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WIZYTA DELEGACJI Z NIEMIEC

Termin odwiedzin pokrył się z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 
Goście nie kryli zaskoczenia, bowiem w Niemczech nie ma podobnego 
zwyczaju. W trakcie objazdu odwiedzili Przedszkole Publiczne nr 4, Pu-
bliczne Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 5. Duże wrażenie 
wywarła na nich uroczystość zorganizowana w Łaskim Domu Kultury. 
Tam oprócz części oficjalnej, podczas której wręczono nagrody nauczy-
cielom, można było zobaczyć wspaniałe pokazy dzieci i młodzieży. Bur-
mistrz Jürgen Meyer w swoim przemówieniu złożył najserdeczniejsze 
życzenia pedagogom i z uznaniem przypomniał, że powołana w Polsce 
w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Europie władzą 
oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicz-
nej. Wieczorem goście z gminy Elbtalaue uczestniczyli w okolicznościo-
wej konferencji z udziałem przedstawicieli gminy Łask, powiatu łaskie-
go oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.

Kolejnego dnia członkowie niemieckiej delegacji poznawali bogate 
dzieje miasta. Odwiedzili Muzeum Historii Łasku oraz wiekową kole-
giatę, w której podziwiali unikalną kolekcję zabytków w skarbcu. Na-
stępnie zapoznali się z działalnością Nadleśnictwa Kolumna i udali się 
do Drzewocin, gdzie zobaczyli szkółkę leśną. Ostatniego dnia odbyło się 
spotkanie podsumowujące tegoroczną wizytę.     Michał Janiszewski

Już 17 lat gmina Łask współpracuje z niemiecką gminą Elbtalaue. 
Od 13 do 16 października po raz kolejny Łask gościł delegację 
z Niemiec z burmistrzem Jürgenem Meyerem na czele. Coroczne 
wizyty stanowią doskonałą okazję do poznania walorów obu 
gmin, wymiany doświadczeń samorządowców i zacieśniania 
wzajemnych relacji. 

Czas mija szybko i w natłoku informacji z kraju i ze 
świata zaginęły wieści o naszych pilotach stanowiących 
trzon I zmiany operacji wojskowej prowadzonej 
w ramach koalicji do walki z tzw. państwem islamskim. 
Tymczasem polscy piloci wykonują powierzoną im 
misję, pierwszą tego typu z udziałem F-16.

Przypomnijmy, w połowie roku do Kuwejtu poleciało 
kilka wielozadaniowych maszyn F-16 z Łasku, które we-
dług oficjalnych komunikatów MON tworzą polski konty-
gent wojskowy, a w jego ramach komponent powietrzny 
zajmujący się rozpoznaniem na potrzeby wsparcia operacji 
Inherent Resolve. Dowodzi nim ppłk pil. Tomasz Jatczak 
z Łasku mający na koncie ponad 2100 godzin spędzonych 
w powietrzu na różnych typach maszyn, w tym  1115 za ste-
rami F-16. Według informacji naszego Ministerstwa Obrony 
Narodowej polscy piloci nie wykonują innych zadań oprócz 
rozpoznawczych.

Do Kuwejtu oprócz maszyn  wielozadaniowych F-16 
poleciało także 150 żołnierzy stanowiących personel woj-
skowy i cywilny wspomagający naszych pilotów. Wszyscy 
oni wykonują ważne zadania w ramach wspomnianej koali-
cji. 

Niedawno polskich żołnierzy stacjonujących w Kuwej-
cie odwiedził dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych 
gen. broni Mirosław Różański (na zdjęciu).      (PO)

NASI W KUWEJCIE



październik 2016 r.

Pani Annie Wachowskiej-Łyko
Inspektorowi Wydziału Oświaty, 

Kultury, Promocji i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

O J C A
składają

Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku

Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Łasku

Bezustannie kogoś ubywa, bezustannie ktoś odchodzi 
do krainy wiecznego cienia. Pozostaje żal i ból, ale i pa-
mięć. Dopóki trwa pamięć o naszych najbliższych, oni 
wciąż żyją wśród nas.

W tych dniach, gdy palimy świeczki i znicze na gro-
bach najbliższych, pamiętajmy też o mogiłach bezimien-
nych, zapomnianych. Tam, gdzie spoczywają ludzkie 
szczątki, tam spoczywa cząstka nas, naszego człowie-
czeństwa!

POZOSTAŁA PAMIĘĆ…

ŁDK przez wszystkie te lata działał bar-
dzo prężnie i zapisał na kartach historii Łasku 
niejedną ciekawą historię. Na sukcesy i dobrą 
markę tej placówki pracowało bardzo wiele 
osób – pracowników, uczestników zajęć i wy-

Jesienią 2016 roku Łaski Dom Kultury 
obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Taka 
rocznica jest niepowtarzalną okazją do 
podsumowań. 

60 LAT ŁDK darzeń. Nigdy nie brakowało też wyrazów sym-
patii i wsparcia ze strony władz miasta i po-
wiatu (należy pamiętać, że dom kultury przez 
prawie dwadzieścia lat pełnił funkcję instytucji 
powiatowej). Postanowiono upamiętnić i opi-
sać wszystkich tych ludzi, wszystkie ważne 
fakty i daty, aby unaocznić (choćby w liczbach) 
ogrom pracy wkładanej każdego dnia od ponad 
pół wieku w wychowywanie kolejnych poko-
leń świadomych, wymagających odbiorców 
kultury, ale i niejednokrotnie twórców – arty-
stów z prawdziwego zdarzenia. 

Już niebawem ukaże się okolicznościowe 

Po ubiegłorocznej udanej zbiórce pieniędzy na ratowanie 
zabytków łaskiego cmentarza, a szczególnie mogiły dawnych 
właścicieli i infułatów łaskich, miłośnicy grodu nad Grabią także 
w tym roku kontynuować będą kwestę na miejscowej nekropolii. 
Zebrane w tym roku środki przeznaczone zostaną na odnowę 
i restaurację grobów łaskiej nekropolii. 

Działacze Towarzystwa, prawdopodobnie wspólnie z harcerzami, 
zbierać będą pieniądze w tych samych miejscach co w ubiegłym roku 
(6 stanowisk). W punktach tych dyżurować będą nie tylko członkowie 
TPZŁ, udział w dorocznej akcji weźmie udział m.in. starosta łaski (po-
dobnie jak w ubiegłym roku), dyrektor ŁDK i dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej. Jak nas poinformował prezes Towarzystwa Sławomir Tralew-
ski, cmentarna kwesta na ratowanie zabytków łaskiej nekropolii wpisana 
została na stałe do kalendarza działań TPZŁ. Akcje wspiera m.in. gospo-
darz nekropolii – proboszcz łaskiej kolegiaty, a także samorząd miasta.

Prawdopodobnie jeszcze w listopadzie odbędzie się spotkanie dzia-
łaczy Towarzystwa z szefową sieradzkiej delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, w celu ustalenia kierunków i priorytetów 
w ratowaniu zabytków łaskiej nekropolii.             (PO)

TAKŻE W TYM ROKU
KWESTA 
NA CMENTARZU

W południe do świątyni przybyli arcybi-
skupi i biskupi, aby w gronie kapłanów i piel-
grzymów sprawować uroczystą liturgię. Cele-
brze przewodniczył przybyły z Przemyśla abp 
Józef Michalik, który wygłosił piękną homilię 
nt. różańca. 

PIELGRZYMI W KOLEGIACIE
W sobotę, 8 października br., po raz czwarty przybyli do kolegiaty w Łasku przedstawiciele kół różańcowych z archidiecezji łódzkiej. 
Powitał ich ks. proboszcz i wprowadził w program spotkania. Pielgrzymi mogli wysłuchać konferencji nt. mocy różańca, którą 
wygłosił o. Mirosław Kopczewski, Franciszkanin z Niepokalanowa. Następnie wszyscy zgromadzeni w  kolegiacie odmówili różaniec 
u stóp Matki Bożej Łaskiej.

Po zakończonej liturgii wszyscy przybyli 
do Łasku mogli tradycyjnie poczęstować się 
wspaniałą wojskową grochówką i ciepłą herba-
tą. O godz. 14.30 rozpoczął się koncert Patryka 
Filipowicza. Słuchacze podziwiali kunszt gita-
rzysty. Po koncercie pielgrzymi pożegnali się 

Podstawowym paliwem ogrzewającym na-
sze domostwa jest wciąż węgiel. Szacuje się, 
że w gm. Łask wykorzystywany jest w ponad 
80 procentach budynków, ale w miejscowości 
Krzucz - nawet w 100 proc. Mamy jednak so-
łectwa, w których zużywa się stosunkowo dużo 
innych nośników energii cieplnej. W samym 
Łasku (bez Kolumny) aż w 28 proc. domostw 
wykorzystuje się ekogroszek i po 6 proc. – olej 
opałowy oraz gaz ziemny. W Maurycy niemal 
połowa budynków (46 proc.) korzysta z eko-
groszku, w Anielinie - 33 proc., Ostrowie – 32 
proc. i Orchowie – 31 proc. Najwięcej domostw 

DOMINUJE WĘGIEL

z łaskim sanktuarium. Wielu z nich powraca tu 
w ciągu roku, wszyscy jednak już teraz zostali 
zaproszeni na kolejną pielgrzymkę za rok. 

ks. Piotr Pirek
proboszcz parafii pw. NPNMP  

i św. Michała Archanioła w Łasku

wydawnictwo – monografia Łaskiego Domu 
Kultury. Album pt. „Łaski Dom Kultury 1956 
– 2016” stanowić będzie przekrój przez dzieje 
życia kulturalnego w naszym mieście. Książka 
poza materiałami tekstowymi zawiera bardzo 
dużo zdjęć, więc z pewnością może stać się nie 
tylko źródłem rzetelnej informacji, ale dla wie-
lu czytelników także przyczynkiem do miłych 
wspomnień i wzruszeń.

Książkę będzie można nabyć w sekreta-
riacie Łaskiego Domu Kultury już pod koniec 
listopada. Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Kelnerowska

ogrzewa się przy pomocy biomasy w Borsze-
wicach (38 proc.), o połowę mniej w Anielinie 
i Okupie Małym.

Drogi olej opałowy jest bardziej popularny 
w przypadku ogrzewania niż gaz ziemny i ener-
gia elektryczna. Z oleju najwięcej domostw 
korzysta w Remiszewie, Rokitnicy i Stryjach 
Paskowych (po 13 proc.), Ostrowie i Woli 
Stryjewskiej (po 11 proc.). Najwięcej budyn-
ków mieszkalnych korzysta do ogrzewania gaz 
ziemny i prąd we Wronowicach (14 proc.) oraz 
Ostrowie i Wiewiórczynie (po 11 proc.).

(P) 
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TRAGEDIA WOJNY
30 września br. wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej uczest-

niczyliśmy w konferencji naukowej pod tytułem „Niezłomni – Wierni 
Bogu i Ojczyźnie” organizowanej przez Archidiecezję Łódzką w ramach 
jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, a poświęconej martyrologi na-
rodu polskiego ze szczególnym podkreśleniem męczeństwa duchowień-
stwa. Na wstępie miła niespodzianka. Każdy z uczestników konferencji 
otrzymał książeczkę napisaną przez ks. Ludwika Bujacza „na podstawie 
własnych przeżyć” pt. „Obóz koncentracyjny w Dachau”. Odwracam 
okładkę, a tam kopia dokumentu wydanego przez wyzwoleńczą armię 
amerykańską, na którym widnieje słowo Lask. Okazuje się bowiem, 
że autor był wikariuszem w kolegiacie łaskiej, nauczycielem w łaskich 
szkołach, aresztowany 6 października 1941 roku, więziony w różnych 
miejscach i 30 października umieszczony w obozie w Dachau. Treść 
książki jest dramatyczna, ukazująca tragedię więźniów faszystowskich 
niemieckich obozów, ale także stan ducha autora bezpośrednio po tra-
gicznych przejściach. We wstępie pisze on: Niech ta straszna, bandycka 
wojna budzi odrazę do wszczynania wojen. Ludzkość nareszcie powinna 
poznać swoje błędy i zejść na drogę pokoju i uczyć wszystkie następne 
pokolenia, że są dwa największe przykazania: Kochać Boga – to pierw-
sze i bliźniego – to drugie. Bez tych dwóch podstaw moralnych zginie 
cała ludzkość i próżna będzie praca nad pokojem. Korzystam też z okazji, 
aby podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się mi do przetrwania w obozie. Składam serdeczne podziękowanie tym 
wszystkim Łaskowianom, z którymi łączy mnie pierwsza praca i wspólne 
przeżycia z okresu wojny, oraz za gorące i ofiarne serca z okresu mego 
pobytu w obozie dachaowskim. Na zakończenie tragicznych wspomnień 
następujące refleksje: Polska nie jest własnością żadnego z nas, należy 
ona do wszystkich pokoleń polskich, które żyły, budowały i broniły na-
szą Ojczyznę. /…/ Wszystkie siły, jakie nam pozostały, umiejmy poświęcić 
w zgodnej pracy dla rychłej odbudowy naszej drogiej Polski. Kiedy pa-
trzymy na tragedię Syrii, gdzie tysiące dzieci ginie na oczach obojętne-
go świata, kiedy obserwujemy niebywałą agresję, demagogię, kłamstwo 
i egoizm charakteryzujące nasze życie polityczne to rodzi się pytanie – 
co pozostało ze wskazań tamtego, tragicznego pokolenia.

Do tematu powrócę w następnym numerze między innymi dlatego, 
iż ks. Bujacz podaje przyczyny śmierci 2 innych łaskich księży zamęczo-

Postęp cywilizacyjny czyni nasze życie łatwiejszym, ciekawszym, dającym większe 
możliwości rozwoju, poznawania świata. Wdrażane są coraz bardziej nowoczesne 
i skuteczniejsze metody leczenia chorób. Niestety postęp cywilizacyjny niesie też 
zagrożenia, ale o tym za chwilę, zacznę od dramatycznej przeszłości.

nych w Dachau. Informuję także Państwa, że 2 egz. książki pozyskane 
dodatkowo przekazałem do biblioteki, jest zatem możliwość przeczyta-
nia jej.

WYPRZEDZIĆ CUKRZYCĘ
W sobotę, 8 października, w ŁDK odbyła się interesująca konferencja 

naukowa pod hasłem „Wyprzedzić cukrzycę”. Głównymi organizatorami 
konferencji były panie z naszego GP ZOZ Agnieszka Łukaszewska i Re-
nata Cholerzyńska. Zważywszy, że wystąpienia prelegentów były oko-
ło 20-minutowe i ciekawe, nie wdarła się zwykła w takich przypadkach 
nuda i zniechęcenie.

Wojewódzki konsultant w zakresie diabetologii prof. Loba jednym 
uświadomił (jak mnie) innym zapewne tylko przypomniał jak ważna 
jest dieta dziecka w zapobieganiu tej chorobie cywilizacji - cukrzycy. Są 
oczywiście uwarunkowania genetyczne, jednakże często w źle pojmowa-
nym interesie dziecka jego bliscy zachęcają małego członka rodziny do 
spożywania bardzo przesłodzonych, szkodliwych napojów lub zawiera-
jących niezdrowe - jak twierdzi profesor wręcz uzależniające - tłuszcze 
dań. Podkreślano także jak ważny jest wszelkiego rodzaju ruch. Niestety 
odnotowuje się wzrastającą ilość zachorowań na cukrzycę wśród dzieci. 
Dlatego poprosiłem panie, aby w kolejnych numerach „Panoramy” przed-
stawiły zagrożenia i ich skutki oraz działania zapobiegające cukrzycy.

