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Zamiast „Silikatów” 
– spółka Xella Teodory 

To chyba był proces nieunikniony. Zakład Wapienno-Piaskowy „Silikaty” w pod-
łaskich Teodorach nie miał innego wyjścia i musiał wreszcie trafić w ręce dużego kon-
trahenta niemieckiego, który od lat koncentruje coraz więcej zakładów branży bu-
dowlanej. Xella Polska przejęła już sieradzki YTONG i teraz przyszła kolej na zakład 
w Teodorach. Co prawda firma wytwarzająca w ostatnich latach coraz wyższej klasy 
bloczki silikatowe (90 proc. piasku, reszta wapno palone i woda) dbała o unowocześ-
nienie produkcji, instalując m.in. prasę będącą dumą Silikatów”,  jednak w zderzeniu 
z potężną konkurencją na rynku krajowym i europejskim nie miała żadnych szans.

Zmiany własnościowe dokonały się w ostatnich dniach marca br. i praktycznie od kwietnia 
spółka zakład występuje pod nazwą Xella Teodory. Władze spółki urzędują w Warszawie, zakła-
dem w Teodorach kieruje zaś łaskowianin (od 20 lat) Artur Miksa, przez 11 lat pracujący w Sie-
radzkim YTONGU, a następnie Xelli Sieradz.                                        dokończenie na str. 4

Ławnicy – do 30 bm.
Tylko do 30 czerwca br. można zgłaszać kan-

dydatów na ławników do sądów powszechnych 
na kadencję 2012-2015. Rada Miejska w Łasku 
dokona wyboru najpóźniej w październiku br. 

Kolegium Sądu Okręgowego w Sieradzu 
ustaliło dla naszej gminy następujące liczby 
ławników: do orzekania w Sądzie Okrę-
gowym w Sieradzu  - 7 osób, do orzekania 
w Sądzie Rejonowym w Łasku – 10 osób, 
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduń-
skiej Woli w zakresie prawa pracy – 5 osób

Wszystkie niezbędne informacje dla 
osób zainteresowanych pełnieniem funkcji 
ławnika zamieszczone są na stronie interne-
towej gminy Łask pod adresem http://www.
lask.pl/wybory_lawnikow.php. Informacji 
udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady 
Miejskiej w Łasku, tel.43 6768319.

Amerykanie
w Łasku

Stosownego porozumienia w spra-
wie stacjonowania niewielkiego pod-
oddziału wojsk amerykańskich w Ła-
sku nie udało się podpisać podczas 
niedawnej wizyty prezydenta USA 
w Warszawie, ale 13 czerwca br. poszła 
w świat wiadomość, że taki dokument 
jest już gotowy i parafowany przez 
ambasadora Stanów Zjednoczonych 
w Polsce i ministra obrony narodowej 
RP. Na mocy tej umowy cztery razy 
w roku odbywać się będą w naszym 
kraju ćwiczenia lotników Polski i USA. 
Właśnie dla obsługi amerykańskich  
F-16 stacjonować będzie w Łasku  
kilkudziesięciu żołnierzy USA.

W Łasku gościć będziemy amerykań-
skie F-16, zaś w Powidzu – słynne Her-
kulesy. Pierwsi żołnierze USA pojawią się 
u nas w 2013 roku. Zdaniem ministra 
obrony narodowej B. Klicha, podpisanie 
porozumienia to otwarcie nowego etapu 
stosunków wojskowych w dziejach Polski 
i USA. Oczywiście apetyt był na więcej 
– więcej samolotów, więcej ludzi. I nie cho-
dzi tylko o ewidentne korzyści szkoleniowe 
dla wojska i finansowe dla cywilów. Nieja-
ko na pocieszenie min. Klich potwierdził, 
że od 2018 roku funkcjonować będzie 
w Polsce NATO-wska infrastruktura rakie-
towa (system SM-3) i że zanosi się na stwo-
rzenie w naszym kraju centrum lotniczego 
dla krajów naszego regionu dysponujących 
maszynami F-16.

Czy zatem nie będzie w Łasku spodzie-
wanych inwestycji pod potrzeby amerykań-
skich pilotów? 

                         dokończenie na str. 6
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Po rocznej przerwie w dniu �3 maja 
br. wznowiono prace budowlane na tere-
nie po dawnym „Budohurcie”. Powstaje 
tu kompleks handlowo-usługowy, w skład 
którego wejdzie market „Kauflandu” 
o powierzchni 3,5 tys. m kw.,  duży sklep 
sieciowy ze sprzętem AGD i RTv o pow. 
1000 m kw. i stacja paliw „Statoil”. Dla 
wygody klientów zaplanowano ok. ��0 
miejsc parkingowych, a także wygodne 
drogi dojazdowe.

Właśnie te ostatnie były powodem wspo-
mnianej przerwy w realizacji inwestycji, jako 
że inwestor – spółka „Budrem” z Ostrowa Wiel-
kopolskiego -  nie mógł dojść do porozumienia 
z drogowcami w sprawie przebudowy skrzyżo-
wania i włączenia do niego drogi dojazdowej 
do placówek handlowo-usługowych. Ostatecz-
nie GDDKiA w Łodzi zaakceptowała nowe roz-
wiązania układu komunikacyjnego i do wspo-
mnianego kompleksu będzie można dojechać 
bez problemów.
- Prace posuwają się naprzód w dobrym tempie 
– mówi kierownik robót Grzegorz Matyba -  za-
tem jeśli nie pojawią się jakieś dodatkowe prob-
lemy, cały kompleks handlowo-usługowy uru-
chomiony zostanie do końca bieżącego roku.

                                                             (P) 

„JARMARK ŁASKI” 
W PEŁNYM SŁOŃCU

100-LATKA Z ŁASKU
19 maja  bieżącego roku piękny jubileusz 100 urodzin obchodziła mieszkanka  

Łasku Antonina Ciebiada.

W uroczystości uczestniczyli: burmistrz  
Łasku, przewodniczący Rady Miejskiej, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego,  przedstawiciele 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Zduńskiej Woli, Łódzkiego  Urzędu Woje-
wódzkiego w Łodzi i najbliższa rodzina Jubilat-
ki. Nie mogło zabraknąć gratulacji, życzeń oraz 
prezentów. Pani Antonina Ciebiada otrzymała 
również list gratulacyjny od prezesa Rady Mini-
strów . „Dwieście lat!” zaśpiewali wszyscy goście, 
wznosząc toast za dalszą pomyślność i zdrowie 
Jubilatki. Uroczystość przebiegła w wyjątkowej 
atmosferze, była pełna wzruszeń i radości.

Pani Antonina Ciebiada urodziła się w Woli 
Pszczółeckiej jako jedna z sześciorga rodzeń-
stwa. W 1932 r. wyszła za mąż za Jana Ciebiadę 
i zamieszkała w Luciejowie. Tworzyli z mężem 
szczęśliwy związek przez 29 lat. Jubilatka do-
czekała się trojga dzieci, pięciorga wnucząt, je-
denaściorga prawnucząt i trojga praprawnucząt. 
W 1976 r. przeprowadziła się do Łasku, do córki 
Zofii, u której mieszka do dziś. Pani Antonina 

jest osobą życzliwą, otwartą i radosną. Jej życio-
we credo brzmi: „Co Bóg da, tak będzie”.
- Jaka jest recepta na długowieczność?  - zapyta-
liśmy Jubilatkę. 
- Pogoda ducha, uśmiech na twarzy i rodzina, która 
świata poza mną nie widzi – mówi stulatka.                                                                  
                                                                     LŚG

Dawno nie było tak pięknej pogody podczas dorocznego Jarmarku Łaskie-
go! Przez cały dzień świeciło słońce, było cieplutko i przyjemnie. A przecież  
pamiętamy święto miasta skąpane w deszczu i do tego zimne, gdy łaskowianie prawie  
nie  opuszczali swoich domów, a pod estradą byli tylko najwierniejsi miłośnicy  
występujących artystów. Nic więc dziwnego, że w tym roku mieszkańcy  
grodu nad Grabią tłumnie przybyli  w rejon ŁDK, by oklaskiwać artystów  
i delektować się prawdziwie letnią aurą.

Tradycyjnie wśród gości Jarmarku nie za-
brakło gospodarzy miasta i powiatu, a także rad-
nych i przedstawicieli organizacji oraz instytucji 
pracujących na rzecz grodu nad Grabią. Honory 
gospodarzy pełnili: burmistrz Gabriel Szkudlarek 
i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik

Piękna pogoda i artyści na estradzie przy-
ciągnęli szczególnie ludzi młodych. Gorąco okla-
skiwali oni występy gwiazdy wieczoru zespołu  
T. Love, a wcześniej m.in. ENEJ, który ma na 
swoim koncie zwycięstwo w programie „Must 
Be The Music”.            dokończenie na str. 6

Rośnie jak 
na drożdżach

Już po raz czwarty…
Już po raz czwarty w szkole w Wiewiórczy-

nie w  ramach  propagowania czytelnictwa  wśród  
dzieci  odbyło  się  spotkanie  z  zaproszonym goś-
ciem. Tym razem odwiedził nas Waldemar Kędziak  
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku.  Przeczytał dzieciom bajkę  
pt. „Trzy świnki” Braci Grimm oraz „Jak Wojtek 
został strażakiem” Czesława Janczarskiego, która 
jest ściśle związana z wykonywanym przez nasze-
go gościa zawodem.  Po uważnym wysłuchaniu 
bajek pan Waldemar zaprosił wszystkie dzieci do 
pamiątkowego zdjęcia na wozie strażackim.

                                          J. Kowalczyk
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Zdaniem burmistrza
Aktualnym, żeby nie powiedzieć modnym tematem stał się problem śmieci. Odpowiedzialna część  

społeczeństwa alarmuje i ostrzega, że Polska - a zwłaszcza lasy – zasypywana jest śmieciami. Kilka dni temu 
podczas forum łódzkiego (TVP3) mogliśmy przeczytać SMS-a telewidza, iż często luksusowymi samochodami  
przywożone są śmieci do lasów. Wszyscy o tym wiemy. Wiemy także, iż trzeba jakoś uporać się z tym problemem. 

Parlament pracuje właśnie nad ustawą kom-
pletnie zmieniającą gospodarkę śmieciami. Zało-
żenie jest takie, że każdy mieszkaniec będzie miał 
obowiązek złożenia opłaty za swoje śmieci gmi-
nie, a gmina będzie organizować wywóz. Dziś 
w wielu przypadkach mieszkańcy mają zawartą 
umowę z firmą na wywóz odpadów, ale następu-
je to zbyt rzadko, a „nadwyżka” śmieci wędruje 
do lasu. Innym ważnym elementem jest selek-
tywna zbiórka odpadów. Jeżeli czujemy się od-
powiedzialni za naszą planetę, jeżeli nie chcemy, 
aby następne pokolenia, a to przecież nie jakieś 
tam odległe nam i obce byty ludzkie lecz nasze 
dzieci, wnuki i pra..., pra..., tonęły w śmieciach, 
uczyńmy wszystko, aby odpadów wędrowało na 
wysypiska jak najmniej. Prowadźmy selektyw-
ną zbiórkę odpadów, dzięki czemu zostaną one 
wykorzystane jako środki do produkcji. Firmy 
w ramach umów zawartych na odbiór śmieci   
zaopatrują mieszkańców w odrębne pojemniki 
na szkło i odpady biodegradowalne. Butelki pla-
stikowe po napojach, tzw. pety,  umieszczajmy 
w przeznaczonych do tego koszach. Pamiętajmy, 
aby je zgnieść, gdyż są one przetwarzane, a jed-
nocześnie po zgnieceniu zajmują znacznie mniej 
miejsca. Często nie mamy wyobrażenia ile sami 
odpadów produkujemy. Zamieszczone w tym 
numerze zdjęcia z rekultywowanego naszego 
wysypiska pokazują smutny obraz niszczenia 
środowiska naturalnego. A przecież łaskie wy-
sypisko jest niewielkie. Są wysypiska ogromne, 
na których składuje się niejednokrotnie tysiące 
produkowanych także przez nas odpadów.

Przygotowania do absolutorium
Przepisy dotyczące udzielania absolutorium 

samorządowym organom wykonawczym przez 
organy stanowiące (wójtom, burmistrzom, za-
rządom powiatów przez rady gmin, powiatów) 
zmieniono w ten sposób, że wydłużono termin 
udzielenia absolutorium do 30 czerwca dane-
go roku. Sesję absolutoryjną planujemy na 29 
czerwca br. Komisja Rewizyjna wykonała na-
łożone na nią obowiązki. Regionalna Izba Ob-
rachunkowa nie zgłosiła zastrzeżeń do wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
burmistrzowi Łasku za 2010 rok. 

Pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwie 
ważne kwestie. Komisja Rewizyjna podkreśliła, 
iż realizacja dochodów na poziomie 98,21% 
mimo różnych zewnętrznych trudności (choć-
by kryzys) świadczy o starannym planowaniu 
dochodów, a jednocześnie podjęciu wielu dzia-
łań zmierzających do poprawy ściągalności po-
datków. I kwestia druga: „Zdaniem Komisji 
pozytywnym elementem wykonania budżetu 
była realizacja wydatków inwestycyjnych, któ-
re stanowiły 26,04% poniesionych wydatków 
ogółem”. Jeszcze nigdy nie osiągnięto w naszej 
gminie tak wysokiego współczynnika pieniędzy 
przeznaczonych na inwestycje w stosunku do 
całości budżetu. Fakt, pozyskujemy skutecznie 
pieniądze unijne, ale one same nie spływają. 
Ich pozyskanie jest wynikiem wytężonej pracy 
wielu pracowników gminy. Za osiągnięcie tych 
pozytywnych zjawisk, opisanych przez Komisję 
Rewizyjną, dziękuję Radzie Miejskiej i pracow-

nikom gminy na czele z koleżankami - zastępcą 
burmistrza i skarbnikiem gminy. 

Jeszcze o porządku publicznym
W poprzednim numerze „Panoramy” in-

formowałem Państwa o działaniach podjętych 
na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
w mieście. Odbyły się kolejne spotkania, dysku-
sje. Mamy zapewnienia, że działania policji będą 
bardziej zdecydowane. Policja oczekuje także 
pomocy. Wczoraj zastępca Komendanta Powia-
towego Policji prosił (i tą drogą kieruję apel do 
Państwa), aby o wszelkich przypadkach łamania 
prawa informować, np. telefonicznie, policję. 
Dodam, iż na najbliższej sesji Rada Miejska 
określi kwotę, jaka zostanie przeznaczona przez 
gminę na wykup  dodatkowych patroli policji. 

10 czerwca �011                                        
                                        Gabriel Szkudlarek

Zamiast „Silikatów” 
– spółka Xella Teodory 

dokończenie ze str. �
Co praktycznie dają zakładowi zmiany włas-

nościowe? – zapytaliśmy kierownika A. Miksę.
- Na razie jesteśmy spółką samodzielną, ale 

wchodzimy w skład wielkiego koncernu, któ-
ry zajmuje się zarówno produkcją materiałów 
budowlanych – z betonu komórkowego i sili-
katowych – jak i ich dystrybucją. Dla nas naj-
ważniejsze jest to, że Xella zapowiada znaczące 
inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat. Będzie 
unowocześniony park maszynowy, a wytwarzane 
bloczki wymiarowo dostosowane zostaną do tych 
z betonu komórkowego (20 centymetrów wyso-
kości), by klienci bez jakichkolwiek przeszkód 
mogli je łączyć. Zautomatyzujemy  też linię pa-
kującą, pojawią się 3 dodatkowe autoklawy, co 

w sumie doprowadzi zarówno do zwiększenia 
produkcji jak i poprawy jej jakości. Oczywiście 
sprzedaż naszych wyrobów będzie scentralizowa-
na, zgodnie ze standardami Xelli.

Gdy niedawno odwiedziliśmy zakład 
w Teodorach, nie było widać jeszcze znaczących 
zmian – istniały stare napisy, szyldy, reklamy, 
ale w zakładzie urzędowali już nowi ludzie Xel-
li. Oczywiście nie było już długoletniego szefa 
zakładu Zbigniewa Gawrona, który z powodze-
niem przeprowadzał „Silikaty” przez rafy, jakich 
nie brakowało w ostatnich latach. Dzięki niemu 
zakład pozyskał wspomnianą nowoczesną prasę, 
z powodzeniem też rekultywował tereny Nadleś-
nictwa Kolumna, gdzie przez lata eksploatował 
żwir.                                                       (Per)

Xella Polska  sp. z o.o.
Na polskim rynku istnieje od 2004 roku. 

