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Pamiętny 
wrzesień

Tradycyjnie w drugą niedzielę 
września w Łodzi odbyły się dożynki 
archidiecezjalne. Z okolicznych parafii 
przyjechały liczne delegacje rolników, 
sadowników oraz ogrodników, którzy 
w uroczystym barwnym korowodzie 
wnieśli owoce swej pracy do kościoła. 
Tego dnia liturgię sprawował biskup 
Adam Lepa. 

Tradycyjny bochen chleba wypieczony 
z  tegorocznej mąki wręczyli kapłanowi  sta-
rostowie  dożynek  Mirosława  Malinowska 
oraz Marek Krawczyk  (delegat  Izby Rolni-
czej Województwa  Łódzkiego, mieszkaniec 
gminy  Sędziejowice).  Pani  Mirosława  jest 
mieszkanką gminy Łask, a  jej  rodzina  trud-
ni się uprawą róż. Jesteśmy dumni, że staro-
stowie reprezentowali ziemię łaską w Łodzi 
i  serdecznie gratulujemy  im  tego wyróżnie-
nia. 
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Dożynki 
archidiecezjalne

w Łodzi

Łask na wystawach 
w Kutnie
i Warszawie

We wrześniu przypadają dwie tragiczne 
rocznice: napaści Niemiec, a później 
Związku Radzieckiego na Polskę. Te 
wydarzenia rozdarły naszą ojczyznę 
i na zawsze zmieniły obraz ówczesnej 
Europy. 

Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisywany w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. początkowo nie budził przesadnych podejrzeń. Jednak następstwa taj-
nego protokołu, będącego załącznikiem do oficjalnego dokumentu umowy, dotkliwie odczuliśmy już 17 września 1939 r. Na wycieńczoną walką 
z Niemcami Polskę spadł grad ciosów ze wschodu. Bronione przez skromne siły Korpusu Ochrony Pogranicza Kresy Wschodnie szybko ugięły 
się pod przeważającą siłą najeźdźcy. Rozkaz naczelnego wodza brzmiał: jeśli możliwe, unikać walki z Sowietami. Obie agresje miały dramatyczne 
skutki dla naszego narodu i na stałe wpisały się w pamięci świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Boleśnie naznaczyły one także młodsze 
pokolenia, bowiem niewiele było takich rodzin, które nie straciły kogoś bliskiego w czasie okupacji z rąk niemieckich lub rosyjskich. 

Wrzesień każdego roku jest dla nas okazją do zadumy i narodowej pamięci, dlatego na cmentarzu parafialnym w Łasku organizowane są uro-
czystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Przedstawiciele organizacji kombatanckich, Sejmu, Senatu, reprezentanci wojska, miasta, powia-
tu, ZHP, stowarzyszeń i instytucji z Łasku oraz delegacje szkół składają kwiaty i chwilą modlitwy oddają hołd bohaterom Września. 

Michał Janiszewski 

Pamiętaliśmy o rocznicy 
wybuchu II wojny światowej…

….i o zdradzieckim napadzie Związku 
Radzieckiego na Polske 17 września 

1939 roku



Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu Dyrektorom oraz wszystkim Nauczycielom szkół 
i przedszkoli z gminy Łask najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu życzymy wiele zdrowia, cierpliwości, ale i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów. Składamy 
również podziękowania za trud, pasję i zaangażowanie. Liczymy, że cały rok szkolny 2015/2016 przyniesie wiele wspaniałych 

dni oraz trwałą wdzięczność uczniów i  ich rodziców.
Z wyrazami szacunku,

                Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                                                        Burmistrz Łasku           
                                  Robert Bartosik                                                                                                  Gabriel Szkudlarek

W listopadzie br. upłynie 16 lat od momentu nawiązania współpracy gminy Łask 
z niemiecką gminą Elbtalaue. Warto przypomnieć, ze pierwsze kontakty siegają 
jeszcze roku 1992, zaś dopiero w 1999 r. podpisano oficjalną umowę partnerką. 
Niepisaną tradycją stały się coroczne wizyty delegacji. Regularne kontakty 
zacieśniają przyjaźnie i stanowią wyjątkową okazję do poznania małych ojczyzn 
swoich sąsiadów. 
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Wspaniała pogoda towarzyszyła tegorocznemu świętu plonów w Łopatkach. Liczni 
rolnicy, mieszkańcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących na rzecz 
rolnictwa, a także samorządowcy spotkali się w sąsiedztwie szkoły i świątyni na 
gminno-parafialnych dożynkach. Powitali ich gospodarze: burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Bartosikiem.

Dożynki w Łopatkach

Delegacja z Łasku w Elbtalaue
Prezes Zarządu Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego Bronisław 
Węglewski wystosował do prezes Rady 
Ministrów Ewy Kopacz pismo w sprawie 
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Susza 
spowodowała obniżenie plonów i duże 
straty w rolnictwie. „Działania związane 
z likwidacją jej skutków – czytamy 
we wspomnianym liście – wzbudzają 
niezrozumienie wśród rolników, 
dla których stan suszy na danym 
terenie określają raporty Instytutu 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach (zawarte w tzw. Krajowym 
Bilansie Wodnym), według których 
w województwie łódzkim występuje tylko 
stan zagrożenia suszą. Rolnicy ponoszą 
jednak dotkliwe straty. Naszym zdaniem 
raporty IUNG nie odzwierciedlają 
faktycznej sytuacji na polach i w sadach, 
gdzie skutki są widoczne gołym okiem”. 

B. Węglewski  przypomina,  że  już  na  po-
czątku  lipca  sygnalizował  wojewodzie  stan 
zagrożenia  suszą,  podobnie  było  w  sierpniu. 
Jednak  podjęte  działania  były  niedostateczne, 
rolnicy oceniają straty w plonach nawet wyso-
kości 40-80 proc., niższe są plony  jęczmienia 
ozimego,  rzepaku,  żyta,  zbóż  jarych, warzyw 
i  owoców,  ziemniaków,  kukurydzy,  buraków 
cukrowych  i  innych  okopowych.  „Rolnictwo 
przeżywa kryzys i bez realnej pomocy państwa 
nie  poradzi  sobie  z  rozwiązaniem  narastają-
cych problemów”.

„Popierając  wniosek  Krajowej  Rady  Izb 
Rolniczych  oraz  stanowisko  Sejmiku  Woje-
wództwa Łódzkiego, w  imieniu Zarządu  Izby 
Rolniczej  Województwa  Łódzkiego  zwracam 
się  do  pani  Premier  z  apelem  o  podjęcie  ko-
lejnych  działań  mających  na  celu  ogłoszenie 
stanu  klęski  żywiołowej  na  obszarze Rzeczy-
pospolitej  Polskiej,  co  pozwoli  na  uzyskanie 
pomocy przez wszystkich rolników, w tym rol-
ników z terenów, dla których raporty IUNG nie 
potwierdziły stanu klęski suszy, jedynie zagro-
żenie, a ponieśli oni dotkliwe straty”. 

Prezes Izby w Łodzi zaapelował też do pre-
zesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie 
działań mających na celu przedłużenie terminu 
składania wniosków o pomoc do 15 paździer-
nika br.  przez  rolników, których dotknęła  do-
tkliwa susza.