DZIĘKUJĘ, MAMO!
Byliśmy na poprawinach po weselu. Smaczne, obfite jedzenie, prze-

różne nalewki i inne napoje „wyskokowe”, dobrze grający do tańca ze-
spół muzyczny – słowem: radośnie, wesoło, beztrosko. Naraz kultywując 
piękny i mądry zwyczaj zespół zaśpiewał pieśń z podziękowaniem dla 
rodziców i stało się bardzo poważnie, ale jednocześnie rodzinnie. Słowa 
pieśni – cytuję z pamięci - dziękuję, że mnie urodziłaś, że byłaś dla mnie 
mamą, że mnie nie odrzuciłaś sprawiły, że wiele pań ocierało łzy, a Pani 
młoda rozpłakała się jak przysłowiowy bóbr. To bardzo pouczająca scena 
w pewnej dyskusji.

Karolinie i Darkowi życzmy szczęścia, zdrowia i satysfakcji z zacho-
wania przyrzeczeń, które sobie składali.
11 października 2016 r.

Gabriel Szkudlarek

Na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku odbyła się druga część XVIII Mistrzostw Województwa Łódzkiego w sporcie 
pożarniczym. Strażacy reprezentujący 22 komendy powiatowe PSP województwa łódzkiego rywalizowali w dwóch dyscyplinach: 
sztafecie pożarniczej 4x100 m oraz pożarniczych ćwiczeniach bojowych. Pierwsza część zawodów odbyła się w czerwcu w Łodzi, 
gdzie strażacy wchodzili po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni oraz pokonywali pożarniczy tor przeszkód.

STRAŻACY RYWALIZOWALI W  ŁASKU

Po zaciętej walce o mistrzostwo województwa okazało się, że zwy-
cięskie laury przypadły drużynie KP PSP w Opocznie. Drugie i trzecie 
miejsce na podium zajęły reprezentacje KP PSP w Sieradzu i KM PSP 
w Łodzi. Reprezentacja KP PSP w Łasku zajęła w klasyfikacji general-
nej dziesiąte miejsce. Dyplomy, medale i puchary trafiły do mistrzów 

oraz wicemistrzów z rąk łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP 
w Łodzi bryg. Jarosława Wlazłowskiego, komendanta powiatowego 
PSP w Łasku st. bryg. Piotra Rudeckiego, wicestarosty powiatu łaskiego 
Marka Krawczyka oraz sekretarza gminy Łask Beaty Mielczarek.

bryg. Piotr Cały

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, czyli popularny łaski „Elektryk”, 
przechodzi do historii. Likwidacja szkoły wiąże się nie tylko z zakończe-
niem nauczania, ale i przekazaniem do archiwów dokumentacji placówki 
i należytym zabezpieczeniem pamiątek historycznych. Właśnie do Mu-

„ELEKTRYK” PRZECHODZI DO HISTORII
zeum Historii Łasku trafiły dwa sztandary szkoły, m.in. jeden z lat pięć-
dziesiątych, kroniki szkolne, a także swoista perełka – książka uczniów 
z wykazem nazwisk od roku 1947/1948.

(P) 
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W roku 2000 małżeństwo Tenderenda 
wspólnie z rodzicami, Jerzym i Eugenią Ma-
łuszyńskimi, podjęło decyzję o budowie pie-
czarkarni. Od samego początku miała to być 
pieczarkarnia bardzo nowoczesna, z pełną au-
tomatyką i klimatyzacją. Oparcie dla nich sta-
nowiła wiedza i doświadczenie rodziców, któ-
rzy swoją przygodę z pieczarkami rozpoczęli 
w latach siedemdziesiątych. 

Budowę pieczarkarni rozpoczęto w roku 
2000 od 6 hal, każda po 400 m². Pierwsze pie-
czarki pojawiły się już w roku 2001, zatrudnio-
nych było wtedy 6 osób. W tym też roku podjęto 
decyzję o dalszej rozbudowie zakładu o kolejne 
6 hal. W wyniku rozbudowy w roku 2003 pro-
wadzono produkcję na powierzchni 4800 m². 
Duże zainteresowanie pieczarkami, znanymi 
z doskonałej jakości, pomogło podjąć decy-
zję o budowie drugiego zakładu o powierzch-
ni 4400 m². Momentem przełomowym był 
rok 2004. Wtedy rozpoczęto produkcję w no-
wym zakładzie, jak również nastąpiło przejście 
z kompostu fazy II na kompost fazy III. Wy-
nikiem tego był trzykrotny wzrost produkcji. 
Wówczas też zaczęto sprzedawać pieczarki do 
Francji i Wielkiej Brytanii. 

Zdając sobie sprawę z potrzeb i wymagań 
klientów, Uprawa Pieczarek Tenderenda od 
roku 2005 posiada certyfikat GLOBAL G.A.P. 
(w tamtych czasach zwanego EURO GAP-em). 
Rok 2006 i 2007 to dalszy rozwój gospodar-
stwa. Poza rozbudową zakładu o kolejne 2800 
m², wyposażono pieczarkarnię w nowocze-
sną maszynę do załadunku kompostu fazy III, 

NOMINACJA DO NAGRODY 
ORŁA AGROBIZNESU
Firma Uprawa Pieczarek Tenderenda została nominowana do prestiżowej 
Nagrody Orła Agrobiznesu. Nominację wręczył burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek. Laureatów nagrody poznamy już w grudniu br., ale Uprawa 
Pieczarek Tenderenda - rodzinne gospodarstwo rolne od 16 lat, jest 
niewątpliwie bardzo dobrym pretendentem do zwycięstwa. 

jak również uruchomiono nową chłodnię, co 
pozwalało na załadunek grzybów bezpośred-
nio z chłodni, bez przerywania ciągu chłodni-
czego. W roku 2007 jako jedni z pierwszych 
Uprawa Pieczarek Tenderenda uzyskała pozy-
tywny wynik inspekcji i certyfikat Tesco Natu-
re’s Choice, co pozwalało dostarczać grzyby do 
jednej z wiodących sieci europejskich TESCO. 
Pieczarkarnia posiada także certyfikat Field to 
Fork, który udziela sieć sklepów Marks&Spen-
cer. Jest on potwierdzeniem obecności produk-
tów na rynku Wielkiej Brytanii i zaufania, ja-
kim ich darzy. 

W roku 2013 zakupiono maszynę do pa-
kowania co spowodowało rozszerzenie asor-
tymentu o grzyby spakowane. Chcąc się da-
lej rozwijać, w 2014 roku Uprawa Pieczarek 
Tenderenda wdrożyła i certyfikowała system 
HACCP będący potwierdzeniem bezpieczeń-
stwa procesów sortowania, konfekcjonowania, 
magazynowania i dostarczania pieczarek do 
odbiorcy końcowego. W kwietniu 2014 roku 
podjęto decyzję o dalszej rozbudowie zakła-
du, która zakończyła się w styczniu 2015 roku. 
W efekcie rozbudowy i zmian technicznych 
oraz technologicznych pieczarkarnia ma już 
17 760 m² uprawy, zatrudnia ponad 120 osób 
na umowę o pracę oraz ponad 80 zleceniobior-
ców krajowych. Uprawa Pieczarek Tenderenda 
ciągle wychodzi naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom obecnego, wymagającego rynku, 
zwiększając produkcję, zatrudnienie oraz zdo-
bywając nowe kwalifikacje poparte odpowied-
nimi certyfikatami.        MJ

SESJA Rady Miejskej w Łasku odby-
ła się 26 bm., radni wprowadzili m.in. zmia-
ny w budżecie na 2016 rok, ponadto uchwalili 
plan zrównoważonego publicznego transportu 
zbiorowego w gminie na lata 2016-2022, z per-
spektywą do 2025 roku. Rada Powiatu obra-
dowała w dniu 20 bm. – radni zajmowali się 
m.in. realizacją budżetu w pierwszym półro-
czu oraz zmianami w tegorocznym budżecie, 
a także strategią rozwoju powiatu do 2022 roku 
i przystąpieniem do  Stowarzyszenia „Tak dla 
Kopalni Złoczew”.

LOTNICY WRZEŚNIA 1939 roku – ich 
szlakiem odbyła się piąta już podróż histo-
ryczna, tym razem do Bełchatowa, Wygieł-
zowa, Drużbic i Dłutowa. Pod obeliskami, 
m.in. w Dłutówku, złożono kwiaty, piloci 
32. BLT i młodzież szkolna oddali hołd boha-
terskim pilotom polskim broniącym ojczyzny 
podczas agresji niemieckiej na nasz kraj.

ANIOŁY przyfrunęły do Widawy, a ści-
ślej mówiąc do tamtejszej galerii „Pod Rurą” 
Stowarzyszenia „Ikar”. Na wystawie „Anioły” 
swoje prace zaprezentowała Lilianna Lazarska. 

SZKOŁA W CZESTKOWIE liczy sobie 
już pół wieku! Absolwenci tej placówki oświa-
towej spotkali się na uroczystej akademii zor-
ganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Przy okazji była możliwość porównania 
zmian, bo w ciągu półwiecza szkoła zmieniła 
się radykalnie…

OŚRODEK ZDROWIA w Buczku – koń-
czy się rozbudowa tej placówki, więc z inicja-
tywy kierownika Rada Społeczna Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej podjęła stosowne działania dla 
rozszerzenia działalności na rzecz mieszkań-
ców.

ECHO LEŚNE pod kierunkiem Bożeny 
Kluch dało 45-minutowy koncert dla pensjo-
nariuszy DPS w Przatówku. Do występu chóru 
doszło dzięki inicjatywie szefa kolumnieńskiej 
filii ŁDK Grzegorza Rosiaka.

PAŹDZIERNIK nie rozpieszczał nas 
piękną pogodą, choć liczyliśmy na polską „zło-
tą jesień”. Tylko na początku miesiąca mieli-
śmy więcej słońca, potem ochłodziło się, było 
mokro i ponuro. Co prawda rolnicy nie narze-
kali na opady deszczu, ale mieszczuchom ma-
rzyło się ciepełko i wygrzewanie w jesiennym 
słoneczku. W lasach nie było też grzybów. 

MATEJKO się kłania wszystkim tym, 
którzy chcieliby poznać tajniki malowania i ry-
sowania. ŁDK organizuje spotkania dla naśla-
dowców wielkiego malarza: 31 października, 
14 i 28 listopada, 12 i 20 grudnia, 9 i 23 stycz-
nia 2017 r., w godz. 15.45-17.15.

BUTLE z gazem na drodze – butle wypa-
dły z samochodu jadącego drogą wojewódzką 
od strony Piotrkowa Trybunalskiego w rejo-
nie wjazdu na S-8, na szczęście nie doszło do 
tragedii, teren zabezpieczyli strażacy z łaskiej 
PSP.
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Violetta Dygasińska – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Małgorzata Kowalska 
– nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Joanna Iwanowska-Stępień – nauczy-
ciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Ewa Ołownia – dyrektor Publicznego Gimna-
zjum nr 2 w Łasku, Maria Małecka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku, Ewa 
Pielucha – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku, Halina Wawrzyniak-Licha 
– dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku (Kolumnie), Anna Niewiadomska – 
nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku (Kolumnie), Katarzyna Mielczarek 
– nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku (Kolumnie), Jolanta Wilczyńska 
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Izabela Knul – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Łasku, Katarzyna Małas – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Kamila 
Prawicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku, Anna Głuszak – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Łasku, Iwona Drożdż – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Ła-
sku, Mirosława Olszewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie, Jolanta Górna 
– nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie, Tomasz Tkaczuk – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Okupie, Anna Kiebała – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Okupie, Anna 
Zybert – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałuczu, Ryszard Klimczak – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Bałuczu, Iwona Czyżyk – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku, 
Dorota Kluczkowska – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku, Anna Mizera – 
dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku, Beata Ochocka – nauczyciel Publicznego 
Przedszkola nr 3 w Łasku, Hanna Waśniewska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 
w Łasku, Kamila Rzeźniczak – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku, Barbara 
Wilk – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 w Łasku, Anna Smolarek – nauczyciel Pu-
blicznego Przedszkola nr 5 w Łasku, Agnieszka Leśniak – dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 6 w Łasku, Joanna Janowska – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 6 w Łasku

WYRÓŻNIENIA DLA NAUCZYCIELI

HONORY DLA PEDAGOGÓW

Burmistrz gminy Elbtalaue nie krył słów 
uznania. Zauważył, iż Niemcy nie obchodzą 
podobnego święta. Nauczycielom życzono 
dużo zdrowia, pogody ducha i sukcesów za-
wodowych. Gratulowano im pasji i wytrwa-
łości w pracy, która niewątpliwie jest misją. 
Uroczystość uświetniły niezwykle radosne 
i kunsztownie przygotowane występy dzieci 
i młodzieży. Tego dnia burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek nagrodził dyrektorów i nauczycie-
li szkół i przedszkoli za osiągnięcia w zakre-
sie dydaktyczno - wychowawczym. Poniżej 
prezentujemy listę nagrodzonych dyrektorów 
i nauczycieli. 

„Panorama” przyłącza się do życzeń i gra-
tulacji!        MJ

Odznaczeni zostali: 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Renata Pacuszka - nauczyciel Przedszkola Pu-
blicznego nr 4 w Łasku, Barbara Wilk - dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku, 
Lesława Szczerkowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Emilia Stępień - na-
uczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku, Joanna Młynarczyk - nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Łasku, Magdalena Zwolińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Ła-
sku,Anetta Szulc - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku, Agnieszka Kubicka - na-
uczyciel Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie, Renata Sawicka - nauczyciel Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Łasku, Alina Lach - nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, 
Elżbieta Borkowska - nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Agnieszka Felcen-
loben - nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku, 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: Elżbieta Zalewska - nauczyciel Przedszkola 
Publicznego nr 4 w Łasku, Renata Popławska - nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 4 
w Łasku, Grażyna Bednarska - intendent Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku, Dorota 
Dominiak - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Ewa Skorek - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łasku, Grażyna Żak - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, 
Jadwiga Warzocha - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku, Iwona Gabara - pedagog 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Majid Mutar - nauczyciel Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Łasku

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: Małgorzata Stępnik - sekretarka Przedszkola 
Publicznego nr 4 w Łasku, Renata Stasiak - nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 5 w Ła-
sku, Anna Smolarek - nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku, Beata Szcześniak 
- nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, Wioletta Rapta - nauczyciel Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Łasku (Kolumnie). 
Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę: Agnieszka Wolska - nauczyciel Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Łasku (Kolumnie).

Dwudziestu siedmiu pracowników jed-
nostek oświatowych prowadzonych przez 
gminę Łask otrzymało w dniu 20 paździer-
nika br. medale z okazji wojewódzkiego 
Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami 

uroczystości byli: Urząd Wojewódzki w Ło-
dzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura 
w Sieradzu. Redakcja „Panoramy” składa ser-
deczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów. 

Łaski Dom Kultury tradycyjnie był gospodarzem obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 
14 października br. sala widowiskowa wypełniła się licznie przybyłymi pedagogami i znamienitymi 
gośćmi. Tegoroczną uroczystość zaszczyciła bowiem swoją obecnością delegacja z Niemiec.
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 – Zajęcia oczywiście rozpoczęły się zgod-
nie z planem, czyli 1 września – mówi dyrektor 
SOSzW w Łasku Krzysztof Ziętala – niezbęd-
na okazała się jednak pomoc nauczycieli i ro-
dziców, którzy ostatni tydzień wakacji pomaga-
li w uporządkowaniu szkoły, aby dzieci mogły 
planowo wrócić do obowiązków szkolnych. 

