświadczeń i jakże poważny zapis w kar-
tach historii dokonań poczynionych na rzecz roz-
woju społeczno-gospodarczego gminy. Dlatego był 
to również najwłaściwszy moment, aby wspomnieć 
o wszystkich Przyjaciołach, którzy przez ten czas nie 
pozostawali obojętni i z dużą hojnością podchodzili do 
potrzeb naszych mieszkańców. Za otwarte serca i wie-
loletnie wsparcie prezes Towarzystwa Jolanta Sier-
szyńska wręczyła specjalne podziękowania na ręce: 
kierownika oddziału Ludowego Banku Spółdzielcze-
go w Sędziejowicach Zbigniewa Nejmana, właścicie-
la Zakładu Wędliniarskiego w Lichawie Władysła-

wa Gabrysiaka oraz producenta słodyczy „ALMA” 
w Sędziejowicach Józefa Aleksandra Krawczyka. 
W słowach skierowanych do mieszkańców gminy wy-
raziła również nadzieję, że dotychczasowe osiągnię-
cia utrwalą pozycję Towarzystwa i dalsze promowa-
nie inicjatyw stanie się również dobrym wzorem dla 
młodego pokolenia, aby kultywowali tradycję i roz-
powszechniali kulturę regionu, w którym mieszkają. 
Członkowie Towarzystwa udostępnili także uczestni-
kom festynu folder wydany specjalnie z okazji przypa-
dającego jubileuszu prezentujący historię i dokonania 
w minionym okresie.<

Sylwia Rozwód

Piknik motocyklowy połączony był z paradą po gminie Sędziejowice oraz po-
kazem akrobacji na motocyklach, dostarczając wszystkim niezapomnianych wra-
żeń. Barwny sznur motocykli przemierzał drogami naszej gminy, pozdrawiając oko-
licznych mieszkańców poszczególnych wsi. W tymże przedsięwzięciu brało udział 
ponad 600 motocykli, a jego inicjatorem był Klub Motocyklowy Forever YOUNG 
z Sędziejowic oraz dyrektor GOK w Sędziejowicach Grzegorz Brożyński.

W I Prezentacjach Zespołów Rozrywkowych udział wzięły zespoły: ROMANS, 
EVENT, FARAON, PARADISE, METRO, ALIANS oraz zespół CUDENS. Celem 
i założeniem organizatorów prezentacji była promocja i reklama zespołów muzyki 
rozrywkowej, a w szczególności integracja środowisk śpiewających i grających lu-
dzi z gminy,powiatu, województwa, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie 
upowszechniania wokalistyki i muzyki rozrywkowej oraz stworzenie amatorskim 
zespołom rozrywkowym możliwości konfrontacji ich twórczości artystycznej.

 Gwiazdą sobotniego wieczoru był przyjaciel Klubu Motocyklowego FORE-
VER YOUNG Z SĘDZIEJOWIC - uroczy, przesympatyczny, przecudownie grający 
na gitarze i rewelacyjnie śpiewający IGOR MARINOW - uczestnik programu „The 
Voice of Poland” „z drużyny” Marka Piekarczyka. Sobotni wieczór zakończył się 
przy muzyce zduńskowolskiego zespołu ROMANS, który to przez całe dwa dni 
umilał nam muzycznie czas. 

Drugi dzień to Piknik Rodzinny, obchody 10-lecia TSKGS, I Festiwal Ciast, 
Prezentacja Dziecięcych Zespołów tanecznych działających nie tylko w naszej gmi-
nie, występ ćwierćfinalistki programu DISCO - STAR Klaudii Pawlak oraz zespołu 
DISCO POLO - 4EVER. Barwnym korowodem w asyście Strażackiej Orkiestry 
Dętej DRUH ulicami Sędziejowic spod Gminnego Ośrodka Kultury na plac przy 
stadionie dotarły dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne z Centrum Tańca i Roz-
woju Dziecka Rytm Agnieszki Grzegorzewskiej ze Zduńskiej Woli, Studio Tańca 
ARABESQUE Anety Barton ze Zduńskiej Woli, Zespołu Placówek Wychowania 
Pozaszkolnego w Sieradzu oraz Zespołu Taneczno - Muzycznego Barbary Zdziar-
skiej. Gospodarzem wszystkich małych i wielkich artystów była grupa dziecięca 
skupiająca uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach klas 
0-VI, która to pod okiem instruktorów GOK w Sędziejowicach zaprezentowała się 
w widowisku słowno-muzycznym „Brzechwa Forever” w reżyserii Adama Łoniew-
skiego.

Przedmiotem I FESTIWALU CIAST było przygotowanie ciast od najbardziej 
tradycyjnych po współczesne w dowolnej liczbie i ilości każdego z nich. W festi-
walu ciast udział wzięły następujące sołectwa: Lichawa, Kozuby, Korczyska, Brze-
ski, Żagliny, Niecenia, Grabica, Grabno - Zamość, Marzenin, ZSR im. Władysława 
Grabskiego w Sędziejowicach oraz Zakład Cukierniczy Państwa Bartoszków z Wi-

Piknik motocyklowy i rodzinny w Sędziejowicach
W dniach 30 i 31 maja br. odbyły się Dni Gminy Sędziejowice zorganizowane przez gminę Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, sędziejowicki Klub Motocyklowy Forever YOUNG oraz miejscowy Zespół Szkół Rolniczych.  Atrakcją 
pierwszego dnia imprezy był I piknik motocyklowy z paradą po gminie Sędziejowice oraz pokazem akrobacji. Miała też miejsce I Prezentacja 
Zespołów Rozrywkowych, a wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertu Igora Marinowa. W niedzielę w ramach pikniku rodzinnego 
odbył się przegląd zespołów dziecięcych, festiwal ciast z połączony z konkursem na najlepsze wypieki przygotowane przez dziewięć sołectw i ZSR 
w Sędziejowicach. Ponadto rozegrany został turniej szachowy, a dzieci zabawiał aktor Adam Łoniewski wraz z grupą teatralną Rebelia działającą przy 
sędziejowickim GOK. Wieczorem wystąpił zespół disco polo 4EVER. Zaprezentowało się też Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice  
w 10. rocznicę swojego powstania, którego członkowie zorganizowali zbiórkę charytatywną na rzecz chorych dzieci.

dawy. Jednogłośnie decyzją jury pierwszą nagrodę przyznano sołectwu Kozuby, ko-
lejne miejsca zajęły sołectwa Grabno oraz Niecenia. 

Wszystkie sołectwa… były bardzo słodkie, smaczne i kolorowe, wszystkie 
pięknie prezentowały swoje wyroby, dlatego też wszystkie otrzymały specjalne po-
dziękowania za udział w I Festiwalu Ciast Sędziejowice 2015. 

Festyn spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności całej gminy 
i nie tylko. Można go uznać za bardzo udany z nadzieją, że wpisze się w stały ka-
lendarz imprez w naszej gminie, a jego zorganizowanie było możliwe dzięki współ-
działaniu dużej grupy wchodzącej w skład komitetu organizacyjnego oraz wsparciu 
rzeczowemu i finansowemu z budżetu gminy oraz wielu sponsorów.< 

Informacje GOK Sędziejowice
Foto. Z. Goździk, M. Kidawski
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Panie od lewej: Małgorzata Dalecka (Siedl-
ce), Elżbieta Sagan (Marzenin), Marta Sobala 
(Bilew), Anna Biela (Podule), Marianna To-
karek (Lichawa), Anna Kowalczyk (Grabica), 
Monika Porada (Sobiepany), Emilia Mikołaj-
czyk (Kozuby) i Jolanta Siwek (Grabno).

Panowie od lewej: Tomasz Kopka (Rososza), 
Krzysztof Przybylski (Grabia Trzecia), Marek 
Woźniak (Pruszków), Jerzy Sztuka (Sędziejowi-
ce), Edward Nowak (Niecenia), Paweł Trzaskow-
ski (Sędziejowice-Kolonia), Daniel Angerman 
(Kamostek), Andrzej Zgagacz (Wrzesiny), Wie-
sław Szewczyk (Przymiłów), Edmund Sobala 
(Żagliny), Marian Dzierżawski (Grabia), Grze-
gorz Kozieł (Korczyska), Waldemar Bartczak 
(Kustrzyce) oraz Roman Masiera (Osiny).<

(M. P. fot. Marek Kidawski)

Gościem specjalnym rajdu był Wojtek Ziemnicki, 
podróżnik, który objechał swoim rowerem całą Islan-
dię. Udział także wzięli: wójt Jerzy Kotarski, sekretarz 
Mirosław Potasiak, przewodniczący rady - Dariusz 
Cieślak wraz z radnymi, sołtysi, prezes Koła Łowiec-
kiego „Leśnik” - Daniel Tarka z małżonką, prezes Koła 
Łowieckiego „Rolnik” w Pruszkowie - Lech Pietrzak, 
dyrektor ZSR - Paweł Kałuda, ksiądz Mariusz Kiełba-
sa z Buczku, ksiądz Emanuel Stańczyk z Marzenina, 
nauczyciele i uczniowie ZSO w Sędziejowicach, har-
cerze z 13 DH „Szczęśliwi Pechowcy”, bibliotekarze 
oraz nasi przyjaciele, sympatycy i miłośnicy książek. 
Uczestnicy rajdu oddali hołd poległym za Ojczyznę, 
składając kwiaty pod pomnikiem w sędziejowickim 
parku, a następnie wyruszyli w trasę w 15-osobowych 

Jadą, Jadą leśni… 
Już po raz czwarty miłośnicy tradycji, kultury, historii i przyrody na rowerach przemierzali 
urokliwe zakątki naszej gminy, poznając jej tajemnice. Tym razem trasa rajdu „Odjazdowy 
Bibliotekarz” wiodła z Sędziejowic przez Luciejów, Żagliny, Kozuby, Brody, Brzeski aż do 
Grabi. Tegoroczna wycieczka rowerowa zorganizowana została pod hasłem „Jadą, jadą leśni”… 
Rowerów dosiadło 100 cyklistów, trasę zabezpieczali druhowie z OSP Sędziejowice oraz Brzeski, 
a na końcowym etapie także funkcjonariusze policji. Prelekcje i poczęstunek podczas drogi 
przygotowali myśliwi z Koła Łowieckiego „Leśnik” Sędziejowice oraz „Borsuk” Pruszków, leśnicy 
Nadleśnictwa Kolumna, druhowie OSP Żagliny oraz rada sołecka tej wsi, sołtys i rada sołecka 
Kozub, reprezentant Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh” - Zdzisław Karpiński oraz panie z kół 
gospodyń. Na mecie czekali strażacy OSP Grabia z małżonkami, którzy zgotowali niezapomniane 
przyjęcie zmęczonym uczestnikom rajdu. 

grupach w kierunku Luciejowa. Za Sędziejowicami 
zatrzymali się na leśnym parkingu, gdzie miał miejsce 
pierwszy tego dnia konkurs „Najsprawniejszy Rower 
2015”. Surowa komisja, złożona z 4 osób dokonała 
przeglądu sprzętu rowerowego i wybrała 3 rowery, na-
grodzone medalami. 

