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Festiwal RÓŻ



24-25 sierpnia br. obchody 150-lecia Powstania 1863 r.

ZaprosZenie do sędZie jowic
W 150. rocznicę słynnej powstańczej bitwy pod Sędziejowicami, w dniach 24-25 sierpnia br. zapraszamy do tej gospodarnej i urokliwej gminy. 

W bogatym programie (publikujemy go na str. 17) obchodów rocznicy każdy znajdzie dla siebie interesującą imprezę czy wydarzenie. 
Ranga tegorocznych obchodów sprawia, że odbijają się one szerokim echem w całym kraju. Wszystko wskazuje na to, że z okazji rocz-

nicy zwycięskiej powstańczej bitwy Sędziejowice odwiedzi prezydent RP - Bronisław Komorowski.<

Ten rok dla łaskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej jest wyjątkowo udany. Nie dość że już niedługo 
(12 pażdziernika br.) obchodzić będzie 95 lat istnienia, to jeszcze jak z rogu obfitości sypią się różnorodne 
wyrazy uznania. To oznaka uznania i docenienia wyrobów mleczarni stosującej od dawna tradycyjną 
technologię  produkcji.  Jak  wiadomo,  zakład  specjalizuje  się  w  wytwarzaniu  serów  dojrzewających, 
twarogu, mleka, śmietany, masła oraz napojów fermentowanych. Każdy produkt objęty jest gwarancją 
bezpieczeństwa i jakości. W ubiegłym roku OSM otrzymała certyfikat Gwarancja Tradycyjnego Smaku 
przyznany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

W  tym roku wspomniane Europejskie Centrum Jakości i Promocji przyznało łaskiej mleczarni prestiżowe 
wyróżnienie „Lwa Biznesu”, wśród cennych trofeów jest także Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego 
przyznany za serie serów dojrzewających. Prezes Jerzy Skorek otrzymał go podczas Targów Rolnych „W sercu 
Polski” (czytaj także na stronie 23).

Łaska OSM przerabia dziennie ok. 50 tys. litrów mleka dziennie, dostarczanego z 256 specjalistycznych 
gospodarstw. Zakład, który w ostatnich latach został gruntownie zmodernizowany, zatrudnia 86 osób. Dziennie 
wytwarza ok. 3 tony serów cieszących się dużym uznaniem klientów nie tylko lokalnego rynku, ale i ze Śląska 
czy aglomeracji łódzkiej.< (PO) 

95 lat łaskiej spółdzielczości mleczarskiej
Wysyp Wyróżnień

Po raz kolejny sołtys wraz z członkami rady 
sołeckiej  angażuje  się  w  prace  remontowo-
porządkowe  w  budynku  Domu  Ludowego 
w  Orchowie.  Na  początku  czerwca  br. 
rozpoczęli  wspólnie  prace  polegające  na 
przygotowaniu kuchni pod wymianę instalacji 
elektrycznej,  następnie  samodzielnie 
wymienili  instalację  elektryczną.  Materiały 
zostały zakupione ze środków gminy. 

W  każdej  wolnej  chwili  zbierali  się  po  to, 
aby  jak  najszybciej  przygotować  pomieszczenie 
pod kolejne prace remontowe, które będą wyko-
nywane w ramach zadania inwestycyjnego przez 
wyłonionego w drodze zapytania ofertowego wy-
konawcę.  Dzięki  umiejętnościom  sołtysa  i  rady 
sołeckiej  prace  remontowo-instalacyjne  zostały 
zakończone w drugiej połowie czerwca.<

Ewa Krysiak-Miksa
inspektor Wydziału Ochrony  

Środowiska i Rozwoju Wsi UM

Wspólnymi
siłami

Festiwal narodził się dzięki plantatorom i mi-
łośnikom  róż,  ale  i  pomocy Urzędu Miejskiego 
w Łasku z zastępcą burmistrza Janiną Kosman na 
czele.  Wielomiesięczne  przygotowania,  wsparte 
piękną lipcową pogodą, pozwoliły ujrzeć ten cu-
downy kwiat w różnorodnych aspektach. W Ła-
sku i okolicy od lat znajdują się liczne plantacje 
róży.

Pierwszy dzień imprezy poświęcony był teo-
rii, bo w konferencji w ŁDK wzięli udział nie tylko 
praktycy, tacy chociażby jak Wojciech Malinow-
ski czy Janina Marciniak, ale i  znawcy róż. Dr inż. 
Marta Mander z Powsińskiego Ogrodu Botanicz-
nego mówiła o historii róży i doskonaleniu ideału. 

Królowa kwiatów powróciła do Łasku

FestiWal RÓŻ

Kwiat ten znany był już w starożytnych Chinach 
i Persji. Do Europy trafił wraz z krzyżowcami, jego 
uprawa rozpoczęła się głównie w XVII i XVIII w. 
Dziś  róża  zdobi  nie  tylko  parki  i  ogrody,  ale  
i  wielkie miasta, przyciągając do nich owady.

Z kolei z referatu dr inż. Grażyny Ojrzyńskiej 
z Uniwersytetu Łódzkiego wynikało, że róże wy-
korzystywane są coraz częściej zarówno w Polsce 
jak i na świecie, w praktyce planistycznej, np. wo-
kół uniejowskiego parku powstaną rabaty wzoro-
wane na tych istniejących przed wiekami.

Dr inż. Dariusz Sochacki z Instytutu Ogrod-
nictwa w Skierniewicach zaprezentował dziko ro-
snące gatunki (ponad 30) róż w Europie i Polsce.  6

Róża  od  dziesięcioleci  króluje  na  ziemi  łaskiej,  ale  bywały  okresy,  gdy  ten  piękny  kwiat  szedł 
w zapomnienie. Teraz za sprawą pierwszego Festiwalu Róż królowa kwiatów powraca do Łasku. 
Inauguracja imprezy, jak na monarchinię przystało, wypadła pięknie i dostojnie. Byli liczni goście, 
rozpoczęcie pikniku obwieścił wystrzał armatni Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
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KOLUMNA - MIASTO - OGRóD 

 Zebrano kilkaset podpisów pod pe-
tycją,  w  której  m.  in.  napisano:  „Nie 
zgadzamy  się  na  wycinkę  drzew  pod 
pretekstem  ochrony  lasu  przed  szkod-
nikami  oraz  na  przekształcenie  tere-
nu  z  lasu  na  teren  z  możliwością  za-
budowy.  (...)  Nie  chcemy  być  pozba-
wiani  kolejnych  terenów  leśnych. 
Nie  zgadzamy  się  z  antyleśną  i  an-
tyśrodowiskową  polityką  władz.  (...)  
Kolumna miała  być miastem-ogrodem. 
(...)  To,  co  się  dzieje  teraz w  tym  nie-
doszłym  mieście-ogrodzie  budzi  naszą 
trwogę i sprzeciw (...) Na terenie [lasu] 
obowiązuje  ochrona  starodrzewia  so-
snowego”. Zacznijmy od wyjaśnienia, 
że  jakiekolwiek  dotychczasowe  cię-
cia sanitarne czy innego rodzaju były 
wykonywane poza udziałem  i wiedzą 
gminy,  która  nie  ma  w  tym  zakresie 
żadnych  kompetencji.  Szkoda,  że  au-
torzy petycji ten fakt pominęli, wprowa-
dzając podpisujących po części w błąd. 
Podkreślono natomiast, że  las  jest wła-
snością  prywatną,  ale  w  rozważaniach 
niejako  fakt  ten  pominięto  przyjmu-
jąc  jedynie  oczekiwane  i  korzystne  dla 
swoich założeń wnioski. Tak jak napisa-
no w petycji, „Kolumna miała być mia-
stem-ogrodem”  i  dlatego  twórca  Ko-
lumny w 1938 r. dokonał podziału  lasu 
na duże działki budowlane, aby właśnie 
owo  założenie  miasta-ogrodu  realizo-
wać. Wybuch wojny przeszkodził temu, 
czego  dowodem  są  wylane  w  środku 
lasu  tuż  przed  wojną  fundamenty  pod 
szkołę. I niech autorzy petycji powie-
dzą jasno: nie chcemy żadnych zmian 
i będzie to uczciwe. Nie jest w porząd-
ku  przy  tym  żądaniu  podpieranie  się 
autorytetem  i  założeniami  człowieka, 
któremu  Kolumna  zawdzięcza  swoje 
istnienie  i którego następcom odmawia 
się  prawa  prowadzenia  racjonalnej  go-
spodarki leśnej w swojej własności.

Podzielam ową „trwogę i sprzeciw” au-
torów petycji i ciekaw jestem tylko czy „lu-
dzie z całej Polski, a nawet świata” oglądali 
przed złożeniem swojego podpisu pod pe-
tycją ten zasypany śmieciami las? A może 
zechcieliby wesprzeć finansowo właścicieli 
ponoszących koszty sprzątania?

Wobec cytowanych zarzutów dotar-
łem  do  dokumentu  z  dnia  28  maja  br. 
podpisanego  przez  5  leśników  (w  tym 
pracownika  Starostwa). Oto  jego  frag-
menty  „Obecne prace są wykonywane 
po przerwie trwającej ok. 15 lat. (…) 
Polegały one na wycięciu drzew, które 
zagrażały bezpieczeństwu ludzi, tj. so-
sny ze złamanymi konarami, zahubione, 
a także zamierające brzozy. (...) Wyci-
nano również drzewa z podrostu pochy-
lone przez okiść lub uszkodzone przez 
padające w trakcie ścinki drzewa, po-
zostawiając przyszłościowe drzewka 
m. in. dęby, klony. Wycinano także po-
chodzące z samosiewu krzewy i podrost 
drzew leśnych, rosnące na powierzch-
ni dróg leśnych i tworząc je w ten spo-
sób nie przejezdnymi. Drogi mają cha-
rakter dróg przeciwpożarowych, a ich 
przebieg prawdopodobnie pokrywa 
się z przebiegiem ulic wyznaczonych 
w okresie przedwojennym. (...) Na stan 
zdrowotny lasu dodatkowo niekorzyst-
nie wpływa zaniechanie prowadzenia 
racjonalnej gospodarki leśnej w ostat-
nich kilkunastu latach. Widoczne są 
drzewa zamierające lub ze złamanymi 
konarami - wiele z tych drzew może za-
grażać bezpieczeństwu przebywających 
w lesie ludzi”.

Dodam  na  koniec,  że  w  lesie  nie 
ma starodrzewia sosnowego. Jest to las 
w wieku rębnym.

ABSOLUTORIUM

18 czerwca br. Rada Miejska udzie-
liła  burmistrzowi  Łasku  absolutorium 
z wykonania budżetu za 2012 rok. „Za” 
było  19  radnych,  przeciw  -  2  radnych 
uzasadniających  swoje  stanowisko 
„wypuszczeniem”  obligacji  i  zadłuża-
niem  w  ten  sposób  gminy.  Wcześniej, 
w ramach wewnętrznych rozliczeń, po-
wiatowa szefowa partii w oświadczeniu 
opublikowanym w „Moim Łasku”, a do-
tyczącym radnego z listy tej partii, napi-
sała m.in.: „Jego głosowania popierają-
ce pomysły Burmistrza Łasku takie  jak 
(...) zadłużanie gminy poprzez sprzedaż 
obligacji”.  Bodaj  Stalin  powiedział  - 
kłamstwo powtarzane sto  razy staje się 
prawdą. Aby  temu  zapobiec  przytoczę 

fragment  uchwały  nr  8/2013  Komisji 
Rewizyjnej RM z dn. 3 czerwca 2013: 

„W trakcie roku 2012 dokonano 
spłat wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w wysokości 6.537.268,96 
zł (...) oraz spłata zadłużenia wydatka-
mi (faktoring) - 341.055 zł [czyli razem 
spłacono 6.878.323,96 zł]. W ramach 
pozytywnych elementów należy zauwa-
żyć: 
-  że wszystkie wydatki realizowano 

w ramach dochodów własnych i po-
zyskanych środków UE, nie zaciągano 
na ten cel kredytów i pożyczek;

-  wyemitowane obligacje [3 mln zł] 
przeznaczono na spłatę zaciągniętych 
kredytów i pożyczek [często sprzed lat]

- zmniejszenie zadłużenia gminy Łask
-  wypracowano nadwyżkę operacyjną 

(różnica między dochodami bieżący-
mi, a wydatkami bieżącymi) przy pla-
nowanej 3.096.952,51 zł wypracowa-
no 4.538.569,60 zł”.
 Tyle Komisja Rewizyjna. Uchwałę 

podpisali  także  2  radni  uzasadniający 
odmowę  udzielenia  absolutorium  za-
dłużaniem gminy. Ograniczę się do jed-
nej  uwagi,  którą  dedykuję  powiatowej 
szefowej  partii  i  owym  2  radnym. Do-
tychczas  wierzyłem,  że  biblijny  zwrot 
„prawo  i  sprawiedliwość”  znaczą  tak-
że  uczciwość  i  prawdę.  Niedawno  pan 
poseł Mastalerek komentując zdarzenie 
polityczne  powiedział:  „samorządność 
zwyciężyła nad partyjniactwem”. U nas 
odwrotnie.

A  gdyby  ktoś  miał  pro-
blem  z  rachunkami,  to  pomogę. 
W  2012  roku  gm.  Łask  zmniejszy-
ła  zadłużenie  o  3.878.323,96  zł  - 
co  wynika  ze  sprawozdań  i  badania 
przez  Komisję  Rewizyjną  (kilka  mie-
sięcy  temu  spłatę  długu  zaniżyłem  nie 
uwzględniając  „faktoringu”).  Dodam, 
że  w  2011  roku  także  zmniejszyliśmy 
zadłużenie - była to kwota 1.282.653,96 
zł i w I półroczu br. o około 2 mln.

 A  co  do  obligacji  -  pozwalają  one 
na  korzystniejsze  rozłożenie  zadłuże-
nia tak, aby zmniejszając to zadłużenie 
móc jednocześnie inwestować.<

12 lipca 2013 r.
Gabriel Szkudlarek

Bohater  ciekawego  i  ważnego  artykułu  dr  Jana Rodaka  ks. Grzegorz  Jan 
Zdziewojski,  jeden  z  najbardziej  zasłużonych  i  znanych  w  swoim  czasie 
łaskowian,  zostawił  mądre  przesłanie:  Frustrat  vivat,  qui  nemini  prodest  
(Próżno żyje ten, kto nie przynosi pożytku innym).



Re witaliz ac ja 
Placu 11 listoPada 
z  p r z e s z k o d a m i

Pogoda sprzyja prowadzeniu  inwestycji. Zgodnie z harmonogramem postępują prace 
na Placu 11 Listopada. Niezmiernie uciążliwym obecnie  jest brak nowej nawierzchni 
chodników, a wykonawca niepokoi się, czy będzie mógł sprawnie ją wreszcie wykonywać. 

Pokrótce  przypomnę,  z  czym wiąże  się 
przyjęta  taka  kolejność  robót  budowlanych. 
Otóż,  gdy  okazało  się,  że  w  konkursie  na 
dofinansowanie rewitalizacji obszarów miej-
skich nasza gmina otrzymała środki unijne na 
planowaną inwestycję w rynku, pojawiły się 
głosy,  aby  jednocześnie  zachęcić  gazownię 
do poprowadzenia sieci celem umożliwienia 
stosowania gazu dla potrzeb ogrzewania ka-
mienic. Inicjatywa wydawała się cenna, gdyż 
zmiana  czynnika  grzewczego  na  ekologicz-
ny  daje  szanse  na  czystsze  powietrze  zimą 
w  centrum miasta.  Rozpoczęliśmy  starania. 
Nie było  łatwo,  ale nasze  argumenty  zosta-
ły w  końcu  przyjęte.  Planując  jednocześnie 
modernizację  chodników  wskazaliśmy  na 
niższe koszty, które miałaby ponieść gazow-
nia (mniejsza ilość robót ziemnych i brak ko-
nieczności odtworzenia chodników). 17 wła-
ścicieli kamienic podpisało stosowne umowy 
na  pobór  gazu,  gazownia  przeliczyła  efekt 
ekonomiczny i rozpoczęła się faza projekto-
wa. 

Otrzymaliśmy zapewnienie, że do 15 lipca 
inwestycja  zostanie  zrealizowana.  Ustalono 
więc  taki harmonogram, który przewidywał 
położenie nowej kostki na chodnikach po po-
łowie lipca br. Spodziewaliśmy się w czerw-
cu pozwolenia na budowę gazociągu, ale na 
nasze  zapytanie  skierowane  do  projektanta 
usłyszeliśmy  odpowiedź,  że  sprawa  bardzo 
się  skomplikowała. Było więc ogromne  za-
skoczenie,  gdyż  na  tym  terenie  obowiązuje 
miejscowy  plan  przestrzennego  zagospoda-
rowania  stanowiący  prawo miejscowe  i  nie 
powinno być żadnych przeszkód. Okazało się 
jednak, że co prawda jest istniejąca sieć gazo-
wa w ul. Konopnickiej i gestor tej sieci wydał 
warunki techniczne przyłączenia do niej nitki 
gazowej okalającej Plac 11 Listopada, ale po 
wykonaniu  projektu  technicznego,  do  uzy-
skania pozwolenia na budowę niezbędna jest 
zgoda zarządcy drogi powiatowej na wejście 
w teren, a na to nie wyrażono zgody. Gazow-
nia otrzymała z Zarządu Dróg Powiatowych 
w Łasku decyzję odmowną. PZD dał zgodę 
na umieszczenie w drodze sieci gazowej ce-
lem podłączenia do niej nieruchomości przy 
ul.  Konopnickiej  (róg  ul.  Żeromskiego),  co 
nie  oznacza,  że kierownik PZD pozwoli  na 
rozbudowę tej sieci, aby gazociąg poprowa-

dzić do rynku i w drugą stronę do nierucho-
mości przy ul. Żeromskiego. Nie wystarczy 
chęć właścicieli nieruchomości do poniesie-
nia kosztów inwestycyjnych, aby unowocze-
śnić system grzewczy. Na sprawie zaważyła 
konieczność  przecięcia  asfaltu  na  dł.  5,5 m 
w ul. Konopnickiej.

Prowadząc remont tej ulicy jednostka po-
wiatowa nie poczyniła  starań,  aby gazociąg 
wyprowadzić  poza  skrzyżowanie  (umożli-
wiono  tylko  dostęp  do  gazu  wspomnianej 
wyżej  nieruchomości  narożnej),  a  teraz  za-
blokowano  poprowadzenie  infrastruktury 
podziemnej  dalej.  Nie  pomogły  argumenty, 
że jako gmina jesteśmy gotowi przejąć odpo-
wiedzialność za naruszenie konstrukcji drogi, 
że damy gwarancje. Nie było dobrej woli. 

Burmistrz  interweniował  w  gazowni 
i wydano nowe warunki na rozbudowę sieci 
gazowej od istniejącej na Placu Dąbrowskie-
go,  ale wymagało  to  przeprojektowanie  ca-
łości, a to trwa. Gestor każdej sieci rozważa 
możliwość dalszej  jej  rozbudowy,  a właści-
we uzbrojenie  terenu warunkuje możliwość 
dalszych  inwestycji. W  tym  przypadku  nie 
brano  tego  pod  uwagę,  Powiatowy  Zarząd 
Dróg zarabia na umieszczeniu infrastruktury 
podziemnej w pasie drogowym (przypomnę 
chociażby  ul.  Kilińskiego,  gdzie  rocznie  za 
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej pła-
cimy PZD ponad 50 tys. zł ), ale nie jest za-
interesowany jej właściwym rozwojem. Nie 
jestem w stanie obecnie zagwarantować,  że 
firma  „Musing”  zaczeka  z  realizacją  chod-
nika, aż uporamy się z formalnościami pro-
jektowymi gazociągu, gdyż  sama musi wy-
wiązać się z terminu wykonania rewitalizacji 
Placu, a to oznacza groźbę rezygnacji z budo-
wy gazociągu.