(P)

B. Węglewski 
apeluje do premier

Wśród gości są 
m.in.  senator  An-
drzej  Owczarek, 
poseł  Piotr  Polak 
i posłanka Agniesz-
ka  Hanajczyk,  wi-
ceminister  skarbu 
państwa  Cezary 
Gabryjączyk,  sta-
rosta  Teresa Weso-
łowska,  sekretarz 
gminy  Buczek  Ze-
nona  Romankie-
wicz,  wójt  Dobro-
nia Robert Jarzębak 
i  prezes  Lokalnej 
Grupy  Działania 
„Dolina  rzeki  Gra-
bi” Anna Doliwa.

W dniach od 4 do 9 września w Niemczech 
gościła 5-osobowa delegacja z Łasku. Obok 
burmistrza Gabriela Szkudlarka naszą gmi-
nę  reprezentowali  także  przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik, 
jego  zastępca  Józef  Rychlik,  radny 
Grzegorz  Rosiak  i  pracownik  naukowy 
Uniwersytetu  Łódzkiego  Krzysztof 
Prawicki. Dla polskich gości przygotowano 
pełen  atrakcji  program.  Zwiedzanie 
rozpoczęto  od  wycieczki  do  Lüneburga, 
a wieczorem wzięto udział w „Długiej nocy 
pięknej sztuki” w Dannenbergu. Polskiej delegacji towarzyszyła tam burmistrz Dannenberga 
Elke Mundhenk  i przedstawiciele miejscowej  rady miejskiej. Kolejnego dnia wyruszono na 
spacer  do Centrum Archeologicznego Hitzhacker,  który  połączono  ze  zwiedzaniem  starego 
rynku, gdzie oddano do użytku nową łódź straży pożarnej. Wizytę w Niemczech zakończono 
dniami jeździectwa i wspólną kolacją w klubie golfowym Braasche.

Michał Janiszewski
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ZMIANA
DOWÓDCY  
W AV-DET
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Narasta fala uchodźców. Setki tysięcy ludzi (podobno około 500 tysięcy od początku 
roku) z krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej dotarło do Europy. 
Niewątpliwie jest to ich dramat, bowiem okrucieństwa wojny, zwłaszcza tzw. 
państwa islamskiego, spowodowały masowy exodus, choć, jak niektórzy podkreślają, 
zadziwia duża ilość młodych, często agresywnych mężczyzn. W kraju trwa dyskusja 
ilu tych uchodźców może przyjąć Polska.

Jeden z lokalnych dzienników donosi: Łódzkie gminy nie chcą u sie-
bie uchodźców. I dalej – Uchodźców może by i przyjęli, ale gdzie? W zie-
miance? Gdziekolwiek nie zapytać, w miastach i wioskach w regionie 
łódzkim nie ma wolnych mieszkań. Prezydentom, burmistrzom i wójtom 
włosy jeżą się na głowie, gdy ich zapytać, czy mają lokale, żeby przyjąć 
imigrantów – „DŁ” z 12-13 września 2015, str. 3. Zacytowano opinię 
kilku samorządowców przedstawiających dramatyczną sytuację miesz-
kaniową w zakresie dostępności mieszkań komunalnych. Podkreślone są 
obawy wszystkich samorządowców, że rząd problem uchodźców zrzuci 
na gminy. Dramat narasta, a Europa nie  robi praktycznie nic, aby  falę 
uchodźców powstrzymać, a przynajmniej ograniczyć. 

To zaniechanie jest naganne. 

KRÓTKA PAMIĘĆ

W zamian niektórzy politycy UE obrażają państwa  i narody, które 
chcą pomóc w ograniczonym zakresie - stosownie do swoich możliwo-
ści. Jeden z tych panów wypomniał nam, że poza granicami Polski żyje 
20 mln Polaków. Inny zagroził użyciem siły wobec państw UE, które nie 
godzą się na tzw. kwoty uchodźców narzucane przez UE. Takie stanowi-
sko odbiło się szerokim echem w europejskich mediach, które oceniły je 
jako aroganckie, a wręcz skandaliczne („DŁ”. jw. str.10). 

Nie można żyć tylko przeszłością, Europa się jednoczy i to bardzo 
dobrze, szkoda jednak, że owi panowie nie pamiętają pod czyim m.in. 
zaborem była Polska i kto wywołał II wojnę światową, po której wielu 
Polaków do ojczyzny wrócić nie mogło z powodu sprzedania jej przez 
mocarstwa zachodnie Stalinowi. 

Jest wrzesień. Kiedy w tych dniach widziałem położnice z noworod-
kami, przypomniała mi się tragedia chorych z wieluńskiego szpitala. Tam 
też był kobiety rodzące i maleńkie dzieci. I choć szpital oznaczony był 
znakami Czerwonego Krzyża w sposób niebudzący wątpliwości, stał się 
celem wręcz zwierzęcej bezmyślności i bestialstwa dowódców i pilotów 
tym bardziej  prymitywnie  zuchwałych,  że Wielunia  nie  broniły  żadne 

siły przeciwlotnicze. Szkoda, że o tym i tysiącach innych tragedii niektó-
rzy nie pamiętają. Zaprezentowana arogancja i pycha, zapowiedź użycia 
siły - wątpię by służyły Europie, a może o to właśnie chodzi? Dodam, 
że pielęgniarkami w wieluńskim szpitalu był dwie siostry zakonne. Obie 
zginęły w czasie bombardowania szpitala niosąc pomoc rannym. (Przy-
pomnę - w łaskim szpitalu taką funkcję w tamtym czasie pełniły dwie 
„sercanki” siostry Helena i Maurycja).

Do tematu uchodźców jeszcze powrócę, bowiem obrażają nas nie-
którzy zakłamani celebryci. Mamy prawo mieć wątpliwości a nawet się 
bać, skoro te uczucia w odniesieniu do muzułmanów nie były obce tak 
wybitnej intelektualistce jak Oriana Fallaci. Dramatycznie gnębiącym ją 
obawom dała wyraz w swoich książkach Wściekłość i Duma, Siła Rozu-
mu i inne.

WRZESIEŃ

To  przypomnienie  narodowej  tragedii  1939  roku,  ale  to  także  po-
wakacyjny miesiąc pełen imprez i uroczystości. Dwie chciałbym tylko 
zasygnalizować, bowiem są im poświęcone odrębne materiały. 12 i 13 
września odbył się V Festiwal Modeli Plastikowych organizowany przez 
Stowarzyszenie  Archeo  i  sponsorowany  między  innymi  przez  gminę 
Łask. Jest to grupa osób zaangażowanych w dokumentowanie przeszło-
ści łaskiego lotniska, zwłaszcza sprzętu bojowego. Za to wielkie zaanga-
żowanie i promowanie naszej gminy (udział w festiwalu brali modelarze 
z całej Polski oraz 3 innych krajów) bardzo dziękuję. 

13 września w Łopatkach odbyły się dożynki. Serdeczne dzięki Sto-
warzyszeniu  „Wieś Dzieciom”  na  czele  z  prezes Moniką Mrowińską, 
dyrektor  szkoły Anecie  Stępień, miejscowemu  radnemu  Piotrowi Ko-
ścianowi, mieszkańcom Łopatek, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz 
jednostek podległych gminie, a także wszystkim Państwu którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do organizacji naszego święta plonów.

14 września 2015 r.
Gabriel Szkudlarek

To już kolejna zmiana dowódcy Aviation Detachment w 32. 
Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 18 bm. ppłk. pil. Jacka 
F. Harmana zastąpił ppłk pil. Jason M. Repak mający już na 
swoim koncie  osiemnastoletnią służbę w amerykańskiej armii. 
Za sterami samolotów spędził on 2,5 tys. godzin, brał udział 
w działaniach bojowych w Iraku, służył także w Korei i Niemczech. 
Teraz w Polsce dowodzić będzie amerykańskim komponentem 
sił powietrznych USA od kilku lat współdziałającym z polskimi 
pilotami. 

