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Modlitwę w intencji poległych 
powstańców odmówił proboszcz 
parafii wojskowej w Łasku ksiądz 
kpt. Marek Bolanowski. Obecne na 
placu 11 Listopada delegacje, skła-
dając kwiaty pod Pomnikiem Nie-
podległości, oddały hołd wszyst-
kim tym, którzy 1 sierpnia 1944 
roku, 75 lat temu ruszyli do hero-
icznej walki o wolną Ojczyznę i nie 
zawahali się oddać za nią życia.

MJ

W hOŁdzIE 
POWSTAńCOM 
WARSzAWy
Punktualnie o 17, w godzinie „W” Łask oddał cześć 
bohaterskim powstańcom Warszawy. Uroczystość rozpoczęła 
się odegraniem hymnu państwowego. Przemówienie 
okolicznościowe wygłosił burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
a po nim głos zabrał poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak.  
List od  posła Krzysztofa Ciebiady przeczytał Wiktor Zientala,  
a od  senatora Macieja Łuczaka - Aleksandra Kolasa. 

Pracownikom Służby Leśnej udało się schwytać ptaka. Okazało się, 
że nie ma on żadnych widocznych obrażeń, a jest jedynie mocno osłabio-
ny, być może właśnie podczas wspomnianej nocnej burzy. Bielika prze-
wieziono do ośrodka rehabilitacji zwierząt znajdującego się w podpiotr-
kowskim Kole, gdzie mógł dojść do zdrowia.

(Pe) 

LEŚNICy URATOWALI 
bIELIKA
Ponad dwa miesiące temu na terenie Nadleśnictwa Kolumna 
po nocnych burzach znaleziono na ziemi bielika, który mimo 
podejmowanych licznych prób nie był w stanie wzbić się i odlecieć 
w bezpieczne miejsce. Ptak był osłabiony.

Długo przyszło czekać mieszkańcom Łasku na uporządkowanie i udroż-
nienie, a przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa w tym rejonie 
miasta. O rondzie mówiono bowiem od wielu lat, ale dopiero teraz sta-
ło się ono faktem. Wykonawca na szczęście ze zrozumieniem podszedł  
do zadania i skrócił okres budowy ronda w rejonie ul. Południowej oraz 
przebudowy pl. Piłsudskiego. Wygląda na to, że Łask zyskał nie tylko upo-
rządkowany fragment miasta, ale i bardziej bezpieczne skrzyżowanie ulic.

(er) 

RONdO PRzEd 
TERMINEM
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Jest to wybór tekstów, których wspól-
nym mianownikiem jest polskość w połącze-
niu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła 
forma idzie w parze z mistrzostwem stylu 
i plastycznością, która pozostawia w umy-
słach czytelników niezapomniane wrażenia. 
Takie właśnie są zaproponowane w tym roku  
do Narodowego Czytania utwory Marii Ko-
nopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Pru-
sa, Władysława Stanisława Reymonta, Henry-
ka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka 
Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Towa-
rzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod za-
borami walczyli o suwerenność naszej Ojczy-
zny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich 
czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej 
aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy 
kierować się szlachetnością i solidarnością,  
że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką 
krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znaj-
dziemy w nich udane portrety psychologiczne, 
mistrzowskie opisy i celne diagnozy społecz-

N A R Od OW E  C z y TA N I E
Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!

Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie będziemy czytać w całej Polsce 
wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku będzie to zbiór 
zatytułowany „Nowele polskie”. 

ne, a nade wszystko znakomicie zbudowane 
fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła nie-
powtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów –  
doniosłe. 

  Szanowni Państwo, w ubiegłorocznym 
Narodowym Czytaniu, które odbyło się w stu-
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 
wzięła udział rekordowa liczba osób. Wierzę,  
że i tym razem w tak samo licznym gronie prze-
żyjemy niezapomniane chwile głębokiego na-
mysłu i doświadczymy radości, jaką daje wspól-
ne czytanie. Spotkajmy się wszyscy w sobotę,  
7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno 
i aktualność „Nowel polskich”. Jestem prze-
konany, że ich bogactwo pozwoli każdemu 
włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która 
popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udo-
wadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, 
aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych 
celów i wspólnych wartości.

 Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

W wyniku wyborów do Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego w powiecie łaskim,  

WyNIKI WybORóW dO Izby ROLNICzEJ

Ks. Krzysztof Majsterek (wyświęcony 
w Siedlcach w 1989 r.), mający na swoim kon-
cie udział m.in. w misji pokojowej na pogra-
niczu Izraela i Libanu,  był w Łasku cenionym 
i lubianym kapłanem. W styczniu tego roku 
uhonorowano go statuetką „Przyjaciela Samo-
rządu Powiatu Łaskiego” za 2018 rok. W okre-
sie posługi kapłańskiej był świadkiem dyna-
micznego rozwoju 32. BLT, ale uczestniczył  
też w smutnych chwilach, np. w 2007 r. to-
warzyszył rodzinie 23-letniego kaprala Pio-
tra Nity, który zginął w Iraku, gdy samolot 
z trumną wylądował na łaskim lotnisku.

(er)

NOWy KAPELAN 
WOJSKOWy

w  gminie Łask (okręg dwumandatowy) wybrano  
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Monikę 

1 sierpnia br. z okazji 100. rocznicy powsta-
nia Policji Państwowej odbył się uroczysty 
apel zorganizowany z okazji Święta Poli-
cji Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz 
wręczenia aktów mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. Podczas uroczystości ko-
mendant wojewódzki Policji w Łodzi wrę-
czył wyróżnienia za sukcesy w konkursach 

Nowym kapelanem parafii wojskowej  
w Łasku  został ks. kpt. Marek Bolanowski. 
Zastąpił on ks. kan. ppłk. Krzysztofa 
Majsterka, który z łaską parafią  związany 
był od 2004 roku. W połowie lipca br. 
objął on obowiązki proboszcza w par. 
wojskowej w Łodzi.

POLICJANCI z ŁASKU NAGROdzENI
funkcjonariuszom łódzkiego garnizonu Po-
licji. Wśród wyróżnionych znaleźli się dwaj 
funkcjonariusze Wydziału Prewencji z ła-
skiej jednostki: asp. sztab. Przemysław Wol-
niak i sierż. sztab. Marcin Lewski, którzy  
w czerwcowym konkursie „Patrol Roku” za-
jęli III miejsce.

(er)

W Łasku akcja Narodowe Czytanie od-
będzie w dniu 6 września w Parku Miejskim. 
Do wspólnej lektury polskich nowel zapra-
szają: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
Biblioteka Publiczna w Łasku oraz Łaski 
Dom Kultury.

Mrowińską i Jacka Nowickiego (było 5 kandy-
datów). Wyłonione osoby działały w radzie po-
wiatowej IRWŁ od 2015 r. i otrzymały mandat 
na kolejne 4 lata.

Pani
Wioletcie Adamczyk 

Podinspektorowi Wydziału Ogólno  
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  

w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku

Pani
Justynie Begiert

Inspektorowi Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Zarządu Dróg 
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku
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zdANIEM bURMISTRzA
Ostatnio kilka osób, niektórych nawet nie znam, zwracało się do mnie z pytaniem: 
jak pan to wszystko wytrzymuje? Pytam co? No te wszystkie ataki. Odpowiadam:  
spokojnie, nie czytam, mam tyle ciekawszych zajęć niż śledzenie wywodów paru 
biednych ludzi rozbitych przez życie.

Kiedyś przeczytałem tekst znanej piosen-
karki, która walczyła ze szczególnie złośli-
wym hejtem, a wszystko z zazdrości o jej suk-
cesy. Była wykończona psychicznie, nie jadła,  
nie spała tylko się broniła do czasu aż zrozu-
miała bezsens swojego postępowania. I ja tak 
czynię. Nieraz trzeba jednak pokazać czy przy-
pomnieć fakty.

Radni ze Zjednoczonej Prawicy wystąpi-
li ze swoimi propozycjami i oczekiwaniami 
wobec rynku. Wszystko źle, wszystko nie tak,  
za skromnie. Postulowali rozszerzenie oświe-
tlenia związanego z dekoracjami bożonarodze-
niowymi za kwotę 10 tys. zł. Wynika to chyba 
z braku wiedzy, bowiem sama bombka w ryn-
ku 2 lata temu kosztowała 24 tys. zł. 

11 sierpnia, w niedzielę, o godzinie 19 
ogródki pełne gości, ławki także, o 21 zamie-
rzałem przysiąść się na chwilę, niestety nie 
było miejsca. Nadal pełno dzieci, ławki zaję-
te, muzyka gra, goście tańczą. I tak w każdy 
pogodny weekend. Chyba zatem plac 11 Li-
stopada w Łasku, który został uznany kilka lat 
temu za najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń 
publiczną w województwie łódzkim i w Pol-
sce, spełnia oczekiwania wielu mieszkańców 
i przybyszów, czego mam liczne dowody. 

A święto Wojska Polskiego wczoraj. Bajka! 
I o to chodziło. Od początku moim marzeniem 
było, aby uroczystości wojskowe odbywały się 
nie w jednostce, a właśnie w publicznym, do-
stępnym dla wszystkich miejscu. A świadectwo 
memu marzeniu wydali mądrzy ludzie. 

Radnym grzecznie przypomniałem o pla-
nach i oczekiwaniach wobec budżetu gminy. 
Załatwianie spraw we własnym gronie prze-
kracza jednak wyobrażenia niektórych. Dotąd 
krytykowałem skarżenie na własne państwo 
do obcych. Skoro jednak nasze łaskie sprawy 
roztrząsa pabianicki periodyk (bywało, że ok. 
80% ogłoszeń dotyczyło pabianickich firm) - 
(łatwo się domyślić z czyjej inicjatywy), zwa-

ny „Moim Łaskiem”, zdanie chyba jednak 
zmienię - wolno jednym to i drugim. 

Zadziwia mnie postawa radnych. Dla rad-
nego działacza sportowego, pani nauczycielki, 
która nigdy nie była u mnie, aby porozmawiać 
o sytuacji i podwyżkach w oświacie, radne-
go wiejskiego, radnego kierowcy w powiecie, 
którego szef oczekuje dużego wsparcia przez 
gminę – kilkaset tysięcy złotych, gdyż powiat 
nie ma nawet na udział własny na przebudo-
wę będącej w katastrofalnym stanie ul. Armii 
Krajowej - nagle najważniejsze jest oświetle-
nie bożonarodzeniowe, które jest dobre. I wca-
le nie chodzi tylko o koszty tego dodatkowe-
go oświetlenia. Przecież radni wiedzą, a przy-
najmniej powinni wiedzieć, że w ciągu roku 
są dziesiątki różnorakich niezaplanowanych 
oczekiwań. 

1 przykład.
Zamierzamy kupić OSP Łask nowy samo-

chód bojowy, niewątpliwie bardzo potrzebny. 
Koszty musi ponieść gmina Łask (200 tys. zł), 
komendant główny PSP i WFOŚiGW. Przetarg 
wykazał, że w stosunku do założonej kwoty 
brakuje 80 tys. zł. Żaden z podmiotów dofi-
nansowania nie zwiększy. Zatem albo gmina 
dołoży owe 80 tys. zł, albo samochodu nie 
kupimy. Dla mnie rozwiązanie jest oczywiste. 
Jeżeli z zakupu samochodu zrezygnujemy, to 
w następnych latach będziemy gonić rosnące 
ceny, a ponadto nie ma pewności, czy otrzyma-
my dofinansowanie, które w tym roku jest za-
pewnione. Stąd konieczność zachowania rygo-
ru w wydatkowaniu środków. Mówię, czasami 
niech powiat was też wspomoże. Na ogół jest 
odpowiedź: po co tam pójdę, oni na nic pienię-
dzy nie mają. 

2 przykład. 
W związku z prowadzoną przez powiat 

inwestycją było koniecznym zajęcie się łącz-
nikiem ulic Polnej i Żytniej. Ze względu  
na zwiększenie ruchu samochodów i wszech-

obecny kurz, mieszkańcy domagali się polewa-
nia szutrowej jezdni wodą. Wykonawca zapro-
ponował, aby położyć dywanik asfaltowy (ok. 
20 tys. zł), a koszty podzielić na trzy równe 
części pomiędzy wykonawcę, powiat i gminę. 
Powiat odmówił wdrożenia tego rozwiązania. 
Finał – po połowie dywanik sfinansował wy-
konawca i gmina. Znów dla mnie priorytety 
były oczywiste, ale też dlatego konieczne jest 
mądre wydatkowanie pieniędzy. 

A drogi? Jest 3 zarządców dróg. Najczę-
ściej koszone, sprzątane, najlepiej utrzymane 
są drogi gminne, co może potwierdzić prze-
wodniczący Rady Powiatu. Cały maj wyjaśnia-
łem, dlaczego na drogach wojewódzkich nie 
kosi się nawet chwastów na skrzyżowaniach, 
co stanowi duże zagrożenie z powodu ograni-
czenia widoczności. Która opcja polityczna za 
taki stan odpowiada? Panowie – Marszałku, 
Starosto – nie kopany nie wierzgam. 

Państwo Radni Prawicy Zjednoczo-
nej, prawie wszyscy mieszkacie w gm. Łask,  
nie wiecie co się dzieje ze szpitalem, nie inte-
resuje Was bezpieczeństwo zdrowotne naszych 
mieszkańców? Ktoś powie: nie nasza sprawa. Ja 
tak nie uważam, choćby dlatego, że to ja, Ga-
briel Szkudlarek, burmistrz Łasku podejmowa-
łem jednoosobowo decyzje o umorzeniu około 
2 mln należnego gminie podatku, a wszystko po 
to, by szpital ratować, choć wtedy Wasz kolega 
partyjny stawiał mi zarzuty. Apeluję, pomóżmy 
wspólnie Panu Staroście, bo, jak obserwuję, na 
pomoc swoich wysoko postawionych kolegów 
politycznych liczyć nie bardzo może.

Na koniec bardzo dobra wiadomość. 
Otrzymaliśmy niezbędne pieniądze z budżetu 
państwa, poprzez budżet wojewody łódzkie-
go, na dokończenie budowy Środowiskowego 
Domu Samopomocy, jednostki niezwykle po-
trzebnej.

16 sierpnia 2019 r.    
Gabriel Szkudlarek 

Branża mleczarska od lat boryka się jednak 
z wieloma problemami, które nie są obce także 
firmie z Łasku, legitymującej się ponad stuletni 
dorobkiem i tradycją. To w gruncie rzeczy nic 
nowego dla odmłodzonego ostatnio Zarządu. 

 -Bieżący rok nie należy do łatwych – 
mówi prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar-

dOCENIAJą WyROby ŁASKIEJ MLECzARNI
I nie jest to z pewnością komplement na wyrost. Niewielki stosunkowo zakład ze zdrowym, 
pozbawionym wielkiego przemysłu w regionie,  zapleczem mlecznym (dziennie przerób  
40 tys. l mleka) od lat dostarcza znakomitych wyrobów mleczarskich, m.in. serów. Obecnie 
robią one furorę na rynku warszawskim, gdzie przecież konkurencja artykułów mleczarskich 
jest duża. Także na rynku lokalnym wyroby nabiałowe rodem z łaskiej mleczarni mają ustaloną 
znakomitą markę, o czym można się przekonać m.in. w firmowym sklepie przy ul. Mickiewicza.

skiej w Łasku Jerzy Skorek. – Konkurencja na 
rynku, ale i panując susza odbijają się na całej 
branży. Polska jest przecież znaczącym pro-
ducentem nabiału i sytuacja wielu zakładów 
uzależniona jest od eksportu. Tymczasem ro-
sną koszty (energia elektryczna, woda, ście-
ki, transport), podczas gdy w znacznie mniej-

szym stopniu powiększa się sprzedaż i docho-
dy firmy.