Niejednokrotnie  narzekaliśmy  na  pro-
blem  istnienia wielu  zarządców dróg w na-
szej gminie, a powyższa sprawa jest najlep-
szym przykładem braku zrozumienia właści-
ciela dróg wyższej kategorii niż  lokalne,  ja-
kie są potrzeby mieszkańców, nie mówiąc już 
o braku odpowiedniej częstotliwości sprząta-
nia pasa drogowego i należytego utrzymania 
zieleni w samym Łasku, jak i w jego dzielni-
cy Kolumnie.<

Janina Kosman
zastępca burmistrza 

LATO w  pełni  -  w  wielu  firmach  urlopy 
i praca na mniejszych obrotach. Łascy radni 
w sierpniu wypoczywają,  ale  już w końcu 
miesiąca  ruszają  obrady  komisji,  przewi-
dziana jest także pierwsza powakacyjna se-
sja Rady Miejskiej. Także w końcu sierpnia 
prawdopodobnie obradować będą radni po-
wiatowi.
WODA coraz  lepsza  - 1500 mieszkańców 
z  czterech wsi  gminy Łask  (Gorczyn, Ło-
patki, Mauryca  i  Sięganów)  uzyskało  lep-
szą wodę dzięki inwestycji MPWiK. Koszt 
podłączenia do miejskiego wodociągu - ok. 
300 mln zł.
SKATEPARK  - otwarcie nowego obiektu 
sportowo-rekreacyjnego  dla  łaskiej  mło-
dzieży odbędzie się 24 sierpnia br.
POLICJA  -  od 1  lipca br.  pierwszym za-
stępcą  komendanta  powiatowego  policji 
w Łasku jest nadkomisarz Piotr Bielewski. 
Podczas  niedawnego  Święta  Policji  został 
on awansowany na podinspektora, 27 funk-
cjonariuszy  otrzymało  awanse  na  wyższe 
stopnie. Srebrnym Medalem „Za Długolet-
nią Służbę” uhonorowano Andrzej Bykow-
skiego, Mirosława Jochymczaka, Krzyszto-
fa Kucharskiego i Ewę Lemańską, zaś Brą-
zowym - Krzysztofa Głowinkowskiego.
WSPóLNE  ćwiczenia  wojsk  polskich 
i  amerykańskich  w  Łasku  stają  się  już 
czymś normalnym. Ostatnio żołnierzy pol-
skich i USA odwiedził w 32 BLT dowódca 
sił powietrznych gen. broni Lech Majewski.
OSP KOLUMNA otrzyma  jesienią  samo-
chód  pożarniczy  pochodzący  z  PSP  Łask. 
Nie  będzie  to  nowy  pojazd,  ale  znacznie 
lepszy od aktualnie użytkowanego Stara
GMINNE  ZAWODY  SPORTOWO  -  
POŻARNICZE  -  odbędą  się  25  sierpnia 
br. (niedziela) na terenie rekreacyjnym przy  
ul. Narutowicza 28 w Łasku. Początek im-
prezy o godz. 11. Zapraszamy.
JACKA FRĄCKIEWICZA rysunki meta-
foryczne  - wystawę prac  tego  znanego  ar-
tysty otwarto 5 lipca w galerii „Pod Rurą” 
w Widawie.
MERCEDESY  sprintery  padały  łupem 
34-letniego  złodzieja,  którego  zatrzymali 
funkcjonariusze  KWP  w  Łodzi  wspólnie 
z  kolegami  z KPP w Łasku. Stróże prawa 
namierzyli  także  paserów,  m  in.  właści-
ciela  „dziupli”,  który  rozbierał  na  części 
skradzione pojazdy. Paserom grozi do 5 lat 
pobytu za kratkami, zaś złodziejowi - dwu-
krotnie więcej.
AMATOROM  łatwego  zarobku  brakuje 
wyobraźni.  Ostatnio  łascy  policjanci  za-
trzymali 37-latka z gminy, który w szklarni 
uprawiał konopie indyjskie. Teraz miłośni-
kowi  „egzotycznej”  uprawy  przyjdzie  sta-
nąć przed obliczem Temidy… <
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KONKURSY „IMIONA RóŻY”
 I „RóŻA W FOTOGRAFII”

Jury w  składzie  Janina Owczarek, Urszula Szram, 
Bożena  Trocka-Dąbrowa,  Agnieszka  Wachowska, 
w  dniu  19  czerwca  2013  r.  dokonało  oceny  prac 
nadesłanych  na  konkursy  „Imiona  Róży”  i  „Róża 
w fotografii”. Po zapoznaniu się z 62 pracami, jury 
postanowiło przyznać nagrody:

Grupa I - szkoły podstawowe
I miejsce - Julia Bartoszczyk, SP nr 5, Łask
II miejsce - Martyna Musińska, SP nr 1, Łask
III miejsce - Kamila Sobczak, SP nr 4 w ZSO, Łask-
-Kolumna

Grupa II - szkoły gimnazjalne
I miejsce - Alicja Rozwandowska, PG nr 1, Łask
II miejsce - Kinga Dybka, PG nr 2, Łask
II miejsce - Katarzyna Pruchnicka, PG 
w Dąbrowie nad Czarną, pow. piotrkowski

Grupa III - szkoły ponadgimnazjalne - 
nie przyznano nagród
Grupa IV - dorośli

I miejsce - Krystyna Fleming, Łask
II miejsce - Anna Sokalszczuk, Łask
III miejsce - Krystyna Mianowska, Łask

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„RóŻA W FOTOGRAFII”

Młodzież
I miejsce - Karolina Dolewka, PG nr 3 w ZSO, 
Łask-Kolumna
II miejsce - Aleksandra Starzyńska, LO, Łask
III miejsce - Paulina Sekulska, PG 
w Dąbrowie nad Czarną, pow. piotrkowski
III miejsce - Kinga Klimczak, PG nr 3 w ZSO, 
Łask-Kolumna

Dorośli
I miejsce - Edward Warowny, Konstancin Jeziorna
II miejsce - Ewa Kantorczyk, Łask
Jury postanowiło nie przyznawać innych 
nagród ani wyróżnień.

KONKURS POETYCKI „RóŻA”

Jury  w  składzie:  Zdzisław Wegenko  -  przewodni-
czący, Anna  Sobczak,  Elżbieta Wojtacka,  Bożena 
Trocka-  Dąbrowa,  Ludmiła  Oleksiak  podczas  po-
siedzenia w  dniu  21.06.2013  roku,  po  zapoznaniu 
się łącznie z 60 pracami konkursowymi, postanowi-
ło przyznać nagrody:

W kategorii 11 - 13 lat:
I miejsce - godło WHISPER - 
Maryla Ciszewska, PG nr 2, Łask
II miejsce - godło Bratek - 
Weronika Sacharewicz, SP w Wiewiórczynie
III miejsce - godło Pszczółka - Maja Warszawska, 
SP w Wiewiórczynie
III miejsce - godło Julkita - Julita Siecińska, SP 
w Wiewiórczynie

Wyróżnienia:
godło - Kulka - Julia Kijowska, SP 

w Wiewiórczynie
godło - Woda - Klaudia Wdowczyk, 
SP w Wiewiórczynie
godło - Minka - Agata Minias, 
SP w Wiewiórczynie

W kategorii dorośli:
I miejsce - godło Nasturcja - Krystyna Mianowska, 
Łask
II miejsce - godło Wojak - Konrad 
Kręglewski, PG nr 2 Łask (16 lat)
III miejsce - godło Mat - Andrzej Matysiak, Kwiatkowice
III miejsce - godło Poziomka - Monika Mrowińska, 
Łopatki

KONKURS POETYCKI „RóŻA W hAIKU”

I miejsce - godło Królowa przy fortepianie - Małgo-
rzata Grajewska, Bydgoszcz
II miejsce - godło Herbaciana - Zofia 
Nowacka-Wilczek, Lublin
III miejsce - godło Rymy z Iwo Jimy - Artur Ko-
złowski, Ząbkowice Śląskie
III miejsce - godło Rosarium - Anna 
Piliszewska, Wieliczka

Wyróżnienia:
godło - Niezapominajka - Tadeusz 
Harmuszko, Suwałki
godło - Ala - Anna Landzwójczak, Turowo, 62-045 
Pniewy, woj.wielkopolskie

Na konkurs „Róża w haiku” wpłynęło 40 utworów 
z całej Polski  i  jeden z Ukrainy.  Jury postanowiło 
nie przyznawać innych nagród ani wyróżnień.

Można je spotkać w nasłonecznionych miejscach, 
w naturalnym środowisku, np. na wydmach nad-
morskich.  Tzw.  róża  pomarszczona  rosnąca 
wzdłuż dróg  i  na wspomnianych wydmach  jest 
bardzo inwazyjna.

Szczególnie interesujący był wykład chemi-
ka Piotra Kempskiego, który zdradzał zebranym 
tajemnice zapachu. Dzika róża pomarszczona to 
znakomity  specyfik  ratujący  ludzi  przed  szkor-
butem, a  róża  fałdzistolistna nadaje  się na soki, 
galaretki i herbatki. Róża różowa z Bułgarii za-
wiera  tzw. wzorzec zapachowy (z Doliny Róż). 
Niestety, produkcja olejku  różanego  jest bardzo 
pracochłonna i kosztowna (za 1 kg olejku trzeba 
zapłacić 10 tys. euro, do wyprodukowania potrze-
ba ok. 3-4 t płatków róż), a fenomenalny zapach 
składa się aż z 400 składników wyselekcjonowa-
nych przez specjalistów.

Do  tych  różanych  „rewelacji”  nawiązała 
Małgorzata  Niwińska  z  firmy AVON mówiąca 
o zastosowaniu preparatów róży w kosmetologii. 
Róża  to symbol miłości, patronowała  jej bogini 
Afrodyta, te piękne kwiaty kochała m.in. Kleopa-
tra. W średniowiecznych klasztorach róża trakto-
wana była jako… lekarstwo, a olejek różany ła-
godził bóle głowy, leczył nawet poparzenia.

Bardzo  interesujące  było  wystąpienie Woj-
ciecha  Malinowskiego  z  Gorczyna,  jednego 
z producentów róż na ziemi łaskiej. Przypomniał 
on, że produkcja róż zaczęła się  tutaj w Orcho-
wie,  gdzie  tworzone  były  podwaliny  pod  tutej-
sze  szkółkarstwo.  Dużą  rolę  w  rozwoju  szkół-
karstwa odegrały ZSO w Widzewie  i Ostrowie. 
Choć wielki  rozgłos w Polsce zyskali hodowcy 

np. z Kutna (Bolesław Wituszyński, który produ-
kował rocznie ćwierć miliona róż), ci z ziemi ła-
skiej też odnosili spektakularne sukcesy. Dziś do 
największych producentów należą m.in. Bogdan 
Papuga i rodziny Błońskich oraz Pruskich. Wspo-
mnijmy przy okazji, że W. Malinowski już przed 
laty  proponował,  by  Łask  organizował  święto 
róży. 

Fundacja  Instytutu  „Polska  Róża”  i  Jerzy 
Skorek  -  prezes OSM w Łasku  sprowadzili  te-
mat… na ziemię, mówiąc m.in. o róży na naszych 
stołach, co zresztą można było obejrzeć w ŁDK, 
gdzie degustowano np. znakomite napoje mlecz-
ne z różą.

Drugi  dzień  (7  lipca)  upłynął  pod  znakiem 
pikniku rodzinnego zorganizowanego na terenie 
rekreacyjnym  przy  ul.  Narutowicza.  Przy  pięk-
nej pogodzie można było oglądać i słuchać wy-
stępów artystów na estradzie, podziwiać piękne 
kompozycje kwiatowe  i próbować smakołyków 
o  smaku  różanym. Amatorzy  kulinariów mogli 
nawet wytwarzać ciasteczka z różą i spróbować 
zupy  różanej  ugotowanej  specjalnie w wielkim 
naczyniu (prawie 1 tona zupy). Był też znakomi-
ty gulasz z boczniaka, bo - zapewne nie wszyscy 
o tym wiedzą - Łask jest też potegą w produkcji 
tego grzyba).

Jak  na  piknik  przystało,  nie  zabrakło  też 
innych  atrakcji,  np.  sportowych.  Z  pewnością 
wielkim  wydarzeniem  był  też  pokaz  powozów 
zaprzężonych  w  piękne  konie,  zorganizowany 
dzięki jednemu z hodowców róż Bogdanowi Pa-
pudze. Nie zabrakło stoisk z malarstwem o tema-
tyce kwiatowej.

Czy Festiwal Róż na dobre zagości w Łasku? 
Powinien, bo róża ma szansę stać się jeszcze jed-
nym  towarem  eksportowym  grodu  nad Grabią, 
rozsławiając  tutejszych  plantatorów  i  miłośni-
ków królowej kwiatów. Tak przynajmniej uważa 
zastępczyni  burmistrza  Janina Kosman,  a  także 
spore grono plantatorów róż z naszego terenu.

Pomysł  podobał  się  również  gościom  fe-
stiwalu. A było  ich  sporo,  jak na okres wakacji 
i  urlopów.  Imprezę  obserwował  m.in.  senator 
Andrzej Owczarek, prezes RIO z Łodzi Ryszard 
Krawczyk, przedstawiciele instytucji i organiza-
cji  społecznych,  gospodarze  okolicznych  gmin. 
Honory  gospodarza  pełnił  burmistrz  Gabriel 
Szkudlarek z zastępczynią Janiną Kosman.<

 (P) 

SPONSORZY I FESTIWALI RóŻ

1.   Browar Koreb
2.   Elmapak
3.   Columna Medica
4.   Musing
5.   Wyrwas
6.   Stec
7.   Nadleśnictwo Kolumna
8.   WZIR 
9.   Kolumna Park
10.  Bank Spółdzielczy w Poddębicach
11.  Bank BGŻ
12.  Kopka
13.  Piekarnia Dom Chleba
14.  Dzikie Wino
15.  Herbaciarnia
16.  Kawiks
17.  Teresa Kopias
18.  Vobiano
19.  Ferma Lipińskich
20.  Tenderenda
21.  OSM Łask
PATRONI MEDIALNI: Dziennik Łódzki,  
Radio Łódź, Nasz Tygodnik i  naszemiasto.

Festiwal RÓŻ

Laureaci 
konkursów



Goście z zaGranicy 
w powiecie łaskim

11 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Łasku starosta łaski 
Cezary Gabryjączyk  spotkał  się  z  przedstawicielami placówek 
oświatowych z Anglii, Walii i Turcji.

Starosta  przekazał  gościom kilka  podstawowych  informacji  na  te-
mat regionu. Następnie przedstawiciele szkół opowiedzieli o profilach 
działalności  swoich placówek. Wszyscy goście  otrzymali  pamiątkowe 
foldery powiatu  łaskiego, dzięki którym będą mogli poszerzać wiedzę 
o naszym regionie.

Przedstawiciele szkół z zagranicy przebywali w Polsce w związku 
z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku 
projektu „Comenius”. Realizacja projektu polega na wzajemnej współ-
pracy  i wizytach  szkół partnerskich z Anglii, Walii  i Turcji. Placówki 
biorące udział w projekcie zajmują się pracą z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Następnego  dnia  odbył  się  piknik  rodzinny  organizowany  przez 
wspomniany Ośrodek wraz z Radą Rodziców pod patronatem programu 
„Comenius - uczenie się przez całe życie”. W pikniku uczestniczyli wy-
chowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, uczniowie SOSW 
wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz nauczyciele i dzieci z zaprzyjaź-
nionych szkół w Walii, Anglii oraz Turcji.

Tematem projektu „Comenius” jest sposób spędzania wolnego cza-
su przez uczniów, obserwowanie  różnic oraz podobieństw w sposobie 
działalności poszczególnych placówek, a  także poznanie kultury  i  tra-
dycji  innych narodów. W październiku 2012 roku w ramach tego pro-
jektu  przedstawiciele  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego 
w Łasku przebywali z wizytą w tureckiej szkole Avukat Lutfi Ergokmen 
Ilkogretim Okulu ve is Okulu w Eskisehir, w marcu tego roku odwiedzi-
li szkołę partnerską w Walii, a w październiku br. kadrę ośrodka czeka 
wizyta w Anglii.<

Dariusz Cieślak 

Z aw i a D o M i e n i e
Starosty Łaskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  i założenia ewidencji   budynków w obrębach ewidencyjnych 
Sięganów, Stryje Paskowe, Stryje Księże, Wola Bałucka, Wola Stryjewska położonych w  gminie Łask.

Na podstawie art. 24 a ust. 2 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz.1287, z póź-
niejszymi zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków w  obrębach ewiden-
cyjnych Sięganów, Stryje Paskowe, Stryje Księże, Wola Bałucka, Wola Stryjewska gminy Łask.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo - kartograficznego, którego podstawowymi ele-
mentami będzie mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów i budynków, zgodnie z art. 24 a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne, 
zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 
17.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego, zgodnie z art. 24 a ust. 5 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłoże-
nia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku i Urzędu Gminy w Łasku oraz ogłoszenie jej 
w prasie o zasięgu krajowym.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało, na podstawie Umowy 
nr OR.273.2.4.2013 z dnia 1 lipca 2013 r. oraz Umowy nr GK.6641.82.2013 z dnia 1 lipca 2013 r., Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Geodezyj-
no-Projektowe „Geo-Pro-Kart” s.c. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, PPHU s.c. Wiesław Łubowski Tomasz Jankowski 
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 45, i POP-GEO s.c. M. Połoński Z. Pietrzyk z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-
skim, Al. Armii Krajowej 18.

 
Starosta Łaski



Sprawozdanie z wykonania budżetu 
powiatu łaskiego za 2012 rok
Na XXXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 czerwca 2013 roku radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Łaskiego. Za uchwałą opowiedziało się 14 radnych, od głosu wstrzymał się jeden radny i jeden był przeciwny.

Absolutorium dotyczy finansów publicznych i służy kontroli wyko-
nywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu tery-
torialnego i jest dokonywane corocznie przez organy stanowiące tych 
jednostek. 

Udzielenie  absolutorium  oznacza  stwierdzenie  prawidłowości 
działania finansowego Zarządu Powiatu Łaskiego na podstawie przed-
stawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Roczne  sprawozdanie  z wykonania  budżetu  powiatu  zawiera  ze-
stawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, które 
wynikają z ewidencji księgowej budżetu  jednostki  samorządu  teryto-
rialnego. 

Wartości ogółem planu po wprowadzonych zmianach stosownymi 
uchwałami na 31 grudnia 2012 r. zamknęły się w powiecie łaskim osta-
tecznie kwotami:
  - dochody                   41.801.693 zł 
  - wydatki                    39.891.317 zł 
  -  przychody                     751.055 zł  
  -  rozchody                   2.661.431 zł 

Dochody zrealizowane to 42.041.376 zł, co stanowi 100,6% planu, 
w tym:
  - dochody własne          13.326.959 zł   
  - subwencje                   19.535.655 zł   
  - dotacje                      7.461.665 zł   
  - środki pozyskane         1.717.097 zł   

Natomiast planowane wydatki zrealizowano na kwotę 37.631.987 zł, 
co stanowi 94,3% planu, w tym:
  - wydatki majątkowe      1.555.164 zł   
  - wydatki bieżące           36.076.823 zł   

Niewykonanie planu wydatków wynikało m.in. z oszczędności na 
wydatkach  majątkowych  i  bieżących,  z  nieuruchomienia  niektórych 
zadań oraz niepełnego wykorzystania dotacji z UE.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne  rodzaje działalności 
przeznaczone zostały środki w następującej wysokości:
 -  oświata i wychowanie 
  oraz edukacyjna opieka wychowawcza                    16.212.469 zł
 - drogi publiczne powiatowe                                    4.204.848 zł
 - administracja publiczna                                         4.723.000 zł
 - pomoc społeczna 
  i pozostałe zadania polityki społeczne                      4.302.633 zł
 - bezpieczeństwo publiczne                                      3.458.144 zł
 - ochrona zdrowia                                                  2.125.637 zł
 - obsługa długu publicznego                                       796.184 zł
 - działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany)     929.678 zł
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  587.054 zł
 -   pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, turystyka, 
    kultura fizyczna, gospodarka mieszkaniowa i inne)       292 340 zł

Zakupy  inwestycyjne  zrealizowane  zostały  na  kwotę  ogółem  
57.924  zł,  w  tym  dofinansowano  sprzęt  medyczny  w  wysokości  
20.929 zł. 

W 2012 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie po-
wiatu łaskiego poniesione zostały wydatki na kwotę ogółem 3 119 418 zł, 
natomiast na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.555.164 zł, 
w  tym na  poprawę  jakości  dróg  powiatowych wydatkowano  ogółem 
1.280.846 zł, tj. 82 % wszystkich inwestycji zrealizowano m.in.:

 - przebudowę drogi powiatowej Ptaszkowice - Sędziejowice   289.589 zł
 -  odbudowę mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304 
E Czestków - Pruszków - Żagliny                                989.857 zł

Natomiast  w  ramach  wydatków  bieżących  na  kwotę  około  
1.600 tys. zł. zostały zrealizowane m.in. remont drogi Górki Grabień-
skie - Siedlce, frezowanie ulic miejskich, remont nawierzchni skrzy-
żowania w m. Brzeski, remont przepustu w m. Ludowinka, profilowa-
nie dróg gruntowych gmina Wodzierady i Łask, naprawa podbudowy 
drogi w m. Stryje Książe, czyszczenie studni chłonnych - Wodzierady 
i Łask, przeglądy mostów 5-letnie i dróg roczne, odprowadzanie wód 
gruntowych, remont chodnika w m. Zawady, podbudowa drogi Piaski 
- Chorzeszów, oznakowanie ulic miejskich, zakupiono materiały do 
bieżącego utrzymania dróg, odmulono i odtworzono rowy, wykoszo-
no pobocza.

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przezna-
czyliśmy kwotę 545.223 zł na remont wraz z kompleksową termomo-
dernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie.

Warto  przypomnieć,  że  w  2012  roku  pozyskaliśmy  m.in  dochody 
jak niżej:

►  dotację z ŁUW w Łodzi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
800.000 zł

►  dotację z ŁUW w Łodzi na przebudowę drogi powiatowej nr 4917E 
Ptaszkowice - Sędziejowice w wysokości 120.000 zł

►  dotację z ŁUW w Łodzi na docieplenie ścian i stropów oraz moder-
nizację systemu grzewczego strażnicy KP PSP w Łasku 24.000 zł

►  dotację z WFOŚiGW w Łodzi na Ekopracownię w SOSzW w Łasku 
w wysokości 29.143 zł

►  dotację z ŁUW w Łodzi na zakup samochodu osobowego dla PINB 
w Łasku w wysokości 36.995 zł

►  środki  z  EFS  na  realizację  projektów:  „Szansa  na  godne  życie”, 
„Comenius”, „Imuls IV” 600.134 zł

►  otrzymaliśmy uzupełnienie subwencji ogólnej na odbudowę mostu 
w m. Czestków 497.600 zł.

