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Sobota upłynęła pod znakiem prelekcji w Łaskim Domu Kultury. 
Ciekawym wykładom towarzyszyła wystawa ponad 100 odmian róż, 
które walczyły o tytuł tej najpiękniejszej. Warto było głosować, gdyż dla 
osoby, która wrzuciła szczęśliwy głos czekała nagroda w postaci sukien-
ki od Domu Mody Teresa Kopias. Serca odwiedzających wystawę skra-
dła róża wyhodowana przez Bogdana Nowaka. 

Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs dla profesjonalistów. W tym 
roku statuetka „Złotej Róży z Łasku” ponownie trafiła do rąk Mariusza 
Sobieszka. Zwycięski kwiat to hansestadt rostock – róża o przepięknej 
morelowej barwie i niepowtarzalnym zapachu. O tym, że pasja do kró-
lowej kwiatów w rodzinie pana Mariusza jest niezwykle silna, mogli się 
przekonać wszyscy słuchacze tegorocznych wykładów. Jego niespełna 
osiemnastoletni syn Mateusz Sobieszek opowiedział bowiem o trudnej 
sztuce krzyżowania róż i powoływaniu do życia ich nowych gatunków. 
Ów młodzieniec ma na swoim koncie wiele sukcesów i jest uważany za 
autorytet w tej dziedzinie. 

RóżAne ŚWIĘTO W łASKU
Za nami 7. Festiwal Róż w Łasku i dwa dni wypełnione po brzegi atrakcjami. Święto królowej kwiatów tradycyjnie otworzył 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek w towarzystwie aktorki Grażyny Błęckiej-Kolskiej. 

Po raz kolejny Łask odwiedziła dr Marta Monder. Ekspertka wygło-
siła referat pt. „Ogrody testowe i konkursy nowych odmian róż”. Następ-
nie poznaliśmy znane i nieznane oblicze Rosa rugosa, o których opowie-
dział Robert Szlązkiewicz. A po przerwie kawowej niespodzianka - na 
tegoroczny Festiwal Róż zawitała delegacja z Rumunii. Goście z entu-
zjazmem opowiadali o swojej ojczyźnie i oczywiście o różach. Część 
konferencyjną zakończył wykład Przemysława Bąblewskiego o sadze-
niu i pielęgnacji róż. 

Drugi dzień festiwalu to oczywiście piknik rodzinny na placu 11 Li-
stopada. Tym razem poprzedziło go uroczyste otwarcie Ogrodu Różane-
go na osiedlu Przylesie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek w towarzyskie przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łasku Roberta Bartosika, II Wicemiss Polonia 2018 Patrycji 
Woźniak, właściciela firmy Drewzel Gabriela Skrzypczyńskiego, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży Janiny Kielanowicz-Marci-
niak i przedstawicieli delegacji z Rumunii. 

Pani
Ewie Bednarek-Czujko

Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty 
Kultury Promocji i Spraw Społecznych 

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

Burmistrz Łasku zaprasza wszystkich mieszkańców na plac 11 Listopada, gdzie  
1 sierpnia 2019 r. o godz. 17 rozpocznie się uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego.

MJ

Z początkiem sierpnia będziemy obchodzić 75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego – jednego z największych bohaterskich zrywów w historii Polski. 
Niezłomna postawa bohaterów walki o wolność i suwerenność to ponadczasowe 
świadectwo patriotyzmu i odwagi. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci 
o heroizmie i poświęceniu młodych ludzi, dla których najwyższą wartością była ojczyzna. 

Gdzie wylądują F-35? Według gen. I. Nowaka, duże szanse na przyję-
cie tych maszyn za 6 lat ma właśnie 32. BLT, zmodernizowana w ostatnich 
latach. Oczywiście F-35 będą wymagały nie tylko doskonałych pilotów, 

SzAnSA dlA 32. blT
Nie ustają spekulacje na temat zakupu przez Polskę samolotów bojowych V generacji F-35 i ewentualnego miejsca ich 
stacjonowania. W jednym z wywiadów prasowych dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz 
Nowak mówi, iż „F-35 przyniesie Polsce całkiem nowy wymiar prowadzenia operacji i my musimy ten wymiar zrozumieć” 
i przy okazji wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych przy wprowadzaniu F-16 (m.in. nadmierna biurokracja, brak 
wzajemnego zrozumienia wśród decydentów, problemy z częściami zamiennymi). 

ale i unowocześnienia całego zaplecza technicznego i szkoleniowego.  
To kolejny wyższy etap w lotnictwie, do którego trzeba się solidnie przy-
gotować.

(p)
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zdAnIem bURmISTRzA
Często nie potrafimy docenić tego, co mamy. Jako gospodarz gminy, najlepiej wiem, jak wiele mamy  
w gminie do zrobienia, jakie są oczekiwania mieszkańców – najczęściej uzasadnione, ale też jak nikt wiem ile 
zostało zrobione w zakresie oświaty. Kapitalne remonty obiektów, odnowione otoczenie szkół i przedszkoli, 
dodatkowe wyposażenie - tego wszystkiego często nie dostrzegają nasi mieszkańcy, za to widzą to przybysze.

Kilka tygodni temu dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 5 rozmawiała z nauczycielem 
z Łodzi poszukującym pracy, ponieważ ci 
państwo przeprowadzili się z Łodzi do jednej 
z podłaskich  miejscowości. Pan nauczyciel 
był zaskoczony stanem obiektu i jego otocze-
nia. Stwierdził, że takiego obiektu szkolnego, 
tak dobrze usytuowanego, jeszcze nie widział. 
Podobna była ocena jednego z mieszkańców 
nowego osiedla w Warszawie. Rzeczywiście, 
ciekawe rozwiązania architektoniczne budyn-
ku, pływalnia, orlik, siłownia i ogród różany 
tworzą rzadką i bardzo udaną kompozycję. 
Przy okazji – co widać – skrajna susza nie słu-
ży nieukorzenionym roślinom ogrodu różane-
go. Mimo podlewania niektóre się nie przyjęły. 
Koszty nowych nasadzeń oraz podlewania po-
nosi wykonawca. 
     

KRESY 1939 ROKU

Dwa numery wstecz w „Panoramie” opi-
sałem jak rodzinie Szurogajłów udało się opu-
ścić kresy wschodnie jesienią 1939 r. Od Pana  
K. Malinowskiego otrzymałem e-maila: Cieszy 
mnie, że ktoś w Orchowie pamięta jeszcze o ro-
dzinie Szurogajłów, choć ani ich, ani ich domu 

już dawno tam nie ma. /.../ Jakub Szurogajło 
był Polakiem nie Rumunem. Ostatnią infor-
mację konsultowałem z krewną Państwa Szu-
rogajłów, ale się nie upieram. Najważniejsze,  
że J. Szurogajło był niewątpliwie polskim pa-
triotą, którego rok śmierci zaczerpnąłem z gro-
bowca Państwa Szurogajłów, który został wybu-
dowany w latach 60. ubiegłego wieku. Jeszcze 
jeden szczegół. Pan Jakub został pochowany 
przy głównej alei. Kiedy wybudowano wspo-
mniany grobowiec, szczątki ekshumowano 
i przeniesiono do grobowca, a na wolnym miej-
scu pochowano kolegę ministranta Dariusza Li-
sieckiego, który zginął w wypadku kolejowym.

A oto druga zapowiedziana 2 miesiące 
temu opowieść o ucieczce z kresów wschod-
nich II RP. Kazimierz Strzelczyk z Orchowa 
był przez wiele lat komendantem posterunków 
Policji Państwowej na kresach. Ostatnie miej-
sce to Złote na Wołyniu. Kazimierz i Cecylia 
Strzelczykowie mieli 2 synów: 4-letniego Ja-
nuszka i urodzonego w 1939 r. Józia. Po chrzcie 
Józia w lipcu 1939 r. wobec narastającego za-
grożenia Cecylia wraz z maleńkim synkiem 
pojechała do swoich rodziców na Podkarpacie 
do Dydni w pow. Krosno. Janusz został z oj-
cem, któremu dom prowadziła i opiekowała się 

dzieckiem siostra Janina.
Po wejściu Rosjan 

Kazimierza aresztowano, 
a następnie w wyniku in-
terwencji miejscowych 
zwolniono. Minął jakiś 
czas i znajomy Ukrainiec 
uprzedził, iż nadchodzą-
cej nocy komendant zosta-
nie ostatecznie zatrzyma-
ny. Kazimierz umówił się 
z siostrą Janiną w określo-
nym miejscu w lesie (lasy 
ciągnęły się kilometrami) 
i tam się skrył. Podczas 
próby przekroczenia tzw. 
zielonej granicy zostali 
zatrzymani przez Rosjan, 
załadowani do bydlęce-
go wagonu i wiezieni na 
wschód.

Kazimierz znał do-
skonale sowiecki raj, bo-
wiem często uciekinie-
rzy przekraczali granicę. 
Złapani przez policję lub 
KOP byli nocą odsta-
wiani na granicę z pole-
ceniem powrotu. To był 
problem, bowiem wielu 
odmawiało przekroczenia 
granicy na powrót, opo-
wiadając o straszliwym 

głodzie, przypadkach kanibalizmu itp. Dziś 
wiemy o milionach zagłodzonych ludzi w la-
tach świadomie wywołanego tzw. wielkie-
go głodu. Oficjalne odstawienie uciekiniera 
oznaczało natychmiastowe zastrzelenie nie-
szczęśnika przez służby sowieckie. Należy 
wyjaśnić, iż polskie służby musiały reago-
wać, bowiem granicę przekraczali często so-
wieccy szpiedzy i dywersanci.

Zasobni w taką wiedzę Kazimierz i Janina 
zdecydowali się raczej ponieść śmierć podczas 
ucieczki niż biernie poddać się strasznemu 
losowi. Wraz z 4-letnim Januszkiem uciekli 
przez dziurę w podłodze wagonu. Na Pod-
karpacie dotarli przed samymi Bożym Naro-
dzeniem 1939 r. i tam spędzili wojnę. Janina 
to moja Mama, Kazimierz to jej rodzony brat, 
a Janusz był moim chrzestnym.
     

VII FESTIWAL RÓŻ

Był pod wieloma względami niezwykle 
udany. Z naszej oferty skorzystało wielu gości 
z innych miast. Choćby na część konferencyj-
ną przyjechało 20 mieszkańców Wieruszowa. 
Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do jego organizacji. Cieszę się, 
że rosną godni następcy szkółkarzy. Wyróżnia 
się 17-letni Mateusz Sobieszek, który doko-
nał krzyżówek i jest zapraszany jako sędzia na 
międzynarodowe wystawy.

11 lipca 2019 r.     
Gabriel Szkudlarek

Jakub Szurogajło, 1938 r.

Kazimierz Strzelczyk



lipiec 2019 r.

SESJE RAD – okres wakacji to zwykle 
czas urlopów i wypoczynku także dla radnych, 
ale czasami trzeba zwoływać sesje nadzwy-
czajne, jak to będzie 1 sierpnia w przypadku 
Rady Miejskiej Łasku, ponieważ trzeba podjąć 
w trybie pilnym decyzje finansowe. Ostatnia 
planowa sesja odbyła się na początku lipca, 
gdy radni podjęli wiele decyzji m.in. w sprawie 
szkolnictwa w gminie (likwidacja gimnazjów, 
przekształcenie LO w Kolumnie w czterolet-
nią szkołę). Także Rada Powiatu obradowała 
na początku lipca i wszystko wskazuje na to, 
że prawdopodobnie w najbliższych tygodniach 
nie dojdzie do plenarnego spotkania radnych. 

PIKNIK na lotnisku 32. BLT odbędzie  
się 21 września br., połączony zostanie z prze-
kazaniem do użytku wydłużonej i wyremonto-
wanej drogi startowej, a także powrotem F-16, 
które czasowo stacjonowały w Krzesinach. 
Planowane są loty samolotów, m.in. F-16, 
będzie też można oglądać maszyny odrestau-
rowane przez Grupę „Archeo”, nie zabraknie 
innych atrakcji.

PRZYSIĘGA wojskowa w 32. BLT –  
43 elewów służby przygotowawczej złoży-
ło przysięgę, gratulacje z tej okazji złożył im 
dowódca płk. pil. Tomasz Jatczak, porównu-
jąc ten ważny akt do drogowskazu w życiu.  
8 żołnierzy wyróżniono listami gratulacyjny-
mi. Przysięgę zakończyła defilada.

AURA w lipcu sprzyjała letniemu wy-
poczynkowi, choć oprócz dni upalnych były 
także nieco chłodniejsze. Z pewnością man-
kamentem były niewielkie opady deszczu. Ka-
pryśna aura przyczyniła się do wzrostu cen wa-
rzyw i owoców, w lasach na razie brakowało 
grzybów.

ODBLASKI na drodze po zmierzchu – 
obowiązkowe, o czym przypominają funkcjo-
nariusze policji. Pieszy na drodze posiadający 
odblaski widoczny jest przez kierowcę z odle-
głości 150 metrów, natomiast bez odblasków 
– kilkakrotnie później. A stawką jest… życie.

UWAGA – oszuści doskonalą swoje me-
tody i teraz usiłują oszukać ludzi nie tylko łza-
wymi opowieściami o nieszczęściu wnuczka, 
ale podają się też za policjantów, pracowni-
ków opieki społecznej czy ZUS. Nie dajmy się 
oszukać!

PRZYRODA w obiektywie Andrzeja Dęb-
kowskiego – to tytuł wystawy w łaskiej Galerii 
pod Korabiem znanego poety, krytyka literac-
kiego i wydawcy z Zelowa, red. naczelnego 
wydawanej od lat niekonwencjonalnej „Gazety 
Kulturalnej”. A. Dębkowski fotografuje z pasją 
nie tylko przyrodę, ale i ludzi. Wystawa czynna 
do końca wakacji, warto ją zobaczyć.

TRAGEDIA na drodze wojewódzkiej 
w Okupie Wielkim – nocą jadący w kierunku 
Łodzi VW golf uderzył w słup energetycz-
ny, w wyniku czego na miejscu zginęli dwaj 
19-latkowie z powiatu łaskiego – kierow-
ca i pasażer pojazdu jadący z przodu. Trzeci 
19-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Po-
licja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia oko-
liczności tragedii.

Nie sposób w kilku zdaniach opisać tej 
dwudniowej imprezy, bo oprócz stoisk wy-
stawienniczych były również liczne konkur-
sy i prezentacje poletek demonstracyjnych, 
pokazy np. bezpiecznego gaszenia pożarów 
czy aukcja jałówek, a oprócz tego liczne de-
gustacje smakołyków. Nas zainteresowała 
szczególnie aukcja jałówek, na której można 
było nabyć piękne zwierzęta za 4-5 tys. zł, 
nie można było oderwać oczu od koni różnej 
maści i gatunku. Wielu amatorów miały też 
inne konie potrzebne na wsi – te mechanicz-
ne. Małe traktorki, mające zastosowanie m.in. 
w ogrodnictwie, można było nabyć już za kil-
kanaście tysięcy złotych, kilkakrotnie więcej 
trzeba było zapłacić za prawdziwe „potwory” 
na potężnych kołach, m.in. firmy „Zetor”.