 Jak łaski zakład radzi sobie w tej sytu-
acji? Szuka coraz atrakcyjniejszych rynków, 
jak choćby ten warszawski, gdzie znakomi-
cie sprzedaje się tzw. klinek. Łaskie twarogi 
cenione są zarówno ze względu na walory 
smakowe, jak i cenę. Mleczarnia przymie-
rza się też do wytwarzania serów długo 
dojrzewających, które są smaczniejsze i… 
droższe. Aktualnie zakład wytwarza ok. 10 
ton serów żółtych tygodniowo, może więc 
pozwolić sobie na rozwój tego typu asorty-
mentu tym bardziej, że jest on akceptowany 
przez klientów.

 (p)
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80. ROCZNICA  wybuchu II wojny świa-
towej - burmistrz Łasku oraz dowódca 32. BLT 
zapraszają do udziału w obchodach w dniu  
1 września br., godz. 9.00, cmentarz parafialny 
w Łasku.

AWANSE w Policji – podczas wojewódz-
kich obchodów Święta Policji i przypadają-
cego w tym roku stulecia tej formacji awans  
na st. inspektora (dotąd młodszy inspektor) otrzy-
mał komendant powiatowy w Łasku – Piotr Bie-
lewski, a jego zastępca Robert Krawczyk otrzy-
mał Srebrną Odznakę Zasłużonego Policjanta.

PIKNIK na lotnisku 32. BLT odbędzie się 
– jak już zapowiadaliśmy - 21 września. Połą-
czony zostanie z oficjalnym przekazaniem do 
użytku zmodernizowane drogi startowej (m.in. 
wydłużonej o pół kilometra). Będzie można 
obejrzeć z bliska wiele maszyn, a także zoba-
czyć w locie F-16. 

ŁASKIE LOTNICTWO W MOICH 
OCZACH – jury konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży o takiej nazwie przyznało 
pierwsze miejsca: Szymonowi Brzezińskiemu 
z Łasku za najlepszą pracę dla dzieci w wieku 
7-12 lat, zaś Jakubowi Brzezińskiemu z Łasku 
– w kategorii uczestników w wieku 11-15 lat. 
Gratulujemy!

42 JEDNOSTKI OSP w powiecie łaskim, 
w tym 15 działających w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponu-
ją łącznie 66 samochodami. Wiele pojazdów, 
m.in. w gm. Buczek czy Widawa to sprzęt 
z najwyższej półki.

NAJWIĘCEJ Z UKRAINY – w woj. 
łódzkim pracuje już legalnie ok. 44 tys. cudzo-
ziemców, głównie obywateli Ukrainy. Wynika 
to ze zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS. Oczywi-
ście najwięcej obcokrajowców zarejestrowano 
w Łodzi, najmniej w zduńskowolskim oddziale 
ZUS.

SANEPID w Łasku zaleca w przypadku 
usuwania w gabinetach dentystycznych amal-
gamatu stomatologicznego, zawierającego  
50 proc. niebezpiecznej rtęci oraz metale cięż-
kie, by w żadnym przypadku nie trafiał on do 
kanalizacji, lecz utylizowany był zgodnie ze 
specjalnymi procedurami.

AURA sierpnia była łaskawa dla urlopo-
wiczów i wczasowiczów, ale nie dla rolników, 
którym susza zniszczyła sporo plonów. Odbi-
je się to także na cenach warzyw i owoców. 
Brak deszczu przyczynił się również do tego, 
że w lasach nie było grzybów, co dla amatorów 
prawdziwków, stojaków i kurek oznacza brak 
tych przysmaków na stołach.

WODY mało w rzekach i strumieniach 
w powiecie – to efekt długotrwałej suszy. Gra-
bia odsłoniła piaszczyste brzegi, trudno też po 
niej pływać kajakiem. I pomyśleć, że niegdyś 
na Utracie pojazdy poczty konnej z powodu 
wysokiego stanu wody w rzece nie mogły je-
chać w kierunku Kalisza…

Czy po kilkudziesięciu latach od urucho-
mienia kopalni i elektrowni w Bełchatowie 
możemy powiedzieć, w jakim stopniu te wiel-
kie inwestycje energetyczne spowodowały de-
gradację lasów w naszym regionie. Odpowie-
dzi na to pytanie udzielił nam nadleśniczy Nad-
leśnictwa Bełchatów Jarosław Zając.

- Kopalnia rozpoczęła swoją działalność 
w 1975 r. Z pewnością należy stwierdzić,  
że powstanie kopalni i elektrowni w sąsiedz-
twie Bełchatowa miało i ma wpływ na lasy 
i przyrodę regionu. Powstanie kopalni wiązało 
się z usunięciem połaci lasów, w celu rozpoczę-
cia odkrywkowego wydobycia węgla. Wycinka 
lasów wpłynęła także na walory krajobrazowe 
regionu. Także odwodnienie złoża z wykorzy-
staniem studni głębiowych negatywnie wpły-
wa na uwilgotnienie lasów. W szczególności 
ma to znaczenie dla lasów liściastych znajdu-
jących się na siedliskach wilgotnych. Znaczna 
część drzewostanów Nadleśnictwa Bełchatów 
to drzewostany sosnowe na siedliskach boro-
wych. W tym przypadku wpływ odwodnienia 
złoża jest minimalny lub pra-
wie żaden.

Wyprowadzenie mocy 
z elektrowni za pomocą linii 
napowietrznych wiązało się 
także z wycinaniem pasów 
w istniejących drzewosta-
nach. Na granicy pomiędzy 
drzewostanami a liniami 
energetycznymi istnieją za-
grożenia wynikające z bli-
skości linii wysokich napięć 
(potencjalne uszkodzenia li-
nii i ewentualne pożary lasu). 

Pieniądze, które w związ-
ku z funkcjonowaniem ko-
palni i elektrowni pojawiły  

W CIENIU WIELKIEJ 
KOPALNI
Gdy w połowie lat 70. ubiegłego wieku ruszyła wielka inwestycja energetyczna 
w Bełchatowie, pojawił się problem tzw. leja depresyjnego. W promieniu kilkudziesięciu 
kilometrów zaczęła znikać woda w studniach, co odbiło się fatalnie na funkcjonowaniu 
wielu gospodarstw rolnych. Później dały o sobie znać szkodliwe spaliny i związki 
emitowane do atmosfery, powodując m.in. zniszczenia lasów. Te ostatnie widać było 
szczególnie z samolotu. Obejmowały one olbrzymie obszary centralnej Polski.

się w niektórych gminach, ta że pośred-
nio wpływają na lasy regionu. Posiada-
nie środków pobudza gminy do inwe-
stowania, co skutkuje np. budową dróg.  
Te z kolei, w ramach tzw. specustawy drogo-
wej, często lokalizowane są na gruntach le-
śnych i powodują ich zmniejszanie. 

Należy wszakże zauważyć, że kopal-
nia rekultywuje tereny po eksploatacji węgla 
głównie w kierunku leśnym. Przyczynia się to  
do wzrostu lesistości, odbudowy zniszczonych 
drzewostanów, a także powoduje powstanie 
większych, zwartych kompleksów leśnych. 

A jak wielka Łódź wpływa dziś na lasy? 
Ograniczenie przemysłu, szczególnie tego 
szkodliwego dla środowiska, okazało się do-
broczynne dla wielkich podłódzkich komplek-
sów leśnych, m.in. w rejonie Pabianic, Łasku, 
Rzgowa i Tuszyna. Jednak i tutaj budowa no-
wych arterii komunikacyjnych spowodowała 
wycięcie wielu drzew.

(er)

Osadnictwo w rejonie Orchowa trwa-
ło bez przerwy do czasów Polski piastow-
skiej, a także współczesności, co wcale nie 
jest powszechne. Nasi przodkowie zmie-
niali miejsce pobytu, przenosili się do re-
jonów korzystniejszych do życia. Tymcza-
sem Orchów sprzyjał naszym praprzodkom. 

NAJdŁUŻEJ W ORChOWIE
Gdzie w gminie Łask odnotowano najdłużej trwające osadnictwo? Jak się okazuje, 
wcale nie w grodzie nad Grabią, ani w rejonie Kolumny. Tak, tak – naukowcy twierdzą, 
że od czasów kultury łużyckiej ludzie zasiedlali okolice dzisiejszego Orchowa. Tu przed 
II wojną światową archeolodzy odkryli ślady dawnego osadnictwa – liczne drewniane 
domy naziemne, a także cmentarzysko, czyli miejsce składania szczątków zmarłych. 

O czym to świadczy? Przede wszystkim 
o tym, że były tu bardzo korzystne warun-
ki do życia, nie brakowało wody, zwierzyny 
i ziemi nadającej się do uprawy. Było to tak-
że miejsce bezpieczne, bo otoczone z kilku 
stron wodą…

(P)
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A wszystko za sprawą realizacji międzynarodowego projektu współ-
pracy „Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, którego celem jest: 
„podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Dolina rzeki 
Grabi” oraz Federación de Municipios de Madrid poprzez utworzenie 
ścieżek questowych na obszarze LGD oraz wymianę doświadczeń w za-
kresie zintegrowanej promocji”. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 
na lata 2014-2020”.

Harmonogram spotkań był bardzo napięty, ale efekty zobaczymy już 
we wrześniu. Pierwsze spotkania - metodologiczne odbyły się już 15 i 16 
lipca 2019 r. w gminach: Zelów, Sędziejowice i Łask. Natomiast spotka-
nie informacyjne - w Łaskim Domu Kultury w dniu 17 lipca 2019 r. i było 
ono skierowane do wszystkich gmin członkowskich i osób chcących się 
zaangażować w pracę na rzecz tworzenia nowych qeustów. Spotkanie 
w ŁDK otworzyła Anna Doliwa – prezes zarządu LGD „Dolina rzeki 
Grabi”, a poprowadzili przedstawiciele Fundacji Mapa Pasji, współpra-
cujący z LGD przy tworzeniu nieoznakowanych tras turystycznych. 

NOWE qUESTy I REWIzyTA 
hISzPANóW
Ostatnie tygodnie Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi” i 9 gminom członkowskim upłynęły pod znakiem 
tworzenia nowych questów, spotkań informacyjnych, metodologicznych i wizyty studyjnej. 

Polski w 5-osobowym składzie, na czele z Juanem Carlosem Munoz 
- sekretarzem generalnym Federacion Municipios de Madrid (FMM), 
Jose Barcia Gonzalez – generalnym koordynatorem technicznym FMM, 
Javierem de los Nietos - burmistrzem El Boalo-Cerceda-Mataelpino,  
Roberto Cordero kierownikiem LGD ADI Sierra Oeste oraz Katarzyną 
Nadolską-Lekston.

Kolejny dzień to wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
i wyjątkowe spotkanie z Robertem Baryłą – członkiem Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego oraz Małgorzatą Sibińską – dyrektorem Departa-
mentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasi goście mieli moż-
liwość wzięcia udziału w pierwszej części szkolenia dla samorządow-
ców z woj. łódzkiego z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Druga część spotkania, odbyła się w gabine-
cie marszałka, podczas której rozmawialiśmy na temat realizacji projektu 
współpracy oraz zasad funkcjonowania LGD i samorządu. Robert Baryła 
przekazał na ręce Juana Carlosa Munoz podziękowania za współpracę 
i pogratulował innowacyjnego pomysłu, życząc powodzenia w realizacji 
projektu.

W godzinach popołudniowych przyszedł czas na przyjęcie gości 
z Hiszpanii i rozpoczęcie wizyty studyjnej. Równolegle z wizytą studyj-
ną, w dniach 18 i 19 lipca br. odbywały się spotkania metodologiczne 
w pozostałych gminach: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Widawa 
i Wodzierady. 

Wizytę studyjną rozpoczęto spotkaniem z udziałem Lidii Sosnow-
skiej – zastępca burmistrza Łasku i Anny Głowińskiej – skarbnika gminy 
Łask, które wraz z Anną Doliwa – prezesem zarządu LGD, przywita-
ły wyjątkowych gości na terenie gminy. Nasi partnerzy przyjechali do 

Po oficjalnych spotkaniach przyszła pora na zwiedzanie Łodzi oraz 
wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Dolina Koni” Wiktora 
Śpionka, które leży na trasie questu „Historia na ścieżkach natury”. W go-
spodarstwie agroturystycznym przywitała nas wójt gminy Dłutów – Gra-
żyna Maślanka-Olczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Dłutów i pre-
zes Dłutowskiego Klubu Motorowego - Tomasz Kmin oraz członkowie 
zarządu i rady LGD. Był to doskonały moment, aby zapoznać naszych 
gości z działaniami prowadzonymi przez LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Po zakończonym spływie kajakami na Widawce i zwiedzaniu Zelo-
wa wymieniano się doświadczeniami z zakresu funkcjonowania samo-
rządu i przygotowywania kolejnych questów.

Zwieńczeniem wizyty i czasem pożegnania, ale tylko do września, 
była wizyta w Lawendowej Barci oraz spacer po „Łazienkach Królew-
skich” i Starym Mieście w Warszawie. 

KB
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Po mszy nastąpił przemarsz na plac 11 Li-
stopada, gdzie ppłk. Krzysztof Gajos złożył 

Tradycyjnie, jak co roku 15 sierpnia odbyły się na łaskim placu 11 Listopada obchody Święta Wojska 
Polskiego, połączone z piknikiem wojskowym pn. „Wierni Polsce”. Uroczystości rozpoczęła msza święta 
w kościele garnizonowym, której przewodniczył ks. kapelan Marek Bolanowski. Udział w nabożeństwie 
wzięli przedstawiciele 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, parlamentarzyści, władze samorządowe, 
kombatanci, Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych oraz mieszkańcy miasta.

Dodatkowo w konkursie „Widawskie przysmaki” jury przypadły  
do gusty potrawy przygotowane przez KGW z Teodorów, które w ry-
walizacji zajęło trzecie miejsce, spośród 17 startujących rywalek z po-
wiatu łaskiego. To duża niespodzianka, biorąc pod uwagę fakt, że Koło 
powstało niespełna trzy miesiące temu, a już liczy 65 gospodyń. Koło 
z Teodorów w Widawie promowały Dominika Długosz, Iga Sidowska, 
Aleksandra Rejmonczyk, Sylwia Adamkiewicz, Teresa Janiszewska, 
Iwona Koziróg. W składzie jury oceniającym smak przygotowanych po-
traw znalazł się również starosta łaski Piotr Wołosz.

Rafał Szymczyk

PROMOWALI POWIAT ŁASKI
W niedzielę, 18 sierpnia br., w Widawie odbyły się dożynki gminno–powiatowo-parafialne. Wśród stoisk znaleźli się  przedstawiciele 
powiatu łaskiego, którzy wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Teodorów przygotowali pyszny poczęstunek. Na stoisku powiatu 
łaskiego można było skosztować gorący żurek, którym częstowały przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Łasku. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Teodorów w swoim debiucie kulinarnym częstowało przybyłych gości pieczonym kurczakiem, chlebem ze smalcem, 
kiszonymi ogórkami, pasztetem, a na deser - pysznymi domowymi wypiekami. Potrawy przygotowane przez powiat  łaski oraz 
gospodynie z Teodorów było tak pyszne, że rozchodziły się błyskawicznie. 

meldunek zastępcy dowódcy 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego ppłk. Krzysztofowi Bieniowi. 

Po złożeniu meldunku nastąpiło wciągnięcie 
narodowej flagi na maszt i odśpiewano hymn 
państwowy. Następnie ppłk. K. Bień zgodnie 
z rozporządzaniem ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka wręczył żołnierzom me-
dale, awanse oraz nominacje.