Zmiana  dowódcy  komponentu  stała  się  okazją  do  podziękowania 
J. F. Harmanowi za służbę w naszym kraju i złożenia życzeń owocnej 
pracy  w  Polsce  jego  następcy,  co  uczynił  dowódca  32.  BLT  płk.  pil. 
Ireneusz Nowak. 

(rp)

Spośród głosujących 82,46% opowiedziało się za jednomandatowy-
mi okręgami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 15,12% za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania 
partii politycznych z budżetu państwa, a prawie 91% chce rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 
podatnika.

Łącznie głosów nieważnych oddano 89, co stanowi 1,77% wszyst-
kich oddanych głosów.
     Małgorzata Dębska-Ksyta

Biuro Rady Miejskiej w Łasku

REFERENDUM 
W GMINIE 
ŁASK
W niedzielę, 6 września br., w godz. 6-22 w gminie Łask 20 
obwodowych komisji do spraw referendum oczekiwało w lokalach 
na osoby uprawnione do głosowania chcące oddać swój głos. 
Frekwencja w lokalach gminy nie była jednak wysoka - wyniosła 
7,29%, co jest wynikiem zbliżonym do wyniku krajowego. 
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WYBORY 
PARLAMENTARNE

Różnica między wyborami do Sejmu i Se-
natu polega na tym, że w wyborach do Sejmu 
obowiązuje  proporcjonalny  podział  manda-
tów,  tzn.  głosujemy  na  listę  kandydatów  za-
wierającą nazwiska kandydatów w kolejności 
ustalonej  przez  poszczególny  komitet  wybor-
czy  (najczęściej  partia  polityczna)  stawiając 
znak  „X”  w  kratce  z  lewej  strony  nazwiska 
jednego z kandydatów popieranej listy. W ten 
sposób  wyborca  udziela  poparcia  odpowied-
niemu  komitetowi  wyborczemu  jednocześnie 
wskazując  konkretnego  kandydata  do  pierw-
szeństwa w uzyskaniu mandatu. Przy podzia-
le  zdobytych  mandatów  decyduje  suma  gło-
sów oddanych na poszczególne listy. Mandaty 
przypadające danej liście kandydatów uzysku-
ją  kandydaci  w  kolejności  otrzymanej  liczby 
głosów. Wybory do Senatu są większościowe, 
tzn. mandaty senatorskie otrzymują kandydaci, 
którzy zdobyli największą ilość głosów.

Prawo udziału w głosowaniu mają obywa-
tele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 18 lat (poza osobami ubezwłasno-
wolnionymi, pozbawionymi praw publicznych 
lub wyborczych). Wyborca ma również możli-
wość głosowania korespondencyjnego. Zamiar 
takiego głosowania należy  zgłosić do urzędu, 
w którym jest się wpisanym do rejestru wybor-
ców do dnia 12 października 2015 r.

Wyborca  niepełnosprawny  oraz  wyborca 
powyżej 75 roku życia może skorzystać z pra-
wa  głosowania  przez  pełnomocnika.  Zamiar 
takiego głosowania należy zgłosić do dnia 16 
października 2015 r.

Wszyscy wyborcy  zameldowani  na  pobyt 
stały na obszarze gminy Łask są wpisywani do 
rejestru wyborców z urzędu. Stale zamieszkali 
na obszarze gminy Łask, ale bez zameldowa-
nia na pobyt stały oraz nigdzie niezamieszka-
li przebywający stale na obszarze gminy Łask 
wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli zło-
żą w tej sprawie wniosek.

Wyborca,  w  tym  niepełnosprawny,  może 
głosować  w  wybranym  przez  siebie  lokalu 

wyborczym  na  obszarze  gminy, w  której  sta-
le  zamieszkuje  (innym niż właściwy  dla  jego 
miejsca  stałego  zamieszkania),  lub  w  której 
będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli zło-
ży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wy-
borców,  najpóźniej do dnia 20 października 
2015 r.

Pomiędzy  5  października  a  19  paździer-
nika  2015  r.,  każdy wyborca może  sprawdzić 
w urzędzie gminy, w której spis został sporzą-
dzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wyborca  zamierzający  głosować  w  ob-
wodzie  głosowania  poza  miejscem  stałego 
zamieszkania  może  otrzymać  zaświadczenie 
o  prawie  do  głosowania.  Z  zaświadczeniem 
takim  można  głosować  w  dowolnym  obwo-
dzie  głosowania  w  kraju,  za  granicą  lub  na 
polskim  statku morskim. Wniosek  o wydanie 
zaświadczenia o prawie do głosowania składa 
się  w  urzędzie  gminy,  w  której  wyborca  jest 
ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 
23 października 2015 r. Może on zostać zło-
żony pisemnie,  telefaksem lub w formie elek-
tronicznej.                                                                              

W  gminie  Łask  głosowanie  przeprowadzi 
20  obwodowych  komisji wyborczych  (w  tym 
1  komisja  dla  wyborców  przebywających 
w  dniu  wyborów  w  szpitalu). Wykaz  siedzib 
komisji wraz z granicami obwodów głosowa-
nia  zawiera  obwieszczenie  burmistrza  Łasku 
zamieszczone w tym wydaniu „PŁ”.

Lokale  wyborcze  czynne  będą  w  godz. 
7-21. Przed przystąpieniem do głosowania wy-
borca obowiązany jest okazać dokument umoż-
liwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Szczegółowe  informacje dotyczące wybo-
rów  zamieszczamy  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej  www.bip.lask.pl  w  zakładce  „Wy-
bory i Referenda” oraz udzielamy telefonicznie 
pod nr 43 676 83 01, 43 676 83 12, 43 676 83 37.

 Małgorzata Dębska – Ksyta
  Biuro Rady Miejskiej

 w Łasku

25 października br. wybierzemy parlamentarzystów, którzy zasiądą w ławach poselskich 
i senatorskich. Wybory do Sejmu i Senatu RP odbywają się co 4 lata. Są powszechne, 
bezpośrednie i tajne. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek składa podziękowania za-
kładom opiekuńczym za pomoc w przygotowaniu lokali do głoso-
wania  w referendum ogólnokrajowym. Burmistrz dziękuje także 
gospodarzom obiektów, w których wyborcy głosowali.

PODZIĘKOWANIE

SESJA Rady Miejskiej  –  najbliższa 
odbędzie  się  30  września  br.  (godz.14) 
w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiato-
wego, przy ul. Południowej 1. Radni zajmą 
się m.in. zmianami w budżecie na rok 2015, 
wyborem  ławników  na  kadencję  2016-
2019, regulaminem udzielania pomocy ma-
terialnej uczniom. Sesja Rady Powiatu od-
była się 28 bm.

NOWY PROBOSZCZ w kolegiacie – 
od 1 lipca br. jest nim ks. Piotr Pirek (rocz-
nik 1974), wcześniej w Witowie, Andrzejo-
wie i Łodzi, od 2007 r. diecezjalny modera-
tor Ruchu Światło-Życie.  Jego poprzednik 
ks. prałat Marian Ciupiński odszedł na eme-
ryturę.