Kolejnym przystankiem była wyspa Ciekoniec 
w Luciejowie, gdzie oczekiwali nas: zastępca nadle-
śniczego Nadleśnictwa Kolumna - Michał Falkowski 
w towarzystwie myśliwych z Koła „Leśnik”. Byli to: 
prezes - Daniel Tarka z małżonką, łowczy Koła - Grze-
gorz Skrzypczyński z małżonką, Krzysztof Jaszczak 
- sygnalista, Szczepan Pawlicki z gitarą, Henryk Osiń-
ski. Po sesji fotograficznej w plenerze, leśnym trak-
tem, wśród śpiewu ptaków, pokonaliśmy odległość, 

dzielącą nas od Żaglin. Tam oczekiwali na nas nie-
zawodni druhowie z OSP Żagliny oraz panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które przygotowały smaczny 
poczęstunek. Zastępca kapelmistrza Strażackiej Or-
kiestry Dętej „Druh” Zdzisław Karpiński przygotował 
konkurs „Jaka to melodia”. Sam wygrywał nutki na 
swojej trąbce, a następnie, na pożegnanie, wykonał 
pieśń maryjną ku chwale Matki Bożej (maj to miesiąc 
maryjny). Tuż po pożegnaniu udaliśmy się wprost do 
żaglińskiej kapliczki z 1907 r., której historię przedsta-
wił pan Tadeusz Streflik. 

W Kozubach powitała nas rada sołecka z Emilią 
Mikołajczyk (sołtysem) na czele. Przedstawiła historię 
budowy świetlicy w Kozubach oraz w imieniu miesz-
kańców Kozub zaprosiła na słodki poczęstunek. Po 
skosztowaniu pyszności rowerzyści wyruszyli w dal-
szą drogę, ponieważ nad Grabią przy młynie „Krzyw-
da” oczekiwali już: strażnik Parku Krajobrazowego 
Międzyrzecza Warty i Widawki - Jacek Frąckiewicz 
oraz Czytelnik Roku 2014 - Stanisław Witkowski. 
Obaj zaproszeni goście przygotowali wykłady. Pierw-
szy dotyczył roli parków krajobrazowych, rzek, ochro-
ny przyrody, natomiast drugi przybliżał historię młyna 
zwanego „Krzywdą”. Przy lesie posadzonym z inicja-
tywy leśników w 150. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego oczekiwał już leśniczy Sławomir Sto-
larz. Przedstawił historię młodego lasu oraz przybliżył 
zgromadzonym informacje na temat Święta Polskiej 
Niezapominajki. Następnie głos zabrał wójt gminy, 
wspominając wybitnych gości, którzy brali udział 
w sadzeniu drzew. Wystąpienie wójta ubarwili harce-
rze, którzy dali koncert piosenki, przy akompaniamen-
cie gitary Adama Papugi. Rajdowi księża pomodlili 
się w intencji szczęśliwego powrotu do domu, a wtedy 
wszyscy ruszyliśmy do Grabi. Po krótkiej modlitwie 
w kaplicy, powitaniu z druhami OSP Grabia (Ma-
rianem i Rafałem Dzierżawskimi oraz Zbigniewem 
i Przemysławem Markiem) oraz funkcjonariuszami 
policji, rajdowicze udali się do sali OSP w Grabi. Tam 
odbyły się ostanie konkursy, w tym literackie, pamiąt-
kowe zdjęcia, podziękowania funkcjonariuszom służb 
mundurowych, wspierających organizacje rajdu oraz 
poczęstunek, który zachwycił wszystkich!

Niektórzy uczestnicy już zapisali się na następny, 
piąty z kolei Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejowi-
ce, który odbędzie się tradycyjnie w maju 2016 r. Za-
praszamy!!!<

 Beata Magdziak
Fot: Karina Miśkiewicz

Gospodarze naszych sołectw
W kwietniowym numerze „PŁ” opublikowaliśmy listę sołtysów i rad sołeckich w gminie Sędziejowice wybranych przez mieszkańców 
sołectw na kadencję 2015-2019. IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice była okazją do wręczenia sołtysom zaświadczeń o wyborze. 
Wykonano też wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich 25 wybranych sołtysów. 
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Można było usłyszeć młodych skrzypków, trębaczy, oboistów, pianistów, 
gitarzystów czy akordeonistów, a wszyscy oni pokazali, że mają niewątpli-
wy talent. Należy mieć tylko nadzieję, że w niejednym z naszych młodych 
słuchaczy obudzi się chęć do odkrycia drzemiącego talentu i podjęcia nauki 
w szkole muzycznej.< AK 

W całym kraju obchody upowszechniły się w latach późniejszych, kiedy 
to kongres połączeniowy stronnictw chłopskich w 1931 r. uchwalił, że Świę-
to Ludowe będzie obchodzone w całym kraju w dzień Zielonych Świątek. 
Świętowano aż do wojny, z coraz większym rozmachem, coraz bardziej ma-
sowo, bojowo i radykalnie. Wymownym przejawem zakorzenienia się Święta 
Ludowego może być fakt organizowania jego uroczystych obchodów nawet 
w latach okupacji, w zgrupowaniach partyzanckich z udziałem okolicznej 
ludności. 

Po wojnie, wraz ze zmianami w Polsce zmieniał się charakter, treść i po-
lityczna wymowa zielonoświątkowych obchodów, lecz tradycja przetrwała 
do dziś. Wraz z „Rotą”, zielonymi sztandarami i czterolistną koniczynką 
wchodzi w zestaw symboliki ruchu ludowego, jest znakiem tożsamości i ele-
mentem integracji ludowców. Tegoroczne, spóźnione nieco, powiatowe ob-
chody Święta Ludowego odbyły się 7 czerwca w Widawie. Jak na porę roku 
przystało, obchodom towarzyszyła słoneczna i wyjątkowo gorąca pogoda. 
O godz. 15, uczestnicy święta wzięli udział we mszy odprawionej w miejsco-
wym kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, 
celebrowanej przez duszpasterza rolników diecezji łódzkiej - ks. Jarosława 
Leśniaka. Licznie zgromadziły się poczty sztandarowe Polskiego Stronnic-
twa Ludowego z Buczku, Widawy, Łasku, Sędziejowic i Wodzierad. 

POwiAtOwE śwIęTO wSI
Zielone Świątki, dzień Zesłania Ducha Świętego, to wyjątkowo piękne i radosne święto. W polskiej 
tradycji to także Święto Ludowe, święto ruchu ludowego i całej wsi, obchodzone od blisko stu lat, 
a jego geneza sięga początków polskiego ruchu ludowego. Pierwsze obchody zorganizowano w 110. 
rocznicę zwycięstwa pod Racławicami. Święto to szybko się przyjęło, a obchodzono je w całej Galicji, 
zwłaszcza we wsiach i miasteczkach, gdzie aktywnie działali ludowcy. 

Po mszy, przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej z Karsznic, uczest-
nicy obchodów przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury w Wida-
wie, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Gośćmi obchodów byli 
przedstawiciele Zarządu Powiatowego PSL z Łasku na czele z jego prezesem 
a jednocześnie wiceministrem skarbu państwa - Cezarym Gabryjączykiem, 
Zarządów Gminnych PSL powiatu łaskiego, władz gminy Widawa z wójtem 
Michałem Włodarczykiem i przewodniczącym Rady Gminy - Ryszardem 
Bruzdą, zastępcą dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Radosławem Grzegorczykiem, jak również wiele 
osób piastujących kierownicze stanowiska w powiecie jak i województwie. 
Odczytano także listy okolicznościowe, jakie z tej okazji przysłali: wice-
premier Janusz Piechociński i poseł na Sejm RP - Elżbieta Nawrocka. Po 
wysłuchaniu hymnu, jako pierwszy głos zabrał i gości powitał prezes Za-
rządu Gminnego w Widawie - Dariusz Polak, a następnie: Cezary Gabryją-
czyk, wójt Michał Włodarczyk i wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. 
W swych wystąpieniach mówcy zwracali uwagę zarówno na wagę obchodzo-
nego święta jak i rolę PSL, podkreślając jej bliskość z polską wsią. 

W części artystycznej wystąpili artyści z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Widawie, w barwnym widowisku folklorystycznym „Oj dana, dana, Kasia 
za Jasia będzie wydana”. Całość zakończyła wspólna biesiada.<

 AK

Bardzo muzyczny okazał się poniedziałek 8 czerwca w Zespole 
Szkół w Widawie, bowiem do naszych uczniów zawitała orkiestra 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli. Goście 
zaprezentowali piękny koncert, zachęcający naszą młodzież do 
nauki gry na instrumentach muzycznych. 
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Pod takim hasłem po raz kolejny odbył się tegoroczny gminny festyn rodzinny, tym razem 
organizowany przez połączone siły, czyli samorządu gminy z wójtem i przewodniczącym 
Rady Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafii 
Widawa oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Obchody Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz 
Dnia Ojca rozpoczęły się już w sobotę 30 maja w widawskim kościele, gdzie po mszy 
w intencji rodzin odbył się przegląd piosenki religijnej, a następnie przygotowane 
z rozmachem przez ks. proboszcza wspólne biesiadowanie oraz piknik. Gościem imprezy 
był niezmiernie lubiany i szanowany przez naszych parafian ks. Piotr Kępniak.

Jednym z nich jest zdobycie szeregu czo-
łowych miejsc w wojewódzkim konkursie 
literacko - plastycznym „Jan Paweł II - świę-
tymi bądźcie”. I tak: w konkursie literackim, 
kategoria gimnazjum, I miejsce zdobyła Daria 
Sadzińska z kl. III, II miejsce - Izabela Luter 
z kl. I, i miejsce III - Natalia Weber z kl. III 
Publicznego Gimnazjum w Chociwiu. W kon-
kursie literackim, kategoria klas IV-VI, miejsce 
II przypadło Natalii Rudzkiej z kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Chociwiu, zaś uczennica klasy 
II tej samej placówki - Emilia Krata uplasowa-
ła się na III miejscu w konkursie plastycznym 
w kat. klas I-III. Duży sukces odnieśli również 
uczniowie gimnazjum w Chociwiu w multime-
dialnej części tego samego konkursu, bowiem 
miejscem II poszczycić się może Damian Wi-
śniewski z kl. III a miejscem III - Aleksandra 
Tomczyk z kl. III.