►  wpłynęła  dotacja  z  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodo-
wego  na  remont  wraz  z  kompleksową  termomodernizacją  dworu 
w Ostrowie 200.000 zł.

►  w  ramach  porozumień wpłynęły  środki  z  gminy  Sędziejowice  na 
odbudowę mostu w m. Czestków 55.000 zł.

W 2012 roku budżet powiatu łaskiego zasiliły przychody w kwocie  
751 055 zł, były  to wolne środki z 2011 roku. Zostały one wykorzy-
stane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast spłaty rat 
kredytów  i pożyczek,  czyli  rozchody,  stanowiły kwotę 2 661 431 zł. 
Ponadto zgodnie z decyzją NFOŚiGW w Warszawie zostały umorzone 
spłaty kapitału i odsetek od pożyczek na kwotę 111.967 zł. Zadłużenie 
powiatu na koniec 2012 roku to kwota 1 787 222 zł, czyli 4,25 % zre-
alizowanych dochodów (maksymalny możliwy wskaźnik to 60 %). Na 
31.12.2012 r. powiat  łaski osiągnął 4 756  tys. nadwyżki operacyjnej, 
a rok budżetowy zamknął się wolnymi środkami oraz nadwyżką budże-
tową w wysokości 3 792 855 zł.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu powia-
tu łaskiego za 2012 rok otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyj-
nej oraz RIO w Łodzi.<

Dorota Cieślak
skarbnik powiatu



„tRuskawkowe Żniwa 2013”
W  dniach  29-30  czerwca  2013  roku  w  gminie  Buczek 
królowała truskawka, święto stanowiło swoiste podsumowanie 
zbiorów  tego  smacznego  owocu.  Patronat  nad  tegorocznymi 
obchodami objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław 
Kalemba, marszałek województwa  łódzkiego Witold  Stępień 
oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Święto odbyło się w tym roku w ramach projektu pn. „Truskawko-
we Żniwa 2013” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Euro-
pejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na  lata  2007-2013. 
Impreza od pięciu lat już ma rangę imprezy wojewódzkiej. Gminę Bu-
czek zaszczycili swoją obecnością goście nie tylko z gmin i powiatów, 
ale także i województwa i kraju.

W tym roku gościliśmy Michała Leszczyńskiego  -  reprezentujące-
go  prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  Bronisława  Komorowskiego, 
Tomasza  Jędrzejczaka  -  sekretarza  stanu  w  Kancelarii  Prezesa  Rady 
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Roberta Orzechowskiego - dorad-
cę wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Zofię Krzyżanowską - radcę 
generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiktora Szmule-
wicza - prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Waldemara Brosia - pre-
zesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, senatora Andrzeja 
Owczarka, posłów: Dariusza Jońskiego, Artura Ostrowskiego, Cezare-
go Tomczyka, Cezarego Olejniczaka, Marcina Młynarczyka - dyrektora 
Biura Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, 
wicemarszałka województwa łódzkiego Dorotę Ryl oraz członka Zarzą-
du Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka oraz dyrektorów de-
partamentów Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, wicewojewodę Paw-
ła Bejdę, Tomasza Łyska - prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, organy Straży Pożarnej z ge-
nerałem Andrzejem Witkowskim - komendantem wojewódzkim PSP na 
czele, organy Policji na czele z inspektorem Dariuszem Banachowiczem 
- komendantem wojewódzkim Policji w Łodzi, Edwarda Janusza - dy-
rektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, komendan-

PoDZiĘkowania
Gospodarze gminy Buczek wyrażają serdeczne podziękowania dla naszych 
partnerów  za  pomoc  w  organizacji  „Truskawkowych  Żniw  2013”. Wśród 
naszych partnerów, bez których impreza nie miałaby takiego kształtu, należy 
wymienić:
- Witold Stępień - marszałek województwa łódzkiego 
- Stanisław Kalemba - minister rolnictwa i rozwoju wsi 
- FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
-  Maria  Kaczorowska  -  dyrektor  Departamentu  Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

- Maciej Kokotek - dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
- Studio Grupa s.c - Robert Krysiak i Krzysztof Pasiewicz -Płońsk
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Buczku 
- Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Porszewice 
- Firma Korbanek Tarnowo Podgórne 
- Państwo Maciej i Małgorzata Stec - Aleksandrówek
- Marian Janowski - Europejskie Centrum Gospodarcze - Głowno
- KAWIKS 
- Rajmund Krakowski - Sprzęt-Kop-Gucin
- Daniel Błoński-Bachorzyn
- OSM Łask- prezes Jerzy Skorek
- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - prezes Waldemar Broś
- Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek
- Firma NOVA LIGHT
- „LUPOL” Sp zo.o. - prezes Wojciech Pokora 
- Bronisze Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy - prezes Karol Dobrowolski
- Firma IND-AGRO - Adam Chromik - Czestków A
- Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek - Krystyna Szymczak 
- Reklama od A do Z - Marek i Małgorzata Dolata - Łask 
- METERING - Anna i Witold Moder
- TOM-KOR w Buczku - Krzysztof Tomczyk
- TABOR - Bogdan Janeczek 
- komornik sądowy w Łasku - Krzysztof Skrzypek
- Hurtownia ELEKTRYK
- Firma ORTUS - Janusz Fengler
- HYDRA Grupa SBS J. Kłos
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
- „Dzikie Wino” - Stanisław Nastarowicz
- Zakład Wędliniarski w Czestkowie - Grzegorz Kępa
- Prywatny Punkt Weterynaryjny w Buczku 
- IMPEX Sp. z o. o.
- GRANUM Firma Nasienna 
- Alma - Józef Krawczyk
- Avon 
- Oriflame
- Społeczna Akademia Nauk 
- Pro Fast Investment
- CLAAS SOBOL-agro Sp. z o.o
- Antoni Bogacki 
- ANTICOR - Usługi Antykorozyjne 
- Agencja Reklamowa 4GRAF
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

Dziękujemy również jednostkom OSP i Policji oraz wszystkim, którzy poma-
gali przy organizacji imprezy.<

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski



tRuskawkowe...

tów powiatowych Straży i Policji oraz przedstawicieli władz samorządo-
wych powiatowych i gminnych. 

Dariusz Klimczak - członek Zarządu Województwa Łódzkiego i  To-
masz  Łysek  -  prezes  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z  uchwałą Rady Gminy Buczek 
z  dnia  10  czerwca  2013  roku  otrzymali  tytuły  Honorowych  Obywateli 
Gminy Buczek. Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino” 
ufundowało  dwudniowy  pobyt  w  ośrodku  dla  Honorowych  Obywateli 
Gminy Buczek. 

Jak  co  roku  odbyło  się  kilka  konkursów  związanych  z  truskawką. 
Oto uczestnicy biorący udział w konkursie na najsmaczniejsze ciasto tru-
skawkowe: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, Jolanta 
Izydorczyk, Marta Pietroniec, Magdalena Pacholec, Maja Janicka,  Irena 
Janicka, Patrycja Żak,  Jadwiga Karasińska,  Iwona Świątek, Aneta Woź-
niak, Mirosława Kępa, Krystyna Sobala, Małgorzata Ratajewska, Emilia 
Kędziak, Beata Strucka, Sylwia Strucka, Ewa Niedzielska oraz Karolina 
Świątek. Oto laureatki konkursu:
I miejsce - Maja Janicka (nagroda - kuchnia mikrofalowa)
II miejsce - Iwona Świątek (nagroda - mikser) 
III miejsce - Emilia Kędziak (nagroda - żelazko).
  Nagrody  główne  w  konkursie  na  najsmaczniejsze  ciasto  truskawkowe 
ufundowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nagrody 
pocieszenia w postaci toreb z dużą zawartością produktów mleczarskich 
ufundował  Jerzy  Skorek  -  prezes  Okręgowej  Spółdzielni  Mleczarskiej 
w Łasku.

Osoby biorące udział w konkursie na nalewkę truskawkową: Sławo-
mir Walczak, Maciej  Zawiasa,  Paulina  Janeczek,  Bogumiła  Jakubczak, 
Mariola Mikołajewska, Wiktor Olszewski, Marian Kredens oraz Antoni 
Bem.
I miejsce zdobyła: Ewa Niedzielska (nagroda - kuchania mikrofakowa)
II miejsce - Katarzyna Strzelczyk (nagroda - mikser)
III miejsce - Damian Zawiasa (nagroda - żelazko).

Nagrody główne w konkursie na nalewkę truskawkową ufundowała 
Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Nagrody pociesze-
nia w postaci toreb z materiałami promocyjnymi i drobnymi nagrodami 
rzeczowymi ufundowane zostały przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, 
Społeczną Akademię Nauk w Łodzi oraz gminę Buczek.

Jak co roku na boisku przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum Publicznego w Buczku został rozegrany finał Truskawkowej Ligi 
Gminy Buczek, w którym udział brały cztery najlepsze drużyny wyło-
nione  podczas  wcześniejszych  rozgrywek. Wyniki  finałowych  rozgry-
wek są następujące:
1. Bachorzyn - kapitan Rafał Witusik
2. Junior Starszy Buczek - k. Michał Jakóbczak
3. Czestków F - k. Kazimierz Urbaniak
4. Auto-Komis Czestków - k. Rafał Szczepaniak

 Najlepszym strzelcem został Tomasz Walczak z Bachorzyna, który 
zdobył 25 goli. Wszystkie cztery drużyny otrzymały puchary po 12 kom-
pletów dresów, a pierwsze trzy - dodatkowo po piłce. Nagrody zostały 
ufundowane  przez Urząd Marszałkowski Departament  Funduszu Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz wójta gminy Buczek.

Odbyło się wiele występów, nie tylko gwiazd estrady ale również 
zespołów regionalnych. Impreza łączyła pokolenia. Głównymi gwiaz-
dami  wieczorów  na  tegorocznych  „Truskawkowych  Żniwach  2013” 
byli: w sobotę  - Zespół Bednarek oraz Beata  i Bajm, a w niedzielę  - 
Jacek Stachursky i Kombii. Sobotnie świętowanie zostało zakończone 
pokazem  sztucznych  ogni. Dla  najmłodszych w  niedzielę  było  przy-
gotowane przedstawienie pt.:  „Chatka Kubusia Puchatka” oraz kaba-
ret. Najmłodsi uczestnicy „Truskawkowych Żniw 2013” mogli odwie-
dzić wesołe miasteczko i pojeździć kucami, natomiast starsi oddali się 
zdrowej  rywalizacji, uczestnicząc w  truskawkowych konkursach.  Jak 
co roku impreza zgromadziła liczne stoiska promocyjne: Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Bachorzynie, Społecznej Akademii Nauk, Szkoły Po-
licealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w  Sieradzu, Biblioteki 
w  Buczku, Agencji  Rynku  Rolnego,  KRUS  Łask,  Okręgowej  Spół-
dzielni Mleczarskiej w Łasku, Agencji Restrukturyzacji  i Moderniza-
cji  Rolnictwa  w  Łasku,  Łódzkiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego, 
Lokalnej Grupy Działania, Stos-Bud Piotr Stos, Instal-Rem Krzysztof 
Subczyński, Hydra, Korbanek oraz stoiska handlowe i gastronomiczne, 
a  także  rękodzieła  ludowego w postaci  pokazu  garncarstwa  - Robert 
Jehn-Olszewski 

Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie kusiły 
słodką soczystą truskawką, babeczkami, ciastami, konfiturą oraz nalew-
ką truskawkową. 

Dobra zabawa zgromadziła ogromną liczbę uczestników.. Już teraz 
wszystkich zapraszamy do odwiedzenia w przyszłym roku naszej gminy, 
a atrakcji nie zabraknie.<



DODATKOWE ŚRODKI NA KOMPUTERY 
Z DOSTĘPEM DO BEZPŁATNEGO INTERNETU

Gmina Buczek realizuje od września 2012 r. projekt pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat” w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3  
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 

Z powodu dużego zainteresowania mieszkańców projektem gmina Buczek wystąpiła z wnioskiem do władzy wdrażającej programy euro-
pejskie o przyznanie 100 dodatkowych zestawów komputerowych. W najbliższym czasie zostanie podpisany aneks do umowy pozwalający 
na zakup dodatkowego  sprzętu komputerowego. Dodatkowy  sprzęt komputerowy wraz  z bezpłatnym dostępem do  internetu  trafi do 40  
gospodarstw domowych z terenu gminy Buczek oraz do świetlic środowiskowych utworzonych w 7 jednostkach OSP, tj. Brodni, Czestkowie, 
Grzeszynie, Gucinie, Luciejowie, Maleni, Woli Buczkowskiej oraz do Koła Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie. Pozostałe 52 zestawy 
komputerowe zostaną przekazane do szkół z terenu gminy Buczek oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku, w których zostaną 
utworzone kawiarenki  internetowe ogólnodostępne w godzinach popołudniowych dla wszystkich mieszkańców gminy. Zwiększona licz-
ba komputerów pozwoli na  jeszcze większe zmniejszenie  liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu  trudnej  sytuacji  
materialnej  lub  niepełnosprawności.  Reasumując,  na  terenie  gminy Buczek  zamontowanych  będzie  ok.  200  zestawów  komputerowych 
z bezpłatnym dostępem do internetu.

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski

 „Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY W  BUCZKU  
NA NOWYM OSIEDLU (PRZY LESIE)

 UZBROJONE W SIEć KANALIZACYJNĄ I WODOCIĄGOWĄ:
 Oznaczenie             Powierzchnia        Cena wywoławcza            Wysokość
nieruchomości                                      nieruchomości                    wadium   

- Nr 542/7                    0,1220 ha              43.920 zł + 23 % VAT        4.392 zł
- Nr 542/8                    0,1219 ha              43.884 zł + 23 % VAT        4.389 zł
- Nr 542/9                    0,1220 ha              43.920 zł + 23 % VAT        4.392 zł
- Nr 542/10                  0,1219 ha              43.884 zł + 23 % VAT        4.389 zł
- Nr 542/12                  0,1220 ha              43.920 zł + 23 % VAT        4.392 zł
- Nr 542/13                  0,1220 ha              43.920 zł + 23 % VAT        4.392 zł
- Nr 542/14                  0,1219 ha              43.884 zł + 23 % VAT        4.389 zł
- Nr 542/15                  0,1220 ha              43.920 zł + 23 % VAT        4.392 zł
- Nr 542/16                  0,1220 ha              43.920 zł + 23 % VAT        4.392 zł
- Nr 542/17                  0,1427 ha              51.372 zł + 23 % VAT        5.138 zł
- Nr 542/29                  0,1540 ha              55.652 zł + 23 % VAT        5.566 zł
- Nr 542/30                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/31                  0,1240 ha              44.811 zł + 23 % VAT        4.482 zł
- Nr 542/32                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/33                  0,1240 ha              44.811 zł + 23 % VAT        4.482 zł
- Nr 542/34                  0,1240 ha              44.811 zł + 23 % VAT        4.482 zł
- Nr 542/35                  0,1549 ha              55.977 zł + 23 % VAT        5.598 zł
- Nr 542/36                  0,1502 ha              54.279 zł + 23 % VAT        5.428 zł
- Nr 542/37                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/38                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/39                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/40                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/41                  0,1239 ha              44.774 zł + 23 % VAT        4.478 zł
- Nr 542/42                  0,1627 ha              58.796 zł + 23 % VAT        5.880 zł

Więcej informacji na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl lub pod nr tel. 43/677-44-94



25 maja br. w ramach XXX Młodzieżowych 
Spotkań Tanecznych  im. Józefa Ryszarda 
Sarosieka  odbył  się  XXVI  Przegląd 
Zespołów Tanecznych oraz Konkurs Tańca 
Solowego.  Impreza  już  po  raz  kolejny 
odbyła  się  w  hali  sportowej  Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Łasku. 

Zmagania  młodych  tancerzy  oceniało  jury 
w  składzie:  Dagmara  Jagodzińska  (pedagog, 
choreograf,  tancerka  Teatru Wielkiego  i  Teatru 
Muzycznego w Łodzi, absolwentka Państwowej 
Szkoły Baletowej w Łodzi i Akademii Muzycz-
nej w Warszawie), Marek Krok (pedagog i cho-
reograf  w  Szkole  Baletowej  w  Łodzi,  tancerz 
w Teatrze Wielkim w Łodzi  oraz  tancerz,  soli-
sta i pedagog Teatru Muzycznego w Łodzi) oraz 
Roksana „Roxi” Saniuk (finalistka drugiej edycji 
programu „You can dance” (jako tancerka brała 
udział w wielu prestiżowych eventach, a także te-
ledyskach oraz festiwalach telewizyjnych).

Komisja  oceniała  31  zespołów  w  3  ka-
tegoriach wiekowych:  do 11  lat,  od 11 do 15 
lat  i  powyżej  15  lat.  Zespoły  biorące  udział 
w przeglądzie przybyły z Zelowa, Buczku, Do-
bronia, Szadku, Lutomierska, Pabianic, Toma-

XXX Młodzieżowe spotkania Taneczne
szowa  Mazowieckiego,  Piotrkowa  Trybunal-
skiego, Skierniewic, Aleksandrowa Łódzkiego, 
Opatówka i Bydgoszczy. Łask reprezentowały: 
Wena,  Wena  II,  Mała  Wena,  S’Crew,  Crazy 
Flash i P’Kaisor. 

W  kategorii  do  11  lat  nagrody  otrzymali: 
za I miejsce - zespół „Kuźnia Art. Station” ze 
Skierniewic, za  II miejsce - zespół „Aerobik” 
z  Klubu  Kultury  „Jaskółczyn”  z  Piotrkowa 
Trybunalskiego i za III - zespół „S’Crew Kids” 
z  „S’artist”  z  Zadzimia.  Wyróżnienie  otrzy-
mał zespół „Small Dance Square” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Buczku.

Laureaci  w  kategorii  od  11  do  15  lat  to: 
zespół  „Dollz  Art.  Station”  z  „Art.  Station” 
w Skierniewicach (I miejsce), zespół „Aerobik” 
z Klubu Kultury „Jaskółczyn” z Piotrkowa Try-
bunalskiego (II miejsce) i zespół „Just B-Boys” 
z Domu Kultury w Zelowie (III miejsce); wyróż-
nienie w tej kategorii otrzymał Zespół „S’Crew 
Cool School” z „S’artist” w Zadzimiu.

W najstarszej kategorii wiekowej (powyżej 
15  lat) zwyciężyły: zespół „Brax II” z Pałacu 
Młodzieży w  Bydgoszczy  (I miejsce),  zespół 
„Ludens  II” z Młodzieżowego Domu Kultury 

w Pabianicach  (II miejsce)  oraz  zespół  „Ara-
besque’a” z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 
(III  miejsce).  Wyróżnienie  otrzymał  zespół 
„Wena” z Łaskiego Domu Kultury.

W Konkursie Tańca  Solowego  II miejsce 
zajęła Melisa  Strauss  z  Filii  Łaskiego  Domu 
Kultury w Kolumnie.

Grand Prix XXX Młodzieżowych Spotkań 
Tanecznych im. J. R. Sarosieka otrzymał Skier-
niewicki Teatr Tańca z Art. Station w Skiernie-
wicach.

Atrakcją imprezy były warsztaty taneczne 
hip hop/new style poprowadzone przez Seba-
stiana Krupę. 

Ta  największa  w  powiecie  impreza  ta-
neczna ma już swoje tradycje i jest uznawana 
w środowisku tanecznym za konkurs na bardzo 
wysokim  poziomie  artystycznym  i  organiza-
cyjnym. Potwierdzeniem tego jest z pewnością 
fakt, że na MST do Łasku przyjeżdżają zespo-
ły i soliści z bardzo odległych miast i wracają 
do nas w kolejnych  latach. Tancerze docenia-
ją  także  wyjątkowo  sympatyczną  atmosferę  
i gościnność organizatorów.<

Marcin Dybalski

Tegoroczny przegląd miał formułę konkursu, 
podczas  którego  przyznano  nagrody  finansowe 
oraz puchary. Najlepiej, zdaniem jurorów, spisali 
się muzycy z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Kwiatkowicach,  otrzymując  Puchar 
Starosty Łaskiego oraz nagrodę pieniężną. Drugie 
miejsce i Puchar Komendanta Powiatowego PSP 

Podczas obchodów w Buczku  (30  czerwca br.) Wojewódzkiego Dnia Truskawki odbył  się XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych.  Organizatorami  przeglądu  byli:  Starostwo  Powiatowe w  Łasku,  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej 
w  Łasku,  Zarząd Oddziału  Powiatowego  Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych RP w  Łasku  i  Urząd Gminy w  Buczku. 
W przeglądzie wzięły udział cztery orkiestry dęte z powiatu łaskiego.

Powiatowy Przegląd
orkiestr dętych

w Łasku  oraz  nagrodę  pieniężną  przyznano  go-
spodarzom  - Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Buczku. Natomiast trzecie 
miejsce  zajęła  Orkiestra  Dęta  „Druh”  z  Ochot-
niczej  Straży  Pożarnej  w  Sędziejowicach,  za  co 
otrzymała Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP w Łasku  i  nagrodę  pieniężną. 