STRAŻACY Z OSP MALENIA (gm. 
Buczek) okazali się bezkonkurencyjni pod-
czas  powiatowych  zawodów  sportowo-
-pożarniczych,  jakie  niedawno  odbyły  się 
w  Łasku.  W  rywalizacji  młodzieżowych 
drużyn  męskich  najlepsza  była  OSP  Wo-
dzierady, zaś dziewcząt – OSP Buczek. Tuż 
za męską drużyną z Maleni uplasowali się 
strażacy z Marzenina. Gratulujemy!

SŁAWOMIRA ŁUCZYŃSKIEGO, 
znakomitego  rysownika  i  karykaturzysty 
prace można oglądać na wystawie do końca 
miesiąca w Łaskim Domu Kultury.

GROBY WOJENNE – wykonano pra-
ce  pielęgnacyjno-porządkowe  na  grobach 
wojennych  i miejscach  pamięci  na  łaskim 
cmentarzu.

MYŚLIWI nie  tylko polują – niedaw-
no  członkowie  Koła  Łowieckiego  „Lis” 
z Łasku wypuścili w pobliżu Wiewiórczyna 
i Wydrzyna 100 bażantów. Te piękne ptaki 
myśliwi  zakupili  z  hodowli wolierowej  za 
własne środki.

CENTRUM DIALIZA w Łasku ma od 
kilku tygodni nowego dyrektora – Bartosza 
Bessera  zastąpiła  Stefania  Radzikowska-
-Dąbrowska, pełniąca wcześniej obowiązki 
wicedyrektora tej placówki leczniczej.

PIĘKNIEJĄ  ulice  w  centrum  Łasku 
– po rynku przychodzi kolej m.in. na ulicę 
Warszawską, której nawierzchnia od lat po-
zostawia wiele  do  życzenia,  nareszcie  po-
rządnie będzie można jeździć także po Ba-
torego w rejonie ul. Warszawskiej. 

KOLEJNE bloki na „Przylesiu” – Ła-
ska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  wznosić 
będzie  w  pobliżu  szkoły  następne  bloki 
mieszkalne.  Podobnie  jak w  ostatnio  zbu-
dowanych znajdą się w nich także garaże.

PIJANY  32-letni  motorowerzysta 
z  gm.  Łask  w  Borszewicach  Kościelnych 
nie  zdołał  ominąć  prawidłowo  zaparko-
wanego BMW i doprowadził do zderzenia 
z tym pojazdem. W organizmie sprawcy ko-
lizji stwierdzono ponad 2 promile alkoholu. 
Teraz  motorowerzystą  zajmie  się  Temida, 
za  jazdę  pod wpływem alkoholu  i  spowo-
dowanie kolizji sprawcy grozi nawet 2 lata 
pozbawienia wolności.
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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Łasku  

                                                                                                               z dnia 18 września 2015 r. 
Na podstawie art. 16 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112,  z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej 
informację o numerach oraz granicach stałych  i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych 
na obszarze gminy Łask, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych  
na dzień 25 października 2015 r. 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice) 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej (adres) 

1.   Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; Wróblewskiego; Publiczne Gimnazjum nr 1 
98-100 Łask, ul. Narutowicza 28 

2.   Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; Polna (11, 15, 17, 19); Południowa; Skłodowskiej; Publiczne Gimnazjum nr 1 
98-100 Łask, ul. Narutowicza 28 

3.   
Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 2, 3, 4, 5, 6, 8,10); 9 Maja (od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr 24); Mirosława Bogusa; Narutowicza (bez nr 25);             
Polna (od nr 1 do nr 8); 

Łaski Dom Kultury 
98-100 Łask, ul. Narutowicza 11 

4.   

Łask, ulice: ; Armii Krajowej; Dzika; Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; Lutomierska; Łąkowa;  
1 Maja (nr 1, 3, 5, 7, 9); Matejki; Mickiewicza; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Północna; Reymonta; Słowackiego; Sobieskiego; 
Strażacka; Szeroka; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 2 do nr 16 – tylko nr parzyste  i od nr 3 do nr 41 – tylko nr nieparzyste); Wąska; Widawska; 
Wiejska; Zachodnia; Zielona; Źródlana; Żeromskiego; 

Szkoła Podstawowa nr 1 
98-100 Łask, ul. 9 Maja 12 

5.  
Łask, ulice: Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza;  Kwirama; 1 Maja (bez nr 1, 3, 5, 7, 9); Okrzei; Prostokątna; 
Prusa; Rodziny Bujnowskich; Sienkiewicza; Słoneczna; 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, 

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6 

6.  Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja (od nr 35 do końca); Polna (od nr 23 do końca); Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia; 
Publiczne Gimnazjum nr 2 
98-100 Łask, ul.Berlinga 1 

( wejście od ul. Batorego 31) 

7.  Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; Szpitalna; Św. Faustyny;                                               
Warszawska  (od nr 18 do końca – tylko nr  parzyste  i od nr 53 do końca - tylko nr nieparzyste ); 

Publiczne Gimnazjum nr 2 
98-100 Łask, 
ul. Berlinga 1 

8.  Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa; Orzechowa; Podleśna; 
Szkolna; Topolowa; 

Szkoła Podstawowa nr 5 
98-100 Łask, ul. Szkolna 1 

9.  

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej (bez nr 52); Gdańska; Iglasta; Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; 
Leśna; Łanowa; Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; 
Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa; 
Zakopiańska; 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
98-100 Łask, ul. Toruńska 1 

10.  

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej nr 52; Bazarowa; Dolna; Findera; Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; 
Kresowa; Ks. Czajkowskiego; Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych Szeregów; Plażowa; Piaskowa; 
Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego; 

Przedszkole Publiczne nr 4 
98-100 Łask, ul. Łączna 1 

11.   
Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; 
Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; Nowobracka; Ogrodowa; 
Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa; 

Przedszkole Publiczne nr 4 
98-100 Łask, ul. Łączna 1 

12.  Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory; 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa   

w Teodorach 
98-100 Łask, Teodory 62 

13.  Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska; Szkoła Podstawowa  nr 1 
98-100 Łask, ul.  9 Maja 12 

14.  Sołectwa: Łopatki; Sięganów; 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Łopatkach 
98-100 Łask, Łopatki 24 

15.  Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice; Szkoła Podstawowa w Okupie 
98-100 Łask, Okup Mały, ul. Akacjowa 4 

16.  Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska; Szkoła Podstawowa w Bałuczu 
98-100 Łask, Bałucz 32 

17.  Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe; 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

we Wrzeszczewicach 
98-100 Łask, Wrzeszczewice 14 

18.  Sołectwa: Orchów; Wiewiórczyn; Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 

19.  Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice; Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 

20.  Budynek Centrum Dializa Sp. z .o.o Szpital w Łasku; 
Centrum Dializa Sp. z .o.o 

Szpital w Łasku, 98-100 Łask 
ul. Warszawska 62 A 

 
Lokale Obwodowych Komisji  Wyborczych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,  nr 5,  nr 9, nr 10, nr 11, nr 13  w Łasku zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wyborca  może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów glosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych  

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tj. komisje nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 9, nr 10 , nr 11, nr 13 w Łasku. Termin zgłoszenia Burmistrzowi Łasku zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa  

w dniu  12 października 2015 r.  

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek 
wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 16 października  2015 roku do Burmistrza Łasku.  

Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Łasku w pok. nr 12 ( parter ) lub pod nr tel. 43 676 83 12,  

a w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania  w pokoju nr  37 ( II piętro) lub pod nr.  tel.  43 676 83 37. 