Remont kosztował blisko 800 tys. zł. Środ-
ki na ten cel przekazał placówce powiat łaski. 
Remont objął wymianę stolarki drzwiowej, 
podłóg, w części szkoły położona jest wy-
lewka, a w klasach i na piętrze - wykładzina. 
Zmodernizowano także instalację elektryczną, 
telefoniczną, monitoring, czujki alarmu. Nie 
mogło oczywiście obyć się bez uzupełnienia 
tynków i malowania pomieszczeń, które dzięki 
odpowiednim kolorom tworzą dobry klimat do 
nauki. Dokonano również częściowej wymia-
ny mebli w klasach. Wyremontowano, także 
sekretariat, pokój nauczycielski oraz gabinet 
dyrektora. 

Oficjalnego otwarcia dokonali przedstawi-
ciele powiatu łaskiego w obecności gości. 

- Szkoła jest jedną z najnowocześniejszych 
w  województwie, a może i w Polsce – po-
wiedziała starosta łaski Teresa Wesołowska. – 
Dziękuję panu dyrektorowi za zaangażowanie, 

SZKOŁA JAK NOWA
29 września br. otwarto oficjalnie wyremontowany budynek szkoły 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku. Prace 
rozpoczęły się na początku lipca i trwały do końca sierpnia. 

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek właściciela, współwłaści-
ciela nieruchomości lub osoby upoważnionej, posiadającej pełnomocnic-
two opłacone w wysokości 17 zł.

Stosowny wniosek, dostępny również na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Łasku, należy złożyć w  sekreta-
riacie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1  
wraz z dowodem opłaty skarbowej, uiszczonej na konto Urzędu Miej-
skiego w Łasku
 -  Bank PEKAO S.A. I O/Łask nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku. Za-
świadczenie można odebrać osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji, 
Zdrowia i Ochrony Środowiska tutejszego Starostwa (Łask,  ul. Połu-
dniowa 1, II piętro, pokój nr 24).

Zaświadczenia są również wysyłane na adres korespondencyjny 
podany we wniosku.

I N F O R M A C J A
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,  która weszła w życie z dniem 30 kwietnia br., starosta wydaje 
zaświadczenia, czy grunt niestanowiący własności Skarbu Państwa objęty jest uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją 
określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

jakie wkłada w prawidłowe funkcjonowanie 
szkoły, oraz całej kadrze pedagogicznej i ro-
dzicom uczniów. Jestem dumna, że mamy taką 
placówkę na swoim terenie. 

Starosta przypomniała, że już w roku ubie-

głym wykonano wiele prac, włącznie z budo-
wą boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni na 
wolnym powietrzu. Władze zapewniły, że to 
nie koniec prac planowanych w SOSzW w Ła-
sku.                Dawid Mataśka

HONORY DLA PEDAGOGÓW



październik 2016 r.

Swoją wizytę w powiecie łaskim goście rozpoczęli w Nadleśnictwie 
Kolumna, gdzie zostali zapoznani z zasadami hodowli i gospodarki za-
równo w lasach prywatnych, jak i państwowych. Mieli okazję obejrzeć 
drzewostany nasienne, ich uprawy, a także sposób pielęgnacji przyszłe-
go drzewostanu docelowego. Leśnicy odwiedzili również rezerwat Jodły 
Łaskie. W siedzibie Nadleśnictwa zapoznali się z działaniem systemu 
przeciwpożarowego w powiecie łaskim i w powiatach ościennych. Wi-
zytę podsumowano w leśnictwie Luciejów, gdzie goście podziękowali 
staroście łaskiemu Teresie Wesołowskiej za możliwość odwiedzenia po-
wiatu, jak również zapoznania się z prowadzoną gospodarką leśną. 

Następnego dnia leśnicy gościli w powiecie bełchatowskim, gdzie 
w Nadleśnictwie Bełchatów zapoznali się z zasadami wylesienia i re-
kultywacji gruntu oraz pracą zwałowarki. W programie ich wizyty zna-
lazło się również zwiedzanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
w Bełchatowie. Zakończenie i podsumowanie wizyty odbyło się 
w szkółce leśnej w Klukach, gdzie goście mieli okazję zobaczyć, w jaki 
sposób produkowane są sadzonki. 

WIZYTA LEŚNIKÓW Z NIEMIEC I UKRAINY
Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ziemia łaska gościła leśników z Badenii 
Wirtembergii z Niemiec oraz z obwodu czerniowieckiego z Ukrainy (19-23 września br.).

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ, DŁUGOŚCI 2,7 KM, 
W MIEJSCOWOŚCI WODZIERADY I NOWY ŚWIAT

Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod na-
zwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Dofinansowanie w ramach Programu wynosi 1 297 
190 zł. Zgodnie z umową zakończenie prac budowlanych nastąpi 30 li-
stopada 2016 r. Wartość zadania – 2 594 380 zł. Zadanie to jest również 
współfinansowane przez gminę Wodzierady w wysokości 402 128 zł. 
Wkład własny powiatu wynosi 895 061 zł.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
BUCZEK – LUCIEJÓW, DŁUGOŚCI OK. 4,8 KM

Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu gminy Buczek 
w wysokości 1 000 000 zł. Ogółem wartość zadania wynosi 2 544 773 zł. 
Wkład własny powiatu - 1 544 773 zł.

REMONT DROGI POWIATOWEJ W SIEDLCACH
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji ze środków bu-

dżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z pro-
dukcji gruntów rolnych, w wysokości 100 490 zł. Wartość zadania ogó-
łem wynosi 217 137 zł.

REMONT DROGI POWIATOWEJ OKUP WIELKI - KOPYŚĆ
Zadanie zrealizowano w ramach własnych środków powiatu. War-

tość ogółem zadania wyniosła 281 329 zł. Przebudowany odcinek drogi 
to 1,5 km.

KONSERWACJA DROGI POWIATOWEJ 
ZDUŃSKA WOLA – PRUSZKÓW 

Prace konserwacyjne objęły blisko 350-metrowy odcinek drogi po-
wiatowej. Wartość zadania to 70 706 zł.

FLESZ INFORMACYJNY
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ 

W WIEWIÓRCZYNIE
Prace dotyczą skrzyżowania ul. Konstantynowskiej z ul. Legionów 

wraz z wykonaniem chodnika i przejścia dla pieszych w Wiewiórczynie. 
Wartość zadania – 17 400 zł

DOKUMENTACJE NA ZADANIA PLANOWANE DO 
REALIZACJI W 2017 ROKU:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ BRZESKI – SĘDZIE-
JOWICE – BUCZEK – WOLA BACHORSKA – BOCIANICHA 
(odcinek długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice. Koszt wy-

konania dokumentacji wynosi 50 430 zł). 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
WIDAWA – WOLA WIĄZOWA – KIEŁCZYGŁÓW 

(odcinek o długości 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle. Koszt 
wykonania dokumentacji wynosi 50 430 zł). 

Na zadania te zostały złożone do Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego wnioski o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego 
pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019”.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI 
BORSZEWICE KOŚCIELNE 

(odcinek o długości ok 2 km. W trakcie opracowania jest dokumenta-
cja techniczna na zadanie planowane do realizacji w 2017 r. przy udziale 
dotacji ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z ty-
tułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Koszt wykonania doku-
mentacji - 8 000 zł.

Była to pierwsza tego typu wizyta studyjna. Urząd Marszałkowski 
planuje dalszą współpracę i wizyty studyjne.          Dawid Mataśka
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Zanim jednak doszło do rozpoczęcia prac, odbyły się liczne rozmowy 
na szczeblu ministerialnym oraz z Polską Spółką Gazownictwa. Obszer-
na korespondencja z władzami spółki trwała kilka lat. Był to niełatwy 
temat, ale za to jaki pożyteczny zarówno dla mieszkańców, jak i dla licz-
nych instytucji, które skorzystają w najbliższej przyszłości z dobrodziej-
stwa, jakim jest ekologiczny i tani gaz ziemny. 

Obecnie trwa budowa nitki gazowej o długości 14,22 km pomię-
dzy miastami Łask i Zelów, roboty koncentrują się między Czestkowem 
i Wolą Buczkowską. Wykonawcą zadania inwestycyjnego są Sieci Ga-
zowe - Horyzontalne Przewierty Sterowane. Zakończenie prac przewi-
dziane jest pod koniec grudnia 2016 roku. Trasa gazociągu przebiega po 
dawnym nasypie kolejowym. 

P.Z.

RUSZYŁA BUDOWA 
GAZOCIĄGU DO BUCZKU I ZELOWA
Marzenia o gazie nabrały realnych kształtów. Rozpoczęły się już pierwsze prace związane 
z budową gazociągu, o który kilka lat tak bardzo zabiegała burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska wraz 
z wójtem gminy Buczek Bronisławem Węglewskim. Wspólne intensywne działania przyniosły wreszcie 
oczekiwany efekt. 

Do szkoły przybyli goście: Zenona Romankiewicz - sekretarz gminy, 
Sławomir Walczak - leśniczy Starostwa Powiatowego w Łasku, Grze-
gorz Dębkowski - przewodniczący Rady Rodziców, Justyna Lis - przed-

CZYTALI „QUO VADIS”
Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Filialnej w Czestkowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza pod patronatem Pary Prezydenckiej. Spotkanie odbyło się 16 września 2016 r.

Podczas sesji Rady Gminy Buczek (13 września br.) radni wyrazili 
zgodę na zawarcie porozumienia z powiatem łaskim na remont dalszego 
odcinka tej drogi, tj. fragmentu z Grzeszyna do Gucina, do drogi wo-
jewódzkiej. Odcinek drogi zostanie wybudowany ze wsparciem gminy 
Buczek w wysokości około 237 tys. zł (50% kosztów tej inwestycji), po-
zostałą kwotę dołoży Zarząd Powiatu Łaskiego, który jest właścicielem 
wspomnianej drogi.

Te dwa odcinki: Malenia-Grzeszyn oraz Grzeszyn-Gucin stworzą 
bardzo ładną drogę o długości ponad 5 km, która ułatwi dojazd miesz-
kańców do drogi ekspresowej S-8. To efekt dobrej współpracy gminy 
Buczek z Radą Powiatu Łaskiego oraz starostą Teresą Wesołowską.

Z.R.

DUŻ A UNIJNA DOTAC JA 
Urząd Marszałkowski w Łodzi udzielił dofinansowania unijnego na  drogi  gminne. Gmina Buczek znalazła się w gronie  76 szczęśliwców 
(z 306), którzy otrzymali dofinasowanie. Kwota dofinansowania to 1,6 mln zł, co stanowi 66% kosztów  budowy drogi Malenia-Grzeszyn. 

stawicielka Rady Rodziców, Edyta Filipczak - przedstawicielka Rady 
Rodziców, Ewa Pawlicka - przedstawicielka Rady Rodziców i Marlena 
Bednarek - przedstawiciel Rady Rodziców.

Uroczyste czytanie rozpoczęła kierownik Agnieszka Badowska, wi-
tając zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli. Ona też zainicjowała 
czytanie, kolejne fragmenty przybliżali słuchaczom zaproszeni goście, 
a także nauczyciele (Zofia Bałuska, Ewa Jędryka) oraz uczennice kl. V 
i VI (Dominika Groblewska i Amelia Michalak).

Pewnym urozmaiceniem spotkania była prezentacja multimedialna 
związana tematycznie z powieścią „Quo vadis”.

Każdy, kto przyniósł własny egzemplarz książki „Quo vadis” mógł 
mieć przybitą okolicznościową pieczęć, wykonaną specjalnie na tę oka-
zję przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Wszyscy uczniowie biorący udział w spotkaniu również otrzymali 
w swoich zeszytach od języka polskiego wpis z pamiątkową pieczęcią. 

Udział w akcji Narodowego Czytania był okazją do przypomnienia 
dzieła Sienkiewicza i ponownego odkrycia wyjątkowego charakteru po-
wieści, a także do zachęcenia uczniów do czytania literatury przez cały 
rok.                  A.B.
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1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżeto-
wych. 

Gospodarka finansowa w I półroczu 2016 roku prowadzona był na 
podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Buczek z dnia 10 grudnia 2015 r. Budżet wynosił po stronie: 

- dochodów 17.021.882 zł 
- wydatków 23.547.900 zł. 
Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosi 

23.233.261,49 zł, zaś plan wydatków 28.082.914,77 zł. 
Realizacja budżetu w I półroczu 2016 rok nastąpiła z zachowaniem 

równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rze-
czowych wynikających z planu rocznego. 

Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2016 r. wykonano w kwo-
cie 12.666.965,44 zł, co stanowi 54,52 %.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia 
się następująco:

- dochody bieżące – plan 20.869.196,49 zł,. wykonanie - 
11.891.433,29 zł, co stanowi 56,98 % planu 

- dochody majątkowe – plan 2.364.065,00 zł, wykonanie - 
775.532,15 zł, co stanowi 32,81% planu. 

W grupie dochodów bieżących najbardziej znaczącymi źródłami 
dochodów są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin, podatek od 
nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, jak również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 
i zlecone. 

W grupie dochodów majątkowych najbardziej znaczącymi źródła-
mi dochodów są wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 12.707.567,48 
zł, co stanowi 45,25 % planu. 

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia 
się następująco:

- wydatki bieżące - plan 18.087.254,77 zł, wykonanie - 9.161.658,62 
zł, co stanowi 50,65% planu, 

w tym: 
1. wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 6.992.426,11 zł., 

z czego: 
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 

3.364.566,50 zł 
 - wydatki na zadania statutowe - wykonanie 3.627.859,61 zł 
2. dotacje na zadania bieżące - wykonanie 388.484,22 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 1.777.007,95zł 
4. wydatki na obsługę długu - wykonanie 3.740,34 zł.
- wydatki majątkowe - plan 9.995.660,00 zł, wykonanie - 

3.545.908,86 zł, co stanowi 35,47% planu.
W I półroczu 2016 r. podejmowane były starania mające na celu po-

zyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie 

środków w wysokości 123.000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki 
zostały przyznane. Obecnie realizowana jest procedura przetargowa na 
realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103106E Wola Ba-
chorska - Czarny Las (na dzień 30.09.2016 zadanie zrealizowano).

- złożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o środki 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na prze-
prowadzenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 103119E w Bu-
czek-Wola Buczkowska”. Pozyskana kwota dotacji to 443.465,00 zł. In-
westycja została już zrealizowana, a środki wpłynęły na konto Gminy 
Buczek.

- złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Departament Infrastruktury Sportowej - na zadanie „Budowa hali gimna-
stycznej z zapleczem” przy Szkole Podstawowej w Buczku. Wnioskowa-
na kwota to 800.000 zł. Obecnie czekamy na podpisanie umowy.

- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacje projektu ekologicznego pn. 
„Akcja recyklingowo-informacyjna pod hasłem: Segregujesz - świat 
ratujesz”. Pozyskano kwotę 21.095,00 zł.

- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacje zadania pn. „Opracowanie 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bu-
czek”. Pozyskano na ten cel kwotę 11.232,00 zł.

- podpisano porozumienie z powiatem łaskim na udzielenie gminie 
Buczek pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi 
gminnej 103119E Buczek - Wola Buczkowska”. Kwota udzielonej po-
mocy to 332.067,15 zł. Środki wpłynęły już na rachunek gminy Buczek.

Łącznie w wyniku starań o pozyskanie środków zewnętrznych bu-
dżet gminy Buczek zasili kwota 1.730.859,15 zł.

2. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu. 
Na dzień 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie 

sprawozdawczym, wielkość przychodów budżetu gminy Buczek na rok 
2016 przedstawia się następująco:

- przychody – plan - 4.849.653,28 zł, wykonanie - 2.437.653,28 zł 
w tym: 
nadwyżka z lat ubiegłych – plan - 1.837.553,28 zł, wykonanie - 

1.837.553,28 zł 
wolne środki z lat ubiegłych – plan - 600.100,00 zł, wykonanie - 

600.100 zł 
kredyty i pożyczki - 2.412.000,00 zł, wykonanie - 0 zł.
W pierwszym półroczu 2016 roku zaciągnięto pożyczkę w WFO-

ŚiGW w Łodzi w wysokości 1.672.000,00 zł. na zadanie inwestycyj-
ne „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków byto-
wych w gm. Buczek”. Kwota pożyczki wpłynie na konto budżetu gminy 
w drugim półroczu 2016 roku. 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku, po zmianach wprowadzonych 
w okresie sprawozdawczym, w budżecie gminy nie planuje się rozcho-
dów.

 3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. 
Gmina Buczek na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w wyso-

kości 600.100 zł. Kwota ta jest umorzona, jednak do momentu wyko-
nania umowy umorzenia, zobowiązanie to widnieje w księgach rachun-
kowych. Planowany termin wykonania umowy umorzenia to rok 2018.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BUCZEK 
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Z gminy Buczek zakwalifikowało się sołectwo Syca-
nów, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realiza-
cję małego projektu lokalnego pn. „Piknik rodzinny z oka-
zji światowych obchodów dnia drzewa”. Głównym celem 
projektu jest stworzenie mieszkańcom sołectwa Sycanów 
miejsca uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, umoż-

PIENIĄDZE DLA SOŁECTWA SYCANÓW
Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali  o przekazaniu kolejnych 150 tys. zł na granty sołeckie. W ten sposób wsparcie 
finansowe uzyskało kolejnych 31 projektów z terenów wiejskich, które znajdowały się na liście rezerwowej. 

liwienie wzajemnego poznania się podczas realizacji 
wspólnego projektu, integracja i aktywizacja społecz-
ności lokalnej. Łączny koszt projektu wynosi 11.000 zł, 
wnioskowana kwota dotacji to 5.000 zł (45,45% war-
tości projektu). 

K.B.
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY BUCZEK 
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na tym wielkim dwudniowym święcie go-
spodyń, które odbyło się tradycyjnie nad brze-
giem licheńskiego jeziora w dniach 10 i 11 
września br., uczestniczyły członkinie Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna. 
Dwudniowe spotkanie miało charakter kultu-
rowy i sakralny. 

WIELKIE ŚWIĘTO GOSPODYŃ
Koncert Eleni, finał konkursu „Kobiety na start”, pokaz unikatowej kolekcji mody „50 lat gospodyń” to główne atrakcje 
VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich. 

Pierwszego dnia gospodynie spotkały się 
na Jarmarku Kulturowym. Przez cały dzień 
można było skosztować kulinarnych specjałów 
przygotowanych przez gospodynie i podziwiać 
występy zespołów. Odbył się też konkurs twór-
czości artystycznej, konkurs kulinarny (zgło-
szono 80 potraw) oraz pokaz kolekcji strojów 
inspirowanych folklorem. 

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich z Bachorzyna zgłosiły do konkursu 
3 potrawy ziemniaczane, w tym roladki na wa-
flu nadziewane farszem ziemniaczanym z do-
datkiem pieczarek, a także drugie z dodatkiem 
kabanosa, podane z sosem czosnkowym i ta-
tarskim oraz pierogi z ciasta ziemniaczanego 
nadziewane serem na słodko . Ponadto Stowa-
rzyszenie do konkursu zgłosiło ciasto – bisz-
kopt w kształcie truskawki o smaku śmietano-
wo – truskawkowym nawiązującym do zagłę-
bia truskawkowego.

Jury oceniło 80 potraw zgłoszonych do 
konkursu i przyznało dla Stowarzyszenia z Ba-
chorzyn 2 nagrody:

- za roladki na waflu nadziewane farszem 
ziemniaczanym - wyróżnienie (dyplom ) i na-
czynie kamienne z pokrywą na smalec

- za ciasto biszkoptowe w kształcie tru-
skawki o smaku śmietanowo – truskawkowym 
- I miejsce (dyplom) i robot kuchenny.

Ponadto członkinie z Bachorzyna na sto-
isku promowały swój region, tj. zagłębie tru-

skawkowe, widoczne było również rękodzie-
ło artystyczne. Podziwiano wyroby kulinarne 
wykonane przez członkinie Stowarzyszenia. 
Dużym zainteresowaniem odwiedzających 
cieszyły się również smaczne krówki i  prali-
ny czekoladowe o smaku truskawkowym. Na 
stoisku Stowarzyszenia można było otrzymać 
również materiały promujące walory gminy 
Buczek 

Gwiazdą wieczoru była ELENI, która swój 
koncert dedykowała kobietom z okazji jubile-
uszu 150-lecia KGW.

Drugiego dnia przy dźwiękach orkiestr dę-
tych, gospodynie przeszły w paradnym koro-
wodzie na teren sanktuarium. W południe w li-
cheńskiej bazylice modlono się w intencji ludzi 
polskiej wsi. W trakcie mszy KGW składały 
dary z tegorocznych plonów. Darem członkiń 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bacho-
rzyna był bochen chleba.

Spotkanie zakończyło się Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego, po której przy pomniku św. 
Jana Pawła II zaśpiewana została „Barka”. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem objęli: abp 
Stanisław Gądecki oraz prezydent Polski An-
drzej Duda wraz z małżonką.

Jak podkreśla Jadwiga Ratajczyk – prezes 
Stowarzyszenia, dzięki licheńskiemu zjazdo-
wi KGW gospodynie z całego kraju mogły się 
spotkać i wymienić doświadczenia.

J.R.

W uroczystości zorganizowanej z inicjaty-
wy mieszkańców udział wzięli: dyrektor Biu-
ra Marszałka Województwa Łódzkiego Marcin 
Młynarczyk, starosta łaski Teresa Wesołowska 
oraz gospodarze gminy Buczek - wójt gminy 
Buczek Bronisław Węglewski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński, rad-
ny Mieczysław Pawlak, sołtys Janina Cieplu-
cha oraz mieszkańcy wsi.

W ramach modernizacji i przebudowy wy-

konano nową nawierzchnię drogi o długości 
1 km oraz wykonano jednostronny chodnik 
z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia 
kamiennego o szerokości 1,5 m.

Na realizacje zadania wartości 301.965,49 
zł gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi (na modernizację dróg rol-
niczych) wysokości 50% kosztów kosztoryso-
wych.

W.Sz.

WAŻNA DLA MIESZKAŃCÓW
DROGA
Uroczyste przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze gminnej Wola Bachorska - Czarny 
Las (2 bm.) zakończyło realizację ważnego dla mieszkańców wsi zadania inwestycyjnego.

KRUS bez tajemnic – można się było o tym przekonać podczas 
szkolenia dla mieszkańców gminy  Buczek, zorganizowanego 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Spotkanie otworzył Bronisław 
Węglewski - wójt gminy Buczek, który cały czas aktywnie w nim 
uczestniczył, oraz Aleksandra Kolasa - kierownik PT KRUS 
w Łasku.

Na spotkaniu omówione zostały sprawy związane z ubezpieczeniem 
społecznym rolników, zasady i tryb zgłaszania wypadków oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy, a laureaci otrzymali 
nagrody.                  I.R.

KRUS BEZ TAJEMNIC
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Organizatorami konferencji byli: Centrum Edukacji i Specjalistycz-
nej Opieki Medycznej CukMed, Stowarzyszenia Edukacji Diabeto-
logicznej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy 
w Łasku. Spotkanie prowadziła Beata Stepanow - prezes Stowarzyszenia 
Edukacji Diabetologicznej. 

Podczas konferencji prof. dr hab. n. med. Jerzego Lobę oraz pre-
zes Beatę Stepanow uhonorowano medalami 35-lecia Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków, które wręczali prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Oddział Rejonowy w Sieradzu Jan Kruszyński i prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Ła-
sku Agnieszka Łukaszewska.

Wśród wykładowców znalazła się diabetolog Małgorzata Loba z Za-
kładu Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, podejmując temat „Terapie cukrzycy”. O „Zakazach i zalece-
niach w żywieniu diabetyka” mówiła Ewa Godlewska, dietetyk z War-
szawy. Wiele pozytywnych emocji wzbudziła nowatorska prezentacja 

JAK WYPRZEDZAĆ CUKRZYCĘ? 
Na tytułowe pytanie podczas II Konferencji Diabetologicznej w Łasku (8 bm.) odpowiadał w wykładzie inauguracyjnym 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii. Uczestników gościł Łaski Dom Kultury, 
a honorowym patronatem objęli konferencję: prof. dr hab. n. med. J. Loba oraz burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 

7 października panie ze Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” (Marzena Grałka - prezes, Agnieszka 
Zalewska, Aneta Dąbrowa i Agnieszka Stos), odwiedziły dzieci z grupy pięciolatków w Przedszkolu Publicznym 
nr 5 w Łasku oraz zaprosiły je do wesołej zabawy z balonikami.

ZABAWA Z „SZUFLANDIĄ”
Wraz z dziećmi wyczarowały balonowe cudeńka. Były zwierzątka, 

kwiaty i wspaniałe ozdoby na włosy dla dziewczynek. Przedszkolaki 
z zachwytem brały udział w zabawie manualnej. Nie tylko nauczyły się 
tworzyć „małe arcydzieła”, ale także liczyć i rozwiązywać zagadki. Do-

skonale integrowały się w tańcach z pszczółkami czy olbrzymią gąsieni-
cą. Projekt „BALONOWE ZOO” sfinansowany jest ze środków gminy 
Łask. Dziękujemy serdecznie.

Barbara Wilk

Pawła Musiałowskiego z Poznania, trenera Fundacji AKSJOMAT, trak-
tująca o wyzwaniach związanych z pracą z pacjentem przewlekle cho-
rym, zatytułowana „Ewolucja czy rewolucja? Skuteczna zmiana w pracy 
z pacjentem”. Natomiast położna Renata Urbanek, edukator ds. diabeto-
logii, przybliżyła temat „Kobieta z cukrzycą a ciąża”, a Róża Szmyt, spe-
cjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego zaprezentowała 
wykład pt. „Stres – aktywność fizyczna a cukrzyca”. 

 Renata Cholerzyńska mówiła natomiast na temat: „Dziecko z cu-
krzycą typu 1 a nowe technologie”. Omówiła cechy charakteru, jakie 
wyostrzają się podczas choroby: odwaga, empatia, rozwaga, odpowie-
dzialność. Pokazała nowe technologie, które ułatwiają samokontrolę.

Po wystąpieniach kilkudziesięciominutowy trening przeprowadziła 
dla wszystkich Natalia Kaciupska z kolumnieńskiej filii Łaskiego Domu 
Kultury. W organizacji konferencji czynny udział brała Beata Chudobiń-
ska, Katarzyna Pietrowska i Agnieszka Rafalska.

Renata Cholerzyńska

Akcję przygotowało Stowarzyszenie En-
tuzjastów Lotnictwa „Grupa  Archeo Łask” 
z którą współpracuje placówka. Jej przedstawi-
ciel pan Adam Marek podarował dzieciom ka-
mizelki odblaskowe przygotowane specjalnie 
dla nich, które wykorzystane zostaną podczas 
spacerów i wycieczek. Złożył także milusiń-
skim serdeczne życzenia z okazji Dnia Przed-

21 września br. wychowankowie Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku 
wzięli udział w akcji „Bezpieczna droga”. 

szkolaka. Starszaki zaśpiewały piosenkę „Zasa-
dy ruchu drogowego”. Dzieci wysłuchały krót-
kiej pogadanki o bezpieczeństwie przekazanej 
przez naczelnika wydziału ruchu drogowego 
KPP podkom. Pawła Romańskiego i przedsta-
wicieli Komendy Powiatowej Policji w Łasku. 
Wzięły udział w praktycznych ćwiczeniach 
poruszania się po drodze z wszystkimi  zapro-

szonymi gośćmi. Za wzorowo przeprowadzoną 
akcję wszystkim serdecznie dziękujemy.

Barbara Wilk
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O pasjach i dorobku Profesora moglibyśmy pisać wiele, bo 
choć spokojny i zdawać by się mogło małomówny, był archeolo-
gicznym gigantem. Na naszej ziemi zapisał się bardzo ważnymi 
badaniami archeologicznymi, które przed laty prowadził w Par-
ku Miejskim, gdzie przed wiekami znajdowała się rezydencja Ła-
skich. Profesor odkrył jej ślady w 1992 roku, opisał je dokład-
nie, co zresztą przedstawiliśmy na łamach „Zeszytów Łaskich” 
(nr 2-3). L. Kajzer interesował się Łaskimi nie tylko w aspekcie 
archeologicznym, pasjonował się tym rodem, doceniając szcze-
gólnie mecenat jego członków. Przed laty na ten temat wygłosił 
w Łasku bardzo interesujący wykład, zwracając uwagę na olbrzy-
mie dla miasta zasługi wielu przedstawicieli tego rodu, nie tylko 
słynnego Jana prymasa.

Jak nas poinformowała prezes ŁUTW Aleksandra 
Tarnowska, Łaski Uniwersytet liczy ok. 180 słuchaczy 
uczestniczących w zajęciach 6 sekcji zainteresowań, 
m.in. informatycznej, plastycznej i sportowej. W ra-
mach zajęć odbywają się m.in. warsztaty literackie, 
nauka języka angielskiego, ćwiczy też zespół wokal-
ny. W nowym semestrze, który rozpoczął się w końcu 
września br., odbędzie się 10 wykładów, nie zabraknie 
też wycieczek, koncertów muzycznych i spotkań inte-
gracyjnych, a także prezentacji dorobku słuchaczy, np. 
sekcja plastyczna pokaże swoje obrazy na wystawie 
w Łódzkim Domu Kultury.

Słuchacze z ŁUTW gościli już wielu znakomitych 
specjalistów z różnych dziedzin wiedzy i nauki, którzy 
przybliżali problemy historii i współczesnego świata. 
Tak będzie i w najbliższych miesiącach. Z pewnością 
wielkim wydarzeniem będzie wizyta w dniu 13 grudnia 
br. Barbary Wachowicz, która opowie o wielkich Pola-
kach. Tematyka opowieści wielkiej znawczyni losów 
Polaków będzie miała związek z kończącym się Ro-
kiem Henryka Sienkiewicza.

Wspomnijmy jeszcze nazwiska tych, którzy przy-
czyniają się do wielkiej aktywności słuchaczy ŁUTW. 
Wiele pań ze ścisłego zarządu działa w nim od począt-
ku istnienia Uniwersytetu. Prezesuje mu wspomniana 
już Aleksandra Tarnowska, wiceprezesami są: Broni-
sława Karolczyk i Danuta Krawcewicz, o finanse dba 
Maria Mańkowska, zaś sekretarzem jest Maria Pawli-

ZMARŁ PROFESOR 
LESZEK KAJZER
25 września 2016 roku zmarł prof. dr hab. Leszek Kajzer, człowiek 
wielu zainteresowań i pasji, ale przede wszystkim archeolog, historyk, 
historyk sztuki, architektury i bronioznawca, uczony światowego 
formatu. Kierował Katedrą Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, był 
twórcą i pierwszym wieloletnim dyrektorem Instytutu Archeologii UŁ. 
Jak mało kto znał się na budownictwie i architekturze obronnej na 
ziemiach polskich w okresie średniowiecza i nowożytności.

Profesor był człowiekiem bardzo uczynnym i życzliwym. Gdy 
zwróciliśmy się do niego w sprawie publikacji wyników badań 
archeologicznych w Parku Miejskim, natychmiast wyraził zgodę, 
prosząc jedynie o to, by miał możliwość wprowadzenia poprawek 
i uzupełnień wynikających z postępu wiedzy na temat Łaskich. 
Oczywiście z wielką satysfakcją umożliwiliśmy profesorowi wzbo-
gacenie i uaktualnienie jego wyników pracy. Ze współpracy z Pro-
fesorem byliśmy zadowoleni tym bardziej, że L. Kajzer wykonał 
wielką robotę zupełnie bezinteresownie.