Spółka powstała z połączenia dwóch organi-
zacji zajmujących się  produkcją i dystrybu-
cją markowych  wyrobów YTONG i SILKA, 
wykorzystywanych w budownictwie. W po-
łowie lipca 2008 r. XELLA została przejęta 
przez  konsorcjum  PAI Partners i Goldman 
Sachs Capital Partners.

Xella Polska koncentruje się na produk-
cji materiałów budowlanych mających zasto-
sowanie w budownictwie mieszkaniowym. 
System białych bloków ściennych o jednako-
wej wysokości 20 cm cieszy się popularnoś-
cią wśród klientów. W skład spółki wchodzi 
m.in. zakład YTONG zbudowany w Sie-
radzu w 2000 r. (aktualnie Xella Sieradz), 
wytwarzający jedne z najlepszych w Europie 
bloczki budowlane z betonu komórkowego, 
a także zakład produkcji bloczków silikato-
wych w Teodorach.
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KRÓTKO

CENY WODY I ŚCIEKÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku ogłasza taryfy  za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące  na terenie 
gminy Łask w okresie od 1 lipca �011 do 30 czerwca �01� r.,  zatwierdzone przez Radę Miejską.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Podatek*
VAT

Cena
Brutto

Jednostka
miary

I. Zaopatrzenie w wodę

1. Gospodarstwa 
    domowe i  poza 
    przemysłowi 
    odbiorcy usług

2. Przemysłowi 
    odbiorcy usług

cena za 1 m3

dostarczonej wody

cena za 1 m3 
dostarczonej wody

2,63

2,70

0,21

0,22

2,84

2,92

zł/m3

zł/m3

II. Odprowadzanie ścieków

1. Gospodarstwa 
    domowe
    i poza przemysłowi 
    odbiorcy usług

2. Przemysłowi odbiorcy 
    usług

cena za 1 m3

odprowadzonych 
ścieków

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków

4,69

4,87

0,38

0,39

5,07

5,26

zł/m3

zł/m3

*) –na dzień 11.05.2010 r. wysokość podatku wynosi 8 %

CHARAKTERYSTYKA TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Opis

Gospodarstwa 
domowe i poza 
przemysłowi 
odbiorcy usług

Odbiorcy usług zużywający wodę do zaspakajania potrzeb socjalno-bytowych    
i odprowadzający ścieki bytowe, w szczególności: w budynkach mieszkalnych 
jedno- i wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego, w budynkach 
użyteczności publicznej, placówkach usługowo-handlowych świadczących usługi 
o charakterze socjalno-bytowym np. hotele, sklepy, zakłady usługowe, itp. oraz 
gmina pobierająca wodę ze zdrojów publicznych, do zraszania publicznych ulic, 
terenów zielonych   i na cele przeciwpożarowe. 

Przemysłowi 
odbiorcy usług

Odbiorcy zużywający wodę w procesach produkcyjnych, technologicznych, na cele 
budowlane (także do studzenia, czyszczenia, płukania jak. np. transport, myjnie 
samochodowe itp.) i odprowadzający ścieki poprodukcyjne.

ABSOLUTORIUM dla burmistrza Łasku - na se-
sji w dniu 29 bm. to jeden z najważniejszych te-
matów. 
STAROSTA łaski i zarząd podczas sesji Rady 
Powiatu otrzymali absolutorium za ubiegły rok. 
Sytuacja w łaskim szpitalu - to najważniejszy te-
mat wspomnianej sesji. W ubiegłym roku szpital 
przyniósł 1,8 mln zł strat, a zadłużenie placówki 
wynosi 28 mln zł. Starosta optuje za wydzierża-
wieniem szpitala - tak przynajmniej wynika z jego 
wypowiedzi. Jeszcze w lipcu radni wypowiedzą się 
w tej sprawie 
TELEWIZJA jest ostatnio bardzo łaskawa dla 
grodu nad Grabią. Podczas pobytu prezydenta 
USA w Polsce mieliśmy wprost swoisty łaski kon-
cert życzeń, jako że bezustannie pokazywano nie 
tylko lotnisko 32 Bazy, na którym będą stacjono-
wać amerykańskie F-16, ale i samo miasto. Także 
Jarmark Łaski stał się okazją do prezentowania 
grodu nad Grabią i jego mieszkańców.
JUBILEUSZE - z okazji 20-lecia „Rodziny Woj-
skowej” i 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego odbyło się wspólne spotkanie środowisko-
we, które stało się okazją do przybliżenia dorobku 
i problemów tych organizacji w Łasku. ZŻWP 
liczy obecnie 60 członków, głównie b. żołnierzy, 
ale i wdów po żołnierzach, organizacja utrzymuje 
kontakty z 32 BLT i innymi środowiskami kom-
batanckimi.
NARODOWY Spis Powszechny trwa do końca 
czerwca br. (od 1 kwietnia). Przebiega w naszym 
regionie bez zakłóceń.
MONITORING to jest to! przekonał się o tym 
mieszkaniec Łasku, który w jednej ze stacji pali-
wowych podczas płacenia za benzynę pozostawił 
telefon komórkowy. Dzięki kamerze ustalono, 
że aparat przywłaszczył sobie przypadkowy kie-
rowca ze Zduńskiej Woli i teraz będzie musiał 
wytłumaczyć się z tego czynu przed obliczem Te-
midy. Grozi za to nawet 3 lata więzienia. 
PIORUN zniszczył kamerę - uszkodzenie przez   
wyładowanie atmosferyczne kamery na wieży 
Nadleśnictwa Kolumna znajdującej się w Sędzie-
jowicach spowodowało, że trzeba było powrócić 
do obserwacji okolicznych lasów przez człowieka. 
Do momentu naprawy zamiast kamery dyżury 
na wieży mające wykrywać ogień  pełnią więc 
ludzie.
BANDYCKI duet – wieczorem przy ul. Jana Pa-
wła II 25-letni pasażer wycofującego na parkingu 
fiata punto zaatakował drewnianym kijem jedną 
z przechodzących kobiet. W jej obronie stanął 
mężczyzna, który został pobity przez agresyw-
nego kierowcę. Do bójki włączyła się kierująca 
wspomnianym pojazdem, która także biła kijem 
mężczyznę. Bandycki duet zamierzał oddalić się 
z miejsca zdarzenia, ale na szczęście pojawiła się 
policja i agresywna para została zatrzymana. Po-
szkodowany 20-latek trafił pod opiekę lekarza.
ZATRZYMANY przez policjantów do kontroli 
w Józefatowie (gm. Buczek)  32-letni mężczyzna 
prowadził BMW pod wpływem alkoholu (prawie 
1 promil), ale jakby tego było mało – okazało się, 
że miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia 
pojazdów. Teraz za jazdę na podwójnym gazie 
i złamanie sądowego zakazu grozi mu 3-letni po-
byt za kratkami.

W Okupie radośnie i pracowicie
Dzień Dziecka to w szkole  w Okupie jednocześnie Dzień Patrona Szkoły - Janusza 

Korczaka, Dzień Szkoły bez Przemocy oraz Dzień Sportu, jednym słowem, wyjątkowo 
radosny i aktywny dzień zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. 

Świętowanie zaczynamy od uroczystego apelu. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego wyróżnieni 
uczniowie otrzymują dyplomy „Kolega na Medal”. W tym roku, tego zaszczytu dostąpili: Karolina 
Wyrwas, Mateusz Józefowicz, Arek Choczaj, Anita Niziołek, Natalka Gajewczyk, Michał Gawron, 
Rafał Grzeszczyszyn, Ola Jelińska i Jowita Łuczak.  Satysfakcja wybrańców jest tym większa, iż zostali 
wytypowani przez swoich kolegów w ogólnoszkolnym głosowaniu. Od ponad czterech lat nasza szkoła 
uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła bez Przemocy”. Dzień Dziecka jest idealnym czasem 
na przypomnienie i głoszenie, poprzez np. wykonanie łańcuchów szacunku i radości z kolorowych 
kartek zapisanych punktami z kodeksu właściwego postępowania, a także poprzez manifestowanie 
w czerwonych koszulkach, iż nie zgadzamy się na przemoc i agresję w naszej szkole. 

Jak co roku zgodne współdziałanie niosło za sobą wiele radości podczas konkursów plastycznych 
dotyczących szkolnego hymnu i makiety szkolnego boiska oraz konkursu wiedzy o patronie szkoły 
- Januszu Korczaku. Było jednocześnie źródłem pozytywnych emocji towarzyszącym wszystkim 
konkurencjom sportowym rozgrywanym wśród dzieci. Młodsze z wypiekami na policzkach dopingowały 
swoich rówieśników, między innymi w jedzeniu pączka na czas lub karmieniu, z zamkniętymi oczyma, 
kolegi jogurtem. Starsze zagorzale, ale zgodnie z zasadami fair play, rozegrały mecze w piłkę nożną. 
Największe jednak emocje wzbudził mecz w „Dwa ognie” między uczniami i nauczycielami. 

                                                                                                               Agnieszka Sobczak
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Amerykanie
w Łasku

dokończenie ze str. � 
Wygląda na to, że nie mamy co liczyć 

na wielką armię USA goszczącą w grodzie nad 
Grabią, ale nie powinniśmy zapominać, że lotni-
sko 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego znajduje się 
w strukturach NATO-wskich i ma tak wiele atu-
tów dotąd niewykorzystanych, że wcześniej czy 
później wojsko zacznie z nich czerpać korzyści. 
Co to może oznaczać w praktyce? Być może będą 
się tu odbywały różnorodne międzynarodowe 
ćwiczenia, nie można też wykluczyć, że na lot-
nisku pojawią się bezzałogowe maszyny, których 
znaczenie rośnie z roku na rok. Będą więc kolej-
ne inwestycje, rozbudowa lotniska wojskowego.

                                                             (P)

KGW W ORCHOWIE
Na pczątku maja br.w Orchowie powstało Koło Gospodyń Wiejskich, a już 28 tegoż miesiąca 

w Domu Ludowym kobiety zorganizowały imprezę z okazji Dnia Matki. 
Na początku imprezy burmistrz Gabriel Szkudlarek powiedział kilka ciepłych słów i złożył ży-

czenia wszystkim matkom. Spotkanie uświetnił kabaret “Rydz” z ŁDK, który wprawił wszystkich 
w dobry nastrój. Kobiety przygotowały poczęstunek dla gości.

Członkinie z Koła Kobiet Wiejskich w Orchowie mają wiele pomysłów na zintegrowanie miesz-
kańców wsi i ożywienie życia kulturalnego.

                                                                                       Koło Kobiet Wiejskich w Orchowie

Za trzy lata pojedziemy S-8 
Jesteśmy złaknieni dobrych wiadomości, a takową jest z pewnością infor-

macja o decyzji wojewody łódzkiego w sprawie rozpoczęcia budowy drogi ekspreso-
wej S-8 od węzła Walichnowy do węzła Wrocław. Doniosły o tym media, a potwierdził  
wiadomość burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek podczas otwarcia XV Jarmarku Łaskiego.

Wyjaśnijmy natychmiast, że węzeł Wroc-
ław nie znajduje się gdzieś daleko od  naszego 
miasta, lecz pod... Łodzią. Bałamutną nazwę dla 
skrzyżowania A-1 z S-8 w rejonie Romanowa  
k. Rzgowa wymyślili drogowcy, ale na szczęście 
już powoli z niej się wycofują – w przyszłości 
obowiązywać będzie Łódź-Południe.

Trwa już budowa zachodniej obwodnicy Ło-
dzi – od Portu Łódź do rejonu Chechła, gdzie trasa 
S-14 włączy się bezkolizyjnie do wspomnianej S-8 
(węzeł Róża) wiodącej od węzła Walichnowy przez 
Sieradz, Zduńską Wolę, Łask, Pabianice i Rzgów aż 
do autostrady A-1. W rejonie Łasku dwujezdniów-
ka pobiegnie nowym śladem od okolic Marzenina, 
następnie przetnie drogę na Piotrków.

Kiedy zatem możemy liczyć na wbicie 
pierwszej symbolicznej łopaty? Zapewne dopie-
ro w przyszłym roku i być może całą trasą bę-

dzie można przejechać w 2014 lub 2015 roku. 
Co prawda minister Grabarczyk mówił o 2013 
roku, ale wydaje się to dziś mało realne. Procedu-
ry przetargowe są skomplikowane i czasochłon-
ne, a ponadto budowa S-8 w naszym regionie 
to nie tylko dwie dwupasmowe jezdnie pokryte 
asfaltem, ale i kilkadziesiąt wielkich obiektów 
inżynierskich. Oferty na budowę tej arterii zło-
żyło już kilkanaście konsorcjów, w skład któ-
rych wchodzą firmy m.in. z Grecji, Hiszpanii, 
Portugalii, Austrii, Niemiec i Czech. Oczywiście 
o kontrakt wartości ponad 1 mld zł ubiegają się 
także polskie  firmy. Wśród oferentów nie ma 
Chińczyków. Wyniki walki o intratne kontrakty 
poznamy prawdopodobnie w najbliższych mie-
siącach. Wtedy też dowiemy się np. kto zbuduje 
odcinek między Walichnowami i Łaskiem.

                                                           (PE)

„JARMARK ŁASKI” W PEŁNYM SŁOŃCU

dokończenie ze str. 3
Jak zwykle, podobali się również lokalni 

artyści na co dzień związani z Łaskim Domem 
Kultury,  z przyjemnością słuchano też koncertu 
Łaskiej Orkiestry Dętej. Tradycyjnie wielu wi-
dzów zgromadziła intronizacja króla kurkowego. 
Wyśmienicie bawili się najmłodsi mieszkańcy 
miasta, dla których zorganizowano wesołe mia-
steczko.

Wielką popularnością cieszyły się imprezy 
sportowe i rekreacyjne, m.in. rywalizacjacja ła-
skich strongmenów. Wyciskaniu ciężarów towa-
rzyszyły tłumy łaskowian. Podobnie duży ruch 
panował przy stoiskach handlowych, m.in.  miej-
scowej Spółdzielni Mleczarskiej, której wyroby 
znane są nie tylko na miejscowym rynku. Nie 
zabrakło atrakcji także dla miłośników miasta 

– mieli oni okazję do nabycia wielu wydawnictw 
poświęconych dziejom grodu nad Grabią, m.in. 
pierwszy numer „Zeszytów Łaskich”, cyklicznego 
wydawnictwa zainaugurowanego przez burmistrza 
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Całodzien-
ny blok imprez zamknął pokaz ogni sztucznych.

Zatem XV jubileuszowy Jarmark przeszedł 
już do historii. Czy był najciekawszy w porówna-
niu z poprzednimi? – na to pytanie zapewne szu-
kało odpowiedzi wielu łaskowian.             (ER)
 Fotoreportaż z Jarmarku – patrz na str. 1 i �8
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Prof. B. S. Łaszkiewicz po kilkudziesięciu latach zorganizował spotkanie maturzystów 

Nasza  klasa
W siedlisku „Rypułtowice”, gdzie Profesor przed laty zbudował swój dom, odbyło się nietypowe spotkanie maturzystów  

jednego z powojennych roczników  łaskiego Liceum Ogólnokształcącego. Rocznik 1949/1950  był niewielki, niemal wszyscy licealiści 
mieli za sobą tragiczne lata okupacji hitlerowskiej i doświadczenia życiowe, które dziś mogłyby wystarczyć dziesiątkom przedstawicieli 
współczesnego pokolenia. W gościnnym domu Bogumiła Sławomira Łaszkiewicza znaleźli się: Maria Świątecka-Ciupka,  zwana w tamtych 
latach „Myszką” –  dziś lekarka w Żyrardowie, Zdzisław Grącki  - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i długoletni na-
uczyciel inowrocławskiego Technikum Rolniczego, dr Romuald Zdzisław Laskowski – długoletni lekarz i ordynator jednego z oddziałów  
wieluńskiego szpitala, a także profesor Jan Sobczak – historyk, autor wielu książek i artykułów prasowych Honory gospodarzy pełnili:  
Zofia i Bogumił Sławomir Łaszkiewiczowie. Profesor Łaszkiewicz, uczony wielkiej miary, „od zawsze” związany z Politechniką Łódzka  
legitymuje się olbrzymim dorobkiem związanym z tworzywami sztucznymi w włókiennictwie. Ma na koncie wielu wychowanków  
z tytułami naukowymi i liczne publikacje. Przed laty pracował poza granicami naszego kraju,  w USA i Nigerii.