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę   w dniu 25 października  2015 r. w godzinach 7.00 – 21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

                                                                                                                                                                                                                                                Burmistrz Łasku 

                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Gabriel Szkudlarek 
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MIXER REGIONALNY 
– ŁÓDZKIE 2015

Roztropne działania Zarządu Powiatu Łaskiego i Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku pozwoliły 
rozpocząć realizację zaplanowanych inwestycji, a także uzyskać oszczędności przetargowe, które 
wykorzystamy do wykonania dodatkowych zadań. 

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie łaskim

Impreza przyciągnęła tysiące łodzian i go-
ści z innych miast. Z tym co najlepsze przyje-
chali do Łodzi rolnicy, sadownicy, producenci 
warzyw,  potraw  regionalnych,  wędlin,  prze-
tworów  i  wyrobów  artystycznych.  Prezento-
wały się zespoły ludowe, rękodzielnicy, gospo-
darstwa  agroturystyczne,  a  także  organizacje 
pozarządowe,  lokalne grupy działania,  stowa-
rzyszenia i wydawcy.

Powiat  łaski  reprezentowały:  Okręgowa 
Spółdzielnia  Mleczarska  w  Łasku,  gospodar-
stwo  pasieczne  „Pasieka  z  Tradycjami”,  32. 
Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Stowa-
rzyszenie  „Szuflandia”,  Klub  Kobiet  „Kwiat-
kowianki”,  Browar  „Koreb”  oraz  Starostwo 
Powiatowe w Łasku. Wspólnie z Lokalną Gru-
pą Działania  „Dolina  rzeki  Grabi”  swoją  ko-
ronkę artystyczną promowała również Jadwiga 
Pokora z gminy Łask.

Stoiska wystawców z powiatu cieszyły się 
ogromnym  zainteresowaniem  osób  spacerują-
cych w weekend po ul. Piotrkowskiej. W nie-
dzielę, tuż przed zakończeniem imprezy na ma-

Zakończone zostały już prace na ulicy Zduńskiej w Marzeninie. 
Mieliśmy przy tej inwestycji kilka dni przestoju, ale wynikało to z faktu 
braku ludzi i sprzętu w pewnym okresie. Niemniej jednak nie stworzy-
ło to ryzyka nieukończenia zadania w określonym w umowie terminie. 
Dzisiaj osoby zjeżdżające z trasy S-8 korzystają już z nowej nakładki as-
faltowej. Zakończono również realizację pierwszego etapu przebudo-
wy drogi powiatowej Widawa – Zawady realizowanej przy wsparciu 
finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (wartość inwestycji 
to ponad 252 tysiące złotych). Na ukończeniu jest również ostatni etap 
przebudowy ulicy Batorego w Łasku.

To  jednak  nie wszystko. W  tym  roku  planowany  jest  remont  na-
wierzchni ulicy Warszawskiej w Łasku na odcinku ok. 700 m (od skrzy-
żowania z al. Niepodległości do Placu 11 Listopada). Powiat łaski jest 
w  trakcie  przygotowywania  dokumentów  niezbędnych  do  ogłoszenia 

łej  scenie  nazwanej 
„trawnikiem kultury” 
swoje  umiejętności 
prezentował  zespół 
śpiewaczy  „Kwiaty 
Polne”  z  gminy Wo-
dzierady. 

W  sobotę  na-
szych  wystawców 
odwiedziła  starosta 
łaski  Teresa  Weso-
łowska,  w  towarzy-
stwie  wiceministra 
skarbu  państwa  Ce-
zarego  Gabryjączy-
ka  oraz wójta  gminy 
Wodzierady  Renaty 
Szafrańskiej. 

Ponad 90 wystawców z całego regionu na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, a wśród nich godna 
reprezentacja powiatu łaskiego – tak w skrócie podsumować można tegoroczny Mixer 
Regionalny, zorganizowany w dniach 5-6 września 2015 r. 

przetargu, tj. SIWZ i projektu umowy dla wspomnianego przedsięwzię-
cia.  Dodatkowo  czeka  nas  realizacja  rozstrzygniętego  już  w  ramach 
przetargu zadania – przebudowa drogi powiatowej na odcinku ok. 1,2 
km z miejscowości Czarnysz do miejscowości Piorunów (ciąg dalszy 
przebudowy realizowanej w latach poprzednich). Planowany jest rów-
nież remont chodników na ulicy Kilińskiego w Łasku, na odcinku od 
ulicy Konopnickiej do ulicy Mickiewicza (po obu stronach ulicy).

Jednocześnie  trwają  już prace nad projektem budżetu powiatu  ła-
skiego na 2016 rok w którym nie zabraknie kolejnych, ważnych inwe-
stycji drogowych. 

Z poważaniem,
starosta łaski

Teresa Wesołowska

Mixerowi towarzyszyły warsztaty plastycz-
ne  dla  dzieci,  gry  i  zabawy,  a wszyscy mogli 
poznać  najbardziej  znane  imprezy wojewódz-
kie  w  miniaturze,  m.in.  Open  Hair  Festiwal 

z Sieradza, Turniej Rycerski z Łęczycy, Święto 
Róży, Święto Ziemniaka czy Święto Truskawki 
w Buczku.

Dariusz Cieślak



SZLACHETNA PACZKA CZEKA 
NA WOLONTARIUSZY

Trwa  kampania  rekrutacyjna  wolontariuszy  Szlachetnej 
Paczki. Pilnie poszukiwani bohaterowie! SZLACHETNA PACZ-
KA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby 
sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków 
wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedy-
kowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi 
są SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Patronat nad projektem 
w powiecie objęła starosta łaski Teresa Wesołowska.

uczniów mniej niż przed rokiem. Spadek licz-
by  pierwszoklasistów  o  11%  jest  zjawiskiem 
niepokojącym  i Zarządowi Powiatu zależy na 
odwróceniu  tej  tendencji.  Tylko  „Ekonomik” 
po  przyjęciu  gimnazjalistów  zwiększył  liczbę 
uczniów z 375 do 400. Jeszcze w poprzednim 
roku szkolnym razem z naczelnikiem Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Śro-
dowiska spotkaliśmy się z uczniami ostatnich 
klas  szkół  ponadgimnazjalnych.  Rozmawia-
liśmy  o  tym,  czym  kierowali  się  wybierając 
szkołę  średnią  i  co  może  przekonać  innych 
do kontynuowania nauki w naszym powiecie. 
Wnioski ze spotkań będziemy w miarę możli-
wości wdrażać do działalności szkół w bieżą-
cym roku szkolnym. 

Naukę w ZSP nr 2 w Łasku zakończyło 66 
uczniów. Obecnie w  szkole  pozostaje  jedynie 
44 uczniów w dwóch ostatnich klasach. Po za-
kończeniu  roku  szkolnego  2015/2016  szkoła 
wygaśnie.  Zagospodarowanie  największego 
budynku  szkolnego  w  Łasku  będzie  jednym 
z  ważniejszych  zadań  powiatu  w  nadchodzą-
cych latach. W Zarządzie szukamy najbardziej 
korzystnych rozwiązań, lecz żadna decyzja nie 
została jeszcze podjęte. 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku 
zdecydowano o utworzeniu pięciu niewielkich 
(21-22 uczniów) klas pierwszych. Zwiększy to 
koszty funkcjonowania szkoły, ale też podnie-
ście  efektywność nauki. Wierzę,  że  to  dobrze 
zainwestowane środki, a w mniejszych klasach 
uczniowie będą mieli lepsze warunki do nauki.