Głos zabrali przybyli na tę uroczystość 
goście: posłowie na Sejm RP Tadeusz Woź-
niak i Marek Matuszewski, którzy podzięko-
wali żołnierzom za ich służbę i poświęcenie. 
Obecni na uroczystościach byli również: se-
nator RP Maciej Łuczak, burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek, wicestarosta Łaski Teresa 
Wesołowska, przewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego Krzysztof Nowakowski, członek 
Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szcze-
paniak oraz radni Rady Miejskiej w Łasku: 
Aleksandra Kolasa, Przemysław Urban, Rafał 
Szymczyk, Justyna Kmiecik-Pasternak oraz 
Stanisław Kołodziejski.
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7 Po przemówieniach okolicznościowych 
odczytano apel pamięci, oddano salwę hono-
rową, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości. Na zakończenie 
głównych uroczystości odbyła się uroczysta 
defilada, która przemaszerowała wokół pla-
cu 11 Listopada. Zaraz po niej, dla wszyst-

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego przemówienia okolicznościowe wy-
głosili: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek  
i poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak. W imie-
niu senatora RP Macieja Łuczaka oraz posła 
na Sejm Krzysztofa Ciebiady listy odczyta-
li:  radna Rady Miejskiej w Łasku Aleksandra  
Kolasa i Wiktor Zientala. Po przemówieniach, 
proboszcz Parafii Garnizonowej w Łasku 
ksiądz Marek Bolanowski odmówił modlitwę 
w intencji poległych bohaterów walczących  
za  wolną Polskę. Następnie przybyłe delega-
cje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodle-
głości, oddając hołd bohaterom, którzy przez  

W hOŁdzIE POWSTAńCOM
1 sierpnia br. dokładnie w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Łask oddał hołd uczestnikom tego patriotycznego zrywu. 
O godz. 17 zawyły syreny. Również na placu 11 Listopada zgromadzeni uczcili pamięć walczących o niepodległą Polskę. 

63 dni dzielnie walczyli z przeważającymi siła-
mi niemieckiego okupanta.

O godzinie 19 odbyły się również uroczysto-
ści pod Pomnikiem Harcerzy na Placu Szarych 
Szeregów w Kolumnie. Organizatorem uroczy-
stości było Stowarzyszenie Polska Myśl Patrio-
tyczna Łask oraz Klub Radnych Zjednoczona 
Prawica Łask. Uroczystości rozpoczęły się od 
przemówienia starosty łaskiego Piotra Wołosza, 
który podkreślił bohaterskie czyny powstańców.

Głos zabrał również członek Zarządu Po-
wiatu Łaskiego Robert Szczepaniak. Następnie 
zebrani pod Pomnikiem Harcerzy goście, zło-
żyli kwiaty oraz zapalili znicze, oddając w ten 

- Szacuje się, że w wyniku eksterminacji dokonanej przez Ukraińską 
Powstańczą Armię i Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i przy wspar-
ciu ukraińskich  chłopów, na Kresach Wschodnich w bestialski sposób wy-
mordowano około 150 tys. Polaków. 22 lipca 2016 r. Sejm RP ustanowił 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraiń-

UCzCILI PAMIĘć POMORdOWANyCh NA WOŁyNIU
11 lipca br. w 76. rocznicę pamiętnej „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu Stowarzyszenie Polska Myśl Patriotyczna wraz  
z mieszkańcami Łasku uczciło pamięć ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Pod Pomnikiem 
Niepodległości na placu 11 Listopada zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze.

skich nacjonalistów na obywatelach II RP. Obchodzony on jest 11 lipca na 
pamiątkę tzw. Krwawej Niedzieli, kiedy to Ukraińcy w 1943 roku zaata-
kowali 99 polskich wsi i wymordowali około 8000 Polaków jednego dnia 
– podkreślił prezes Stowarzyszenia PMP w Łasku Robert Szczepaniak.

Rafał Szymczyk

Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta łaski Piotr Wołosz.
Rafał Szymczyk

KOLEJNA EdyCJA FESTIWALU SzTUKI „POCIąG dO KOLUMNy”
7 września br. odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Sztuki „Pociąg do Kolumny. Organizatorzy zapowiadają, iż tegoroczna edycja będzie 
podobna do zeszłorocznej. Pojawią się trzy strefy: artystyczna, gastro oraz chillout. Będzie można również obejrzeć Kolumnę na starych zdjęcia 
i rysunkach, które  zostaną wystawione na ulicy Piotrkowskiej. W strefie art. znajdą się rękodzieła, wyroby ceramiczne oraz z drewna. 

sposób cześć pamięci walczącym o wolną Pol-
skę. Po złożeniu kwiatów mieszkańcy wysłu-
chali piosenek oraz pieśni powstańczych.

Rafał Szymczyk

kich zgromadzonych na rynku mieszkańców,  
wystąpiła orkiestra wojskowa z Siedlec.

Na placu, od godziny 15 odbywały się rów-
nież występy zespołów artystycznych, można 
było spróbować żołnierskiej grochówki oraz 
obejrzeć wystawy statyczne.  

Rafał Szymczyk
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Na VI sesji Rady Gminy Buczek, która odbyła się w dniu 26 czerwca br., radni udzielili wójtowi 
Bronisławowi Węglewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. 
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Wykonanie dochodów i wydatków, na koniec 2018 roku, kształtowa-
ły się następująco: 

na plan dochodów w kwocie 23.965.935,40 zł, wykonanie wyniosło 
24.300.075,71 zł, co stanowi 101,39% planu. Z tego: 
a) dochody bieżące, plan 22.205.040,40 zł, wykonanie  
22.345.456,71 zł
b) dochody majątkowe, plan 1.760.895,00 zł, wykonanie  
1.954.619,00 zł.

Na plan wydatków w kwocie 24.463.411,00 zł, wykonanie wyniosło 
22.989.975,17 zł, co stanowi 93,98% planu. Z tego: 
a) wydatki bieżące, plan 20.390.445,00 zł, wykonanie wyniosło 
19.021.129,04 zł
b) wydatki majątkowe, plan 4.072.966,00 zł, wykonanie wyniosło 
3.968.846,13 zł.

Przy realizacji budżetu gminy Buczek zwrócono szczególnie 
uwagę na to, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, 
z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy plano-

waniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności, to znaczy, że dochody 
planowano na realnym poziomie, natomiast wydatki z uwzględnieniem 
zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na 
gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do realizacji bu-
dżetu dało wskaźnik 101,39% wykonanie dochodów budżetowych oraz 
oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,98%. Nie wpły-
wało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez 
gminę zadań. 

W roku 2018 podejmowane były starania mające na celu pozy-
skania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to środki w wysokości  
4.808,01 mln zł:
1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków 
w wysokości 135.050,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przy-
znane. Zrealizowano inwestycję na zadaniu które otrzymało to wsparcie, 
to jest: konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miej-
scowości Wola Bachorska.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przedstawiło pełne 
zestawienie wartości projektów unijnych dla każdej gminy w Polsce na 
lata 2014-2020. Gmina Buczek pozyskała 6.852.183 zł i zajęła I miejsce 
w powiecie łaskim z kwotą 1.346 zł przypadającą na jednego mieszkańca 
spośród gmin wiejskich.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny gmina Buczek została liderem w powiecie łaskim w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Pozostałe gminy wiejskie uzyskały 377 zł, Sędziejowic 264 zł, Wi-
dawa 257 zł, Wodzierady. Bardzo dobry wynik osiągnęła gmina Łask 
z kwotą 4.135 zł.

Realizowane projekty to przede wszystkim zasługa, tych którzy  
po nie wystąpili, ich inicjatywy i kreatywności.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców 
i wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu wokół 
Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Bachorzyn. 

Planowane działania przy realizacji projektu to 4 podstawowe  
zadania: 

1. Uprzątnięcie terenu wokół świetlicy poprzez  usunięciu krzaków 
i wysokich traw, zebranie śmieci  i ich wywózka, wyrównanie terenu 
i jego przygotowanie pod wysiew trawy i krzewów ozdobnych.

2. Posianie trawy, nasadzenie krzewów, zakupienie zadaszenia tara-
su wraz ze stołem i ławkami, utwardzenie terenu przy samym wejściu 
głównym do świetlicy, na którym znajduje się zadaszenie, przygotowa-
nie miejsca pod ognisko.

3. Posadowienie kamienia pamiątkowego, poświęconego historii 
miejscowości. Na kamieniu umieszczone zostanie logo gminy Buczek 
wraz z kilkoma zdaniami o sołectwie Bachorzyn.

4. Podsumowanie projektu na zorganizowanym pikniku integracyj-
nym, na którym między innymi przeprowadzony zostanie konkurs z wie-
dzy na temat sołectwa Bachorzyn oraz gminy Buczek. Uroczystość ta 
oprócz charakteru integracyjnego będzie także okazją do świętowania 
historycznego istnienia budynku, w którym mieści się świetlica.

Obecnie projekt znajduje się w trakcie realizacji. Dobiega końca 
wykonanie pierwszych dwóch zadań. Realizacja projektu przyczyni się 
do poprawy estetyki sołectwa, a budynek świetlicy wraz z przyległym  

Na liście projektów  „Granty dla sołectw” , które otrzymały  dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi, znajduje się sołectwo Bachorzyn. Ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Ocalić  
od zapomnienia – zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Bachorzyn”.

do niej terenem będzie wizytówką miejscowości. Dla społeczności Ba-
chorzyna obecnie Świetlica Wiejska jest centrum, wokół której zaczyna 
koncentrować życie miejscowości. 

Duże zaangażowanie przy pracach, dotyczących zarówno samej 
świetlicy, jak też zagospodarowania terenu wokół niej, wkłada działające 
w sołectwie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, które swoją aktywno-
ścią i pomysłami inspiruje innych, stanowi wzór aktywności społecznej.
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9 2) złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wspar-
cie inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bacho-
rzyn. Wszystkie trzy projekty zostały zrealizowane - pozyskane środki  
to kwota 14.966,91 zł. 
3) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie:  
VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą 
„Budowa systemu e-usług w gminie Buczek”. Wniosek został zaakcep-
towany i w dniu 29 listopada 2017 roku podpisano umowę na dofinanso-
wanie. Projekt zakładał wymianę wszystkich wodomierzy na takie, któ-
re umożliwiają odczyt radiowy. System daje możliwość płacenia faktur 
przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. Projekt został zakończony 
w roku 2018. Pozyskana kwota to 377.385,20 zł.
4) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod 
nazwą „Przedszkole na medal”. W dniu 6.06.2017 r. została podpisana 
umowa na realizację zadania. Część środków na realizacje zadania wpły-
nęła w formie zaliczki już w 2017 roku w wysokości 246.640,00 zł. W roku 
2018 wpłynęła pozostała kwota, tj. 392.521,94 zł. Do końca sierpnia 
2018 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone.
5) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą „Budowa targowi-
ska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek”. 
W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkow-
skim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 672.348,00 zł. 
W roku 2018 rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania 
planowane jest na 2019 rok.
6) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-
znanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Rozbudowa i przebu-
dowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą”. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszał-
kowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 250.587,00 zł. 
W roku 2018 rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania 
planowane jest na 2019 rok.
7) w roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na 
środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych z gminy Buczek. Ostateczna kwota pozyskanych środków to 
41.101,83 zł.
8) w roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę 
dotacji. Wysokość otrzymanych środków to 14.000,00 zł.

9) w czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwencji 
oświatowej dla gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. Z po-
zyskanych środków sfinansowano zakup pomocy naukowych dla Szkoły 
Podstawowej w Czestkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, fi-
zycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy był niezbędny ze względu na 
zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z re-
formą systemu edukacji. Pozyskana kwota to 51.335,00 zł.
10) w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą 
„Uczmy się dla życia”. Wniosek realizowany będzie przez Szkołę Pod-
stawową w Czestkowie. W ramach wniosku odbywać się będą zajęcia 
biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe będzie 
przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, nauczyciele 
podniosą poziom wykształcenia poprzez studia podyplomowe oraz szko-
lenia. Dzieci z dysfunkcjami będą miały możliwość korzystać z zajęć lo-
gopedycznych i sensorycznych. Możliwy jest również zakup pomocy na-
ukowych. W dniu 24 stycznia 2019 roku podpisano umowę o dofinanso-
wanie, od 1 lutego 2019 roku. Wartość projektu to 768.151.24 zł. Wkład 
własny 56.500,00 zł. Możliwa kwota do pozyskania to 711.651,24 zł. 
11) w dniu 14 września 2018 roku złożono wniosek do Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej  
nr 103115E Buczek - Józefatów w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana 
kwota to 758.449,00 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną. 
12) w 2016 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z RPOW 
2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania dot. przebudowy drogi 
gminnej 103110E Malenia - Grzeszyn. W roku 2018 inwestycja została 
zakończona. Pozyskana kwota dofinansowania, która wpłynęła na rachu-
nek gminy, to 1.388.605,00 zł.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych to 4.808.001,12 zł. 
Część z nich wpłynęła na rachunek budżetu gminy Buczek w roku 2018, 
część zasili budżet roku przyszłego. Podkreślić należy, że starania ma-
jące na celu pozyskiwanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finanso-
wania przynoszą wymierne efekty i są znaczącym elementem dochodów 
budżetu gminy Buczek. 

Budżet gminy w roku 2018 był stabilny i dobrze zaplanowany. Taki 
kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, 
z jednej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków  
zewnętrznych, z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi 
zasobami finansowymi. Przedkładając powyższe sprawozdanie pod-
kreślić należy, że budżet roku 2018 zamknął się nadwyżką operacyjną 
w wysokości 3.324.327,67 zł. Mamy nadzieję, że następny rok budżeto-
wy będzie równie udany, mimo problemów z nowymi zadaniami ciągle 
obciążającymi samorządy. 

Gmina nie posiada kredytów bankowych.

Organizacją imprezy zajęła się Danuta Czupryniak, sołtys Brodni, 
przy współudziale Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń, strażaków z miej-
scowej OSP, radnego Rady Gminy w Buczku Sławomira Walczaka. Duże 
podziękowania należą się sponsorowi imprezy, tj. BIOECO PJ z Brodni 
Dolnej. 

Warto podkreślić, że w oparciu o niewielkie fundusze można było 
zorganizować miłą imprezę integracyjną pozwalającą przy dźwię-

13  l ipca  br.  w  sa l i  OSP Brodnia  oby ła  s i ę  impreza   in tegracyjna  zorgan izowana   z  funduszy  zebranych 
przez  mieszkańców ws i  Brodnia  Górna ,  Brodnia  Do lna  Wi lkowyja . 

kach muzyki i spożywaniu grochówki doskonale się bawić. W impre-
zie uczestniczyło ponad 130 mieszkańców. Najmłodszym uczestnikom 
imprezy zorganizowano atrakcje w postaci zawodów sprawnościowych 
z nagrodami, były „zamki dmuchane”, słodycze i napoje.

Za naszym pośrednictwem pani sołtys pragnie serdecznie podzięko-
wać wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy.

Łódzki wojewódzki konserwator zabytków udzielił dotacji celowej dla pa-
rafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Buczku, ul. Parkowa 2,  
w wysokości 68.000 zł na realizację zadania pn. „Buczek, kościół pa-

rafialny pw. św. Jana Chrzciciela (XV w.): Prace konserwatorskie przy 
kruchcie południowej”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 
106.560,07 zł.
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Rolnicy poszczególnych gmin, bo tylko oni mogli głosować, wybra-
li swoich reprezentantów do Łaskiej Izby Rolniczej. W gminie Buczek 
zgłoszonych zostało trzech kandydatów: Bronisław Węglewski, Danuta 
Czupryniak i Sławomir Walczak.

W niedzielnym głosowaniu udział wzięło 319 rolników, co stanowi 
około 16% uprawnionych do głosowania, okazało się, że była to naj-
większa frekwencja w powiecie.

Spośród trzech zagłoszonych kandydatów tylko dwóch mogło za-

WybORy dO Izby ROLNICzEJ
28 lipca br. odbyły się wybory do powiatowej izby rolniczej w gminie Buczek jak również we wszystkich gminach powiatu łaskiego.

kwalifikować się do powiatu. Najwięcej głosów 282 otrzymał Bronisław 
Węglewski, drugie miejsce przypadło Danucie Czupryniak - 227 głosów, 
a trzecie miejsce zajął Sławomir Walczak - 57 głosów.

Przewodniczącym Łaskiej Izby został Bronisław Węglewski, delega-
tem do województwa Iwona Barbara Mamzer.

Gratulujemy wyboru i dziękujemy rolnikom za liczny udział w gło-
sowaniu.