Profesor interesował się także wieloma innymi obiektami na 
ziemi łaskiej, wspomagał z życzliwością młodych badaczy. Będzie 
go brakowało nie tylko miłośnikom dziejów naszego regionu.

(PO)

ROK AKADEMICKI PO RAZ 9. 
UNIWESYTET TRZECIEGO WIEKU

na. W Zarządzie działają także: Zbigniew 
Andrysiak, Piotr Kolman, Dorota Pawli-
kiewicz (odpowiada m.in. za stronę inter-
netową) i Anna Złomańczuk.

Już po raz dziewiąty Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki. Aż trudno uwierzyć, że ta inicjatywa 
sprzed lat zyskała w grodzie nad Grabią taką popularność i wciąż przyciąga wielu seniorów.

W przyszłym roku ŁUTW świętować 
będzie jubileusz 10-lecia istnienia. Już dziś 
gratulujemy słuchaczom osiągnięć i życzy-
my dalszych sukcesów.   
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30 września br. na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
odbyła się niecodzienna uroczystość. Tego dnia powitano 
uroczyście nowego dowódcę 32. BLT płk. pil. Rafała Zadenckiego.

Takiej chwili towarzyszy zwykle wojskowy ceremoniał, podnoszą-
cy rangę wydarzenia, a także nadzwyczajni goście. Był więc dowódca 
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg Dariusz Malinowski, do-
tychczasowy po. dowódcy 32. BLT ppłk Robert Gurzęda, a także przed-
stawiciele wojska, organizacji kombatanckich, służb i instytucji współ-
pracujących z wojskiem, gospodarzy Łasku, którzy od sześćdziesięciu 
lat zgodnie współpracują z lotnikami, reprezentowała zastępczyni bur-
mistrza Janina Kosman.

Dotychczasowy dowódca Bazy podziękował za wspólną służbę 
i współpracę, stwierdził ponadto, że dorobek będzie przydatny podczas 
dalszej pracy na stanowisku zastępcy dowódcy. Ppłk R. Gurzęda został 
wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP III st. za wybit-
ne zasługi w szkoleniu i dowodzeniu.

„To wielki honor i zaszczyt móc dzisiaj stać przed wami, ale to także 
wyzwanie i olbrzymia odpowiedzialność” – stwierdził na powitanie żoł-
nierzy 32. BLT ich nowy dowódca. Zaapelował jednocześnie do wszyst-

Płk Rafał Zadencki jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dę-
blinie (1991), po którego ukończeniu trafił do Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Sił Powietrznych. Opuścił jej mury w 1995 roku. Jest również 
absolwentem Politechniki Poznańskiej i Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie.

Zawodową służbę pełnił kolejno w 62 pułku lotnictwa myśliw-
skiego w Poznaniu oraz 31. BLT (dowódca 3 eskadry, dowódca eska-
dry wsparcia, starszy inspektor BL i dowódca grupy działań lotni-
czych). W latach 2006-2007 doskonalił swoje umiejętności w USA na 
samolotach T38C i F-16. Posiada pierwszą klasę pilota wojskowego, 
z  ponad 2200-godzinnym nalotem na różnych typach maszyn (m.in. 
Hawk, TS-11, MiG-21) oraz 1200-godzinnym na F-16, może latać 
w każdych warunkach atmosferycznych. Posiada wysokie kwalifika-
cje ogólnowojskowe i specjalistyczne. Swoje umiejętności potwierdza 
podczas najważniejszych ćwiczeń w kraju i za granicą.

NOWY DOWÓDCA 32. BLT

kich żołnierzy, by nadal służyli tak samo jak dotychczas „stanowiąc 
o sile tej Bazy”.

Do licznych życzeń kierowanych tego dnia do nowego dowódcy 
32. BLT dołączył także gen. D. Malinowski życząc mu sukcesów na no-
wym stanowisku, jednocześnie podziękował ppłk. R. Gurzędzie za okres 
wytężonej służby. 

Uroczystość zakończyło odegranie „Marsza Lotników” i defilada pod-
oddziałów. W tle odbywały się loty F-16, co wraz z piękną tego dnia po-
godą tworzyło oryginalną scenerię powitania nowego dowódcy 32. BLT. 
                (PO)

Nowy dowódca 32. BLT pułkownik Rafał Zadencki
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NOWY DOWÓDCA 32. BLT

Za Wasz 1%, za który serdecznie dziękuje-
my, została odnowiona szafa z końca XIX wie-
ku.

Szafa jest konstrukcji sosnowej, ramowo-
-płycinowa i okleinowana orzechem. Zachwy-
cające fronty są wykonane z czeczota orzecho-
wego, a wykończenia politurowo-woskowe. 
Dopiero po renowacji dowiedzieliśmy się, że 
szafa ta pierwotnie była dwudrzwiowa, a nie 
jednodrzwiowa, jak wszyscy myśleliśmy. Jest 
piękna! Stoi na piętrze w sali etnograficznej 
Muzeum i wybornie się prezentuje! Zapraszam 
do obejrzenia. Na dowód zmian przedstawiam 
zdjęcie szafy po renowacji.

To nie koniec dobrych wieści. 1 listopada 

DOBRE WIEŚCI Z TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ
Szanowni Czytelnicy, w tym krótkim artykule z radością podzielę się z Wami samymi dobrymi wieściami, co w tych czasach, 
jak wiecie, jest wyjątkowe. Z pewnością doskonale pamiętacie Państwo, jak Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej obiecało, 
że pieniądze, które wpłyną z przekazanego 1% podatku dochodowego, przeznaczy na działalność Muzeum Historii Łasku. I stało się!

Szafa po renowacji 

2015 roku rozpoczęliśmy nową tradycję w na-
szym kochanym mieście – zorganizowaliśmy 
pierwszą kwestę na cmentarzu. Pieniądze zebra-
ne w tym wyjątkowym dniu przeznaczyliśmy na 
odnowienie pomnika-mogiły dawnych właści-

Stary grób właścicieli Łasku i infułatów (z lewej) i nowy, po tegorocznej renowacji

cieli Łasku i infu-
łatów kościelnych. 
Uporządkowali-
śmy teren, wyko-
naliśmy nową ta-
blicę i  krawężniki 
z granitu. Nowe 
nasadzenia wokół 
mogiły ufundował 
Urząd Miasta.

W tym roku 
również będziemy 
kwestować i ser-
decznie zapraszam 
chętnych miesz-
kańców do zbiórki 
– za zebrane pie-
niądze planujemy 
odnowić kolejne, 
zapomniane za-
bytkowe pomniki 
i groby na łaskim 
cmentarzu. W po-
dzięce za Waszą 
hojność, specjalnie 
dla Was, zorgani-
zowaliśmy wraz 
z Centrum Idei 
ku Humanizmo-
wi koncert Chóru 
INCANTO, który 
odbędzie się w ko-
legiacie 6 listopada 

2016 r. o godz. 19 (niedziela). W imieniu orga-
nizatorów wszystkich serdecznie zapraszam.

Ewa Buss
wiceprzewodnicząca TPZŁ

CO ZROBIONO ZA SPOŁECZNE PIENIĄDZE
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Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służ-
bą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Si-
łach Zbrojnych RP i wobec żołnierzy realizuje zadania przewidziane 
dla Policji. Żandarmeria Wojskowa działa na podstawie Ustawy z dnia 
24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-
rządkowych, która określa zakres działania i organizację oraz uprawnie-
nia i obowiązki żołnierzy ŻW.

Do najważniejszych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapew-
nienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku pu-
blicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miej-
scach publicznych, a także życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego 
przed zamachami naruszającymi te dobra. Ponadto Żandarmeria Woj-
skowa odpowiada za zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
– przez osoby w stosunku do których jest właściwa – oraz innym zja-
wiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii 
w Siłach Zbrojnych. Określone w ustawie zadania obejmują wykrywanie 
przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, 
w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, ujawnia-
nie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów. 
W imieniu ministra obrony narodowej Żandarmeria Wojskowa gromadzi 
i analizuje oświadczenia o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych 
oraz przedstawia wnioski w tym względzie.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą brać czynny udział w zwal-
czaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i li-
kwidować ich skutki oraz czynnie uczestniczyć w akcjach poszukiwaw-
czych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia 
i zdrowia oraz mienia, a ponadto wykonywać inne zadania określone 
w odrębnych przepisach.

Wykonując ustawowe zadania, Żandarmeria Wojskowa współdziała 
ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, 
wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek woj-
skowych i dowódcami (komendantami) garnizonów. W sprawach bezpie-
czeństwa i porządku publicznego współdziała z polskimi i zagranicznymi 
organami i służbami właściwymi w tym zakresie, w tym m.in. z Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami cel-
nymi, organami kontroli skarbowej, Biurem Ochrony Rządu i strażami 
ochrony kolei. Współpracuje i wymienia doświadczenia z policjami woj-
skowymi innych państw.

ŻANDARMERIA WOJSKOWA W ŁASKU
Od dłuższego czasu Łask jest siedzibą nowej formacji wojskowej. Co prawda 
wcześniej jej przedstawicieli można było zobaczyć w mieście, ale nie działali oni 
w takim zakresie jak obecnie. Oto krótka informacja na temat ŻW przygotowana 
specjalnie dla „Panoramy” przez rzecznika prasowego Żandarmerii.

Powierzone zadania Żandarmeria realizuje zarówno w kraju, 
jak i w misjach i operacjach poza granicami państwa. Żołnierze formacji 
służą na stanowiskach w dowództwach polskich kontyngentów wojsko-
wych, w strukturach wielonarodowych pododdziałów policji wojskowej 
oraz jako jednolite, zwarte pododdziały w składzie kompanii manew-
rowych, wykonując zadania w podporządkowaniu narodowym, bądź 
w składzie pododdziałów wielonarodowych.

Dowódcą formacji i przełożonym wszystkich służących w niej żołnie-
rzy jest komendant główny Żandarmerii Wojskowej, który podlega bez-
pośrednio Ministrowi Obrony  Narodowej.

Żandarmerię tworzą: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, 
6 Oddziałów ŻW w: Bydgoszczy, Elblągu, Krakowie, Szczecinie, War-
szawie i Żaganiu, 2 Oddziały Specjalne ŻW w Mińsku Mazowieckim 
i Warszawie, Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim i Oddział 
Zabezpieczenia ŻW.

Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łasku jest jednostką podległą 
Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej. Swoją właściwo-
ścią obejmuje teren województwa łódzkiego. Aktualnie komendantem 
wydziału jest mjr Marek Czernik.

płk Paweł Durka
rzecznik prasowym komendanta głównego 

Żandarmerii Wojskowej

Praktyczne ćwiczenia poprzedzono omówieniem charakterystyki 
i działalności zakładu. W Komendzie Powiatowej PSP w Łasku przed-
stawiono zagrożenia pożarowe występujące na terenie zakładu oraz za-
prezentowano założenia do ćwiczeń. Następnie przedstawiciele powia-
towych służb i inspekcji, służb ratowniczych przemieścili się na teren 
zakładu w Anielinie, gdzie obserwowali ćwiczenia, w których wzięło 
udział 10 zastępów z: Komendy Powiatowej PSP w Łasku i Ochotni-
czych Straży Pożarnych z powiatu łaskiego oraz Policja, Zespół Ratow-
nictwa Medycznego „Falck”.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał gaszenie pożaru zbiornika z cie-
kłym asfaltem i ładowarki kołowej, a także prowadzenie działań przed-
medycznych i medycznych wobec dwóch osób poszkodowanych, w tym 
jednej na wieży technologicznej. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia 
stanu gotowości bojowej zastępów PSP oraz jednostek OSP włączonych 
do KSRG i doskonalenia współdziałania pomiędzy służbami.

st. kpt. Sławomir Wągrowski

TAKI POŻAR MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
W Wytwórni Mas Bitumicznych „Skanska” w Anielinie, gm. Łask, odbyły się „Powiatowe ćwiczenia wybranych jednostek ochrony 
przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz innych służb ratowniczych i współdziałających”.
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Uczestniczący w dyskusji nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, gminy, miejscowy 
proboszcz ks. Dariusz Chlebowski i inne osoby, którym los młodych lu-
dzi nie jest obojętny, doszli do wniosku, że należy zadać sobie pytania, 
czy rzeczywiście wszystko wiemy o młodzieży, z którą pracujemy. Warto 
też zaprosić ich do wspólnej rozmowy, znaleźć czas na wysłuchanie tego, 
co ma do powiedzenia młodzież „spoza” domu kultury, biblioteki, swoje-
go własnego podwórka. 

Spotkanie otworzyła Beata Magdziak - dyrektorka biblioteki realizu-
jącej Program „Równać Szanse”. Wskazała na konieczność współpracy 
lokalnego środowiska na rzecz młodzieży, wiodącej w kierunku tworze-
nia sytuacji, w której młody człowiek z małej miejscowości będzie mógł 
pewniej poruszać się w środowisku, wytyczać sobie cele, realizować 

I GMINNE FORUM NA RZECZ MŁODYCH 
W sali GOK w Sędziejowicach odbyło się I Gminne Forum na Rzecz Młodych (27 września br.) zorganizowane 
w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”. Forum umożliwiło zebranym 
wymianę doświadczeń oraz stworzyło przestrzeń do dyskusji na temat możliwości, jakie daje młodym ludziom 
środowisko lokalne. 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, wy-
znaczonego przez wójta gminy do realizacji tego zadania, do końca wrze-
śnia br. złożono 609 wniosków, w tym 37 drogą elektroniczną. Przyjmo-
wanie wniosków przebiegało bez zakłóceń. Pierwsze środki wypłacono 6 
maja br., a w okresie półrocznego funkcjonowania programu przyznano 

„500+” DLA PONAD 800 DZIECI
Od 1 kwietnia br. gmina Sędziejowice realizuje program „Rodzina 500+”, w ramach którego wypłacane jest świadczenie wychowawcze 
w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. 

Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wójt 
gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski został odznaczony Brązowym Me-
dalem „Za Zasługi dla Policji”. Wręczenie medalu przez komendan-
ta wojewódzkiego policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego odbyło 
się 19 września br. w Łodzi podczas uroczystej akademii połączonej 
z otwarciem wystawy „Policja wczoraj i dziś: 1919 - 2016”, podczas 
której uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi osoby 
zasłużone oraz wyróżnionych policjantów i pracowników cywilnych Po-
licji województwa łódzkiego. 

 Niedawno podczas zakończenia I etapu 23 Wyścigu Kolarskiego 
po Ziemi Łódzkiej „Dookoła Sędziejowic” J. Kotarski otrzymał odzna-
czenie „Za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego” przyznane decyzją prezesa 
Polskiego Związku Kolarskiego.  Gratulujemy!                           (MP)

Fot. KPP Łask

WÓJT Z ODZNACZENIAMI

je, aby następnie móc poczuć smak sukcesu – podobnie, jak młodzież 
z dużych miast. Współorganizatorami przedsięwzięcia były władze gmi-
ny Sędziejowice z obecnymi podczas obrad: wójtem Jerzym Kotarskim, 
przewodniczącym Rady Gminy Dariuszem Cieślakiem oraz sekretarzem 
Mirosławem Potasiakiem. Swoją obecnością zaszczycił także sam ko-
ordynator Programu „Równać Szanse” z Warszawy – Artur Łęga, który 
przybliżył wszystkim założenia Programu, a także przedstawił cel, któ-
ry przyświeca organizacji lokalnych forów w Polsce. Stwierdził on, że 
często nie do końca jesteśmy świadomi, jak wielką rolę odgrywają doro-
śli w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Właśnie dlatego mądre 
przygotowanie młodzieży do dorosłego życia winno uwzględniać realne 
zdefiniowanie ich potrzeb, dostosowanie oferty kulturalno-społecznej do 
ich wieku, zainteresowań oraz pełną gotowość do wspierania ich rozwoju 
w każdym aspekcie. 