Czwarte miejsce zajęła Orkiestra Dęta działająca 
przy Łaskim Domu Kultury. Za udział w przeglą-
dzie orkiestr burmistrz Łasku oraz wójtowie ufun-
dowali dla orkiestr okolicznościowe statuetki. 

Przegląd  orkiestr  przebiegł  przy  pięknej  po-
godzie oraz dużym zainteresowaniu publiczności 
gromko oklaskującej muzyków.<



Ziemię 
mamy tylko jedną

Na  szczęście  skuteczne  działania  podję-
to już dawno. Daleko nam do zadowolenia, bo 
przecież ochrona środowiska  jest bardzo kosz-
towna, a nasz kraj nie należy do państw najza-
możniejszych. Jednak mimo olbrzymich potrzeb 
ochrona środowiska  jest  jednym z priorytetów. 
Swiadczy o tym choćby porządkowanie gospo-
darki śmieciowej i wdrażanie od 1 lipca br. no-
wych  zasad  selekcjonowania  odpadów.  Choć 
przygotowywaliśmy się do tej operacji kilka lat, 
wiadomo już, że jej przeprowadzenie nie jest ła-
twe. Widać  to  także w naszym regionie, gdzie 
już przed laty pojawiły się kolorowe pojemniki 
na różnorodne odpady, a jednak nie wszystkim 
mieszkańcom wystarcza wyobraźni i desperacji, 
by wdrażać racjonalne zasady gospodarki śmie-
ciowej. Tak, tak - sporo na ten temat mogą po-
wiedzieć choćby leśnicy Nadleśnictwa Kolum-
na, którzy co roku muszą likwidować w lasach 
bardzo dużo dzikich wysypisk śmieci.

OLBRZYMIE NAKŁADY

Ochrona  środowiska  to  nie  tylko  troska 
o  odpady.  Jeszcze  niedawno  Kolumna  była 

bombą  ekologiczną,  w  której  znajdowało  się 
bardzo dużo szamb, a i wodociągi nie były tu 
jeszcze  powszechne.  Teraz  sytuacja  jest  już 
znacznie  lepsza, a  to głównie dzięki wybudo-
waniu  kilometrów  kanalizacji  i  wodociągów. 
A  to  przecież  tylko  jeden  z  przykładów,  któ-
re moglibyśmy mnożyć. Olbrzymie korzystne 
zmiany  tego  typu  zaszły  także w  gminie Bu-
czek, która np. w ostatnich latach postawiła na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Pojawiają się bezustannie nowe pola działa-
nia w tym zakresie. Czy jeszcze kilkanaście lat 
temu słyszał ktoś o ogniwach fotowoltaicznych 
na wsi czy cieple z wnętrza ziemi służącym do 
ogrzewania mieszkań? Gdy przed laty na Pod-
halu,  a  także  w  Uniejowie  zaczęto  ogrzewać 
domy przy pomocy  ciepła pochodzącego  spod 
ziemi, nie brakowało niedowiarków, że to się nie 
może udać. A dziś już nikt nie ma wątpliwości, 
że to znakomity sposób na wykorzystanie ener-
gii nie niszczącej naszego środowiska, jak to jest 
chociażby w przypadku węgla. Problemem jest 
jedynie niemały koszt odwiertów i „dobierania” 
się do geotermalnej energii, ale i ten problem za-
pewne uda się kiedyś rozwiązać.

Energia odnawialna to zresztą preferowany 
kierunek  działań  na  całym  świecie.  Jeśli  kie-
dyś uda nam się skutecznie wykorzystywać ol-
brzymie zasoby np. ciepła słonecznego, to być 
może  będzie  to  oznaczać  prawdziwy  ratunek 
dla naszej planety. 

Jak już wspomnieliśmy, Polska boryka się 
dziś  z wieloma ważnymi  problemami wyma-
gającymi  olbrzymich  nakładów  finansowych, 
a mimo  to  nie  rezygnuje  z  budowy wodocią-
gów, kanalizacji czy oczyszczalni ścieków. Na 
szczęście  środki  unijne  pozwalają  rozwiązy-
wać  wiele  problemów  związanych  z  ochroną 
środowiska, o czym niejednokrotnie pisaliśmy 
na  łamach  „Panoramy”.  Ważną  rolę  odgry-
wa  też  działalność Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony  Srodowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Łodzi. Jak niedawno poinformował, w ciągu 
20 ostatnich lat (1993-2012) przyczynił się do 
wybudowania 2800 km sieci kanalizacyjnych, 
2300  km  sieci  wodociągowych,  odbudował 
i wyremontował 1300 km rzek, potoków oraz 
wałów  przeciwpowodziowych.  Na  jednego 
statystycznego mieszkańca województwa łódz-
kiego Fundusz wpłacił na zadania ekologiczne 
990 zł. W ciągu tych 20 lat dofinansowano aż 
7,5  tys.  inwestycji!  Dodajmy  jeszcze  dla  do-
pełnienia  tego  obrazu,  że  54  proc.  istniejącej 
sieci  kanalizacyjnej w  naszym województwie 
powstało dzięki Funduszowi.

1 MLD T ŻYWNOSCI

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska Naturalnego, ustanowio-
ny w 1972 r. przez ONZ. Obchody tego ważne-
go dnia uświadomiły  ludziom po  raz kolejny, 
że naturalne bogactwo naszej  planety nie  jest 
nam dane na zawsze, że trzeba o nie się trosz-
czyć. Przyroda jest wielkim darem i za jej stan 
odpowiedzialny jest człowiek.

Każdego  roku  wspomnianym  obchodom 
towarzyszy  jakieś  hasło.  „Myśl-jedz,  oszczę-
dzaj”  to motto  tegorocznych obchodów. Cho-
dziło o  to, byśmy zwrócili uwagę na problem 
marnotrawionej  żywności. Co ma ona wspól-
nego  z  ekologią? Bardzo  dużo,  bo  np.  na  ki-
logram wytworzonego cukru  trzeba  zużyć ol-
brzymią  ilość  energii,  podobnie  jest  w  przy-
padku gotowanej żywności. Jej wyrzucanie na 
śmietnik  to  nie  tylko marnotrawienie  energii, 
ale  i  pozbawianie  żywności  tych,  których  na 
nią nie stać... Jak wynika z danych ONZ, każ-
dego roku w krajach wysoko rozwiniętych na 
śmietnikach ląduje 1 miliard ton żywności!

(P) 

Nawet  przedszkolaki  wiedzą  dziś  doskonale,  że  Ziemię  mamy  jedną  i  należy 
ją  chronić.  Naszej  planety  narażonej  dziś  na  degradację  przez  człowieka  nie 
uratują nam kosmici  - musimy to zrobić sami. Efekt cieplarniany potwierdza, 
że tempo degradacji jest zatrważające.



Świat  zwierząt  wokół  nas  zmienia  się 
nie  tylko  w  naszych  domach,  do  których 
trafiają  nowe  rasy  psów  i  kotów,  ale  też 
w lasach. Do obecnych tu od dawna dzików, 
lisów  czy  saren  dołączają  nowe  nieznane 
wcześniej  w  Polsce  zwierzęta.  W  lasach 
w  okolicach  Tuszyna  i  Rzgowa mamy  już 
jenota,  który  przywędrował  ze  wschodu, 
mało  kto  wie,  że  spotkać  tu  można  także 
norkę amerykańską i szopa pracza. 
     

SZOP CZYŚCIOSZEK

Odkrył go Krzysztof Kolumb. Gatunek jest 
obecny w  całej Ameryce Północnej. Koloniści 
hiszpańscy wytrzebili pracza na Haiti, także na 
Jamajce i Kubie (dla mięsa). Dzięki ucieczkom 
i  celowej  introdukcji  trafił  do  Europy  i  Azji. 
W  Polsce  pojawił  się  w  latach  80.  ubiegłego 
stulecia, prawdopodobnie przywędrował z Nie-
miec, gdzie go wypuszczono na wolność w pół-
nocnej Hesji jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej. Na szopa można u nas polować, po-
dobnie zresztą jak i na norkę amerykańską.

  Charakterystyczną  cechą  zwierzęcia  jest 
czarna sierść wokół oczu. Nazwa pochodzi od 
„płukania  pokarmu”  stosowanego,  o  dziwo, 
tylko w niewoli. Szop pracz pochodzi z Ame-
ryki Północnej, ma długość  40-70  cm  i waży 
nawet 9 kg. Aktywny zwykle nocą, wszystko-
żerny. Uchodzi za zwierzę bardzo inteligentne, 
potrafiące przechowywać w pamięci zdarzenia 
nawet sprzed 3 lat, ma zdolność dostosowania 
się do każdego środowiska. W niewoli żyje na-
wet do 20 lat.

Dotyk  to  najważniejszy  zmysł  szopa. 
Przednie  łapy  z  cienką  warstwą  zrogowacia-
łego  naskórka  i włoskami  czuciowymi  ponad 
ostrymi  pazurami  błyskawicznie  identyfiku-
ją  każdy  przedmiot,  nawet  przed  dotykiem. 
Mają też doskonały słuch, dzięki któremu po-

ZwierZęta, jakich dotąd 
nie widzieliśmy w naszych lasach

trafią zlokalizować poruszającą się pod ziemią 
dżdżownicę.

Samce już po roku życia osiągają dojrza-
łość płciową, młode rodzą się po 54-70-dnio-
wej ciąży i opiekę nad nimi sprawują jedynie 
samice.  Po  4  miesiącach,  gdy  młode  znają 
już kryjówki i żerowiska, miot się rozprasza. 
Samce przenoszą się na odległe terytoria (20 
km dalej), co jest korzystnym zjawiskiem za-
pobiegającym chowowi wsobnemu.

Szopy  żyją  często  blisko  siedzib  ludz-
kich,  żywią  się  łatwo  dostępnym  pożywie-
niem  znajdowanym wśród  śmieci.  Zwierząt 
tych,  podobnie  jak  naszych  niedźwiadków 
w Tatrach, nie należy dokarmiać, by nie uza-
leżniać ich od człowieka. Szopy lubią kuku-
rydzę, ale też mogą dostać się do kurnika, by 
pożywić  się  kaczką,  kurczętami  lub  karmą. 
Niestety, zwierzęta  te mogą być nosicielami 
wścieklizny.

NORKA AMERYKAŃSKA

- Bardziej od szopa niebezpieczne dla śro-
dowiska  zwierzę  drapieżne,  groźne  przede 
wszystkim  dla  ptaków  i  ich  gniazd.  Nie  ma 
naturalnych wrogów, dlatego tak ekspansywne 
i wypierające rodzime gatunki - wyjaśnia leśni-
czy z Tuszyna Marek Pawlak.

Ten drapieżny ssak występuje powszechnie 
w Ameryce  Północnej,  ale  spotkać  go można 
także w Europie  (od poł. XX w.). Ma wydłu-
żone  ciało  z  krótkimi  łapami  i  ogonem, małą 
i płaską głowę z błoną między palcami tylnych 
nóg. Norka amerykańska (30-43 cm długości, 
o wadze  do  1,3  kg)  jest  większa  od  europej-
skiej  krewniaczki.  Żyje  w  lasach,  w  pobliżu 
wód,  najczęściej w norach  (do  3 m długości) 
lub dziuplach. Norki są samotnikami, wielkość 
terytorium samca znakowanego specjalną wy-
dzieliną dochodzi do 800 ha. Znakomicie pły-
wają, nurkując nawet do głębokości 6 m.

Należą do zwierząt mięsożernych, żywiąc 
się  drobnymi  ssakami,  np.  zającami,  żabami, 
rybami,  ptakami wodnymi.  Z  gniazd wyjada-
ją jaja. Jak twierdzą fachowcy, fermy norek to 
znakomite zakłady utylizacyjne, gdyż zwierzę-
ta te konsumują duże ilości produktów ubocz-
nych z ubojni zwierząt.

  Młode,  najczęściej  2-3,  rodzą  się  po 
48-dniowej ciąży samicy, po ok. 6 tygodniach 
są już samodzielne. Żyją do 4-6 lat. Norki ho-
dowlane  są  znacznie większe. Najwięcej  skór 
norek (połowa światowej produkcji) pochodzi 
z Danii.

Wspomniana  ekspansja  norki  amerykań-
skiej w  naszym  kraju  nie wzięła  się  znikąd  - 
zajęła  ona  opróżnioną  niszę  ekologiczną  po 
wymarłej na początku ubiegłego stulecia norce 
europejskiej.

(P)

Źródło: www.flickr.com



medale dla małżonkóW

Jan i Czesława Brodziakowie

antoni i łuCJa toma - na zdJęCiu Jest tylko pan antoni

P a n o r am a  Ł a s k a 15M E D A L E   D L A   M A Ł Ż O N K ó W



Dwudziestego  piątego  czerwca  br.  w  sali  widowiskowej  Łaskiego  Domu  Kultury  odbyła  się  uroczystość  wręczenia 
Medali  „Za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie”  nadanych  przez  prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dekoracji 
medalami dokonał burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek.

„Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz 60- i 50-lecia pożycia 
małżeńskiego dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim przykładnym 
życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę i za to wszystko, 
czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym”. - Słowa te w imieniu prezydenta RP burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek skierował do szes-
nastu par, które świętują Złote Gody i dwóch par, które świętują 60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody. 

Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku - Lilię Ślusarczyk-Grącką: „Składam Pań-
stwu wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie przez długie lata szczęśliwi zażywając 
spokojnego i radosnego życia w kręgu waszych najbliższych: dzieci, wnuków i prawnuków”.

W  tym  uroczystym  dniu Medalami  „Za Długoletnie  Pożycie Małżeńskie”  udekorowani  zostali  Państwo: Stanisław  i Mirosława Abraszewscy 
z Grabiny, Antoni i Janina Bartczakowie z Łasku, Józef i Leokadia Bączyk z Łasku, Włodzimierz i Bożena Biniek z Łasku, Lech i Krystyna 
Bogusławscy z Łasku, Stanisław i Kazimiera Gibcy z Łasku, Kazimierz  i Maria Grabarczykowie z Łasku, Edward  i Janina Kowalczykowie 
z Łasku, Jerzy i halina Kozłowscy z Woli Stryjewskiej, Kazimierz i Janina Łaguniakowie z Łasku, Zygmunt i Janina Łyko z Łasku, Jan i Janina 
Majczykowie z Łasku, Wojciech i Bogumiła Nowakowscy z Bałucza, Tadeusz i Bogusława Prygiel z Łasku, Antoni i Zdzisława Szczepaniakowie 
z Gorczyna oraz Jerzy i Kazimiera Szczepaniakowie z Łasku.

Sześćdziesiąt pięknych lat razem przeżyli Państwo Jan i Czesława Brodziakowie z Łasku oraz Antoni i Łucja Toma z Łasku, którzy Medale Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali wcześniej, obchodząc 50-tą rocznicę ślubu.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty i  upominki od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów. 
Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat!”, życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.

Specjalnie dla naszych gości na scenie sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: kabaret „Rydz” i chór „Echo Leśne”.<
Lilia Ślusarczyk-Grącka

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

stanisław i mirosława aBraszewsCy

antoni i Janina BartCzak

JÓzeF i leokadia BĄCzyk leCh i krystyna BogusławsCy

stanisław i kazimierz giBCywłodzimierz i BoŻena Biniek
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Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty i  upominki od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów. 
Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat!”, życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.

Specjalnie dla naszych gości na scenie sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: kabaret „Rydz” i chór „Echo Leśne”.<
Lilia Ślusarczyk-Grącka

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jerzy i halina kozłowsCy

kazimierz i Janina łaguniak 
(na zdJęCiu tylko pan kazimierz)

kazimierz i maria graBarCzyk zygmunt i Joanna łyko

edward i Janina kowalCzyk Jan i Janina maJCzyk
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woJCieCh i Bogumiła nowakowsCy
(na zdJęCiu pan woJCieCh w otoCzeniu praCowniC usC)

antoni i zdzisława szCzepaniak

kaBaret „rydz”

Jerzy i kazimiera szCzepaniak

ChÓr „eCho leśne”

tadeusz i Bogusława przygiel
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Drewno znajduje ok. 30 tysięcy zastoso-
wań. Postęp techniczny i rozwój technologii 
sprawiły, że choć jest to jeden z pierwszych 
surowców,  który  w  rękach  pierwotnego 
człowieka wyznaczał  kierunek  cywilizacji, 
wciąż pozostaje ono materiałem trudnym do 
zastąpienia.  A  przy  tym  odnawialnym.  To 
sprawia,  że  powinno  odgrywać  w  naszym 
życiu coraz większą rolę. 

Drewno  towarzyszy  człowiekowi  od 
niepamiętnych  czasów.  Pierwotne  knie-
je  dostarczały  opału,  surowca  do  wyrobu 
pierwszych  przedmiotów  użytkowych,  na-
rzędzi, broni. Z drewna nasi praprzodkowie 
budowali osady i umocnienia, było też ono 
jednym z pierwszych materiałów, z których 
powstawały  utwory  sztuki  i  obiekty  kultu. 
Jako  historycznie  najstarszy  (obok  kamie-
nia  i  gliny)  materiał  konstrukcyjny,  uży-
wane było do wznoszenia różnych budowli 
- małych  i monumentalnych - domów, mo-
stów, okrętów. Wykorzystując drewno,  sta-
wiano zręby cywilizacji, budowano na nim 
- w przenośni i dosłownie - początki struk-
tur organizacji plemiennych i państwowych, 
a potem świetność rodów, miast i krajów. 

W dobie rewolucji przemysłowej w XIX w. 
las  przestał  być  dla  człowieka  jedynie  na-
turalnym  źródłem wszechstronnego  zaopa-
trzenia  w  różnego  rodzaju  produkty  -  stał 
się  sposobem  użytkowania  ziemi,  którego 
celem  uczyniono  produkcję  drewna.  Dziś 
funkcje  lasu  daleko  wykraczają  poza  ów 
schemat. Ale drewno, z racji swych właści-
wości  użytkowych,  wciąż  pozostaje  waż-
nym  składnikiem  naszego  życia.  Jak  mało 
który  surowiec,  jest  nam  bliskie,  często 
wręcz  na  wyciągnięcie  ręki,  a  jego  pozy-
skanie nie wymaga - w odróżnieniu od wy-
dobycia kopalin - głębokiego, nieodwracal-
nego przekształcania środowiska naturalne-
go. Jeśli tylko rozważnie i odpowiedzialnie 
prowadzi się gospodarkę leśną, nie musimy 
obawiać się wyczerpania  jego zasobów, bo 
jest  surowcem  odnawialnym.  Korzystajmy 
więc z tego tworzywa o wielu znakomitych, 
pod  wieloma względami  niepowtarzalnych 
cechach.  Mając  do  wyboru  drewno  i  jego 
zamienniki, bez wahania wybierajmy drew-
no.  

Drewno  jest  trwałe  i  długo  opiera  się 
procesom starzenia, w sprzyjających warun-
kach potrafi przetrwać wieki. Łatwo podda-
je się procesowi przystosowania do warun-
ków wilgotnościowych otoczenia. Potrakto-

wane współczesnymi preparatami, staje się 
niepalne.  Jest  lekkie  (choć  różne  gatunki 
cechuje  różny  ciężar  właściwy),  elastycz-
ne  i  wytrzymałe.  Jego  porowata  struktura 
sprawia,  że  cechuje  je  niski  współczynnik 
przewodzenia ciepła, jest więc znakomitym 
materiałem izolacyjnym. 

Drewno,  charakteryzując  się właściwo-
ściami rezonansowymi, wzmacnia dźwięki, 
co sprawia, że od zarania cywilizacji stosu-
je się je do wytwarzania instrumentów mu-
zycznych.  Ale  też  konstrukcje  drewniane 
znakomicie  tłumią hałas  i dziś  są używane 
także jako skuteczne ekrany akustyczne. 

To  produkt  wyjściowy  w  procesie  wy-
twarzania  celulozy  i  papieru.  Zarówno 
w  postaci  podstawowej  (skrzyń  zbitych 
z desek),  jak  i przetworzonej  (tektury, kar-
tonu  i  papieru),  służy  za  opakowanie  i  do 
transportu  wielu  produktów,  również  żyw-
nościowych. 

Cechą, której nie ma żadne inne tworzy-
wo konstrukcyjne poza drewnem,  jest  jego 
odnawialność  -  zasoby  drewna  dadzą  się 
odbudować w relatywnie szybkim procesie, 
który  praktycznie,  w  odniesieniu  do  przy-
najmniej niektórych gatunków, można mie-
rzyć czasem życia człowieka. I jeszcze jed-
na szczególna cecha: surowiec ten powstaje 
w wyniku naturalnego procesu biologiczne-
go - fotosyntezy i nie wymaga żadnych na-
kładów energii, obciążających środowisko. 

Od  zarania  dziejów  drewno  w  posta-
ci  naturalnej  (pociętych  pni,  gałęzi)  jest 
surowcem  energetycznym;  pozostaje  nim 
również w obecnie. Współcześnie ważnym 
aspektem ekologicznym jest to, że spalanie 
drewna  w  nikłym  stopniu  narusza  bilans 
dwutlenku węgla w naturalnym obiegu tego 
gazu - można przyjąć, że ilość CO2 wydzie-
lanego w czasie spalania drewna jest równa 
ilości gazu przyswojonego w procesie wzro-
stu rośliny. 