Dyrektor ŁODR Tomasz Kopera zapra-
szał także gości na spotkanie z folklorem 
i rękodziełem. Wbrew pozorom polska wieś 
nie odwraca się od tradycji, o czym świad-
czyły występy licznych zespołów regional-
nych, a także prezentacje wyrobów ręko-
dzielniczych.

W Bratoszewicach nie zabrakło wystaw-
ców z powiatu łaskiego, m.in. firmy Rusiec-
kich zajmującej się uprawą grzybów i grzyb-
ni, z Woli Łaskiej, roślin rabatowych i bylin 
Andrzeja Mąki z Luciejowa w gm. Buczek, 
krzewów ozdobnych, róż i winorośli Krzysz-
tofa Gały ze Zborowa w gm. Widawa. Go-
ściom targów podobały się gipsowe anioły 
i inne figurki wykonywane przez Emilię 
Rzepę z Grabicy w gm. Sędziejowice. Wiel-
kie zainteresowanie wzbudzały też owce 
i krowy – rekordzistki w produkcji mleka 
z Sieradzkiego.

Oto kilka migawek z bratoszewickich 
targów i wystawy.

(P) 

Nasi  na  wystawie  zwierząt  i  targach  rolnych  w  Bratoszewicach

W SeRcU pOlSKI
XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi  Rolne „W Sercu Polski” 
to imprezy z renomą, organizowane tradycyjnie przez Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Bratoszewicach, pod patronatem ministra rolnictwa, wojewody łódzkiego 
i marszałka województwa. Ta prestiżowa  impreza targowo-wystawiennicza przyciąga 
nie tylko mieszkańców wsi naszego regionu, ale i rolników i hodowców z całego kraju.
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RóżAne ŚWIĘTO W łASKU
Otwarciu pikniku towarzyszyło nie lada wydarzenie. Grażyna Błęc-

ka-Kolska jest od samego początku honorową patronką festiwalu i bez 
wątpienia największą ambasadorką naszego miasta. Rada Miejska w Ła-
sku na czele z przewodniczącym Robertem Bartosikiem postanowiła do-
cenić sławną aktorkę wręczając jej medal „Zasłużony dla Miasta Łask”. 
Aktorka nie kryła wzruszenia i podziękowała za to niezwykle ważne dla 
niej wyróżnienie.

Miejski rynek tradycyjnie wypełniły stoiska producentów róż. Moż-
na było zakupić sadzonki, a także zaczerpnąć cennych porad od eksper-
tów. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, m.in. dmuchany 
plac zabaw czy malowanie buzi, a zabawom nie było końca. Wśród im-
prez towarzyszących znalazły się m.in. animacje, zawody rowerowe dla 
dzieci, warsztaty florystyczne, wycieczki na pola różane i parada bryczek 
konnych. Na chętnych czekała różana herbatka, a koła gospodyń wiej-
skich przygotowały wyborną zupę różaną, po którą ustawiła się długa 

kolejka. Na scenie odbywały się występy artystyczne, a zwieńczeniem 
dnia były koncerty jazzowe wybitnych artystów. Dla publiczności zagrali 
studenci z Akademii Muzycznej w Łodzi z projektem Janek Szkudlarek 
Collective oraz Marek Kądziela LDZ Art Ensamble i gwiazda wieczoru 
zespół EABS. 

Festiwal Róż w tym roku przyciągnął rekordowo dużo odwiedzają-
cych z całej Polski. Na łaskim rynku można było spotkać także zagra-
nicznych miłośników róży, w tym turystów z Portoryko, którzy kredą 
podpisali się na płycie pl. 11 Listopada. Na tegorocznym festiwalu było 
także o wiele więcej stoisk niż dotychczas, co świadczy tylko o rosnącej 
popularności różanego święta. 

Na kolejnym, ósmym już festiwalu, widzimy się za rok. A tymcza-
sem można wybrać się do przepięknego ogrodu różanego na os. Przylesie 
i podziwiać różane rabaty, które zdobią całe miasto.

Michał Janiszewski

bIeg leŚny W TeOdORAch 

Maskotki biegu, specjalnie na tę okazję prze-
brane ochotniczki w strojach wiewiórki i lisicy, 
natychmiast zostały prześcignięte przez mało-
letnich zawodników ubiegających się o medale 
ufundowane przez powiat łaski, a zaprojektowa-
ne i ręcznie wykonane przez Agnieszkę Majew-
ską, właścicielkę firmy Artmess z Łodzi. Nagro-
da niespodzianka to prezent od BK Bussiness 
Krzysztofa Białkowskiego. 

Rozgrzewka w wykonaniu reprezentant-
ki Fit and Jump Łask pod okiem Ani Robak to 
swoista tradycja, która stopniowo podnosiła ska-
lę emocji przed rozpoczynającym się o godz. 14 
biegiem na 5 km i zaraz po tym cieszącym się 
coraz większą popularnością 5-kilometrowym 
marszem z kijami, czyli nordic walking. Słonko 
grilluje niemiłosiernie, a słupek rtęci wskazuje 
37 kresek w cieniu i walkę ze swoimi słabościa-
mi czas zacząć! Dzięki zezwoleniu Nadleśnic-
twa Kolumna, trasy 10/5/5NW zostały oznako-
wane na stałe, co otwiera nowe możliwości dla 

Zapewne nie jeden uczestnik III edycji Biegu Leśnego w Teodorach sprawdzał 
wielokrotnie pogodę z nadzieją, czy tej niedzieli, 30 czerwca, warunki do biegania 
będą bardziej ludzkie, ale nic z tego! Każda z tych osób musiała pogodzić się z tym, co 
natura przygotowała nie tylko dla niej, ale dla wszystkich bez wyjątku! Kilkudniowe 
upały wzmacniały jeszcze poczucie wszechogarniającego gorąca! Nie przeraziło  
to jednak najmłodszych uczestników Biegu Rodzinnego, którzy w liczbie ponad 150, 
wraz z rodzicami i opiekunami samodzielnie lub niesione na rękach o 13.30 wystartowali 
na dystansie 800 metrów. 

wszystkich kochających bieganie po lesie do 
korzystania z wytyczonych szlaków przez cały 
rok. W dniu zawodów dla podniesienia bezpie-
czeństwa startujących w punktach kontrolnych 
na trasach średnio co kilometr byli obecni prze-
szkoleni do niesienia pierwszej pomocy straża-
cy OSP Teodory, lekarze i ratownicy medyczni, 
leśniczy i straż leśna, a w zabezpieczeniu całego 
przedsięwzięcia pomagali strażacy z OSP Gu-
cin, Grzeszyn i Sędziejowice. Punkt wydawania 
wody i kurtyna wodna gotowe. Zaczynamy!

Dycha ruszyła po gorącym apelu organiza-
tora Rajsport Active Sieradz, Michała Piotro-
wicza, podanym do świadomości uczestników 
- ekstremalnie trudnych warunkach na trasie 
oraz o prawidłowej ocenie swoich możliwo-
ści. Zwycięzcą będzie każdy, kto ukończy ten 
morderczy, po rozgrzanych piaskach i w takim 
słońcu, bieg! Rozsądek to niewątpliwie bardzo 
dobra cecha charakteru każdego, kto ze sportu 
chce czerpać przyjemność! Może to największy 

fenomen ogromnej popularności biegania? Wła-
śnie tego, że słuchamy rad innych, tych którym 
zależy na naszym zdrowiu i bezpieczeństwie,  
co więcej czują się oni odpowiedzialni za to, 
by tylko dobre wspomnienia zabrać do domu, 
a spotykać się i startować razem w setkach na-
stępnych imprez o charakterze sportowym. 

Nam w Teodorach to się udało! Pomimo,  
że ciągle się uczymy i ulepszamy. Bieg Leśny 
rozwija się z każdym rokiem. Staje się pozy-
tywną i rozpoznawalną marką w regionie. 
W tej edycji uczestniczyło ponad 650 biega-
czy w trzech kategoriach. Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w poszczególnych etapach przy-
gotowań i niezawodnym wspierającym oraz 
sponsorom serdecznie dziękuję.                            

Szczęśliwe zakończenie Biegu Leśnego  
to wielki sukces i promocja naszego sołectwa,  
co niewątpliwie jest powodem do wspólnej dumy.

Sławomir Sobór
sołtys Teodorów
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XVII WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA AMAZONEK
 

Pod patronatem starosty łaskiego Piotra Wołosza odbyła się w Łasku 
XVII Wojewódzka Spartakiada Amazonek. Zawody sportowe połączono 
z obchodami jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Amazonek Łask – Ko-
lumna. 

W tym roku gospodarzem Spartakiady było Stowarzyszenie Amazo-
nek z Łasku. Udział w zawodach sportowych, które odbyły się w Zespole 
Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie, wzięło 12 stowarzyszeń 
z województwa łódzkiego. Amazonki rywalizowały ze sobą w 12 ka-
tegoriach sportowych, po których wyłoniono zwyciężczynię. Pierwsze 
miejsce zajęły Amazonki z Opoczna, drugie - z Tomaszowa Mazowiec-
kiego, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowały się amazon-
ki ze Skierniewic.

Po zmaganiach sportowych amazonki przeniosły się do Łaskiego Domu 
Kultury, aby świętować 15-lecie powstania łaskiego stowarzyszenia.

III BIEG LEŚNY
        

W niedzielę, 30 czerwca br., odbył się III Leśny Bieg w Teodorach, 
patronat nad którym objął starosta łaski Piotr Wołosz. Pomimo wielkiego 
upału, na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników.

W III edycja Leśnego Biegu w Teodorach, która z roku na rok cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem, stanęło ponad 800 zawodni-
ków, którzy rywalizowali na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Organizato-
rem imprezy, podobnie jak w ubiegłym roku, była firma Rajsport Active 
z Sieradza oraz sołectwo Teodory. Imprezę rozpoczął bieg rodzinny na 
dystansie 800 m, w którym uczestniczyły dzieci do lat 16 wraz ze swo-
imi opiekunami. Każdy uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal.

Po biegu rodzinnym na starcie stanęli zawodnicy rywalizujący na dy-
stansie 5 oraz 10 km. Trasa biegów głównych wiodła przez ciężki i piasz-

czysty odcinek, w 95 procentach przez teren leśny. Na starcie biegu open 
na 10 km stanął również Daniel Sałagacki, pracownik Starostwa Powia-
towego w Łasku, który na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem funduszy 
zewnętrznych w wydziale inwestycji. Pomimo żaru lejącego się z nieba 
oraz mocnej obsadzie kategorii M40, Daniel z czasem 00:47:48 stanął 
na najniższym stopniu podium. Bieg Leśny w Teodorach ukończyło 539 
zawodników.
– Gratuluję wszystkim uczestnikom dzisiejszego biegu, nie tylko tym 
którzy stanęli na podium, ale wszystkim, którzy zdecydowali się na bieg 
w takiej temperaturze. Udowodnili, że ich pasji nic nie jest w stanie za-
trzymać, nawet blisko 40-stopniowy upał. Dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację biegu, bo tylko dzięki wam, z roku na rok Bieg 
Leśny w Teodorach staję się coraz bardziej popularny. Widząc uśmiech 
na twarzach zawodników biorących udział w zawodach, gwarantuje,  
że na wsparcie Starostwa Powiatowego w Łasku zawsze możecie liczyć 
– skomentował starosta łaski Piotr Wołosz.

UmOWA pOdpISAnA
1 lipca br. w Starostwie 
Powiatowym w Łasku podpi-
sano umowę na remont drogi 
w miejscowości Piorunów. 
Przedmiotem umowy jest 
wykonanie zadania: „Remont 
drogi powiatowej nr 4910E 
Lichawa – Przyrownica – 
Kwiatkowice na odcinku 1333 
m w miejscowości Piorunów”.

Remont drogi odbędzie się 
w dwóch etapach. W I etapie – 
remont nawierzchni na odcinku 
710 m oraz etapie II –  na odcinku 
380 m. Koszt inwestycji wyniesie 
323 123,82 zł, a termin realizacji 
zaplanowano na koniec września 
br. Przetarg na wykonanie inwe-
stycji wygrał Zakład Budowy 
Dróg Henryk Mocny z Błaszek.
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Zatwierdzono również listę zadań do do-
finansowania w ramach funduszu dróg sa-
morządowych – drogi gminne i powiatowe 
w ramach zadania: „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej i bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego na przebudowę  
ul. 9 Maja oraz Południowej”. W ramach tego 
zadania powiat otrzymał ponad 1.000.000 zł.

InWeSTycje dROgOWe
W wyniku podziału środków budżetu 
województwa łódzkiego, pochodzących 
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów 
rolnych, powiat łaski otrzymał 298.484 
zł na zadanie pod nazwą: „Budowa/
modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w 2019 r.”. Środki  
te zostały przeznaczone na remont drogi 
powiatowej Widawa – Zawady.

Największa grupa absolwentów wybrała Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Łasku (Ekonomik). Chęć dalszej edukacji w tej placówce 
zgłosiło 229 uczniów (115 ze szkół podstawowych i 114 z gimnazjów). 
144 uczniów wybrało I Liceum Ogólnokształcące, w tym 61 ze szkół 
podstawowych i 83 z gimnazjów.

Dość dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta Zespołu Szkół 
Mundurowo – Technicznych w Ostrowie, gdzie deklaracje złożyło  
72 uczniów z powiatu łaskiego (34 z SP i 38 z gimnazjów). Najmniej-

Szkoły średnie w tym roku muszą przyjąć podwójny rocznik, a mianowicie absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.  
Dla pierwszych będą stworzone trzyletnie licea i czteroletnie technika, dla drugich czteroletnie licea i pięcioletnie technika. 

sze zainteresowanie odnotowano w Zespole Szkół Rolniczych w Sędzie-
jowicach. Tutaj 39 kandydatów wyraziło chęć dalszej edukacji (22 z SP  
i 17 z gimnazjów), wybierając różne specjalności, i aby utworzyć wspólną 
klasę prawdopodobne będą musieli decydować się na zmianę kierunku.

Starosta Łaski Piotr Wołosz informuje, że liczba uczniów nie jest 
ostateczna, gdyż w dalszym ciągu do szkół w powiecie łaskim przyjmo-
wani są uczniowie.

W sumie szkoły z powiatu łaskiego wybrało ponad 460 uczniów. 