By tradycji stało się zadość, jest powitanie 
szampanem w krysztale, a potem swoista biesia-
da staropolska ze wspaniałą kaczką z jabłkiem 
i barszczykiem, o jakim na co dzień można tylko 
pomarzyć. A w kielichach wspaniałe wino do-
mowej produkcji Profesora. Ale myliłby się ten, 
kto by sadził, że podczas tego spotkania najważ-
niejsze były kulinaria. Spotkanie po latach to 
przede wszystkim spotkanie z historią i wspo-
mnieniami.
- W czasie okupacji hitlerowskiej w domu pa-
nowała bieda, ciężko było także po wojnie, 
często brakowało nawet na podatki, ale ojciec, 

który prowadził w tym czasie młyn – wspomina  
B. Łaszkiewicz -  doceniał wiedzę i naukę. Gdy 
któregoś dnia powiedziałem, że potrzebuję książ-
kę do nauki, kazał mi ją kupić. Podobnie było 
z pianinem, które stoi dziś w moim domu i jest 
jedyną pamiątką, jaka mi pozostała po rodzicach.

Wiosna 1945 roku, początek nauki. Bra-
kuje podręczników szkolnych, ławek w  klasach, 
a nawet krzeseł. Nie trzeba wielkich słów ani 
apeli.  Następnego dnia każdy z uczniów przy-
nosi własny stołek. Mimo „głodu i chłodu” pęd 
do wiedzy jest niesamowity.

W klasie jest „Myszka”, urokliwa dziewczy-
na, siostra Andrzeja Świąteckiego, który jeszcze 
niedawno, w okresie okupacji hitlerowskiej, sku-
piał miejscową młodzież patriotyczną  i konspi-
racyjnie opowiadał o ruchach i klęskach wojsk 
niemieckich na froncie wschodnim. Łaszkiewicz 
z rozrzewnieniem wspomina drobną dziewczynę 

pojawiającą się wśród tej młodzieży. Po studiach 
medycznych szczęśliwie ominął ją nakaz pracy. 
Była lekarzem w Nowym Dworze, Zelowie i Ży-
rardowie. Wychowała czterech synów. To wszyst-
ko sukcesy. Porażki? – Połamałam się przed laty 
i do dziś mam z tym sporo kłopotów - żartuje. 

Gdy już siedzimy przy kawie i torcie, płyną 
niczym rzeka kolejne wspomnienia. Po maturze 
rozjechali się po kraju. Pokończyli studia, roz-
poczęli dorosłe życie. Nie wszystkim układało 
się szczęśliwie. Laskowski mógł być asystentem, 
robić karierę  naukową, ale w tamtych latach nie 
było to takie proste jak dziś. Inni też musieli zaj-
mować się innymi sprawami. Obowiązywał na-
kaz pracy, trzeba było utrzymywać rodzinę. 

Łaszkiewicz karierę naukową rozpoczął 
w 1955 roku jako asystent na Politechnice Łódz-
kiej, której wierny pozostał do dziś. Pokonał rafy 
związane z prześladowaniem takich jak on, wil-
czym biletem Za swój największy sukces uważa 
to, że uprawia zawód, który kocha. Nie waha się 
tak właśnie nazywać to, co robi od kilkudziesię-
ciu lat. – Chemia jest piękna, zwróciłem na nią 
uwagę dzięki Florczakowi… Drugi sukces to 
udane małżeństwo, które przetrwało 47 lat.

Profesor jeszcze raz powraca do matury, 
po której z Jasiem Soleckim opuścił łaską szkołę 
z wilczym biletem.

- Na miesiąc przed maturą wezwał nas profesor 
Łodyński i poinformował, że otrzymał polece-
nie, byśmy nie otrzymali dyplomu, ale nie ma 
podstaw prawnych. Dopuścił nas do egzaminów, 
ale musieliśmy uczyć się 24 godziny na dobę. 
Ulubione lotnictwo i harcerstwo trzeba było zo-
stawić na boku. Po maturze pozostała mi praca 
w gospodarstwie, ale przypadkowo dowiedzia-
łem się, że w Częstochowie rusza szkoła inżynier-
ska. Powiedziałem o tym Jankowi Soleckiemu. 
Potrzebne było zaświadczenie Zarządu Powiato-
wego ZMP. Pojechaliśmy do  Zdziśka Grąckiego 
do Czestkowa i taki dokument otrzymaliśmy 
natychmiast. Dzięki tej pomocy, a także wspa-
niałym profesorom łaskiego liceum, mogłem 
wkrótce odkrywać uroki chemii.

Życie nauczyło Profesora ciężkiej pracy. 
Twierdzi, że praca zawsze pomagała mu prze-
żyć najtrudniejsze chwile, że dostarczała mu 
sporo satysfakcji. Zawdzięczał ją zwykle innym 
ludziom, którym nie zdołał jeszcze się wypłacić. 
– Albo odeszli z tego świata, albo tego nie po-
trzebują – mówi z lekka goryczą. Gdy syn mówi 
o złodziejstwie i kumoterstwie, którego jest tak 
dużo wokół – odpowiada zwykle z przekorą: - 
Dlatego musimy uczciwie i solidnie pracować ! 

      dokończenie w następnym nr „PŁ”
                                                           Per

B.S. Łaszkiewicz
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PO WYBORACH W OSP
Zakończyły się zebrania sprawozdawczo–wyborcze Ochotniczych Straży Pożar-

nych gminy Łask. Tylko w Anielinie doszło do zmiany prezesa – po latach ofiarnej 
służby odszedł druh Antoni Felcenloben, za co podczas uroczystej inauguracji tego-
rocznych Dni Ochrony Przeciwpożarowej podziękował mu burmistrz Łasku.  Nowe 
zarządy OSP mają więc kolejnych kilka lat przed sobą, by wykazać się pomysłami  
i aktywnością w swoich środowiskach

Ochotnicza Straż Pożarna w Sięganowie
Skład zarządu: Władysław Guberski - pre-

zes,  Andrzej Nowicki – wiceprezes/naczelnik, 
Grzegorz Cerba - wiceprezes, Sylwia Kaczmar-
ska - sekretarz, Łukasz Pach - skarbnik, Sławo-
mir Kołasiński - gospodarz, Dariusz Dąbrowski 
– członek

Ochotnicza Straż Pożarna 
we Wrzeszczewicach

Skład zarządu: Marek Wlazło - prezes,  
Arkadiusz Tomczak – wiceprezes/naczelnik,  
Mariusz Kwieciński - zastępca naczelnika,  
Jarosław Dąbek- sekretarz, Bogusław Glas 
- skarbnik, Zdzisław Glas - gospodarz, Łukasz 
Marianowski - członek

Ochotnicza Straż Pożarna w Bałuczu 
Skład zarządu: Michał Nowak - prezes, 

Henryk Gromada – wiceprezes/naczelnik,  
Zbigniew Heblewski - wiceprezes, Ryszard 
Szczubiałkiewicz - sekretarz, Tomasz Bzdurski 
- skarbnik, Marek Miksa - gospodarz, Mariusz 
Owczarek - członek       

Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie
Skład zarządu: Jacek Napióra - prezes,  

Jacek Wyrwas – wiceprezes/naczelnik, Dominik 
Kozioł - sekretarz, Tomasz Wyrwas - skarbnik, 
Zdzisław Ratajczyk - gospodarz

Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie
 Skład zarządu: Kazimierz Owczarek - prezes, 
Piotr Komincz - wiceprezes/naczelnik, Łukasz 
Grzanka - wiceprezes, Mariusz Owczarek -  
zastępca naczelnika, Mirosław Więcław - se-
kretarz,  Franciszek Sobala - skarbnik, Kamil  
Owczarek  - gospodarz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiewiórczynie
Skład zarządu: Stanisław Wlazło - prezes, Piotr 
Piecyk  - wiceprezes/naczelnik, Jarosław Olszewski 
- wiceprezes, Marcin Tasarz - zastępca naczelnika, 
Szymon Łubisz - sekretarz, Karol Rybka - skarb-
nik, Paweł Pęgowski - kronikarz, Marek Łubisz 
- gospodarz, Mariusz Grabarczyk - członek

Ochotnicza Straż Pożarna w Teodorach
Skład zarządu: Mirosław Chęciński - pre-

zes, Dominik Kołasiński - wiceprezes/naczelnik, 
Mariusz Świercz  - zastępca naczelnika, Artur 
Gwis - sekretarz, Czesław Adamkiewicz - skarb-
nik, Sławomir Cieślewicz - gospodarz, Piotr 
Adamkiewicz - członek

Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku
Skład zarządu: Andrzej Owczarek - prezes, Sławomir 
Ziętala – wiceprezes/naczelnik, Grzegorz Oleszczak 
- wiceprezes, Sebastian Płóciennik - zastępca naczel-
nika, Paweł Oleszczak - sekretarz, Marek Łukawski 
- skarbnik, Dariusz Kulawiecki - gospodarz

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie
Skład zarządu: Grażyna Krzesińska - pre-

zes, Dariusz Borkiewicz – wiceprezes/naczelnik/
skarbnik, Jerzy Kowalski  - zastępca naczelnika, 
Damian Pawlak - sekretarz, Jerzy Kowalski - 
gospodarz, Grzegorz Madej - członek, Mariusz 
Borkiewicz - członek

                                       Bożena Kędziak 

Uczniowie SP nr 5   
w „Akademii Policyjnej”

Uczniowie klasy Ic: Martyna Jasińska i Szy-
mon Binek, przygotowywani przez wychowawcę 
Emilię Stępień, reprezentowali Szkołę Podstawo-
wą nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w eli-
minacjach na szczeblu powiatowym VI edycji 
Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy 
o Bezpieczeństwie w ramach „Policyjnej Akade-
mii Bezpieczeństwa”. 

Konkurs odbył się w SP nr 1 w Łasku. Ucz-
niowie wykazali się wiedzą na temat bezpieczeń-
stwa rozwiązując wspólnie test wiedzy. Następnie 
odbył się test sprawności fizycznej wykonywany 
indywidualnie na sprawnościowym torze prze-
szkód pokonywanym na czas. Martyna i Szy-
mon okazali się najlepsi wśród pierwszoklasistów 
z 11 zgłoszonych szkół i zajęli pierwsze miejsce. 
Uczniowie klasy Ic przeżyli wspaniałą przygodę 
w dniu 1 czerwca, reprezentując powiat łaski 
w finale wojewódzkim konkursu w Łodzi. 
  Wojciech Nowakowski 
                                            dyrektor SP nr 5

W dniu �8 maja odbył się w Wiewiórczynie Miejsko–Gminny Zjazd  
Sprawozdawczo-Wyborczy Ochotniczych Straży Pożarnych. Delegaci na zjazd re-
prezentujący 9 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Łask  
podsumowali i ocenili ostatnią pięcioletnią kadencję. 

Strażacy wybrali władze

Wręczono medale „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” na rzecz gminy Łask, otrzymali je:  
Wojciech Pokora i Krzysztof  Nowakowski.

Na zjeździe wybrano nowe władze  na 
najbliższą 5-letnią kadencję. Prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko–Gminnego został Michał 
Nowak, wiceprezesami Zarządu: Grażyna Krze-
sińska i Mirosław Chęciński. Komendantem 
Miejsko–Gminnym został Jerzy Kowalski, se-
kretarzem Zarządu Oddziału Miejsko–Gmin-
nego Patrycja Ziętala–Jakóbczak, a skarbnikiem 
Zarządu – Marek Wlazło. 

Funkcję członków Prezydium będą pełnić: 
Jacek Napióra, Stanisław Wlazło, Władysław 
Guberski, Kazimierz Owczarek, natomiast człon-

kami Zarządu zostali: Wojciech Sikora, Henryk 
Gromada, Andrzej Nowicki, Piotr Piecyk, Edyta 
Wolniak, Dominik Kołasiński, Arkadiusz Tom-
czak, Piotr Komicz, Gabriel Szkudlarek, Grzegorz 
Oleszczak i Krzysztof Nowakowski.

W skład Miejsko–Gminnej Komisji Re-
wizyjnej OM-G w Łasku weszli: Jacek Wyrwas 
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sławomir 
Cieślewicz – wiceprzewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej – Mar-
cin  Świercz.

Wybrano również delegatów na zjazd po-
wiatowy, zostali nimi: Michał Nowak, Sławomir 
Ziętala i Jarosław Olszewski.

                           Krzysztof Nowakowski
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NAUKA PÓJDZIE... W LAS
 � bm. odbyło się spotkanie najmłodszych łaskowian z Przedszkola nr 6 z leśniczym tutejszego  

Starostwa Powiatowego, zajmującym się nadzorem nad gospodarką w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa - Sławomirem Walczakiem.

W trakcie 1,5-
godzinnego spaceru 
po lesie znajdującym się 
w pobliżu osiedla Przy-
lesie dzieci zapoznały się 
z zasadami prowadzenia 
gospodarki leśnej. Zo-
stały też poinformowane 
jak należy zachowywać 
się w lesie, poznały cha-
rakterystyczne gatunki 
roślin i zwierząt wystę-
pujące w danym sied-
lisku. Ponadto miały 
możliwość zapoznania 
się ze sprzętem pomoc-
nym w pracy leśniczego: 
klupą, świdrem przy-
rostowym, dalmierzem 
i wysokościomierzem. 
dokończenie na str. 10

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PONOWNIE W ŁASKU!
Już po raz czwarty w Łasku odbyła się Wojewódzka Konferencja  Wydziałów Komunikacji Województwa Łódzkiego.  

10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zaproszeni goście wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji  
tutejszego urzędu dyskutowali o bieżących problemach z zakresu merytoryki pracy wydziałów rejestracji pojazdów i praw jazdy.

Uczestnicy konferencji wymienili się wielo-
ma doświadczeniami z zakresu funkcjonowania 
elektronicznej skrzynki podawczej, usuwania 
pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżo-
nego w przypadkach określonych w art. 130a  

Prawa o ruchu drogowym. Burzliwa dyskusja 
objęła także projekt ustawy o CEPiK i ustawę  
o kierujących pojazdami. 

Szczegółowo omówiono nadzór nad wyko-
nywaniem zadań z zakresu ustawy oraz nową ja-

kość nadzoru nad procesem szkolenia i kierującymi. 
Nadrzędnym celem spotkania było wypra-

cowanie wspólnego stanowiska w problemowych 
kwestiach oraz usprawnienie pracy wydziałów 
komunikacji województwa łódzkiego.
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NAUKA PÓJDZIE... W LAS
dokończenie ze str. 9
Największym zainteresowaniem cieszył się 

świder przyrostowy, za pomocą którego dzieci 
obliczały wiek drzew, mogły również zmierzyć 
średnicę drzew oraz określić ich wysokość. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Miejmy nadzieje że tym razem … nauka 
pójdzie w las.

                                  Sławomir  Walczak
                                                    leśniczy 

  

PRZYSTANEK MAMMOGRAFIA 3 
�8 maja br., z inicjatywy starosty łaskiego Cezarego Gabryjączyka, przy współudziale burmistrza Łasku Gabriela Szkud-

larka oraz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi  
zorganizowano akcję profilaktyczną pn. ,,PRZYSTANEK MAMMOGRAFIA 3 w ŁASKU’’. Patronat honorowy nad tym  
przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Zdrowia i wojewoda łódzki. 

Spotkanie trwało od godz. 13 do 18 i cie-
szyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
zarówno pań jak i panów. Uczestniczyło w nim 
blisko 300 osób. Wzrasta bowiem świadomość, 
że wcześnie zdiagnozowany nowotwór jest pra-
wie w 100 % wyleczalny. 

Spotkanie w Klubie 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku rozpoczęto prelekcją  
z zakresu profilaktyki nowotworowej. Następ-
nie specjaliści z zakresu chirurgii,  kardiologii 
i ginekologii szczegółowo omówili historię no-
wotworów, przyczyny zachorowań, najczęściej 
występujące nowotwory, nowoczesne metody 

diagnozy i leczenia nowotworów, zapobieganie 
nowotworom złośliwym poprzez prawidłowe 
odżywianie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzy-
mali materiały informacyjne. Dla urozmaicenia 
spotkania przeprowadzono quiz z nagrodami dla 
wszystkich uczestników, który dotyczył wiedzy 
na temat profilaktyki.

W drugiej części spotkania można było sko-
rzystać z usg, morfologii oraz  konsultacji i ba-
dań lekarskich, które przeprowadzili zaproszeni 
lekarze-specjaliści. Ponadto można było zapisać 
się na wysokospecjalistyczne badania do Re-
gionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi. 

Zainteresowane osoby mogły posłuchać porad 
stylistów i wizażystów.

Przez cały dzień kobiety z naszego powiatu 
mogły wykonać badania mammograficzne.

Przystanek Mammografia 3 w Łasku 
uatrakcyjniony był występami młodzieży z Ła-
skiego Domu Kultury. 