GRaTUlUJeMY SukCESÓw!

Około 40 dzieci z gminy Widawa będzie 
miało możliwość udziału w koloniach 
letnich nad polskim morzem w Ośrodku 
Wczasowym w Rowach, na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Organizatorem wypoczynku jest wójt 
gminy Widawa wspólnie ze Związkiem 
Zawodowym Rolników „Ojczyzna” 
i Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych. 
Koszty wypoczynku w dużej części zostaną 
sfinansowane przez organizatorów, a ich 
niewielką część pokrywają rodzice. 

Na kolonie mogą pojechać dzieci do 16 
roku życia, urodzone po 1 stycznia 1999 r., 
których przynajmniej jedno z rodziców pod-
lega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie, bądź pobiera rentę lub 
emeryturę w KRUS. Termin kolonii zaplano-
wany jest na sierpień br.< AK

Zbliżają się upragnione przez uczniów wakacje, pora odpoczynku po 10 miesiącach 
intensywnej pracy, do której niewątpliwie należy nauka. Nadeszła też dobra 
okazja, aby wymienić choć część znaczących dokonań uczniów widawskich szkół 
i pogratulować im zdobytych sukcesów. 

Wiele czołowych miejsc uczniowie naszych 
szkół zdobyli także na szczeblu powiatowym, do 
których należy m.in. zdobycie II miejsca przez 
Huberta Tomczyka - w Powiatowych Potycz-
kach Matematycznych w Buczku, czy dwóch 
I miejsc w kat. szkół podstawowych - w XVII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem „Bez-
pieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy 
wymaga”, przez uczniów: Wiktora Witowskiego 
z kl. II Szkoły Podstawowej w Ochlach i Wikto-
rii Cicheckiej ze Szkoły Podstawowej w Wida-
wie. W kategorii gimnazjum II miejsce w tym 
samym konkursie zdobyła Adrianna Popławska 
z kl. I, zaś miejsce III - Julia Urbańska z kl. II.

Do innych osiągnięć zaliczyć należy także: 
I miejsce Seweryna Burzyńskiego ze szkoły pod-
stawowej w Widawie zdobyte w Międzypowiato-
wym Konkursie Recytatorskim w Konopnicy, III 

miejsce Mateusza Janeckiego i miejsce V Igora 
Kapiczyńskiego z widawskiej SP, w powiato-
wym etapie Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Ła-
sku, dwa równoległe I miejsca Patrycji Krysiak 
i Kacpra Krześniaka z kl. II i II miejsce Natalii 
Sobieraj z kl. II gimnazjum w Widawie w Powia-
towym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej 
w Łasku. 

Najważniejsze z osiągnięć sportowych to:  
II miejsce gimnazjum Chociw w powiatowych 
zawodach w piłkę nożną chłopców GIMNA-
ZJADA, rozgrywanych w Buczku w maju br. 
czy zdobyte w marcu IV miejsce w powiato-
wych zawodach w piłkę siatkową chłopców 
w GIMNAZJADZIE. Na uwagę zasługuje rów-
nież zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Biegu 
Papieskim w Łasku w kategorii klas I - III przez 
Julię Szymańską ze SP w Chociwiu. 

To tylko nieliczne osiągnięcia naszych 
uczniów zdobyte w wielu konkursach, w któ-
rych brali udział, nie ulega więc wątpliwości, że 
zarówno oni, jak i ich opiekunowie w pełni za-
służyli na długo wyczekiwane wakacje. Nam nie 
pozostaje nic innego jak życzyć im udanego i sło-
necznego wypoczynku, by wypoczęci i w pełni 
sił rozpoczęli nowy rok szkolny, sięgając po jesz-
cze bardziej znaczące sukcesy.< AK

Z RODZINĄ JEST OK!

Kolonie  
nad morzem

Niedziela z rodziną odbyła się natomiast 
na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, a uro-
czystego otwarcia imprezy dokonał wójt Mi-
chał Włodarczyk. Tam zarówno na dzieci jak 
i na dorosłych czekały liczne niespodzianki. 
Oprócz, jak zwykle, ciekawych występów ar-

tystycznych, zgromadzonych zabawiali szczu-
dlarze, klown rozdający cukierki oraz bajkowe 
postacie. Były duże bańki mydlane i dmuchany 
plac zabaw. Przez cały czas działała kawiaren-
ka z domowym ciastem i napojami, była wata 
cukrowa i popcorn. Panie przy stoisku AVON 

mogły skorzystać z fachowych porad kosmety-
czek oraz zafundować nieodpłatnie swym po-
ciechom barwny makijaż.

Na scenie rozegrano także wiele konkur-
sów z udziałem dzieci i ich rodziców, a ich 
uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody i sło-
dycze. Spacerujący po terenie lodziarz obda-
rowywał dzieci lodami, których fundatorem 
była firma ANITA z Działoszyna. Impreza, jak 
zawsze, okazała się bardzo udana, dopisała za-
równo pogoda jak i frekwencja. Jest to dowód 
na to, że nie ma to jak w rodzinie, bo to z nią 
czas spędza się najlepiej.<

AK



czerwiec 2015 r. 21

W kwietniu br. ks. I. Kulesza wraz z mło-
dymi przedstawicielami rodziny Sosnow-
skich odwiedził obóz w Buchenwaldzie. 
Modlili się miejscu kaźni tysięcy ofiar hitle-
rowskiego terroru i zbrodni. Przedstawiciele 
Łasku umieścili w Buchenwaldzie metalową 
tabliczkę poświęconą pamięci łaskowianina. 
Było to wielkie przeżycie, szczególnie dla 
młodych łaskowian. Dokumentuje to specjal-
na płytka ze zdjęciami z tej wyprawy, którą 
redakcja „Panoramy” otrzymała od ks. I. Ku-
leszy.

Zanim opadła biało-czerwona szarfa 
przysłaniająca tablicę, postać Z. Sosnow-
skiego przybliżył prof. M. M. Drozdowski. 
Oto fragment wcześniejszego listu Profesora 
skierowanego do swojej rodziny, przypomi-
nającego postać Zygmunta.

 Wujek Zygmunt Sosnowski, najmłod-
szy brat Mojej Mamy - Heleny Sosnowskiej-
-Drozdowskiej, był moim ukochanym Wuj-
kiem. Wiem, że Jego uroda i walory towa-
rzyskie powodowały, że miał olbrzymie po-
wodzenie wśród kobiet naszego miasta. Był 
ulubionym uczniem Prof. Marii Doroszew-
skiej, wybitnej naszej wspólnej Pani Profe-
sor od historii. Jej zawdzięczam, że stałem 
się zawodowym historykiem. Wujka intere-
sowała kultura fizyczna, sport wyczynowy. 
W tej dziedzinie miał poważne osiągnięcia. 
Interesował się także sztuką filmową. Stąd 
nie przypadkowo stal się współwłaścicielem 
kina „Bałtyk” w Łasku wraz z Ciocią Łucją 
Sosnowską.

Tutaj mieszkańcy Łasku oglądali nie 
tylko filmy polskie i zagraniczne, ale orga-

nizowali święto narodowe 3 Maja, święto 
państwowe 11 Listopada i Święto Morza 28 
Czerwca.

Rodzice Wujka, urodzonego 14 września 
1911 r.: Walenty i Łucja Sosnowscy, a tak-
że starsze Jego rodzeństwo: Józef, Maria, 
Hanna Sosnowscy kształtowali obok para-
fii, szkoły i organizacji sportowych kulturę 
obywatelską Wujka Zygmunta. Gdy prze-
szły czasy jej wielkiej próby - okupacja nie-
miecka, hitlerowski terror, Holocaust. Wu-
jek stanął w szeregach SZP-ZWZ-AK i po-
magał swym kolegom żydowskim wydostać 
się z getta łaskiego do Generalnej Guberni. 
Zaopiekował się także swoją Mamą, moją 
ukochaną, bardzo religijną, Babcią Łucją 
Sosnowską, a także swoją najstarszą siostrą 
Marią Sosnowską-Stempkowską i Jej Córką 
Danusią - kurierką Armii Krajowej, areszto-
waną w pociągu. Wspomniani razem miesz-
kali w Piotrkowie, gdzie prawdopodobnie 
w 1942 r. dopadło ich Gestapo i wywiozło 
do Majdanka. Stąd Ciocię Marię i Danu-
się Niemcy wywieźli do Auchwitz, a wujka 
Zygmunta do Buchenwaldu, gdzie po cięż-
kiej chorobie, w prymitywnych warunkach, 
zmarł 8 kwietnia 1943 r. 

Pamiętam rozmowy z Wujkiem Zygmun-
tem w naszym sklepie kolonialnym przy ryn-
ku łaskim. O czym On marzył:

- by w każdej szkole Łasku istniało ak-
tywne koło sportowe, a dla młodzieży star-
szej - kluby dysponujące nowoczesnym sta-
dionem sportowym

- by Łask otrzymał połączenie tramwajo-
we z Pabianicami i dalej z Łodzią oraz zmo-

PAMIęcI zygMUNTA SOSNOwSKIegO
5 czerwca br., w piątek, po promocji najnowszej książki prof. Marka 
Mariana. Drozdowskiego, grono mieszkańców Łasku udało się na rynek, 
gdzie na jednej z najładniejszych kamienic odsłonięto tablicę poświęconą 
Zygmuntowi Sosnowskiemu. U jej stóp zgromadzili się także przedstawiciele 
rodziny Sosnowskich, był ks. Ireneusz Kulesza i ks. Marian Ciupiński,  
a także burmistrz Gabriel Szkudlarek. Kim był człowiek aresztowany przez 
Niemców i zamordowany w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie?

dernizowany dworzec kolejowy na Utracie 
połączony komunikacją autobusową z cen-
trum miasta

- by kino łaskie było miejscem spotkań 
z najwybitniejszymi aktorami Warszawy 
i Łodzi

- by wieloetniczne miasto, w którym do 
lat 20-tych XX w. ludność żydowska stano-
wiła większość mieszkańców Łasku, było 
miejscem pokojowego, przyjaznego, współ-
życia katolików, ewangelików i Żydów.

Pamiętam radosnego Wujka na defila-
dzie 11 listopada 1938 r., w której brałem 
udział na czele gromady zuchów, i Jego 
udział w rodzinnych spotkaniach, na któ-
rych brylowała Babcia Łucja i Wujek Józef 
Sosnowski.