Zdecydowaliśmy się na metodę grubowar-
stwową ze względu na bezpieczeństwo nie tylko 
kierowców, ale również pieszych. Oznakowanie 
tą metodą charakteryzuje się dużą trwałością, 
odpornością na ścieranie oraz doskonałą wi-

OznAKOWAnIe pOzIOme dRóg 
meTOdą gRUbOWARSTWOWą
Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku ukończył oznakowanie poziome dróg metodą 
grubowarstwową. Oznakowanie strukturalne masą chemoutwardzalną odróżnia się od 
znakowania tradycyjnego znacznie lepszą widocznością w czasie trudnych warunków 
atmosferycznych. 

docznością w dzień oraz w nocy. Jest to metoda 
droższa od tradycyjnej, ale w sytuacji gdy cho-
dzi o bezpieczeństwo mieszkańców nie możemy 
oszczędzać – poinformował Robert Szczepa-
niak, członek Zarządu Powiatu Łaskiego.

Na starcie wyścigu stawiło się około 100 
zawodników z Polski, Niemiec, Białorusi, Li-
twy, Estonii i Ukrainy. Rywalizacja rozpoczął 
wyścig dookoła Sędziejowic. Następnie za-
wodnicy ścigali się w Buczku i Łasku, a na 
ostatni etap przenieśli się do Rzgowa.

W sobotę 20 lipca, do ostatniego etapu wy-
ścigu w żółtej koszulce lidera przystępował 
Mantas Bitinas, który wyprzedzał minimalnie 
kolegę z drużyny Eitviliasa Azelisa o 8 sekund. 
Tuż za nimi ze stratą 10 sekund był Niemiec 
David Eppert. Najlepszy z Polaków Filip Bier-
nacki, aby zwyciężyć musiał zniwelować stratę 
sięgającą 39 sekund.

Ostatni etap padł łupem Polaków, którzy 
jako pierwsi minęli linię mety, z 16 sekundową 
przewagą nad peletonem. Pierwszy finiszował 
Jakub Byczkowski, drugi był Maciej Noceń, 
a tuż za nim Kacper Majewski. Bitinas Mantas, 
był co prawda 35, ale utrzymał wypracowaną 
wcześniej przewagę i zwyciężył klasyfikację ge-
neralną. Klasyfikację punktową dzięki zwycię-
stwu ostatniego etapu wygrał Jakub Byczkowski 
z grupy Dolny Śląsk. Wydarzenie było współfi-
nansowane z budżetu powiatu łaskiego.

Klasyfikacja końcowa:
1.Bitinas Mantas – Lithuanian National Team
2.Boucek Jakub – RBB Invest Force Cycling 
Team
3.Azelis Eitvilas – Lithuanian National Team

bITInAS mAnTAS zWycIĘzcą 26. WyŚcIgU 
KOlARSKIegO „pO zIemI łódzKIej” 
W dniach 17-20 lipca na terenach powiatu łaskiego i powiatu łódzkiego wschodniego rozegrana została kolejna 
edycja międzynarodowego wyścigu kolarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”.

Po 25 latach Andrzej Syska - twórca i dyrek-
tor wyścigu (pierwszy z prawej) przekazał 

pałeczkę następcy Michałowi Dudkowi
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Już po raz piąty w czerwcowy weekend (15-16) odbyło się Krajowe 
Święto Truskawki. Mnóstwo atrakcji oraz wspaniała atmosfera przycią-
gnęły do Buczku tysiące miłośników dobrej zabawy oraz zacnych gości. 
Na tegorocznym święcie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezen-
tował minister Andrzej Dera - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował Mie-
czysław Łuczak - Honorowy Obywatel Gminy Buczek. Ponadto obecni 
byli posłowie: Krzysztof Ciebiada, Artur Dunin, Marek Matuszewski, 
Agnieszka Hanajczyk. Wojewodę łódzkiego reprezentowała Bogumiła 
Kapusta - dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Marszałka województwa łódzkiego reprezentował An-
drzej Górczyński - członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Przyby-
li również radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Andrzej Owczarek, 
Dorota Więckowska, która reprezentowała również posła Piotra Polaka, 
Jolanta Ziemba-Gzik - Honorowy Obywatel Gminy Buczek. Powiat łaski 
reprezentowali: starosta Piotr Wołosz oraz wicestarosta Teresa Wesołow-
ska - Honorowy Obywatel Gminy Buczek. Sąsiednie gminy reprezen-
towali: Gabriel Szkudlarek - burmistrz Łasku wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Łasku Robertem Bartosikiem, wójt gminy Drużbice 
Tomasz Głowacki, zastępca wójta gminy Sędziejowice Mirosław Pota-
siak. Oczywiście przybyli również Honorowi Obywatele Gminy Buczek: 
Maria Kaczorowska, gen. Jan Śliwka, Włodzimierz Wojtaszek, Wojciech 
Pokora - sponsor nagród w konkursach truskawkowych. Miło nam było 
gościć służby mundurowe: płk. pilota Tomasza Jatczaka - dowódcę 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego, Piotra Bielewskiego - komendanta Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łasku, Małgorzatę Mączyńską - komendant 
powiatową policji w Zduńskiej Woli. Wśród gości obecni byli sponsorzy 
tegorocznego święta truskawki między innymi: Ewa Stachura-Kruszew-
ska - prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
w Warszawie, Daniel Kopiczyński - sponsor pokazów grupy akrobacyj-
nej „Żelazny”, Andrzej Włodarczyk - sponsor wstępu zespołu „BOYS”.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek został przyznany 
uchwałą Rady Gminy Buczek Annie Doliwie - prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Dolina rzeki Grabi” oraz Andrzejowi Włodarczykowi - wła-
ścicielowi firmy Włodan z Porszewic koło Pabianic.

Nie zabrakło również konkursów truskawkowych. I miejsce w kon-
kursie „Buczkowska Truskawka Inspiruje” zajęła Żaneta Tomczak 
i otrzymała nagrodę w postaci vouchera na drzwi o wartości 723 zł ufun-
dowanego przez firmę Lupol. II miejsce w tymże konkursie zajęła Aneta 
Pieńkowska i otrzymała nagrodę w postaci grilla elektrycznego ufundo-
wanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
Łódź, zaś III miejsce - Katarzyna Michalak i otrzymała nagrodę w posta-

Piękna słoneczna pogodna, wesołe miasteczko, konkursy truskawkowe, pokaz lotniczy i  występy artystów 
przyciągnęły do gminy Buczek, jak co roku, kilka tysięcy miłośników tego zacnego owocu - truskawki.

ci vouchera o wartości 100 zł ufundowanego przez firmę VILLARO. Eli-
minacje wstępne konkursu odbyły się już przed głównym otwarciem im-
prezy, ze względów czasowych, jako że do konkursu przystąpiło 20 osób.

Zorganizowany został również konkurs pt. „Truskawkowe Babecz-
ki”. Do konkursu przystąpiło 14 osób. I miejsce zajęło Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, które otrzymało nagrodę w postaci 
vouchera na okno wartości 650 zł ufundowanego przez firmę LUPOL,  
II miejsce zajęła Beata Strucka, która otrzymała nagrodę w postaci blen-
dera ufundowanego przez Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A., zaś 
III - Irena Janicka, która otrzymała nagrodę w postaci vouchera o war-
tości 100 zł ufundowanego przez firmę VILLARO. Wszyscy laureaci 
konkursu otrzymali nadto komplet trawy i ręczników ufundowane przez 
firmę Granum Wodzierady. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody pocieszenia.

Drużyny biorące udział w Truskawkowej Lidze Gminy Buczek 2019.
1.  Bachorzyn
2.  Auto Komis Czestków
3.  Sympatycy Orkana Buczek
4.  Wola „Boska” Bachorska
5.  Petronelów.

Turniej rozgrywany systemem „każdy z każdym” i suma zdobytych 
punktów wyłoniła zwycięzcę.

Wyniki rozgrywek finałowych:
1.  Auto Komis Czestków
2.  Sympatycy Orkana Buczek
3.  Bachorzyn 
4.  Wola „Boska” Bachorska.

Zwycięskie 4 drużyny otrzymały bony pieniężne, ufundowane przez 
wójta gminy Buczek. Najlepszy strzelec: Hubert Muszyński z Auto Ko-
mis Czestków otrzymał mini wieżę HV. Najlepszy bramkarz: Andrzej 
Lotczyk z Bachorzyna otrzymał zegarek sportowy.

 W sobotę w buczkowskim parku odbył się Piknik Truskawkowy 
organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych przy czynnym udzia-
le Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. Na scenie wystąpiły 
zespoły: Zespół „Kana”, „Bogoria”, „Buczkowiacy”, „Small Dance Squ-
are”, Kabaret „Cudoki”, orkiestra dęta. Podczas pikniku dzieci uczestni-
czyły w licznych konkursach.

Na tegorocznym święcie nie zabrakło również stoisk handlowych 
i promocyjnych, które przyciągały sporą liczbę odwiedzających. Gości-
liśmy u siebie m.in.:
-  Koło Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie
-  Urząd Marszałkowski w Łodzi
-  Fundację Rozwoju Gminy Zelów
-  Fundację Gajusz z Łodzi
-  Tupperware Jerzy StankiewiczAndrzej Dera - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP 10



FeSTyn W pRzedSzKOlU
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9 -  Dariusz Bujak Presa Plant
-  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łask
-  Gminną Bibliotekę Publicznąw Buczku
-  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
-  Bank Spółdzielczy w Warcie oddział Buczek
-  Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku
-  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Łódź
-  Społeczną Akademię Nauk w Zduńskiej Woli
-  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego oddział Łódź
-  ARiMR Łask
-  POLSAD Jacek Korczak
-  KIA
-  SYNGENTA.

Sobotni dzień tegorocznego święta upłynął w rytmie muzyki disco-
polo. Już przed oficjalnym otwarciem imprezy wystąpił zespół Luka 
Rosi oraz Piękni i Młodzi. Później scena należała do zespołu: Jurgus, 
Dejw oraz gwiazdy wieczoru zespołu Boys. Pokaz sztucznych ogni oraz 
występ zespół Invox zakończył pierwszy dzień imprezy.

Niedzielne popołudnie rozpoczęło się od występu kabaretu Koń 
Polski. Na buczkowksim niebie nie zabrakło również w tym roku po-
kazu akrobacyjnego grupy „Żelazny”. Dla miłośników lotnictwa była to 
wspaniała atrakcja. Pokaz wykonany był w dwóch częściach. Akroba-

KOlejnA TRUSKAWKA zA nAmI…

cje wykonywał płk pilot Wojciech Krupa, natomiast pokaz komentował  
płk pilot Krzysztof „Szopa” Szopiński - prezes Żelazny Akrobatic. Po-
tem scena należała do Roksany Węgiel oraz Dawida Kwiatkowskiego, 
którzy przyciągnęli tłumy swoich fanów. Wystąpił również zespół Red 
Lips oraz Brathanki. Zwieńczeniem imprezy był niezwykle efektowny 
pokaz fajerwerków.

Już dziś zapraszamy serdecznie za rok!

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której dzieci 
podziękowały rodzicom za ich miłość i wychowanie. W nagrodę za wy-
stępy oraz całoroczną pracę na przedszkolaków czekały: dmuchany park 
rozrywki, wata cukrowa, słodkości i kiełbaski z grilla.

Tegoroczny festyn odbył się pod hasłem „Z rodziną po Polsce”. 
Przedszkolaki wraz z rodzicami zwiedzały specjalnie przygotowane 
przez nauczycieli przedszkolne sale, w których czekały na nich różno-
rodne zadania do wykonania, mające na celu m.in. pogłębianie znajomo-
ści kraju i naszej małej ojczyzny.

 Grupa Motylki zaprosiła uczestników pikniku do Krainy Jezior.  
Na środku sali pojawiło się jezioro wraz z łodzią, do której chętni mogli 
wsiąść i wyłowić za pomocą czarodziejskiej wędki rybkę. Grupa Bie-
dronki wprowadziła wszystkich w klimat krajobrazu górskiego. Dzieci 
przechodziły po kamieniach przez strumyk oraz wspinały się na gór-
ski szczyt, zaś chętni mogli skosztować górskich specjałów (oscypków 
i kwaśnego mleka).

Grupa Żabki proponowała zabawę nad Bałtykiem, gdzie dzieci po-
rządkowały i klasyfikowały muszelki oraz tworzyły rybkę z puzzli. 
W grupie Słoneczka pojawiła się nasza stolica, Warszawa, w której dzie-
ci miały do wykonania zadania konstrukcyjne i matematyczne. Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć naszej małej ojczyzny – Buczku. W gru-
pie Pszczółki można było podziwiać piękną truskawkową dekorację, 
obejrzeć foldery, plakaty i akcesoria związane z naszą gminą, a dzieci 

W  słoneczne piątkowe popołudnie (7 czerwca br.) w przedszkolu już po raz szósty odbył się Festyn Rodzinny, którego celem było 
pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę na świeżym powietrzu oraz integracja środowiska przedszkolnego.

zbierały dorodne truskawki z krzaczków wykonanych metodą orgiami.  
Kto sprostał wszystkim zadaniom otrzymywał tytuł Znawcy Polski oraz 
zasłużoną nagrodę.

W tak ważnym dla społeczności przedszkolnej dniu odwiedził przed-
szkole również wójt gminy Bronisław Węglewski, od którego wszystkie 
przedszkolaki otrzymały bilety wstępu na wesołe miasteczko podczas  
V Krajowego Świata Truskawki.
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WIzyTA AmeRyKAńSKIch 
FARmeRóW
W ostatnim czasie w  gminie Buczek oraz w gospodarstwie 
rolnym „BroWęg” Bronisława Węglewskiego - wójta gminy 
Buczek oraz prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
gościła grupa amerykańskich farmerów. Była to swego rodzaju 
rewizyta, wcześniej w USA był wójt gminy Buczek. 

Według relacji wójta, amerykańscy goście nie kryli zaskoczenia roz-
wojem i stanem polskich gospodarstw rolnych, stwierdzając ogromny 
postęp na przestrzeni ostatnich lat w polskim rolnictwie i polskiej wsi.

W ramach przebudowy drogi na odcinku 1,32 km jezdnia zostanie 
wzmocniona geosiatką, warstwą wyrównawczą masy asfaltowej i na-
kładką o grubości do 4 cm. Jezdnia ulegnie poszerzeniu o pas 150 cm 
wykonany z kostki brukowej. Szerokość jezdni będzie na tym odcinku 
wynosić 5,3 m.