Inauguracja  nowego  roku  szkolnego  to 
właściwy czas na podsumowanie wyników eg-
zaminu  dojrzałości.  Największym  odsetkiem 
zdanych  matur  w  roku  szkolnym  2014/2015 
może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcą-
ce w Łasku. Na 143 uczniów, którzy przystąpili 
do egzaminu, wynik pozytywny uzyskało 140, 
czyli  ponad  98%  zdających.  Średnia  zdawal-
ność matur w szkołach powiatowych wyniosła 
ok 83% i była taka jak średnia krajowa. 

Samą statystyką nie można opisać rzeczy-
wistości,  każda  niezdana  matura  to  osobisty 
dramat  jakiegoś młodego  człowieka. Wszyst-
kim nam w Zarządzie Powiatu zależy na tym, 
aby takich dramatów było jak najmniej. Już od 
września wspólnie z dyrektorami szkół ponad-
gimnazjalnych  pracujemy  nad  poprawą  zda-
walności matur w przyszłym roku. Wierzę, że 
nasz  powiat,  nasze  szkoły  i  naszych  uczniów 
stać na wynik lepszy niż średnia krajowa. 

Marek Krawczyk
  wicestarosta łaski
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Młodzież z nowego rocznika
       już w szkołach powiatowych
255 absolwentów gimnazjów z Łasku, Buczku, Sędziejowic, Wodzierad i Widawy postanowiło 
kontynuować naukę w szkołach podlegających powiatowi łaskiemu. Dołączyło do nich 46 uczniów, 
którzy będą dojeżdżać z sąsiednich powiatów.

Spośród  oferty  pięciu  szkół  ponadgim-
nazjalnych  największym  zainteresowaniem 
cieszył  się  łaski  „Ekonomik”  -  119  nowych 
uczniów i I LO w Łasku - 110. Do pierwszych 

FINAŁ REMONTU SALI 
KONFERENCYJNEJ

Korzystając z przerwy międzysesyjnej w Staro-
stwie Powiatowym w Łasku przeprowadzono remont 
sali konferencyjnej. Starą, wysłużoną wykładzinę za-
stąpiły płytki. Koszt prac wyniósł blisko 40 tysięcy 
złotych. 

klas  w  Sędziejowicach  przyjęto  37,  a  do  Li-
ceum w Ostrowie - 35 absolwentów gimnazjów. 
W  tegorocznym  naborze  na  naukę  w  szko-
łach  powiatu  łaskiego  zdecydowało  się  o  37 

FLESZ INFORMACYJNY

BĘDZIE NOWE BOISKO 
PRZY SOSW

Trwają zapowiadane wcześniej prace moderniza-
cyjne na boisku przy Specjalnym Ośrodku Szkolono-
-Wychowawczym w Łasku. Wartość zadania wynie-
sie blisko 390 tysięcy złotych. 30 % zadania sfinan-
sowane zostanie z dotacji przyznanej przez ministra 
sportu i turystyki.

100% DOFINANSOWANIA DO SAMO-
CHODU DLA STRAŻY POŻARNEJ
Powiat  łaski pozyskał dofinansowanie na zakup 

lekkiego  samochodu  zaopatrzeniowego  dla  potrzeb 
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. Na zakup sa-
mochodu  zabezpieczono  120  000  złotych.  Koszty 
będą w całości pokryte z dofinansowań Wojewódz-
kiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

PYTANIE DO STAROSTY – 
ZAPRASZAMY 

DO PRZESYŁANIA PYTAŃ
Masz pytanie do starosty powiatu łaskiego? Nie 

masz możliwości dotarcia do Starostwa Powiatowe-
go  osobiście?  Skorzystaj  z maila  starosta.pytania@
lask.com.pl. Uruchomiony został specjalny adres ma-
ilowy starosta.pytania@lask.com.pl - dzięki, któremu 
możecie Państwo zadać pytanie staroście. Odpowie-
dzi na nadsyłane pytania publikowane będą na stronie 
internetowej www.lask.com.pl. 

Dariusz Cieślak
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Mixer Regionalny z Buczkiem

ZMIANY W GMINNYM PRZEDSZKOLU 

W dniach 5-6 września br. w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej odbyła się 12. edycja imprezy 
pn. Mixer Regionalny Łódzkie 2015 r. W prezentacji udział wzięła również gmina Buczek, 
którą reprezentowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w osobach: 
Joanna Witusik, Anna Sygdziak i Janina Lewska.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie prezentowało 
walory tzw. zagłębia truskawkowego, promując gminę Buczek i jej pro-
dukt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego. Na stoisku Bucz-
ku  zwiedzający  degustowali  lokalne  przysmaki  przygotowane  przez 
członkinie  ze  Stowarzyszenia,  między  innymi:  nalewkę  truskawkową 
– wpisaną na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez mini-
stra  rolnictwa  i  rozwoju wsi, konfiturę bachorzyńskich babek. Dużym 
zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się również smaczne krówki 
truskawkowe oraz praliny czekoladowe o smaku truskawkowym. 

Goście stoiska z uwagą oglądali piękne ozdoby z motywem truskaw-
ki wykonane przez członkinie SGW w Bachorzynie techniką decupage, 
quling, karczochową oraz haftem matematycznym. 

Na stoisku gminy Buczek można było otrzymać również materiały 
promocyjne ukazujące uroki i walory wyjątkowego miejsca, jakim jest 
gmina. 

Zachęcano  również  do  odwiedzenia  gminy Buczek  podczas  przy-
szłorocznego  święta  truskawki,  które  odbędzie  się w ostatni weekend 
czerwca 2016 r .

J.R

Władze gminy, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ro-
dziców, zdecydowały o utworzeniu w placówce trzeciego oddziału. Uda-
ło się wygospodarować miejsce na  trzecią salę  i po  intensywnych pra-
cach remontowych piękne, kolorowe pomieszczenie było gotowe przed 
rozpoczęciem  zajęć.  Standard  nowej  sali  nie  odbiega  od  pozostałych 
dwóch utworzonych z  funduszy unijnych. Dzięki zwiększeniu budżetu 
przedszkola zakupiono nowe mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne.

W nowej sali bawią się i uczą najstarsze przedszkolaki – grupa SŁO-
NECZKA, której wychowawcą  jest Dorota Gajda, wspiera  ją Elżbieta 
Lipińska.

SŁONECZKA  to  grupa  mądrych  i  dzielnych  czterolatków,  które 
w większości  uczęszczały  do  przedszkola w  ubiegłym  roku  szkolnym 
i po wakacjach z radością do niego powróciły. Czworo dzieci, które dołą-
czyły do Słoneczek, bez większych problemów zintegrowało się z grupą. 

Starszaki  znają  już  zasady  funkcjonowania w przedszkolu,  chętnie 
biorą udział w zajęciach, uczą się wierszyków i piosenek. 

Od połowy września dzieci mają możliwość korzystania z szerokie-
go pakietu nieodpłatnych zajęć dodatkowych, zarówno tych rozwijają-
cych zdolności i inwencję twórczą (język angielski, rytmika z elementa-
mi tańca, zajęcia plastyczne z  elementami origami), jak i korygujących 
i kompensujących deficyty rozwojowe dzieci (zajęcia logopedyczne, te-
rapia pedagogiczna oraz gimnastyka korekcyjna). 