Tablica ku czci Z. Sosnowskiego jest jed-
ną z nielicznych w naszym mieście, przypo-
minających postacie zasługujące na pamięć 
i szacunek. Chciałoby się, by w Łasku w po-
dobny sposób uczczono wiele jego znakomi-
tych Córek i Synów.< (P)

Tablica odsłonięta w Łasku Tabliczka umieszczona w Buchenwaldzie
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- Rozmawiamy niedługo po wyborach 
prezydenckich i trudno oprzeć się wrażeniu, 
że jesteśmy świadkami wielkiego przewar-
tościowania na polskiej scenie politycznej…

 - Jest to trudny okres dla obozu rządzące-
go. Dotąd zajmowaliśmy się za bardzo takimi 
sprawami jak in vitro, których nie zakończyli-
śmy, a nie poświęciliśmy należytej uwagi naj-
ważniejszym dla społeczeństwa problemom, 
np. gospodarce czy umowom śmieciowym, 
a generalnie mówiąc nowym miejscom pracy. 
Właśnie tym sprawom do końca kadencji po-
winniśmy poświęcić najwięcej czasu. Mamy 
świadomość, że nie brakuje problemów bardzo 
trudnych, choćby takich jak skrócenie wieku 
emerytalnego, ale przecież trzeba sobie zdawać 
sprawę z tego, że w przyszłości emerytury będą 
niższe niż obecnie. Już dziś wielu ludziom 
w kraju dzieje się krzywda, żyją na niskim po-
ziomie. Od czternastu lat organizuję w łaskiej 
OSP gotowanie obiadów i zaobserwowałem, 
że początkowo korzystali z nich głównie ludzie 
niezaradni i bezdomni, teraz coraz częściej po-
jawiają się emeryci. To wszystko sprawia, że 
budzą się demony populizmu, że w polityce 
następuje przyspieszenie i pojawiają się ludzie 
z cudownymi receptami…

- Jak przekonywać tych, którzy wierzą 
w te „cuda”?

- Wchodzimy w okres prosperity, wzrosną 
płace w budżetówce, a to nakręcać będzie po-
pyt. Wszystko wskazuje na to, że za kilka lat 
będzie drastycznie brakować ludzi do pracy. 
Trzeba zatem pomagać młodym, by pozosta-
wali w kraju, a nie zasilali gospodarki w innych 
krajach.

- Co te zbliżające się wybory parlamen-
tarne oznaczać będą dla naszego regionu?

- Nie wiem, do jesieni może się jeszcze 
wiele wydarzyć. W niedawnych wyborach pre-
zydenckich przeciwnikiem Bronisława Komo-
rowskiego był człowiek młody, sympatyczny, 
bez obciążeń historycznych. Te wybory za-
kończyły się remisem ze wskazaniem. Mamy 
obietnice, że Duda będzie prezydentem wszyst-
kich Polaków, ale mam poważne wątpliwości.

- Analizując Pana aktywność społeczną 
zauważyłem zainteresowanie bardzo wielo-
ma problemami - poczynając od elektrow-
ni Bełchatów i magazynowania pod ziemią 
dwutlenku węgla, a kończąc na problemach 
demograficznych Polski. Skąd tak wszech-
stronne zainteresowania? 

- Jestem członkiem Komisji Gospodar-
ki Narodowej, w której zajmowałem się pro-
blemami drogownictwa, bowiem uznałem, że 
drogi to rzeczywiście jeden z najważniejszych 
problemów Polski. Byłem sprawozdawcą 
w sprawie S-8 i S-14. Ta pierwsza droga eks-
presowa jest już gotowa, teraz trzeba zrobić 
wszystko, by i ta druga została zakończona, co 
jest niezwykle ważne zarówno dla Ziemi Łódz-
kiej i samej Łodzi jak i kraju. Jest już doku-
mentacja techniczna, czekamy na pozwolenie 
na budowę. Premier Kopacz obiecała, że znaj-

dą się pieniądze dla Łodzi. Przyczyniłem się do 
budowy obwodnic dla Bełchatowa i Wielunia, 
które są już w realizacji. Przydałoby się w re-
gionie jeszcze kilka obwodnic, ale są to obiekty 
znacznie mniejsze.

Jestem też w Komisji Obrony Narodowej, 
w której zajmowałem się problemem moder-
nizacji wojska. W ostatnich latach udało nam 
się unowocześnić armię i mamy teraz do czy-
nienia ze zjawiskiem wielkiego zainteresowa-
nia wojskiem, podczas gdy przed laty młodzi 
ludzie unikali służby. Oczywiście zajmuję się 
też lotniskiem 32. Bazy Lotniczej, które sta-
ło się nowoczesnym obiektem. Stacjonują na 
nim Amerykanie. W trosce o pilotów powstały 
także nowoczesne obiekty sportowe. Jest już 
tam nowa siedziba dowództwa. Warto jeszcze 
wspomnieć, że Amerykanie zainteresowani 
są wybudowaniem drugiego pasa startowego. 
Walczę o pełną obsadę kadrową na tym lotni-
sku, co oznacza zwiększenie zatrudnienia. 

- Dziś mogę przyznać, że nie wierzyłem 
w szybkie wybudowanie S-8…

- Podobnie myślało wielu, ale ostatecznie 
udało się. Mimo problemów towarzyszących 
realizacji tej inwestycji, udało się ją doprowa-
dzić do końca i wielu właścicieli gruntów, któ-
re przeznaczono pod budowę dwujezdniówki 
zarobiło sporo pieniędzy, nawet po dwadzie-
ścia parę złotych za metr kwadratowy.

- Zatrzymajmy się przy helikopterach, 
które Polska zamierza zakupić dla naszej 
armii - czy rzeczywiście jest to korzystna dla 
nas transakcja?

- Było wiele posiedzeń komisji, zajmowa-
liśmy się tym problemem szczegółowo i mu-
szę powiedzieć, że jestem zadowolony. Tak-
że z tego powodu, że od początku pamiętano 
o Łodzi, która zyska około 2 tysiące miejsc pra-
cy. To dobry helikopter. Uprzedzając pana py-
tanie wyjaśniam, że nie ma mowy o dobijaniu, 
jak to niektórzy sugerują, Mielca czy Świdnika. 
W przyszłości będą dalsze zamówienia, niech 
firmy w tych miejscowościach szykują się do 
kolejnych przetargów. Amerykanie byli prze-
konani, że Polska jako wierny sojusznik za-
kupi ich helikopter, a my chcieliśmy maszynę 
większą i mówiliśmy o tym otwarcie. Stąd inne 
rozstrzygnięcie przetargu i spore zamieszanie.

- Pytałem Pana o senatorskie działania 
na innych polach… 

- Od trzech lat zajmuję się gospodarczym 
wykorzystaniem S-8. Mam na myśli wielki 
port przeładunkowy w Karsznicach. Udało mi 
się doprowadzić do zgodnej współpracy Sta-
rostwa i prezydenta w Zduńskiej Woli, dosta-
li już 1,5 miliona złotych na opracowanie do-
kumentacji. Sprawy posuwają się do przodu 
w szybkim tempie - Rada Miejska Zduńskiej 
Woli upoważniła prezydenta do założenia spół-
ki PKP i PKP Cargo. To duży „tort” i wielka 
szansa dla regionu, a także Łasku, na inwesty-
cję spłyną potężne środki unijne, Karsznicami 
zainteresowana jest nie tylko Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, ale i sam rząd. 

Pilnuję teraz tego tematu, bo wiąże się on 
z kolejnymi miejscami pracy. Dziwię się jed-
nak wielu innym samorządom, że nie wykorzy-
stują szansy, jaką stworzyła im S-8. 

- Nie zapomina Pan też o samym Łasku 
i innych mniejszych miejscowościach Ziemi 
Łódzkiej…

- Łask jest mi bliski szczególnie, bo z nim 
związany jestem od dziesięcioleci. Staram się 
jak najlepiej realizować to, o co prosi mnie bur-
mistrz i radni. Patronuję też Złoczewowi, któ-
ry w przyszłości stanie się prężnym ośrodkiem 
przemysłowym. Jako parlamentarzysta jestem 
wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego 
dla kraju i regionu i gdzie mogę być przydatny 
przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

- Proszę jeszcze powiedzieć kilka zdań 
na temat działalności charytatywnej, bo 
stała się ona swoistym znakiem rozpoznaw-
czym senatora Andrzeja Owczarka.

- Jak już wspomniałem, od 14 lat w okre-
sie zimowym z przyjaciółmi gotujemy obiady 
dla najuboższych. Co roku korzysta z nich 100-
120 osób. Dotychczas wydaliśmy 220 tysięcy 
posiłków. Udało mi się przekonać wielu boga-
tych, że trzeba się dzielić z innymi, pomagać 
potrzebującym. I jeszcze jedno - podczas 10 
bali charytatywnych uzyskaliśmy 330 tysięcy 
złotych, które przeznaczyliśmy na stypendia 
dla młodzieży szkół średnich i na pomoc dla 
dzieci przewlekle chorych.

- Ludzie szukają pomocy u senatora 
zapewne także w rozwiązywaniu ich osobi-
stych trudnych problemów…

- Rzeczywiście zwracają się do mnie z wie-
loma sprawami. Najtrudniejsze są dla mnie 
prośby o pracę, ale nie mam możliwości by ją 
zapewnić mieszkańcom znajdującym się trud-
nej sytuacji. W najlepszym przypadku mogę 
udzielić dobrych rad, a to przecież w takich 
przypadkach niewiele znaczy....

Ostatnio zwróciły się do mnie o pomoc 
firmy winiarskie narzekające na sprawy cel-
ne i urzędników Ministerstwa Finansów. Ci 
ostatni, niestety, nie myślą, przecież „owce się 
strzyże, a nie zarzyna” - tłumaczę.< (P)

wCHODZiMY w Okres PrOsPerity
Rozmowa z senatorem Andrzejem Owczarkiem
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Podczas uroczystości komendant powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku bryg. 
Piotr Rudecki wraz z prezesem Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Ła-
sku dh Wojciechem Pokorą złożyli serdeczne 
życzenia oraz podziękowania strażakom PSP 
i OSP za ciężką pracę, oddanie i poświęcenie 
służbie. Dziękowali również władzom samo-
rządowym oraz wszystkim, którzy wspierają 
działalność straży pożarnej. 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka były 
okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów 
na wyższe stopnie służbowe. W uznaniu zasług 
za długoletnią służbę i pracę na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożaro-
wej Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” otrzymał: kpt. w st. spocz. 
Marek Okupiński, Srebrną Odznakę - dh Bro-
nisław Węglewski i dh Piotr Świstek, a Brązo-
wą - asp. sztab. Jarosław Jeżak, mł. asp. Robert 
Klimczak, st. ogn. Mariusz Sikorski, st. ogn. 
Wojciech Piaskowski, dh Stanisław Tokarek, 
dh Paweł Dąbrowski, dh Józef Kowalczewski 
i dh Cezary Marciniak. Za osiągnięcia na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpo-
żarowej, uchwałą Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi 
Medalami „Zasłużony dla Pożarnictwa” odzna-
czone zostały 23 osoby, w tym funkcjonariu-
sze PSP, Policji i druhowie OSP. Za wzorową 
działalność, zaangażowanie i godną postawę 
społeczną odznaką „Strażak Wzorowy” wy-
różnionych zostało 11 druhów z jednostek OSP 
z gm. Sędziejowice. Za długoletnią działalność 

Honory dla zasłużonych strażaków
Strażacy z PSP i OSP powiatu łaskiego obchodzili swoje święto. Powiatowe obchody 
Dnia Strażaka 2015 rozpoczęła msza w intencji strażaków odprawiona w kościele 
parafialnym Wniebowzięcia NMP w Marzeninie. Potem pododdziały przemaszerowały 
na stadion szkolny przy Szkole Podstawowej, gdzie odbył się uroczysty apel. 

sekc. Sławomir Sobala, do stopnia starszego 
sekcyjnego awansowani zostali: sekc. Marcin 
Kaczmarek, sekc. Przemysław Saładaj, sekc. 
Krzysztof Skurpel, sekc. Piotr Zelmer.