Na odcinku 0,65 km przebiegającym od zjazdu z drogi wojewódzkiej 
443 warstwa asfaltu zostanie wzmocniona nakładką o grubości do 4 cm, 
powstanie wyniesione przejście dla pieszych o podwyższonym standar-
dzie bezpieczeństwa w pobliżu szkoły w Buczku, wyregulowane zosta-
ną studnie kanalizacyjne i wodociągowe. Wprowadzone zostanie nowe 
oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Realizowana inwestycja będzie ważnym elementem poprawy bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym oraz czynnikiem podnoszącym atrak-
cyjność gospodarczą terenu. Ułatwi dojazd do pracy mieszkańcom gmi-
ny Buczek oraz zapewni pośrednio dogodny dojazd do Ośrodka Zdrowia, 
Urzędu Gminy w Buczku, kościoła czy apteki. Dzięki realizacji inwesty-
cji zapewniony zostanie dogodny dojazd autobusów dowożących oko-
liczne dzieci do szkół w Buczku. W przypadku ewentualnego zabloko-
wania dróg wojewódzkich 483 lub 484 na skutek nieszczęśliwego zda-
rzenia drogowego, wypadku czy katastrofy droga gminna stanowić bę-
dzie dogodny objazd, będzie również drogą ewakuacyjną w sytuacjach 
awaryjnych.     

Zakończenie przebudowy planowane jest na 30 października br.

KOlejnA InWeSTycjA dROgOWA
Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Buczek – Józefatów. Zadanie to zostanie 
objęte dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych przyznanym przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Koszt przewidzianych do 
wykonania robót na drodze o długości 1,97 km wynosi około 1,63 mln zł. Realizowany projekt jest ważnym elementem w układzie 
drogowym gminy.

Rolnicy mogą składać wniosek w terminie od 1 sierpnia br.  
do 2 września br. do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) w zależności 
od właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będą-
cych w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy), wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Urząd Gminy w Buczku informuje o zmianach w ubieganiu się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Limit zwrotu 
podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100 litrów na 1 ha użytków rol-
nych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Została wprowadzona możliwość zwrotu akcyzy dla hodowców by-
dła. Limit ustalony został w wysokości 30-krotności stawki podstawowej 

UWAgA, ROlnIcy!
Urząd Gminy w Buczku przypomina wszystkim producentom rolnym o składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019. 

na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu śred-
niorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod 
uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła będą 
musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim 
roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko fak-
tury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument 
potwierdzający średnią roczną liczbę bydła DJP wydany przez ARiMR 
(dotyczy producentów składających wniosek po raz pierwszy w danym 
roku).

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bucz-
ku (pok. nr 1- hol).
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Przebudowano drogę gminną w Borsze-
wicach. Oprócz nowej nawierzchni wykona-
no pobocza, zjazdy, odwodnienie (przepusty) 
oraz oznakowanie. Wartość prac wycenio-
no na 827.000 zł, a wykonawcą była firma  
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jaw-
na z Porszewic.

lATO InWeSTycj I
Nad Polską przeszła fala upałów. I choć żar lejący się z nieba dał się wszystkim we znaki, to na placach budów nie 
odnotowano większych kłopotów i opóźnień. Gmina Łask zakończyła realizację kilku inwestycji, ogłoszono nowe 
przetargi i wyłoniono kolejnych wykonawców. Oto przegląd łaskich inwestycji.

Zakończono przebudowę drogi gminnej 
Wrzeszczewice – Kiki. Na odcinku ok. 1 km 
pojawiała się nowa nawierzchnia asfaltowa, 
przepusty, zjazdy oraz obustronne pobocza 
z kruszywa łamanego. Zadbano o odwodnie-
nie terenu oraz montaż oznakowania i urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą 
prac była firma DROMAK Sp. z o.o. z Poręb, 
a wartość inwestycji to 1.249.574,02 zł. Wy-
datek jest współfinansowany w kwocie 68.480 zł 
ze środków budżetu województwa łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych.

Droga w Borszewicach

Prace dobiegły także końca na ul. Szkol-
nej w Wiewiórczynie. Mieszkańcy mogą już 

korzystać z nowej nawierzchni asfaltowej  
i chodników. Ponadto wykonano odwodnienie 
drogi, powstały zjazdy z tłucznia kamiennego, 
pobocza gruntowe oraz oznakowanie piono-
we i poziome. Wartość prac to 485.923,27 zł.  
Ich wykonawcą była firma WŁODAN An-
drzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porsze-
wic. Inwestycja została dofinansowana kwotą 
233.316 zł Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiewiórczyn może również pochwalić 
się nowym placem zabaw, który powstał na 
terenie Szkoły Podstawowej im. Wojska Pol-
skiego. To nowoczesne i bezpieczne miejsce 
dla najmłodszych wykonała firma „Weran” 
z Wrocławia. Jego koszt to 169.740 zł.

Zmiany czekają także ul. Szkolną w Ła-
sku. W miejscu gruntowej drogi powstanie 
nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz miejsca 
parkingowe. Przewidziano również wykona-
nie odwodnienia poprzez istniejący system 
kanalizacji deszczowej. Wykonawcą prac jest 
firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spół-
ka Jawna z Porszewic, a wartość inwestycji  
to 399.166,55 zł.

Świetlice wiejskie to miejsca spo-
tkań i integracji lokalnych społeczności.  

Ich rola jest nie do przecenienia. Już nie-
długo obiekt we Wrzeszczewicach otrzyma 
drugie życie, a kompleksowy remont zmieni 
go nie do poznania. Przetarg na wykonanie 
tej inwestycji wygrała firma KRIS – BUD 
Krzysztof Jóźwik z Dębołęki oferując kwo-
tę 545.483,68 zł. 

Projekt „Przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej we Wrzeszczewicach” jest współ-
finansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - poddziałanie „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego programem w zakresie 
„Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Gmina Łask 
otrzymała na realizację tej inwestycji dofinan-
sowanie wysokości 64.130 zł.

Wymienione inwestycje nie oznacza-
ją, oczywiście, końca prac w tym roku. Nie-
dawno wyłoniono wykonawcę przebudowy  
ul. Tylnej w Łasku, drogi gminnej w Teo-
dorach oraz oświetlania na ul. Sieradzkiej  
w Okupie Wielkim. Ponadto ogłoszono prze-
targi na przebudowę dwóch dróg wewnętrz-
nych w Ostrowie oraz zaprojektowanie i wy-
konanie rewitalizacji placu Szarych Szeregów 
w dzielnicy Łasku - Kolumnie.

MJ

Droga Wrzeszczewice – Kiki

Wiewiórczyn – ulica Szkolna

Plac zabaw w Wiewiórczynie

Okup – ulica Kwiatowa

Ulica Szkolna w Łasku 

Świetlica we Wrzeszczewicach

Trwają prace w Okupie Małym. Tam  
na ul. Kwiatowej planuje się m.in. położenie 
nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjaz-
dów, poboczy, odwodnienia i oznakowania. 
Zostaną także wyregulowane wszystkie ist-
niejące urządzenia podziemne. Wartość prac 
- 960.478,62 zł, a wykonawcą jest Zakład Bu-
dowlany Henryk Mocny z Błaszek.



STAWIAmy nA dIAlOg ze 
SpOłeczeńSTWem
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- Co dla nas, współczesnych, wynika z przypadającej  
100. rocznicy powstania Najwyższej Izby Kontroli?

- Przede wszystkim to, że taka instytucja jest niezwykle potrzeb-
na. W lutym 1919 roku, a więc zaledwie kilkanaście tygodni po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości, szybko powołano urząd kon-
trolny. Nie było to łatwe, wszak państwo wciąż płonęło, trzeba było 
zorganizować się, by następnie sprawdzać prawidłowość realizacji 
największych inwestycji II Rzeczypospolitej. A potem była II wojna 
światowa i w całym tym okresie funkcjonowała instytucja kontroli, 
aż do przekazania insygniów państwowych przez ostatniego prezy-
denta na uchodźctwie Lechowi Wałęsie. Nawet w tak trudnych wa-
runkach wojennych instytucja ta śledziła losy polskiego złota i upo-
minała, by rząd w Londynie miał wpływ na powrót złota do Polski. 
NIK pilnowała, by nikt nam tych rezerw złota nie zdefraudował.

W przełomowym 1989 roku następuje wybór Waleriana Pańki 
i NIK jest w pierwszym szeregu przekształceń Polski. NIK ujaw-
nia aferę związaną z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagraniczne-
go i kradzieżą setek milionów złotych oraz obcych walut. Na krótko 
przed ujawnieniem w Sejmie kulisów tej afery ginie w wypadku sa-
mochodowym W. Pańko.

Kolejne lata, kolejne kontrole – Izba upomina się o prawidłowo-
ści w naszej gospodarce. Ostatnie lata to coraz mniej prostych kontro-
li, NIK wkracza w nowe obszary, np. kontrolując GDDKiA – a ściślej 
mówiąc – nadzór nad inwestycjami mającymi np. ujemny wpływ na 
życie obywateli, co wiąże się z przekraczaniem norm hałasu.

- Koszty funkcjonowania kontroli są z pewnością bardzo wy-
sokie…

- Koszty funkcjonowania NIK są mniejsze niż wpływy,  
które wracają do budżetu państwa dzięki naszej działalności kontro-
lnej. Oto przykład: jedna z ostatnich kontroli udowodniła, że firma 
administrująca częścią autostrady A-2 – „Autostrada Wielkopolska” 
zawyżyła znacznie liczbę samochodów, dzięki czemu otrzymywała 
nienależne olbrzymie odszkodowanie, co ostatecznie skutkowało de-
cyzją o zwrocie do budżetu państwa 1,3 mld zł.

- Wróćmy do tego nowego sposobu kontrolowania przez 
NIK…

- Gdy jestem o to pytany, zwykle przytaczam przykład dotyczący 
autostrady A-1 przebiegającej w okolicy Łodzi. Gdyby tylko analizo-
wać dokumenty dotyczące tej inwestycji, można byłoby stwierdzić, 
że wszystko jest na dobrym poziomie. Nie zgodziliśmy się z tym, 
a wsparli nas samorządowcy, m.in. burmistrz Rzgowa, a także miesz-
kańcy żyjący w sąsiedztwie autostrady. Zleciliśmy badanie poziomu 
hałasu wyspecjalizowanej placówce, która wykazała, że w wielu 
miejscach normy zostały przekroczone, ponadto okazało się, że łódz-
ki oddział GDDKiA w swoich decyzjach dotyczących zabezpieczeń 
przed hałasem oparł się na ekspertyzie tej samej firmy, która prowa-
dziła badania zarówno dla wykonawcy inwestycji, jak i, po zakoń-
czeniu budowy, dla GDDKiA. To wyraźny konflikt interesów i dra-
mat mieszkańców gmin: Łódź, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn, któ-
rzy w swoich domach nie mogą należycie odpoczywać. Cieszy nas,  
że w wyniku wniosków NIK przedstawiciel GDDKiA zadeklarował 
uzupełnienie ekranów akustycznych.

- Z punktu widzenia obywatela istotniejsze jest dziś kontro-
lowanie państwa, a nie jedynie administracji, jak to było przez 
lata…

R O Z M O WA Z  P R E Z E S E M  N A J W Y Ż S Z E J  I Z B Y K O N T R O L I  –  K R Z Y S Z T O F E M  K W I AT K O W S K I M
- To trudniejsze zadanie, ale bardziej pożądane. W interesie oby-

watela jest też, by jego skarga nie pozostała bez działań instytucjo-
nalnych. Dlatego tak ważny jest dziś dialog ze społeczeństwem, na 
co stawia Izba. Tak było z nieprawidłowościami przy tworzeniu farm 
wiatrowych – NIK skontrolowała to zagadnienie. Naszej uwadze nie 
uszło także stawianie ekranów akustycznych przy drogach biegną-
cych w miejscach niezamieszkałych. W ramach umacniania tego dia-
logu zajmowaliśmy się także hałasem przy A-1 i S-8. 

- NIK wkroczyła w kolejne stulecie – jakie ono będzie dla tej 
ważnej instytucji?

- Z optymizmem patrzę na rolę Izby w kolejnym stuleciu dzia-
łalności – kompetencje Izby wynikają bowiem z konstytucji i pra-
wa obywateli. Misją NIK jest potwierdzenie, że instytucje państwa 
polskiego działają skutecznie, celowo i rzetelnie, a każdy grosz 
wydawany z poszanowaniem zasad przejrzystości, gospodarności 
i oszczędności.

(P)

Zdjęcie pochodzi z albumu „Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019. 
Sto lat troski o państwo”
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Gospodarzem i współautorem imprezy 
była dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łasku Ewa 
Ołownia, która wspólnie ze Stowarzysze-
niem Miłośników Łaskiej Róży zorganizo-
wała całe przedsięwzięcie.

Na spotkaniu był obecny burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek, który wręczał na-
grody laureatom, członkowie Stowarzysze-
nia oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Łasku, nr 5 w Łasku, z Wiewiórczy-
na, z Buczku, z ZSO w Kolumnie, z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 i 2 w Łasku, z gim-
nazjum w Buczku i z Kolumny oraz ich 
opiekunowie - Katarzyna Białkowska, Elż-
bieta Kołacz, Honorata Góralczyk, Elżbieta 
Węglińska, Jadwiga Sobczak, Danuta Klem-
czak, Ewa Ołownia, Wioletta Ruszczyńska, 
Anetta Szulc i Iwona Solecka.

Łącznie w konkursie wzięło udział  
30 uczniów:
- kat I - 13 osób (klasy V-VI szkoły podsta-
wowej)
- kat II - 17 osób (klasy VII-VIII i gimnazja).

 Kryteria oceny prezentowanych tek-
stów obejmowały oprócz znajomości tek-
stu, trafność wyboru, interpretację, wyra-
zistość i kulturę słowa oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Nad wyłonieniem finalistów 
czuwało jury, któremu przewodniczył 
dyrektor Łaskiego Domu Kultury Adam 
Łoniewski. W składzie jury znaleźli się: 
Janina Kosman, Jadwiga Kurkowska, Ja-
nina Kielanowicz-Marciniak i Ilona Plu-
szyńska.

Pod takim tytułem w Gimnazjum nr 2 w Łasku odbył się (27 maja br.) Międzypowiatowy Konkurs 
Recytatorski zorganizowany w celu promowania łaskiego Festiwalu Róż, pokazania róży w polskiej  
i światowej literaturze oraz integrowania środowisk  różnych pokoleń wokół różanego tematu.

Dla wszystkich uczestników przygoto-
wano dyplomy uczestnictwa, okolicznościo-
we prezenty i książki (nowe wydanie ,,Małe-
go Księcia” oraz album - ,,Róże”). Dla zwy-
cięzców nagrodami były słuchawki bezprze-
wodowe i pendrivy.

Specjalną nagrodą dla laureatów były 
warsztaty artystyczne przeprowadzone przez 
patronkę Festiwalu Róż Grażynę Błęcką-
-Kolską, która przygotowała młodzież do 
występu finałowego podczas  konferencji fe-
stiwalowej w dniu 6 lipca br. w ŁDK.