W ramach działań projektowych, w dniach 
13-14 lipca odbył się wyjazd integracyjno-stu-
dyjny, podczas którego mieszkańcy sołectwa 
zwiedzali Białowieżę i Hajnówkę.

Po przybyciu do Hajnówki uczestnicy 
zwiedzili sobór Świętej Trójcy w Hajnówce. 
Prawosławny kapłan opowiedział nam o wy-
stroju cerkwi, symbolice oraz prawosławnych 
obrzędach.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Kultu-
ry Białoruskiej, gdzie przewodniczka w bardzo 
interesujący sposób przekazała nam informa-
cje o mniejszości białoruskiej w Polsce. Zapo-
znaliśmy się także z tym, co do dziś pozostało 
z dawnych zwyczajów i obrzędów, a także obej-
rzeliśmy sprzęty z życia codziennego dawnych 
mieszkańców tamtejszych terenów.

Kolejnym punktem wyjazdu był rezerwat 
Pokazowy Żubra, gdzie na żywo mogliśmy po-
dziwiać w całym majestacie - żubra, niekwe-
stionowanego króla puszczy, ponadto w rezer-
wacie można zobaczyć m.in. wilki, łosie, rysie 

Dzięki uzyskaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, udzielonej z budżetu województwa łódzkiego  
na rok 2019, w sołectwie Kowalew jest realizowany projekt pn. „TUTEJSI”- w poszukiwaniu własnej tożsamości. Łączna wartość 
projektu wynosi 12 550 zł, zaś kwota pozyskanej dotacji 10 000 zł.

i żubronie. W drodze do Białowieży odbyli-
śmy spacer ścieżką przyrodniczą Żebra Żubra. 
Pierwszy dzień wyjazdu zakończył się spotka-
niem integracyjnym na wolnym powietrzu.

Drugiego dnia w godzinach porannych 
mieliśmy okazję przyjrzeć się, w cerkwi 
św. Mikołaja w Białowieży, przygotowa-
niom do poświęcenia wyremontowanej 
świątyni oraz posłuchać podczas obrzędu, 
śpiewu chóru cerkiewnego. Później prze-
kroczyliśmy bramę Białowieskiego Parku 
Narodowego. Podczas wizyty w Muzeum 
Przyrodniczym mogliśmy zapoznać się  
z  dziedzictwem przyrodniczym i histo-
rycznym prastarego lasu, jakim jest Pusz-
cza Białowieska. Tutejsze ekspozycje pre-
zentują zjawiska przyrodnicze, mieszkań-
ców puszczy oraz sposoby historycznego 
użytkowania puszczy.

Ostatnim punktem podróży była wizyta  
na Jarmarku Żubra w Hajnówce. Jarmark był 
okazją do posmakowania regionalnych wypie-
ków kulinarnych, takich jak korowaj czy mar-
cinek, przygotowanych przez lokalne koła go-
spodyń. Chętni mogli się zaopatrzyć w lokalne 
rękodzieło oraz sporządzić samodzielnie mie-
szanki podlaskich ziół. Była to także okazja do 
podziwiania regionalnych strojów i posłucha-
nia muzyki w wykonaniu tamtejszych zespo-
łów obrzędowych.
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Potem kobieta z rakiem piersi staje się 
pacjentką, ma świadomość, że rak to choroba 
i z pełnym zaufaniem oddaje się w ręce lekarzy. 
Rak piersi jest nadal chorobą wstydliwą. 

Lata 80. – rodzi się świadomość, że na-
leży usprawnić swoje okaleczone ciało, rękę 
z obrzękiem limfatycznym, jak zachować 
sprawność. Dr Krystyna Mika z Centrum On-
kologii w Warszawie przenosi wzorce ame-
rykańskie polegające na tworzeniu organiza-
cji samopomocowych i systemu rehabilitacji 
kobiet z rakiem piersi do Polski. W 1987 
roku powstaje pierwszy w Polsce Klub Ko-
biet po Mastektomii, którego celem była: 
rehabilitacja, samopomoc, wzajemne wspar-
cie emocjonalne. Pojawiają się Ochotniczki 
(wolontariuszki) – pacjentki z doświadcze-
niem choroby nowotworowej, które wspie-
rają na oddziałach onkologicznych chore  
z rakiem piersi. 

Lata 90. - amazonki stają się aktywistkami, 
organizują akcje na rzecz profilaktyki i świado-
mości raka piersi. Odbywają się pierwsze szko-
lenia ochotniczek prowadzone przez członkinie 
amerykańskiej organizacji samopomocowej 
„Reach to Recovery” (Dąż do sprawności). 
W 1993 roku powstaje Federacja Polskich Klu-
bów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” (dziś 
pod nazwą Federacja Stowarzyszeń „Amazon-
ki). Obecnie kobieta z rakiem piersi to osoba 
wyedukowana, mająca wiedzę o swojej choro-
bie, edukatorka przekazująca tę wiedzę innym, 
osoba działająca na rzecz innych chorych.  
Aktualnie w Polsce działa 207 klubów zrzesza-
jących ok. 26.000 pacjentów. 

W tym gronie od 2004 roku znajduje się 
Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna. 
W latach 2004 – 2010 działało jako Klub Ama-
zonek przy Towarzystwie Przyjaciół Emerytów 
i Rencistów w Łasku, a od 15 stycznia 2010 
roku jako pełnoprawne stowarzyszenie zareje-
strowane w sądzie. Od 2015 roku mamy status 
organizacji pożytku publicznego (OPP). W cią-
gu 15 lat zmieniały się nasze siedziby. Obecny 
aktualny adres to ul. Łączna 1, budynek Przed-

HYMN  AMAZONEK 
słowa i muzyka Staszek Żabiński - Koszalin

W sercu was ludzie noszę 
W sercu za wami proszę
Z serca piosenki śpiewam
W sercu urazy nie mam. 
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych, 
wszystkich ludzi uszczęśliwię, 
tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba 
i nic więcej i nic więcej mi nie trzeba. 
Sercem do was przemawiam 
Serce miłością zaprawiam
Do serca troski zbieram 
Serce me dla was zamiera.
Nie ma rzeczy (...)

L a t a  7 0 .  -  k o b i e t a  c h o r a  n a  r a k a  p i e r s i  p e ł n i  r o l ę  o f i a r y,  n o s z ą c e j  s t y g m a t  ś m i e r t e l n e j 
c h o r o b y,  c z u j e  s i ę  z r a n i o n a ,  w y o b c o w a n a .  R a k  t o  t e m a t  t a b u ! 

szkola Publicznego nr 4. Spotkać się nami 
można w każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30 
i w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30, kie-
dy to mamy comiesięczne zebranie.          

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

Prowadzimy bardzo szeroką działalność 
wspierającą osoby w trakcie lub po przeby-
tej chorobie nowotworowej piersi. Działalność  
ta wymaga niestety środków. Podstawowym 
źródłem finansowania są składki członkowskie. 
Ponadto korzystamy z pomocy gminy Łask, po-
wiatu łaskiego, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łasku, Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. Trafiają się również darczyńcy (firmy 
i osoby indywidualne). Źródłem finansowania 
są też wpłaty z tytułu 1%.

Nasza działalność wspierająca to m.in.:
- systematyczna rehabilitacja ruchowa prowa-
dzona przez dyplomowana rehabilitantkę 
- pomoc psychoterapeuty w formie warsztatów 
psychoterapeutycznych oraz indywidualnych 
„seansów” 
- organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wy-
poczynkowych
- organizowanie spotkań integracyjnych 
na które oprócz obchodu jubileuszu złożyła  
się również wojewódzka spartakiada amazonek 
organizowana każdego roku przez inny z 13 klu-
bów z terenu województwa łódzkiego. 

Uroczystości rozpoczęły się 28 czerwca w go-
dzinach południowych, kiedy to 52 amazonki ze 
stowarzyszeń województwa łódzkiego zjechały 
do Ostrowa. W tym dniu zaprezentowałyśmy ko-
leżankom nasz piękny Łask (kolegiatę, Muzeum 
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Historii Łasku i największą atrakcję - lotnisko 
wojskowe). Wieczorem odbyła się integracyjna 
zabawa pod hasłem SABAT CZAROWNIC. Były 
wiedźmy, czarownice, miotły, balony – było mnó-
stwo zabawy i śmiechu. Pełen relaks! 

Naszym sojusznikom i przyjaciołom wrę-
czyłyśmy bursztynowe łuki. Otrzymali je: 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, starosta 
łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Weso-
łowska, kier. PCPR Aleksandra Gabryjączyk, 

dyr. łaskiego oddziału Banku Spółdzielcze-
go Małgorzata Grzegorzewska, dyr. Przed-
szkola Publicznego nr 4 Hanna Waśniewska,                                  
dyr. Łaskiego Domu Kultury Adam Łoniewski, 
dyr. Narodowego Instytutu Samorządu Teryto-
rialnego Iwona Wieczorek.                          

Jeśli masz problem ze swoim zdrowiem 
lub zdrowiem osoby bliskiej, masz wątpliwo-
ści – przyjdź do nas. Wysłuchamy, poradzimy 
co robić, wskażemy konkretną pomoc. Kontakt 
z nami w każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30 
lub w drugi czwartek miesiąca w godz. 16.30 – 
18.00 przy ul. Łącznej 1 (Przedszkole Publicz-
ne nr 4).
Kontakt telefoniczny:
prezes Jolanta Owczarek 783 674 963; 
sekretarz Grażyna Baranowicz  510 130 055. 
Kontakt e-mailowy:
amazonki kolumna@gmail.com
strona internetowa:
www.amazonkikolumna.pl

Ewa Duńska-Stemplewska

W artykule wykorzystano informacje z wy-
wiadu, jakiego udzieliła prezes Federacji Sto-
warzyszeń „Amazonki” Krystyna Wechman,  
w programie TVP3 Echa Dnia.

Całodobowe dyżury F-16 to nic nowego na tutejszym lotnisku. Przed 
laty dyżurowały tu m.in. MiG-21, które w przypadku alarmu w ciągu 
kilku minut startowały z pobliskiego pasa.

 Wspomniana modernizacja lotniska 32. BLT związana była głów-
nie z wydłużeniem o pół kilometra drogi startowej i modernizacją ist-
niejącego już 2,5-kilometrowego odcinka. W ramach 
tych prac wykonano m.in. odwodnienie pasa starto-
wego ułatwiające odprowadzanie wody deszczowej, 
zmodernizowano również oświetlenie, pojawił się 
system informujący o oblodzeniu, a także system do 
awaryjnego hamowania przy pomocy haka, jak to jest 
np. na lotniskowcach. Szczególnie w trudnych wa-
runkach atmosferycznych taki hak może ułatwić pilo-
towi lądowanie. Wszystkie te działania służą głównie 
poprawie bezpieczeństwa, a wydłużenie drogi starto-
wej umożliwi przyjmowanie największych maszyn 
wojskowych.

 Przedłużenie drogi startowej o 500 metrów sfinan-
sowali Amerykanie, zaś strona polska odpowiedzialna 
była za modernizację 2,5-kilometrowego odcinka pasa 
startowego. Dzięki tym inwestycjom lotnisko 32. BLT 
należy dziś do najnowocześniejszych w Europie i być 
może w przyszłości przyjmie F-35, do zakupu których 
przymierza się Polska. Jak twierdzą specjaliści, lotni-
sko 32. BLT jest dziś najlepiej przygotowane do przy-
jęcia tych nowoczesnych maszyn.

F- 1 6   P OWRóC I Ł y
Po dwóch latach przerwy, spowodowanej modernizacją  lotniska 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, powróciły do Łasku 
F-16. „Jastrzębie” rozpoczęły już normalną służbę, m.in. pełniąc całodobowe dyżury związane z ochroną polskiego nieba 
i wschodniej flanki NATO. Para maszyn w ciągu kilku minut może być poderwana w powietrze, by pospieszyć z pomocą, 
np. jakiejś maszynie  pasażerskiej mającej kłopoty, jak to było przed laty, gdy jeden z odrzutowców lądował na Okęciu  
„na brzuchu” z powodu niewysunięcia się podwozia, lub zlokalizować intruza na naszym niebie.

21  września br. na lotnisku odbędzie się piknik połączony z symbo-
licznym zakończeniem modernizacji drogi startowej i powrotem F-16 do 
macierzystych hangarów. Będzie więc okazja do oglądania wielu maszyn, 
w tym także F-16 w locie. Wojsko zapowiada także wiele innych atrakcji.

(PO)
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Największym znawcą tych małych znaków książkowych w regionie 
jest z pewnością łodzianin Mirosław Zbigniew Wojalski. Ten emeryto-
wany nauczyciel, animator kultury i autor wielu książek oraz artykułów 
prasowych ma na koncie sporo  cennych opracowań o Łodzi i jej zabyt-
kach, jak mało kto zna historię techniki, w tym m.in. tramwajów, od pra-
wie trzydziestu lat prowadzi z powodzeniem Widzewską Galerię Exlibri-
su, której gościny użycza tamtejszy Dom Kultury „502”. 

To jedna z nielicznych tego typu inicjatyw. Wojalski prezentuje głów-
nie znaki książkowe ze swoich zbiorów, ale też zaprasza znakomitych 
kolekcjonerów z całej Polski. A tych jest, jak się okazuje sporo. Ostatnio 
w galerii na Widzewie zaprezentował ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Ba-
tury, znakomitego twórcy ponad 1000 pięknych znaków książkowych, 
ale pokazywane tu były także zbiory m.in.: Henryka Płóciennika. Józefa 
Golca, Ryszarda Bandosza czy Anety Kowalczyk.

Czym jest exlibris, dlaczego jest przedmiotem dumy i adoracji za-
równo twórców, jak i posiadaczy? To niewielki znak graficzny zdobiący 
zbiory książkowe, nadający im szczególnego charakteru i smaku (ex li-
bris – z księgozbioru). Te niewielkie elementy projektują często wysokiej 
klasy graficy, nadając im kształt małych dzieł sztuki. Właśnie ze względu 
na te rysunki exlibrisy są traktowane podobnie, jak cenne znaczki pocz-
towe.

Jest jeszcze jeden powód popularności wśród kolekcjonerów tych 
znaków książkowych. M. Wojalski nie mówi tego wprost, podobnie 
zresztą jak od lat w tej pasji wspierająca go żona Zofia, ale niebagatel-

Exlibrisy – owe małe książkowe dzieła sztuki, towarzyszą nam przynajmniej od XVI stulecia. Były niegdyś ozdobą i elementem 
charakterystycznym wielkich kolekcji książkowych i znamienitych bibliotek, szczycili się też nimi wielcy bibliofile. W dobie książek 
komputerowych wychodzą z mody, ale wciąż nie brak zbieraczy i twórców exlibrisów. Od wieków tworzą je najwięksi artyści graficy. 
Sporą kolekcję własnych exlibrisów posiada łaska biblioteka publiczna, posiadają je też mieszkańcy grodu nad Grabią.
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ną rolę odgrywa to, że exlibrisy zajmują bar-
dzo mało miejsca, co w ciasnych mieszkaniach 
blokowych ma duże znaczenie. Po prostu tysią-
ce exlibrisów można przechowywać zaledwie 
w kilku pudełkach po butach.

Pierwszy polski exlibris pojawił się w 1516 
roku. Wykonano go dla Macieja Drzewickiego 
z Drzewicy (ziemia opoczyńska), arcybiskupa, 
dyplomaty i bibliofila. Własnymi znakami, jak 
się okazuje, od pięciu wieków zdobione są naj-
cenniejsze polskie księgozbiory. Nawet XIX-
-wieczna Łódź, uchodząca długo za pustynię 
kulturalną, już w pierwszej połowie XIX wieku 
miała swoje exlibrisy. Dziś ich tworzeniem zaj-
mują się najwybitniejsi twórcy, stąd tak wiel-
ka ranga tych małych znaczków książkowych. 
Właśnie we wspomnianej widzewskiej galerii 
na ponad 100 wystawach można je było podzi-
wiać i smakować.