Wręczenia odznaczeń, wyróżnień i no-
minacji dokonali: senator Andrzej Owczarek, 
i łódzki komendant wojewódzki PSP nadbry-
gadier Andrzej Witkowski, jego zastępca st. 
bryg. Paweł Stępień, starosta łaski Teresa We-
sołowska, przewodniczący Rady Powiatu Ła-
skiego Marek Aulak, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Łasku dh 
Wojciech Pokora oraz komendant powiatowy 
PSP w Łasku bryg. Piotr Rudecki.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka uświet-
niła Orkiestra OSP w Sędziejowicach. Na za-
kończenie obchodów odbyła się defilada pod-
oddziałów PSP i OSP.< (PC)

w OSP odznakę za wysługę lat otrzymało sze-
ściu weteranów pożarnictwa z jednostek OSP 
w Marzeninie i w Bilewie. Awanse na wyż-
sze stopnie służbowe otrzymali: do stopnia 
ogniomistrza awansowani zostali: mł. ogn. Ro-
bert Bednarek, mł. ogn. Jarosław Brocki, mł. 
ogn. Norbert Kucharski, do stopnia młodsze-
go ogniomistrza awansowani zostali: st. sekc. 
Piotr Ślązak, st. sekc. Włodzimierz Sarzała, st. 
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Wasilewski, z wykształcenia prawnik, obecny od lat w krajowych 
i zagranicznych (m.in. Rumunia, Australia) pismach literackich, two-
rzy w zaciszu kolumnieńskich sosen. Jest laureatem wielu konkursów 
literackich, m.in. „O Rubinową Hortensję”, a także satyrycznych, jak 
„O Statuetkę Stolema” czy im. Stanisława Jerzego Leca. Znakomity 
zmysł obserwacji, celne spostrzeżenia i refleksje, a także odważne recen-
zowanie życia bliźnich, łącznie z seksem, to najcenniejsze cechy wielu 
utworów poety. Dodajmy jeszcze, że Wasilewskiego wciąż nie opuszcza 
znakomity humor, co dodatkowo uatrakcyjnia jego twórczość. Dotyczy 
to także wspomnianego S. Łuczyńskiego - rysownika i satyryka o specy-
ficznym i rozpoznawalnym stylu znanym na całym świecie.

Oto kilka utworów z tego najnowszego to-
miku Wasilewskiego - zarówno tych słownych 
jak i rysunkowych obu twórców.

ROZTERKI
Wciąż robił przekręty - był chciwy

i na tym część życia mu zeszło.
Aż raz pomyślał - będę uczciwy,
pomyślał, pomyślał… i przeszło.

COŚ SIĘ WYPALIŁO
Szukali rozłąki powodu - 
oboje są dość bałamutni.

Znaleźli. Chcą szybko rozwodu - 
zabrakło… tematów do kłótni.

Najnowsza książka R. Wasilewskiego - „tylko dla dojrzałych” 

SzPILKI I SzPIKULce
Ryszarda Wasilewskiego - poetę, satyryka i aforystę 
w jednej osobie (rocznik 1938), mieszkającego obecnie 
w Kolumnie, a wcześniej związanego m.in. z Gdańskiem 
i Toruniem, znają dobrze nasi Czytelnicy. Właśnie 
ukazała się drukiem jego najnowsza książka pt. „Szpilki 
i szpikulce. Tylko dla dojrzałych” serwująca świetny zestaw 
humorystycznych utworów, wzbogaconych znakomitymi 
rysunkami satyrycznymi Sławomira Łuczyńskiego. Tego 
rysownika też nie trzeba przypominać, bo jego kreska 
i pomysły rozśmieszają od lat mieszkańców wielu krajów.

POŻYTKI
Każdy pożytki policzy - 

to proste, jak dwa plus dwa: - 
Dobry sąsiad pożyczy,
a dobra sąsiadka… da.

DESPERAT
Przestał się bać swojej żony,
nie chce pod stołem siedzieć,

ale jest ciut przerażony: - 
Jak ma jej to powiedzieć?

PRZESTROGA PRZED 
WYŚCIGIEM SZCZURÓW
Sądził, że ciągle jest kochany.

Wierzył, że nigdzie nie ma wrogów.
Tak bardzo był zapracowany,

 że nie czuł rąk, ni nóg, ni rogów.

ISTOTNE NIEPOROZUMIENIE
W Łasku szpaner miał keyboard Yamaha,

przy nim spytał dziewczynę: - Chcesz Bacha?
Potem noc była długa.

bez preludium wciąż fuga.
Odtąd Baśka przed Bachem ma stracha.

***

Wszystko dla szpanu
Mentalność zbója
Mały mąż stanu, 
a wielka szuja.

***

Zasypać rowek, który dzieli - 
to jak zdobycie Himalajów.

Nam wciąż się marzy, aby chcieli
dogadać się we własnym kraju.

***

Jak tu wybrać, tak w jednej chwili,
mając dwie odmienne relacje? - 
Jedna partia się nigdy nie myli,

druga twierdzi, że zawsze ma rację.

***

Wielu w me łóżko nos swój wtyka -
święci? - świntuchy po kryjomu.
Wtedy ich wtykam do nocnika,

bo tam ich miejsce w moim domu.<

rys. S. Łuczyński
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A potem życie samo pisało niesamowi-
ty scenariusz. Trafił do wojska. W 1968 roku 
z jednostki w Sieradzu przybył do Czecho-
słowacji, gdzie sojusznicy z obozu socja-
listycznego przywieźli bratnią pomoc. Na-
patrzył się Zenon Barabasz na to, jak Czesi 
traktowali interwencję, jak to wszystko, co 
oglądał na własne oczy, nie przystawało do 
obrazów oficjalnej propagandy. Choć od 
tamtych wydarzeń minęło kilkadziesiąt lat 
i zniknął z mapy obóz krajów socjalistycz-
nych, Barabasz niechętnie wraca pamięcią 
do tamtych przeżyć.

Potem powrócił do macierzystego za-
kładu w Łodzi i łącznie przepracował w nim 
14 lat. Odszedł ze względów zdrowotnych. 
Śmierdział ropą z daleka, gdy przychodził 
do znajomych, mówili zwykle: „Przyszedł 
diesel”. Przez rok wraz z kolegą prowa-
dził sklep i nawet był zadowolony. Głów-
nie z tego, że przez cały dzień miał kontakt 
z ludźmi. Mógł pogadać, wysłuchać żalów, 
a czasami coś doradzić. 

- Był rok 1982. Załatwiałem coś w ła-
skim urzędzie i przypadkowo spotkałem za-
stępcę ówczesnego naczelnika Mundka Sto-
larczyka, mojego znajomego - wspomina pan 
Zenon. - Namówił mnie na pracę kierowcy. 
Mieszkałem wówczas w Łodzi, więc trzeba 

było codziennie dojeżdżać do Łasku. Jeździ-
łem „Nysą” Pierwszy wyjazd? Do Zielęcic i, 
oczywiście, awaria sprzęgła. Trzeba było je 
naprawić, by powrócić do Łasku. Ówczesne 
pojazdy nie były tak dobre jak współczesne, 
ale jakoś sobie radziliśmy. Trzeba było jeź-
dzić po całej Polsce, a nawet na… Węgry. 
Łącznie „zjeździłem” trzy „Nysy”.

W 1989 roku otrzymał pierwszego czer-
wonego „Poloneza”, potem był jeszcze zie-
lony, następnie „Espero” i trzy „Skody”. 
Przejechał łącznie prawie 3 miliony kilome-
trów. Gdyby pracował do 6 września tego 
roku, obchodziłby jubileusz 48-lecia pracy, 
jednakże już od tego miesiąca jest na eme-
ryturze. Po tylu latach pracy czuje się nieco 
dziwnie, czegoś mu brakuje. Na szczęście są 
wnuki, piękna działka.

Za kierownicą przetrwał wielu szefów. 
Jacy byli? Różni. - Przyjemnie było z nimi 
pracować. Obserwowałem ich i przy okazji 
korzystałem z wiedzy oraz doświadczenia 
tych ludzi. Człowiek uczy się przez całe ży-
cie, a ja byłem złakniony wiedzy. Nauczono 
mnie, bym zadawał się z ludźmi mądrzejszy-
mi od siebie i to procentowało. Podziwiałem 
zaangażowanie moich szefów. 

- Jak ich oceniam? To nie moja rola, bo 
przecież nie znam wszystkich uwarunko-

Życie pisało scenariusz
Dziadek marzył o tym, by wnuk Zenek został rolnikiem, ale chłopaka od dziecko ciągnęło do maszyn. 
Chciał zgłębiać tajemnice mechaniki, poznawać silniki, różnorodne maszynerie. Wychowywał się we 
wsi Brzeski koło Sędziejowic, więc trafił do Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w pobliskim 
Zelowie. Oczywiście marzył o technikum samochodowym, ale w domu się nie przelewało, więc 
z konieczności podjął pracę zawodową w Łódzkim Przedsiębiorstwie Transportu i Budownictwa. 
Zajmował się m.in. tym, co go fascynowało od lat - pompami wtryskowymi.

wań, decyzji. Mam jednak swoje zdanie na 
ich temat. Naczelnikowi Andrzejowi Sro-
czyńskiemu, z zawodu nauczycielowi, przy-
szło pracować w trudnych czasach, ale dbał 
o miasto, w którym rządził dwie kadencje. 
Podobnie burmistrz Andrzej Owczarek, 
też nauczyciel, który zrobił dużo w zakre-
sie unowocześnienia miasta. Jego następcy 
Grzegorzowi Ciebiadzie przyszło również 
rozwiązywać trudne problemy miasta, takie 
chociażby jak zakończenie budowy oczysz-
czalni ścieków. Kolejnemu burmistrzowi, 
ekonomiście, Jackowi Pałuszyńskiemu nie 
brakowało pięknych marzeń o nowocze-
snym i kolorowym mieście, zapewne dlate-
go sporo z tych ambitnych planów udało mu 
się zrealizować. I ostatni burmistrz Gabriel 
Szkudlarek - zupełnie inny człowiek. Od-
ważny, wizjoner, zakochany w Łasku. Trze-
ba mieć sporo złej woli, żeby nie dostrzec 
tego, co w ostatnich latach stało się w tym 
mieście. To już zupełnie inny Łask - coraz 
bardziej zadbany, z pięknym rynkiem, od-
nowioną kolegiatą, z uratowaną kamienicz-
ką muzealną, która stała się ozdobą centrum 
miasta. Choć mieszkam w Łodzi, Łask jest 
dla mnie czymś niezwykle bliskim. Pamię-
tam przecież zaniedbany rynek jeszcze z lat 
pięćdziesiątych, który teraz odzyskuje drugą 
młodość.