Rozwój  przemysłu  przeróbki  drewna 
przyczynia  się  do  wzrostu  masy  powsta-
jących  odpadów.  W  dzisiejszych  czasach 
określenie „odpad” w odniesieniu do drew-
na zupełnie nie odpowiada prawdzie - troci-
ny, wióry i zrębki stały się pełnowartościo-
wym surowcem energetycznym.

W  Europie  coraz  większą  popularność 
zdobywają  tzw.  pellety.  To  pył  drzewny 
i trociny, sprasowane pod bardzo dużym ci-
śnieniem do postaci walca o  średnicy 6-12 
mm i długości 5-45 mm. Charakteryzują się 

bardzo  niską  wilgotnością,  wysoką  warto-
ścią  opałową  i  niską  zawartością  popiołu. 
Są łatwe w składowaniu, transporcie i użyt-
kowaniu. Jako surowiec jednolity, o powta-
rzalnych cechach, znakomicie nadaje się do 
spalania  w  bezobsługowych  kotłach  auto-
matycznych. 

Drewno  zajęło  poczesne miejsce  w  hi-
storii  architektury.  Ale  i  w  czasach  nam 
współczesnych  w  wielu  regionach  świata 
wciąż  zachowuje  pozycję  podstawowego 
materiału  budowlanego  -  w  Stanach  Zjed-
noczonych  i  Kanadzie  budownictwo  indy-
widualne  to  w  przytłaczającej  większości 
domy  drewniane.  Budowa  drewnianych 
ścian domku parterowego o wymiarach 6 x 
9 m wymaga zużycia 3,5 razy mniej energii 
niż wzniesienie podobnych rozmiarów ścian 
o konstrukcji murowej. Jednocześnie do at-
mosfery  ulatnia  się  prawie  trzy  razy mniej 
CO2, wielokrotnie niższe jest zużycie wody 
i nie ma uciążliwych ścieków w trakcie bu-
dowy. Pod względem izolacyjności cieplnej 
ściana  domku  z  litego  drewna  ma  zdecy-
dowaną  przewagę  nad  innymi  materiałami 
budowlanymi  -  konstrukcja  z  litych  belek 
drewnianych grubości 10 cm odpowiada tej 
samej izolacyjności cieplnej, co ściana z ce-
gły  pełnej  grubości  ok.  35  cm,  a  przy  tym 
jest prawie trzy razy lżejsza. Lżejsza ściana 
to mniejsze koszty budowy lżejszych funda-
mentów. 

Dom  z  litego  drewna  lepiej  akumulu-
je  ciepło  niż  budynek  z  cegły  pełnej  czy 
z  betonu.  Dla  mieszkańca  domu  oznacza 
to  wyższy  komfort  latem  (pomieszczenia 
w  budynku mniej  się  nagrzewają)  i mniej-
sze  koszty  ogrzewania  zimą.  Wszystko  to 
można przeliczyć na emisję dwutlenku wę-
gla  do  atmosfery.  Promując  nowoczesne 
budownictwo  drewniane,  Lasy  Państwowe 
wznoszą wiele własnych obiektów z takiego 
właśnie surowca.

W  łaskim  regionie  lasy  odgrywają  ol-
brzymią  rolę.  Kształtują  środowisko,  do-
starczają  cennego  surowca  budowlanego 
i energetycznego, a jednocześnie zapewnia-
ją  wspaniały  wypoczynek.  To  nie  przypa-
dek, że drewno z naszych lasów przetwarza-
ne jest na okna, drzwi czy ściany nowocze-
snych  domów,  że  od  pokoleń  służy miesz-
kańcom regionu. Zatem warto doceniać nie 
tylko  ekologiczną  stolarkę  budowlaną,  ale 
i wspaniałe sosny czy dęby…<

(LP)

drewno 
wciąż w cenie

Któż z nas nie kocha zapachu drewna! Już od dawna mamy dosyć betonu i stali w budownictwie, nie wszystkim odpowiadają niklowe 
i szklane meble, za to każdy chciałby mieć eleganckie drewniane szafy czy półki. Drewno jest po prostu bliskie i przyjazne człowiekowi 
od tysiącleci, kształtowało jego środowisko l dawało mu nie tylko schronienie, ale i ciepełko niezbędne do przetrwania.
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Łaskie BociaNy
MONITOROWANE GNIAZDO 

W monitorowanym gnieździe para bocianów doczekała się czwór-
ki  potomstwa.  Jednakże  złe  warunki  pogodowe  spowodowały  śmierć 
dwóch z nich. Sytuacja ta wywołała wiele komentarzy i uwag ze strony 
internautów. Wielu komentatorów sugerowało potrzebę ingerencji w ży-
cie ptaków i ratowanie piskląt. Jednakże po konsultacjach z opiekunem 
merytorycznym programu postanowiliśmy tego nie robić. Na stronie in-
ternetowej www.bociany.lask.pl zamieściliśmy jego wypowiedź, oto jej 
fragmenty:  „Okazuje  się,  że  „sielankowy  świat  śpiewających  ptaków, 
kwitnących kwiatów i latających motylków” ukazywany często w me-
diach  ma  niewiele  wspólnego  z  realną  rzeczywistością.  Każdy  dzień 
z życia bociana czy jaskółki to zmaganie się z warunkami atmosferycz-
nymi, poszukiwaniem pokarmu dla siebie i młodych oraz unikaniem dra-
pieżników. Pamiętajmy, że ideą stosowania kamer jest OBSERWOWA-
NIE świata przyrody bez  INGERENCJI w  ten  świat. Śledzenie  losów 
bocianów pozwala nam na pełne zrozumienie wysiłku  i  trudu związa-
nego z ich codziennym życiem. Mam nadzieję, że takie doświadczenie 
wpływa na nasze postawy: nabieramy szacunku i podziwu dla otaczają-
cej nas przyrody.” 

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY 

27 maja br.  rozstrzygnięto konkurs plastyczny przeprowadzony w ra-
mach programu. Na konkurs wpłynęło 138 prac od 138 uczestników. 
Laureatami konkursu zostali: 
 I miejsce - Agata Urbankowska (klasa VI b, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku)
II miejsce - Iza Świenty (klasa V b, Szkoła Podstawowa nr 4 Łask-Kolumna) 
III miejsce - Michał Ruraż (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku) 
Wyróżniono:
-  Szymona Wyrwasa (klasa Va, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku)
- Julię Mosińską (Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku) 
- Kamilę Sobczak (klasa III a, Szkoła Podstawowa nr 4 Łask-Kolumna) 

Tegoroczna czwarta edycja edukacyjnego programu ekologicznego „Łaskie bociany” zorganizowanego dla uczniów szkół z gminy 
Łask - nabiera rozpędu. Młodzież z zainteresowaniem śledzi losy ptaków, a przy okazji zgłębia wiedzę o naszej przyrodzie.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia edukacyjne w ramach naszego programu przekroczyły  już pół-
metek. Do tej pory odbyły się 3 z 4 zaplanowanych spotkań. Przypominamy, 
że zajęcia prowadzi dr Radosław Włodarczyk, ornitolog z Zakładu Dydakty-
ki Biologii i Badań Różnorodności Biologicznej Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego . W zajęciach uczestniczy 50 czwarto- 
i pięcioklasistów z 5 szkół podstawowych z gminy Łask (SP nr 4 Kolumna, SP 
w Wiewiórczynie, SP nr 5 w Łasku, SP w Bałuczu oraz SP w Okupie). 

WYCIECZKA DO ROGOWA

3 czerwca uczestnicy programu wzięli udział w wycieczce do Rogowa. 
Zwiedzili Arboretum  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To  jeden 
z największych ogrodów tego typu w Polsce. Położony jest w przerzedzonym 
lesie i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z naj-
bogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi 
gatunkami drzew leśnych  i alpinarium - ulubione miejsce wielu zwiedzają-
cych. Uczestnicy odwiedzili  również Muzeum Lasu  i Drewna w Rogowie, 
w którym to obejrzeli następujące ekspozycje: ssaki, ptaki, owady, szyszki, 
drewno, fitopatologia oraz muszle oraz uczestniczyli w ćwiczeniach edukacyj-
nych zorganizowanych przez dr Radosława Włodarczyka. 

IMIONA DLA BOCIANóW 

W  internetowym  konkursie  zostały  wybrane  imiona  dla  młodych  bo-
cianów,  są  to:  Rakietnik  i  Orbitek.  Organizatorem  konkursu  był  jeden  ze 
sponsorów naszego programu - firma ATLAS S.A. Szczegóły pod adresem:  
http://atlasfachowca.pl/bociany2013 

Program  „Łaskie  bociany”  jest  realizowany  dzięki  finansowemu 
wsparciu Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.<

Adam Synowiec

Pod  takim  tytułem na  placu Przedszkola  Publicznego  nr  6 w Łasku 
odbył się VII Festyn Rodzinny. W tym dniu przybyłych gości powitał nie 
tylko personel przedszkola, ale i długo oczekiwana słoneczna pogoda. 

Festyn rozpoczął się uroczystym podziękowaniem dla rodziców naszych 
podopiecznych, którzy przez cały rok szkolny angażowali się w życie przed-
szkola, wspomagali akcje charytatywne i ekologiczne organizowane w placów-
ce. Nie zapomniano też o dzieciaczkach biorących udział w zbiórce surowców 
wtórnych - na każdego z nich czekał dyplom, nagroda i zaszczytny tytuł „Mło-
dego Ekologa”. 

Po części oficjalnej dzieci ze wszystkich grup wiekowych zaprezento-
wały krótkie programy artystyczne dla rodziców i dziadków, których liczne 
grono gromko oklaskiwało występy małych artystów. Pięknie zaśpiewane 
piosenki i brawurowo wykonane tańce oczarowały zgromadzonych gości. 
Najwięcej  emocji  wzbudziły  przygotowane  atrakcje:  wesołe  miasteczko, 
dmuchany plac zabaw, przejazd na kucykach, malowanie twarzy. Do chwili 
odpoczynku zachęcała kawiarenka, w której za symboliczną kwotę można 
było zaopatrzyć się w napoje, kawę, herbatę  i przepyszne ciasta pieczone 
przez rodziców i panie z przedszkola. 

Każdy rodzic ze swoją pociechą mógł też wspomóc przedszkole zaku-
pem pamiątkowego kalendarzyka.<

Anna Krzymińska 

„eKO - ZDROwO - Na sPORtOwO”
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24-25 sierpnia br.
UROcZyste ObchODy 150. ROcZNicy 

POwstaNia stycZNiOwegO 
Na Ziemi sęDZiejOwicKiej

Uroczystości obchodów zostały zaplanowa-
ne na 24 i 25 sierpnia br. 

Komitet  Organizacyjny  Obchodów  150. 
Rocznicy  Bitwy  pod  Sędziejowicami,  wraz 
z wójtem gminy, serdecznie zapraszają wszyst-
kich  zainteresowanych,  mieszkańców  gminy 
Sędziejowice i całego powiatu łaskiego.

Porządek uroczystości przedstawia się na-
stępująco: 

24 sierpnia 2013 r. 

godz. 11.00 - Kościół parafialny pw. św. Marii 
Magdaleny  w  Sędziejowicach -  msza  święta 
w intencji poległych powstańców styczniowych 
godz.  12.15  -  plac  w  centrum  Sędziejowic  - 
oficjalne rozpoczęcie uroczystości: odebranie mel-
dunku od dowódcy, hymn państwowy i podniesie-
nie  flagi  państwowej,  powitanie władz  państwo-
wych przez dzieci Ziemi Sędziejowickiej, wystą-
pienia władz państwowych, wręczenie odznaczeń, 
odsłonięcie pomnika Powstańców 1863 r. 
godz. 13.30 - cmentarz parafialny w Sędzie-
jowicach - odsłonięcie mogiły powstańców po 
rekonstrukcji, wojskowy apel pamięci  i  salwa 

26 sierpnia 2013 roku minie 150. rocznica zwycięskiego boju powstańców styczniowych, którzy pod dowództwem gen. Edmunda 
Taczanowskiego brali udział w potyczce z wojskami rosyjskimi, zwanego Bitwą pod Sędziejowicami. Dla upamiętnienia tej 
daty przez cały 2013 rok, zarówno w całym kraju jak i na Ziemi Sędziejowickiej, podejmuje się wiele przedsięwzięć godnie 
upamiętniających bohaterów z roku 1863, ich walkę o wolność Ojczyzny. Rocznicowe obchody objął honorowym patronatem 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

honorowa, składanie kwiatów i odegranie pie-
śni patriotycznych
godz. 14.30 - uroczysty przemarsz ulicą Po-
wstańców 1863 r. 
godz. 14.45 - stadion gminny w Sędziejowicach - 
odprowadzenie  wojskowej  asysty  honorowej, 
odprowadzenie  sztandarów,  koncert  Strażac-
kiej Orkiestry Dętej „DRUH”, występ zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” - tańce 
narodowe, występ Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego  Wojska  Polskiego,  widowisko 
„Ku wolności” - teatr „Apostrof” i zespół wo-
kalny „Kalokagathos”, prezentacja rynsztunku, 
uzbrojenia, mundurów żołnierzy polskich i ro-
syjskich oraz pojazdów konnych
19:00  -  koncert  zespołu  „Skaldowie”,  kapela 
z Warty - folklor nadwarciańskiej ziemi, zabawa 
plenerowa przy zespole muzycznym „Vabank”. 

25 sierpnia 2013 r. 

godz. 11.00-14.00 - wyścig rowerowy po gminie 
Sędziejowice pn. „Wyścig pamięci powstańców” 
godz. 12.00 - teren Lasów Państwowych Nadle-
śnictwo Kolumna - odsłonięcie obelisku pamiąt-

kowego przy posadzonym  lesie w 150.  rocznicę 
Powstania Styczniowego
godz. 14.30-18.00 - Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędzie-
jowicach  -  nadanie  imienia  gen.  Edmunda  Ta-
czanowskiego  dębowi  rosnącemu  przy  mogile 
powstańców,  uroczyste  zakończenie  prezentacji 
ogólnopolskich z wręczeniem nagród dla wyróż-
nionych szkół noszących imię Powstańców 1863 
r., koncert młodzieży szkolnej upamiętniający Po-
wstanie Styczniowe
godz.  18.00  -    stadion  gminny  w  Sędziejo-
wicach - koncert zespołów ludowych z Węgier 
i Słowacji, występ Kapeli Podwórkowej „Szad-
kowiacy”
godz.  20.00 -  koncert  zespołu  rockowego  
„NieBoNie”.<

Serdecznie zapraszamy!

wójt gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski

przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów    

Janusz Sikora

Powiatowe Święto ludowe

9 czerwca 2013 r. w Sędziejowicach odbyły 
się obchody Powiatowego Święta Ludowego. 
Uroczystość  rozpoczęła  się  mszą  świętą 
w kościele w  Sędziejowicach,  sprawowaną 
w intencji ojczyzny i ruchu ludowego. 

W imieniu organizatorów prezes Zarzą-
du Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego  w  Sędziejowicach  Marek  Krawczyk 

powitał  wszystkich  zebranych  gości.  Na-
stępnie  głos  zabrał  prezes  Zarządu  Powia-
towego PSL w Łasku - Cezary Gabryjączyk, 
który  w  swoim  przemówieniu  przybliżył 
zgromadzonym  historię  ruchu  ludowego, 
nawiązał do bieżącej  sytuacji gospodarczej 
i politycznej w kraju oraz przypomniał do-
konania liderów PSL na przestrzeni lat. Za-

chęcał  przy  tym  do  wytrwałej  pracy  i  ak-
tywnej działalności na rzecz lokalnych spo-
łeczności,  działań  na  szczeblu  krajowym 
i  międzynarodowym.  W  trakcie  drugiej 
części uroczystości odbył się koncert orkie-
stry  dętej  z  gminy Wodzierady.  Były  rów-
nież występy  solistów  i  zespołów  z Gmin-
nego  Ośrodka  Kultury  w  Sędziejowicach 
oraz  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu 
w  Kwiatkowicach.  Swoją  obecnością  uro-
czystość uświetnili m.in.: wiceprezes Woje-
wódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej  w  Łodzi  -  Zbigniew 
Stasiak,  wojewódzki  inspektor  jakości  ar-
tykułów  rolno-spożywczych w Łodzi  - To-
masz Fraszka, przedstawiciele samorządów 
gminnych,  powiatowych  oraz  dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych gminy i powiatu.

Uczestnicy  święta  uczcili  również  150. 
rocznicę Powstania Styczniowego na ziemi 
sędziejowickiej.  Delegacja  członków  Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego złożyła  tego 
dnia kwiaty na mogile Powstańców na miej-
scowym cmentarzu.<

Marek Krawczyk
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ZaPrasZaMY...
...do zwiedzania  Izby Regionalnej, która mie-

ści się w XIX-wiecznym dworku na terenie Zespołu 
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. W pierwszym 
pomieszczeniu zgromadzone są pamiątki związane 
z  historią  gminy Sędziejowice, m.in.  „Złota  gale-
ria  postaci”. Urządzili  ją: Krystyna Komorowska, 
Marek Okupiński, Zbigniew Goździk oraz Jolanta 
Sierszyńska. Drugie pomieszczenie to typowa izba 
sieradzka,  którą  wyposażyli:  Dariusz Marek  oraz 
Grzegorz Brożyński.<

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Gminy Sędziejowice

W  związku  ze  zbliżającymi  się  wakacjami, 
Oddział Gminny ZOSP RP w Sędziejowicach 
zorganizował (18-19 czerwca br.) szkolenie dla 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marzeninie 
i  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1 
w Sędziejowicach. Celem akcji było zwiększenie 
poziomu  bezpieczeństwa  spędzania  letniego 
wypoczynku przez dzieci i młodzież szkolną. 

Nie wszystkie miejsca, w których bawią się 
dzieci,  są  bezpieczne.  Do  tego  rodzice  nie  za-
wsze są w stanie skontrolować, jak poza domem 
wolny czas spędzają ich pociechy. Młodzież czę-
sto podczas zabaw zapomina o zachowaniu pod-
stawowych  zasad  bezpieczeństwa.  dlatego wła-
śnie w czasie wakacji wzrasta liczba wypadków 

Czerwiec upłynął podopiecznym Środowiskowego 
Domu  Samopomocy  pod  znakiem  wycieczek. 
Najpierw  zwiedzili  wystawę  „Legenda 
Powstania  Styczniowego”  w  Muzeum  Tradycji 
Niepodległościowych  w  Łodzi,  Pałac  Izraela 
Poznańskiego,  następnie  wraz  z  seniorami, 
udali  się  do Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie. W dniu 3  lipca odbyła się kolejna 
wycieczka  do Warszawy.  Wszystkie  te  wyjazdy 
są    kontynuacją  założeń  programu  „Patriotyzm 
jutra”,  realizowanego  przez  Gminną  Bibliotekę 
Publiczną  w  Sędziejowicach.  Głównym  celem 
wyjazdu do stolicy było oddanie hołdu bohaterom 
Powstania 1863 r. 

Wśród mogił na warszawskich Powązkach jesz-
cze snują  się cienie powstańców  i  innych Polaków, 
którzy  oddali  swe  życie  za  Ojczyznę.  Na  każdym 
kroku  otrzeć  się można  o  naszą  bolesną  historię… 
Setki krzyży,  tysiące mogił, wyszukane kształty na-
grobków,  kamienne  posągi  podkreślają  cykliczność 
przemijania kolejnych pokoleń i wyzwalają refleksje 
nad sensem ludzkiego życia. Niepełnosprawni - bene-
ficjenci projektu i ich opiekunowie przeżyli niezwy-
kłe chwile, składając hołd powstańcom styczniowym, 
zapalając symboliczny znicz na mogile generała Ed-
munda  Taczanowskiego,  jak  również  wśród  setek 
brzozowych krzyży w kwaterze wojennej z okresu II 
wojny światowej na Powązkach Wojskowych. 

Cel zaplanowanej wycieczki był spójny z celami 
Społecznego Komitetu Obchodów Powstania Stycz-
niowego  -  oddanie  hołdu  poległym  za  Ojczyznę, 
ocalenie od zapomnienia  ich pamięci w przeddzień 
obchodów 150. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Sę-
dziejowicami.<

Beata Magdziak

RozstRzygnięcie ogÓlnopolsKich pRezentacji 
z oKazji 150. Rocznicy poWstania 1863 R. 

Bezpieczniej na wakacjach

lidia kowalska, lat 13, zsp w lubochni

ewa rachalewska, 
lat 13, 

sp w osiecku

ewa miszczak, lat 10, 
sp w radzyniu 

podlaskim

 Projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poznajmy aktywnie lepsze jutro 2013 r. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 

po raz szósty realizuje projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu beneficjenci (9 K i 1 M) uczestniczą aktualnie w warsztatach grupowych oraz konsultacjach indywi-
dualnych prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa. W najbliższym czasie w ramach zadania „Aktywna 
integracja” rozpocznie się realizacja kursów zawodowych dla 10 BO, których celem będzie nabycie kwalifikacji zawodowych 
i umiejętności praktycznych pozwalających uczestnikom na pozyskanie zatrudnienia i powrót na rynek pracy. Szkolenia zo-
staną dobrane zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami każ-
dego uczestnika.