M. Z. Wojalski  nie tworzy exlibrisów,  
ale je kolekcjonuje. Zorganizował wiele wystaw 

tematycznych, np. z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości pokazał białego 
orła – godło państwa opolskiego na exlibrisach, 
przed laty tematem wystaw był m.in. kosmos, 
muzyka, kobieta, motywy patriotyczne, kwiaty. 
Wojalski jest zakochany w tych małych dzieł-
kach sztuki. Dlaczego właśnie w nich? Bo mają 
duszę, każdy wiąże się z jakąś postacią, a po-
nadto w mieszkaniu w bloku na Widzewie… nie 
zajmują zbyt dużo miejsca.

 W lutym 2017 roku M. Z. Wojalski za-
prezentował 80 exlibrisów z okazji swoje-
go 80-lecia. Były to znaki wykonane przez 
twórców i ofiarowane Wojalskiemu z hołdzie  
za prowadzenie galerii, ale też exlibrisy nawią-
zujące do jego zainteresowań, np. zabytkami 
czy turystyką.

 A exlibrisy łaskie? Ma ich sporo bibliote-
ka publiczna. Niektóre są niepospolitej urody 
i można je czasami podziwiać na okolicznościo-
wych wystawach. Dzięki uprzejmości dyrekcji 
tej placówki publikujemy część tej kolekcji.

(RP)
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W Filiach bibliotecznych we Wrzeszczewicach i Bałuczu 
w pierwszym tygodniu wakacji królowały  gry planszowe, krzy-
żówki, labirynty i oczywiście mnóstwo zagadek. Odbyła się rów-
nież pogadanka przyrodnicza na temat owadów oraz  warsztaty  
pn. „Savoir-vivre przy stole”. Uczestnicy zmagali się z dość praco-
chłonną sztuką składania serwetek i poznali zasady prawidłowego 
układania  sztućców na talerzu. Na zajęciach z arteterapii, dzieciaki 
tworzyły  balonowe gniotki,  koralikowe formy i  przepiękne  sznu-
ry korali. Powstały także kolorowe dzieła z pianki kreatywnej oraz 
wakacyjne pejzaże na papierowych talerzach.                  

W ostatnich  dniach  Aktywnych Wakacji wyruszyliśmy w ple-
ner - na leśną polanę. Tam biwakowaliśmy, podziwiając otaczają-
cą nas przyrodę i podjadając smakołyki. Naszemu leniuchowaniu 
dzielnie towarzyszyły książki – czytaliśmy tryskającą humorem po-
wieść  pt. „Wicek w leśniczówce, czyli wakacje z babami”  i prze-
pełnione przygodami opowiadanie „Wakacje u dziadków”. 

Quest po Kolumnie, wycieczka do miejscowego Nadleśnictwa, 
koralikowe szaleństwo i warsztaty z ozdabiania toreb ekologicz-
nych, to tylko niektóre z licznych niespodzianek, jakie czekały na 
dzieci w Bibliotece w Kolumnie. Dużym powodzeniem cieszyły się 
zajęcia kulinarne, podczas których uczestnicy samodzielnie przy-
gotowali pizzę z ulubionymi składnikami. Dzieci wałkowały ciasto, 
smarowały sosem pomidorowym i  układały na nim produkty.   

AKTyWNE WAKACJE z bIbLIOTEKą
Za nami koniec wakacyjnej laby, więc nadszedł czas na podsumowanie działań bibliotecznych 
zorganizowanych w ramach akcji „Aktywne Wakacje 2019”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła także zabawa w Indian, 
którą rozpoczęto od  nadania uczestnikom oryginalnych imion 
i zrobienia indiańskich pióropuszy. Po stworzeniu wioski z praw-
dziwymi tipi, na dobre  rozpoczęto zabawę - zaklinano deszcz spe-
cjalnym tańcem, tropiono jaszczurki oraz utworzono totem, który 
połączył małych Indian z mitycznymi przodkami. 

Jak co roku, również w filii dla dzieci nie zabrakło wakacyjnych 
atrakcji. W każdy lipcowy wtorek razem z Akademią Małych Arty-
stów przeprowadzono zajęcia plastyczne z elementami arteterapii. 
Wykorzystano nieoczywiste materiały do tworzenia małych dzieł 
sztuki, m.in. malowano nitką oraz ozdabiano kamienie. Oczywiście 
nie obyło się bez elementów książkowych – udało stworzyć się  je-
dyne w swoim rodzaju brokatowe zakładki do książek. 

Tradycyjnie już zawitaliśmy do Komendy Powiatowej  Poli-
cji w Łasku.  Dzieciaki, jak zawsze były  ciekawe tajników pracy 
naszych funkcjonariuszy. A zwiedzanie komisariatu i policyjne-
go radiowozu było dla nich wielką przyjemnością. Byliśmy także  
w  kolegiacie i Muzeum Historii w Łasku, gdzie dowiedzieliśmy 
się m.in. jakie skarby kryją się w wieży naszego kościoła oraz jak 
wyglądało codzienne życie łaskowian przed laty. 

W celu przybliżenia historii, wybraliśmy się na questing do Par-
ku Miejskiego. Wielkim wakacyjnym hitem okazała się wycieczka 
edukacyjna do Zagrody Młynarskiej w Uniejowie oraz do Zoo Sa-
fari w Borysewie. W Zagrodzie dzieci uczestniczyły w lekcji „Abe-
cadło o chlebie”, zwiedzały stary wiatrak oraz samodzielnie wypie-
kały podpłomyki. W drugiej części wycieczki zwiedzano kolejką 
zoo oraz wzięto udział w lekcji poświęconej wodnemu światu. 

Wakacyjne atrakcje przyniosły dzieciom mnóstwo pozy-
tywnych emocji, a zarazem były świetną okazją do połącze-
nia przyjemnego  z pożytecznym. Serdecznie dziękujemy na-
szym partnerom: gminie Łask - za sfinansowanie działań w ra-
mach akcji „Aktywne Wakacje”, Stowarzyszeniu Rękodzieła 
Łaskiego „Szuflandia”, Komendzie Powiatowej Policji w Ła-
sku, Nadleśnictwu w Kolumnie, ZSO w Kolumnie, Magdale-
nie Klimczak i Annie Robak - za nieocenioną pomoc w przygo-
towaniu wakacyjnych wydarzeń, a także wszystkim uczestnikom.  
Do zobaczenia za rok!                                     

A. Wachowska, M. Zajączkowska

Na 

Zdjęcie to wykonano ponad pół wieku temu - 30 września 
1967 r. Przedstawia jeden z bloków Łaskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, do którego wprowadziło się 50 rodzin.  
W sytuacji olbrzymiego głodu mieszkaniowego było to 
wielkie wydarzenie w życiu ŁSM i miasta. 

 Zresztą na każdy kolejny blok w tamtych latach oczeki-
wano z utęsknieniem,  bowiem kolejka  w Łaskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej była bardzo długa. Właściwie dopiero w XXI 
wieku sytuacja pod tym względem stała się lepsza, co nie ozna-
cza, że udało się  w pełni zaspokoić potrzeby mieszkaniowe.

Dziś młode pokolenie łaskowian nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że pół wieku temu głód mieszkaniowy był jednym 
z najważniejszych problemów, przed którym stały władze 
miejskie. Niestety gospodarka scentralizowana i brak mate-
riałów budowlanych były barierą nie do pokonania…

(Saw.)

PONAd PóŁ WIEKU TEMU
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Pani Aleksandra Andrysiak (z d. Ponińska), choć mieszka w gminie Łask, całe swoje zawodowe życie związała  
z Sędziejowicami i poświęciła je osobom potrzebującym. W lipcu br. przeszła na zasłużoną emeryturę.

Bezpośrednio po ukończeniu 2-letniego Medycznego Studium 
Pracowników Socjalnych w Łodzi, w 1979 roku rozpoczęła swoją 
pierwszą pracę w Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach, jako jedyny 
pracownik socjalny. Wówczas pomoc społeczna podlegała pod Mi-
nisterstwo Zdrowia.

Po reorganizacji w 1990 roku pomoc społeczna została prze-
kazana samorządom i w tym celu utworzono Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. 
Pani Oli, bo tak ją nazywali zarówno przełożeni, współpracownicy, 
jak i podopieczni, jako doświadczonemu pracownikowi służb so-
cjalnych, Zarząd Gminy Sędziejowice powierzył kierowanie tą pla-
cówką. Od 1998 roku w ramach GOPS funkcjonował  Środowisko-
wy Dom Samopomocy, który działał w tej formie organizacyjnej do 
2011 roku, a pani Andrysiak była jego współtwórcą. 

Przez wiele lat pełniła też funkcję skarbnika w Towarzystwie 
Społeczno-Kulturalnym, w ramach którego organizowano pomoc 
żywnościową dla mieszkańców, osób samotnych i niepełnospraw-
nych. Sumiennie wykonywała swoje obowiązki, postrzegając je 
jako swoistą misję i zawsze z troską rozwiązywała najtrudniejsze 
problemy każdego, kto się do niej zgłaszał.

Na spotkaniu podsumowującym wieloletnią pracę z udzia-
łem byłego wójta Jerzego Kotarskiego i obecnego Dariusza  
Cieślaka oraz współpracowników, obsypana została podziękowa-
niami, kwiatami i życzeniami spędzenia wspaniałych wielu lat  
na emeryturze.

MP

Program Dożynek:
11.30 - Korowód dożynkowy - zbiórka na placu przy OSP w Grabnie.
12.00 -  Msza święta w kościele parafialnym w Grabnie. Wręczenie chle-

ba dożynkowego oraz poświęcenie wieńców.
13.10 -  Przemarsz korowodu dożynkowego. Koncert Gminno-

Strażackiej Orkiestry Dętej „DRUH”.
13.35 -  Część obrzędowa.
14.45 -  Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice.
15.00 -  Część artystyczna Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.
16.30 -  Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci.
17.00 -  Podziękowania dla sołectw prezentujących stoły dożynkowe. 
19.00 -  Koncert zespołu „Freaky Boys”.

Dodatkowe atrakcje: wesołe miasteczko, warsztaty gry na bębnach, 
darmowe animacje dla dzieci, stoiska wystawiennicze, stoiska gastrono-
miczne, darmowa grochówka dla wszystkich.

Komitet Organizacyjny Święta Plonów
zaprasza na Dożynki Gminno-Parafialne 

„Grabno- Zamość 2019”, 
które odbędą się 8 września 2019 r.
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Jeszcze niedawno, bo w 2018 r., sędziejowiccy piłkarze po ostatnim 
meczu sezonu 2017/2018 z LZS Chrząstawa (5:0) zapewnili sobie zwy-
cięstwo w rozgrywkach i awans do klasy A. Tym sukcesem cieszyli się 
zaledwie rok, bo w czerwcu 2019 r. po wygranym na własnym boisku 
ostatnim meczu sezonu zasadniczego klasy A z KS UNIA Sieradz Męka 
(3:1) nasza drużyna zajęła 2. miejsce i świętowała awans do klasy okrę-
gowej.

Brawa dla piłkarzy, trenera i całego Zarządu! Gratulujemy! Życzymy 
sukcesów w rozgrywkach tegorocznego Pucharu Polski, rozpoczynają-
cych się już w sierpniu.

GKS Sędziejowice

Gminny Klub Sportowy Sędziejowice rozpoczął działalność 
w 2015 r. i przez kolejne lata doskonalił kunszt piłkarski, miał 
na swoim koncie wiele udanych imprez, aż przyszedł czas na 
osiągnięcia na miarę.

Celem półkolonii było zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu 
życia i kondycji fizycznej, propagowanie wśród dzieci czynnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu. W ramach wypoczynku dzieci uczestni-
czyły w wyjazdach na basen do Kleszczowa, zwiedziły Ośrodek Kultury 
Leśnej w Gołuchowie, gdzie pod opieką przewodników zwiedziły Mu-
zeum Leśnictwa oraz Pałac Czartoryskich. Podczas wyjazdu do Niebo-
rowa zwiedziły Pałac Radziwiłłów oraz park Arkadia. Odwiedziły także 
Ratusz w Zduńskiej Woli, gdzie obejrzały film pt. „Sekretne życie zwie-
rząt domowych 2”.

Uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Sędziejowicach oraz Łaski Dom Kultury. Pod okiem wy-
chowawców rozwijały swoje talenty plastyczne, muzyczne i sportowe.

Również w ZSO nr 1 w Sędziejowicach 30 dzieci z terenu gminy Sę-
dziejowice spędziło 12 lipcowych dni na półkoloniach letnich dofinanso-
wanych ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników. W trakcie półkolonii dzieci uczestniczyły w wycieczkach do 

WAKACyJNE WSPOMNIENIA
Od 1 lipca do 12 lipca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach odbyła się VII edycja półkolonii 
„Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu” dla 45 dzieci. W szkole na czas trwania półkolonii udostępnione zostały 
pomieszczenia klasowe, kuchnia wraz z jadalnią, hala sportowa oraz plac zabaw wraz z fachową pomocą pracowników 
administracji i obsługi. Kadrę półkolonii stanowili nauczyciele ZSO nr 1 w Sędziejowicach.

EC-1 w Łodzi, na basen do Kleszczowa i aquaparku w Sieradzu oraz  
do kina Ratusz w Zduńskiej Woli. Uczestnicy półkolonii codziennie 
otrzymywali dwa posiłki, a także owoce i soki.

Zorganizowane zostały również przez parafię w Sędziejowicach 
czerwcowo-lipcowe warsztaty artystyczno-liturgiczne w Poroninie dla 
42 osób.

Sołectwa Brzeski, Podule, Grabno, Siedlce, Kamostek, Pruszków, 
Przymiłów oraz Grabia zorganizowały pikniki z okazji Dnia Dziecka,   
a tradycyjna Sobótka odbyła się w Marzeninie i Grabnie. Imprezy te były 
dla dzieci z gminy Sędziejowice alternatywą na spędzenie wolnego czasu.

Ponadto w okresie wakacyjnym w sołectwach Kamostek, Kozuby 
i Lichawa oraz przy kościele parafialnym w Sędziejowicach odbyły się 
pikniki rodzinne, których celem była integracja mieszkańców i zagospo-
darowanie czasu dla najmłodszych.

Udane wakacje dzieci to naładowane baterie do nauki w nadchodzą-
cym roku szkolnym.

W. Komorowski
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NAbRAŁEM POKORy
ROZMOWA Z SENATOREM MACIEJEM ŁUCZAKIEM

- Niebawem miną cztery lata od kiedy pełni Pan funkcję senatora 
RP. Jaki to był dla Pana okres?

- Przede wszystkim był to jeden z bardziej intensywnych okresów 
w moim życiu. To jednocześnie czas obfitujący w bardzo wiele wydarzeń 
– kulturalnych, historycznych, ale też czas tematów trudnych do rozwią-
zania. Na pewno każde z nich czegoś mnie w życiu nauczyło. Jestem 
wdzięczny moim wyborcom za to, że w poprzednich wyborach zaufali 
mi, oddali na mnie swoje głosy i przyczynili się do objęcia przeze mnie 
funkcji parlamentarzysty. Od samego początku powtarzałem, że w Se-
nacie będę wiernie służył obywatelom, ponieważ wychodzę z założenia,  
że każda osoba pełniąca funkcje publiczne powinna właśnie służyć, a nie 
„rządzić”. Patrząc na całokształt moich działań jako senatora, mam po-
czucie, że słowa dotrzymałem. 

- Proszę w takim razie powiedzieć, czym zajmował się Pan  
w Senacie w trakcie kadencji?

- Mam zaszczyt brać udział w pracach dwóch komisji: Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, gdzie pełnię funkcję wi-
ceprzewodniczącego, oraz Komisji Środowiska. Przedmiotem działania 
pierwszej z nich jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą, utrzymy-
wanie więzi z osobami polskiego pochodzenia oraz ochrona dziedzictwa 
polskiej kultury i historii poza granicami naszego kraju. Podczas spotkań 
i wyjazdów miałem okazję zapoznać się z problemami, z jakimi bory-
kają się osoby polskiego pochodzenia za granicą. Był to również czas 
wzruszeń i dumy z powodu tak silnie kultywowanej tradycji polskiej 
w różnych częściach świata. Komisja Środowiska natomiast zajmuje się 
ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego, gospodarką wodną, 
geologią, gospodarką leśną oraz łowiectwem.