Pan Zenon o nikim nie chce mówić źle. 
Nawet o tych, którzy w mieście krytykują 
wszystko i wszystkich. - Błądzą, może kie-
dyś dostrzegą swój błąd - stwierdza krótko. 
O szefach też mówi tylko dobrze. Jako kie-
rowca sporo widział i słyszał, ale dyskrecja, 
zaufanie i kultura to jego dewiza. Zresztą, 
jak twierdzi, przez całe życie najbardziej so-
bie cenił pracę z ludźmi. Zapewne dlatego 
odwzajemniano mu się życzliwością, nawet 
w najtrudniejszych chwilach.

Pan Zenon ma dwie wspaniałe córy. 
Jedna z nich pracuje w Brukseli, druga ra-
dzi sobie nieźle w Łodzi. Żona Barbara jest 
dla niego wsparciem od lat. - Gdyby nie była 
wyrozumiała i cierpliwa, trudno byłoby jej 
pogodzić się z moją bezustanną nieobecno-
ścią w domu.

- Co teraz jest dla mnie najtrudniejsze? 
Przyzwyczajenie się do nowego rytmu ży-
cia. Na szczęście pożegnania ludzi, z który-
mi pracowałem kilkadziesiąt lat, mam już za 
sobą. To też nie były dla mnie łatwe chwi-
le…< (RP) 
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Tegoroczne - trzydzieste drugie już Spotka-
nia mogłyby z pewnością być dla pana Sarosie-
ka powodem do wielkiej dumy. Konkurs cieszy 
się w środowisku tanecznym wielką, niegasną-
cą popularnością, a jego poziom artystyczny 
i organizacyjny są na coraz wyższym poziomie. 
Dzięki temu impreza spełnia wzorowo swoje 
zadanie, czyli integrowanie uczestników, pro-
pagowanie współczesnych form tańca; Spotka-
nia stanowią też świetne pole do wymiany do-
świadczeń i sprzyjają rozwojowi artystyczne-
mu. O wspaniałej atmosferze łaskiego turnieju 
mówią wszyscy uczestnicy zmagań, choć nie 
tylko oni są jej akumulatorem. Niezastąpiona 
jest w tej roli łaska publiczność - żywo reagują-
ca i nieszczędząca oklasków. Wszystko razem 
tworzy doskonałe widowisko pełne dźwięków, 
kolorów, nieopisanej energii, szalonych emocji 
i niezapomnianych wrażeń. 

Rzecz jasna - smaku dodaje dreszczyk 
sportowej rywalizacji, bo przecież jak w każ-
dym konkursie i tu są zwycięzcy i zwyciężeni. 
XXXII MST były pod tym względem bardzo 
udane dla zespołów z Łaskiego Domu Kultu-
ry. W tańcu współczesnym zespół Mała Wena 
zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 
do 11 lat, a Wena I - drugie miejsce w kate-
gorii powyżej 16 lat. W tańcu nowoczesnym 
w kategorii do 11 lat zwyciężyła grupa S’Crew 
First Step, a w kategorii 12-15 lat wyróżnienie 
otrzymał skład S’Crew Young. Wielkim sukce-
sem okazał się także występ Justyny Jarzębak 
- pierwszy w jej życiu solowy występ na kon-
kursie dał jej drugie miejsce w silnie obsadzo-
nej kategorii powyżej 16 lat. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy, a zwycięstwo dedykujemy naszemu Pa-
tronowi. Szczególne podziękowania należą się 
oczywiście instruktorom, którzy włożyli długie 
miesiące wysiłku w wypracowanie takich efek-
tów. Komisja konkursowa doceniła ten trud 
i nagrodziła Joannę Juźwin (Wena) i Sebastia-

na Krupę (S’Crew) za najlepsze choreografie. 
Takie wyróżnienie to nie byle co - w końcu ju-
rorzy na MST to ważne osobistości ze świata 
tańca. Tegoroczny konkurs oceniali: Piotr Bań-
kowski (tancerz, choreograf, pedagog, założy-
ciel poznańskiego Teatru Tańca Zakręconego), 
Natalia Kowalska (laureatka wielu konkursów 
tanecznych w kraju i zagranicą, licencjono-
wany instruktor ) oraz Dawid „Białas” Mular-
czyk (specjalista w stylach: popping, locking, 
b-boying). Każdy z sędziów preferował inny 
rodzaj prezentacji tanecznej, każdy miał swo-
ich faworytów w poszczególnych kategoriach, 
było kilka spornych kwestii, ale w sprawie 
Grand Prix werdykt był jednogłośny - zdobyw-
cą głównej nagrody na XXXII Młodzieżowych 
Spotkaniach Tanecznych został Harcerski Ze-
spół Artystyczny „Krajki” z Pałacu Młodzieży 
w Łodzi. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy 
za dostarczenie tak wyjątkowych doznań arty-
stycznych. Cudownie było Was gościć!

MŁOdzIeżOwe SPOTKANIA TANECZNE
Co roku w maju Łaski Dom Kultury jest gospodarzem ogólnopolskiej imprezy tanecznej pn. „Młodzieżowe Spotkania 
Taneczne”. Patronem tego wydarzenia jest od zawsze Józef Ryszard Sarosiek - pierwszy dyrektor Powiatowego 
Domu Kultury w Łasku (obecnie ŁDK), wybitny choreograf i teatrolog. 

Turniej Sarosieka (jak nazywamy MST) 
zmieniał się przez lata i pewnie jeszcze nie raz 
się zmieni. Zmieniają się trendy w świecie tań-
ca, zmieniają się style. Zniknęło zapotrzebowa-
nie na konkursy tańca towarzyskiego (ostatni 
organizowaliśmy kilkanaście lat temu), w to 
miejsce pojawiły się style „uliczne” - hip hop, 
break dance, electric boogie itd. (są nie mniej 
skomplikowane i równie widowiskowe). Wy-
chodzimy naprzeciw tym potrzebom i także 
dzięki temu co roku w MST bierze udział 400 
- 500 tancerzy. Tego jednego dnia w roku Łask 
jest taneczną stolicą Polski. 

Śmiało możemy stwierdzić, że Młodzieżo-
we Spotkania Taneczne im. J. R. Sarosieka są 
naszą wizytówką. Impreza promuje nie tylko 
Łaski Dom Kultury, ale także miasto Łask jako 
środowisko sprzyjające aktywności artystycz-
nej dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy 
za rok na XXXIII MST, które z całą pewnością 
przyniosą kolejną dawkę pozytywnych wibra-
cji. Do zobaczenia!<

Rafał Stasiak
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24 maja na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego dzięki uprzej-
mości płk. dypl. mgr. inż. pil. Ireneusza Nowaka, Klub Modelarstwa Lot-
niczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury zorganizował zawody 
w ramach XIV Łaskiego Pikniku Modelarskiego jako Mistrzostwa Wo-
jewództwa Łódzkiego.

Zawody miały na celu rywalizację modelarzy do 16 lat z wojewódz-
twa łódzkiego, popularyzując dyscyplinę sportu: modelarstwo lotnicze 
i kosmiczne. Na terenie lotniska Bazy młodzież miała okazję bezpiecznie 
wykonać loty. 

Impreza zostały dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Ła-
sku. W zawodach wystartowało łącznie 33 zawodników w trzech kate-
goriach modeli latających, reprezentujących 4 kluby modelarskie: Ae-
roklub Łódzki, Modelklub Spółdzielni Mieszkaniowej z Aleksandrowa 
Łódzkiego, Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli oraz Klubu 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury.

Na 

Warszawska sprzed ponad 100 lat
To jedna z najważniejszych ulic naszego miasta, kluczowa w ko-

munikacyjnym krwiobiegu Łasku. Gdy jeszcze nie było tzw. obwodnicy, 
ulicą Warszawską wjeżdżało się do miasta, ta arteria była świadkiem 
wielu ważnych wydarzeń - od manifestacji patriotycznych w XIX wieku 
poczynając, a na religijnych procesjach kończąc. Nic więc dziwnego, 
że ta ciasna ulica korkowała się i w końcu trzeba było wybudować ar-
terię omijającą zatłoczone centrum miasta.

Na pocztówce sprzed I wojny światowej widać nieźle utrzymane 
kamieniczki przy tej ulicy, wszak traktowano ją jako reprezentacyjną 
arterię Łasku.< (Saw)

Młodzi modelarze na start 
„Młodzi modelarze lotnicy na start” - to cykl zawodów modelarskich dla modelarzy do 16 lat, 
organizowanych przez sportowe kluby modelarskie pod patronatem Aeroklubu Polskiego, dla młodzików 
i juniorów młodszych, uwieńczonych startem w Mistrzostwach Polski.

Laureaci Łaskich zawodów: 
W kategorii F1A/M szkolne modele szybowców wolnolatających: 
1. Konrad DĘBICKI - KMLiK ŁDK w Łasku 
2. Michał CYBULSKI - MDK Zduńskiej Woli
3. Marcel BARTYZEL - Modelklub SM Aleksandrów Łódzki.
W kategorii F1H modele szybowców wolnolatających: 
1. Łukasz POPIELEWSKI - Modelklub SM Aleksandrów Łódzki 
2. Symeon KLECZEWSKI - Modelklub SM Aleksandrów Łódzki 
3. Igor SZYMAŃSKI - KMLiK ŁDK w Łasku.
W kategorii F3B/M modele szybowców zdalnie sterowanych: 
1. Bartosz LIKOŃSKI - Aeroklub Łódzki 
2. Maciej SIKORA - Aeroklub Łódzki 
3. Jakub KAZEK - MDK Zduńskiej Woli. 
W klasyfikacji zespołowej: 
1. KMLiK ŁDK W Łasku 
2. MODELKLUB SM Aleksandrów Łódzki
3. MDK Zduńska Wola 

6-7 bm. na Lotnisku Aeroklubowym w Gliwicach odbyły się 46. Mi-
strzostwa Polski zorganizowane przez Gliwickie Stowarzyszenie Mode-
larzy Lotniczych. W zawodach wystartowało łącznie 112 zawodników 
w ośmiu kategoriach modeli swobodnie latających, modeli zdalnie stero-
wanych, modeli na uwięzi i modeli rakiet.