W ramach działania o charakterze środowiskowym w dniu 21.06.2013 r. zorganizowano spotkanie wprowadzające dla 
uczestników projektu i personelu zaangażowanego w jego realizację. Na spotkanie został przygotowany poczęstunek - cate-
ring. W ramach realizacji zadania zakupiono paczki żywnościowe dla 10 uczestników projektu.

Beneficjenci korzystają również z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych na pokrycie bieżących potrzeb 
związanych z uczestnictwem w projekcie, 4 osoby wykonują prace społecznie użyteczne w jednostkach podległych gminie  
Sędziejowice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, tel./fax 43 67 715 81, e-mail:alaandry@wp.pl

Realizator projektu

W  ramach  ogólnopolskiej  prezentacji  szkół 
przeprowadzono  konkurs  w  trzech  kategoriach: 
plastycznej,  literacko-historycznej  i  muzyczno-
tanecznej.Wszystkie  prace  zostaną  nagrodzone 
i zaprezentowane w czasie uroczystości obchodów 
150-lecia  Powstania  Styczniowego  w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach. 
W chwili obecnej prezentujemy nagrodzone prace 
plastyczne  z  dziewięciu  szkół,  noszących  imię 
Bohaterów Powstania Styczniowego:
Lidia Kowalska - I miejsce
Klaudia Miszczuk - II miejsce
Ewa Rachalewska - III miejsce.<

Pamięć Bohaterów 1863 r. oraz uroczyste obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego 
na  Ziemi  Sędziejowickiej  postanowiono  uczcić  poprzez  podejmowanie  wielu  inicjatyw 
oraz  przygotowanie  różnorodnych  uroczystości.  Należy  do  nich  zaliczyć  ogólnopolską 
prezentację szkół, noszących imię Powstańców 1863 r.

sĘDZiejowicZanie 
bohaTeroM PowsTania

z udziałem dzieci. Tych zdarzeń można uniknąć, 
uświadamiając,  jakie  grożą  im  niebezpieczeń-
stwa. 

Właśnie o zagrożeniach, jakie mogą spotkać 
młodzież w wakacje, i nie tylko, mówili dh Sła-
womir  Sobala  z  Pruszkowa  i  dh  Kamil  Perliń-
ski  z Marzenina.  Pouczającą  prelekcję  strażacy 
umiejętnie  połączyli  ze  szkoleniem  udzielania 
pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  Dla  naj-
młodszych  przygotowali  również  pokaz  pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych, które zademonstro-
wał dh  Jacek Dawidzki  z Sędziejowic. Łącznie 
przeszkolono ok. 380 uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjum.<

Sławomir Sobala
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Na  ostatnich  Targach  Rolnych  „W  sercu  Polski”  organizowanych  tradycyjnie 
przez  Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Bratoszewicach  swój  wielki  dzień 
świętowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, której prezes Jerzy Skorek 
z  rąk  marszałka  województwa  Witolda  Stępnia  odebrał  puchar  za  serie  serów 
dojrzewających  (Łaski,  Łask wędzony,  Łaski  z  przyprawami  i  Łaskdamer). W  ten 
sposób doceniono wieloletni wysiłek całej załogi, która przed  laty postawiła właśnie 
na sery i dziś dzięki tej produkcji całkiem nieźle sobie radzi. Dodajmy przy okazji, że 
łaska mleczarnia otrzymała także wyróżnienie za znakomitą maślankę truskawkową.

co najlePsZe
 na nasZej wsi

100-latka 
z Łasku

Inicjatorką konkursu jest Czesława Knul - 
prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdol-
nień Dzieci i Młodzieży ,,Asymptota”, a nad 
przebiegiem  konkursu  czuwali  matematycy: 
Wioletta Walicka-Haraśny, Tomasz  Szymań-
ski, Jerzy Szewczyk i Dorota Woźniak. Kon-
kurs sfinansował wójt gminy, wsparcia finan-
sowego udzielili J. Krawczyk - właściciel fir-
my „Alma”, R. Korczowic  - właściciel mar-
ketu  „Tom-Kor”  oraz  Rada  Rodziców  przy 
ZSO nr 1. 
Laureatami zostało 51 uczniów. 
I miejsca zajęli: 
Klasa IV SP: Maciej Wilczyński 
(SP nr 1 w Łasku)
Klasa V SP: Bartosz Pietrzak (SP Dobroń), 

Były  więc  gratulacje  i  wyrazy  uznania 
dla  łaskiej mleczarni, która na Targach zna-
lazła się w dobrym towarzystwie pozostałych 
laureatów,  mleczarni  z  Łodzi,  Radomska, 
Szczercowa, Sieradza, Głuchowa  i Krośnie-
wic.

Na  targach  nie  zabrakło  jeszcze  in-
nych  łaskich  akcentów. Wspomnijmy  tylko 
o  Związku  Hodowców Owiec  i  Kóz,  mają-
cym  swoją  siedzibę  przy  ul.  Kilińskiego  6, 
którego  członkowie  zaprezentowali  sporo 
pięknych okazów zwierząt. Były  też  znako-
mitości  żywnościowe  z  okolicznych  miej-

scowości, m.in. z Szadku  i Pabianic. Wśród 
wystawców  kotłów  c.o.  dostrzegliśmy  też 
znanego wytwórcę z Buczku.

Bratoszewickie Targi  są  znakomitą  oka-
zją do podpatrzenia dorobku naszej wsi - od 
hodowli  zwierząt  poczynając,  a  na  folklo-
rze kończąc. A przy okazji można się  sporo 
dowiedzieć o  tych,  co nas karmią: mleczar-
niach,  piekarniach  czy  zakładach  masar-
skich. Tak było i tym razem, a że pogoda do-
pisała, nie brakowało zwiedzających z całe-
go województwa.<

(RP) 

matematycZne Zmagania

4 lipca br. roku piękny jubileusz - 100-lecie 
urodzin  obchodziła  mieszkanka  Łasku  
Regina Frontczak, z domu Wlazło.

Z tej okazji na spotkanie z Jubilatką przy-
byli m.in.:  burmistrz  Łasku,  kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego, przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych  - Oddział Zduńska 
Wola  i najbliższa  rodzina. Nie mogło zabrak-
nąć  gratulacji,  życzeń  oraz  prezentów.  Pani 
Regina otrzymała również list gratulacyjny od 
prezesa Rady Ministrów oraz prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. „Dwieście  lat” za-
śpiewali  wszyscy,  przybyli  na  tę  uroczystość 
goście, wznosząc  toast  za  dalszą  pomyślność 
i  zdrowie  Jubilatki.  Uroczystość  przebiegła 
w wyjątkowej atmosferze, była pełna wzruszeń 
i radości.

Pani Regina urodziła się w Borszewicach. 
Ukończyła  szkołę  podstawową.  Następnie 
przez  cztery  lata  uczęszczała  do  seminarium 
nauczycielskiego  w  Zgierzu,  lecz  nie  ukoń-
czyła  go,  gdyż  rodzicom  zabrakło  pieniędzy. 
W  roku  1931  wyszła  za  mąż  i  objęła,  prze-
kazane  przez  rodziców,  gospodarstwo  rolne. 
W 1940 r. wraz z mężem i najstarszym synem 
zostali wysiedleni przez Niemców do General-
nej Guberni.  Powrócili  do Borszewic  po wy-
zwoleniu. W 1980 r. przeprowadzili się z mę-
żem do Łasku. W 1986  r. mąż zmarł  i  od  tej 
chwili mieszka sama. 

Jubilatka urodziła  troje  dzieci:  dwóch  sy-
nów i córkę. Posiada sześcioro wnucząt i sied-
mioro prawnucząt. Pani Regina otoczona  jest 
wspaniałą  opieką  przez  najbliższą  rodzinę, 
zapewnioną ma  również  fachową opiekę me-
dyczną  przez  lekarza  rodzinnego,  Marlenę 
Jalć, uczestniczącą w uroczystości. 

Jaka jest recepta Jubilatki na długie życie? 
Wcześnie  wstawać  i  uprawiać  długie  ranne 
spacery, dużo pracować i nie myśleć o choro-
bach, prowadzić aktywny tryb życia.<

Lilia Ślusarczyk-Grącka
Julia Juszczak (SP Marzenin)
Klasa VI SP: Nikola Miszalska (SP nr 5 Łask)
Klasa I Gimnazjum: Monika Nowak 
(PG Kolumna)
Klasa II Gimnazjum: Agata Krawczyk 
(Gimnazjum nr 1 Sędziejowice)
Klasa III Gimnazjum: 
Michał Kwiatek,
Kamil Banasiak (PG nr 2 Łask), 
Maksym Prusisz (PG Dobroń). 

Nagrody  wręczyli:  sekretarz  gminy  Sę-
dziejowice Mirosław Potasiak, dyrektor ZSO 
nr  1  w  Sędziejowicach  Barbara  Gawor  oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców. Swoją obec-
nością  uroczystość  zaszczycił  starosta  łaski 
Cezary Gabryjączyk.<

Po raz dwudziesty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu łaskiego stanęli 
do zmagań matematycznych. 24 maja br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. 
Powstańców  1863  r.  w  Sędziejowicach  odbyły  się  Powiatowe  Potyczki Matematyczne, 
w  których  udział  wzięło  250  uczniów.  Gospodarzami  konkursu  byli:  wójt  gminy 
Sędziejowice - Jerzy Kotarski oraz dyr. ZSO nr 1 - Barbara Gawor.
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nowości wydawnicze 
w łaskich regionaliach

KonFerencja w BiBliotece

Każdego  roku  w  bibliotece  staramy 
się  promować  nowe  książki  związane 
z  Łaskiem  i  regionem.  W  bieżącym  roku 
proponujemy  naszym  czytelnikom  aż  pięć 
takich  nowości  wydawniczych.  Pierwszą 
z  nich,  wydaną  przez  Bibliotekę  Publiczną 
w  Łasku,  jest  „Z  chłopskiego  rodu”  pióra 
łaskowianina  -  Andrzeja  Sznajdra  (były 
wieloletni  nauczyciel  języka  niemieckiego 
w Technikum Ekonomicznym w Łasku). Od 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zajmuje 
się  tzw. małą  prozą  (opowiadanie,  reportaż). 
Współpracuje z pismami regionalnymi „Nad 
Wartą”  i  „Kalejdoskopem”.  Książka  jest 
zapisem  historii  jego  rodziny  na  tle  historii 
naszego miasta i okolic.

Kolejną publikacją jest „Sztetł Łask” Tomasza 
Dronki. W  folderze autor  zawarł historię  łaskich 
Żydów  począwszy  od  wieku  XVII  po  zagładę 
w 1942 i pamiątki pozostałe do dnia dzisiejszego. 
Tomasz Dronka przez wiele pracował jako nauczy-
ciel  geografii,  obecnie  jest  dyrektorem wydziału 
turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

„Przeszłość  karmi  się  pamięcią”  to  wspo-
mnienia Jerzego Szewczyka - absolwenta łaskie-
go LO z  roku  1954. W książce  opisuje  swoich 
profesorów i kolegów ze szkolnej ławy, wspomi-
na życie  szkolne w  latach pięćdziesiątych ubie-
głego stulecia w naszym mieście.

Na  koniec  zostawiłam  dwie  bardzo  istotne 
dla naszego miasta publikacje:  „Tolle  lege”. Ze 
studiów nad dawna książką” i „Stanisława Osę-
dowskiego - Laury dla Zdziewojskich. Autorem 
tych publikacji jest dr Jan Rodak - historyk lite-
ratury, edytor  tekstów i regionalista, wykładow-
ca akademicki. Od 16 lat zajmuje się badaniem 
życia i spuścizny księdza Grzegorza Jana Zdzie-
wojskiego z Łasku, promując jego osobę oraz na-
sze miasto.  ”Tolle Lege…” zawiera m.in.  zbiór 
rozpraw i szkiców przedstawionych przez autora 
współczesnym czytelnikom poszukującym tego, 
co  minione.  „Stanisława  Osędowskiego  -  Lau-
ry  dla  Zdziewojskich”  to  bibliofilskie  wydanie 
panegiryku Osędowskiego - nauczyciela  i przy-
jaciela  Zdziewojskiego.  Poemat  opisuje  dzieje 
rodu  Zdziewojskich,  w  którym  autor  podkreśla 

wielkość oraz zasługi przodków G. J. Zdziewoj-
skiego.  Wyżej  wspomniana  książka  to  bardzo 
starannie  wydane  tłumaczenie  poematu  wraz 
z  oryginalnym,  łacińskim  tekstem  oraz  obszer-
nym komentarzem doktora Jana Rodaka. Jest ona 
jedynym źródłem wiedzy o dziejach rodu Zdzie-
wojskich.<

Bożena Trocka-Dąbrowa

1.  Sznajder Andrzej: Z chłopskiego rodu. Łask: 
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku, 2013. 

    ISBN 978-83-926589-2-4; 20,00 zł 

2.  Dronka Tomasz: Sztetł Łask. Łask:   
Wydawnictwo Intrograf, 2013.  
ISBN 978-83-62361-34-2; 10,00 zł

 
3.  Szewczyk Jerzy: Przeszłość karmi się pamięcią.
    Zielona Góra: Wydawnictwo MAiUS, 2012.
    ISBN 978-83-60389-23-3

4.  Rodak Jan: Tolle Lege: ze studiów nad  
dawną książką. 

    Katowice: Biblioteka Śląska, 2013.
    ISBN 978-83-60209-93-6; 32,00 zł

5.  Rodak Jan: Stanisława Osędowskiego - 
Laury dla Zdziewojskich. Kraków: 

   Wydawnictwo Scriptum, 2013. 
   ISBN 978-83-60-163-94-1

Edukacja  szkolna  dzieci  z  autyzmem 
i  zespołem Aspergera,  ich  funkcjonowanie 
wśród  rówieśników,  uczenie  się 
podejmowania  prawidłowych  relacji 
społecznych,  usamodzielnianie  się 
w  sytuacjach  szkolnych,  jak  i  życiowych, 
a  także  ukazanie  znaczącej  roli 
prawidłowych  relacji  dom  rodzinny-
szkoła  -  to  tematyka  konferencji  m.in.  dla 
pedagogów, pracowników niosących pomoc 
rodzinom  oraz  rodziców,  zorganizowanej 
w łaskiej Bibliotece Pedagogicznej. 

Konferencja  składała  się  z pięciu paneli 
tematycznych  prowadzonych  przez  wyspe-
cjalizowaną  kadrę  ze  Specjalnego  Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  w  Łasku.  Prele-
genci  zaprezentowali wiedzę  oraz  doświad-
czenie  zdobyte  podczas  wieloletniej  pracy 
w Ośrodku. 

Licznie  zgromadzonych  uczestników 
przywitała  kierownik  biblioteki  Ilona  Plu-
szyńska. 

Część  pierwszą  rozpoczęła Mariola  Ba-
rańska,  przedstawiając  szeroko  pojętą  defi-

nicję  autyzmu  i  zespołu Aspergera. Następ-
nie Magdalena Szajner mówiła o stosowanej 
przez nią terapii behawioralnej. Jest to jedna 
z głównych metod leczenia dzieci autystycz-
nych, zalecana we wczesnej interwencji, czy-
li  w  przypadku  dzieci,  które  nie  ukończyły 
trzeciego roku życia. 

W kolejnej  części  spotkania Beata Mik-
sa  opowiedziała  o  stosowanej  w  Ośrodku 
metodzie  Tomatisa  polegającej  na  treningu 
słuchowym  prowadzonym  za  pomocą  urzą-
dzenia  zwanego  elektronicznym  uchem. 
Składają się na nią m.in. sesje słuchania ma-
teriału dźwiękowego. O metodzie EEG-Bio-
feedback, czyli nowoczesnym treningu pracy 
mózgu, mówiła stosująca ją Ilona Gała-Gliń-
ska. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość 
myślenia,  kreatywność,  pamięć  o  25-30 %, 
poprawia nastrój i samoocenę. Stosuje się ją 
także dla doskonalenia zdrowia, pokonywa-
nia  trudności  w  uczeniu  się,  wspomagania 
leczenia  zaburzeń  i  chorób,  m.in.  autyzmu. 
Polega  na  umieszczaniu  na  głowie  elektrod 
i rejestrowaniu elektrycznej aktywności mó-
zgu - fal mózgowych. 

W  ostatniej  części  spotkania  Małgorza-
ta  Rolczak  podzieliła  się  swoją  wiedzą  na 
temat  terapii  sensorycznej.  Terapia  metody 
SI prowadzona jest głównie w ruchu na spe-
cjalnych przyrządach i jest to zestaw dokład-
nie  dobranych  ćwiczeń,  które  mają  ułatwić 
dziecku prawidłowe funkcjonowanie. Konfe-
rencję  zakończyło wystąpienie ojca chłopca 
-  podopiecznego  Ośrodka,  uczestniczącego 
w omawianych terapiach.<

Bogusława Osuch



Taki  tytuł  nosi  książka  łaskowianina  To-
masza  Dronki,  której  promocja  odbyła  się  
7  czerwca  br.  w  Bibliotece  Publicznej  im. 
Jana  Łaskiego  Młodszego.  Wspomniana 
książka to nawiązanie do publikacji tego sa-
mego autora sprzed ponad 20 laty.

Żydzi w Łasku  to  temat niezwykle  frapujący, 
pełen tajemnic i niejasności. Od XVII stulecia lud-
ność żydowska współdecydowała o rozwoju miasta, 
ale kanony religijne sprawiały, że żyła ona w izola-
cji. Oczywiście były sfery współpracy i styku, jak 
choćby handel i usługi garbarskie, ale gdy w czasie 
ostatniej wojny  za  sprawą hitlerowców doszło  do 
wymordowania ludności żydowskiej, ślad po kilku-
wiekowej obecności Żydów niemal zaniknął. Dziś 
niewiele  jest  tych  śladów,  choć  przecież  bywało 
w dziejach miasta, że ludność żydowska stanowiła 
ponad 70 proc. mieszkańców grodu nad Grabią.

T. Dronka nie jest historykiem, jak sam pod-
kreśla, lecz geografem, ale pasjonują go problemy 
osadnictwa.  Stąd  zainteresowanie  łaskimi  Żyda-
mi. Dlatego we wspomnianej książce nie  chodzi 
autorowi  o  rozważania martyrologiczne,  gdyż  to 

Biblioteka  Pedagogiczna  w  Łasku  i  w  tym 
roku włączyła się w obchody Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek (8-15 maja). W ramach tego 
święta  placówka  przygotowała  wiele  spotkań 
i prelekcji zarówno dla dzieci przedszkolnych, 
jak  i  młodzieży  gimnazjalnej  promujących 
książnicę i czytelnictwo. 

Do  świętowania  zaproszono  podopiecznych 
z  publicznych  przedszkoli  nr  1,  5  i  6 w  Łasku, 
uczniów  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Łasku 
oraz młodzież  z  Publicznego Gimnazjum nr  1  - 
łącznie 280 osób. Obchody zaingurowało otwarcie 
pokonkursowej wystawy z X już edycji Gminne-
go Konkursu Plastycznego w Okupie skierowane-
go do dzieci sześcioletnich. W tym roku tematem 
przewodnim był ogród warzywny.

Następnie  kilka  grup  dzieci  przedszkolnych 
uczestniczyło m.in.  w  głośnym  czytaniu  wybra-

nych  bajek  i  rozwiązywaniu  zagadek.  „Rzepka 
w ogrodzie” - to cykl zajęć edukacyjnych, w któ-
rych wzięły udział trzy-, cztero-, pięcio- i sześcio-
latki z łaskich oddziałów przedszkolnych. Bibliote-
ka przygotowała zabawy plastyczno-ruchowe tak, 
aby urozmaicić czas spędzony w placówce. Naj-
większą atrakcją było wysłuchanie wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka w ogrodzie” i zainscenizowanie 
zabawy ruchowej polegającej na sadzeniu i próbie 
wyrywania dojrzałej rzepki. 

Ponieważ zajęcia zorganizowane były w opar-
ciu o twórczość Tuwima, przedszkolaki utworzyły 
również tytułową lokomotywę i zwiedzały w ten 
sposób bibliotekę. 