- Przejdźmy teraz do spraw lokalnych, w jaki sposób udało się 
Panu przyczynić do rozwoju regionu, z którego otrzymał Pan man-
dat senatora?

- Od początku swojej działalności jako parlamentarzysta staram się 
jak najlepiej wypełniać obowiązki w terenie – w moim okręgu wybor-
czym, na który składają się trzy powiaty: łaski, pabianicki oraz zgierski. 
Przykładów mojego wkładu na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego 
jest wiele: pomoc w pozyskaniu rządowych środków na budowę Przed-
szkola Publicznego w Widawie, wartość 
inwestycji ok. 5 mln zł, Posterunku Policji 
w Widawie, wartość inwestycji ok. 3,8 mln 
zł oraz Środowiskowego Domu Pomocy 
Społecznej w Łasku. Jako członek Senac-
kiej Komisji Strażackiej staram się dbać 
o stały rozwój jednostek OSP z terenu mo-
jego działania, chcąc w ten sposób wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz ich mienia. Podczas mijającej kaden-
cji udało się uzyskać środki na zakup wo-
zów strażackich - Widawa, Wodzierady, 
Ksawerów, Kazimierz, Czołczyn, Pucz-
niew, Jerwonice. W ostatnim czasie zostały 
również przyznane środki na zakup kolej-
nych 4 samochodów ratowniczo - gaśni-
czych z mojego okręgu wyborczego, w tym 
dla OSP w Łasku, co jest dużym sukcesem. 
Z uwagi na szacunek dla strażaków oraz 
chęć podniesienia ich ochrony indywidu-
alnej podczas akcji, nawiązałem współpra-
cę z Funduszem Składkowym KRUS oraz 
WFOŚ. Dzięki tej współpracy wielu jed-
nostkom OSP przyznano dofinansowania 
w kwocie do 30.000 zł na zakup sprzętu, 
wyposażenia oraz umundurowania. Ponad-

to w ramach poprawy bezpieczeństwa ludności, szczególnie z terenów 
wiejskich, dzięki pomocy jednostek OSP przeprowadziłem kilkukrotnie 
akcję montażu czujek tlenku węgla oraz dymu. 

- Panie Senatorze, poza tymi dużymi inwestycjami dba Pan 
w sposób szczególny o najmłodszych mieszkańców naszego regionu, 
proszę powiedzieć w jaki sposób? 

- Jak wiemy, młodzi ludzie są przyszłością naszego narodu. Przez 
cały okres pracy Senatora starałem się pielęgnować wartości, o które 
dzielnie i wytrwale walczyliśmy od pokoleń. Dlatego co roku organi-
zuję dla dzieci oraz młodzieży liczne konkursy dotyczące żołnierzy wy-
klętych, ustanowienia Konstytucji 3 Maja czy też wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Ponadto organizuję wycieczki historyczne do Sejmu, 
Senatu, Belwederu czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Poza sferą 
historyczną staram się również wspierać rozwój sportowy naszych naj-
młodszych. Organizuję liczne turnieje piłki nożnej, halowej, wyjazdy na 
mecze – ostatni duży wyjazd do Bełchatowa na turniej siatki męskiej. 
Nie zapominam również o terenach wiejskich, które są bliskie mojemu 
sercu – moje biuro senackie, dzięki wsparciu Funduszu Składkowego 
KRUS organizuje kolonie i zimowiska dla dzieci rolników – Jastrzębia 
Góra, Stegna, Poronin, Bukowina Tatrzańska. Za niewielkie pieniądze 
najmłodsi mogą wypocząć w pięknej scenerii. Także tych inicjatyw jest 
naprawdę wiele.

- Podsumowując, zbliżają się kolejne wybory, kończy się obecna 
kadencja, co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom naszego regio-
nu?

- Obecny okres to czas podsumowań i przemyśleń. Jako sena-
tor ziemi łaskiej, pabianickiej i zgierskiej starałem się jak najlepiej 
służyć mieszkańcom. Wielu z nich zgłaszało się do mojego biura 
z problemami, wielokrotnie interweniowałem. Tak jak wspomina-
łem na początku rozmowy, ostatnie cztery lata wiele mnie nauczyły, 
nabrałem pokory do wielu spraw. Mam nadzieję, że w nadchodzą-
cych wyborach mieszkańcy zaufają mi, dzięki czemu będę mógł 
dalej skutecznie pracować dla rozwoju powiatów z mojego okręgu 
wyborczego. 

KK
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Sto lat działalności to historia kilku pokoleń strażaków ochotni-
ków, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych. Rok 1919  
to data oddania do użytku drewnianej, krytej dachówką, remizy strażac-
kiej, wokół której w okresie międzywojennym skupiało się całe życie 
kulturalne wsi. W czasie wojny okupant hitlerowski zarekwirował zgro-
madzony tam sprzęt strażacki: konny wóz pożarniczy, hełmy, mundury 
i inne niezbędne wyposażenie.

W 1953 r., przy ogromnym wysiłku strażaków i mieszkańców, 
w miejscu drewnianego powstał murowany budynek strażnicy. Odby-
wały się tu przedstawienia teatralne, zabawy taneczne, przyjeżdżało kino 
objazdowe. W tym samym roku jednostka za zasługi i zaangażowanie 
w prace społeczne otrzymała sztandar. W 1960 r. zakupiono od wojska 
pierwszy samochód „Lublin”, a straż otrzymała pierwszą motopompę. 
W latach 1968-78 przy straży działała orkiestra dęta. 

W 1978 r. wysłużonego „Lublina” zastąpił samochód gaśniczy 
GBAM typu „Star 25”. Obecnie jednostka dysponuje lekkim samocho-
dem typu „Lublin 3”.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem stulecia, mieszkańcy wsi 
i strażacy podjęli starania mające na celu przebudowę strażnicy i wydzie-
lenie świetlicy wiejskiej na potrzeby całej społeczności sołectwa.  Gmina 
Widawa pozyskała na ten cel środki wysokości 201 tys. zł z Programu 

100-LECIE OSP W KOCINIE
W sobotę, 20 lipca br., w Kocinie świętowano jubileusz 100-lecia jednostki OSP. I choć data powołania do istnienia 
OSP w Kocinie przypada na 9 czerwca 1918 r., to obchody 100-lecia zaplanowano na rok 2019, aby połączyć  
tą uroczystość z otwarciem świetlicy wiejskiej i strażnicy po gruntownej przebudowie.

Gzik, komendant powiatowy policji w Łasku insp. Piotr Bielewski, ko-
mendant komisariatu policji w Widawie asp. szt. Radosław Błaszczyk, 
wiceprezes LBS w Zduńskiej Woli Łukasz Smyk, nadleśniczy Janusz 
Kałużewski, strażacy OSP Kocina, przedstawiciele innych jednostek 
OSP z gminy Widawa i sąsiednich miejscowości oraz mieszkańcy Ko-
ciny.

Obchody jubileuszu przygotował zarząd OSP Kocina na czele z pre-
zesem Dariuszem Polakiem i sołtysem Kociny radnym gminy Widawa 
Tadeuszem Pacholikiem przy wsparciu wójta Michała Włodarczyka. 
Uroczystość poprowadził dh Włodzimierz Konieczny, prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Widawie.

W czasie uroczystości jednostka OSP za wieloletnią, ofiarną działal-
ność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i kraju zo-
stała uhonorowana najwyższym odznaczeniem w ochotniczych strażach 
pożarnych - Złotym Znakiem Związku OSP RP. Dekoracji sztandaru jed-
nostki dokonał druh Wojciech Pokora. Strażackie medale i odznaczenie 
otrzymali również zasłużeni druhowie jednostki w Kocinie.

Przybyli goście składali strażakom gratulacje z okazji tak pięknego 
jubileuszu oraz serdeczne życzenia i podziękowania za ciężką pracę, od-
danie i poświęcenie służbie.

Po części oficjalnej strażacy i ich goście spotkali się na poczęstunku 
w pięknej nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Natomiast miesz-
kańcy sołectwa mieli możliwość świętowania i spędzenia miło czasu   
na odbywającym się jednocześnie na placu OSP pikniku integracyjnym, 
na który środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego.

Katarzyna Kałuża

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt  inwestycji  
to ponad 372 tys. zł.

Główną część obchodów 100-lecia istnienia OSP Kocina rozpo-
częła msza święta w kościele pw. Jana Chrzciciela w Brzykowie, od-
prawiona przez ks. Jarosława Leśniaka, kapelana Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie Widawa, przy współudziale proboszcza parafii 
Brzyków ks. Piotra Siecha. Po nabożeństwie strażackie poczty sztan-
darowe, strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali, przy muzy-
ce orkiestry dętej z Sędziejowic, na plac OSP w Kocinie. Meldunek  
od dh Wojciecha Woźniaka, dowódcy uroczystości, odebrał dh Woj-
ciech Pokora - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

W uroczystości wzięli udział liczni goście: senator RP Maciej Łu-
czak, posłowie na sejm RP: Piotr Polak, Krzysztof Ciebiada, Marek Ma-
tuszewski, radna sejmiku województwa łódzkiego Dorota Więckowska, 
starosta powiatu łaskiego Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, 
wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy 
Widawa Sławomir Stępnik, radni gminy Widawa, komendant PSP w Ła-
sku st. bryg Piotr Rudecki, z-ca dowódcy JRG 6 w Łodzi mł. bryg Piotr 
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Widawa

Otwarcia imprezy i powitania uczestników dokonał wójt gminy  
Widawa Michał Włodarczyk i główny organizator Ryszard Czapiński. 
Trasa rajdu liczyła około 30 kilometrów i 6 punktów kontrolnych zlo-
kalizowanych w różnych miejscowościach gminy Widawa. Na każdym 
punkcie trzeba było wykonać quizy wiedzy i zadania sprawnościowe. 
Zaliczając punkty kontrolne uczestnicy rajdu mieli okazję podziwiać kra-
jobrazy i miejsca związane z historią  gminy.

Klasyfikacja rajdowa przedstawiała się następująco: I miejsce – 
Grzegorz Pierzchalski na HD WLC z 1942 r., II miejsce – Piotr Bugajski 
na NSU 501OSL z 1938 r., III miejsce Maciej Górzyński na HD WLA 
z 1943 r. W czasie imprezy rozstrzygnięte zostały również konkursy  na:  
„Najstarszego kierowcę rajdu”, którym okazał się Kazimierz Jasiak oraz 
„Kobieta za kierownicą”, którą została Marta Pułaczewska.

Po zakończeniu trasy rajdu członkowie Samodzielnej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej przygotowali piknik z grochówką i kiełbaskami, 
podczas którego uhonorowano zwycięzców.

Tego typu imprezy to wspaniała rozrywka nie tylko dla pasjonatów 
starej motoryzacji, ale również ciekawe wydarzenie dla mieszkańców 
gminy.  Dla posiadaczy zabytkowych pojazdów to doskonała okazja  
do wspólnej wymiany cennych uwag i swoich doświadczeń. Duże zain-

hISTORyCzNE POJAzdy NA STARyM RyNKU
Na Stary Rynek w Widawie przyjechały  historyczne pojazdy z województwa łódzkiego i nie tylko. A to za sprawą 
zorganizowanego przez Samodzielną Grupę Rekonstrukcji Historycznej - I Rajdu Pojazdów Historycznych. Rajd skierowany 
był do użytkowników pojazdów zabytkowych oraz wyprodukowanych przed rokiem 1979, a także pasjonatów dawnej 
motoryzacji. W rajdzie wzięło udział ponad 50 załóg. Większość maszyn to motocykle, ale były również samochody i jeden 
ciągnik, który swoją dynamiczną jazdą i głośnym klaksonem wzbudzał życzliwe zainteresowanie uczestników. Wszystkie 
zabytkowe pojazdy przyjechały o własnych siłach, najstarszy z nich to SOYER 350 z 1932 r. - własność Krzysztofa Góraka. 

W zawodach wzięło udział 6 drużyn. Rozegrano dwie konkuren-
cje, tzn. ćwiczenie bojowe i sztafetę pożarniczą. Końcowa klasyfikacja 
przedstawiała się następująco:
1 miejsce – OSP Brzyków
2 miejsce – OSP Chociw
3 miejsce – OSP Rogóźno
4 miejsce – OSP Restarzew
5 miejsce – OSP Dąbrowa Widawska
6 miejsce – OSP Ochle

Druhowie z OSP w Brzykowie reprezentować będą gminę Widawa  
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Magdalena Ochocka

SPORTOWA RyWALIzACJA OChOTNIKóW
W niedzielę, 7 lipca br.,  na placu przy strażnicy OSP w Chociwiu 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek  
OSP z gminy Widawa. Zawody zostały zorganizowane przez wójta 
gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Widawie, 
na czele z prezesem druhem Włodzimierzem Koniecznym.

teresowanie sobotnim wydarzeniem spowoduje być może, że Rajd Po-
jazdów Historycznych stanie się imprezą cykliczną promującą walory 
historyczne i krajobrazowe gminy Widawa.

Katarzyna Kałuża
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Mogiła J. A. Miniszewskiego

WYDAŁ NA SIEBIE WYROK
Miniszewski był postacią tragiczną, jak zresztą i jego protektor mar-

grabia Aleksander Wielopolski. Utalentowany literat i dziennikarz wstą-
pił na drogę walki z tymi, którzy wystąpili przeciwko caratowi. W ten 
sposób sporządził na siebie wyrok śmierci, wydany prawdopodobnie 
przez władze powstańcze. Wykonali go sztyletnicy – terrorystyczne 
ugrupowanie likwidujące szpiegów, donosicieli i zdrajców ojczyzny.

 Józef Aleksander Miniszewski urodził się 19 marca 1821 roku w Or-
chowie w rodzinie ziemianina Bogumiła i Izabeli z Przepałkowskich. 
Z pewnością w Orchowie spędził dzieciństwo, jednak na nauki został 
wysłany do stolicy, gdzie ukończył szkołę średnią. Obracał się w krę-
gach cyganerii. Niedługo potem zaczął pisać do „Dzwonu Literackiego” 
i „Przeglądu Naukowego”. Próba przygotowania książkowej historii Pol-
ski dla młodzieży nie przyniosła mu sukcesu.

 W 1850 roku w obawie, jak mówił, przed denuncjacją, przekroczył 
nielegalnie granicę pruską, przebywając w wielu dworach i pisząc pod 
pseudonimem J. A. Starża, jednakże tamtejsze władze nie wyraziły zgo-
dy na pobyt stały, choć zadeklarował się jako przeciwnik rewolucji. W tej 
sytuacji zgłosił się do ambasady carskiej w Berlinie i wkrótce powrócił 
do Królestwa Polskiego. Ponieważ znajdował się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, zdecydował się zarabiać piórem, pisząc m.in. w „Kronice Wia-
domości Krajowych i Zagranicznych”, „Gazecie Codziennej” i Pszczół-
ce”. Zyskał sporą popularność dzięki felietonom drukowanym w końcu 
lat pięćdziesiątych XIX w. Pisał z pozycji demokraty o potrzebie refor-
mowania kraju, krytykując m.in. pańszczyznę, uprzywilejowaną pozycję 
szlachty.  Poglądy te powiększyły grono jego przeciwników, oskarżano 
go też o pazerność, gdyż te same artykuły sprzedawał wielu wydawcom. 
Oskarżano go też o to, że  ściągał haracz od kupców, szantażując ich 
groźbą opisania w gazetach. Przylgnęło do niego przezwisko „blagier-
-wyjec”. 