Najlepsi modelarze z Łasku uzyskali: W kategorii F1A/M - Konrad 
DĘBICKI, 17 miejsce, w kategorii F1H - Igor SZYMAŃSKI - 15 miejsce, 
zespołowo KMLiK ŁDK W Łasku - 12 miejsce.

27 sierpnia br. na boisku CSiR przy ulicy Narutowicza zapla-
nowana jest następna część XIV Łaskiego Pikniku Modelarskiego, 
będzie możliwość zobaczenia modeli startujących w Mistrzostwach 
Polski wraz z pokazami w locie, zostaną zaprezentowane modele zbu-
dowane w Pracowni Modelarskiej ŁDK oraz modele Klubu Modelar-
stwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury.<

Andrzej Pikosz
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Projekt realizowany jest w kolejnych etapach. Jesienią 2014 roku 
zorganizowano III Akcję projektu pt. „Słowo dla Misi”, w ramach, której 
rodzice z dziećmi stworzyli 24 autorskie książeczki dla chorej 4-letniej 
dziewczynki Michalinki z Kielc, która walczy z białaczką i nie może 
chodzić do swojego przedszkola. Bardzo natomiast lubi bajki. Czeka-
ła ona na samodzielnie zrobione książeczki - bajki, opowieści, historie 
prawdziwe i wymyślone oraz listy z bajkami. Bajki narysowane lub na-

Impreza skierowana była przede wszystkim 
do młodzieży. Miała na celu promowanie i wpro-
wadzanie mody na życie bez uzależnień. Poka-
zywała, że można bawić się bez alkoholu, nar-
kotyków, dopalaczy i innych używek. Tego dnia 

Książka wzbogaca
W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 4 im. Leśne Skrzaty 
realizowany jest autorski projekt edukacyjny rozwijania zainteresowań 
czytelniczych pt. „Bajki, bajeczki, czytajmy dzieciom…”. Projekt 
powstał w celu wykorzystania korzyści płynących z kontaktu z książką 
już na poziomie przedszkola, by kształtować nawyk i rozwijać go 
u dzieci od wczesnego etapu. Projekt zakłada współpracę z rodzicami 
oraz biblioteką, gdyż to właśnie rodzice w dużej mierze kształtują 
zainteresowania dzieci, styl bycia. Biblioteka natomiast, gdyż 
stanowi ogromne źródło książek i wiedzy o książkach. W projekcie 
przewidziana jest także współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
Projekt zakłada także rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, 
umiejętności słuchania, potrzeby kontaktu z książką, rozwijanie 
pamięci, spostrzegawczości, budzenie zaciekawienia literaturą 
dziecięcą poprzez słuchanie fragmentów bajek, wdrażanie do 
poszanowania książek, nawiązanie współpracy z biblioteką, ukazanie 
dzieciom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór dorosłych. 

malowane z tekstem dla małej dziewczynki zszyte lub związane zaadre-
sowane zostały dla Misi. Była to odpowiedź na mail z prośbą o pomoc, 
który nadszedł do przedszkola na początku października. „Leśne Skrza-
ty” nie były obojętne na taką prośbę. Książki zrobione z pomocą Rodzi-
ców wysłane były pocztą w XI 2014 roku. 

Kolejna akcja pt. „Ważne osoby czytają przedszkolakom” to prezen-
towanie bajek m.in. przez dyr. Hannę Waśniewską oraz policjantkę Ka-
tarzynę Staśkowską.< Anna Piotrowska 

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Profilaktyki przypadł w dzień wyjątkowy 
i - w święto wszystkich dzieci. W Łasku obchodzono go w poniedziałek 
1 czerwca w parku przy Łaskim Domem Kultury. Imprezę o zasięgu 
powiatowym zorganizowali: Komenda Powiatowa Policji w Łasku, gmina 
Łask i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, 
przy zaangażowaniu pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz młodzieży. 

w całej Polsce godzina 14 była punktem kulmina-
cyjnym, tzw. „Zrywem Wolnych Serc”. Do akcji 
włączył się także Łask. Jej ideą było zjednoczenie 
się Polaków w trosce o to, by narkotyki, alkohol 
i przemoc nie odbierały wolności życia.

O tej samej godzinie ludzie w całej Polsce, 
także w naszym mieście, przez jedną minutę, 
wybijali symbolicznie rytm serca, promując 
w ten sposób wolność od uzależnień, przemo-
cy i obojętności na drugiego człowieka. W ra-
mach „Zrywu Wolnych Serc” uczestnicy wy-
konali trwający 60 sekund gest „bicia serca”. 
Tuż przed „Zrywem” odczytano apel społecz-
ności PaT (program „Profilaktyka a Ty”) o tre-
ści: Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy pra-
wą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy 
wspólnie jego rytm - to „Zryw Wolnych Serc”. 
Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obo-
jętności na drugiego człowieka. Serc pięk-
nych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne 
i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. 
Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić 
się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by 
chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami 
i przemocą. 

Na scenie ŁDK pojawili się również ar-
tyści, którzy zaprezentowali swój repertuar. 
Hymn PaT „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” 
zagrał na gitarze i zaśpiewał prezes Stowarzy-
szenia Klubu Abstynentów „Merkury” Wło-
dzimierz Jurowski, który krótko opowiedział 
zebranym o swojej walce z uzależnieniem. 
Młodzież miała możliwość porozmawiania 
w specjalnie przygotowanym punkcie konsul-
tacyjnym z terapeutami arki Noego - Oddział 
w Łasku, pedagogami szkolnymi, pracowni-
kami Sanepidu zajmującymi się profilaktyką 
wśród młodzieży oraz policjantami. Chętni 
mogli też zobaczyć jak działają alkogogle.<

Katarzyna Staśkowska
rzecznik KPP w Łasku
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Temat jest trudny, gdyż przepisy tylko 
częściowo regulują to zagadnienie, a orzecz-
nictwo w tej kwestii nie jest jednoznaczne. 

Mając na uwadze ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, wśród zadań 
gminy w zakresie zapewnienia czystości i po-
rządku na swoim terenie i tworzenia warunków 
niezbędnych do ich utrzymania wymienia m.in. 
zapewnienie zbierania, transportu i unieszko-
dliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich 
części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami 
podejmującymi działalność w tym zakresie. 
Jak widać powyższy przepis odwołuje się do 
zwierząt bezdomnych. Pojęcie zwierząt bez-
domnych reguluje natomiast ustawa o ochronie 
zwierząt, zgodnie z którą przez zwierzęta bez-
domne rozumie się czworonogi domowe lub 
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub oso-
by, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Gmina Łask ma zawartą umowę z Przedsię-
biorstwem Przemysłowo - Handlowym „Het-
man” Spółka z o.o. z siedzibą Florianów 24, 
99-311 Bedlno, na odbiór padłych zwierząt. Ich 
odbiór z gospodarstw (trzoda chlewna, bydło, 
owce, kozy, konie) jest nieodpłatny, gdyż jest to 

kOMunikat
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującą na terenie gminy Łask w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 
2016 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 maja 2015 r.

usługa refundowana przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast firma 
pobiera opłaty za odbiór padłych zwierząt, któ-
rych właścicielem jest Skarb Państwa, wg nastę-
pujących stawek:
- zwierzęta łowne w stanie wolnym do 200 kg 
z jednego miejsca - 140,00 zł + 8% VAT,
- zwierzęta łowne w stanie wolnym powyżej 
200 kg z jednego miejsca - 213,00 zł + 8% VAT.

Jak wynika z umowy zawartej z firmą „Het-
man”, gmina zapewnia odbiór padłych zwierząt, 
natomiast koszty odbioru zwierząt łownych 
winien ponosić Skarb Państwa, ponieważ nie 
ma podstawy prawnej, z której wynikałoby, że 
gmina ma obowiązek zagospodarowania pa-
dłej zwierzyny łownej. Zgodnie z ustawą pra-
wo łowieckie naczelnym organem administra-
cji rządowej w zakresie łowiectwa jest mini-
ster właściwy do spraw środowiska. Jednakże 
Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, 
że to gmina powinna zagospodarować zwłoki 
zwierząt łownych, które padły na terenie gminy. 
W ocenie wielu prawników nie znajduje to pod-
stawy prawnej, jednak, aby zostało to określone 
w sposób jednoznaczny, gmina musiałaby wejść 
w spór ze Skarbem Państwa i uzyskać stosowne 
rozstrzygnięcie sądu administracyjnego.

Inną kwestią jest postępowanie z dziką zwie-
rzyną potrąconą na drodze publicznej (krajowej, 
wojewódzkiej, powiatowej, gminnej). Zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach obowiązki zapewnienia czystości 
i porządku na drogach publicznch należą do za-
rządcy drogi. Także z zapisów ustawy o drogach 
publicznych wynika, że do obowiązków zarząd-
cy drogi należy utrzymanie nawierzchni drogi, 
chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzą-
dzeń związanych z drogą. Niewątpliwie usunię-
cie zwłok zwierząt z drogi lub pasa drogowego 
należy uznać za czynności porządkowe zmierza-
jące do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

W niektórych przypadkach należy ponadto 
mieć na uwadze przepisy ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi, które nakładają bowiem na właściciela, posia-
dacza lub zarządzającego nieruchomością obowią-
zek usuwania z nieruchomości padłych zwierząt.

Jak wynika z przedstawionych przepisów, 
problem postępowania z padłymi zwierzętami 
jest bardzo złożony, nakładając obowiązki na 
różne podmioty.< Wioletta Rabenda

naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska i Rozwoju Wsi UM w Łasku

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Wysokość opłaty za przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców.

poStępoWanie ze zWŁokami padŁej 
lub uśmierconej zWierzyny

*)

*) wysokość podatku VAT na dzień sporządzenia wniosku wynosi 8%

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będą naliczone opłaty dodatkowe. 
Pełna treść taryfy: www.mpwik-lask.pl



WAŻNIEJSZE IMPREZY W LIPCU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Przedstawienie pt. „Kłopoty 
Misia Zdzisia” 29.06

SP w Bałuczu, 
plac Muzeum 
Historii Łasku 

BP w Łasku

2.