Ponieważ zainteresowanie akcją z roku na 
rok wzrasta, starosta łaski zadeklarował, że akcje 
te będą miały charakter cykliczny. 

                          Małgorzata Mysur 
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Zarząd Wojewódzki
Polskiego Stronnictwa  Ludowego w Łodzi  

oraz Wójt Gminy Buczek
serdecznie zapraszają

na Wojewódzkie Święto Ludowe
połączone z  

Wojewódzkim Świętem Truskawki
dnia 25 czerwca 2011 o godz 16.30

w Buczku, powiat łaski
Program: 
- Zbiórka uczestników uroczystości oraz pocztów sztandarowych - plac 
  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Buczku  (ul. Szkolna 3)
- Uroczysty przemarsz uczestników święta
- Msza Święta w parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela
- Przemarsz na miejsce uroczystości
- Część oficjalna:
  - Powitanie gości,

- Wystąpienie zaproszonych gości
- Wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień

- Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury  
   w Buczku

POCHWAŁA „ORLIKA �01�”

INWESTYCJE  W CZERWCU
Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze świetlicą  

środowiskową w Luciejowie”. Całkowitą wartość prac wykonawca wycenił na 5�6 �08,�6 zł.  
Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansuje koszty  
kwalifikowane wysokości �5 procent.

W połowie maja br. złożony został do Lo-
kalnej Grupy Działania kolejny wniosek o dofi-
nansowanie w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” na remont i rozbudowę OSP w Guci-
nie. Następne strażnice w Grzeszynie i Brodni 
czekają na kolejne nabory na dofinansowanie 
i kompleksowy remont, co będzie kończyło za-
danie modernizacji budynków OSP ze świetlica-
mi w gminie Buczek. 

Wykonywane są prace budowlane na  za-
daniu  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami  Buczek – Bachorzyn”. W ramach tej 
inwestycji  gmina ma zamiar wybudować ka-
nalizację grawitacyjną i tłoczną  długości 6620  
mb, a także  4 przepompownie. Prace wykonuje 
firma z  Sieradza. Koszt  realizacji zadania wy-
nosi 2 142 771,11 zł brutto. Gmina ubiega się  

sfinansowanie  50 proc. kosztów  inwestycji ze 
środków unijnych. Podpisano  umowę na  umo-
rzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę  
732 000,00 zł. Środki z umorzenia  zostaną prze-
kazane na  sfinansowanie  budowy     kanalizacji 
w Bachorzynie.

Rozpoczęto realizacje  zadania inwestycyj-
nego dotyczącego  budowy sieci  wodociągowej   
na ulicy  Zielonej  w Buczku  i  Brodni Górnej. 
Zadanie wykonuje firma z gm. Moszczenica. 
Koszt inwestycji wynosi  135 079,83 zł. Termin  
zakończenia prac: 15 września br.

Autobusem na 
Święto Truskawki

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku 
informuje, że w dniach 25 i 26 bm. w Święto 
Truskawki autobus linii „C” dodatkowo będzie 
kursował w następujących godzinach: 
z Łasku (z Placu 11 Listopada) do Zelowa  
- o godz. 17.00,18.20 i 19.50
z Zelowa do Łasku – o godz. 17.45, 18.50, 
20.25, 21.35 i 22.40.                                 (p)
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Wójt gminy 
Buczek

ogłasza konkurs
na 

„Najsmaczniejszy 
dżem truskawkowy”
Wszystkich zainteresowanych 

zachęcamy do udziału  
w konkursie.

Nagroda za „Najsmaczniejszy 
dżem truskawkowy” zostanie 

wręczona w dniu 26 bm.
na Wojewódzkim Święcie  

Truskawki.
Zgłoszenia chętnych do udziału 
w konkursie należy składać do 

20 bm. w Urzędzie Gminy 
(pok. nr 9). 

…i na „Truskawkę  
o najdziwniejszym 

kształcie”
Wszystkich zainteresowanych 

zachęcamy do udziału 
w konkursie.

Nagroda za „Truskawkę 
o najdziwniejszym kształcie” 

zostanie wręczona 
w dniu 26 bm.

na Wojewódzkim Święcie 
Truskawki.

Zgłoszenia chętnych do udziału 
w konkursie należy składać 

do 20 bm. w Urzędzie Gminy 
(pok. nr 9).

tel. kontaktowy: 43 677 40 82

Wakacje w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku dla dzieci pozostających w domu 

w okresie wakacji przygotowała bogaty program spędzenia czasu w książnicy.  

Od 1 lipca, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10-14,  dla wszystkich chętnych 
organizowane będą zajęcia w następujących blokach tematycznych: 

1. blok literacki – poznawanie różnych gatunków literackich 
2. blok rozrywkowy – realizowanie pomysłów dzieci w zakresie gier i zabaw
3. blok sportowy – zabawy na Orliku
4. blok przyrodniczy – zajęcia w parku, poznawanie roślin, kwiatów i krzewów
Mamy nadzieję, że przy takiej różnorodności propozycji każde dziecko znajdzie coś interesującego 

dla siebie i mile spędzi w bibliotece 4 godziny dziennie.
Jednocześnie biblioteka informuje, że przez okres wakacji trwać będzie kiermasz podręczników.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprzedać lub kupić używane książki.

ZAPRASZAMY 
 NA WOJEWÓDZKIE 

ŚWIĘTO 
TRUSKAWKI

25-26 czerwca, Buczek
szczegółowy program imprez – na stronie 2
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ZAPRASZAMY 
 NA WOJEWÓDZKIE 

ŚWIĘTO 
TRUSKAWKI

I BĘDZIE TU PARK…
Na razie jest tu księżycowy krajobraz, a raczej… śmieciowy. Cuchnie  

niemiłosiernie. Z nieba leje się żar, a ja czuję wodę w butach, bo śmieci, po których 
wędruję z kierownikiem robót Maciejem Gromcem z  firmy Poszukiwania Naf-
towe „Diament” z Zielonej Góry, są jak gigantyczna gąbka. Czego tu nie ma! Sta-
re opony, zbyteczne meble, porozbijane telewizory i pralki, stare gary i szmaty oraz  
różnorodne opakowania z tworzyw sztucznych. Oczywiście króluje torebka foliowa, 
która już dawno zawojowała nasz świat!

Wędrujemy na szczyt powstającego śmie-
ciowego sarkofagu. Potężne koparki i wywrotki 
przemieszczają setki ton odpadów. Zgromadzo-
no tu – jak wynika z dokumentacji technicznej 
rekultywowanego łaskiego wysypiska – ponad 
600 tysięcy metrów sześciennych śmieci – wy-
jaśnia mój przewodnik. To bardzo dużo! Jedna 
taka potężna wywrotka zapiera 12 metrów sześ-
ciennych.

Gdy już powstanie ów śmieciowy sarkofag 
o powierzchni prawie 3 hektarów, robotnicy 
zaczną go przykrywać kilkoma warstwami zie-
mi i gliny. Chodzi po prostu o to, by do śmieci 
dostawało się jak najmniej wody. To, co jednak 
tam trafi, będzie spływać do tzw. rowu opasko-
wego i specjalnego zbiornika. Przewidziano tak-
że odprowadzanie gazów do atmosfery, czemu 
będą służyć trzy odwierty, bo śmieci rozkładają 

się. Gdyby nie pomyślano o takim rozwiązaniu, 
śmiercionośne gazy mogłyby zawędrować np. 
do odległych zabudowań mieszkalnych, jak 
to kiedyś zdarzyło się w podłódzkiej Nowo-
solnej.

Wykonawca, który wygrał przetarg 
na rekultywację wysypiska śmieci, przystąpił 
do robót 11 kwietnia br. Gdy odwiedzam to 
miejsce, pierwszy etap prac, czyli formowanie 
sarkofagu, zbliżał się już ku końcowi. Kolejny 
etap to rekultywacja biologiczna, czyli układa-
nie humusu, sadzenie trawy i drzew. Fachowcy 
z „Diamentu”, którzy specjalizują się w tego 
typu robotach, ze wszystkim chcą się upo-
rać do końca września, ale nasadzenia drzew 
i krzewów odbywać się będą raczej wiosną. 
Do tego czasu wysypisko zmieni całkowicie 
swój wygląd. Wykonawcę czeka jeszcze spo-
ro pracy, bo cały teren składowiska  liczy aż 
5 hektarów. 
- W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów 
i odzyskania terenu, który przed laty zabrali-
śmy naturze, trzeba teraz nad tą górą śmieci 
usypać prawie 1,3-metrowej grubości warstwę 
ziemi – mówi M. Gromiec. - Sama warstwa 
wyrównawcza będzie wymagała nawiezienia tu 
6 tysięcy metrów sześciennych ziemi, warstwa 

izolacyjna – 12 tysięcy metrów sześciennych 
m.in. gliny, zaś humusu będzie potrzeba aż 21 
tysięcy metrów sześciennych. 

A gdy już dawne wysypisko zamieni się 
w piękny zielony teren, do którego będzie moż-
na dojechać wygodnie nową drogą asfaltową, 
na skraju dawnego sarkofagu powstanie ska-
tepark. Młodzież szaleje w kraju na tego typu 
obiektach.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek nie 
kryje zadowolenia, że po wielu latach udało się 
wreszcie zdobyć pieniądze z zewnątrz (unijne) 
i rozwiązać nabrzmiały problem. Ze śmieciami 
z trudem sobie radzą nawet bogate kraje i mia-
sta, nie mówiąc o tak niewielkich jak gród nad 
Grabią. Łaskowi jednak udało się wygrać los 
na loterii i zlikwiduje ową tykającą bombę eko-
logiczną. 

Gdy wreszcie opuszczam teren wysypiska, 
moje buty nadają się tylko do wyrzucenia. Lądują 
więc w sarkofagu. Może za setki lat pojawią się tu 
archeolodzy i odnajdą buty reportera „Panoramy”.

                                                         (Per)  
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MNIEJ NA WYSYPISKO ŚMIECI
W latach �009 i �010 mieszkańcy Łasku wyprodukowali odpowiednio 6990 i 8516 ton niesegregowanych odpadów  

komunalnych. Wywożono je na kilka wysypisk w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, skierniewickim  
i zduńskowolskim.  Od �001 r. w gminie prowadzi się także selektywną zbiórkę odpadów do pojemników. W ten sposób 
zbiera się szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne. Pojemników na te odpady jest już sporo, ale sama zbiórka wymaga jeszcze  
większego zaangażowania ze strony mieszkańców. W ubiegłym roku zebrano tylko 33 tony makulatury i niecałe dwie tony  
metali, stosunkowo sporo było szkła (ok. �60 t) i tworzyw sztucznych (ok. 94 t). Baterii, które są wyjątkowo niebezpieczne dla 
środowiska, w ubiegłym roku odzyskano ponad 1 tonę, podczas gdy rok wcześniej było ich 830 kg.  Z roku na rok rośnie ilość 
surowców wtórnych zebranych w pojemnikach

Optymizmem napawają liczby. Wynika 
z nich jednoznacznie, że zbieramy coraz więcej 
surowców wtórnych w pojemnikach obsługiwa-
nych przez bełchatowską firmę EKO-REGION. 
Świadczy to o tym, że z naszą świadomością za-
grożeń, jakie stwarzają  odpady, jest coraz lepiej. 
Daleko nam jednak do ideału, o czym świadczą 
chociażby dzikie wysypiska w podłaskich lasach. 
Można na nich dostrzec nie tylko stare opony 
i meble, ale i materiały budowlane oraz opako-
wania z tworzyw sztucznych.

Choć udało się już opanować sposoby zbie-
rania niebezpiecznych odpadów, praktyka wciąż 
wykazuje sporo mankamentów, wynikających 
głównie ze złej woli i braku wyobraźni niektó-
rych mieszkańców. Niejednokrotnie brakuje 
też pieniędzy na neutralizację niektórych nie-
bezpiecznych materiałów i substancji, np. azbe-
stu. Jak wynika z inwentaryzacji, mamy jeszcze 
w  gminie  ponad 125 tys. m kw. azbestu, ale 
usuwanie i jego utylizacja uzależnione są m.in. 
od pozyskania środków na dofinansowanie tej 
akcji.

Łaski samorząd już od lat przywiązuje sporo 
uwagi do należytej gospodarki odpadami. Efekty 
tego są widoczne, choć do pełnego zadowolenia 
jeszcze daleko. Dlatego powstał plan zmierzający 

do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki od-
padami. By nie zanudzać czytelników liczbami, 
wspomnijmy jedynie, że przewiduje on objęcie 
wszystkich mieszkańców zorganizowanym sy-
stemem zbierania odpadów niesegregowanych, 
a także selektywną zbiórką odpadów. W dalszej 
perspektywie wspomnianą zbiórkę będzie trzeba 
doskonalić, by np. w 2016 r.  na wysypiska tra-
fiało maksymalnie 42 proc. tego, co wyrzucamy 
na śmietnik. Oznaczać to będzie, że stoi przed 
nami problem kompostowania odpadów ulega-
jących biodegradacji, a także organizacja i bu-
dowa Centralnego Punktu Gromadzenia Odpa-
dów. O rekultywacji wysypiska w Orchowie nie 
wspominamy szerzej, bo piszemy na jego temat 
w innym miejscu.

Dlaczego tak dużo piszemy na temat na-
szych śmieci? Powód jest prosty: produkujemy 
ich z roku na rok coraz więcej i kosztują nas 
coraz drożej. Zatem wszystko sprowadza się 
do pieniędzy. Jeśli będziemy chcieli żyć w zdro-
wym środowisku i nie płacić za to coraz drożej 
– pozostanie nam myśleć inaczej o gospodarce 
odpadami, czyli zmieniać swoją świadomość 
i na co dzień dbać o to, by odpadów było jed-
nak mniej.

                                                         (ER) 
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Podglądanie łaskich bocianów 
Ostatni miesiąc obfitował w wiele ciekawych zdarzeń zarówno w monitorowanym gnieździe bocianim jak i w samym programie 

pn. „Edukacyjny program ekologiczny „Łaskie bociany”, zorganizowanym w br. dla uczniów szkół gminy Łask (druga edycja)

Co nowego  gnieździe
Obecnie możemy podziwiać bocianią ro-

dzinę w komplecie. Do dwójki rodziców dołą-
czyły trzy pisklęta, które przyszły na świat odpo-
wiednio 19, 20 i 22 maja. Pisklęta rozwijają się 
prawidłowo, a ich szybkie tempo wzrostu może 
wprowadzić obserwatora (laika) w zdumienie. 
Jednakże ich dotychczasowa egzystencja  nie 
pozbawiona jest niezwykłych przeżyć. 30 maja 
zagościł w gnieździe strażak, który przeprowa-
dził akcję ratunkową polegającą na wyplątaniu 
piskląt z krępującego je  sznurka. W tym miejscu 
pragniemy podziękować strażakom za sprawnie 
przeprowadzoną akcję oraz „czujnemu” inter-
naucie, który poinformował odpowiednie służby 
o niebezpieczeństwie zagrażającym życiu piskląt. 
Warto zauważyć również, że w 31 maja wyemi-
towano w „Telexpressie” drugi krótki reportaż 
opowiadający w żartobliwy sposób o perypetiach 
łaskich bocianów. Podkreślić należy również fakt 
niesłabnącego zainteresowania internautów 
stroną www.bociany.lask.pl, którą od momentu 
uruchomienia przekazu z gniazda (tj.15 marca) 
odwiedziło ponad 410 tys. gości.  

Co nowego w programie „Łaskie bociany”
2 czerwca br uczestnicy programu wzięli 

udział w wycieczce do Rogowa. Zwiedzili Arbo-
retum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go. To jeden z największych ogrodów tego typu 
w Polsce. Położony jest w przerzedzonym lesie 
ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze 
znajdują się jedne z najbogatszych i najciekaw-
szych kolekcji drzew i krzewów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne po-
wierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami 
drzew leśnych i alpinarium - ulubione miejsce 
wielu zwiedzających.

Uczestnicy odwiedzili również Muzeum 
Lasu i  Drewna w Rogowie, w którym to obej-

rzeli następujące ekspozycje: ssaki, ptaki, owady, 
szyszki, drewno, fitopatologia oraz muszle.

Z kolei 4 czerwca br. uczestnicy programu 
wzięli udział w rajdzie rowerowym szlakiem bo-
cianich gniazd. Uczestnicy rajdu podzieleni byli 
na trzy grupy. Każda z grup przejechała inną tra-
sę. Trasy wyznaczone były w okolicach Okupa, 

Bałucza oraz Wiewiórczyna. W dniu, w którym 
odbywał się rajd, jeden z uczestników -  Damian  
skończył  12 lat. Przygotowano mu niespodzian-
kę - dyplom z życzeniami podpisanymi przez 
uczestników rajdu oraz drobne upominki od 
gminy Łask, które przekazała Janina Kosman -  
zastępca Burmistrza. 