 Gdy A. Wielopolski zapewnił mu zatrudnienie dając posadę urzędni-
ka do specjalnych poruczeń, Miniszewski stał się gorącym zwolennikiem 
poglądów margrabiego, co potwierdziło jego wcześniejsze pozowanie na 
patriotę. Najkrócej mówiąc, propagował pozytywistyczny stosunek do 
ojczyzny, potępiał i atakował zwolenników walki zbrojnej z zaborcą, 
atakował ruch narodowy, stronnictwo czerwonych ośmieszał w swoich 
felietonach. Nie były to poglądy popularne wśród patriotycznie nasta-
wionego społeczeństwa polskiego, z czego Miniszewski prawdopodob-
nie zdawał sobie sprawę, wszak otrzymywał groźne anonimy. Świadczy 
o tym m.in. swoisty testament sporządzony przez niego w sierpniu 1862 
roku, gdy w przedmowie do jednej ze swoich książek napisał: „Boleść co 
serce trawiła narodowi bohaterskiemu, ja wyspowiadałem; karajcie mnie 
jednego za to, że ją wypowiedziałem. I zginę, jeźli zginąć przyjdzie”.

 CZEKALI NA NIEGO SZTYLETNICY
 2 maja 1863 roku Miniszewski wyszedł rano w szlafroku na weran-

dę swojego domu przy ul. Rymarskiej w Warszawie. Niespodziewanie 
pojawili się sztyletnicy i „zadali mu trzy  śmiertelne rany w szyję, serce 
i piersi, tak że  nie wydawszy najmniejszego okrzyku, jak piorunem ra-
żony runął na ziemię. Sztyletnicy najspokojniej zeszli z galeryi i napo-
tkanemu w bramie policjantowi powiedzieli, by poszedł na górę, gdyż 
komuś tam zrobiło się słabo” – pisał historyk Nikołaj Berg w swoich 
„Zapiskach o powstaniu polskim 1863 i 1864…” (1899).

 Miniszewskiego pochowano na Powązkach w skromnej mogile, 
skazując go na zapomnienie. Nazywany zdrajcą, oskarżany o oszustwa 
i donosicielstwo, nie mógł zając należnego mu miejsca z racji talentu. 
Stefan Kieniewicz, znakomity znawca powstania 1863 roku, twierdził, 
że do tego zapomnienia przyczyniły się z pewnością okoliczności towa-
rzyszące jego śmierci. Jednak twórczość Miniszewskiego wskazuje na 
wielki talent autora, co zaczyna być doceniane, a jego felietony określane 
są mianem „znakomitego i inteligentnego pisarstwa”.

zdRAJCA Czy… PATRIOTA?
W dziejach Polski nie brakuje kontrowersyjnych epizodów i postaci. Jak się okazuje, czas tylko nieco łagodzi odwieczne spory, 
wzbudzając wciąż emocje i dyskusje. Spór między białymi i czerwonymi w okresie Powstania Styczniowego to jeden z takich 
kontrowersyjnych konfliktów, którego nie udało się dotąd jednoznacznie zakończyć. Dotyczy to także oceny postaci pisarza  
i publicysty tamtej epoki Józefa Aleksandra Miniszewskiego, pochodzącego z podłaskiego Orchowa.

Grzegorz Groblewski, który przed dziesięcioma laty na łamach „Pa-
noramy” przypomniał postać J. A. Miniszewskiego, krajana z Orchowa, 
gloryfikował postać pisarza i publicysty, nazywając go wielkim patrio-
tą. To dziś wciąż kontrowersyjne słowa, z którymi mamy do czynienia 
także w przypadku margrabiego Wielopolskiego. Czy droga, jaką obrał 
Miniszewski, daje się porównać z działalnością tych, którzy w 1863 roku 
chwycili za broń, zginęli z rąk zaborcy lub trafili na Sybir? Czy alternaty-
wą była kontrowersyjna działalność pisarska i publicystyczna?

SKOMPLIKOWANA MATERIA
Na jednoznaczną ocenę tej tragicznej postaci przyjdzie jeszcze czas. 

Dziś jesteśmy bogatsi nie tylko o wiedzę o sztyletnikach – owych krwa-
wych wykonawcach wyroków na zdrajcach i donosicielach z okresu 
insurekcji 1863, nazywanych też terrorystami XIX wieku, ale też wie-
my sporo o sądach podziemia AK w okresie ostatniej wojny. Jak widać, 
mamy do czynienia z materią niezwykle delikatną i zarazem skompliko-
waną. Miniszewski mimo upływu ponad 150 lat wciąż wywołuje ostre 
spory i różnorodne oceny…

Czy rozwiązywanie sporów politycznych przy pomocy sztyle-
tu i zbrodni zaliczyć można do przykładów godnych naśladowania 
i pochwały? Już w dobie powstańczej nie było jednoznacznej oceny  
na ten temat. Czy Miniszewski był tylko ślepym, a zarazem uzdolnionym 
popularyzatorem idei margrabiego, czy też miał na sumieniu donosy,  
które zaszkodziły rodakom?

(P)
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KATASTROFy 
LOTNICzE (3)

Do tragedii doszło w rejonie Mogilna 
w dniu 6 sierpnia 1959 roku o godz. 15.50. 
Por. pil. A. Włostowski, urodzony 10 listopa-
da 1933 roku w miejscowości Kułaki w pow. 
Bielsk Podlaski, był absolwentem OSL nr 5 
w Radomiu (1955 r.). W 31 Pułku Lotniczym 
Myśliwsko-Szturmowym w Łasku był in-
struktorem. Posiadał nalot ponad 478 godzin 
na samolotach m.in.: „Junak-3”, PO-2, Jak-9,  
Jak-11, Jak-23, MiG-15.

Ppor. pil. J. Retlewski, urodzony 22 wrze-
śnia 1936 roku w Brodnicy, był również absol-
wentem OSL nr 5 w Radomiu (1957 r.). Miał 
dużo mniejsze doświadczenie, zatem pod kie-
runkiem bardziej doświadczonego pilota zdo-
bywał wiedzę i umiejętności jako pilot Mary-
narki Wojennej.

Obydwaj wykonywali lot na Jak-11. Jak 
wspomina znakomity pilot i znawca dziejów 
lotnictwa na ziemi łaskiej Józef Laszczak, pod-
czas lotu szkoleniowego w zasłoniętej kabinie 
posługiwać się musieli jedynie przyrządami. 
W rejonie Dobronia, w ldzańskim lesie maszy-
na wpadła w korkociąg i uderzyła w ziemię. 
Nie było wybuchu, ale obydwaj piloci zginęli 
na miejscu. Jak ustalono, przyczyną katastrofy 
był błąd w pilotażu.

Była to kolejna tragedia nie tylko dla pi-
lotów szkolonych w Łasku, ale i rodzin zmar-
łych lotników. W przypadku E. Retlewskiego 
tym większa, że był jedynym przybranym sy-
nem rodziny na Mazurach. Matka z rozpaczy 
wkrótce zmarła.

A. Wlostowski pochowany został na cmen-
tarzu we Wrocławiu, zaś E. Retlewski – w Brod-
nicy.

Dokładnie 6 sierpnia br. minęło 60 lat od kolejnej katastrofy lotniczej, jaka wydarzyła się z udziałem pilotów Łasku. Zginęli 
w niej por. pil. Andrzej Włostowski i ppor. pil. Edmund Retlewski. Pierwszy w tym, locie był instruktorem, drugi – uczniem. 
Jeszcze raz wracam do tej tragedii, bowiem udało się uzyskać trochę mało znanych szczegółów.

TRAGEDIA 
PPOR. PIL. TADEUSZA FARNEGO
Na końcu łaskiego cmentarza, wśród gro-

bów tragicznie zmarłych pilotów znajduje się 
mogiła z następującym napisem: „Ppor. pilot 
Tadeusz Farny, 1932-1961, zginął śmiercią lot-
nika. Cześć jego pamięci”. Od tragedii, która 
wstrząsnęła Łaskiem, a szczególnie środowi-
skiem pilotów, minęło już blisko sześćdziesiąt 
lat, ale nie brakuje ludzi pamiętających młode-
go pilota, który przedwcześnie zakończył ży-
cie. W Łasku żyje też żona Tadeusza Farnego, 
a także jego syn Włodzimierz, także pilot.

Jak doszło do tej kolejnej tragedii? Niewie-
le wiemy na ten temat, bowiem w tamtych la-
tach utajniano wszelkie szczegóły dotyczące ta-
kich katastrof. Nawet rodziny nie informowano 
o szczegółach katastrofy i śmierci pilota. Zwykle 
wojsko brało na swoje barki cały ciężar związany 
z wyjaśnianiem przyczyny katastrofy i organiza-
cją uroczystości pogrzebowych. Gdyby nie kilka 
opracowań książkowych poświęconych katastro-
fom lotniczym w wojsku, wiedzielibyśmy sta-
nowczo zbyt mało i o tej tragedii.  

A doszło do niej 1 marca 1961 roku o godz. 
16.30. Jak wynika z książki „Pamięci lotników 
wojskowych 1945-2003”, pod red. J. Zieliń-
skiego, wydanej w 2003 roku, tego dnia ppor. 
pil. T. Farny odbywał lot w składzie pary.  
Po wystartowaniu na Lim-2 w parze z dowód-
cą klucza kapitanem Wiesławem Żuławińskim, 
a następnie wykonaniu zadania, znalazł się na 
kursie lądowania. Zameldował o wysunięciu 
podwozia i klap. Przed wejściem w chmury 
w szyku utrzymywał zalecane warunki lotu 
i właściwie nic dotąd nie zapowiadało wypad-
ku. Po przebiciu chmur i schodzeniu w dół kpt. 
W. Żuławiński zauważył samolot ppor. T. Far-
nego z tyłu, w odległości około 2 kilometrów. 
Maszyna ta wykonała gwałtowne wznoszenie, 

beczkę, a potem nurkując uderzyła w ziemię. 
Pilot zginął na miejscu, niedaleko miejsco-
wości Zabiłów, ok. 15 kilometrów od Łasku, 
w kierunku Piotrkowa.

Oczywiście prowadzono śledztwo w spra-
wie katastrofy, bo takie były procedury, ale nie 
udało się ustalić jej przyczyny. Według wspo-
mnianego J. Łaszczaka, tego dnia warunki at-
mosferyczne były trudne, dziwne jednak było 
to, że pilot nie meldował o jakichkolwiek kło-
potach, np. z maszyną. Musiało się coś wyda-
rzyć niespodziewanie. Samolot eksplodował 
już po uderzeniu w ziemię…

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze

Andrzej Włostowski

Tadeusz Farny

Pogrzeb pilota Tadeusza Farnego, zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Włodzimierza Farnego
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Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu. 
Oszuści, podając się za  policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki 
społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do domu, swoją wizy-
tę tłumacząc koniecznością pobrania zaległej opłaty, albo przeciwnie – 
przekazania jakichś pieniędzy, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na 
szczytny cel. Ofiara nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania 
gotówki, a sprawca kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, znaj-
dujące się w mieszkaniu. Podczas rozmowy telefonicznej seniorzy na-
mawiani są na przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu 
gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do wypłat oszczędności 
z banku, a nawet do zaciągania kredytów.

Najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek!
1. Bądź ostrożny, czujny i przewidujący.
2. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności 
obcym osobom ani policjantom.
3. Jeżeli ktokolwiek telefonicznie prosi o pieniądze i masz jakiekolwiek 
wątpliwości z kim rozmawiasz - skontaktuj się z najbliższymi lub policją 
dzwoniąc pod numer 112.
4. Gdy obce osoby osobiście pojawią się w twoim mieszkaniu - bądź 
wyjątkowo ostrożny.

Na stronie internetowej www.SeniorzeNieDajSie.pl można znaleźć 
informacje, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak reagować 
w przypadku próby wyłudzenia:
●  Na wnuczka: dzwoniący podaje się za rodzinę lub przyjaciela rodzi-
ny i prosi o pomoc finansową w związku z wypadkiem, chorobą albo wy-
jątkową okazją do zarobienia pieniędzy. Sytuacja według dzwoniącego 
jest nagła i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony seniora. Dodatko-
wo dzwoniący twierdzi, że cała sprawa musi pozostać tajemnicą.
●  Na policjanta: dzwoni policjant i informuję, że grupa przestępcza chce 
ofiarę okraść – np. z pieniędzy lub lokat w banku i prosi o współpracę.
●  Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: nakłanianie do przesłania pie-
niędzy z góry za jakiś produkt lub usługę lub przekazanie czeku na kwotę 
wyższą niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie nadwyżki środków za 

Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny 
niestety wciąż zbiera żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu pierwszego kwartału 2018 roku wyłudzono od seniorów ponad 
4,3 miliona złotych. W roku 2017 - prawie 19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą siły  
w nowej kampanii społecznej, która obejmuje zarówno działania informacyjne, jak i operacyjne.

pośrednictwem przekazu pieniężnego - czek okazuje się fałszywy.
●  Na ofertę pracy: prośba o przesłanie pieniędzy w zamian za przyjętą 
propozycję zatrudnienia.
●  Na loterię, nagrodę: zawiadomienie o wygranej na loterii i prośba 
o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać nagrodę.
●  Na nieruchomość: oferta wynajmu/zakupu nieruchomości i prośba 
o wysłanie pieniędzy, podając przyczyny, które wydają się wiarygodne, 
jednak nieruchomość nie jest prawdziwa.
●  Na zakupy przez internet: prośba o przesłanie pieniędzy w celu za-
płaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną w internecie.
●  Na znajomości: ofiara poznaje kogoś przez internet, nabiera zaufania 
do tej osoby, a następnie jest proszona o przysłanie  pieniędzy.
●  Na chwilówkę: propozycja unikalnej promocji uzyskania pożyczki, 
potem okazuje się, że faktyczne oprocentowanie jest bardzo wysokie.
●  Na pracownika administracji, hydraulika, pracownika socjalne-
go: pod pretekstem wywiadu środowiskowego, sprawdzenia stanu tech-
nicznego instalacji w mieszkaniu, wykorzystując chwile nieuwagi, doko-
nywane są kradzieże pieniędzy lub kluczy do mieszkania.
●  Na dostawcę prądu/usług telekomunikacyjnych: w ramach fałszy-
wej promocji podkładane są umowy z zawyżonymi stawkami z inną firmą.

SENIORZE, PAMIĘTAJ! ZAWSZE BĄDŹ UWAŻNY, 
OSTROŻNY I PRZEWIDUJĄCY!

●  Nie izoluj się – nie trać więzi z rodziną i przyjaciółmi.
●  Szukaj informacji (internet, prasa, radio, telewizja, instytucje groma-
dzące i przetwarzające informacje).

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

 Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

 BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
 

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 43/1 o pow. 35 m2  
położonej w Łasku przy ul. 9 Maja w obrębie ewidencyjnym nr 20, z przeznaczeniem na działalność handlową 

  Dla w/w nieruchomości jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 1ZP- teren zieleni urządzonej. 
Zgodnie z zapisem dopuszcza się lokalizację zabudowy uzupełniającej - pawilon handlowy o wymiarach nie większych niż 30 m2.

  Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres 10 lat z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności handlowej 
- mała gastronomia. Na części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, dopuszcza się usytuowanie gotowego pawilonu 

handlowego wykonanego  z trwałych materiałów z przeszkleniem o wymiarach nie przekraczających 30 m2.
Dopuszcza się ustawienie elementów małej architektury.

Osoba, która przetarg wygra, przed podpisaniem umowy musi uzyskać akceptację od miejscowego urbanisty 
co do ostatecznego wyglądu pawilonu handlowego i elementów małej architektury. 

Na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się sieć wodno–kanalizacyjna, 
przyłącza do budynku dzierżawca wykonuje na własny koszt. 

Cena wywoławcza stanowi miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 700 zł (netto). Wadium w wysokości 200 zł. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 

   Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 
w terminie do dnia 2 września 2019 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.

 
 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łask, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 

lub telefonicznie tel. 43  676-83-40  lub  676-83-54. 
 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku 

www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl
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Wielu polityków aktualnej partii rządzącej nie zgadza się z taką opi-
nią i stara się udowodnić, że dzięki koniunkturze gospodarczej samorzą-
dom powodzi się lepiej i mają do dyspozycji więcej pieniędzy. Przeczą 
temu realia, bo np. do oświaty gminy muszą dokładać dodatkowo wie-
le milionów. Wicepremier Jarosław Gowin podczas niedawnej konferen-
cji prasowej i spotkań w Łódzkiem mówił jednak wprost, przyznając,  
że rząd jest zwolennikiem silnego scentralizowanego państwa, „mam świa-
domość, że w różnych obszarach ograniczyliśmy kompetencje samorzą-
dów. Przykładem może być powołanie Przedsiębiorstwa Wody Polskie”.