Kadra pedagogiczna i obsługa przedszkola dbają o to, by przedszko-
laki czuły się w placówce dobrze i bezpiecznie, a adaptacja przebiegała 
jak najłagodniej. Bardzo ważne są słowa wdzięczności wypowiedziane 
przez wielu rodziców. Świadczą one o tym, iż dostrzegają starania władz 
gminy  i  pracowników  przedszkola  poczynione w  celu  stworzenia  jak 
najlepszych warunków rozwoju dla najmłodszych buczkowian.

 
Monika Kochanek

dyrektor Gminnego Przedszkola
w Buczku

Po dwóch latach działalności, od września br. Gminne Przedszkole w Buczku zaczyna funkcjonować na nowych zasadach - bez 
wsparcia funduszami unijnymi. Mimo iż zakończyliśmy realizację projektu, mali buczkowianie nadal mają zapewniony dobry start 
z przyszłość. 
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1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych. 
Gospodarka finansowa w I półroczu 2015 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego uchwałą nr III/28/2014 

Rady Gminy Buczek z dnia 30 grudnia 2014 r. Budżet wynosił po stronie: 
- dochodów 18.171.000 zł 
- wydatków 18.350.880 zł. 
Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosi 18.718.376,10 zł, 
plan wydatków wynosi 19.650.869,10 zł. 
Realizacja budżetu w I półroczu 2015 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczo-

wych wynikających z planu rocznego. 
Dochody budżetowe gminy wykonano w kwocie 10.306.893,01 zł, co stanowi 55,06 %. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie 

przedstawia się następująco:
- dochody bieżące – plan 16.457.140,70 zł, wykonanie - 9.503.091,81, co stanowi 57,74 % planu 
- dochody majątkowe – plan 2.261.235,40 zł, wykonanie - 803.801,20, co stanowi 35,55% planu. 
W grupie dochodów bieżących najbardziej znaczącymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin, podatek od nie-

ruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. 
W grupie dochodów majątkowych najbardziej znaczącymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz 

z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, jak również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności. Niski wskaźnik wykonania planu 
dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że inwestycje realizowane z przyznanych środków rozliczane będą w II półroczu 2015 roku i wów-
czas nastąpi wpływ środków na konto budżetu gminy. 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 8.015.413,44 zł co stanowi 40,79 % planu. 
W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące - plan 14.156.844,10 zł, wykonanie - 6.587.130,28 zł, co stanowi 46,53% planu, 
- wydatki majątkowe - plan 5.494.025 zł, wykonanie - 1.428.283,16 zł, co stanowi 26,00% planu.
 Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest przede wszystkim niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych. Sytuacja taka po-

wtarza się co roku. Większość inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie gminy na rok 2015 została zaplanowana na II półrocze. Pozostałe wy-
datki realizowane są zgodnie z planem, a ich wykonanie jest porównywalne z tożsamym okresem lat poprzednich. 

W I półroczu 2015 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 182.980,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Obecnie zadanie inwestycyjne z udziałem pozyskanych środków jest 
już realizowane. 

- złożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przeprowa-
dzenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni Dolnej”. Pozyskana kwota dotacji to 330.375,40 zł.

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na zadanie pn. „Od wczesnych lat okrywamy świat!” w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego z przeznaczeniem na wyposażenie dla dzieci uczących się w klasach „0”, w tym wyposażenie placu zabaw. Pozyskana kwota to 
112.625,00 zł.

- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Bu-
czek”. Wniosek dotyczy działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Kwota możliwa do pozyskania to 692.789 zł i je otrzymano.

- złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa prosu-
menckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Buczek”. Kwota pozyskana to 172.683 zł.

- złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B”, co razem z środkami pozyskanymi z Unii Europej-
skiej - PROW daje prawie 60% pozyskanych środków z zewnątrz na w/w inwestycje. Kwota pozyskania to 763.500 zł. 

Łącznie, w wyniku  starań w  I półroczu o pozyskanie  środków zewnętrznych, budżet gminy Buczek może zasilić kwota  środków wysokości 
2.254.952,40 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 2015 

przedstawia się następująco:
- przychody – plan - 1.652.613,00 zł, wykonanie - 1.652.613,06 zł 
w tym: 
nadwyżka z lat ubiegłych – plan - 632.443,00 zł, wykonanie - 632.443,06 zł. 
wolne środki z lat ubiegłych – plan - 1.020.170,00 zł, wykonanie - 1.020.170,00 zł. 
Na dzień 30 czerwca br., po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość rozchodów budżetu gminy Buczek na rok 2015 

przedstawia się następująco:
- rozchody – plan - 720.120,00 zł, wykonanie - 360.060,00 zł. 
Rozchody budżetu gminy w roku 2015 to spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.200.200,00 zł. Pożycz-

ka zaciągnięta została na realizację Programu Ekologicznego przyjętego przez Radę Gminy Buczek, w ramach którego zakupiono 53 zestawy solarne 
i 320 zestawów pomp ciepła wraz z zasobnikami do podgrzewania ciepłej wody dla mieszkańców naszej gminy. 

  3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. 
Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2015 roku posiadała zadłużenie wysokości 660.110 zł. 
 Obecnie gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o umorzenie 50% zaciągniętego zobowiązania, co jest równoznaczne z pozyskaniem kwoty 

600.100 zł bezzwrotnych środków na sfinansowanie inwestycji proekologicznej, jaką najprawdopodobniej będzie przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Buczku. 

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BUCZEK 
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



wrzesień 2015 r.

 DZIAŁKI 
DO 

KUPIENIA                                                                                         

Półkolonie dla 28 dzieci z ro-
dzin,  z których choć  jeden z  ro-
dziców  jest  płatnikiem  podatku 
rolnego,  sfinansowała  w  znacz-
nym  stopniu  Krajowa  Rada  Izb 
Rolniczych  ze  środków  KRUS. 
Natomiast  dla  pozostałych  27 
uczestników  półkolonii  środ-
ki  pochodziły  z  budżetu  gminy 
Buczek. Również rodzice w nie-
wielkim  stopniu  wspomogli  fi-
nansowo  organizatorów  wypo-
czynku. 

Lato  było  wyjątkowo  gorące,  wiec  naj-
większym  zainteresowaniem  cieszył  się  wy-
poczynek  nad  wodą.  Kąpiele  w  Solparku 
w  Kleszczowie  (4  wyjazdy)  dały  możliwość 
aktywnego wypoczynku,  poprawy  umiejętno-
ści  pływania,  sprawności  (ruchomy  pomost 
na wodzie) i odwagi (zjeżdżalnia).  Wyjazd na 
kąpielisko  do  Łasku  na  rzece  Grabi,  a  także 
możliwość    samodzielnego  pływania  kajaka-
mi w Buczku pozwoliły w pełni wykorzystać 
atrakcje wodne półkolonii. 

Wyjazd do Zduńskiej Woli pozwolił zainte-

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Półkolonie są fajne...
- stwierdziły dzieci, które uczestniczyły w tej formie wypoczynku w szkole w Buczku. 
Oprócz wyjazdowych kolonii w lipcu br. władze samorządowe gminy Buczek 
zorganizowały też wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych (w dniach 10-21.08.) 
półkolonie dla dzieci pozostających podczas wakacji w domach rodzinnych. Uczestnikami 
były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. 

resowanym najmłodszym uczestnikom po  raz 
pierwszy w życiu wsiąść do parowozu i elek-
trowozu w Skansenie Pociągów, zapoznać się 
z historią rozwoju kolejnictwa oraz rodzajami 
pociągów na przestrzeni wieków.