Inspiracją była róża i ona też królowała 
w konkursowej przestrzeni, zarówno w wa-
zonach, jak i na dużym ekranie w prezentacji 
multimedialnej i w muzyce. Róża pojawiła 
się także w rękach wykonawców, jako śro-
dek artystycznego przekazu.

Podczas konkursu poznaliśmy uczniów 
z wizją i pasją. Każda z tych osób miała 
swój pomysł na zaprezentowanie wybrane-
go tekstu. Wśród wybranych tekstów były 
utwory m.in. J. Kasprowicza, A. Asnyka,  
W. Szymborskiej, J. Żuławskiego, St. Gro-
chowiaka, M. Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej, Z. Herberta, Baszki von Hanff, frag-
menty „Tajemniczego ogrodu” Frances 
Hodgson Burnett oraz „Małego Księcia” 
Antoine de Saint –Exupery’ego.

Pamięciowa praca nad wybranymi tek-
stami była interesującą alternatywą dla inne-
go sposobu spędzania wolnego czasu w do-
bie smartfonów i tabletów, co spotkało się 
z uznaniem władz miasta, członków komisji 

konkursowej i zostało nagrodzone wielkimi 
brawami.

Specjalne podziękowania zostały skiero-
wane do nauczycieli - opiekunów przygoto-
wujących młodzież do konkursu za rozbu-
dzenie zainteresowań poezją i literaturą oraz 
pięknem polskiego języka.

Wyłonienie finalistów stanowiło trudny 
wybór dlatego, że wybierano najlepszych 
wśród najlepszych. Dla wszystkich był to 
powód do dumy i zadowolenia

W kategorii wiekowej szkół podstawo-
wych, klasy V-VI:
- I miejsce - Mikołaj Operacz ze SP 5; wiersz 
- ,,Osioł i róża” Jana Brzechwy
- II miejsce - Oliwier Szajner, SP Buczek: 
fragm., ,,Małego Księcia” Antoine de Saint-
-Exupery’ego 
- III miejsce - Bartosz Grudziński, SP 1: 
,,Róża” Adama Asnyka

W kategorii szkól podstawowych, klasy 
VII-VIII i gimnazja:
- I miejsce - Zuzanna Niciak, SP Buczek: 
,,Róża” Jerzego Żuławskiego
- II miejsce - Zuzanna Psujek, SP 5: Zbi-
gniew Herbert - ,,O róży”
- III miejsce - Julia Zakrzewska, SP Wie-
wiórczyn: fragm. ,,Małego Księcia” Antoine 
de Saint-Exupery’ego.

Wyróżnieniem nagrodzono Emilię An-
druszkiewicz z PG 1: ,,Róża” Adama Asnyka.

Prezes Stowarzyszenia Janina Kielano-
wicz-Marciniak podziękowała organizato-
rom, a szczególnie pani dyrektor Ewie Ołowni 

i młodzieży za interesującą koncep-
cje konkursu, władzom miasta i panu 
burmistrzowi za obecność i sponso-
rowanie nagród, komisji za zaanga-
żowanie, opiekunom i uczniom za 
otwartość na nowe wyzwania i do-
starczenie wzruszeń i emocji.

Wspólnie przeprowadzony kon-
kurs to pomysł, który jest ważny 
dla Stowarzyszenia Miłośników 
Łaskiej Róży, znakomicie wpisuje 
się w założenia statutowe organiza-
cji i służy promocji Festiwalu Róż 
nie tylko w Łasku, ale także poza 
jego granicami, sprzyja integrowa-
niu wielu środowisk oraz przybli-
żeniu wszystkim poezji i literatu-
ry pięknej. Wszystkim biorącym 
udział w przedsięwzięciu serdecz-
nie gratulujemy.

Ewa Ołownia
dyrektor 

Publicznego Gimnazjum nr 2

Janina Kielanowicz-Marciniak
prezes SMŁR 
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Ta krótka historyczna wzmianka tłumaczy intencje organizatorów 
Letniego Festiwalu Muzycznego, jaki od trzech lat odbywa się w ko-
legiacie łaskiej. Twórcy festiwalu, Centrum Idei ku Humanizmowi, 
pracujące pod kierownictwem ks. Piotra Pirka i Agencja Artystyczna 
CODA, przy finansowym wsparciu gminy Łask, przybliżają łaskiej pu-
bliczności i wypoczywającym w okolicy letnikom arkana sztuki mu-
zycznej, zarówno religijnej, jak i świeckiej, właśnie ku rozbudzeniu 
zainteresowań muzyką poważną, która musi walczyć o swoje miejsce 
w świecie, konkurując ze znacznie większym powszechnym przekona-
niem niż kiedyś, że to co popularne musi być dobre.

Każde z wydań festiwalu zawiera jakąś myśl przewodnią. W tym 
roku jest to koncepcja przedstawiająca słynne historyczne i rodzime 
RODY oraz KLANY MUZYCZNE.

Festiwal otworzył koncert poświęcony rodzinie Bachów, a przede 
wszystkim największemu z rodu Bachów Janowi Sebastianowi. Zna-
komici artyści, legitymujący się wielkim dorobkiem artystycznym, 
klawesynistka Ewa Piasecka, flecistka Katarzyna Przybylska i organi-
sta Krzysztof Kulis oraz sopranistka Magdalena Hudzieczek-Cieślar 
z wielką maestrią wykonywali znane religijne i koncertowe dzieła Jana 
Sebastiana oraz jego drugiego syna Carla Philippa Emanuela Bacha, 
pokazując, że z nazwiskiem Bach wiąże się nie tylko mistyczna, skom-
plikowana konstrukcyjnie, trudna intelektualnie muzyka, ale także ła-
twa i urzekająca w odbiorze. Udowodnili, że Bach potrafi się również 
uśmiechać, bawić i wzruszać. Najbardziej podobały się licznie zgro-
madzonej publiczności Bachowskie arie z kantat i pieśni duchowne,  
jak również słynna organowa Toccata d-moll.

Drugi festiwalowy koncert promował „Rodzinę Raczyńskich” - 
trzy odmienne osobowości artystyczne, potrafiące tworzyć muzykę 
jednoczącą różne style i gatunki na jednej koncertowej scenie. Senior 
rodu, Krzysztof Raczyński, z wykształcenia i zawodu włókiennik, eko-
nomista, z pasji znakomity akordeonista, dał fantastyczny solowy popis 
gry na tym od niedawna goszczącym na estradach koncertowych instru-
mencie, wykonując błyskotliwie utwory klasyczne i tematy popularne-
go filmowego repertuaru we własnym układzie. 

Junior Kuba Raczyński, jeden z najbardziej błyskotliwych w kraju 
saksofonistów, kompozytor, lider własnego zespołu pod nazwą „Ra-
czyński Quartet”, zdobywającego laury na festiwalach jazzowych, 
zaprezentował ze znakomitymi muzykami własne kompozycje oraz 
niebanalne aranżacje światowych standardów. Wielką, oczekiwaną 
gwiazdą wieczoru była żona Kuby Raczyńskiego - Monika Kuszyńska, 
była wokalistka zespołu Varius Manx, piosenkarka nurtu pop, z którą 
wspólnie stworzyli m.in. piosenkę prezentowaną na festiwalu Eurowi-
zji w 2015 r. zatytułowaną „In the Name of Love”. Cały program artyst-
ki, promieniującej radością życia, szczęściem podwójnego macierzyń-
stwa i sukcesami artystycznymi, przyjęty został z wielkim aplauzem 
i wzruszeniem.

Kolejna muzyczna niedziela w kolegiacie łaskiej upłynęła pod 
znakiem wspomnień o znanej śpiewaczej rodzinie Spychalskich. Arty-
styczne dokonania nieżyjących już śpiewaków operowych, przez wiele 
lat pierwszego amanta łódzkiej sceny, tenora Romualda Spychalskiego 
i jego żony Izabelli Nave-Spychalskiej sopranu koloraturowego, solist-
ki Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Berlińskiej, znalazły kontynuację 
w artystycznej karierze ich syna Romualda. Tego wieczoru Romuald 
- junior przypomniał nam kilka tenorowych przebojów ojca, a następ-
nie ze swoją małżonką Anną wprowadził w czas artystycznych i oby-
czajowych przemian międzywojnia. Program „Wehikułem czasu do lat 

Już po raz trzeci w Łasku

leTnI FeSTIWAl W KOlegIAcIe
Finansowana i kształtowana kolejno przez Kościół, arystokrację oraz burżuazję, a w latach powojennych przez kulturalne 
instytucje państwowe, muzyka klasyczna, niesie ze sobą takie wartości jak dyscyplina, skupienie, samodoskonalenie, 
indywidualizm, duchowa i fizyczna kontemplacja. Są to cechy, które stanowią bogactwo życia i dziedzictwo humanistycznej 
koncepcji wykształcenia, sformułowane między innymi przez prymasa Polski Jana Łaskiego, jednego z największych mecenasów 
sztuki z grona prymasów XVI wieku. Dzięki Janowi Łaskiemu w drugiej dekadzie XVI wieku powstał w Łasku duży kościół, 
konsekrowany przez samego prymasa jako świątynia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i świętych Michała 
Archanioła, Jana Chrzciciela, Anny i Doroty, przy której erygowano w marcu 1525 roku Kapitułę Kolegiacką.

międzywojnia”, złożony z największych szlagierów muzycznego świa-
ta tamtych lat, tworzonych przez klan znakomitych poetów, satyryków 
i kompozytorów dla kabaretu, rewii, operetki, filmu i sceny koncer-
towej, muzycznie przygotował lider zespołu instrumentalnego Marcin 
Ruta.  

Publiczność zachwyciła się walorami głosu wokalistki i tenora oraz 
atmosferą, jaką stworzyła ta muzyczna zakochana w sobie para, epa-
tująca także blaskiem urody i zachwycających strojów estradowych. 

W odmienny świat przenieśli słuchaczy wykonawcy ostatniego lip-
cowego koncertu - Jacek Delong i Adam Wojtasik, dwaj znakomici sak-
sofoniści, uprawiający różne gatunki muzyki i poruszający się na ich 
obszarach z jednakową swobodą, w koncercie „Rodzina Saksofonów”.

Słuchaliśmy więc klasyki, od Bacha do Astora Piazzolli, sławnych 
tematów filmowych i standardów muzyki jazzowej, a nawet przeróbek 
operetkowych hitów. Wszystkie te spotkania prowadziła Krystyna Pie-
tranek-Kulis.

Czego mogą się Państwo spodziewać w sierpniu? 4 sierpnia kole-
giata łaska rozbrzmiewać będzie muzyką wiedeńską.  

Dlaczego muzyka, związana z naddunajską stolicą, zwłaszcza  
ta z okresu II-go cesarstwa, tak nieodmiennie nas porywa i zachwyca? 
Jak to się stało, że Wiedeń wytworzył wokół siebie tak niepowtarzalną, 
niezwykłą aurę muzyczną..?

Na te pytania w koncercie „NIEZAPOMNIANE MELODIE 
WIEDNIA” odpowiedzą nam: Jolanta Bobras - sopran, Yelena  
Lomonossova – sopran koloraturowy, „mistrz sceny” Teatru Muzycz-
nego w Karagandzie (Kazachstan), solista Teatru Muzycznego w Łodzi 
Szymon Jędruch - tenor, pierwszy skrzypek Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Łódzkiej Maciej Łabecki, Robert Stefański - klarnet oraz 
Taras Hlushko (Ukraina).

11 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego zapraszamy 
na koncert pieśni, które miały fundamentalne znaczenie dla zacho-
wania narodowej tożsamości. Na repertuar koncertu zatytułowanego  
„POLSKA LIRYKA PATRIOTYCZNA” złożą się najpiękniejsze stro-
fy powstałe z ducha patriotyzmu, umuzycznione przez wybitnych 
kompozytorów, takich jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko  
i Władysław Żeleński. Wystąpią cenieni łódzcy śpiewacy, profesorowie 
Akademii Muzycznej w Łodzi: Jolanta Gzella - mezzosopran, Ziemo-
wit Wojtczak-bas - baryton i jego uczeń Maciej Włodawski - baryton, 
a także pianista Rafał Gzella.

18 sierpnia zwrócimy się ku polskiej pieśni religijnej. „MUZY-
KA, KTÓRA POWADZI DO STWÓRCY”, to tytuł przedostatniego 
koncertu. Jego wykonawcy, jazzowi muzycy z kraju i ze świata zapro-
ponują podróż w czasie do wiekopomnego dzieła Mikołaja Gomółki,  
który opracował muzycznie Księgę Psalmów przełożoną na język pol-
ski przez Jana Kochanowskiego.

25 sierpnia publiczność pożegna jedyna w Europie śpiewają-
ca w klasycznym stylu bel canto, muzyczna rodzina Kaczmarków  
- Iwona i Piotr oraz ich dwaj muzykalni synowie 15-letni Adam i 19-let-
ni Wojciech. Śpiewakom towarzyszyć będzie zespół „ALLA VIENA” 
pod kierunkiem Adama Manijaka. W koncercie pt. „MARZENIA SIĘ 
SPEŁNIAJĄ” usłyszymy najpiękniejsze melodie świata: arie, duety 
i ansamble operowe oraz operetkowe, pieśni neapolitańskie i evergre-
eny muzyki popularnej.

Zapraszamy do kolegiaty łaskiej w każda niedzielę o godz. 19. 
Wstęp wolny.

KPK
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Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku obchodzi w tym roku 55-lecie działalności. Podczas uroczystości zorganizowanej z tej 
okazji pracowników ZKM odwiedzili z najlepszymi życzeniami lokalni samorządowcy, przedstawiciele sąsiednich przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej oraz firm współpracujących. Licznie przybyłym gościom podziękował obecny dyrektor ZKM Mirosław 
Szafrański.

Jubileusz był także okazją do poświęcenia nowego taboru (14 pojazdów), który niedawno trafił do Łasku. Autobusy poświecił ks. kanonik Piotr Pirek.
MJ

55 lAT zKm W łASKU

Animatorzy serwowali dzieciom urozmaiconą dawkę ruchu – po-
cząwszy od figli z chustą animacyjną, poprzez dyskotekę, na Mini Olim-
piadzie Sportowej skończywszy. W ruch poszły zarówno pastele, kreda, 
farby i… patyczki do wydrapywania tęczowego obrazka. Ku uciesze naj-
młodszych pojawiły się pachnące, brokatowe slime’y, a nawet zdrowe 
przysmaki, które samodzielnie przygotowali (sałatka grecka i kanapki). 
Warto wspomnieć, że te kreatywne zajęcia o nazwie „Jak inaczej?” zo-
stały zrealizowane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Łask. 