Zajęcia warsztatowe odbywały się pod kierunkiem certyfikowanej 
trenerki Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Centrum OPUS 
Wioletty Gawrońskiej. Uczestnicy dyskutowali, pracowali w grupach, 
rozważając, jakie są zasoby naszego środowiska lokalnego dla młodzieży 
w trzech obszarach: edukacja, oferta spędzania czasu wolnego przez mło-
dzież oraz współpraca lokalna na rzecz młodych. Zastanawiali się także, 
na ile działalność młodych, ich potrzeby, zainteresowania widoczne na 
zewnątrz są zgodne ze stanem faktycznym, co wiemy o ich problemach, 
barierach, które ograniczają ich rozwój; rzeczywistych potrzebach, czy 
pochylamy się nad nimi, poświęcając im wystarczająco dużo czasu? Spe-
cjalna grupa inicjatywna spontanicznie zawiązana pod koniec spotkania 
spróbuje „znaleźć” młodych, w których tkwi nierozbudzony bądź niedo-
strzeżony potencjał, wypracować narzędzia do badania ich potrzeb i pro-
blemów – to pozwoli na szerszą współpracę z młodymi w środowisku 
lokalnym. Uczestnicy kończyli forum z przeświadczeniem, że warto pod-
jąć starania w celu opracowania szczegółowej diagnozy lokalnej, która 
będzie podstawą dalszych wspólnych przedsięwzięć. 

Inf. i fot. GBP Sędziejowice

decyzją świadczenia wychowawcze 609 rodzinom na 808 dzieci, na łącz-
ną kwotę 2.236.176 zł. Wynika z tego, że w skali całej gminy na ogólną 
liczbę 1160 zameldowanych na pobyt stały dzieci w wieku do 18 roku 
życia w ramach programu  wsparciem objęto blisko 70 procent dzieci.  
                  (MP)
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Nie zabrakło, jak zawsze, strojów i rekwi-
zytów z epoki antycznej. Dzięki uprzejmości 
właściciela Stajni „Stokrotka” Andrzeja Kilań-
czyka, czytający mogli przywdziać tuniki, togi, 
zbroje czy hełmy. Ponadto 28 września br. sta-
cjonujące przed centrum kultury dwa rydwany 
ze starożytnych czasów zachęcały do udziału 
w odbywającej się akcji sędziejowickiego czy-
tania.

Obok wielu czytelników biblioteki, którzy 
zgłosili swój udział w akcji, czytali też radni, 
kierownicy jednostek gminnych, wójt, sekre-
tarz, podopieczni ŚDS, uczniowie z ZSO oraz 
ZSR w Sędziejowicach - Jesteśmy dumni z tak 
„zaczytanej” gminy - powiedziała Beata Mag-
dziak, dyrektor sędziejowickiej książnicy.

(GBP)

„QUO VADIS” W ANT YCZNE J SCENERII
Tradycyjnie organizacją Narodowego Czytania, odbywającego się pod patronatem prezydenta RP, w gminie 
Sędziejowice zajęła się Gminna Biblioteka Publiczna. Tym razem zgodnie z wyborem Polaków, były to obszerne 
fragmenty powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis” – czytane z podziałem na role. 

 

Wśród czterech nagrodzonych przedstawicieli bibliotek znalazła się Beata Magdziak - 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. Na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Łodzi otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną 
przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

Gratulujemy docenienia podejmowanych działań w dziedzinie czytelnictwa i rozwoju kultury 
na rzecz sędziejowickiej społeczności i życzymy kolejnych trafionych pomysłów.

(MP)

ODZNAKA DLA DYREKTORA GBP 
W Pałacu Herbsta w Łodzi podczas inauguracji sezonu kulturalnego 
2016/2017 w województwie łódzkim marszałek województwa 
łódzkiego Witold Stępień wręczył odznaki i nagrody zasłużonym 
twórcom oraz pracownikom instytucji kultury. 

Jak nas poinformowano w GOPS, do tej formy pomocy zakwalifi-
kowano 440 osób z gminy Sędziejowice. Dystrybucja żywności odbywa 
się w pomieszczeniach GOK w Sędziejowicach i realizowana jest przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Transport trady-
cyjnie zadeklarował nieodpłatnie właściciel Zakładu Wędliniarskiego 
w Lichawie Władysław Gabrysiak.           GOPS

POMOC Ż Y WNOŚCIOWA 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice podpisało z  Bankiem Żywności w Łodzi kolejną umowę na realizację 
zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. 
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W Zespole Szkół w Widawie inauguracji 
nowego roku szkolnego dokonała dyrektor Re-
nata Graczyk, przy udziale samorządowców: 
przewodniczącego Rady Gminy Widawa Ry-
szarda Bruzdy oraz zastępcy wójta Agnieszki 
Galuś. Szczególnie serdeczne słowa skierowa-
ne zostały do małej w tym roku, bo 13 osobo-
wej grupy najmłodszych uczniów, którzy wraz 
ze swoimi rodzicami po raz pierwszy święto-
wali początek roku szkolnego. Zebranym na 
dziedzińcu widawskiej szkoły czas umilił krót-
ki występ nawiązujący do rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, przygotowany przez grupę 
gimnazjalistek.

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Cho-
ciwiu oraz w Społecznej Szkole Podstawowej 
w Restarzewie Cmentarnym został zapocząt-
kowany mszą sprawowaną przez ks. Zbignie-
wa Dyksa, z udziałem wójta Michała Włodar-
czyka, Jadwigi Kaczmarek i Katarzyny Łącz-
nej - dyrektorek obydwu placówek, nauczycie-

UCZNIOWIE WRÓCILI DO SZKÓŁ
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli 1 września nowy rok 
szkolny 2016/2017. W inauguracji nauki w szkołach gminy Widawa wzięli udział uczniowie z rodzicami, 
nauczyciele oraz pracownicy szkół, jak również przedstawiciele widawskiego samorządu oraz księża.

li, dzieci i młodzieży. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 
na dziedzińcu chociwskiego zespołu szkół i dokonała go dyrektor Jadwi-
ga Kaczmarek oraz wójt Michał Włodarczyk.  Uczestnicy uroczystości 
wysłuchali krótkiego występu, przygotowanego pod okiem Katarzyny 
Nawrot-Raszewskiej przez jej podopiecznych gimnazjalistów.

1 września 2016 roku rozpoczął się ważny etap w historii Szkoły 
Podstawowej w Ochlach. Placówka ta stała się filią Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Chociwiu. Rok szkolny 2016/2017 tradycyjnie przy-
witano mszą w miejscowej kaplicy, którą odprawił widawski proboszcz 
ks.  Jarosław Leśniak. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej, 
gdzie oprócz powitania nowego roku, powitano także nowego wicedy-
rektora - panią Annę Brocką. Uroczystego powitania dokonał wójt gminy 
Widawa Michał Włodarczyk, który wypowiedział także wiele ciepłych 
słów do całej społeczności szkolnej. Na uroczystości nie zabrakło rów-

nież części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klasy VI wraz 
z opiekunami panią Sylwią Gac i panią Joanną Ratowską. Wierszem 
i piosenką młodzi artyści pożegnali lato i wakacje.

Po apelu, uczniowie wraz z opiekunami i wychowawcami udali się 
na spotkania w poszczególnych klasach. Pocieszającym dla uczniów 
niech będzie fakt, iż kolejne wakacje rozpoczną się już 23 czerwca 2017 
roku, a nie jak wcześniej zakładano - 30 czerwca.

UG



WYREMONTOWANO DROGĘ 
W RESTARZEWIE 
ŚRODKOWYM
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Celem tego balu będzie pomoc w zebraniu środków dla 7-letniej 
mieszkanki gminy na zakup sprzętu MOTO-MED, dającego możliwość 
rehabilitacji dziewczynki w warunkach domowych. Sprzęt pozwoli po-
konać uczucie zmęczenia, poprawi samopoczucie psychofizyczne oraz 
złagodzi skutki braku ruchu.

Komitet Organizacyjny II Balu Charytatywnego w Widawie zwra-
ca się z prośbą o wsparcie powyższej akcji charytatywnej na rzecz Asi 
Biniek poprzez przekazanie przedmiotu, który mógłby posłużyć jako 

przedmiot licytacji na balu lub dokonać wpłaty na konto Asi Biniek 
89894400030000208820000010 z dopiskiem: dla Joanny Biniek 126/B 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Jeśli macie Państwo życzenie przekazania przedmiotu na licytację, 
szczegółowych informacji udziela kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Widawie – Agnieszka Leopolska 43 672 11 61.

GOPS

W dniu 26 listopada br. w Widawie odbędzie się II BAL CHARYTATYWNY, tym razem na rzecz ASI 
BINIEK, organizowany przez wójta gminy Widawa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie 
i Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.

W minionym czasie dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy 
Widawa wzbogaciły się o nowy sprzęt. Dzięki uzyskaniu dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi wójtowi gminy udało się zakupić dwie motopompy 
pożarnicze marki Tohatsu M16/8. Zostały one przekazane do jednostek 
w Widawie i Brzykowie. Całkowity koszt zakupu wspomnianych mo-
topomp wyniósł 59 532 zł, z czego 40%, czyli 23 812,80 zł, pochodzi 
z dotacji uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi.

MO

7 października br. oddano do użytkowania ko-
lejny odcinek wyremontowanej drogi gminnej 
w Restarzewie Środkowym. Na ten cel gmina 
Widawa wydatkowała ponad 360 tys. złotych. 
Staraniem władz gminy przedsięwzięcie uzy-
skało dofinansowanie z budżetu województwa 
łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych i Leśnych. 60% kosztów inwesty-
cji zostanie zrefundowanych gminie Widawa. 
Przebudowa obejmowała remont podbudowy 
i ułożenie nowego dywanika asfaltowego na 
długości 1604 m. Wykonane zostały również 
zjazdy do nieruchomości oraz nowy przepust 
drogowy.           JP

AKCJA CHARYTATYWNA DLA ASI
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Potem odbyło się uroczyste przyjęcie F-16 
na łaskim lotnisku. To był ważny moment dla 
tego lotniska, bo oznaczał zapoczątkowanie 
długiego procesu przebudowy obiektu istnieją-
cego tu od połowy lat pięćdziesiątych. Wbrew 
niektórym opiniom lotnisko pod Łaskiem nie 
przestało istnieć, wprost przeciwnie – zostało 
zmodernizowane i dostosowane do standardów 
NATO-owskich.

Warto przypomnieć dzieje F-16. Maszy-
ny te najpierw produkowane były na potrzeby 
sił powietrznych USA (od 1978 r.). Pierwszy 
lot seryjnej maszyny odbył się 7 sierpnia 1978 
roku. Do końca lipca br. wyprodukowano łącz-
nie 4573 egzemplarze tego wielozadaniowego 
samolotu odrzutowego.

Oczywiście najwięcej maszyn posiadają 
amerykańskie siły powietrzne (2231), do dziś 
lata tam prawie 1000 maszyn. Drugim pod 
względem liczby maszyn odbiorcą F-16 jest 
Izrael, który nabył od USA 362 egzempla-
rze. Maszyny te eksploatowane są także m.in. 
w Turcji, Egipcie, Korei Południowej, Tajwa-
nie, Pakistanie, Jordanii i Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich, zamierza je kupić również 
Oman. Planuje się, że zakończenie produkcji 
F-16 nastąpi w przyszłym roku.

Choć ta wielozadaniowa maszyna liczy 
sobie już kilkadziesiąt lat, nie oznacza to, że 
wciąż latają egzemplarze z przestarzałym tech-
nicznym wyposażeniem. Przez cały ten okres 
maszyna ta była modernizowana i do Polski 
trafiła właśnie seria znacznie unowocześnio-

T O  J U Ż  1 0  L ATAKCJA CHARYTATYWNA DLA ASI
To już 10 lat! 8 i 9 listopada 2006 roku na lotnisku w Krzesinach wylądowały cztery samoloty F-16. Zapoczątkowało to dostawę dla 
naszego kraju 48 maszyn, które odmieniły oblicze polskiego lotnictwa wojskowego. W tej uroczystości przyjęcia F-16 uczestniczył 
prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką oraz gen. broni Stanisław Targosz, ówczesny dowódca sił powietrznych. 

Na 

na. Przewiduje się, że każdy egzemplarz może 
przebywać w powietrzu łącznie 8000 godzin. 
To dopuszczalny okres eksploatacji F-16.

W ramach umowy o zakupie F-16 podpi-
sanej przez Polskę 18 kwietnia 2003 roku, do 
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach 
trafiło 36 maszyn, zaś do łaskiej 32. Bazy – 16. 
Nasi lotnicy bardzo sobie chwalą te maszyny.

W tym roku nie było pikniku na naszym 
lotnisku, więc nie było też okazji do ogląda-

nia tych maszyn. A szkoda, bo Polacy kochają 
lotnictwo i pilotów. Przypominamy za to kilka 
danych o F-16: maszyna ta może maksymal-
nie osiągnąć szybkość 2300 km/h, optymalna 
prędkość przelotowa – 1000 km/h, minimalna 
prędkość, przy której samolot zachowuje ste-
rowność, wynosi 233 km/h, maksymalna pręd-
kość wznoszenia – 310 m/s, maksymalny pułap 
– 15240 m. 

(PO)

Ten obiekt stojący w pobliżu łaskiego drew-
nianego kościółka, przy drodze do dworca 
PKS, pamięta wielu mieszkańców grodu nad 
Grabią. Zniknął przed laty, bo był w złym sta-
nie technicznym. Zasłużył się łaskowianom 
jako siedziba pierwszej w dziejach (i jedy-
nej) elektrowni miejskiej, a także jako maga-
zyn i zaplecze dla ratowanego w sąsiedztwie 
drewnianego kościółka.

W widocznym na zdjęciu budynku mie-
ściła się przed wojną elektrownia mecha-
niczna. Każdego dnia przez kilka godzin 
dostarczała prądu wytwarzanego dzięki mo-
torom. Dzięki masowej elektryfikacji elek-
trownia stała się zbyteczna, dlatego budynek 
dawnej elektrowni służył potem innym ce-
lom. Na szczęście w redakcyjnym archiwum 
zachowały się fotografie dawnej łaskiej elek-
trowni.

(Saw.)

ŁASK MIAŁ SWOJĄ ELEKTROWNIĘ
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Historia to świadek dziejów, ale trzeba pamiętać o tym, że wyda-
rzenia i ludzie żyją tak długo, dopóki je wspominamy i o nich mówimy. 
W tym roku mamy szczególną okazję, aby mówić o ciekawej i bogatej 
historii szkolnictwa w Łasku. Historia oświaty w naszym mieście liczy 
już pięć wieków, bo Jan Łaski, kanclerz wielki koronny i arcybiskup 
gnieźnieński, szkołę parafialną przy łaskim kościele założył już na prze-
łomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XVI wieku. Ale w pełnych 
ramach organizacyjnych ustroju szkolnego, szkoła w Łasku powstała 
równo 200 lat temu. 

Szkoła elementarna została utworzona w 1816 roku, z inicjatywy 
ówczesnego dziedzica miasta Piotra Czołhańskiego. 12 września 1816 r. 
zwołał on zebranie, w którym uczestniczyli: proboszcz parafii łaskiej, 
burmistrz miasta Bogumił Orłożeński oraz po dwóch przedstawicieli 
mieszkańców miasta – Polaków, Żydów i ewangelików.