Dla młodzieży gimnazjalnej  z klas  I,  II  i  III 
przygotowano, w związku z ogłoszonym Rokiem 
Juliana Tuwima, prezentację multimedialną połą-
czoną z wykładem na temat jego życia i twórczo-

ści.  Podczas  prelekcji  uczniowie  usłyszeli  kilka 
ciekawostek  z  życia  tego  poety. Między  innymi 
dowiedzieli się, że wcale nie był dobrym uczniem, 
nawet zdarzyło mu się powtarzać jedną klasę. Jako 
dziecko uwielbiał też eksperymentować, jego spe-
cjalnością  były  doświadczenia  pirotechniczne. 
Pewnego  razu o mało nie wysadził w powietrze 
w Łodzi kamienicy, w której mieszkał wraz z ro-
dzicami. Miał wiele pasji: astronomia, mechanika, 
ale też magia. Tworzył dziwne maszyny i mecha-
nizmy, które niestety do niczego nie służyły. Ho-
dował  węże,  uwielbiał  wymyślać  sznepsy,  czyli 
robić innych „w balona” za pomocą gestów, słów 
lub min. Dzięki takim informacjom wykład stał się 
ciekawy, a chwilami nawet dowcipny.<

Bogusława Osuch
Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

pociąg WjechaŁ do biblioteKi 

sZtetł łasK

zostawia  historykom,  ale  chciałby  przywrócić 
swojemu miastu  pamięć  o  ludności  żydowskiej. 
A że okazja jest wyśmienita, bo za kilka miesię-
cy  gotowa  będzie  siedziba miejskiego muzeum, 
Dronka proponuje, by wśród eksponatów i pamią-
tek w tej placówce nie zabrakło i tych dotyczących 
nieobecnych już mieszkańców Łasku. To mogło-
by się znakomicie wpisywać w szlak turystyczny 
dotyczący polskich Żydów. Wymagałoby to przy 
okazji uporządkowania i wyeksponowania cmen-
tarza żydowskiego na Podłaszczu.

Żydzi w Łasku zaczęli się osiedlać w XVII w., 
co  było  efektem  polityki  prywatnych  właścicie-
li miasta. Tu znaleźli korzystne warunki do pracy 
i życia. Wielka, jak na ówczesne warunki, żydow-
ska  dzielnica  rozlokowała  się w  zachodniej  czę-
ści miasta. Żydzi zajmowali się głównie handlem 
i garbarstwem.

XIX  wiek  jest  okresem  szybkiego  rozwoju 
miasta i jego awansu na stolicę rozległego powiatu 
(1866 r.). W Łasku rozwija się nie tylko handel, ale 
i przemysł (m.in. garbarnie, tkalnia mechaniczna, 
młyn parowy, kaszarnia). Ludność żydowska mia-

ła  swoje  świątynie,  cmentarze  i  szkoły, włączała 
się aktywnie w życie społeczno-polityczne miasta.

Niestety,  kres  prawie  trzystuletniej  koegzy-
stencji ludności polskiej i żydowskiej położyli hi-
tlerowcy. Momentem kulminacyjnym było przy-
stąpienie (w ostatniej dekadzie sierpnia 1942 r.) do 
likwidacji getta. W kolegiacie zamknięto wówczas 
na trzy dni 4 tys. Żydów, których następnie wywie-
ziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. 
Po wojnie w Łasku odliczyło się zaledwie ok. 200 
Żydów...

Inicjatywa T. Dronki zmierzająca do upamięt-
nienia ludności żydowskiej, która przez kilka stu-
leci współtworzyła Łask, zasługuje w pełni na po-
parcie tym bardziej, że wiedza na temat jej życia 
i wkładu wniesionego w rozwój miasta jest wciąż 
bardzo  uboga.  Niewątpliwie  książka  T.  Dronki 
i jego inspiracja nie powinny przejść bez echa.<

(PO)

ps wspomnianej promocji książki t. dronki to-
warzyszyła wystawa „ścieżki pamięci... pozostały 
tylko kamienie” ukazująca cmentarze żydowskie 
w woj. łódzkim.

Tomasz Dronka - Sztetł Łask, 
Wydawnictwo „Intrograf”, Łask 2013, ss. 32



Wraz  z  wymarciem  tej  łaskiej  familii 
w  XVIII  wieku,  wymazane  zostało  także 
z pamięci kolejnych pokoleń nie tyleż samo 
rodowe nazwisko, ale przede wszystkim kon-
kretni  ludzie, którzy stanowili  istotną część 
tej miasteczkowej społeczności. Wśród ska-
zanych  na  niepamięć  u  potomnych  znajdu-
je się  jeden z wybitniejszych synów łaskiej 
ziemi,  który  miejsca  ustąpić  może  jedynie 
Janowi  Łaskiemu,  kanclerzowi  wielkiemu 
i reformatorowi. Ale dodać też zrazu należy, 
że ów syn łaskiej ziemi był pod przemożnym 
wpływem wielkiego swego rodaka, o czym 
może świadczyć fakt, że kochał księgi i był 
człowiekiem równie uczonym. Posiadał nie 
tylko  doktorat  z  filozofii,  ale  również  legi-
tymował  się  doktoratem  z  teologii  zdoby-
tym w rzymskim Uniwersytecie la Sapienza. 
Władał  również  kilkoma  językami,  by wy-
mienić  łacinę,  grekę,  hebrajski,  niemiecki 
i węgierski. Odnaleziona w ostatnim czasie 
w zbiorach rękopiśmiennych wrocławskiego 
Ossolineum  księga  z  odręcznymi  notatka-
mi Zdziewojskiego z wykładów słuchanych 
w  Akademii  Krakowskiej  w  latach  1637-
1638 pozwala  sytuować go w gronie  świa-
tlejszych umysłów epoki, którym znane były 
nie  tylko arkana  teologii,  ale  również etyki 
arystotelejskiej,  polityki,  ekonomii,  fizyki 
i astronomii, czy wreszcie zagadnień mone-
tarnych. Wiedzę zdobytą na uniwersytetach 
i  w  kolegiach  jezuickich  wykorzystywał 
w praktycznym działaniu w życiu  codzien-
nym,  kładąc  nacisk  przede  wszystkim  na 
pragmatyzm. 

Tak więc obok pełnienia funkcji dusz-
pasterskich w wielu kościołach małopol-
skiej  ziemi,  uprawiania  sztuki  kazno-
dziejskiej,  a  także  skromnej  aktywności 
poetyckiej,  realizował  swe  powołanie 
jako wybijający się szermierz kontrrefor-
macyjnego Kościoła w silnie sprotestan-
tyzowanych parafiach w ziemi oświęcim-
skiej. Tu wznosił nie tylko świątynie, ale 
również własnym sumptem je wyposażał. 
Wspierał  najuboższych  prowadząc  przy-
kościelne  szpitale,  czyli  domy-przytułki 
dla  bezdomnych  i  schorowanych.  Fun-
dował  tzw.  „borkany”  -  dziś  stypendia  - 
dla  biednej młodzieży  szkolnej  i  akade-
mickiej. Zaopatrywał  także uczących się 
adeptów  szkół  różnego  szczebla  w  nie-
zbędne  przybory  szkolne,  odzież  oraz 

troszczył  się  również  o  ich wyżywienie. 
Łaskiej  szkole  parafialnej  zapisał m.  in. 
pół łana ziemi, aby z tytułu uzyskiwane-
go  z  niej  przychodu  wypłacać  skromne 
uposażenie nauczycielowi. Dla Akademii 
Krakowskiej  ufundował  bezcenne  księgi 
metrykalne  („promotionum”  i  „diligen-
tiarum”), które stanowią jeden z ciekaw-
szych zabytków sztuki zdobniczej w księ-
gach  rękopiśmiennych  epoki  staropol-
skiej  w  skali  kraju  i  Europy. Wszędzie, 
gdzie  przyszło  mu  żyć  i  działać  w  róż-
nych obszarach życia, czynił  i pomnażał 
dobro w myśl  przesłania,  które  pozosta-
wił nam, swym spadkobiercom: „Frustrat 
vivat, qui nemini prodest” („Próżno żyje 
ten, kto nie przynosi pożytku innym”). 

Zawsze jednak pamiętał o swej „małej 
ojczyźnie”  - ukochanym Łasku, do które-
go  tęsknił całe życie. Stąd  też za każdym 
razem  podpisywał  się  zarówno  w  doku-
mentach rękopiśmiennych, jak i drukowa-
nych  oraz  na  tłoczonych  na  okładzinach 
znakach  własnościowych  „Grzegorz  Jan 
Zdziewojski  z Łasku”. W  ten  sposób wy-
rażał przez wszystkie dni swego życia nie-
ustającą miłość do rodzinnego gniazda, ale 
również  rozsławiał  -  dziś  powiedzieliby-
śmy: promował - imię miasta, które o nim 
przez wieki niemalże zapomniało. 

Na  szczęście w  ostatnich  latach wiele 
się  zmieniło  dzięki  działaniom Biblioteki 
Publicznej  oraz  szeroko  zakrojonym  ba-
daniom  nad  życiem  i  spuścizną  łaskiego 
kaznodziei  i  poety. On właśnie w  spadku 
pozostawił  kolejnym  pokoleniom  miesz-
kańców miasta poemat „Dakrysis patriae” 
(„Opłakiwanie  ojczyzny”,  1636/1639), 
który uznać należy - jeżeli nie za pierwszy, 
to za jeden z pierwszych utworów poetyc-
kich w dziedzinie regionalizmu literackie-
go. Utwór zakończył poeta waletą, pieśnią 
pożegnalną,  która  szczególnie  dziś  -  gdy 
rodzi się  idea patrona Muzeum - staje się 
aktualną i wymowną:

Żegnaj, łasku, żegnajcie mi, drodzy mieszczanie. 
a gdy umrę, niech pamięć o mnie pozostanie - 

o człowieku, co dla was słów ofiarę złożył:
o poecie tej ziemi, zdziewojskim grzegorzu.

/tłum. R. Orlewski/

Po blisko trzech i pół wieku od tragicznej 
śmierci  nadszedł  stosowny  czas,  by  wyna-
gradzając grzech zaniechania i spłacając dług 
wdzięczności  wobec  niesłusznie  zapomnia-
nego syna łaskiej ziemi przywrócić mu dobre 
imię  i  należne  miejsce  wśród  współcześnie 
żyjących.  Słusznie  bowiem  napisał  Andrzej 
Frycz Modrzewski: „Nigdy przecie sprawie-
dliwą rzeczą nie będzie człowieka niewinne-
go zamordować  i  fałszywe  świadectwo da-
wać”  („O poprawie Rzeczypospolitej”, ks.  I: 
„O obyczajach”). 

Pamiętał zawsze o innych, ale sam do pa-
mięci innych się nie przebił. Uczyńmy wszyst-
ko, aby odwieczna zasada „Memoria vivendes 
obligat” („Pamięć żyjących zobowiązuje”) nie 
straciła  swej  aktualności;  a  my,  dając  świa-
dectwo naszym przodkom, abyśmy sami zna-
leźli miejsce w pamięci naszych potomków - 
wszak,  jak mawiali  starożytni:  fortuna kołem 
się toczy…  I oby klątwa niepamięci nie  stała 
się udziałem nikogo spośród z nas. Pochylając 
się nad dawno zapomnianymi tekstami warto 
przywołać  na  koniec  słowa  Stanisława  Osę-
dowskiego, przyjaciela Grzegorza Jana Zdzie-
wojskiego,  który  pozostawił  wiecznotrwałą 
pamiątkę po nim w postaci poematu oraz prze-
słanie dla kolejnych pokoleń łasczan:

łaski potomku, który żyjesz i żyć będziesz,
dalej, nuże za twoim zdziewojskim podążaj,

a tam, dokąd wielcy wodzowie 
dotarli dzięki ciężkim trudom,

podążaj w znoju, byś i ty tam dotarł.
trudną rzeczą jest cnota, 

lecz nie przykrą dla chcącego
i każdą mozolną drogę przejść można 

dzięki wytężonej pracy1.

dr Jan Rodak

1J.  Rodak,  Stanisława Osędowskiego 
„Laury dla Zdziewojskich”,  Kraków  2013, 
s. 120-121. [Zob. także: J. Rodak, Grzegorz 
Jan Zdziewojski. Człowiek-dzieło-recepcja. 
Studium biograficzne, Katowice 2010, tenże, 
Schola et ambona. Z dziejów kaznodziejstwa 
i duszpasterstwa parafialnego w kościele pi-
sarzowickim (do roku 1680),  Bielsko-Biała 
2012; tenże, Tolle lege. Ze studiów nad daw-
ną książką, Katowice 2013].<

Pisał się „z Łasku”
errata do biografii Grzegorza Jana zdziewojskiego z Łasku (1609-ok. 1685)

Próżno dziś wśród współcześnie żyjących mieszkańców grodu nad Grabią szukać odpowiedzi na pytanie, kim był zasłużony 
dla wielu społeczności człowiek urodzony właśnie w tym miasteczku ponad czterysta  lat  temu - Grzegorz Jan Zdziewojski. 
Daremnym okazałby  się  także wysiłek zmierzający do odnalezienia  tegoż nazwiska np. w „Słowniku nazwisk współcześnie 
w Polsce używanych” (wyd. K. Rymut, t. I-X, Kraków 1994), czy w innych ogólnie dostępnych opracowaniach. 



Osada kolejowa

Wielokrotnie pisałem na temat łaskiego 
dworca  kolejowego,  którego  los  zdaje 
się  być  przesądzony.  Obiekt  ten  od 
lat  jest  zamknięty  i  nieużytkowany 
przez  PKP.  Kolejarze  zaoferowali 
go  do  sprzedaży,  m.in.  łaskiemu 
samorządowi, ale zaproponowana zbyt 
wygórowana cena nie wzbudziła nawet 
skromnego  zainteresowania.  Inną 
sprawą jest wykorzystanie tego obiektu 
-  niestety,  znajduje  się  on  daleko  od 
centrum  miasta  i  nadanie  mu  nowej 
funkcji nie jest sprawą prostą.

Jak wielu mieszkańców boleję nad sytu-
acją dworca kolejowego, który mimo sporej 
odległości  od  centrum  Łasku  przez  ponad 
wiek zdołał wpisać się w pejzaż miasta, funk-
cjonując  nawet  w  trudnych  czasach  wojen 
światowych i obcych dominacji. Dziś w ko-
lejarskich strukturach nie ma miejsca dla tego 
wiekowego obiektu, choć przecież wciąż spo-
ro mieszkańców korzysta  z  usług kolejowe-
go przewoźnika. Dla mnie sytuacja jest skan-
daliczna,  bo  pasażerowie  czekają  na  pociąg 
niemal pod chmurką, gdy obok znajduje  się 
zabity dechami  (dosłownie!) budynek, który 
powinien służyć ludziom. 

W  tym  cyklu  chciałbym  jednak  zwrócić 
uwagę na jeszcze inną sprawę, bardzo ważną 
dla Łasku. Otóż oprócz dworca w  tej części 
miasta znajduje się osada kolejowa, w skład 
której  wchodzi  także  oryginalna  wieża  ci-
śnień (podobna zniknęła kilkadziesiąt lat temu 
w Sieradzu) i wiele obiektów warsztatowych, 
magazynowych  i  mieszkalnych.  Wszystkie 
obiekty oprócz wspomnianego dworca kole-

jowego  i wieży  ciśnień  przeznaczone  zosta-
ły na cele mieszkalne i powoli zatraca się nie 
tylko ich funkcja i charakter, ale i wygląd. Jest 
jeszcze  czas,  by przynajmniej  zachować dla 
przyszłych pokoleń ich kształt.

Kiedy powstała wspomniana łaska osada 
kolejarska? Zanim opiszę  jej dzieje, przypo-
mnę losy kolei na naszym terenie. Wszystko 
zaczęło się w  latach dwudziestych XIX stu-
lecia,  gdy  pan  George  Stephenson  urucho-
mił pierwsze na świecie połączenie kolejowe 
między  Stockington  i  Darlington.  Oczywi-
ście nie była to jeszcze kolej  taka,  jaką zna-
my dziś, ale właśnie w 1825 r. rozpoczęło się 
jej szybkie udoskonalanie i triumfalny marsz 
przez  kontynenty.  Także  na  ziemiach  pol-
skich  będących  pod  zaborami  kolej  zaczęła 
szybko zdobywać zwolenników, choć trzeba 
sobie  otwarcie  powiedzieć,  że  np.  Rosjanie 
widzieli  głównie  jej  militarne  zastosowanie 
i właśnie ten aspekt przez długi okres decydo-
wał o kształcie nowych szlaków kolejowych. 
Prawdziwej rewolucji w miastach i miastecz-
kach  dokonała Warszawsko-Wiedeńska  Ko-
lej  Żelazna.  Nowe 
tory  i  dworce  sta-
ły  się  elementami 
miastotwórczymi, 
jak  to  było  cho-
ciażby w przypad-
ku  gubernialnego 
Piotrkowa,  który 
już w latach czter-
dziestych  XIX  w. 
zyskał  połączenie 
ze  stolicą. Wzdłuż 
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linii  kolejowych  wyrastały  nowe  osiedla 
mieszkaniowe.  Lokalizowano  też  fabryki 
i kopalnie.

Już  w  połowie  XIX  w.  zaczęto  mówić 
o  zbudowaniu  linii  kolejowej  z  Warszawy 
przez Łódź, Pabianice, Łask, Zduńską Wolę 
o Sieradz do Kalisza,  ale względy militarne 
wyhamowywały inwestycję. Car bardzo dłu-
go wahał  się  z  podpisaniem  decyzji.  Zrobił 
to dopiero 18 lutego 1898 roku. 14 kwietnia 
1900  r.  oficjalnie  zatwierdził  przygotowane 
projekty. Trzeba przyznać, iż była to obszer-
na,  niezwykle  starannie  i  fachowo  przygo-
towana  dokumentacja,  obejmująca  nie  tylko 
same tory i dworce, ale i dodatkowe obiekty 
towarzyszące.  Inwestorem,  bardziej  z  przy-
musu niż dobrowolnie, zostało polskie Towa-
rzystwo  Akcyjne  Drogi  Żelaznej  Warszaw-
sko-Wiedeńskiej.  Po  30  latach  eksploatacji 
cała linia miała przejść na własność państwa. 

Czytelnikowi znającemu kolej współcze-
sną muszę wyjaśnić, że ta sprzed ponad wie-
ku była znacznie uboższa, a więc i łatwiejsza 
w wykonaniu. Wtedy jeszcze nikt nie myślał 
o elektrowozach, a więc i całej skomplikowa-
nej  infrastrukturze  energetycznej,  a  najważ-
niejsze były nasypy, mosty i tory.

Kolej  Warszawsko-Kaliska  -  bo  tak  na-
zwano  szlak  z Warszawy do Kalisza  - miała 
być  zakończona  14  kwietnia  1903  roku.  Jak 
zgodnie twierdzili ówcześni, roboty szły w do-
brym tempie, szczególnie w guberni kaliskiej. 
W ciągu pół roku (od maja do listopada 1902 
r.) wzniesiono 133 mosty, w tym duże obiekty 
tego typu na Warcie pod Sieradzem i na Pro-
śnie w Kaliszu. Łącznie wybudowano 173 mo-
sty, 17 przejazdów i wiaduktów, 1 tunel, 11 sta-
cji  kolejowych.  Planowano wydać  19450542 
ruble,  ale  koszty  ze  względu  na  dodatkowy 
wykup ziemi i zakup lepszych szyn wzrosły do 
21931600 rubli. Linia połączyła ważne miasta 
okręgu łódzkiego. 15 listopada 1902 r. , a więc 
przed planowanym terminem, świętowano za-
kończenie  budowy  ponad  250-kilometrowej 
trasy szerokotorowej (1524 mm). 

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Barcz



Pięć  lat  minęło  jak  z  bicza  strzelił!  Gdy 
w  2008  roku  rodził  się  łaski  Uniwersytet 
Trzeciego  Wieku,  nie  wszyscy  wierzyli,  że 
powstanie, że przetrwa pięć lat… 

A teraz widać, że był potrzebny, o czym świad-
czy nie tylko liczba studentek i studentów (170), ale 
i znakomita plejada wykładowców, wśród których 
znajdują się m.in.: historyk prof. dr hab. Kazimierz 
Badziak z UŁ, aktor Jerzy Braszka, historyk PAN 
rodem z Łasku prof. dr hab. Marian Marek Droz-
dowski, socjolog z UŁ prof. dr hab. Jolanta Kopka, 
geograf rodem z Łasku prof. dr hab. Marek Koter, 
plastyk i poetka Donata Lesińska, historyk literatury 
z UŁ prof. dr hab. Rafał Leszczyński, senator An-
drzej Owczarek, urolog i himalaista lekarza Marek 
Rożniecki, pedagog z  UŁ prof. dr hab. Krzysztof 
Szmidt, historyk literatury, filozof, poeta prof. Kazi-
mierz Świegocki, filolog i poeta Zdzisław Wegenko, 
znawca  leśnictwa z Nadleśnictwa Kolumna Jacek 
Wójtowicz i prezes Wytwórni Filmowej „Semafor” 
Zbigniew Żmudzki.