W ramach „Wakacyjnej Literatki” (letnia forma zajęć z pracowni 
literacko-dziennikarskiej „Słowo Daję!”) dzieci układały się w literki, 
utrwalały alfabet i pisownię niektórych wyrazów. Akrobatyka języka po-
legała z kolei na odczytywaniu łamiących języki zdań, zwrotów i wier-
szyków. Frajda Nazywania ogarnęła niemalże cały ŁDK –„wakacjowi-
cze” pozmieniali nazwy niektórych pomieszczeń na bardziej żartobliwe, 
wesołe, tajemnicze, a zarazem pełne wyobraźni. 

łdK – WAKAcje z ARTyzmem W Tle
Lipiec w Łaskim Domu Kultury okazał się miesiącem niezwykle wszechstronnym. Zwłaszcza dla „wakacyjnych dzieci”, 
które świetną zabawę połączyły z nauką, sztuką oraz szeregiem integracyjnych gier. 

barwą. W ramach tejże pracowni – powstały także radosne „Pocztówki 
z wakacji”, utrwalające, ulotne, letnie wspomnienia, wojaże i przygody.

Łaski Dom Kultury zaprasza dzieci także w sierpniu:
- „Malujemy, bo umiemy…” (pracownia „Kolec”) – 21.08, 23.08, 28.08 
i 30.08 – godz. 14.00-15.30
- „Letnie muśnięcia sztuki z Malagą” (pracownia „Malagowo”) 13.08, 
14.08, 16.08 – godz. 10.00-13.00.

Anna Sobczak

Zajęcia w pracowni „Kolec” pod czujnym okiem Aleksego Nowa-
ka miały rozmaity charakter: dzieci kreowały liście, które potem zostały 
przymocowane na drzewach w okolicach ŁDK. Fantazyjnie i spektaku-
larnie wyglądały zajęcia pt. „Przypadek, nie-przypadek w plastyce”, na 
których najmłodsi operowali abstrakcyjnymi plamami i żywą, soczystą 



WójT z WOTUm zAUFAnIA 
I AbSOlUTORIUm

lipiec 2019 r. 17

18

Podczas obrad dyskutowano nad raportem o stanie gminy Sędzie-
jowice w roku 2018, następnie podjęto uchwałę o udzieleniu wójtowi 
gminy Sędziejowice wotum zaufania.

28 czerwca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbyła się IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice. 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sędziejowice 
Dariuszowi Cieślakowi za rok 2018. Podjęto również uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Po prezentacji pocztów sztandarowych, złożeniu raportu przez ko-
mendanta gminnego OSP Tomasza Mielczarka, odegraniu hymnu i pod-
niesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał przewodniczący komi-
tetu obchodów jubileuszu - wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, 
który wyraził uznanie dla strażaków i całej społeczności Sobiepan oraz 
powitał zaproszonych gości. Z kolei rys historyczny jednostki w Sobie-
panach przedstawiła Monika Porada – sołtys wsi, członek OSP.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie 
sztandaru OSP Sobiepany, które poprzedziła ceremonia wbicia ozdob-
nych gwoździ pamiątkowych w drzewiec nowego sztandaru przez gości 
honorowych i fundatorów oraz wpis do księgi pamiątkowej jednostki. 
Poświęcenia sztandaru dokonali obecni księża, po czym przewodniczący 
obchodów wójt gminy Sędziejowice przekazał sztandar do uroczystego 
wręczenia, którego dokonał dh Jan Ryś – prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi. Wręczając na ręce prezesa OSP 
Sobiepany Jerzego Kacperka, podkreślił że sztandar ten jest symbolem 
wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie. Prezes 
OSP przekazał sztandar chorążemu pocztu sztandarowego wypowiadając 
słowa: „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”, który z kolei 
przejmując sztandar odpowiedział: „Przyrzekamy, że honoru tego sztan-
daru nie splamimy”.

Dalszym punktem obchodów było przecięcie wstęgi, poświęcenie 
i uroczyste otwarcie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sobiepanach, po przeprowadzonej rozbudowie. 

Następnie strażakom wręczono odznaczenia, które otrzymali:          
- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Stanisław Ciapciński, Grze-
gorz Gocałek, Jerzy Kacperek, Eugeniusz Tomski i Rafał Wójcik z JW            

OSp SObIepAny mA 90 lAT
Świętowanie jubileuszu 90-lecia powstania i przekazania nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach, połączone  
z obchodami Gminnego Dnia Strażaka w 2019 r., zaplanowano na 30 czerwca br. Uroczystości rozpoczęto przemarszem pododdziałów 
oraz pocztów sztandarowych przez Sobiepany, przy akompaniamencie orkiestry dętej „Druh”, na plac przed strażnicą OSP. Następnie 
mszę świętą polową w intencji strażaków odprawił ks. Grzegorz Świech - proboszcz parafii Grabno w asyście ks. kan. Jarosława 
Wojtala - kapelana strażaków powiatu łaskiego. 

- Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Krzysztof Porada  
i Andrzej Rusiniak   
- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - druhowie: Tadeusz Cele-
ban, Sylwester Ciapciński, Lucjan Krata, Wiesław Krata, Monika Pora-
da, Henryk Terela i Waldemar Jaworski z JW 
- Odznaki za wysługę lat w OSP otrzymali druhowie: 60 lat - Euge-
niusz Tomski, 55 lat - Lucjan Krata, 50 lat - Stanisław Ciapciński i Eu-
geniusz Ciapciński, 45 lat - Grzegorz Gocałek i Krzysztof Parada,  
40 lat - Krzysztof Ciapciński; 35 lat - Jerzy Kacperek i Andrzej Rusiniak,  
30 lat - Wiesław Krata.

W uroczystościach obok wymienionych gości, uczestniczyli m.in.: 
posłowie na Sejm RP - Marek Matuszewski, Piotr Polak, Paweł Rychlik, 
senator RP - Maciej Łuczak, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 
- Dorota Więckowska, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP 
RP w Warszawie - Adam Nowak, wiceprezes Zarządu OW Związku OSP 
RP w Łodzi - Wojciech Pokora, dyrektor Kancelarii Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego - Dawid Mazurkiewicz, starosta łaski - Piotr Wo-
łosz, członek zarządu PŁ - Barbara Potasiak, wiceprzewodniczący Rady 
PŁ – Grzegorz Dębkowski, st. kapitan Kamil Perliński - reprezentujący 
komendanta powiatowego PSP w Łasku, przewodniczący RG Sędziejo-
wice – Jarosław Bartczak oraz radni i sołtysi, a także kierownicy jedno-
stek gminnych, a przede wszystkim delegacje strażaków z OSP gminy 
Sędziejowice i Gminno-Strażacka Orkiestra Dęta „Druh”. Nie zabrakło 
też członków rodzin strażaków i mieszkańców. 

Radni dokonali także zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej progno-
zie finansowej gminy. Podwyższyli również wynagrodzenie wójta gminy.

MP
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Zaproszeni goście przekazali gratulacje, upominki i najlepsze ży-
czenia z okazji jubileuszu, a druh Wojciech Fraszka - prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach podziękował 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów, oraz zapro-
sił zebranych do świętowania. Część oficjalną uroczystości zakończyła 
defilada strażaków.

Sprawny przebieg uroczystości zapewnił prowadzący ją dh Marek 
Okupiński, który jest także autorem okolicznościowego folderu wydane-
go z okazji jubileuszu OSP Sobiepany. Sprawne przygotowanie obcho-
dów było możliwe dzięki zaangażowaniu członków Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach, druhów i całej społeczności So-
biepan, a także wsparciu gminy Sędziejowice i GJUK oraz licznej grupie 
sponsorów, którymi byli: Firma AGROMEX Marzenin, Firma LUPOL 
Łask, Firma KRANIK Sędziejowice, Zakład Usług Leśnych Cezary 
Opasiński, Firma AGROS-NOVA Tymienice, Ludowy Bank Spółdziel-
czy w Zduńskiej Woli oddział w Sędziejowicach, Jarosław Obierzalski 
- leśniczy. 

Świętowanie zakończył piknik strażacki, a przy muzyce zespołu 
ART- MUS, uczestnicy mogli miło spędzić niedzielne popołudnie.

 Mirosław Potasiak

W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób niepełnosprawnych zrze-
szonych w środowiskowych domach samopomocy oraz domach pomocy 
społecznej województwa łódzkiego. Swoją obecnością zaszczycili: re-
prezentujący władze samorządowe gminy Sędziejowice – wójt Dariusz 
Cieślak i przewodniczący RG Jarosław Bartczak, a także kierownik 
PCPR w Łasku, proboszcz parafii Sędziejowice oraz kierownicy jedno-
stek gminnych.

Po powitaniu gości i przemówieniach okolicznościowych nastą-
pił pokaz iluzji „Buble show” prowadzony przez „Zaklinacza baniek” 
z Uniejowa. Następnie scena wypełniła się artystami, którzy zaprezento-
wali swoje umiejętności śpiewając solo lub w grupach, były też układy 
taneczne i skecze. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych 
i rękodzieła, która miała na celu zaprezentowanie umiejętności i talentów 
artystycznych uczestników domów środowiskowych. 

Nie lada atrakcją była oblegana fotobudka „Ptasiabudka”, gdzie każ-
dy chętny mógł się sfotografować korzystając z szerokiej gamy nakryć 
głowy, okularów i innych gadżetów. Każdy swych sił mógł spróbować 
również podczas puszczania baniek mydlanych, a delikatny wiatr spra-
wiał, że niejednokrotnie był to cudowny spektakl. Na zewnątrz czekała 
również grupa z Fundacji „Ami” w Zduńskiej Woli z psami terapeutami, 
które zyskały sympatię podopiecznych. 

Wszystkie delegacje otrzymały dyplomy i statuetki za udział w spo-
tkaniu. Dzięki takim spotkaniom, występom i twórczości uwalnia się ra-
dość i zacierają się wszelkie różnice. Osoby niepełnosprawne zapomi-

ŚWIAT jASny I UŚmIechnIĘTy

nają o cierpieniu i smutku, sprawiają, że świat staje się jasny i uśmiech-
nięty. Najważniejsze staje się wtedy poczucie więzi, że wszyscy ludzie 
są tacy sami, że podobnie myślą i interesują ich podobne rzeczy. I choć 
każdy ma potrzebę bycia wyjątkowym, to jednak niczym byłaby nasza 
wyjątkowość bez innych ludzi. 

Agnieszka Papuga 
kierownik ŚDS

27 czerwca  br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach był  organizatorem XXI Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA – SĘDZIEJOWICE 2019”. 

W celu podtrzymania wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń,  goście pozostawili dla nas zaproszenie do złożenia rewizyty już w listo-
padzie tego roku. Dziękujemy!

Beata Magdziak - dyrektor GBP

Przedszkole w Dobrej brało również udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Parki Trampolin w Łodzi pt.  „Maskotka SALTO-
Sa”. W tym konkursie praca Marysi Urbaniak zdobyła również I miejsce  
i nagrodę główną, jaką jest wspaniała hulajnoga i organizacja przyjęcia 

dObRe pRAKTyKI bIblIOTeKI
W połowie czerwca (12.06.) Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach odwiedziło 19 bibliotekarek z miasta i gminy Ostrzeszów, 
które z zainteresowaniem i ciekawością zwiedzały naszą książnicę i zapoznawały się z tajnikami efektywnej pracy z użytkownikami 
biblioteki. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, odtwarzającej działania w sferze upowszechniania kultury, panie stwierdziły,  
że to, co widzą, stanie się prawdziwą inspiracją do lepszej pracy w placówkach bibliotekarskich powiatu ostrzeszowskiego. 

pRzedSzKOlAKI z dObRej zdObyWAją nAgROdy
Wychowawcy z Przedszkola w Dobrej udowodnili, że warto zachęcić wychowanków do udziału w organizowanych konkursach. 
Na początku czerwca  reprezentant Przedszkola w Dobrej zajął I miejsce w konkursie powiatowym:  „Czyste powietrze  
z Dinkiem”. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łasku. Praca Michała 
Borowieckiego zdobyła również nagrodę publiczności głosującej za pośrednictwem facebooka.

urodzinowego w Parku Trampolin. Nagrody zostały wręczone podczas 
gali 28 czerwca br. w Łodzi. Michałowi i Marysi gratulujemy!.

Anna Szymańska
dyrektor przedszkola

Przegląd  Twórczości  Artystycznej  Osób  Niepełnosprawnych
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W ogrodzie parafialnym zaprezentowano inscenizację historycz-
ną opartą na nieznanych faktach z historii Widawy. Uczestnicy rekon-
strukcji odtworzyli dla publiczności wydarzenia z września 1939 roku.  
Był to czas kiedy ludność cywilna Widawy uciekała przed okupan-
tem. Pod Widawą doszło do wymiany ognia między Wojskiem Pol-
skim a Niemcami. Polscy żołnierze z 72 pułku piechoty im. Dionizego  
Czachowskiego podczas wojny obronnej dzielnie bronili Widawy. Wspo-
mniana formacja musiała opuścić rejon Widawy po silnym ostrzale arty-
leryjskim niemieckiej armii. W efekcie 5 września 1939 r. miejscowość 
została zajęta przez okupanta. Ludność cywilna została sterroryzowana 
i nieludzko potraktowana przez nazistów, w tym ówczesny widawski 
proboszcz ksiądz Józef Pełczyński. 

W rekonstrukcji wzięło udział kilkudziesięciu rekonstruktorów. 
Oprócz ludności cywilnej, w którą wcielili się mieszkańcy gminy,  
w IV Widawskich Spotkaniach z Historią udział wzięły grupy:
- Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy’’
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Infanterie-Regiment 73

SpOTKAnIe z hISTORIą
W piątek, 22 czerwca br., odbyły się IV Widawskie Spotkania z Historią. Po raz kolejny proboszcz 
ks. Jarosław Leśniak wraz z Samodzielną Grupą Rekonstrukcji Historycznej na czele z Ryszardem 
Czapińskim zorganizowali dla społeczności gminy ciekawą lekcję historii.

- Stowarzyszenie ,,Złoty Krzyż”
- Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej
- Grupa teatralna ,,Tacy Sami” i Przyjaciele”
- Stowarzyszenie ,,IKAR”
- Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej.

Przed inscenizacją o godzinie 18 ksiądz J. Leśniak odprawił mszę 
w intencji ks. Józefa Pełczyńskiego zamordowanego w KL Dachau 
w 1941 r. Podczas spotkania z historią można było zwiedzić zabytkowe 
wnętrza kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego i budynki poklasztor-
ne, wysłuchać koncertu Michała Bieńkowskiego wykonanego na zabyt-
kowych organach oraz obejrzeć wystawę zdjęć przygotowaną przez Sto-
warzyszenie „IKAR”.

Tegoroczne IV Widawskie Spotkania z Historią zrealizowane zostały 
w ramach projektu Urzędu Gminy pod nazwą „Propagowanie kultury, 
sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród dzieci, młodzieży i miesz-
kańców w 2019 roku”.