Akt założenia szkoły elementarnej w Łasku pod nazwą „Urządzenie 
szkoły w mieście Łasku”, podpisany dnia 12 września 1816 roku przez 
dziedzica majętności łaskiej – Piotra Czołhańskiego oraz proboszcza in-
fułata kolegiaty łaskiej – Jana Kołdowskiego, wysłano prefektowi depar-
tamentu kaliskiego do zatwierdzenia przez Wysoką Komisję Rządową 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dokument ten znajduje 
się w Archiwum Państwowym w Sieradzu, jako Akta Szkoły Elementar-
nej w Łasku – pod sygnaturą 7.

W Łasku powstała jednoklasowa, trzyletnia szkoła elementarna, 
w której edukację i wychowanie powierzono nauczycielowi świeckiemu 
oraz klerykowi z łaskiej kolegiaty. Szkoła na początku swej działalności 
nie miała stałej siedziby, a pomieszczenia do nauki były wynajmowane 
w domach prywatnych. Budynek szkolny wzniesiono dopiero po roku 
1860. Był to parterowy obiekt murowany, w którym mieszkali też wika-
riusze. Znajdował się on na placu między łaskim kościołem a miejsco-
wym cmentarzem.

Pierwszym nauczycielem szkoły elementarnej w Łasku został Fran-
ciszek Wesołowski. Uczył w niej nieprzerwanie do 1857 roku, pełnił on 
również funkcję ekspedytora poczty łaskiej. Nauczycielką robót kobie-
cych, wprowadzonych do szkoły w 1843 roku, była przez 20 lat Wiktoria 
Mrokowska.   

Na początku istnienia łaskiej szkoły nauczyciel pobierał pensję 
w wysokości 600 zł rocznie, później było to 60 rubli srebrem. Od 1836 
roku pensja nauczyciela wynosiła 120 rubli srebrem rocznie, nauczyciel-

200 LAT SZKOLNICTWA W ŁASKU

Jak już informowaliśmy, Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa – Grupa 
„Archeo” remontuje kolejną maszynę, która trafi  na ekspozycję muzealną. 
Jest to samolot odrzutowy szkolno-treningowy TS „Iskra”, z wielką sympatią 
traktowany przez naszych pilotów. „Iskry” latały też pod łaskim niebem.

ODMŁADZANIE TS „ISKRA”

„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi” – ta myśl  Normana Daviesa brytyjskiego historyka, piszącego 
o historii Polski, jest ważna dla tych, którzy chcą z historii uczyć się i wyciągać wnioski na przyszłość.

ki 45 rubli, a stróża szkolnego 4 ruble i 50 kopiejek. Burmistrz otrzymy-
wał w tym czasie 150 rbs rocznie, kasjer miejski – 90 rbs. 

Obszerne informacje dotyczące pracy nauczyciela oraz wyposażenia 
łaskiej szkoły zawiera „Rapport o stanie Szkoły Elementarnej Rządo-
wej w Łasku za rok szkolny 1845/6”.  Raport podpisał opiekun szko-
ły. Wymieniono w nim m.in. „utensylia”, czyli sprzęty, które posiadała 
szkoła. Były to: tablica do pisania i rachunków, stół długi drewniany, 
stołki drewniane i cztery ławki podwójne. Z tego zestawienia widać, jak 
ubogie było wyposażenie ówczesnej szkoły elementarnej. Opiekun od-
notował istnienie w szkole trzech oddziałów. W łaskiej szkole naukę po-
bierało wtedy 90 uczniów - 60 chłopców i 30 dziewcząt, wśród których 
2 było stanu szlacheckiego, 86 – stanu mieszczańskiego i 2 – wiejskiego.

W latach czterdziestych XIX wieku skłóceni spadkobiercy dziedzica 
Czołhańskiego zaniedbali dobra łaskie i doprowadzili do znacznego ich 
zadłużenia. Opiekun szkoły bardzo często musiał interweniować u ad-
ministratora majątku o dostarczanie drewna opałowego w zimie i wy-
mianę zniszczonych sprzętów szkolnych. 

W drugiej połowie XIX wieku do szkoły elementarnej w Łasku 
uczęszczało nieregularnie, w zależności od pory roku, od 60 do 90 
uczniów. Cały czas pracował w niej tylko jeden nauczyciel, dopiero na 
początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku zatrudniono drugiego pe-
dagoga. Była to jedyna placówka edukacyjna w mieście, aż do ostatniej 
dekady XIX wieku, kiedy to powstała prywatna dwuklasowa pensja żeń-
ska pani Jurkowskiej.

Przed I wojną światową nazwa szkoły brzmiała: Łaska Miejska Mę-
ska Jednoklasowa Początkowa Szkoła. W 1912 r. została ona przenie-
siona do nowego, dwupiętrowego budynku przy ulicy Piotrkowskiej - tu 
gdzie mieści się teraz Szkoła Podstawowa nr 1. Po odzyskaniu niepodle-
głości po I wojnie światowej stała się ona koedukacyjną, siedmioklaso-
wą Publiczną Szkołą Powszechną nr 1. 

Pierwsza szkoła średnia w Łasku została utworzona 28 maja 1916 
roku uchwałą Rady Miejskiej w Łasku. Najpierw było to Progimnazjum 
Filologiczne, a później decyzją Sejmiku Powiatu Łaskiego, który przejął 
nadzór nad szkołą, w 1921 roku stało się Powiatowym Gimnazjum Ko-
edukacyjnym imienia Tadeusza Kościuszki. Kontynuatorem chlubnych 
tradycji tej szkoły jest I Liceum Ogólnokształcące w Łasku, które nie-
dawno obchodziło 100-lecie swego istnienia.

Marek Ćwiek
prezes Oddziału ZNP w Łasku

Remont potrwa zapewne wiele miesięcy, ale według zapowiedzi pasjonatów lotnictwa 
ze wspomnianej grupy, maszyna powinna być jak nowa w przyszłym roku.        (po)

Fot. Archeo
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Wiele minionych pokoleń pozostawiło 
nam w spadku sporo śladów swojego istnienia, 
o czym chyba najwięcej mogą powiedzieć ar-
cheolodzy i historycy. Do naszych czasów nie 
przetrwały jednak owe zapachy, które towa-
rzyszyły naszym przodkom. W gruncie rzeczy 
nie wiemy, jak pachniał dawny Łask, czy było 
w nim gwarno, czy cicho. O tych sprawach 
dowiadujemy się najczęściej ze źródeł pośred-
nich, pamiętnikarskich opisów.

Autor listu przypomina przy okazji, 
ze w okresie międzywojennym ówczesny sa-
morząd planował wybudować łaźnię miejską, 
ale z tych planów nic nie wyszło, bo w kasie 
miejskiej brakowało pieniędzy, ale też miesz-
kańcy nie garnęli się do wsparcia takiej in-
westycji. Wielu bowiem uważało, że kąpiel 
w Grabi jest znacznie lepsza i zdrowsza, a do 
tego bezpłatna… „A przy okazji wdzięczny 
będę panu za wyjaśnienie, czy w naszym Łasku 
bezpowrotnie zginęły niezbyt przyjemne zapa-
chy z przeszłości”.

Ten temat poruszałem już na łamach „Pano-
ramy”, bo jest on niezwykle frapujący z punk-
tu widzenia historyka, ale za to mniej cieka-
wy w porównaniu np. z dziejami Łaskich czy 
losami cennych zabytków. Zacznijmy jednak 
od owych zapachów i stanu sanitarnego mia-
sta. Czytelnik ma racje, że stan sanitarny Ła-
sku przez wieki pozostawiał sporo do życzenia, 
ale nie było to nic nadzwyczajnego w tamtych 
czasach. Zachowały się opisy znacznie więk-
szych miast niż Łask, a nawet stołecznego Kra-
kowa, gdzie mieszkańcy wylewali płynne nie-
czystości przez okna na ulicę, wprost na głowy 
przechodniów. To nie przypadek, że w tam-
tych czasach zarazy dziesiątkowały ludność. 
Przecież ścieki wędrowały do studzien z pitną 
wodą…

Przez wieki Łask bardziej przypominał 
wieś niż miasto z prawdziwego zdarzenia, takie 
chociażby jak królewski Piotrków czy Sieradz. 
Do tego Łask nie posiadał murów obronnych 
i był raczej miastem biednym. Choć właścicie-
le miasta robili wiele, by je rozwijać, na ogół 
efekty tych starań były dalekie od oczekiwań 
i ambicji. To nie przypadek, że właśnie w Ła-
sku mieszkało tak dużo ludności żydowskiej, 
a wynikało to z tego, że właściciele zachęcali 
Żydów do osiedlania się na tym terenie, stwa-
rzając im niezłe warunki do funkcjonowania. 
A wynikało to jedynie z wyrachowania: lud-
ność ta była aktywna gospodarczo, płaciła 
podatki, troszczyła się o pomnażanie swojego 
majątku, przy okazji zwiększając zyski wła-
ściciela miasta. Z kolei mieszczanie bardziej 
byli rolnikami niż inteligentami i klasą średnią, 
jak byśmy ich dziś określili.

NIE TYLKO ZAPACHY…
Jeden z Czytelników napisał do mnie list, w którym odnosi się do historii Łasku prezentowanej w tym cyklu. Pan Mateusz twierdzi, 
że niejednokrotnie czytał o ciekawych postaciach i zdarzeniach, ale rzadko zdarzało mu się znaleźć historie kontrowersyjne i wstydliwe 
dla miasta i jego mieszkańców. A za takie uważa choćby brak troski o należyty stan sanitarny. „Przez wieki jedynym sposobem 
pozbywania się płynnych nieczystości były uliczne rynsztoki i kanały. W mieście w którym w pewnym okresie dominowały garbarnie, 
oznaczało to niesamowity smród i zagrożenie dla zdrowia mieszkańców” – pisze Czytelnik.

Wszystko to jednak nie sprzyjało rozwo-
jowi miasta, które w niektórych okresach, 
szczególnie po pożarach i innych klęskach 
elementarnych, walczyło raczej o przetrwanie. 
Ze starych opisów wynika, że niejednokrotnie 
zmniejszała się liczba ludności, a wiele placów 
i domostw było opuszczonych. W tej sytuacji 
nie było mowy o wprowadzaniu w życie różno-
rodnych nowinek, które mogłyby np. poprawić 
stan sanitarny miasta.

W królewskim Piotrkowie budowano wo-
dociągi. Na drewniane rury w tym mieście nie-
jednokrotnie natrafiali archeolodzy, takie urzą-
dzenia odkryto także w Sieradzu, nie wykopa-
no ich dotąd w Łasku. Miasto było zbyt biedne, 
by fundować sobie tego typu usprawnienia. 
Tym bardziej brakowało kanalizacji.

Brak murów obronnych i ścisłej zabudowy 
miejskiej miał jednak i dobre strony, bo Łask 
w przeciwieństwie np. do Krakowa czy Piotr-
kowa, był znakomicie przewietrzany, ponadto 
ścieki i wody deszczowe bez przeszkód spły-
wały do Grabi. Każda solidna burza i ulewa 
były dobrodziejstwem dla miasta, bo oczysz-
czały Łask zabierając tony nieczystości. 

Właściciele Łasku dostrzegali wszystkie 
mankamenty. Teofil Wojciech Załuski w swo-
jej „Ordynacji”, wzorem innych ośrodków 
w kraju usiłował wprowadzić nowocześniej-
sze formy urządzenia i funkcjonowania miasta, 
choćby na polu walki z „czerwonym kurem”. 
Choć wiele z proponowanych rozwiązań sta-
nowiło krok do przodu, w praktyce napotykały 
na liczne bariery. Dotyczyły one choćby studni 
w centrum miasta, które miały dostarczać wodę 
w przypadku pożaru, ale i ułatwiać codziennie 
życie mieszkańców. Brakowało jednak po-
wszechnego zrozumienia dla proponowanych 
rozwiązań, a także pieniędzy. 

Dziedzic Zduńskiej Woli miał takie same 
kłopoty jak wcześniej w grodzie nad Grabią 
Łascy i ich następcy. Złotnicki jednak posta-
wił na przemysł i przybyszów z Niemiec, któ-
rzy przywieźli warsztaty tkackie i zapoczątko-
wali przemysł włókienniczy. Nieśmiałe próby 
uprzemysłowienia Łasku okazały się jednak 
niewypałem, za to w XIX i XX wieku nieźle 
rozwijało się rzemiosło, szczególnie to związa-
ne z przetwórstwem skór.

Samo rzemiosło było jednak mizernym 
środkiem miastotwórczym, stąd brak w Ła-
sku poważniejszych inwestycji komunalnych, 
a w efekcie niezbyt ciekawy obraz miasta przed 
1939 rokiem. Niestety, nie było w Łasku ani ka-
nalizacji, ani wodociągów, nawet elektryfikacja 
okazała się dobrodziejstwem tylko dla nielicz-
nych mieszkańców. Zatem próba wyrwania się 
z tego marazmu choćby poprzez wybudowanie 

wspomnianej łaźni miejskiej, nie mogła zakoń-
czyć się sukcesem.

Czy dziś pozbyliśmy się już tych niezno-
śnych zapachów na ulicach Łasku? Jeszcze 
niedawno, zanim przebudowano łaski rynek 
nadając mu aktualny wygląd, a przy okazji bu-
dując kolektor sanitarny, nie było kanalizacji 
i w efekcie niejednokrotnie należało zatykać 
nos. Sytuacja zmieniła się na lepsze, bo od kil-
kudziesięciu lat miasto posiada oczyszczalnię 
ścieków i systematycznie przybywa kolekto-
rów odprowadzających ścieki. Poprawiła się 
też sytuacja w Kolumnie, która przez lata sta-
nowiła bombę ekologiczną z setkami szamb, 
które wreszcie zastąpiła kanalizacja z prawdzi-
wego zdarzenia.

Jak zatem naprawdę było z tym zapacha-
mi? Niestety nie brakowało owych „swojskich 
zapachów”, wszak ścieki płynące ulicami były 
czymś normalnym, a ponadto w centrum mia-
sta były gospodarstwa rolne, w których hodo-
wano świnie i krowy. To wszystko sprawiało, 
że przybysze pojawiający się w  takich mia-
stach jak właśnie Łask narzekali na owe „swoj-
skie zapachy”, w przeciwieństwie do miejsco-
wej ludności, która się do nich przyzwyczaiła. 
Tak samo było później, gdy rozwinęło się gar-
barstwo i smród z rozkładających się skórnych 
odpadów dla przybyszów był nie do zniesienia.

Bądźmy jednak sprawiedliwi i bardziej wy-
rozumiali. Dziś także w wielu wsiach, szcze-
gólnie tam, gdzie prowadzona jest na dużą ska-
lę hodowla zwierząt, specyficzne zapachy są 
czymś normalnym.

Jednak nie tylko nieznośne zapachy drażni-
ły wielu przybyszów. Rzadko mówi się o decy-
belach, które, wbrew pozorom, dawały się we 
znaki i przed wiekami. Tak, tak – co prawda nie 
było wówczas samochodów, tramwajów czy 
pociągów, a także potężnych maszyn, ale ha-
łas i tak był czasami mocno uciążliwy. Miesz-
kańcy starego Krakowa narzekali na niektó-
rych rzemieślników, choćby cieśli i stolarzy, 
którzy nie pozwalali wieczorami wypoczywać 
w spokoju, w Piotrkowie, do którego na obrady 
Trybunału Koronnego zjeżdżali liczni Polacy, 
szerzyły się burdy i pijaństwo, mieszkańcy za-
mykali okna, by choć trochę zmniejszyć hałas 
pochodzący z pijackich śpiewów i awantur. Za-
pewne podobnie było i w Łasku, choć nie nale-
ży zapominać, że miasteczko było niewielkie, 
wyglądem bardziej przypominało wieś i nie 
posiadało ścisłej zabudowy, jak wspomniany 
Kraków czy Piotrków.  