Wakacje z ŁDK:
-  otwarte zajęcia taneczne dla 

dzieci, warsztaty taneczne hip-
hop

-  warsztaty plastyczne, 
ceramiczne

- warsztaty samoobrony, jogi,  
zajęcia karate dla dzieci  
i młodzieży

lipiec ŁDK ŁDK

3.
Wystawa fotograficzna Marcina 
Dybalskiego pt. „Przystanek 
Woodstock”

1.07-30.08 ŁDK ŁDK

4. „Wakacje na wesoło” -  
na Orliku w Kolumnie

29.06-3.07, 
6 - 10

boisko Orlik 2012 
w Kolumnie 

 Filia ŁDK  
w Kolumnie

5. III Festiwal Róż 4-5 ŁDK, 
Plac 11 Listopada gmina Łask 

6.

„Spotkanie z Ciekawskim 
Gorgiem” - warsztaty literacie 
dla małych dzieci „Jestem 
ciekawski” 

14 BP w Łasku -  
filia dla dzieci BP w Łasku

7. Turniej hip - hop Street Styles 
Summer Battle 18 Plac 11 Listopada ŁDK

Sportowe

1. Łaska Liga Tenisowa lipiec CSiR - korty 
tenisowe CSiR w Łasku 

2. Wakacyjna Liga Streetballa lipiec boisko Orlik 2012                 
w Kolumnie  CSiR w Łasku 

3. „Parszywa Wrak Race” 4-5 Łask - koniec  
ul. Kilińskiego

KS „Centrum 
Świadomej Jazdy”

4. Wakacyjna Liga Siatkówki 
Plażowej 11-12 kąpielisko 

miejskie CSiR w Łasku 

5. Wakacyjny festyn na Orliku 15 boisko Orlik 2012                 
w Łasku  CSiR w Łasku 

6. „Summer Dump Jam vol. 2,5” 
– zawody rowerowe 18 skatepark w Łasku CSiR w Łasku 

7. Otwarte nocne zawody z okazji 
Święta Policji 25-26 kąpielisko 

miejskie w Łasku 
Koło PZW  

Grabia Łask
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W dniach 27 maja - 2 czerwca br. 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Kolumnie podejmo-
wali zaprzyjaźnioną grupę Węgrów. 

Jest to już druga edycja wymiany mło-
dzieży między ZSO i Szkołą Polonijną 
w węgierskim mieście Dunaujvaros. Kon-
takt zawdzięczamy pani Ewie Modrzejew-
skiej, pochodzącej z naszej miejscowości, 
a od kilkudziesięciu lat mieszkającej nad 
Dunajem. Pani Ewa jest tam nauczycielką 
polonijną i czynnie działa w Samorządzie 
Polaków na Węgrzech. 

Tegoroczna wymiana rozpoczęła się od 
prezentacji najbliższej okolicy. Z dużą po-
mocą przyszli nam pracownicy Muzeum 
Historii Łasku, to pod ich opieką odkrywali-
śmy tajemnice łaskiej kolegiaty, rynku i ko-
ścioła pod wezwaniem św. Ducha w formie 
questingu. Zarówno uczniowie z Kolumny 
jak i goście z Węgier świetnie się bawili 
rozwiązując różnorodne wierszowane łami-
główki i szukając ukrytego skarbu. 

W kolejnym dniu młodzież wybrała się 
na wycieczkę do stolicy i odwiedziła Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. W pro-
gramie pobytu naszych gości nie mogło też 
zabraknąć miejsc przypominających o na-
szej wielowiekowej współpracy i przyjaźni. 
Udaliśmy się więc w Góry Świętokrzyskie, 
do sanktuarium Św. Krzyża na szczycie Ły-
sej Góry. Podążaliśmy śladami węgierskiego 
królewicza Emeryka (Szant Immre). 

Po dużej dawce historii przyszedł czas na 
współczesność. Z wielka dumą zaprezento-
waliśmy naszym gościom 32. Bazę Lotnic-
twa Taktycznego. 

 Ostatni wieczór wizyty przyjaciół z Du-
naujvaros przypadł na Dzień Dziecka, posta-
nowiliśmy połączyć tradycyjny wieczorek 
poezji i pożegnanie wymiany polsko - wę-
gierskiej w jedną uroczystość. Popłynęły 
wiec razem strofy wierszy Brzechwy, pio-
senki o dziecięcych emocjach z węgierski-
mi intrygująco brzmiącymi rymowankami. 
Spotkanie uwieńczyła lekcja kroków czar-
dasza, węgierski smakołyk turo rudi i słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców 
uczniów ZSO w Kolumnie. 

 Program wymiany wzbogacił naszą szkol-
ną społeczność o wiele miłych doświadczeń, 
kolejny raz potwierdziło się powiedzenie „Po-
lak, Węgier - dwa bratanki”.<

Dorota Janiszewska
 ZSO w Kolumnie 

MŁODZi węgrZY 
W kOLuMnie

Ze względu na natłok wydarzeń, arty-
kuł o Okupie ukaże się w następnym nu-
merze „Panoramy”.

Redakcja

Teresa Wesołowska
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Ostatnimi czasy upowszechnił się pogląd, 
że prawdziwa turystyka, to koniecznie dalekie 
wyjazdy i to najlepiej zagraniczne. Nic bardziej 
mylnego! Nasze województwo oferuje bardzo 
wiele atrakcji i ciekawostek turystycznych. 
Dlatego gmina Łask na propozycję włącze-
nia się do programu „Pociągiem w Łódzkie” 
odpowiedziała bez wahania. Po pierwszym 
spotkaniu organizacyjnym dołączyły także są-
siednie gminy. Pomysł spotkał się z ciepłym 
przyjęciem, a jego wspólnym mianownikiem 
zostały Questy. Co kryje się pod tą tajemni-
czą nazwą? Każdy region może poszczycić się 
czymś, co go wyróżnia. Dla jednych będzie to 
zapomniana legenda, dla innych niespotykane 
elementy krajobrazu czy ciekawe okazy fau-

ny i flory. Dzięki questingowi, czyli wyciecz-
ce szlakiem wszystkich tych najpiękniejszych 
miejsc, możemy stać się uczestnikami fascynu-
jącej przygody, poszukiwaczami skarbów, od-
krywcami tajemnic małych ojczyzn. 

13 czerwca turystów z Łodzi na dworcu 
PKP Łask przywitał burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek. Goście zostali podzieli na 6 grup 
i wyposażeni w questowe mapy z zagadkami 
wyruszyli autobusami w kierunku Dobronia, 
Buczku, Sędziejowic i Zelowa. Dwie grupy 
zwiedziły Łask. Podczas wycieczki poznali hi-
storię naszego miasta oraz losy rodu Łaskich. 
Zwiedzili park miejski, kolegiatę ze skarbcem, 
kościół św. Ducha, a także poznali piękno oko-
licznej przyrody z rzeką Grabią na czele. Swoje 

ŁASK PRZEżYŁ 
oblężenie turystów
W sobotę 13 czerwca br. z nowoczesnego pociągu wysiadło ponad 
180 gości z Łodzi, chcących zwiedzić najbliższą okolicę. Wycieczka 
odbyła się w ramach programu „Pociągiem w Łódzkie”, którego 
koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego. Głównym celem akcji jest propagowanie aktywnej 
turystyki w regionie i stworzenie mody na weekendowe 
„wypady” poza miasto. Pomóc temu mają nowoczesne pociągi, 
do których nie trzeba przekonywać turystów. Klimatyzacja, 
informacja pasażerska z monitorami LCD, toaleta z obiegiem 
zamkniętym, gniazdka do podłączenia urządzeń mobilnych, 
a przede wszystkim wszechobecna estetyka to już dziś standard. 
Na ten moment województwo łódzkie dysponuje już 15 
zmodernizowanymi pojazdami kolejowymi. Podróż pociągami 
w takich warunkach to autentyczna przyjemność. 

progi przed turystami otworzyło Muzeum Hi-
storii Łasku, po którym oprowadzał gości sam 
burmistrz. Finałem tej niezwykłej wycieczki 
był czas wolny dla wszystkich grup na Placu 
11 Listopada. Łaski rynek wypełnił się pod-
ekscytowanymi turystami dzielącymi się wra-
żeniami i kosztującymi lokalnego piwa. 

Słowa uznania należą się Lokalnej Gru-
pie Działania „Dolina rzeki Grabi”, bibliotece 
publicznej oraz ZKM w Łasku, bez których 
pomocy nie udałoby się zorganizować tak du-
żego projektu. Ta turystyczna akcja w regionie 
dowiodła, że nasze małe ojczyzny są prawdzi-
wie piękne i powinniśmy je nieustannie pro-
mować oraz być z nich dumni.<

Michał Janiszewski

W strefie gotowania pod hasłem „Mistrzynie kuchni tradycyjnej 
w akcji” - to tutaj pod okiem szefa kuchni Andrzeja Polana Panie ze 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści przygotowały chłodnik 
kopyski, członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich we Wrzeszcze-
wicach - pierś z kurczaka inaczej, Koło Kobiet Wiejskich z Orchowa 
- zupę szczawiową z makaronem i jajkiem, a Stowarzyszenie Kobiet 
Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska - żelazne kluski ze skwarkami, 
tzw. szare kluski. 

Ponadto odbył się konkurs „Smaczne Łódzkie”, do którego zgło-
szono 27 potraw. Udział w konkursie wzięły dwa stowarzyszenia: 
z Wrzeszczewic, które przygotowało udziec z kurczaka nadziewany 
warzywami z kluseczką śląską oraz z Kopyści - żeberko Jana. Komisja 
konkursowa przyznała III miejsce za żeberko Jana paniom ze Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich z Kopyści.  

W strefie zakupów swoje potrawy prezentowały panie z Koła Ko-
biet Wiejskich z Orchowa.

Wszystkim Paniom gratulujemy, dziękując za aktywne zaangażo-
wanie się na rzecz promocji lokalnego dziedzictwa kulinarnego.<

SmakI Ziemi ŁódZkiej
Już po raz piąty Urząd Marszałkowski w Łodzi był inicjatorem „Smaków Ziemi Łódzkiej”. Jarmark odbył się w dniu 14 czerwca br. na 
rynku Manufaktury w Łodzi. Smakosze regionalnych potraw mogli nacieszyć podniebienie przysmakami zrobionymi zgodnie z tradycyjnymi 
recepturami, takimi jak: ciasta, miody czy chleb na zakwasie. Wśród stoisk znalazły się też takie, na których można było obejrzeć rękodzielnicze 
cuda ludowych artystów, a także wysłuchać muzyki ludowej w wykonaniu utalentowanych zespołów folklorystycznych. I w tym roku gminę Łask 
reprezentowały stowarzyszenia z Kopyści, Wrzeszczewic, Woli Stryjewskiej i Woli Bałuckiej oraz Koło Kobiet Wiejskich z Orchowa.

Teresa Wesołowska
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