Katarzyna Kałuża
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Podczas widawskiego biegu zawodnicy mieli do pokonania trasę 
o długości 5 km, składającą się z dwóch 2,5-kilometrowych pętli wiodą-
cych trasą: Rynek Kościuszki oraz ulica Sieradzka. Trasa biegu otrzymała, 
po dokonaniu stosownych pomiarów przez uprawnionego specjalistę, atest 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co m.in. oznacza, że uzyskane wyniki 
podczas biegu są uznawane jako oficjalne do wszelkich rankingów.

Głównym organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „Li-
bero” Widawa we współpracy z wójtem gminy Michałem Włodarczy-
kiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Rajsport Active 
z Sieradza. W organizację biegu włączyła się też grupa wolontariuszy na 
czele z Zarządem UKS i druhami OSP z gminy Widawa. Na organizację 
tego jednego z największych wydarzeń sportowych w historii Widawy 
UKS „Libero” otrzymał dotację z budżetu województwa łódzkiego w ra-
mach otwartego konkursu ofert na kwotę 28 tys. zł. W imprezie wzięło 
udział prawie 300 zawodników z całego województwa łódzkiego, z cze-
go ponad 200 w biegu głównym.

Zwycięzcą biegu głównego został Łukasz Wojnicki z Kutna,  
który 5-kilometrową trasę pokonał w czasie 16 minut i 40 sekund. Pozosta-
łe miejsca na podium zajęli Michał Podębski i Sylwester Rębacz. W klasy-

16 czerwca br. odbył się w Widawie bieg uliczny „Widawa na Piątkę”. Impreza ta została włączona do prestiżowego cyklu 8 biegów 
o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Cykl ten jest współfinansowany z budżetu województwa 
łódzkiego, a realizowany w ramach projektu „Biegnij w Łódzkie – w 80 kilometrów dookoła łódzkiego”.

fikacji kobiet zwyciężyła mieszkanka Bełchatowa Sylwia Hałaczkiewicz, 
za którą uplasowały się kolejno: Katarzyna Ostojska oraz Arleta Matysiak. 
Najszybszym mieszkańcem - uczestnikiem biegu, naszej gminy okazał się 
Artur Wieczorek z Chociwia, a mieszkanką - Magdalena Olejnik z Wida-
wy. Przeprowadzono również dekoracje najlepszych zawodników w po-
szczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, piękne meda-
le, posiłek i napoje, a zdobywcy 3 pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach - okazałe puchary i nagrody rzeczowe. Na szczególne sło-
wa uznania zasługuje Karolina Goździewicz, która pomimo ograniczeń 
wynikających z poruszania się na wózku pokonała całą trasę w czasie  
32 minut i 11 sekund, wyprzedzając wielu pełnosprawnych biegaczy. Ce-
remonii dekoracji dokonał wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk wraz 
z posłem na Sejm RP Krzysztofem Ciebiadą.

Liczymy, że „Widawa na Piątkę” stanie się cykliczną imprezą biego-
wą, dzięki której nasi mieszkańcy w jeszcze większym stopniu „złapią” 
biegowego bakcyla. Organizatorzy biegu - widawscy wuefiści: Mirosław 
Szkudlarek i Kamil Sowała już zaczynają myśleć o przyszłorocznej edycji.

(MS)

Festyn odwiedził wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, senator 
RP Maciej Łuczak oraz przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir 
Stępnik. Pogoda oraz atmosfera była w tym roku fantastyczna, każdy 
znalazł coś dla siebie. Z dumą możemy stwierdzić, że był to największy 

29 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie odbył się Festyn Rodzinny. Na placu GOK licznie przybyli 
goście mogli skorzystać z dmuchanych zamków, darmowego popcornu, waty cukrowej, lodów, blender bike’a, grilla 
i kawiarenki. Na uczestników pikniku czekał bogaty program artystyczny, wystąpili między innymi: podopieczni  
ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Dąbrowy Widawskiej oraz uczestnicy zajęć w GOK Widawa: Wesołe Nutki, 
Gitarzyści, Grupa Wokalna. Dalszą zabawę prowadziła grupa animacyjna z Teatru na co dzień. 

festyn rodzinny zorganizowany przez GOK w Widawie. Uczestnicy ba-
wili się w towarzystwie DJ Metro do późnego wieczora. 

Kamil Kudzin
dyrektor GOK w Widawie

Aby dzieci się nie nudziły i dobrze ba-
wiły, zagwarantowano bezpłatny dostęp do 
urządzeń rekreacyjno – zabawowych (dmu-
chany statek piracki XXL, IPS – interak-
tywna bramka, dmuchany wóz strażacki  
i strefa maluszka). Poza tym dzieci mogły 
uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych 
promujących zdrowy tryb życia, radzenie 
sobie ze stresem i przeciwdziałanie uzależ-
nieniom: 

WeSOły TydzIeń SzAleńSTW
Dla dzieci  rozpoczynających wakacyjny wypoczynek, od 24 czerwca do 28 czerwca br. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej  
w Widawie zorganizowano „Wesoły tydzień szaleństw”. 

● ekoogrodnik – sadzenie warzyw i kwiatów
● sensołapki – poznawanie świata przez 

aktywację wszystkich zmysłów i rozbudzanie 
w dziecku twórczości i kreatywności, wyko-
rzystanie masy smerfowej i balonowej

● ekotorby – tworzenie niepowtarzalnych 
ekotoreb niezbędnych na zakupy lub przecho-
wywanie ukochanych zabawek

● magnesomania – kreatywne warsztaty two-
rzenia magnesów z ręcznie malowanymi wzorami.

W ostatnim dniu „Wesołego tygodnia sza-
leństw” dzieci uczestniczyły w wielu zabawach 
animacyjnych, łącznie z malowaniem buziek 
oraz możliwością skorzystania z fotobudki.

Organizatorem wspomnianego wypoczyn-
ku był wójt gminy Widawa, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Ośrodek Kultury. 

Emilia Konieczna
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Łaskowianin pozostawił cenne pamiętniki

Ten trzytomowy rękopis obejmuje lata 1939-1947 i zawiera, poza nie-
zwykle skrupulatnym opisem zdarzeń, także bogatą dokumentację w po-
staci fotografii, map sztabowych z zaznaczonymi trasami walk, wycinków 
prasowych (m.in. z Dziennika Żołnierza 1. Dywizji Pancernej) czy tekstów 
przemówień dowódców. Relację Józefa Łukawskiego otwiera diariusz nie-
zwykle dramatycznych przeżyć z okresu ewakuacji jego jednostki z War-
szawy do Rumunii. Warto zacytować kilka jego fragmentów:

4 września
Bezpośredni nasz zwierzchnik major Ciężki zapoznaje nas z sytuacją 

i oznajmia, że mamy rozkaz jak najszybciej opuścić stolicę. W związku 
z tym pakujemy najpotrzebniejszy sprzęt, palimy dokumenty. Pracę prze-
rywają nam co jakiś czas naloty. (…)

6 września
Samochodami jedziemy na Dworzec Wileński, gdzie mamy się zała-

dować do wyznaczonego transportu. Późnym wieczorem następuje od-
jazd w kierunku Siedlec. (…) W nocy zatrzymujemy się w szczerym polu. 
Tor przed nami tarasuje inny transport, którego część wagonów znisz-
czona w wyniku bombardowania. (…) Stacja w Siedlcach cała w ogniu, 
również w samym mieście sporo domów leży w gruzach.

9 września 
Osiągamy Brześć nad Bugiem i bardzo powoli posuwamy się na wschód. 

Przed nami i za nami wiele innych transportów, głównie cywilnych.
12 września
Dalej przedzieramy się pieszo, kryjąc się przed samolotami.  

Po 13 godzinach marszu przybywamy do Złoczowa.
13 września
Bombardowania nasilają się, ginie kilku moich kolegów (…). O je-

dzenie coraz trudniej, wsie w okolicy zamieszkałe przez Ukraińców.
17 września
W Horodence i Kołomyi są już bolszewicy. Ogarnia nas przygnębie-

nie. Resztkami sił docieramy do Zabłotowa, gdzie udaje się złapać ostat-
ni pociąg do Czerniowiec w Rumunii. Tam oddajemy broń i kierują nas 
do obozu dla internowanych. (…)

Po trzech miesiącach tułaczki po rumuńskich obozach udaje się 
Józefowi Łukawskiemu przepłynąć statkiem z Konstancy przez Bej-
rut do Marsylii, skąd trafia do obozu dla polskich żołnierzy w Carpia-
gne. Po niedługim czasie skierowany zostaje do Bressuires w Bretanii, 
gdzie otrzymuje przydział do formującej się Brygady Strzelców Pod-
halańskich. Następnie przechodzi szkolenie w obozie wojsk polskich 
w Coёtquidan, a gdy Niemcy atakują Norwegię, bierze udział w walkach 
pod Narwikiem. 

WOjenne lOSy 
józeFA łUKAWSKIegO
Zbliżająca się 80. rocznica wybuchu II wojny światowej sprzyja kultywowaniu pamięci o tamtym tragicznym okresie  
w dziejach ludzkości. Jedno z najcenniejszych źródeł wiedzy o wojennych wydarzeniach stanowią wspomnienia ich 
uczestników, zwłaszcza te utrwalane niemal „na gorąco”. Takimi właśnie są kronikarskie zapiski żołnierza Wojska Polskiego, 
łaskowianina Józefa Łukawskiego (1909-1967), będące w posiadaniu jego syna Marka. 

Strona tytułowa kroniki

Po powrocie do Francji następuje rozwiązanie brygady i polscy żoł-
nierze, już zdemobilizowani, ponownie dostają się do obozu w Carpiagne. 
Jako kompania robocza pracują tam głównie przy naprawie dróg. Częste 
zmiany miejsca pobytu oraz złe warunki zakwaterowania (baraki, stajnie) 
powodują, że wielu żołnierzy próbuje przedostać się nielegalnie do Anglii. 
W lutym 1941 roku Łukawskiemu powiodła się ucieczka do Oranu w Al-
gierii. Takich „szczęśliwców” okazuje się całkiem spora grupa, więc wła-
dze formują z nich kompanię, która zostaje zakwaterowana w koszarach 

Colomb Bechar, Algiera, 1942 r. Legitymacja z 1940 r.
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Fotografia pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Łasku, a podarowana  
została przez pana Zenona Frączka. Przed Powiatowym Domem Kultury sto-
ją od lewej: Ryszard Sarosiek - kierownik, obok Stefania Kukieła - instruk-
tor kulturalno-oświatowy, 1958 r. Czy ktoś z Państwa rozpoznaje pozostałe 
osoby z tej fotografii? Prosimy o kontakt osobisty w muzeum, telefoniczny  
43 821 70 62 bądź przez e-mail: biblioteka_lask_muzeum@wp.pl    

A. Cieślak

KTO ROzpOznA 
Tych lUdzI?

Legii Cudzoziemskiej w Saïdzie. Dowództwo kompanii polskiej obejmuje 
por. Jerzy Piątkowski. Z początku byli żołnierze nie narzekają na nadmiar 
pracy, ale wkrótce przeniesiono ich do obozu pracy w Colomb Bechar  
na Saharze, gdzie są zatrudnieni przy budowie linii kolejowej. 

W tych dość ciężkich warunkach przebywają do listopada 1942 roku, 
kiedy to następuje inwazja wojsk angielskich i amerykańskich. Dzięki 
temu w Maroku powstaje zgrupowanie wojsk polskich, które przez Ca-
sablankę i Gibraltar dociera do Anglii i Szkocji. Józef Łukawski trafia 
do Haddington nie opodal Edynburga, gdzie odbywa intensywne szkole-
nie wojskowe. Wtedy też otrzymuje awans na stopień sierżanta i zostaje 
szefem szwadronu łączności 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Bierze 
udział w walkach w Belgii i Holandii. Po zakończeniu wojny zostaje 
odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecz-
nych. Awansuje również do stopnia starszego sierżanta. Do Łasku wraca 
w czerwcu 1947 roku.

Feliks Dębkowski

PS. Już po opracowaniu powyższego tekstu natrafiłem w internecie 
na rewelacyjny ślad twórczej pracy Józefa Łukawskiego w czasie po-
bytu w Afryce. Okazuje się bowiem, że kronika, jaką przywiózł ze sobą  
z wojennej tułaczki do Łasku, a którą to udostępnił mi jego syn Marek, 
nie jest jego jedynym dziełem. W zbiorach Papieskiego Instytutu Studiów 
Kościelnych (Pontificium Institutum Studiorum Ecclesiasticorum) w Rzy-
mie znajduje się oryginał „Kroniki byłych żołnierzy polskich w Afryce”, 
prowadzonej przez plutonowego Józefa Łukawskiego! Została ona prze-
kazana do zbiorów PISK przez hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego, 
prowadzącego w latach wojny działalność dyplomatyczną na terenie  
Algierii. Na stronie internetowej Instytutu (www.pisk.jezuici.pl) można 
znaleźć zreprodukowaną pierwszą część owej kroniki. Warto byłoby do-
trzeć również i do całości tego niezwykle cennego dokumentu. 

(fd)

WOjenne lOSy józeFA łUKAWSKIegO

J. Łukawski, Hakness Hall, Anglia 1944 r.

Poświadczenie Polskiej Misji Wojskowej w Niemczech
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KATASTROFy 
lOTnIcze (2)

- Do wypadku doszło podczas lotu szko-
leniowego – wspominał przed laty znako-
mity łaski pilot Józef Laszczak. – Maszynę 
prowadził Retlewski, Włostowski był in-
struktorem. Piloci lecieli Jak-11  w zasło-
niętej kabinie, tylko według przyrządów. 
Podczas lotu treningowego mieli za zada-
nie wykonać korkociąg. Udało im się zrobić  
4-5 zwitek i w odległości około 250 metrów 
na wschód od Mogilna maszyna uderzyła 
w ziemię.  Tym razem nie doszło do wybu-
chu, ale obydwaj piloci zginęli na miejscu. 
Włostowski pochowany został na cmentarzu 
we Wrocławiu, zaś Retlewskiego, przybra-
nego syna rodzina zabrała do Brodnicy. Dla 
matki Retlewskiego śmierć Edmunda musia-
ła być potężnym ciosem, bo wkrótce odeszła 
z tego świata. 

JUŻ WCZEŚNIEJ BYŁY WYPADKI
Jeden z Czytelników zadzwonił do mnie 

z informacją, że już wcześniej doszło do kil-
ku wypadków lotniczych. W tym najwcze-
śniejszym, bo w dniu 19 stycznia 1955 roku 
zginął pilot z 31  Pułku Lotnictwa Myśliw-
skiego  z Łasku – por. pil. Witold Wallas, syn 
Tadeusza.

Był człowiekiem bardzo młodym, 
gdyż urodził się 19 lipca 1932 roku, a więc 

W poprzednim numerze pisałem o katastrofie, do jakiej doszło w rejonie Mogilna k. Dobronia  
w dniu 6 sierpnia 1959 roku. Rozbił się tam Jak-11.  