Gdy 7 października 2008 r. w ŁDK Uniwersytet 
rozpoczynał  działalność,  burmistrz  Łasku Gabriel 
Szkudlarek powiedział: „To wspaniale, że w naszej 
łaskiej społeczności znalazło się grono zapaleńców, 
chcących  podjąć  trud  powołania  i  prowadzenia 
tego - jak sądzimy - pięknego dzieła: Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku”.  Pomogła  życzliwa  szefowa 
ŁDK  Elżbieta  Wojtacka-Ślęzak,  cennych  wska-
zówek  udzieliła  prezes  Lidia  Berner  z  bratniego 
Uniwersytetu w Pabianicach, do pracy zabrały się: 
Aleksandra Tarnowska, Krystyna Szmigiel, Danuta 
Krawcewicz, Hanna Badziak, Maria Hruszka i Ma-
ria Mańkowska. Pani Aleksandra, spirytus Movens 

wielu inicjatyw w Łasku, a szczególnie Kolumnie, 
została wybrana prezesem. Owego 7 października 
wykład  inauguracyjny pt.  „Spojrzenie na Afrykę” 
oczyma świadka” wygłosił misjonarz o. Kazimierz 
Bartkiewicz. Już na starcie było 130 słuchaczy…

Siedzibą ŁUTW jest Dom Kultury. To zna-
komite miejsce  dla Uniwersytetu.  Różnorodna 
tematyka wykładów (m.in. prawo, psychologia, 
medycyna,  podróże  po  świecie)  przyciąga  nie 
tylko  słuchaczy.  Ci  ostatni  oprócz  wspomnia-
nych wykładów  zaliczają  też  liczne wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze, a  także biorą udział 
w  pracy  kół  zainteresowań.  Sekcja  plastyczna 
na licznych wystawach prezentuje coraz lepsze 
prace. Jak twierdzi jedna z członkiń sekcji pla-
stycznej Krystyna Mianowska, „malowanie jest 
sposobem na zatrzymanie czasu, odskocznią od 
codzienności, a czas spędzony z pędzlem w ręku 
wyraźnie  zwalnia,  dając  na  chwile  relaksu”. 
Niektóre z członkiń uczą się języków obcych, są 
też warsztaty literackie i psychologiczne, sporo 
osób  uczestniczy  w  zajęciach  sportowych.  To 
wszystko nie pozwala seniorom na nudzenie się, 

siedzenie przed  telewizorem i myślenie o cho-
robach.

A przyszłość? Uniwersytet wykazuje - jak mó-
wią panie - duży potencjał rozwojowy, stąd planują 
nawiązać kontakty z seniorami z partnerskiego Dan-
nenbergu, chcą też stworzyć mały zespół teatralny 
lub wokalny. Wszak pięć lat dynamicznego rozwoju 
zobowiązuje. 24 września przypominamy za panią 
prezes A. Tarnowską  -  inauguracja  szóstego  roku 
akademickiego!

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy  jesz-
cze, że podczas jubileuszowego spotkania w dniu 18 
czerwca br. wśród licznych gości byli m.in.: senator 
Andrzej Owczarek, członek Zarządu Województwa 
Dariusz  Klimczak,  burmistrz  Gabriel  Szkudlarek 
i starosta łaski Cezary Gabryjączyk, wiceprzewod-
niczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Rosiak  i Woj-
ciech Madej, a także przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Banaszczyk oraz potomek ostatnich wła-
ścicieli dóbr łaskich Stanisław Szweycer. Jak przy-
stało na jubileusz, nie zabrakło też szampana i tortu, 
a także okolicznościowych listów i gratulacji.<

(PO) 

jubileusz Łaskiego uniwersytetu

Z okazji przypadającego właśnie Roku Tuwima 
w  dziecięcej fili łaskiej Biblioteki Publicznej - 
pełno  tego  wspaniałego  poety…  Bo  i  Tuwim 
w  książce,  na  wystawie,  i  w  piosence… 
Ilustrowane  wiersze  Tuwima  uśmiechają  się 
z kolorowych ścian…Tuwim, Tuwim i Tuwim... 
Wspominany, podziwiany, szanowany… 

Mimo że zajęcia poświęcone jego sylwetce 
i  twórczości  odbywały  się w  bibliotece  -  jego 
postać  wcale  nie  została  przedstawiona  książ-
kowo, patetycznie, oficjalnie. Wręcz przeciwnie 
- najmłodsi czytelnicy poznawali Juliana Tuwi-
ma przez pryzmat jego ludzkich cech, zarówno 

poprzez jego pasje, jak i typowo człowiecze sła-
bości.  Oczywiście  także  poprzez  niezrównany 
humor, błyskotliwość i ogromną wyobraźnię.

  W  związku  z  obchodami  Roku  Tuwi-
ma  dzieci  dzieciom  przygotowały  wspaniałe 
przedstawienia, oparte na recytacji najznako-
mitszych wierszy Pana Juliana. Mali aktorzy 
(z Przedszkola nr 5 w Łasku) zachwycali nie 
tylko talentem oratorskim, ale także wspania-
łymi  wielobarwnymi  kostiumami.  Słuchacze 
(uczniowie  kl.  „0”  ze  Szkoły  Podstawowej 
nr  1)  mogli  podziwiać  teatralne  wykonanie 
wierszy;  „O Grzesiu  kłamczuchu  i  jego  cio-
ci”,  „Bambo”,  „Lokomotywa”,  „Okulary” 
i „Rzepka”.

Goście  z  Warsztatów  Terapii  Zajęcio-
wej w Łasku tworzyli natomiast ilustrację do 
utworu „Rzepka”, a potem wspólnymi siłami 
odtwarzali kolejność postaci biorących udział 
w  zmaganiach  z  tym  dorodnym,  lecz  nieco 
uciążliwym warzywem.

W  maju  odwiedziła  nas  również  grupka 
dzieci  ze  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wy-
chowawczego w Łasku. Maluszki wysłuchały 
kilka utworów poety, zarówno w formie czy-
tanej, jak i śpiewanej.

Z  kolei  dzieci  z  Przedszkola  nr  5 w  Ła-
sku zatańczyły „Lokomotywę”, przemierzając 
slalomem  zawiłe  biblioteczne  przestrzenie. 

Bez przygotowania odegrały też sztandarowy 
wiersz Tuwima „Rzepka”. 

Zerówki  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  5  wy-
słuchały natomiast mniej znanego utworu Tuwi-
ma, zadedykowanego autentycznemu psu poety- 
Dżońciu. Ta bardzo liczna grupa również imito-
wała pociąg w rytm piosenki z tekstem Tuwima.

Wszyscy uczestnicy spotkań dowiedzieli się 
o  związku  poety  z  pobliską  Łodzią,  o  dzieciń-
stwie  spędzonym w  tym mieście  i  słynnej „Ła-
weczce Tuwima”, spiżowej rzeźbie z ulicy Piotr-
kowskiej.

Prawie dla każdej z odwiedzających nas grup 
przygotowaliśmy  specjalny  „Biblioturniej”  ze 
znajomości dorobku autora „Ptasiego radia”. „Co 
niósł Grześ przez wieś?” „Czym jest pstryczek-
-elektryczek  mieszkający  w  ścianie?”  „Gdzie 
mieszka murzynek Bambo?” - na tego typu py-
tania znało odpowiedź niemalże każde dziecko.

Uwieńczeniem naszych Tuwimowskich spo-
tkań jest przepiękna i niezwykle kolorowa wysta-
wa  z  Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycznego 
dla dzieci pt.  „Z TUWIMEM WESELEJ”, któ-
rą mamy dzięki uprzejmości i miłej współpracy 
z Przedszkolem nr 5.

Na  zajęciach  wszyscy  bawiliśmy  się  tak 
jak zapewne życzyłby sobie sam Pan Julian Tu-
wim.<
Agnieszka Bartoszczyk i Anna Sobczak

t U w i m a
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Wakacje  to  w  Łaskim  Domu Kultury  okres 
wytężonej  pracy  o  nieco  innym  charakterze 
niż  to  ma  miejsce  w  ciągu  roku  szkolnego. 
Przede wszystkim staramy się oferować takie 
formy  spędzania wolnego  czasu,  które mogą 
skutecznie  konkurować  z  wakacyjną  aurą. 
Jednocześnie propozycje placówki najczęściej 
mają  formę krótkich  jedno-  lub najwyżej 
kilkudniowych zajęć warsztatowych, które nie 
kolidują z letnimi wyjazdami. 

Jest  zatem  kino  letnie  dla  dzieci  oraz mło-
dzieży  i  dorosłych,  w  którym  oferowany  jest 
zróżnicowany repertuar filmowy. Są warsztaty ta-
neczne, plastyczne modelarskie i teatralne. Są też 
propozycje całkiem wyjątkowe, takie jak warsz-
taty malowania na jedwabiu i warsztaty witrażu 
(zapraszamy  w  sierpniu,  jeszcze  przyjmujemy 
zapisy), oraz warsztaty jogi (27.08). 

Po raz kolejny strzałem w dziesiątkę okaza-
ły  się  zajęcia  ceramiczne  -  tak  jak w ubiegłym 
roku, tak i teraz pracownia była wręcz oblegana 
nie tylko przez dzieci, ale i przez ich mamy! Nic 

Jakub  Oleszczak  z  Liceum  Ogólnokształ-
cącego im. I. J. Paderewskiego w Kolumnie 
podczas ogólnopolskiego finału XXIII Olim-
piady Teologii Katolickiej poświęconej świę-
tym  apostołom Piotrowi  i  Pawłowi  -  urząd 
i charyzmaty w Kościele, zdobył tytuł finali-
sty. Na etapie centralnym zajął on IV miejsce 
(po uprzednim zajęciu I miejsca na szczeblu 
diecezjalnym). Do olimpiady przygotowywał 
go katecheta - ks. Piotr Mieloszyński. 

Jakub Oleszczak wziął również udział w te-
gorocznej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskie-
go, Napisana przez niego praca „O sposobach uzy-
skiwania efektu groteskowego w dziele literackim 
i filmowym” została  oceniona pozytywnie  przez 
Komitet  Okręgowy  w  Łodzi  i  zakwalifikowana 
do zawodów II stopnia. Eliminacje okręgowe Ja-
kub zdał pomyślnie. Opiekunem Jakuba była pani 
Agnieszka  Palinceusz.  Warto  przypomnieć,  że 
Jakub już w klasie pierwszej liceum zdobył tytuł 
finalisty Ogólnopolskiej XXXVIII Olimpiady Hi-
storycznej w Gdańsku. 

Szkoła jest również bardzo dumna z osiągnięć 
Marka Gubca, który - przygotowany przez panią 
Andżelikę  Czernuszko  -  został  laureatem Woje-

wódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Nie-
mieckiego, zajmując 8 miejsce spośród 880 uczest-
ników z całego województwa.

Kolejny wychowanek liceum Maciej Ciebiada 
jest stypendystą Łódzkiego Regionalnego Progra-
mu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnio-
nej. Brał udział w etapie wojewódzkim Olimpia-
dy Chemicznej pracując pod opieką pani Haliny 
Wawrzyniak-Lichej. Liczymy, że w kolejnej edy-
cji uzyska tytuł laureata.

Sylwia Kozieł  i Michał Wilczyński  jako  je-
dyni uczniowie z powiatu łaskiego, uczestniczyli 
w etapie ustnym finału eliminacji okręgowych XX 
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka im. Jana 
Pawła II. Uczniowie przygotowywali się pod opie-
ką Anny Bełżyckiej.

Licealistki  Malwina  Wakuła  i  Julia  Gardy-
chowska zajęły I i III miejsce w powiatowym kon-
kursie przebiegającym pod hasłem „O HIV wiem 
wszystko” w związku z obchodami „Światowego 
dnia walki z HIV i AIDS”. Opiekunem uczennic 
była Monika Roszuk-Brząkała.

Wszystkim  uczniom  gratulujemy  i  życzymy 
dalszych sukcesów w zbliżającym się nowym roku 
szkolnym.<

sukcesy licealistów z koluMny

Biblioteka  Publiczna  w  Łasku  składa 
serdeczne  podziękowania  dla  Dyrekcji, 
Pracowników i Przedszkolaków z Przedszkola 
nr 5 i 6 w Łasku za współpracę i zaangażowanie 
w  zbieranie  plastikowych  zakrętek.  Ilość 
dostarczonych przez  te placówki kolorowych 
koreczków przerosła nasze oczekiwania.

 Bardzo dziękujemy również indywidual-
nym osobom  za  udział w  akcji  propagującej 
ochronę środowiska i przynoszenie do naszej 
książnicy  zarówno  makulatury,  nakrętek  jak 
i baterii.

Dzięki  zaangażowaniu  wyżej  wymienio-
nych osób i instytucji nasza biblioteka wzbo-
gaciła swój księgozbiór o wiele nowości - dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach po-
dziękowania  zapraszamy  w  nasze  progi  na 
chwile relaksu, płynące z korzystania z nowej 
literatury.<

Podziękowanie 
za nakRętki 

i makulatuRę

dziwnego - wykonane przez uczestników przed-
mioty z gliny są malowane, wypalane w specjal-
nym piecu i  oddawane autorom jako wyjątkowe 
pamiątki z wakacji. 

A  jeśli  mowa  o  wyjątkowych  pamiątkach 
z wakacji, to na pewno będą taką mieli uczestnicy 
warsztatów filmowych, które odbyły się w ŁDK 
3 lipca w ramach projektu pn. „SEMAFOR Film 
Festiwal On Tour” (organizatorem imprezy była 
łódzka Fundacja Filmowa Semafor). 

O godzinie dziesiątej  rozpoczęły  się warsz-
taty filmowe pn. „Kultura. To  jest  to”. W ciągu 
czterech  godzin  zajęć  uczestnicy  zapoznali  się 
z metodą  animacji  poklatkowej  i  stworzyli ma-
teriały do wyprodukowania filmu animowanego, 
który będzie odpowiedzią na pytanie „Czym jest 
dla Ciebie kultura?”. W filmie „wystąpią” przed-
mioty,  które  uczestnicy  uznali  za  pewnego  ro-
dzaju  symbole naszego miasta  i naszej  lokalnej 
kultury. Cały film zostanie profesjonalnie zmon-
towany w Studiu Semafor, a w październiku bę-
dzie prezentowany m.in. w Łaskim Domu Kul-

tury  podczas  specjalnych  pokazów  filmowych 
podsumowujących projekt. Można zatem rzec, że 
uczestnicy semaforowych warsztatów filmowych 
są autorami filmu animowanego o Łasku. Takiej 
pamiątki z wakacji można tylko pozazdrościć!

Przez cały dzień odbywały się także projek-
cje filmowe, przeznaczone dla widzów w różnym 
wieku. Zaczęto o dziesiątej porankiem filmowym 
dla  najmłodszych  -  dzieci  obejrzały  „Pingwina 
Pik-Poka”,  „Kota  Filemona”,  „Kolorowy  świat 
Pacyka”  i  wiele  innych  bajek.  Kolejne  seanse 
skierowane  były  do  młodzieży,  a  ostatni  wie-
czorny  pokaz  pt.  „Straszno,  śmieszno,  duszno” 
adresowany był wyłącznie dla widzów dorosłych 
- nich żałują ci, którzy nie widzieli!

 ŁDK serdecznie poleca swoją stronę interne-
tową - tam można znaleźć relacje z imprez, które 
odbyły się do tej pory, a także plan zajęć na pozo-
stałe dni wakacji. <

Magdalena Kelnerowska 

Lato  
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Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator

1.
„Legenda Powstania Styczniowego” 
- Wystawa ze zbiorów Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych w Łodzi 

sierpień BP w Łasku BP w Łasku

2.

Questing - eskapada po 
nieoznakowanych szlakach 
turystycznych 
(zgłoszenia do 25.07 w BP w Łasku)

1-2  Łask  BP w Łasku - 
Filia dla dzieci

3.

Wakacje z ŁDK - zajęcia dla dzieci 
i młodzieży (zajęcia taneczne, 
modelarskie, kino letnie, joga, warsz-
taty witrażu, malowania na jedwabiu)

1-2
5-9
12-16
19-23
26-30

ŁDK  ŁDK 

4.

„Noc detektywów” - spotkanie 
autorskie z Krzysztofem Petkiem 
dla dzieci w wieku 7 - 14 lat
(zgłoszenia do 5.08 w BP w Łasku) 

12-13 BP w Łasku, 
Łask 

BP w Łasku - 
Filia dla dzieci

5.
Gra dzienna 
dla młodzieży w wieku 15-18 lat 
(zgłoszenia do 5.08 w BP w Łasku) 

13 Łask BP w Łasku - Filia
dla dzieci

6. Pokaz militarny dla dzieci, paintball, 
zabawy + kiermasz ciekawej książki 

21 
lub 22 Łask BP w Łasku - Filia 

dla dzieci

7. Wakacje na wesoło - piosenki, gry, 
zabawy, konkursy 26-30 boisko Orlik   w 

Kolumnie 
CSiR, Filia ŁDK    
w Kolumnie

1.

STREETBALL dla Gimnazjalistów 
w kat. chłopców 
(zgłoszenia drużyn do 30.07 
u instruktorów na Orlikach)

6-9 boiska Orlik   w 
Łasku i Kolumnie CSiR

2.
Rajd rowerowy Łask i okolice dla 
dzieci pow. 11 lat 
(zgłoszenia do 7.08. w CSiR - biurze pływalni)

14 Łask i okolice CSiR 

3. Puchar Ligi w Tenisie Ziemnym  15-18 CSiR - 
korty tenisowe CSiR 

Sportowe

WAŻNIEJSZE IMPREZY W SIERPNIU

Łaskie  Stowarzyszenie  harcerskie  „Grabia” 
z siedzibą w Łasku, ul. 9 Maja 28 (Ekonomik) 
jest  realizatorem  zadania  „Opiekunka  -  to  też 
zawód”, które w konkursie Inicjatyw Organizacji 
Pozarządowych na najlepsze projekty z zakresu 
wyrównywania szans kobiet powracających na 
rynek pracy zajęło jedno z czołowych miejsc.

Na  realizację  zadania  MPiPS  przekazało 
środki wysokości ponad 23 tys. złotych. Zada-
niem objętych zostanie 75 kobiet w wieku ak-
tywności zawodowej, które chcą uzyskać zawód 
opiekunki małego dziecka i osób starszych oraz 
niepełnosprawnych. W tym celu zorganizowany 

opiekunka - to też zawód

Do groźnego w skutkach wypadku drogowe-
go na przejeździe kolejowym w Marzeninie (gm. 
Sędziejowice) doszło 2 lipca br.. niemal w samo 
południe. Pociąg towarowy uderzył w przejeżdża-
jącą ciężarówkę, spychając ją na rusztowania wia-
duktu wznoszonego na drodze  ekspresowej S-8. 
Kierowca  (38  lat)  i  pasażer  (31  lat)  samochodu 
ciężarowego z urazami ciała trafili do szpitala.<

wypadek na torach
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Decyzją Zespołu Sterującego Programu 

„Patriotyzm Jutra”
Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

otrzymała dotację na realizację projektu
„gmina sędziejowice w 150. rocznicę 

wybuchu powstania styczniowego 
- warsztaty fotograficzno-informatyczne 

dla niepełnosprawnych”.

W tegorocznej edycji programu nadesłano ponad 
900 wniosków, spośród których 
136 otrzymało dofinansowanie.

Projekt realizowany jest w terminie od 1.04.2013  
do 30.09.2013. 

Beneficjentami projektu są 
osoby niepełnosprawne 

(podopieczni ŚDS i GOPS w Sędziejowicach).

będzie 120-godzinny kurs opiekunek zakończo-
ny egzaminem testowym. Kurs  jest całkowicie 
bezpłatny a uczestnicy otrzymają w czasie zajęć 
wyposażenie: teczkę, zeszyty, długopisy, ołów-
ki, ponadto w czasie zajęć zapewniamy bezpłat-
nie napoje ciepłe i zimne. 

Kurs poprowadzą specjaliści z poszczególnych 
dziedzin, m.in.: 
• zajęcia szkoleniowe z psychologiem - 25 godz.
• szkolenia z geriatrii - 20 godzin
• doradztwo zawodowe - 15 godzin
• zajęcia z dietetykiem - 15 godzin
• szkolenie z rehabilitacji - 20 godzin 

• szkolenie z położnictwa i pediatrii - 25 godz. 
Zapisy  odbywają  się  w  siedzibie  Sto-

warzyszenia:  ul.  9  Maja  28,  98-100  Łask,  
tel.  603-674-768,  oraz  w  Łaskim  Domu  
Kultury, ul. Narutowicza 11, tel. 609-930-820.

Szkolenie  odbywać  się  będzie  w  Łaskim 
Domu  Kultury,  który  jest  naszym  partnerem 
przy  realizacji  tego  zadania.  Po  zakończeniu 
kursu  Stowarzyszenie  planuje  zorganizować 
Bazę  Wykwalifikowanych  Opiekunek  i  pro-
mować ich zatrudnienie w naszym środowisku 
(w formie ulotek i na stronie internetowej).

Szczegółowe  informacje  telefonicznie oraz 
na stronie internetowej www.grabialask.pl<

Andrzej Witkowski
koordynator projektu, przewodniczący 

Zarządu Stowarzyszenia 

Oddział  Rejonowy  PCK  w  Łasku  podsumował 
dwunastą edycję akcji „Gorączka Złota”, której 
celem było pozyskanie  funduszy na wypoczynek 
letni  dla  dzieci  i  młodzieży  z  najbiedniejszych 
rodzin. Zbiórka „złotych” monet, czyli o nominale 
1, i 5 gr, w 12 szkołach powiatu łaskiego przyniosła 
106-kilogramowy plon wartości 926,23 zł. Dyplom 
największego  zbieracza  otrzymał  Zespół  Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach.

Z  pozyskanych  pieniędzy  ufundowano  obozy 
wypoczynkowe dla 3 dzieci z najbiedniejszych ro-
dzin (2 z ZSPiG w Buczku - wypoczynek w Zako-
panem, 1 z ZS w Widawie - także w Zakopanem).

Za  naszym  pośrednictwem  Oddział  Rejono-
wy  PCK  z  prezesem Anetą  Grudzińską  dziękuje 
wszystkim uczestnikom akcji.<

(P)

 „Złoto” w darze 



31

Na wakacjach fajnie jest
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