 Państwo pozbawia też samorządy środków niezbędnych choćby na 
dfofinansowywanie oświaty czy budowę i utrzymanie dróg. Obniżenie PIT  
z 18 do 17 proc. i likwidacja stawki PIT dla osób do 26. roku życia to kolej-
ne przykłady dociążania samorządu, który traci sporo pieniędzy, a ponieważ 
zadań nie ubywa i ich realizacja jest coraz droższa, samorządy będą musiały 
pozyskać dodatkowe pieniądze podnosząc np. podatek od nieruchomości. 

Wicepremier nie podziela tych obaw, twierdząc, „że administracja 
samorządowa ma większe środki do wykorzystania niż centralna”. We-
dług J. Gowina sprawdza się to w przypadku gmin, natomiast w obecnej 
formule nie dotyczy to powiatów. Według J. Gowina powiaty wymagają 
podjęcia ważnych decyzji. Jakich?

JAKA PRzySzŁOŚć POWIATóW?
Czy rząd nadmiernie obciąża samorządy, ograniczając ich możliwości działania? Dlaczego wszystkie rządy po 1989 r. dokładają 
samorządom obowiązków, a jednocześnie nie zapewniają pełnego finansowania narzucanych zadań, choćby w oświacie? 

  „Powiaty mają bardzo mało zadań, bardzo mało środków, a dużo 
kosztują. Trzeba się zdecydować na jedno z dwóch rozwiązań i to musi 
być poprzedzone szeroką debatą publiczną. Jeśli chcemy zachować 
obecną strukturę, to trzeba powiatom dać dużo szersze zadania niż obec-
ne, oczywiście z odpowiednimi środkami. Natomiast jeśli zadania sa-
morządu powiatowego miałyby zostać na obecnym poziomie, to zasta-
nawiam się, czy powiaty systemowo nie są skazane na niewydolność. 
Może lepiej ich zadania podzielić między gminy i województwo? Przy 
czym jeszcze raz podkreślam: w tej chwili nie opowiadam się za żadnym 
z tych kierunków. Zmiany struktury administracyjnej państwa powinny 
się dokonywać jak najrzadziej i muszą być poprzedzone szerokim dialo-
giem społecznym. Choć w obecnym kształcie powiaty większego sensu 
nie mają”.

Pojawiają się obawy, że po zwycięskich wyborach prawica zamieni 
powiaty w szczebel administracji rządowej – już nie wybieranej, a mia-
nowanej, a więc całkowicie podporządkowanej scentralizowanej wła-
dzy. Czy tak się stanie? Wicepremier zapewnia, że nie ma takich planów,  
ale może być zainicjowana dyskusja na ten temat, jak i w innych waż-
nych sprawach, np. lokalizacji elektrowni jądrowej w Łódzkiem…

(er)

To dla nich codzienne czynności, takie jak dbanie o schludne otocze-
nie własnego domu i bliski kontakt z przyrodą, stały się nierozerwalną 
częścią wypełniającą życie. Każda wolna chwila spędzona w ogrodzie na 
świeżym powietrzu, a poświęcona pielęgnowaniu kwiatów, roślin, krze-
wów i trawników przynosi po zakończonej pracy sporo radości i zado-
wolenia. Tym właśnie sposobem piękno natury zyskuje, a my nieustannie 
możemy podziwiać to, co jest efektem wykonanej pracy. W tak urokli-
wych miejscach chce się spędzać czas wolny z rodziną i znajomymi.

W tym roku ze względu na panującą suszę znacznie trudniej było 
utrzymać zieleń. Właściwe nawadnianie i zasilanie odpowiednimi pre-
paratami roślin, zajmowało znacznie więcej czasu, ponadto skutkowało 
podniesieniem kosztów szczególnie przy dużych powierzchniach nasa-
dzeń, a tereny u nas piaszczyste.

Dlatego też osobisty wkład pracy stał się głównym kryterium oceny 
konkursowej i jednogłośnego przyznania tytułu Najpiękniejszego Ogro-
du w Teodorach dla Janice i Richard Zawiasów. Congratulations! Wspól-
nymi siłami od podstaw stworzyli niepowtarzalne wręcz wymarzone 
w harmonii z naturą miejsce do życia na emeryturze. Ponadto przyznano 

NAJPIĘKNIEJSzy OGRód  W TEOdORACh
Idea corocznego konkursu na Najpiękniejszy Ogród  w sołectwie Teodory ma nie tylko swoich organizacyjnych zwolenników,  
którymi są sołtys i Rada Sołecka, ale przede wszystkim  są  nimi  poddani  konkursowej  ocenie mieszkańcy  sołectwa.  

wyróżnienie dla Anety i Mariusza Stępniów. Uczestników konkursu uho-
norowano pamiątkowymi dyplomami uznania i drobnymi upominkami 
ufundowanymi przez lokalnych przedstawicieli branży ogrodniczej. 

Sławomir Sobór
sołtys Teodorów

ROZPOCZĘŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE 
W SPRAWIE UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ W ŁASKU

Burmistrz Łasku zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Projekt uchwały jest dostępny w dniach od 6 września 2019 r. do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku,
ul. Warszawska 14, pokój nr 75, w godzinach 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

pod adresem: www.lask.pl.
Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać w terminie od 6 września do 14 października 2019 roku w następujący sposób:

1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 

na adres e-mail: um@lask.pl. 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby 

(wg wzoru formularza zgłoszeniowego). 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Głównymi założeniami uchwały krajobrazowej miasta i gminy Łask”, 

który przybliży temat uchwały krajobrazowej i problemów reklamowych w gminie.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy we wrześniu
kulturalne

sportowe

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw 
Społecznych przypomina, że zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z 1982 r., do dnia 30 września 
2019 r. należy uiścić III ratę opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w roku 2019.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawo-
wej wysokości i w terminie do dnia 30 września 
2019 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej 
czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym 
kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% 
opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w da-
nym roku kalendarzowym. 

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej 
wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie ze-
zwoleń.

*    *    *
16 września br. upływa termin płatności ko-

lejnej raty podatku (rolnego, leśnego, od środków 
transportowych i od nieruchomości). Informuje-
my, że podatnicy gminy Łask mogą uregulować 
należność za pośrednictwem PLIP - Platformy In-
formacyjno-Płatniczej UM w Łasku dostępnej na 
stronie www.lask.pl (wymagane jest posiadanie 
profilu zaufanego). Zachęcamy do skorzystania 
z tej formy płatności.

*    *    *
30 września br. mija termin wniesienia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
III kwartał 2019 r. Jednocześnie informuje się,  
że opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi należy uiszczać na indywidualne rachunki 
bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami. 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim 
w Łasku można płacić kartą. W ratuszu znajdu-
ją się 3 terminale płatnicze. Pierwszy w Biurze 
Obsługi Interesanta, gdzie zapłacimy opłatę skar-
bową. W pokoju nr 17 uregulujemy podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny, a w pokoju nr 22 
dokonamy opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

KOMUNIKATy

To kolejny tragiczny wypadek na naszych 
drogach z udziałem motocyklistów.  
5 sierpnia br. w miejscowości Ludowinka 
w gm. Wodzierady doszło do wypadku, podczas 
którego 20-letni motocyklista, mieszkaniec 
powiatu łaskiego, poniósł śmierć na miejscu. 
Jak się okazało, motocyklista kierujący 
yamahą wyjechał z drogi podporządkowanej 
i doprowadził do zderzenia z vw passatem 
kierowanym przez 36-letniego mieszkańca 
powiatu zduńskowolskiego. Policjanci pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku 
wyjaśniają okoliczności tego tragicznego 
wypadku drogowego, 

 Odnotowujemy ten wypadek, ostrzegając 
jednocześnie, bo najmniejszy błąd w przypadku 
motocyklistów kończy się, niestety, tragicznie. 
Choć piękna aura zachęca do korzystania z uro-
ków jazdy motocyklem, nie zwalnia to nikogo  
od myślenia…

(Pe)

ŚMIERć 
MOTOCyKLISTy

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa pt. „75 lat 10. Pułku 

Lotnictwa Myśliwskiego 1944 -
2019”. Historia opowiedziana 
przez Stowarzyszenie 
Modelarze Redukcyjni Łask 

wrzesień Muzeum Historii 
Łasku 

Muzeum Historii 
Łasku, 
Stowarzyszenie 
Modelarze 
Redukcyjni Łask 

2. XVIII Łaski Piknik Modelarski 
RC 

31 sierpnia – 
1 września 

lotnisko Łask, 
boisko CSiR 

KMLiK, ŁDK, 
powiat łaski, 32. BLT 

3.  LUDLOVE – Festiwal Kultury 
Ludowej i Tradycyjnej 

1 ogród ŁDK ŁDK  

4. 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej 

1 
godz. 9 

cmentarz parafialny gmina Łask 
32. BLT 

5. Narodowe Czytanie połączone 
z questingiem  pt. „Śladami 
rodu Łaskich” po Parku 
Miejskim  

6 Park Miejski  
w Łasku 

BP w Łasku 

6. Festiwal Sztuki „Pociąg do 
Kolumny” 

7 Kolumna komitet 
organizacyjny, ŁDK 

7. Dożynki Gminno – Parafialne 
we Wrzeszczewicach 

8 boisko przy NSP we 
Wrzeszczewicach 

gmina Łask, parafia 
Świętej Anny we 
Wrzeszczewicach 

8. 
 
 
 

„Łask w malarstwie 
międzypokoleniowym” – 
wernisaż wystawy 

13 
godz. 18 

Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku,  
Stowarzyszenie 
Plastyków Amatorów  
Ziemi Łaskiej 

9. 80. rocznica agresji sowieckiej 
na Polskę 

17 cmentarz parafialny gmina Łask 
32. BLT 

10. Święto 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego 

21 lotnisko 32. BLT 

11. Koncert pt. „Podróż do Chiby” 
w wykonaniu Konrada 
Michalaka 

25 sala widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

12. Wyjazd do teatru na komedię 
pt. „Wykapany zięć” 

26 Teatr Powszechny 
w Łodzi 

BP w Łasku – 
Informacja 
Turystyczna 

13. Rap Terapia dla Wojtusia 28 Ogród ŁDK ŁDK, Komitet 
Społeczny Rap 
Terapia 

14. XXIV Łaskie Święto Latawca 28-29 boisko CSiR KMLiK, ŁDK, 
powiat łaski 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1. Ogólnopolski Turniej Piłki 
Siatkowej Kadetek o Puchar 
Burmistrza Łasku 

1 hala PG nr 2, ul. Inki – 
Danuty Siedzikówny 

ŁMLKS 
„Łaskovia” 

2. IX Festiwal Modeli 
Redukcyjnych Łask 2019 

7-8 SP nr 1  
ul. Narutowicza 28 
 

Stowarzyszenie 
„Modelarze 
Redukcyjni Łask” 

3. Ogólnopolski Turniej Piłki 
Siatkowej Młodziczek  
o Puchar Burmistrza Łasku 

8 hala PG nr 2, ul. Inki – 
Danuty Siedzikówny 

ŁMLKS 
„Łaskovia” 

4. Otwarty Turniej Piłki 
Siatkowej Kobiet  

14-15 hala PG nr 2, ul. Inki – 
Danuty Siedzikówny 

ŁMLKS 
„Łaskovia” 
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W ramach inwestycji postawiono stylową wiatę z instalacją elek-
tryczną, a pod nią znalazło się 14 granitowych stołów. Tuż obok stanęła 
nowoczesna toaleta publiczna. Targowisko zostało wyposażone w od-
pływ wody deszczowej poprzez kanalizację do szczelnego zbiornika na 
wodę opadową. Dodatkowo przebudowano i rozbudowano zewnętrzną 
instalację kanalizacyjną i wodociągową. Nie zabrakło nowego oświe-
tlenia i nasadzeń. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlany EKO-
BUDOWA z Sieradza, a wartość prac to 1.398.510 zł. Gmina otrzymała 
na to zadanie dofinansowanie z PROW w kwocie 536.092 zł.

Nowe targowisko robi wrażenie i dobrze wpisuje się w unikalny 
charakter Kolumny. Efekt będzie jeszcze większy, gdy zostanie zre-
witalizowany plac Szarych Szeregów. Niepewna pieśń przyszłości? 
Otóż nie. W ratuszu podpisano niedawno umowę, w wyniku której 
centrum Kolumny zmieni się nie do poznania. Wykonawca zobowią-
zał się zakończyć prace do kwietnia 2021 r. Do tematu wrócimy w ko-
lejnym numerze „Panoramy”.

MJ

KOLUMNA MA NOWE TARGOWISKO
Z początkiem sierpnia br. oddano do użytku zmodernizowane targowisko w Kolumnie. Dawną „Witaminkę” mocno naruszył ząb czasu 
i choć w nie najlepszej kondycji, to od lat cieszyła się wśród mieszkańców niesłabnącą popularnością. Było jasne, że wypoczynkowa 
dzielnica Łasku zasługuje na targowisko z prawdziwego zdarzenia. 

Już od rana będziemy mogli wziąć udział 
w spacerze z zagadkami (quest), śniadaniu 
historycznym oraz wycieczce rowerowej. 
O godz. 12 nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu, 
a chwilę później sceną zawładną przedszkolaki 
z seniorami, kluby sportowe oraz zespoły, któ-
re zagrają dla uczestników w klimacie rock’a, 
bluesa, hip-hopu i muzyki pop. Nie zabraknie 
też folkloru, który zapewni Zespół Pieśni i Tań-
ca „Dobroń”. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
związany z Kolumną. W ciągu dnia na skwer-
ku przy stacji kolejowej, gdzie umiejscowiona 

POCIąG dO KOLUMNy 
zNóW RUSzA!
Wielkimi krokami zbliża się II edycja Festiwalu Sztuki „Pociąg do Kolumny”.  
Już 7 września br. (sobota) mieszkańcy i sympatycy dzielnicy Kolumna własnymi 
siłami, z pomocą sponsorów i partnerów, zorganizują ciekawą imprezę, której celem 
jest integracja lokalnego społeczeństwa, pokazanie piękna i wyjątkowości tego miejsca, 
zaprezentowanie prac lokalnych artystów oraz zaproszenie turystów z Pabianic, Łodzi 
czy Zduńskiej Woli na weekendowe wypady za miasto. Co czeka nas w tym roku?

będzie Strefa Chillout, zorganizowane zostaną 
darmowe warsztaty i konkursy z nagrodami 
dla dzieci i młodzieży, a najmłodsi skorzystają 
m.in. z dmuchańców. Wzdłuż ulicy Piotrkow-
skiej, w Strefie Art., ustawią się stoiska arty-
styczne (rękodzieło, malarstwo, rzeźba, wy-
roby z drewna, itp.) oraz wystawy fotografii. 
W Strefie Gastro napotkamy stoiska gastrono-
miczne (KGW z pysznym lokalnym jedzeniem, 
grill, lody, zdrowa żywność), a nieopodal tak-
że wystawę motocykli (wielu właścicieli jed-
nośladów to mieszkańcy Kolumny i okolic). 

Atrakcji będzie o wiele więcej! Rozglądajcie 
się za plakatem, który niedługo pojawi się 
w wielu miejscach.

Zapowiadana impreza pokazuje, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Że mimo pędu codzien-
nego życia, nadal liczą się relacje międzyludz-
kie, że sztuka nadal jest w cenie. I na scenie. 

W celu poznania całego programu Festiwa-
lu Sztuki zapraszamy do odwiedzenia profilu 
na facebook’u, a także prosimy o wsparcie ini-
cjatywy na www.zrzutka.pl/dlakolumny

A.R. 



 

WAKACJE  SZYBKO  MINĘŁY