Program „Łaskie Bociany”  
na „Dniu Lasu”  w Manufakturze.

W sobotę, 21 maja br., rynek łódzkiej Ma-
nufaktury  przemienił się w las pełen odgłosów 
ptaków i żywych zwierząt. Na zwiedzających cze-
kało wiele atrakcji, począwszy od niezwykłych 
doznań muzycznych (koncert Zespołu Trębaczy 
Myśliwskich  VENATOR ), poprzez emocje pły-
nące z uczestnictwa w niezliczonych konkursach 
(np. zawody w cięciu piłą) aż do kulinarnych 

uniesień (można było spróbować między inny-
mi pieczonego dzika oraz smażonych rydzów). 
Na obchodach Dnia Lasu zaprezentowany zo-
stał również program „Łaskie Bociany”, który 
miał swoje „wejście” w oficjalnym programie 
festynu  pomiędzy godziną 14.00 a 14.30.Po-
nadto przez cały dzień zwiedzający mogli obser-
wować transmisję z łaskiego gniazda bocianów 
na dwóch dużych ekranach. Nagrodzono rów-
nież uczestników konkursu wiedzy ekologicznej 
przeprowadzonego w ramach  programu „Łaskie 
Bociany”. 
Nagrodzeni zostali :
1) Milena Rychlińska (SP w Bałuczu) 
– I miejsce
2) Weronika Kapuścińska (SP w Wiewiórczynie) 
– II miejsce
3) Paulina Kusiak (SP w Okupie) – II miejsce
4) Bartosz Nowicki (SP nr 4 w Łasku – Kolum-
nie) – III miejsce

Pani Agnieszka Stankiewicz (dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bałuczu) otrzymała dy-
plom z rąk nadleśniczego Nadleśnictwa Kolum-
na Pana Edwarda Janusza - za zaangażowanie 
w pracę nad realizacją edukacyjnego programu 
ekologicznego „Łaskie bociany” oraz za wysiłek 
w krzewieniu  wiedzy ekologicznej wśród uczniów. 
Pamiątkowy album otrzymała również zastępca 
burmistrza Janina Kosman - za zainicjowanie pro-
gramu „Łaskie bociany” na terenie gminy Łask.

Leśny dzień, który przygotowała Regional-
na Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, wpi-
suje się w obchody ustanowionego przez ONZ 
Międzynarodowego Roku Lasów.

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

                                       Adam Synowiec
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

W DOLINIE RZEKI GRABI
Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy Łask jest dolina rzeki Grabi. Rzeka przepływa przez gminę zatacza-

jąc łuk, który dzieli ją na część południową i północną. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Liczne starorzecza,  
meandry, małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie rzecznej nadają Grabi szczególny wygląd. Ponadto, uroku dodaje  
piaszczysty brzeg miejscami porośnięty lasem sosnowym oraz rozległe łąki z różnogatunkową roślinnością. Z rzeką związane  
są liczne zbiorowiska wód płynących i stojących. Szczególnie bujne życie rozwija się w odnogach i licznych zakolach tej rzeki. 

Cały odcinek Grabi na terenie gminy Łask 
objęty jest proponowanym obszarem mającym 
znaczenie dla Wspólnoty PLH100021 Grabia 
(proponowany obszar NATURA 2000). Walory 

krajobrazowe, względna czystość wody, rozległe 
łąki i suche lasy na wysoczyźnie, które znajdują 
się w sąsiedztwie doliny Grabi, stanowią o dużej 

atrakcyjności wypoczynkowej i rekreacyjnej tego 
regionu. Z tego też względu gmina Łask odwie-
dzana jest od lat przez mieszkańców głównie Ło-
dzi oraz Pabianic. Szczególnie duży ruch obser-

wuje się w okolicach Kolumny oraz przy kąpie-
lisku w Łasku. Grabia i jej dopływy są atrakcją 
dla wędkarzy. Łowią oni ryby wzdłuż biegu rzeki 

przy stopniach w starorzeczach i torfiankach. 
Turyści spragnieni wypoczynku na łonie natury 
również znajdą dla siebie atrakcyjne miejsca za-
równo w lesie jak i nad brzegami Grabi. 

W gminie Łask oprócz doliny Grabi znaj-
dują się również inne urokliwe miejsca, które ze 
względu na specyficzne położenie warto zoba-
czyć. Wśród nich można wymienić m. in. stad-
ninę Koni Huculskich Huclandia oraz zbiornik 
wodny w Borszewicach będący wodopojem dla 
zwierzyny oraz lęgowiskiem ptactwa wodnego.

                                Grzegorz Skibiński
                inspektor Wydziału Ochrony 
           Środowiska i Rozwoju Wsi  UM

Z NOSEM PRZY ZIEMI
Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż siebie” – napis takiej treści 

widniał kiedyś w poczekalni PKP na stacji Chorzew – Siemkowice. W pierwszej chwili wydaje się 
on śmieszny, jednakże  po głębszym przeanalizowaniu, można się przekonać o jego prawdziwości i 
mądrości. Z pewnością realia psiej miłości do właściciela oraz oddania doskonale znają uczestnicy 
konkursu tropowców, który po raz kolejny odbył się 22 maja tego roku na terenie Nadleśnictwa 
Kolumna, w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Rydzynach nieopodal Pabianic.

Szerzej na ten temat w następnym numerze „Panoramy”                                                  (M) 
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WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ!
Tegoroczna impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka w ZSO nr 1 im. Powstańców 1863 r.  

odbywała się w dwu etapach: klasy IV-VI i gimnazjaliści świętowali na stadionie w godzinach  
dopołudniowych, a klasy 0-III na boisku szkolnym po południu. Ogółem w obchodach uczestniczyło  
ponad 350 uczniów, nie zabrakło też rodziców, nauczycieli, a także dyrektor szkoły Barbary Gawor  
i wójta gminy Jerzego Kotarskiego.

1 czerwca, godz. 9, kościół w Sędziejowi-
cach. Ławki wypełnione po brzegi, ks. Grzegorz 
Kaźmierczak wita zgromadzonych na mszy i ży-
czy dzieciom, z okazji  święta, samych radości 
i sukcesów w szkole. Po mszy wszyscy udają się 
na stadion. Dyrektor B. Gawor  otwiera uroczy-
stość, życzy uczniom udanej rywalizacji sporto-
wej, wspaniałych  osiągnięć i radosnego nastroju. 
Dzieci mają do wyboru różne stanowiska z kon-
kurencjami sportowymi. Atrakcji nie brakuje, 
każdy znajduje dyscyplinę, w której jest mi-
strzem. Słychać gromkie śmiechy, gdyż niektóre 
konkurencje są dość skomplikowane i wymagają 
niesamowitej sprawności oraz pomysłowości za-
wodników. Sędziowie (Teresa Smolak, Krystyna 
Stupska, Elżbieta Skalska–Makara, Dorota Woź-
niak, Agnieszka Stępień , Ewa Janiak, Andrzej 
Szymczak, Magdalena Pasowska, Artur Białek, 
Robert Stankiewicz),  pełniący dyżury przy sta-
nowiskach, mają pełne ręce roboty, gdyż wielu 
uczniów ponawia próby, aby uzyskać zadowa-
lający wynik. Przy niektórych stanowiskach 
kolejki sportowców wydają się nie mieć końca. 
Uczniowie, którzy uzyskują 50% punktów, tj. 
17, biorą udział w losowaniu nagród, a więc jest 
o co walczyć! W tym samym czasie 12 chłopców 
z klas V i VI, pod opieką nauczyciela w-f Rafała 
Bartona, bierze udział w zawodach piłki nożnej 
organizowanych przez Szkołę Mistrzostwa Spor-
towego w Bałuczu, zajmują II miejsce i otrzymu-
ją nagrody w postaci sprzętu sportowego. U nas 
nad całością imprezy czuwają nauczyciele w-f  
Janusz Kopka i Monika Zawiasa. Zdjęcia robią 
Agata Wdowińska i Jerzy Szewczyk. Oj, muszą 
się nabiegać po boisku! Piękna słoneczna pogoda 
sprawia, że wszyscy po wyczynach sportowych 
rzucają się do garnka z napojem. Panie z rady 
rodziców nie nadążają napełniać kubków. Kto 
może siada w cieniu i odpoczywa.
- Nigdy bym się nie spodziewał, że wylosuję 

nagrodę, i to jeszcze jako pierwszy. Nie mogę 
w to uwierzyć! Jestem zadowolony, choć kalku-
lator już mam, chyba dam go bratu. Najlepiej 
pokonałem tor przeszkód. Było mi trudno, bo 
musiałem zdjąć okulary i miałem problemy ze 
znalezieniem rączek od skakanki - mówi Adaś 
Uzarczyk z kl. II c gimnazjum.

- Musiałam zdjąć buty i nawet skarpetki, 
aby przenieść woreczek na stopie, a na drugiej 
skakać między pachołkami, ale opłacało się, bo 

mi się udało pokonać całą drogę i woreczek mi 
nie spadł – opowiada Ksenia Urbaniak z kl. Vb 
SP.
- Najtrudniej było  trafić  5 razy ringiem na wbi-
ty w ziemię palik, sędzia musiał, nawet kilka razy 
zmniejszyć odległość rzutu, gdyż nikomu się nie 
udawało na 10 rzutów nawet 3 razy trafić. Mnie 
się udało po wielu próbach – relacjonuje Adrian 
Urbaniak z II b g.

                           dokończenie na str. 18

„Sędziejowianki”  na III miejscu

15 maja br.  Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki” wziął udział w XII Przeglądzie Twórczości Se-
niorów „Tak żyć, by coś zostało z tych dni”, zorganizowanym przez Sieradzkie Centrum Kultury  
w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Nasze panie wystąpiły w kategorii „Ludowe zespoły śpiewacze”. 
Prezentując piosenki naszego regionu zajęły III miejsce. 

Zespół „Sędziejowianki” działa przy GOK, a istnieje od 1995r. W swoim repertuarze mają pio-
senki biesiadne, patriotyczne, kolędy i pastorałki, ballady liryczne. Śpiewające panie to: Kazimiera 
Saleta, Barbara Szczepańska, Edyta Czajkowska, Henryka Dębkowska,  Henryka Szewczyk, Krystyna 
Krawczyk, Karolina Mylke oraz Beata Magdziak. Obecnie kierownikiem artystycznym grupy jest 
Jerzy Szczepański.                                                                                                  B. Magdziak
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WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ!
dokończenie ze str. 1�
Godz. 14.30, boisko szkolne - nieste-

ty pogoda się psuje, zrywa się wiatr i zaczyna 
padać deszcz. Organizatorzy (nauczyciele kl. 
0-III i instruktorzy z GOK) są pełni obaw 
co do przebiegu imprezy. Jak w tym deszczu 
biegać? Na szczęście przejaśnia się.  Dyrektor  
B. Gawor z uśmiechem wita licznie zebranych 
rodziców oraz dzieci. Życzy maluchom dobrej 
zabawy, dużo humoru i serdecznej atmosfery 
podczas zmagań sportowych. Wójt gminy Je-
rzy Kotarski również składa dzieciom życzenia 
i zachęca do zmagań sportowych. Na scenie po-
jawiają się uczniowie prezentujący swoje umie-

jętności recytatorskie i muzyczne. Oj, jest kogo 
podziwiać! Zespół taneczny ciekawym układem  
wzbudza zachwyt nawet najwybredniejszych 
widzów. Pokaz mody wzbudza ogólne zainte-
resowanie, wszyscy podziwiają wymyślne stroje 
i urocze modelki. Konkurencje sportowe zakra-
wają na miano wyjątkowo niezwykłych i nie-
samowitych! Owijanie  zawodników papierem 
toaletowym, na czas, wzbudza salwy śmiechu, 
a i przeciąganie liny doprowadza, i zawodników 
i widownię do prawdziwej euforii. Nawet wójt 
i dyrektor biorą udział w dopingowaniu za-
wodników. Imprezę kończy ognisko i pieczenie 
kiełbasek. Mniam, mniam – mlaskają maluchy 

i pałaszują z apetytem, nawet te nieco spieczone 
kąski.  Andrzej Szymczak przygrywa maluchom 
do tańca, robi się gwarno i nogi same chodzą 
w rytm skocznych utworów. Niestraszny jest na-
wet deszcz, gdy wesoło wkoło jest!!!
- Dziękujemy  dyrektor i  Gosi Pięcie,  Reni Ko-
walczyk,  Ninie Korczowic, Joli Kopce,  Emilce 
Gorządek, Ewie Barczyńskiej, Grażynce Kali-
nowskiej, Anetce Szewczyk, Andrzejowi i Kasi 
z GOK-u,  i  wójtowi za wszystko – wykrzyczały 
chórem dzieciaki.

Fundatorem nagród byli:  samorząd gminy 
Sędziejowice i Rada Rodziców.

                                  Agata Wdowińska

Radna z Sobiepanów pamiętała
Radna Monika Porada zawsze pamięta o naszych milusińskich. Pod koniec 

kwietnia  była inicjatorką szkolnej wycieczki do szkółki leśnej pod Bełchatowem, 
a już �9 maja po raz kolejny zorganizowała Dzień Dziecka dla maluchów z terenu 
swojego okręgu wyborczego: Sobiepan, Brodów i Sędziejowic-Kolonii. 

Radna przygotowała dla dzieci paczki ze słodyczami, zakupiła kiełbaski, cukierki,  kanapki 
oraz upominki sportowe. Zaszczyt wręczenia paczek przypadł w udziale wójtowi gminy –  Jerze-
mu Kotarskiemu oraz przewodniczącemu Rady Gminy –  Wacławowi Ułańskiemu. Prace rad-
nej wspierała nowa rada solecka: Magdalena Jędras, Mariola Wawerka i Stanisław Ciapciński.  
Tuż po wręczeniu paczek młodzież z Sobiepan rozegrała mecz piłkarski z zaprzyjaźnioną drużyną 
z Pruszkowa. Drużyna gospodarzy wystąpiła w pięknych, nowych strojach, ponieważ radna po-
starała się o fundusze na ten cel. Sponsorami ubrań  piłkarskich byli: leśniczy Jarosław Obierzalski 
oraz Cezary Opasiński. Ta słoneczna niedziela była jednak szczęśliwsza dla chłopców z Pruszkowa,  
którym kibicuje radny Krzysztof Pawłowski, gdyż to oni wygrali ten mecz. Wszyscy doskonale się 
bawili przy świetnej oprawie muzycznej. 

DJ Jacek prezentował piosenki uniwersalne, które wszystkim przypadały do gustu, zarówno 
podczas wręczania paczek, pieczenia kiełbasek przy ognisku jak i  konsumpcji cukrowej waty…

                                                                                                                                 B.M.

 PRZEZ RÓŻOWE OKULARY
Tego roku bardzo uroczyście obchodzono Dzień Dziecka w Siedlcach. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna we współ-

pracy z Zespołem Śpiewaczym „Sędziejowianki” przygotowała program artystyczny, który wcześniej został wystawiony na terenie 
działania  filii bibliotecznych oraz w Grabnie. Przygotowany program artystyczny został doskonale uzupełniony aktywnym dzia-
łaniem nowego sołtysa - Małgorzaty Daleckiej, rady sołeckiej, radnej Aleksandry Balcerowiak, prezesa OSP - Stanisława Tokarka 
oraz Grzegorza Brożyńskiego - dyrektora GOK.

Program artystyczny składał się z kilku części. 
Były to piosenki o matce w wykonaniu „Sędziejowia-
nek”, spektakl teatralny „O królewnie, która widziała 
tylko to, co chciała”, koncert życzeń oraz wiersze dla 
mam w wykonaniu siedleckich dzieci oraz taniec no-
woczesny Pauliny Szymorek. Z prezentowanej baśni 
o królewnie wynika głęboki morał, który przypadł 
do gustu zaproszonym gościom, zwłaszcza wójtowi 
gminy Jerzemu Kotarskiemu oraz przewodniczące-
mu Rady Gminy Wacławowi Ułańskiemu, którzy 
głęboko ubolewali, że magiczne różowe okulary nie 
istnieją! Pan wójt wyraził swój podziw dla siedleckich 
kulturowych  działań. Podkreślił, że umiejętność 
wspólnego działania jest bardzo konstruktywna i po-
żądana w czasach współczesnych. Jednocześnie nie 
krył dumy z powodu talentu młodych aktorów, w 
role których wcielili się: Magdalena Lisowska, Marta 
Dalecka, Natalia Sychlak, Katarzyna Matuszkiewicz, 
Julita Augustyniak, Klaudia Kobiera, Mariusz Skała, 
Michał Śnieg, Błażej Śnieg, Mateusz Jurga, Kacper 
Matuszkiewicz i Dawid Stępień  Wszystkim dzie-
ciom serdecznie dziękujemy…                             

                                            Beata Magdziak
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Najpopularniejszy samorządowiec
�� maja br. podczas uroczystej sesji Sejmiku Wojewódzkiego ogłoszono wyniki plebiscytu na najpopu-

larniejszego samorządowca regionu łódzkiego w �011 roku. W plebiscycie głosowali czytelnicy „Dziennika 
Łódzkiego” oraz internauci. W kategorii najpopularniejszy wójt, burmistrz, prezydent i starosta III miejsce 
zajął Jerzy Sylwester Woźniak, wójt Widawy, zdobywając ponad 1600 głosów. Wyprzedzili go tylko: Dariusz 
Woźniak, wójt gminy Rusiec (I miejsce) oraz Włodzimierz Owczarek, wójt Zadzimia (miejsce II).