Na 

To miejsce owiane jest legendą. Ileż roz-
dartych serc żegnało tu swoich wybran-
ków, ile łez wylano przy pożegnaniach. 
A jednocześnie stary dworzec kolejowy 
w Łasku, funkcjonujący w ty miejscu od 
początku XX wieku, był świadkiem dra-
matycznych zdarzeń podczas obu wojen 
światowych. Tu we wrześniu 1939 roku 
niemieckie lotnictwo bombardowało pol-
skich żołnierzy, stąd potem wywożono 
Żydów do obozów zagłady.

Prezentowana fotografia wykonana 
została prawdopodobnie w 1919 roku. 
Dworzec był wówczas zadbany, tonął  
w zieleni. Jeszcze w latach siedemdziesią-
tych tętnił życiem, stanowił azyl dla setek 
podróżnych. Potem okazał się zbyteczny 
i tak właściwie jest do dziś. A przecież ła-
ski dworzec z pobliską wieżą i kolejową 
zabudową to także kawał historii miasta.

Czy łaski dworzec jeszcze ożyje?
(Saw.)

SenTymenTAlny dWORzec

Witold Wallas

LIM-2

w chwili śmierci miał zaledwie 22 lata. Ukończył OSL-5 18 kwiet-
nia 1952 r. Zginął w samolocie LIM-2 w miejscowości Radzikowo 
Stare niedaleko Czerwieńska, po wejściu w chmury, jak lakonicz-
nie poinformował czytelników Lech Kubacki w książce „Antologia 
pilotów wojskowych poległych w latach 1945-2000”. Pochowany 
został na cmentarzu Warszawa Powązki. Był pilotem III klasy.

4 czerwca 1958 roku na lotnisku 31 plm Łask doszło do dziw-
nego  wypadku. Tego dnia ppor. pil. Stanisław Mróz (technik)  
samowolnie uruchomił LIM-2 i próbował dokonać lotu. Spadł 
z wysokości 20 m.

23 sierpnia tego samego roku doszło do wypadku lotniczego 
w rejonie Brodni, o czym pisałem w poprzednim numerze „Pano-
ramy”.
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie, gmina Łask,  
oznaczonej działką nr 136 o powierzchni 0,98 ha, opisanej w księdze wieczystej nr SR1L/00065452/4.

Cena wywoławcza  - 20.000,00 zł,  wadium w wysokości  2.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 13 sierpnia 2019 r. o godz. 10  w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Nieruchomość rolna (Ps V–0,58ha, R V-0,06 ha, R VI-0,34 ha) położona jest przy drodze gruntowej, ma prostokątny, wydłużony kształt. 
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask nieruchomość położona jest na terenach użytków zielonych, terenach upraw 
rolnych niskiej klasy bonitacyjnej V-VI, terenach dolinnych wykluczonych z zabudowy. 

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

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

w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 

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

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu, gmina Łask, 
oznaczonej działkami nr 752/1, 752/8 i 752/11, o łącznej powierzchni 1957 m2

 cena wywoławcza  - 33.100,00 zł  – wadium w wysokości – 3.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

 Dla nieruchomości brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask są to tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i produkcyjno-usługowej 

oraz strefa ochrony archeologicznej.  
Dla działki oznaczonej nr 752/1 urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00062152/0.

Dla działek oznaczonych nr 752/8 i 752/11 urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00041756/1.
 Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospo-

darowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 

Wadium  należy wpłacać na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie 
do dnia 30 lipca  br. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 54 
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40, 43 676-83-54. 

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

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną zaowocowała w tym 
roku spotkaniem edukacyjnym i prezentacją multimedialną o waż-
nej roli książki w życiu każdego człowieka – „Czy warto czytać 
książki?” Dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki 
i zapamiętały, że książki wzbogacają ich słownictwo, wiedzę oraz 
wyobraźnię, a wspólne czytanie z rodzicami zacieśnia więzy ro-
dzinne i pozwala spędzić więcej czasu z rodzicami, a nie przed 
telewizorem. Natomiast zajęcia w Bibliotece Publicznej dla dzieci 
posłużyły do krzewienia uczuć patriotycznych i utrwalenia wiedzy 
o Polsce. Ciekawa forma japońskiego teatrzyku kamishibai, dzięki 
której dzieci przypomniały sobie legendy o początkach państwa 
polskiego, zachęciła 6-latki do tworzenia w przedszkolu scenek 

pASje lITeRAcKIe
Przedszkole Publiczne nr 5 w Łasku nosi imię Juliana Tuwima i nazwa ta zobowiązuje. Literatura dziecięca w pracy 
przedszkola ma bardzo ważne znaczenie – dotyczy bowiem jednocześnie wychowania umysłowego, społecznego 
i estetycznego. Odpowiednio dobrane utwory literackie wykorzystywane są w różnych formach na zajęciach, pomagają 
również wzbogacać  zabawy dzieci i stanowią punkt wyjścia do aktywności twórczej przedszkolaków. 

dramowych w oparciu o znane utwory oraz układania i ilustrowa-
nia własnych opowiastek.

Rodzice wraz z dziećmi mogli także pochwalić się swoją kreatyw-
nością uczestnicząc w „Plastycznym konkursie rodzinnym”, wykonując 
prace przestrzenne do utworów J. Tuwima, które zdobią przedszkole. 

Na spotkaniu z Anną Sobczak dzieci miały okazję „bawić się  
rymem”. W oparciu o wiersz J. Tuwima „O panu Tralalińskim” two-
rzyły nowe rymy, wykazując się pomysłowością i poczuciem humoru. 
Pani Ania zachęciła przedszkolaki do układania własnych wierszyków.  
Na stronie internetowej przedszkola znalazły się wiersze i rymowanki 
autorstwa zdolnych dzieciaków.

Agnieszka Siemińska
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Piękna pogoda, cudowne nastroje, a przede wszystkim piłka w grze. 
Do zmagań piłkarskich przystąpiły drużyny z rocznika 2007 z ca-
łej Polski, tj.: Widzew Łódź, Klif Chłapowo, AP Stal Stalowa Wola, 
TMS Suchary Suchy Las, SP Lipce Reymontowskie, PA Lututów,  
AKS SMS Łódź, Jutrzenka Bychlew I i II, UKS 95 Zatoka Puck, Górnik 
Libiąż oraz oczywiście gospodarz turnieju UMKS Korab Łask.

Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło 29 czerwca o godz. 12 poprzez wrę-
czenie wszystkim zawodnikom strojów ufundowanych przez sponsorów 
turnieju oraz dodanie słów otuchy przez wicestarostę łaskiego Teresę 
Wesołowską.

Święto piłki nożnej w Łasku - tak można określić turniej, który odbył się w ostatni weekend czerwca na terenie CSiR Łask. 
Organizatorem imprezy był Uczniowski Miejski Klub Sportowy Korab Łask, a patronat honorowy objął starosta łaski.

Po pierwszym dniu gry rywalizacja toczyła się w trzech grupach po 
cztery drużyny systemem każdy z każdym, aby zakwalifikować się do 
Ligi Mistrzów (po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy) oraz do Ligi 
Europy (drużyny z miejsc 3 i 4).

W drugim dniu turnieju, gorącego dopingu oraz temperatury nie bra-
kowało. Zawodnicy walczyli o każdy centymetr boiska, aby zająć jak 
najlepsze lokaty w LM oraz w LE.

Ostatecznie kwalifikacja końcowa przedstawia się następująco:
Liga Mistrzów:

1. Widzew Łódź
2. AP Stal Stalowa Wola
3. Górnik Libiąż 

4. UMKS Korab Łask.
5. Jutrzenka Bychlew I
6. Górnik Libiąż

Liga Europy:
1. Klif Chłapowo
2. Jutrzenka Bychlew II
3. AP Lututów
4. Lipce Reymontowskie
5. Zatoka Puck
6. AKS SMS Łódź

W turnieju zostały przyznane trzy nagrody indywidualne. Najlep-
szym strzelcem został zawodnik UMKS Korab Łask - Krystian Borycki, 
najlepszym bramkarzem - zawodnik Widzewa Łódź, Artur Jędzejczyk, 
a nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju powędrowała do Oliwiera 
Dubickiego z Zatoki Puck. Wszyscy młodzi adepci futbolu zasługują na 
ogromne słowa uznania. 

Duże podziękowania należą się dla firm wspierających I Interkonty-
nentalny Turniej w Łasku, były to: Selgros Łódź-Rokicińska, DP Trans, 
OpenBrokers, Villaro by MMR’s, BK Krzysztof Białkowski, NIKO An-
drzej Wiśniewski, Elbud, Over Group, Soligrano, Jarmed, Biuro Rachun-
kowe Kacprzykowska, Time 4 US oraz Grupa Archeo Łask.

Alina Szatkowska



mAlUchy
pOdglądAły 
pRzyROdĘ
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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 w sierpniu
kulturalne

sportowe

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Przyroda w obiektywie 

Andrzeja Dębkowskiego” – 
wystawa fotografii 

sierpień Galeria pod Korabiem BP w Łasku 

2. „Właściciele dóbr łaskich” - 
wystawa 

sierpień MHŁ MHŁ, BP  
w Łasku 

3. 75. rocznica Powstania 
Warszawskiego 

1 
godz. 17 

plac 11 Listopada gmina Łask 

4. III Międzynarodowy Letni 
Festiwal w kolegiacie łaskiej  
„Muzyczne klany i rody” 

4, 11, 18, 25 
godz. 19 

kolegiata łaska Centrum Idei ku 
Humanizmowi  
w Łasku, gmina 
Łask 

5. Wakacje z filią biblioteczną  
w Kolumnie  
W programie: 
- Dzień muzyczny - tworzymy 
orkiestrę z eko - instrumentów 
- PlayMais - czyli chrupki nie 
tylko nadają się do jedzenia 
- Koralikowo - tworzymy 
breloki i broszki wakacyjne  
- Nadleśnictwo w Kolumnie - 
wycieczka piesza 
- Mini warsztaty kulinarne - 
pieczemy pizzę 

 
 
19-23 
godz. 12-14 
 

filia w Kolumnie 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP w Łasku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

29 plac 11 Listopada gmina Łask 

7. Piknik na pożegnanie wakacji – 
impreza plenerowa  

 31 ogród ŁDK ŁDK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Turniej dzikich drużyn w piłce 
nożnej dla dzieci w wieku             
10-12 lat 

14 
godz.17 

boisko Orlik w Łasku CSiR w Łasku 

2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
które poprowadzi mistrzyni 
świata i Europy Karolina 
Kubiak 

14 
godz. 18-20 
21  
godz. 17-20 

sala treningowa klubu 
ul. Szkolna 2 (wejście 
od strony basenu) 

Łaski Klub Sztuk 
Walki 
PROYAMA 

3. Turniej w streetballu 21-22 boisko Orlik  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 

 Kąpielisko miejskie na zalewie nadzorowane przez ratowników WOPR do 25 sierpnia 2019 r.

82 mln zł mają otrzymać OSP dodatkowo z bu-
dżetu państwa w bieżącym roku – taką obiet-
nicę złożył niedawno sekretarz stanu MSWiA 
Jarosław Zieliński w liście skierowanym do 
druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożar-
nych w kraju. 9 lipca br. rząd PiS przyjął pro-
jekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpo-
żarowej, która pozwoli zrealizować to dodat-
kowe zobowiązanie finansowe. Wsparcie OSP 
ma służyć m.in. organizacji przedsięwzięć słu-
żących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, 
propagujących wiedzę i umiejętności w zakre-
sie ochrony ppoż. i zasady udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego za-
grożenia.

(er)

dOdATKOWe 
pIenIądze 
dlA STRAżAKóW

Muchomorki miały okazję w bezpośred-
ni sposób poznać naturalne środowisko: łąkę 
a przy okazji konie i inne zwierzęta z Mini 
Zoo. Poznały zasady pielęgnacji koni i in-
nych zwierząt. Bezpośrednio obserwowały 
szkolenia koni, które były przygotowywane 
do zawodów jeździeckich. Same uczestni-
czyły w nauce jeżdżenia na kucykach. Lek-
cja nauki jazdy na konikach nauczyła ich 
odpowiedzialnego podchodzenia do koni 
jako żywych istot. Wielką frajdą była jazda 
bryczką po okolicy stadniny. Dzieci z zaan-
gażowaniem poszukiwały ukrytych skarbów 
– podków koni.

Ogromne przestrzenie znajdujące się wo-
kół stadniny były okazją do bezpośredniej 
obserwacji przyrody w naturalnym środowi-
sku, podziwiania jej, rozwijania wrażliwo-
ści i zmysłów, estetyki i piękna krajobrazu, 
porównywania z łąkami w okolicy naszego 
przedszkola. 

J.K.

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 koniec 
maja spędziły na „Zielonym Przedszkolu” 
w Gajewnikach. Wyjazd został zorga-
nizowany przez wychowawczynie Jolantę 
Kuśmirowską. Dzieci do wyjazdu były 
przygotowywane od początku roku 
szkolnego, szczególnie pod względem 
odpowiedzialności i zasad bezpieczeństwa.



lipiec 2019 r. 27

Kilka dni wcześniej strażacy uczestniczyli w symulowanym pożarze jednego z obiektów Bazy, podczas akcji ratowniczej uga-
szono źródło ognia i ewakuowano ludzi, w tym żołnierza zatrutego dwutlenkiem węgla.

(er)

STRAżAcy ćWIczą nA lOTnISKU
Wojskowa Straż Pożarna 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego  uczestniczyła ostatnio w kilku ćwiczeniach mających 
na celu doskonalenie umiejętności ludzi i sprzętu. Podczas ćwiczeń na początku lipca br. strażacy uczestniczyli 
m.in. w gaszeniu symulowanego pożaru statku powietrznego, zabezpieczeniu samolotu F-16 po wycieku hydrazyny 
i użyciu poduszek powietrznych w ratownictwie. Te intensywne działania mają związek z powrotem F-16  
(po dwuletniej nieobecności) na lotnisko 32. BLT oraz wznowieniem działalności operacyjnej lotniska.

Seniorzy zwiedzili m.in. kaplicę św. Trójcy, kaplicę 108 błogosła-
wionych męczenników z okresu II wojny światowej i kaplicę Piety.  
W drodze powrotnej do Łasku seniorzy skorzystali z dwugodzinnej ką-
pieli w termach wodnych w Uniejowie. 

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca związku

emeRycI nA WycIeczce
Zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łasku zorganizował 
dla swoich członków, wspólnie z grupą słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jednodniową wycieczkę  
do największej świątyni w Polsce i jednej z największych 
na świecie - Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. 



 

V KRAJOWE 
ŚWIĘTO TRUSKAWKI W BUCZKU