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku w dzielnicy Kolumna, w obrębie 2, 

przy ul. Bocznej i Brackiej, przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych numerami:
nr 19 o powierzchni 1069 m2, SR1L/00004741/2

 cena wywoławcza - 64.100 zł – wadium w wysokości – 6.410 zł 
 nr 18 o powierzchni 2097 m2, SR1L/00004444/0

 cena wywoławcza - 130.400 zł – wadium w wysokości – 13.040 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności 

na obszarze zadrzewionym”. 
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na 
konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. włącznie.

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 

lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego, prze-

widzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych, działek oznaczonych numerami:

nr 76/4 i 72/11 o powierzchni 1460 m2 
 cena wywoławcza - 110.700 zł – wadium w wysokości – 11.070 zł 

 
nr 76/5 i 72/12 o powierzchni 1460 m2 

 cena wywoławcza - 124.200 zł – wadium w wysokości – 12.420 zł. 

Wylicytowana cena działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się 15 listopada 2016 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 
I piętro, pok. nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku, za-
twierdzonym uchwałą nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. (Dz.U. Woj. Łódzkiego nr 71, poz. 654) 
przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługa-
mi. Nieruchomość oznaczona nr działek 76/5 i 72/12 posiada wjazd od ulicy Batorego, natomiast dojazd do nieruchomości 

oznaczonej nr działek 76/4 i 72/11 możliwy jest z nowoprojektowanej drogi biegnącej wzdłuż bocznicy kolejowej.
Dla w/w nieruchomości urządzone są Księgi Wieczyste KW SR1L/00064249/1 i  SR1L/00063078/4.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać 
na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. włącznie.

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie 

tel. 43 676-83-40 lub 676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

Informuję, iż gmina Łask  przygotowuje „Projekt założeń do planu 
zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Łask do roku 2030”. Dokument ten podlegał  opiniowaniu przez  Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi nakazała prze-
prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opra-
cowanego projektu dokumentu. W związku z powyższym burmistrz 
Łasku zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, poprzez  zgłaszanie do przedłożonego pro-
jektu ewentualnych uwag i wniosków.

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla gminy Łask do roku 2030” oraz „Prognoza oddzia-
ływania na środowisko” są dostępne do wglądu na stronie internetowej 
gminy Łask  www.lask.pl (konsultacje społeczne) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej www.bip.lask.pl (konsultacje społeczne).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie ustnej do protokołu 
lub w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miej-
skim w Łasku, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej - do Urzędu 
Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, 98-100 Łask lub mailowej 
na adres: um@lask.pl w terminie do dnia 02.11.2016 r. 

KOMUNIKAT BURMISTRZA ŁASKU
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W biegu wystartowało ponad 400 osób. 
Wśród nich był dowódca 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego płk pil. Rafał Zadencki, 
który przed biegiem w krótkim przemówie-
niu do wszystkich startujących podzięko-
wał za otwarte serca oraz za tak dużą ilość 
uczestników tego biegu. Franiowi natomiast 
życzył dobrego zdrowia i sił, by pokonać 
wszelkie przeciwności losu. 

Organizatorem imprezy było Stowarzy-
szenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver, 
a pomysł całej akcji zrodził się w głowach 
przyjaciół taty Frania. Zarówno Franio, jak 
i jego rodzice obecni byli na biegu. Moc-
no wzruszeni i wdzięczni za całą akcję, za 
życzliwość i wsparcie jakie otrzymali. 

Trasa biegu to pięciokilometrowy od-
cinek po terenie 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego. Każdy z uczestników otrzymał 
medal pamiątkowy oraz drobne gadżety od 

BIEG DLA FRANKA 
W sobotę, 8 października br., na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbył się bieg charytatywny dla 6-letniego Frania Wójcika 
chorego na atrezję dróg żółciowych. Celem imprezy było zebranie pieniędzy na leczenie chłopca. 

sponsorów. Za trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet 
i w kategorii mężczyzn sponsorzy ufundowali dyplom 
i sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji od Fizmed natomiast 
dla zwycięzców - czterodniowy pobyt z osobą towarzy-
szącą w hotelu Dwór Kolesin. 

Najszybciej trasę pokonał Jarosław Glinkowski, 
drugie miejsce zajął Arkadiusz Maruszewski, a trzecie 
Łukasz Kubiak. Wśród pań najszybsza była Agata Ma-
tejczuk, druga była Monika Szczepaniak, a trzecia Mał-
gorzata Zabadeusz. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim 
startującym bardzo dziękujemy!

Franiowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!
AB



kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa prac Lilianny Lazarskiej  listopad  BP w Łasku  BP w Łasku 
2.  Spotkanie z Andrzejem Sznajderem listopad  BP w Łasku BP w Łasku  
3.  Wystawa – 60 lat Łaskiego Domu Kultury listopad ŁDK TPZŁ 
4.  Różne Barwy Muzyki - koncert 3 ŁDK ŁTK, ŁDK 
5.  Koncert Chóru INCANTO 6 kolegiata łaska TPZŁ, Centrum Idei 

ku Humanizmowi 
6. Wykład Uniwersytetu III Wieku  

pt. „Pasożyty człowieka” wygłosi  
prof. dr hab. Emilia Andrzejewska-Golec 

8 ŁDK  ŁDK  

7.  Obchody Święta Niepodległości  
 

11 kolegiata łaska, 
plac 11 Listopada   

burmistrz Łasku, 
starosta łaski,  
dowódca 32. BLT  

8. Spektakl teatralny z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości pt. „Do Polski ?!... 
– czyli teatr frontowy na emigracji”   
w wykonaniu grupy teatralnej ŁDK 
„Pospolite Ruszenie” 

11 ŁDK  ŁDK  

9.  Survival Wrak Race – Edycja 6 „Halloween 
Wrak Party” 

12 teren za sklepem 
„Marwis” 

Survival Wrak Race 

10.  Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 14 ŁDK Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków, 
Centrum Edukacji  
i Opieki Medycznej 
CukMed 

11. Wyjazd na termy w Uniejowie 18 ŁDK  ŁDK  
12. Jubileusz Łaskiego Domu Kultury  19 ŁDK  ŁDK  
13. Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Złoty 

wiek cesarstwa bizantyńskiego” wygłosi          
mgr Kamil Szymonowicz 

22 
 

ŁDK  ŁDK  

14.  Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Od 
uzbeckiej pustyni do gruzińskiej winnicy” 
wygłosi    mgr Witold Gapik 

29  ŁDK  ŁDK  

 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Zawody wędkarskie z okazji Święta 

Niepodległości 
11 Łopatki Koło PZW Grabia 

Łask 

2. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – KS Tęcza Brodnia  

13 CSiR – stadion  MULKS Łask  
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w listopadzie

Policja apeluje do tych wszystkich, którzy o tej 
porze roku, gdy coraz wcześniej robi się ciem-
no, a często pada deszcz, by poruszając się poza 
terenem zabudowanym nosili odblaski. Są one 
znacznie lepiej widoczne niż np. ciemne ubra-
nie, dlatego mogą być wcześniej dostrzeżone 
przez motocyklistę czy kierowcę samochodu. 
Drobny odblask czy specjalna kamizelka mogą 
niejednemu pieszemu uratować życie.

Wielu pieszych pamięta o przepisach naka-
zujących noszenie odblasków, ale wciąż zda-
rzają się tacy, którzy zapominają o tym. Warto 
jednak pamiętać, że pieszy w ciemnym stroju 
widoczny jest na drodze z odległości 40 me-
trów, zaś ten z odblaskami – 150. Te dodatkowe 
kilkadziesiąt metrów stanowi szansę zarówno 
dla pieszego jak i kierowcy, który może wyha-
mować i uniknąć tragedii na drodze.

Kiedy pieszy nie musi mieć odblasków po 
zmierzchu i poza obszarem zabudowanym? Tyl-
ko wówczas, gdy znajduje się na drodze prze-
znaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chod-
niku.          (P)

SEZON GRZEWCZY – ZAGROŻENIE POŻAREM I TLENKIEM WĘGLA 
Sezon grzewczy to okres wzmożonego 
użytkowania wszelkich instalacji 
i urządzeń służących do ogrzewania 
pomieszczeń oraz lokali. To czas, w którym 
wzrasta zagrożenie pożarami i zatruciami 
tlenkiem węgla, wskutek niewłaściwego 
użytkowania instalacji i urządzeń. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku wskazuje najczęstsze 
błędy oraz jak ich uniknąć, aby 
zniwelować możliwość powstania pożaru, 
uniknąć zatruć tlenkiem węgla.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 
Główną przyczyną zatruć czadem – tlen-

kiem węgla są:
• niedostosowania istniejącego systemu 

wentylacji do standardów szczelności stoso-
wanych okien i drzwi, w związku z wymianą 
starych okien i drzwi na nowe (szczelnie za-
mknięte okna w pomieszczeniach, w którym 
następuje spalanie gazu lub innych paliw) 

Wadliwe działanie przewodów komino-
wych może wynikać z:

• ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia
• braku ich konserwacji, w tym czyszczenia 
• wad konstrukcyjnych - nie dokonuj przeró-

bek kominów na własną rękę. 
Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych!

Powyższe może prowadzić do niedrożno-
ści przewodów, braku ciągu, a nawet do po-
wstawania zjawiska ciągu wstecznego, polega-
jącego na tym, że dym zamiast wydostawać się 
przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się 
z powrotem do pomieszczenia. 

Tlenek węgla powstaje podczas proce-
su niepełnego spalania materiałów palnych, 
w tym paliw, które występuje przy niedostatku 
tlenu w otaczającej atmosferze. Może to wyni-
kać z braku dopływu zewnętrznego powietrza 

do urządzenia, w którym następuje spalanie 
gazu (lub innych paliw). Jest to szczególnie 
groźne w mieszkaniach, w których okna są 
szczelne lub uszczelnione na zimę.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto 
rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu 
i tlenku węgla. Koszt zamontowania takich 
czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, 
jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń 
(łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, 
jaką jest nasze życie).

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika 
z faktu, że tlenek węgla:

• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami 
człowieka (bezwonny, bezbarwny, pozbawio-
ny smaku)

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca w czerwonych 
ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym 
narażeniu (w większych dawkach) śmierć 
przez uduszenie.

W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie 
w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wy-
niku których śmierć ponosi ponad 550 osób, 
a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku 
na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgo-
nów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, 
to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcia 
zdecydowanych działań w celu ograniczenia 
tych groźnych zdarzeń.

(W)

NOŚ ODBLASKI!



październik 2016 r. 27

Jak co roku, w pierwszy weekend września w Le Roeulx w Belgii 
odbył się konkurs Nowości Różanych. Ta niewielka miejscowość 
położona w Walonii znana jest głównie z cieszącego się sławą 
browaru St. Feuillien. Region słynie również z licznych kanałów. 
Windy na Kanale Centralnym powstały pod koniec XIX wieku 
i pozwoliły pokonać około 90-metrową różnicę poziomów 
pomiędzy rzekami Mozą i Skaldą. W samym miasteczku 
znajduje się piękny zamek należący do księżniczki Marii-Laury, 
która zawsze jest obecna na dorocznym konkursie różanym. 

Specyfiką konkursu różanego w Le Roeulx jest ocena róż w póź-
nej fazie kwitnienia. Konkurs odbywa się zawsze w pierwszym tygodniu 
września. Dodatkową ocenę otrzymują tu róże wyróżniające się zapa-
chem. Róże na konkurs wysyłają hodowcy, którzy w ten sposób spraw-
dzają swoje nowości. Dzięki temu, zanim odmiany trafią na rynek mogą 
wcześniej startować w tym i podobnych konkursach odbywających się w  
ogrodach Paryża, Rzymu, Hagi, Glasgow, Kortrijk i wielu innych miej-
scach Europy oraz świata. 

Wielość miejsc, w których odbywają się zawody, sprawia, że te same 
odmiany sprawdzane są w różnych warunkach klimatycznych i glebo-
wych. Dzięki temu można obserwować zdolności adaptacyjne danej róży 
i potwierdzić jej przydatność handlowo-hodowlaną. Hodowca wysyłając 
swoje rośliny na konkurs rzuca rękawicę konkurencji, dlatego trafiają tu 
starannie wyselekcjonowane odmiany. 

Konkurs odbywa się anonimowo. Rabaty, na których rosną konkuru-
jące róże, oznaczone są numerami. Raz w roku międzynarodowa komi-
sja sędziowska, dokonuje oceny krzewów. Towarzyszą temu spore emo-

KRÓLEWSKI KONKURS NOWOŚCI 
RÓŻANYCH W LE ROEULX

cje licznie zgromadzonych hodowców 
czy reprezentujących ich szkółkarzy. 
Nagrodzone odmiany zawsze są wiel-
ce pożądane na rynku, choć to nie naj-
ważniejszy aspekt tego konkursu. Jego 
dominującą cechą jest wyznaczanie no-
wych trendów i poszukiwanie nowości 
różanych. Żadna z najpiękniejszych od-
mian nie może wygrać konkursu, jeśli 
nie udowodni ponadprzeciętnej odpor-
ności na choroby.

53 edycja konkursu miała wyjąt-
kową oprawę za sprawą obecności ba-
ronowej Lily de Gerlache de Gomery, 
która od wielu lat zaangażowana jest 
w propagowanie szeroko pojętej kultu-
ry różanej.  Pani Gerlache jest wybitną 
znawczynią tematu, pełni też funkcję 
wiceprezesa Światowej Federacji Ró-
żanej. Jest niezwykle skromną osobą, 
o wyrafinowanym guście, czym dała 
wyraz wybierając różę firmy Lens, 
która to w obecności kamer została 
ochrzczona jej imieniem. Ta niezwy-
kłe subtelna odmiana (mieszaniec piż-
mowy), charakteryzująca się zapachem 
podobnym do multiflory i delikatnością 
kolorów w palecie od kremowego do 
lekko różowego.

Akcentem Polskim były wyróżnio-
ne w konkursie dwie róże Stanisława 
Żyły. Obydwie w kategorii floribunda 
otrzymały certyfikat odmiany warto-
ściowej. Biorąc pod uwagę, że w kon-
kursie wzięło udział 147 odmian, pre-
zentowanych przez 44 hodowców z 13 
krajów, to można z całą pewnością 
uznać, że jest to duży sukces tym bar-
dziej, że przez długie lata nic nie było 
słychać o aktywności pana Żyły. 

Złoty medal został przyznany od-
mianie wyhodowanej w Holandii przez 
pana Swertsa. Róża ta została zaliczona 
do kategorii róż parkowych i otrzymała 
ogólną notę 76%. Natomiast w kategorii 
róż wielokwiatowych, złoty medal przy-
padł w udziale belgijskiemu hodowcy 
Marinowi Visserowi - temu samemu, 
który wyhodował różę „Minerva”.

Konkurs zakończył uroczysty ban-
kiet w pałacu hrabiny, na którym obec-
na była belgijska minister do spraw 
energetyki. Pani minister, ku zaskocze-
niu wszystkich obecnych, swoje prze-
mówienie zakończyła piosenką o ró-
żach. Zdarzenie to nie tylko potwierdza 
głębokie korzenie walońskich tradycji 
związanych z tematyką różaną, ale rów-
nież oddaje sympatie i powagę, z jaką 
dzisiaj traktuje się róże w tamtym re-
gionie.

Łukasz Rojewski
prezes Polskiego 

Towarzystwa Różanego
Róża nagrodzona 
Złotym Medalem

Lily de Gerlache de Gomery
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