Warto przy 
tym zwrócić uwagę 
na to, że dopiero 
nieco ponad 6 mie-
sięcy upłynęło od 
momentu objęcia 
stanowiska wójta 
przez J. S. Woźnia-
ka, a jednak sukces 
jaki osiągnął na 
początku swej ka-
dencji, jest niemały. 
Oby w przyszłości 
podobnych sukce-
sów było coraz wię-
cej, bo jak wiadomo, 
obecna kadencja do 
najłatwiejszych nie 
należy  z powodu 
trudnej sytuacji fi-
nansowej, w jakiej 
gmina się znalazła. 

GRATULUJEMY SUKCESÓW!
Nadeszły upragnione przez uczniów wakacje, pora odpoczynku po 10 miesiącach intensywnej pracy, jaką niewątpliwie jest 

nauka. Koniec nauki sprzyja podsumowaniom, więc i my wymienimy najbardziej znaczące dokonania uczniów, by pogratulować 
im sukcesów i życzyć kolejnych osiągnięć.

Do największych z nich należy zdobycie III miejsca w finale Ogólno-
polskiego Konkursu wiedzy o Janie Pawle II – „Papież Słowianin” przez Ju-
stynę Stępnik z kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwiu. Justyna 
powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces, kiedy to w tym samym konkursie 
również zajęła III miejsce. Należy również dodać, że w tegorocznej edycji 
konkursu, tuż za Justyną, na IV miejscu uplasowała się Karolina Ludwi-
czak z kl. II tegoż samego gimnazjum.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 r. w Pałacu Poznań-
skiego w Łodzi podczas uroczystego podsumowaniu konkursu. Razem z lau-
reatkami w uroczystości tej udział wzięły: Jadwiga Kaczmarek - dyrektor ZS 
w Chociwiu,  opiekunka uczennic –  Magdalena Szydłowska oraz wójt Jerzy 
Sylwester Woźniak. Laureatki otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Angelina Stasiak z kl. V Szkoły Podstawowej w Chociwiu zajęła III 
miejsce w Powiatowych Potyczkach Matematycznych dla Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjum – Łask 2011r. Również III miejsce w tych samych 
potyczkach zajęła Karolina Ludwiczak z kl. II Gimnazjum. 

Do znaczących osiągnięć uczniów gimnazjum w Widawie zaliczyć 
należy m.in.: I miejsce ex eguo dla Elżbiety Budzyńskiej, Weroniki Piase-
ckiej i Pauliny Dobrowolskiej w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Hu-
morystycznej w Łasku. II miejsce ex eguo zajęły: Eryka Szczepanowska 
i Krzysztofa Kaczmarek.

Z kolei Elżbieta Budzyńska zdobyła wyróżnienie w powiatowym fina-
le konkursu recytatorskiego w Łasku.

Najważniejsze z osiągnięć sportowych to: I miejsce w mistrzostwach 
powiatu i II miejsce w mistrzostwach rejonu w piłce siatkowej chłopców, 
I miejsce w mistrzostwach powiatu i III miejsce w mistrzostwach rejonu 

w lekkoatletyce chłopców, czy zwycięstwo Błażeja Kuli w „Biegu Pamięci 
Jana Pawła II”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Widawie, zajęli zaszczytne miej-
sca w konkursach matematycznych: Natalia Sobieraj z kl. Va – I miej-
sce, i Gabriel Tomczyk z kl. IVa - I miejsce w Powiatowych Potyczkach 
Matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Łasku. 
Drużyna szkoły podstawowej w składzie: Martyna Białek, Lidia Kaczma-
rek i Katarzyna Krysiak, zajęły V miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie 
Matematyczno – Przyrodniczym „Prymat”.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzykowie wzięły udział w Ogólno-
polskim konkursie historycznym „MIX” 2011, w którym Piotr Kowalczyk 
z kl. IV zajął 9 miejsce, a Anna Marędziak z kl.VI miejsce 14. Natomiast 
w Ogólnopolskim konkursie historycznym „ALBUS” 2011 Natalia Po-
pławska i Małgorzata Chojnacka z kl. IV zajęły 7 miejsce, Piotr Kowalczyk 
z kl. IV miejsce 9, zaś Anna Marędziak (kl. VI), Remigiusz Bąk i Wiktoria 
Graczyk z kl. IV zajęli miejsce 11.

Chłopcy klas IV-VI zajęli trzecie miejsce w zawodach powiatowych 
w turnieju tenisa stołowego organizowanym w Buczku. Należy zwrócić 
uwagę także na świetny wynik uczniów szkoły podstawowej w Restarzewie, 
którzy w sprawdzianie dla VI klas zajęli drugie miejsce w województwie.

Nie ulega więc wątpliwości, że zarówno uczniowie jak i ich nauczyciele  
w pełni zasłużyli na wakacje. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć 
im udanego wypoczynku i słońca, aby wypoczęci i zrelaksowani z jeszcze 
większym zapałem przystąpili do nowego roku szkolnego, sięgając po jesz-
cze bardziej znaczące sukcesy.

                                                                                                   AK
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ŚWIĘTO                                  RODZINY 
Tegoroczne widawskie obchody Dnia 

Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca 
połączone zostały w Święto Rodziny, 
które obchodzono w sobotę, 4 czerwca, 
na miejscowym stadionie sportowym. 
Zgromadzili się tu uczniowie miejscowych 
szkół wraz z rodzicami i swoimi 
nauczycielami. Zorganizowano dla nich 
imprezę plenerową, której organizatorem 
był Gminny Ośrodek Kultury oraz 
samorząd gminny. Na ustawionej scenie 
wystąpili artyści z GOK w Widawie 
oraz harcerze. Niemały aplauz wywołał 
„papierowy” pokaz mody oraz występ 
młodzieżowej grupy tanecznej. 

Dzieciom zapewniono darmowe lody oraz 
inne atrakcje, m.in. dmuchany zamek, trampoli-
nę itp., których sponsorem był Andrzej Bartoszek. 
Nie zabrakło też kiełbasek z grilla oraz słodyczy, 
a chętni mogli odbyć przejażdżkę z panem wójtem 
J. S. Woźniakiem na jego okazałym motocyklu. 
Długa kolejka ustawiała się do pań z GOK malu-
jących twarze w najróżniejsze wzory i kolory.

Organizatorzy „zapewnili” też doskonałą, 
słoneczną pogodę, która tego dnia wyjątkowo do-
pisała, podobnie jak dobre humory uczestników. 

                                                           AK

Turnus rehabilitacyjny
W dniach 14-�� maja br. pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomo-

cy w Dąbrowie Widawskiej uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu, 
zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku (w ramach 
programu „Szansa na godne życie” współfinansowanego przez Unię Europejską). 

Łącznie z gminy Widawa w turnusie wzięło 
udział 6 osób  pod opieką 2 pracowników ŚDS 
w Dąbrowie Widawskiej.  Pensjonariusze mie-
li  możliwość korzystania ze specjalistycznych 
zabiegów rehabilitacyjnych, czas wolny wypeł-
niony był zabawami integracyjnymi, wyciecz-
kami i innymi formami rekreacji. Udział osób 
niepełnosprawnych w turnusie bez wątpienia 
przyczynił się do poprawy ich stanu zdrowia 
psychofizycznego, a poprzez aktywny wypoczy-

nek i zdrowy styl życia poprawiła się także ich 
kondycja fizyczna. 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z jakości 
świadczonych usług oraz zachwyceni widokiem 
morza i klimatem tej pięknej, nadmorskiej miej-
scowości, jaką jest Jarosławiec.

W przyszłości osoby biorące udział w pro-
gramie korzystać będą z kursu  umiejętności 
kulinarnych i informatycznych oraz ze szkoleń 
zawodowych, tj. doradztwa zawodowego. Ce-

lem tych działań jest aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

                                                            AK

Bezpieczne gospodarstwo
W maju br. zakończono dziewiątą już edycję etapu regionalnego ogólnopolskie-

go konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, organizowanego pod honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W składzie regionalnych komisji  
konkursowych znaleźli się przedstawiciele: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochro-
ny zdrowia i życia w procesie pracy w gospodar-
stwach rolnych oraz poprawa bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Analogicznie do lat ubiegłych, 
komisje oceniły stan podwórek, budynków in-
wentarskich, stan drabin i schodów używanych 
w gospodarstwie. Dokonano przeglądu instalacji 
i urządzeń elektrycznych, ciągników, przyczep 
i maszyn rolniczych, stan techniczny pilarek tar-
czowych oraz bezpieczeństwo związane z obsługą 
zwierząt. Uwagę zwracano również na estetykę 
gospodarstw oraz udogodnienia zwiększające 
bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez 
samych właścicieli. 

Spośród 46 gospodarstw komisja wyłoniła 
najlepsze. Na pierwszym miejscu uplasowało się 
gospodarstwo Huberta i Anny Patuszyńskich 

z Dębiny, gmina Widawa. Gospodarstwo, któ-
rego powierzchnia wynosi 13,6 ha, to przede 
wszystkim sady, z czego 10 ha zajmują jabłonie. 
Owoce przechowywane są w chłodniach beztle-
nowych i systematycznie w okresie zimowym 
przekazywane odbiorcom. 

Państwo Patuszyńscy zamiłowanie do pracy 
w sadzie jak i dbałość o estetykę oraz bezpieczeń-
stwo pracy przejęli po rodzicach, głównie pana 
Huberta, którzy przez wiele lat wzorowo prowa-
dzili gospodarstwo sadownicze.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręcze-
nie nagród laureatom etapu regionalnego IX Ogól-
nopolskiego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne” odbyło się 29 maja br. w Kościerzynie pod-
czas XXI Targów Rolniczo – Ogrodniczych. 

                                                            AK
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

      lek. wet. Przemysław Rybiński
Łask, ul. Kościuszki 10 

tel. 043 675-22-86, 0 603-206-087
www.rybinski.prv.pl

Remonty czas zacząć…
Choć wakacje dopiero się rozpoczynają, władze samorządowe miasta i gminy  

myślą już o nowym roku szkolnym. Czasu jest niewiele, ale podczas wypoczynku  
dzieci i młodzieży wszystkie placówki oświatowe muszą być przygotowane do nauki. 

Przygotowania do remontów w wielu pla-
cówkach oświatowo–wychowawczych rozpoczę-
to na długo przed wakacjami. Prace te wykony-
wane są w zasadzie w ciągu całego roku, nato-
miast największe ich nasilenie występuje zwykle 
w okresie przerw w nauce. 

W ramach realizowanych inwestycji, 
w najbliższym czasie przystąpi się do wymiany 
pozostałych 49  okien w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Teodorach. Koszt tego przedsięwzię-
cia wynosi 35.000 zł, w tym dofinansowanie 
z Funduszu Sołeckiego Teodorów - 12.367,19 
zł. Również przy wsparciu funduszu Sołeckiego 
Okupa w wysokości 16.000 zł, zostanie wybu-
dowany (za około 40.000 zł) plac zabaw dla 
dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w tej miej-
scowości. Dokumentację projektową na to zada-
nie opracował nieodpłatnie mieszkaniec tej wsi, 

młody architekt Bartosz Chinalski. Po przyjęciu 
zgłoszenia budowy przez architekturę, nastąpi 
rozpoczęcie prac.

Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty 
dotację  wysokości 36.000 zł  na zakup pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci (w ra-
mach programu „Radosna szkoła”) dla: Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łasku, Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Kolumnie i Szkoły Podstawowej nr 5 
w Łasku. W związku z otrzymanymi funduszami 
gmina jest zobowiązana do wniesienia również 
wkładu własnego, który będzie polegał na przy-
gotowaniu sal w szkołach, przeznaczonych do re-
alizacji programu. W tym celu zostaną przepro-
wadzone remonty, głównie malowanie pomiesz-
czeń i położenie wykładziny dywanowej.

Podczas wakacji zostanie przeprowadzony 
w szerszym zakresie remont bieżący w budynku 

Publicznego Gimnazjum nr 1. Zakres prac na kory-
tarzu parteru o powierzchni 185 m kw. będzie pole-
gał na: wymianie drzwi, ułożeniu posadzki z płytek 
gresowych, wykonaniu lamperii z tynku mozaiko-
wego oraz malowaniu (koszt ok. 50.000 zł). 

Gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie z rezer-
wy oświatowej subwencji w wysokości 47.650 zł 
remontów bieżących. Po otrzymaniu dotacji zakres 
prac remontowych ulegnie rozszerzeniu w PG nr 1, 
natomiast w PG nr 2 zostaną wymienione znisz-
czone płytki PCV na gresowe (w korytarzach).

W pozostałych obiektach będą pomalowane 
niektóre pomieszczenia, a przede wszystkim wę-
zły żywieniowe i sanitariaty oraz wykonane inne 
drobne remonty. Mając na uwadze racjonalne 
i oszczędne wydawanie środków budżetowych, 
większość remontów bieżących wykonywana jest 
z udziałem konserwatorów zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowo–wychowawczych i Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz pracowników 
skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ra-
mach robót publicznych. Zwykle ponoszone są 
jedynie koszty związane z zakupem materiałów 
budowlanych  i transportu.

                            Zygmunt Nowakowski

Pierwsze uczniowskie doświadczenia 

Każde dziecko jest zdolne - przekonują twórcy projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. By wcześnie 
określić rodzaj inteligencji dziecka i wspierać jego rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny i motoryczny, w Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań  wyposażone w zestawy środków 
dydaktycznych służących temu Projektowi.

Projekt realizowany jest na zajęciach obowiąz-
kowych i dodatkowych – w wymiarze 50 godzin 
lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe zostały zatytułowa-
ne  „Tajemnice kalendarza przyrody”. Uwzględnia-
jąc wyniki diagnozy profili inteligencji uczniów, ich 
indywidualne możliwości i wybory, jakich doko-
nują, zainteresowania, pani E. Stępień  dostosowa-
ła dla swoich uczniów odpowiednie środki dydak-
tyczne, sposoby i metody pracy. Stosowane metody 
pracy to m.in.: nauka poprzez zabawę, praktyczne 
działania, doświadczenia, obserwacje, dramy, praca 
z książką, nauczanie przez przeżywanie, gry dydak-
tyczne, wycieczki, eksperymentowanie.

W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość 
obserwowania zjawisk, procesów i obiektów 
przyrodniczych, społecznych i kulturowych 
dostępnych poznaniu dziecka w tym wieku. 
Zasadniczym przesłaniem zajęć było między in-
nymi: przybliżenie pojęć związanych z czasem, 
posługiwanie się kalendarzem i zegarem, istotne 
cechy pór roku i ich wpływ na życie ludzi, zwie-
rząt, roślin, obserwacja pogody, odczytywanie 
wskazań termometru i zaznaczanie temperatury 
na modelu, zdobywanie wiadomości o niebie, 
gwiazdach, planetach i satelitach, dostrzeganie 
piękna w przyrodzie, literaturze, malarstwie, 
muzyce. Uczniowie wykonywali eksperymenty 

i doświadczenia, zbierali informacje z różnych 
książek i czasopism, spontanicznie uczestniczyli 
w zajęciach warsztatowych i terenowych. Wiel-
ką atrakcją dla pierwszoklasistów był wyjazd 
na wycieczkę do Torunia, zorganizowany za zgo-
dą i przy współudziale rodziców. Niezapomnia-
nych wrażeń dostarczyła im projekcja  filmu pt. 
„Osiem Planet?” w toruńskim Planetarium. 

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli 
w proponowanych przez beneficjenta projektu 
Grupę Edukacyjną S.A. w Kielcach, konkursach 
plastycznych „Bawię się o każdej 
porze roku” oraz „Jestem Pierw-
szakiem - odkrywcą przyrody”.

Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Łasku od-
nieśli wielki sukces w konkursie 
literackim zatytułowanym „Baj-
kowy świat małych odkryw-
ców”. Uczniowie samodzielnie 
ułożyli bajkę zakończoną mora-
łem i wykonali ilustracje do tre-
ści bajki. „Bajka o kotku, który 
bardzo lubił jeść” znalazła się 
wśród 20 zwycięskich utworów. 
Prace były nadesłane ze szkół 
z 6 województw, na terenie 

których realizowany jest projekt. Dzieci z klasy Ic 
otrzymały dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rze-
czowe. Ponadto wyróżniona bajka zostanie opub-
likowana w przygotowywanej przez organizatora 
publikacji książkowej.

Ponadregionalny  projekt  edukacyjny „Pierw-
sze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” 
jest współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny i budżet państwa.Edukatorem woje-
wódzkim projektu jest Halina Nowakowska. 

                                        Emilia Stępień



��

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Literackim śladem Rafała Orlewskiego
W listopadzie �010 r. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego przystąpiła do projektu „Kulturalnie i obywatelsko  

w bibliotece” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – „Literacki Atlas Polski”.

„Literacki Atlas Polski” to program edukacyj-
no-wydawniczy skierowany do uczniów, nauczy-
cieli, bibliotekarzy, pracowników domów kultury. 
W programie tym uczniowie wraz z nauczyciela-
mi zbierają świadectwa literackie związane z ich 
miejscowością, sąsiedztwem, regionem.

Celem programu adresowanego do uczniów 
jest: zainteresowanie ich tzw. żywą literaturą, 
wzmacnianie znaczenia tradycji i budowanie po-
czucia związku z nią, poszerzanie wiedzy o literatu-
rze, promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi, 
doświadczanie skutków własnych działań, poszuki-
wań, badań literackich i  bezpośrednie zaangażowa-
nie uczniów w promocję swego regionu.

Znalezione i opracowane przez nich ma-
teriały zamieszczane są na internetowej mapie 
Polski, a najciekawsze znajdą się w wydanym 
drukiem „Literackim Atlasie Polski”. Atlas 
ma być publikacją przewodnikową. Program  
finansowany jest przez Ministerstwo Kultury 
w ramach Programu Operacyjnego „Promocja 
czytelnictwa”. 

Z okazji zakończenia projektu, 3 czerwca 
w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młod-
szego w Łasku odbył się wieczorek literacki, bę-
dący zwieńczeniem pracy nad projektem. Przy-
pomnijmy, że biblioteka wspólnie z uczniami 
kl. Vb ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki pod opieką polonistki – Celiny Cy-
merman, bibliotekarki – Anety Krawczyk (koor-

dynatora projektu) oraz bibliotekarki, polonistki 
Anny Krzemińskiej przez 7 miesięcy brały udział 
w spotkaniach, polegających na poszukiwaniu 
literackich śladów poety i pisarza, rodem z ziemi 
łaskiej – Rafała Orlewskiego. Niestety, ze wzglę-
dów zdrowotnych bohater bibliotecznego spotka-
nia nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, jednakże 
obiecaliśmy Panu Rafałowi zdać wyczerpującą 
relację z naszego finalnego zebrania, a przede 
wszystkim z odkrywczych dokonań dzieci. 

Jak się okazało – na temat życia i twórczo-
ści członka „Grabi’ 59” dzieci uzyskały mnóstwo 
informacji, oczywiście – najwięcej publikacji od-
nalazły... w bibliotece. W poszukiwaniu litera-
ckich źródeł dzieci odwiedziły również Muzeum 
Historii Łasku, udały się na wycieczkę do Ko-
lumny, gdzie w malowniczym plenerze „nadgra-
biańskich pastwisk” delektowały się pięknymi 
strofami Orlewskiego. Efekt tych literackich 
poszukiwań został zaprezentowany w czytelni 
dla dzieci, zarówno w formie prezentacji multi-
medialnej, recytacji (w wykonaniu dzieci) oraz 
słów samego Orlewskiego, przytoczonych z ko-
respondencji, którą nawiązali z nim uczniowie: 
Aleksandra Dałek, Natalia Gabryjączyk, Sylwia 
Janicka, Adrianna Junkiewicz, Adrianna Koper-
ska, Konrad Mielczarek, Olga Szkudlarek oraz 
Justyna Tuszkiewicz. Ponadto, w bibliotecznym 
hollu można obejrzeć wystawę publikacji i arty-
kułów, związanych z twórczością Orlewskiego.

 Dziękujemy wszystkim gościom: samorzą-
dowcom, rodzicom, dziadkom i uczniom, a tak-
że wszystkim zainteresowanym literaturą naszej 
małej ojczyzny za udział w spotkaniu i życzliwą 
atmosferę. Szczególne podziękowania kierujemy 
w stronę rodziców dzieci uczestniczących w pro-
jekcie – za przygotowanie słodkiego poczęstun-
ku: przepysznych ciast, ciasteczek i babeczek...

Nieopisaną wręcz wdzięcznością obdarzamy 
dzieci z kółka polonistycznego za chęć uczest-
niczenia w projekcie, promującym nie tylko 
bibliotekę i czytelnictwo, ale przede wszystkim 
nasze urocze miasto – Łask...

                                      Aneta Krawczyk
                                    Anna Krzemińska

BURMISTRZ 
 ŁASKU         

zawiadamia, iż został ogłoszony IV 
przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  
� działek  położonych   Łasku, obręb 15,  
przy ul. Batorego, przewidzianych pod  
zabudowę jednorodzinną .

Zgodnie z  miejscowym  planem za-
gospodarowania przestrzennego  dla obsza-
ru położonego w Łasku przy ul.Batorego 
uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku  
z dnia 11 lutego 2003r. uchwałą  
nr IV/33/03 w/w działki przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działki objęte są księgą wieczystą 
nr SR1L/00058443/6.

 Przetarg odbędzie się w dniu �� lipca 
�011 r. o godz. 10.00 w siedzibie  

Urzędu Miejskiego w Łasku,  
ul. Warszawska 14, sala 18.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się w Urzę-
dzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 
pok. 40 i 54 lub telefonicznie tel. 043 6768340 
oraz 6768354.

BURMISTRZ 
 ŁASKU

zawiadamia, iż został ogłoszony II prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaż  3 dzia-
łek położonych w Łasku , w obrębie 5, przy  
ul. Swojskiej i Spokojnej, przewidzianych pod 
budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu �� lipca  
�011 r. o godz. 1�.00 w siedzibie Urzędu  
Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14,  

I piętro, pok. nr 18.
Zgodnie z miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru po-
łożonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą 
krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, uchwalo-
nym przez Radę Miejską w Łasku z dnia  
15 września 2010 r. uchwałą nr L/527/10 
w/w działki przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniowo–rekreacyjną.                                          

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się w Urzę-
dzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14  
pok. 40 i 54 lub telefonicznie tel. 043 6768340 
oraz 6768354.

Z miasta i gminy
MUSICAL „Łaski bez” J. Borszewicza przygoto-
wywany jest w ŁDK. Grają łaskie naturszczyki, 
m.in. Ewa Buss  i Włodzimierz Henke, reżyse-
ruje Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. Szykuje się rewe-
lacyjna premiera 26 listopada, z okazji 55-lecia 
ŁDK.  
UCZNIOWIE SP w Teodorach już po raz 5. 
z rzędu zajeli I miejsce w gminie Łask, I miejsce 
w powiecie i wysokie w województwie łódzkim 
pod względem ilości punktów ze sprawdzianów 
w klasie VI. Najlepszy uczeń Szymon Omieciń-
ski - 34 pkt. (średnia szkoły 29,57 pkt.)
W WARSZAWIE I PŁOCKU w finale Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycznego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża w latach 1531-1683. 
Od Obertyna do Wiednia” uczeń klasy III a 
Gimnazjum nr 3 w Kolumnie Jakub Oleszczak 
zajął w finale II miejsce. Gratulujemy !
WSPANIAŁY koncert Agnieszki Miedzwieckiej 
i Anny Kłos „Klasycznie na harfie” zakończył  
III rok akademickji Łaskiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku. Koncert zorganizowało Łaskie 
Towarzystwo Kulturalne i ŁDK. 
NA PROGU ma kolejny tomik poezji. W ŁDK 
promowano tomik wierszy pt. „Słowodaje” Este-
ry Urban i Michała Maciejaka. 
                                                                    PR
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Na pożółkłej fotografii

Lochy rozpalają wyobraźnię

Tajemnice łaskiego grodu wzbudza-
ją wciąż sensację i ożywioną dyskusję. 
Ostatni odcinek z cyklu „Moje miasto”, 
poświęcony w całości lochom  spowodo-
wał, że otrzymałem wiele listów i telefo-
nów. Oberwało mi się przede wszystkim 
za sceptycyzm, bo wszyscy autorzy listów 
zgodnie stwierdzają, że Łask ma lochy, 
które wciąż czekają na odkrywców. Oczy-
wiście przytaczają swoje wspomnienia na 
ten temat.

Pan Andrzej z ulicy Narutowicza pisze, 
że podczas ostatniej wojny był w podziemiach 
kolegiaty i widział tajemnicze przejścia, które 
musiały prowadzić na zewnątrz murów świąty-
ni. Jego zdaniem lochy wiodły do rynku, a da-
lej być może do dworu łaskich znajdującego się 
w dzisiejszym Parku Miejskim.

Z kolei pan Krzysztof Z. opisuje dziwne 
przypadki, o jakich opowiadali mu jego rodzi-
ce i dziadkowie. Otóż jeden z krewnych pana 
Krzysztofa robił maturę w piotrkowskim gim-
nazjum im. Bolesława Chrobrego, które stara-
niem tamtejszych Jezuitów wzniesiono na mu-
rach obronnych miasta. Otóż spod tego gma-
chu wiodły podziemne korytarze, którymi bez 
trudu można było opuścić  Starówkę. Po pierw-

szej wojnie światowej ów łaskowianin uczący 
się w Piotrkowie znalazł w tych podziemiach 
sporo struchlałych już masek przeciwgazowych 
i innych akcesoriów służących wojsku. Zatrzy-
mam się dłużej przy tej relacji. Otóż wspo-
mniany Piotrków  z całą pewnością miał sporo 
tajemniczych lochów i piwnic, bo miasto było 
wiekowe, zabudowane starymi domami. Piot-
rków niejednokrotnie płonął i był oblegany, 

więc różnego typu podziemne schronienia były 
wprost niezbędne. Być może nawet owe lochy 
wychodziły na zewnątrz murów obronnych, 
ale z pewnością nie wiodły ani do pobliskiego 
Witowa, jak chcą opowieści wielu piotrkowian, 
ani do fortalicji Cystersów w nadpilicznym Su-
lejowie.

A zatem jak było w naszym Łasku? Wspo-
minałem już przed miesiącem, że Łask nie miał 
murów obronnych i nie było logicznej potrzeby 
budowania lochów. O tym, że nigdy takowe nie 
powstały przesądza według mnie jeszcze jedna 
przesłanka: miasto powstało na terenach bagien-
nych i podmokłych, więc budowanie podziem-
nych korytarzy nawet dziś stwarzałoby sporo 
trudnych problemów technicznych.

Pan Krzysztof polemizuje z moją tezą, 
stwierdzając, że budowniczowie zarówno sta-
rożytności jak i średniowiecza w zadziwiający 
sposób rozwiązywali wiele problemów technicz-
nych, więc zapewne poradziliby sobie i z bagna-
mi Łasku.

Jeśli zatem przyjmiemy, że lochy jednak 
istniały, nasuwa się pytanie: dlaczego dotąd nie 
natrafiono na jakikolwiek ich ślad. A przecież 
wykonywano różnorodne roboty budowlane 
w mieście, były także wykopaliska archeologicz-
ne. Te ostatnie  prowadzono również w Parku 
Miejskim i poza śladami dawnej budowli właś-
cicieli Łasku nie natrafiono tam na jakiekolwiek 
ślady podziemnych budowli.

Pan Zbigniew z Łodzi, który ma rodzinę 
w Łasku i wychował się na Starówce, twier-
dzi, że z kategorycznymi opiniami na temat 
lochów trzeba jeszcze poczekać. Jego zdaniem 
wiele wiedzy dostarczą w przyszłości badania 
archeologiczne, których mało wykonano dotąd 
w najstarszej części miasta. „Jestem przekonany, 
że rewelacji doczekamy się wówczas, gdy uda się 
odnaleźć ślady dawnych tajemniczych ratuszy” - 
czytamy w jego liście.

To prawda. Ziemia w Łasku kryje jeszcze 
wiele tajemnic. Także tych związanych z ratusza-
mi. Jednak za dużo nie możemy się spodziewać, 
wszak Łask to nie Kraków lub Sandomierz czy 
Piotrków.

Nie zamierzam zamykać tematu tym bar-
dziej, że w byłej kolegiacie prowadzone są ro-
boty konserwatorskie i być może podczas ba-
dań doczekamy się jeszcze rewelacji. Zachęcam 
Czytelników do podzielenia się uwagami na ten 
temat.

                                       Stanisław Barcz

Księgarnia w Kolumnie

To zdjęcie pochodzi zaledwie sprzed kilkudziesięciu laty. Pamiętamy doskonale pawi-
lon „Domu Książki”, który był prawdziwą wizytówką rekreacyjnej dzielnicy Łasku. Prze-
miany gospodarcze sprawiły, że zmienił się całkowicie sposób dystrybucji książek i widoczny 
na zdjęciu obiekt zmienić musiał przeznaczenie. Dziś mieści się w nim jeden z sklepów, zaś 
książki nabywać można w wielu placówkach handlowych. Po ksiegarni „Domu Książki” 
pozostał tylko ślad w postaci tej pożółkłej fotografii.                                                            s

BURMISTRZ  
ŁASKU         

   
zawiadamia, iż został ogłoszony  

III przetarg ustny nieograniczony na nieru-
chomość położoną w Łasku, obręb 1�, przy  
ul. Objazdowej, oznaczoną działkami  
nr 84/1 o pow. 343� m� zabudowaną trze-
ma budynkami magazynowymi i 84/�  
o pow. 555 m� niezabudowaną

Cena wywoławcza – 990.000 zł,  
wadium w wysokości – 99.000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu �3 sierpnia 
�011r. o godz. 11.00 w siedzibie  

Urzędu Miejskiego w Łasku,  
ul. Warszawska 14, sala 18.

Dla nieruchomości brak miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z wykonaną analizą funkcji oraz 
cech zabudowy i zagospodarowania terenu 
nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się w Urzę-
dzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 
pok. 40 i 54 lub telefonicznie tel. 043 6768340 
oraz 6768354.
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Wakacje za pasem. Gdzie będą wy-
poczywać nasze pociechy, jakie atrakcje 
im zapewniliśmy? – oto krótki raport  
w tej sprawie.

Propozycje 
na wakacje

ŁASKIE ŚWIĘTO TAŃCA
4 czerwca br. odbyły się w Łasku XXVIII Młodzieżowe Spotkania Taneczne im. Józefa Ryszarda Sarosieka. Jest to jedna  

z największych imprez organizowanych przez Łaski Dom Kultury w ciągu całego roku kulturalnego. Turniej ten ma zasięg  
ogólnopolski i przez wiele lat istnienia stał się imprezą cieszącą się wielkim powodzeniem w środowisku tanecznym. 

W Przeglądzie Zespołów Tanecznych wzięło 
udział 27 zespołów w trzech kategoriach wieko-
wych. W kategorii od 7 do 12 lat jury najwyżej 
oceniło zespół „Kuźnia Art Station” ze Skiernie-
wic. W grupie wiekowej  od 13 do 16 lat pierwsze 
miejsce zajął zespół „Aerobik” z Piotrkowa Try-
bunalskiego. Zespół P’Kaisor z Ośrodka Kultury 
w Kolumnie otrzymał w tej kategorii wyróżnienie. 
W kategorii powyżej 16 lat zwyciężył zespół  „La 

Luna” z Płocka. GRAND PRIX XXVIII Mło-
dzieżowych Spotkań Tanecznych jury przyznało  
zespołowi  Art Station CM ze Skierniewic.

W Konkursie Tańca Solowego wzięło udział 
39 osób z Wielunia, Skierniewic, Zduńskiej 
Woli, Konstantynowa Łódzkiego, Płocka, Pabia-
nic i oczywiście z Łasku i Kolumny. W katego-
rii wiekowej  13-16 lat III miejsce zajęła Melisa 
Straus ( z zespołu P’Kaisor), a w kategorii powyżej  

16 lat  II nagrodę otrzymał Dezyderiusz Głowacki.
W turnieju wzięło udział w sumie ponad trzystu 

tancerzy z całej Polski, dopisała także publiczność, któ-
ra dzielnie dopingowała swoich ulubieńców. Impreza 
współfinansowana przez starostwo powiatowe.

Na zdjęciach: Finalistki Konkursu Tań-
ca Solowego; z numerem �8 – Melisa Straus, 
oraz zespół P’Kaisor z Ośrodka Kultury  
w Kolumnie odbiera wyróżnienie            mk

• Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach – pół-
kolonia 10-dniowa w terminie 27 czerwca –  
8 lipca, dla 30 uczestników
• Szkoła Podstawowa w Teodorach – półkolonia 
10-dniowa w terminie 27 czerwca – 8 lipca, dla 
25  uczestników,
• Szkoła Podstawowa w Bałuczu – półkolonia 
10-dniowa w terminie 27 czerwca – 8 lipca dla 
30 uczestników
• Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie – półko-
lonia 10-dniowa w terminie 27 czerwca – 8 lipca 
dla 35 uczestników
• Szkoła Podstawowa w Łopatkach – półkolonia 
10-dniowa w terminie 27 czerwca – 8 lipca dla 
25 uczestników
• Szkoła Podstawowa w Okupie – półkolonia 5-
dniowa w terminie 27 czerwca – 1 lipca dla 15 
uczestników
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie 
– półkolonia 10-dniowa w terminie 27 czerwca 
– 8 lipca. dla 30 uczestników
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NASTĘPCY SENSEI PIOTRA BĄKA
Zawody w Białystoku zakończyły się sukcesem  zawodników z  Łaskiego Bractwa Trathlonu  Sztuk Walki, którzy odnieśli 

zwycięstwa w pięknym stylu. Międzynarodowa Gala ,, NIGHTOF WHITE BEARS II ’’ odbyła się 14 maja br. Wzięli w niej udział 
zawodnicy z pięciu krajów:  Litwy, Francji, Belgii, Iranu i Polski. W imprezie zaprezentowano przekrój mieszanych sztuk walki 
takich jak: karate, grappling, muay thai  i MMA. W sumie stoczono czternaście pojedynków w wyżej wymienionych formułach.  

Walki stały na wysokim poziomie i często 
sędziowie musieli podejmować trudne decyzje, 
na którego zawodnika wskazać wygraną. Łaskie 
Bractwo reprezentowało dwóch zawodników: Pa-
tryk Paśka i Grzegorz Rejmończyk. Obaj wystarto-
wali w najcięższej formule triatlonu, czyli: 2 rundy 
w karate, 2 rundy w muay thai i 2 rundy w MMA. 
Ponadto jako jedyni reprezentowali Polskę w tej  
najcięższej formule i odnieśli wielki sukces.  

Patryk Paśka  zmierzył się z belgijskim za-
wodnikiem Bakrine Omarem, który posiadał 
lepsze warunki fizyczne (był cięższy o 4 kg oraz 
wyższy o kilka centymetrów). Przez dwie pierw-
sze rundy w karate Patryk kontrolował sytuację 
na ringu i nic nie wskazywało, że w kolejnych 
rundach nadejdą ciemne chmury. W trzeciej 
i czwartej rundzie zawodnicy założyli rękawi-
ce i rozpoczęli  walkę na zasadach muay thai. 
Potężne kolano Belga na korpus powaliło Pa-

tryka, przez co został mu wyliczony  czas przez 
sędziego. Omar odebrał  naszemu zawodnikowi 
całą energię i chęć do walki, zdobywając prze-
wagę w dwóch rundach. Prowadzenie  Patryka 
w dwóch pierwszych  rundach zostało zneutra-
lizowane i trzeba było od nowa szukać swojej 
szansy w kolejnych pojedynkach w MMA. 

Piotr Bąk: – Kiedy wychodziłem na ring 
i walczyłem, nigdy się nie poddałem, chyba 
że byłem znokautowany. Miałem zaledwie  jed-
ną minutę, żeby uświadomić Patrykowi, że sobie 
poradzi i spokojnie wygra tę walkę. Były to moje 
najdłuższe cztery minuty w narożniku jako tre-
nera. Patryk pokazał ducha wojownika i wygrał 
na punkty po zaciętym i ciężkim pojedynku. 
Myślę, że była to najcięższa walka w jego dotych-
czasowej karierze i zapamięta ją do końca życia”.

Grzegorz Rejmończyk stoczył pojedynek 
z litewskim zawodnikiem Mindaugasem Saka-

lauskasem, który jest specjalistą muay thai i czo-
łowym zawodnikiem Litwy w tej formule.  Grze-
gorz czuł się najgorzej w tej  formule. Tak więc 
taktyka była prosta – skrócenie dystansu, oba-
lenie i szukanie dźwigni w parterze. W dwóch 
pierwszych rundach w karate Grzegorz osiągnął  
druzgocącą przewagę i tylko szczęście pozwoliło 
Litwinowi uciec przed dźwigniami kończącymi 
walkę. Dwie kolejne rundy zawodnicy stoczy-
li w formule muay thai  i tutaj Litwin pokazał 
na co go stać. Szereg kombinacji ciosów lądowało 
na głowie Grzegorza. Przytomny umysł naszego 
zawodnika spowodował, że pod koniec czwartej 
rundy wszedł w nogi obalając przeciwnika i za-
łożył mu dźwignię łokciową (balachę), po której 
Litwin odklepał. Grzegorz jest uniwersalnym 
zawodnikiem, który regularnie startuje  w róż-
nych formułach. Ma  na swoim koncie wygrane 
amatorskie walki w muay thai i MMA. 

                                                         PB
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych, 

sportowych i turystycznych planowanych  w lipcu 2011 r. 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

    1. „W podróż wyruszyć czas” 4 lipca – 
31sierpień 

Biblioteka Pedagogiczna                    
w Sieradzu filia w Łasku

Biblioteka 
Pedagogiczna                    

w Sieradzu filia 
w Łasku

  2. Prezentacja twórczości 
Krystyny Szmigiel 

(malarstwo i wiersze)

22lipiec- 
11 sierpień

Biblioteka Publiczna 
Galeria pod Korabiem

Biblioteka 
Publiczna 
w Łasku

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

  1. Zawody wędkarskie z okazji 
Święta Policji      24 Teren „Zajączka” Koło PZW 

Grabia Łask

  2.

20 Jubileuszowy 
Międzynarodowy Wyścig 

Kolarski „Po Ziemi 
Łódzkiej - szlakiem 
Powiatów” kl. 2.1 

Międzynarodowej Unii 
Kolarskiej (UCI)

  28.-31 Łask – Sędziejowice – 
Pabianice – Łódź – Łask  

Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
Kolarstwa”

 3.
Zawody Rowerowe 

dla dzieci i młodzieży 
„Roweriada Łaska”

    31 Łask 
Stowarzyszenie 

„Akcja dla 
Kolarstwa”

Mistrzowie Polski rodem z Łasku
Mamy kolejny sukces Łaskiego Klu-

bu Sztuk Walki OYAMA Karate. Już dwa 
tygodnie po Mistrzostwach Europy, na 
których zawodnicy osiągnęli największe 
sukcesy w historii klubu zdobywając aż 
siedem medali, w tym trzy tytuły Mi-
strzów Europy, wystartowali w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w konkurencji 
kumite, które odbyły się w Lublinie.  
W zawodach rywalizowało około 1�0 
zawodników z blisko 30 klubów z całej 
Polski z federacji OYAMA Karate oraz 
Kyokushin Tezuka.

Zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk Walki 
stoczyli swoje walki na bardzo wysokim po-
ziomie, wygrywając wiele z nich przed czasem. 
Wszystkie walki eliminacyjne zakończyły się 
sukcesem naszych zawodników, a do strefy me-
dalowej przeszło aż pięciu z nich. Mistrzynią Pol-
ski została Klaudia Malinowska, wicemistrzami - 
Paulina Michalska oraz Mateusz Harciarek. Cała 
trójka dwa tygodnie temu walczyła w Estonii na 
Mistrzostwach Europy. Brązowymi medalistami 
zostali Kamil Lisiecki oraz Mateusz Szczerba. Dla 
Mateusza był to debiut w tak dużej imprezie,  jak 
się okazało bardzo udany. Kolejnym debiutantem 
był Łukasz Cieślewicz, który również pokazał się 
z dobrej strony wygrywając walki eliminacyjne. 
Łaski Klub reprezentowali również Paulina Fron-
czak, Szymon Furmańczyk oraz Szymon Trocki. 
Ich start należy zaliczyć również do bardzo uda-
nych, dlatego można optymizmem patrzeć na ich 
kolejne starty w zawodach takiej rangi. 

Wyniki, które osiągają zawodnicy, nie są przy-
padkowe. Wiążą się bowiem z wielkim wysiłkiem.  
Przygotowując się do takich imprez, jak wspomnia-
ne wyżej, trenują 5 - 6 razy w tygodniu. 

Reprezentantom Łaskiego Klubu przy ma-
cie asystował sensei Dawid Kołodziejski.     SK

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Łasku ogłosza przetarg  

ofertowy na dzierżawę lokalu 
użytkowego położonego w Łasku 

przy Pl. 11 Listopada 1 
(pow. użytkowej 63,45 m�)

Cena wywoławcza - 19 zł/m�+VAT �3%
Oferty: w ZGM, Łask, ul. Warszawska 14, 

pok. nr 10, do dnia �9 bm. 

Bliższe informacje: ZGM, Łask,  
ul. Warszawska 14, pok. nr 10,  

tel. 43 6�5 3� 80
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„Wypalanie Ziemi” Zbigniewa Woźniaka
„Wypalanie Ziemi” to tytuł ostatniej wystawy w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku. Ekspozycja prezentuje trzydziestoletni 

dorobek pedagogiczny Zbigniewa Woźniaka, nauczyciela ceramiki w Liceum Plastycznym im K. Kobro w Zduńskiej Woli. 

W 2010 r. Zbigniew Woźniak obchodził 
trzydziestolecie swojej pracy pedagogicznej. Jubi-
lat, gdy zaczynał pracę w szkole, nie przypuszczał,  
że z tym zawodem zwiąże się na tak długie lata. 
Marzyła mu się raczej kariera artysty plastyka. Teraz 
nie wyobraża sobie, że może żyć bez pracy w szkole. 
Twierdzi, że uczenie nie jest jego powołaniem, ale 
lubi to robić i stara się, żeby były tego efekty. 

Przedstawione na wystawie prace mają cha-
rakter użytkowy i artystyczno – dekoracyjny. 
Zostały zrealizowane w różnych technikach wy-
twarzania, takich jak: ręczne lepienie z wałecz-
ków, toczenie na kole garncarskim, jak również 
odlewanie w formach gipsowych. 

Zbigniew Woźniak realizuje się nie tylko 
jako nauczyciel, ale również jako artysta. W la-

tach 1974–1979 ukończył studia na Wydziale 
Ceramiki i Szkła  Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Obecnie zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, ilustracją  oraz ceramiką. Od 1976 
roku prace jego były prezentowane na przeszło 
40 wystawach indywidualnych i 100 wystawach 
zbiorowych w Polsce i za granicą, m. in. w Lon-
dynie, Seulu, Paryżu i Los Angeles.

Publikował także na łamach czasopism: 
Szpilki, Tygodnik Pracy Twórczej, Odra, Pardon, 
Eulenspiegel, Die Zelt (Niemcy), The Yomiuri 
Shimbun (Japonia).

Jest laureatem licznych konkursów i nagród. 
Jego prace zdobyły ponad 20 nagród i wyróżnień, 
m. in.: „Złotą Szpilkę” otrzymaną od czasopisma 
Szpilki, doroczną nagrodę w dziedzinie plastyki 

„Zielony Wawrzyn”, Brązową Maskę - Cartoon 
„Theatre” w Mediolanie, I nagrodę w Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym Ludzie – Natura, 
Belgrad. Jest również inicjatorem ogólnopolskich 
plenerów ceramicznych. Od 1976 r. kieruje pra-
cownią ceramiki zduńskowolskiej szkoły.

Obecnie coraz częściej pan Zbigniew wspo-
mina, że czas już na emeryturę. Mamy jednak 
nadzieję i życzymy tego Jubilatowi, aby pod jego 
kierunkiem powstało jeszcze wiele ciekawych 
i nowatorskich pomysłów artystycznych, które 
przyniosą uczniom satysfakcję, uznanie i zainte-
resowanie społeczne.

                                   Ilona Pluszyńska
   kierownik Biblioteki Pedagogicznej 
                       w Sieradzu filii w Łasku

Bednarka „Bitwa pod Grunwaldem”
Zbliża się już ku końcowi rzeźbienie w drewnie przez łaskowianina Włodzimierza Bednarka „Bitwy pod Grunwaldem”.  

Płaskorzeźba o wymiarach �05 na 80 centymetrów powstaje według słynnego płótna Jana Matejki. Przeniesienie obrazu na lipową 
deskę okazało się zadaniem bardzo trudnym. Łaskowianin przepracował przy tym dziele swojego życia już ponad �30 godzin. 

- Co było najtrudniejsze? Wyrzeźbienie rąk, oczu, 
włosów. Przez długi czas z trudem opanowywa-
łem to wszystko, co dzieje się w prawej części 
obrazu, gdzie jest spory galimatias, dużo ruchu, 
ludzi. Niełatwo było też odtworzyć  w drewnie 
śmierć wielkiego mistrza Zakonu, ale to wszyst-
ko mam już za sobą. Teraz zajmuję się ostatnimi 
detalami, ich wykończeniem. Rzeźbię m.in. rysy 
twarzy, oczy i brody. Chcę by całość była goto-
wa na lipcową rocznicę naszego zwycięstwa pod 
Grunwaldem – mówi W. Bednarek.

Nie jest to pierwsza i jedyna praca w drew-
nie łaskowianina. Wyrzeźbił on już sporo ry-
cerzy, królów i świętych, Niejako równolegle 

w „Bitwą pod Grunwaldem” tworzy „Ostatnią 
wieczerzę”. Będzie to także płaskorzeźba z bar-
dzo popularnym od wieków motywem.

Wyrzeźbienie „Bitwy pod Grunwaldem” 
wymagało nie tylko wielu godzin ślęczenia nad 
deską. Zanim wyrzeźbił pierwszą postać, trzeba 
było przygotować drewno. Lipowe drzewo zdo-
był dzięki pomocy burmistrza Gabriela Szkud-
larka. Pociął je na stosowne deski zaprzyjaźniony 
stolarz z Orchowa Andrzej Ceranowicz, on też 
udzielił rad dotyczących połączenia tych desek 
w całość o szerokości ponad dwóch metrów, 
a na końcu wszystko umieści w specjalnej ramie. 
To robota dla specjalisty wysokiej klasy, bo deski 

muszą być tak połączone, by nie było widać 
klejenia. W rozwiązywaniu problemów tech-
nicznych pomocny był również Mariusz Ziętala, 
na co dzień pracownik Urzędu Miejskiego, po-
dobnie zresztą jak i pan Włodzimierz. A proble-
mów  było sporo, bo np. nie można było rzeźbić 
obrazu na desce o szerokości ponad 2 metrów 
i trzeba było ją podzielić na cztery części, ale nie  
w sposób mechaniczny, a np. wzdłuż pleców jed-
nego z rycerzy. 

Pan Włodzimierz od dziecka ma zdolno-
ści manualne i artystyczne. Jeśli idzie o rzeź-
bę, jest samoukiem, ale sporo czyta na temat 
sztuki, podpatruje  artystów.  Szczególnie inte-
resują go różnorodne rozwiązania techniczne, 
ale i  historia. Jak twierdzi, talent odziedziczył 
po mamie Wiesławie, która przy pomocy haftu 
potrafi wyczarować prawdziwe cuda. 
- Plany? Już od dłuższego czasu noszę się z za-
miarem wyrzeźbienia nadania praw miejskich 
naszemu miastu przez króla Władysława Jagieł-
łę. Zbieram dokumentację historyczną i ikono-
grafię epoki. Gdy przymknę oczy widzę już sce-
nę z udziałem władcy siedzącego w namiocie w  
otoczeniu rady królewskiej, a także protoplastą 
Łaskich przyjmującego od Władysława Jagiełły 
dokument.

Gdzie będzie można zobaczyć dzieło 
pana Włodzimierza? Tego jeszcze nie wiadomo 
na sto procent, ale wiele wskazuje na to, że „Bi-
twa pod Grunwaldem” wyrzeźbiona przez ła-
skowianina zadebiutuje przez mieszkańcami 
grodu nad Grabią w Klubie Garnizonowym.

                                                           (Pe)
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