Z historii  i  religii  jest  znana  postać Mak-
symiliana Kolbe, warto było więc również po-
znać dom rodzinny świętego i patrioty pocho-
dzącego  ze  Zduńskiej Woli.  Równie  ciekawe 
były zajęcia stacjonarne wypełnione sportem.

Dziesięć  dni  aktywnego wypoczynku mi-
nęło  bardzo  szybko,  podczas  podsumowa-

nia  najaktywniejsi 
uczestnicy  i  laure-
aci  konkursów  na 
półkolonii  zostali 
nagrodzeni drob-
nymi  upominkami, 
a  wszyscy  już  cze-
kają … na następne 
wakacje.

A.Z.

Gmina  Buczek  posiada  do  sprzedaży 
w drodze przetargu następujące działki prze-
znaczone  pod  zabudowę mieszkaniową  jed-
norodzinną i usługową położone w miejsco-
wości Buczek. Działki są w pełni zurbanizo-
wane,  posiadają  sieć wodociągową  i  kanali-
zacyjną oraz wyznaczone drogi.

                                                                                                                                                                                                                                          
- Nr 542/7    0,1200 ha   40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/8      0,1219 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/9      0,1220 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/10    0,1219 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/13    0,1220 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/14    0,1219 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/15    0,1220 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/16    0,1220 ha     40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/17    0,1427 ha     47.800 zł + 23 % VAT
- Nr 542/19    0,1575 ha     42.690 zł + 23 % VAT             
- Nr 542/20    0,1230 ha     41.460 zł + 23 % VAT          
- Nr 542/21    0,1316 ha     35.670 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/22    0,1067 ha     33.190 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/23    0,1346 ha     36.480 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/24    0,1180 ha     36.700 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/25    0,1563 ha     42.360 zł + 23 % VAT                      
- Nr 542/27    0,1083 ha     36.500 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/28    0,1131 ha     38.120 zł + 23 % VAT   
- Nr 542/29    0,1540 ha     45.800 zł + 23 % VAT
- Nr 542/30    0,1239 ha     40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/31    0,1240 ha     40.200 zł + 23 % VAT     
- Nr 542/32    0, 1239 ha    40.200 zł + 23 % VAT          
- Nr 542/33    0,1240 ha     40.200 zł + 23 % VAT  
- Nr 542/34    0,1240 ha     40.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/35    0,1549 ha     46.100 zł + 23 % VAT
- Nr 542/36    0,1502 ha     44.700 zł + 23 % VAT
- Nr 542/37    0,1239 ha     40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/38    0,1239 ha     40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/39    0,1239 ha     40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/40    0,1239 ha     40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/41    0,1239 ha     40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/42    0,1627 ha     48.400 zł + 23 % VAT
- Nr 542/45    0,1115 ha     37.580 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/46    0,1202 ha     40.510 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/47    0,1289 ha     43.440 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/48    0,1377 ha     37.320 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/49    0,1464 ha     39.680 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/50    0,1252 ha     42.200 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/51    0,1250 ha     42.130 zł + 23 % VAT            

Ogłoszenia o terminach  przetargów 
publikowane są na stronie internetowej 

urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje
pod nr tel. 43/677-44-94

Oznaczenie        
Powierzchnia 
nieruchomości              Cena wywoławcza

ZBIÓRKA OBEJMUJE ODPADY:
20 03 07  – Odpady wielkogabarytowe (np. wer-

salki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, stoły, 
krzesła, panele, okna, dywany, wykładziny, matera-
ce, wanny, umywalki, muszle toaletowe, wózki dzie-
cięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, grzejniki)

20 01 40 - Metale (złom)
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne (np. telewizory, monitory)
20 01 36  - Zużyte urządzenia elektryczne i elek-

troniczne  (np.  pralki,  radia,  drukarki,  odkurzacze, 
miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, 
suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki)

20 01 23*  - Urządzenia  zawierające  freon  (np. 
lodówki, zamrażarki, chłodziarki, klimatyzatory)

16  01  03  -  Zużyte  opony  (do  rozmiaru 
1250x400)!!

20 01 33* - Baterie i akumulatory

20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia

ORAZ CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH
20 01 13* - Rozpuszczalniki 
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20  01  19*  -  Środki  ochrony  roślin  I  i  II  klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. her-
bicydy, insektycydy)

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kle-
je, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebez-
pieczne

20 01 29*  - Detergenty  zawierające  substancje 
niebezpieczne

Wszystkie odpady wystawiamy pierwszego dnia 
wywozu dla danego regionu !

TERMIN OBSŁUGIWANE MIEJSCOWOŚCI 

28-30.09.2015 r. Region 1 - Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F 

5-7.10.2015 r. 
Region 2 - Dąbrówka, Czestków B, Czestków-Osiedle, Wilkowyja, Brodnia Górna, Brodnia Dolna, Grzeszyn, Gucin 
Bachorzyn, Józefatów, Wola Bachorska, Malenia, Czarny Las, Strupiny, Sowińce, Kowalew, Petronelów, Luciejów, 
Dąbrowa, Sycanów 

 



m.in. na wieś i urzędników kolejny wieniec, tym razem od sołectwa Wy-
drzyn, otrzymuje Zbigniew Sowała, przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łasku. Ostatni wieniec – od 
sołectwa Wrzeszczewice  i Wrzeszczewice Nowe przypada dyr. Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Łopatkach Anecie Stępień.

Po tej części święta plonów specjalnie wyłonione jury (Jadwiga Kur-
kowska, Grzegorz Rosiak i Piotr Kościan) ocenia wszystkie wieńce i wy-
biera najpiękniejszy. Najwyżej oceniony zostaje wieniec przygotowany 
przez mieszkańców Łopatek. Zwycięzcy otrzymują nagrodę od burmi-
strza i przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostali uczestnicy konkursu 
uhonorowani zostają dyplomami.

Kończy się najważniejsza część dożynek,  teraz pora na degustacje 
potraw regionalnych, które przygotowały sołectwa: Bałucz, Budy Stry-
jewskie, Kopyść, Łopatki, Orchów, Okup Mały, Okup Wielki, Sięganów, 
Teodory, Wola Stryjewska wraz z Wolą Bałucką, Wronowice, Wiewiór-
czyn, Wrzeszczewice wraz z Wrzeszczewicami Nowymi, Wydrzyn i Zie-
lęcice. Dożynkowi goście dziękują za poczęstunek, wyrazy uznania dla 
wszystkich uczestniczących w przygotowaniu dożynek przekazuje bur-
mistrz G. Szkudlarek.

Teraz na scenę wkraczają artyści. Swój program prezentują ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łopatkach i Zespół Smyczkowy „Suzuki”, 
a także artyści z Łaskiego Domu Kultury. Mieszkańcy wsi i ich goście 
bawią się znakomicie do godzin wieczornych. Także maluchy i młodzież 
nie mogą narzekać na brak atrakcji, bo w sąsiedztwie sceny znajduje się 
sporo stoisk handlowych i gastronomicznych, a także karuzela i inne in-
teresujące urządzenia rozrywkowe.

wrzesień 2015 r.

Zanim rozpocznie się część obrzędowa dożynek, goście składają rol-
nikom podziękowania za całoroczny trud. C. Gabryjączyk mówi o tego-
rocznym Roku Samorządności i niełatwej z powodu upałów i suszy pra-
cy w gospodarstwach, jednocześnie dziękuje za ofiarny wysiłek. Przypo-
minając 25-letni dorobek samorządu, wręcza dyplomy uznania ministra 
skarbu  państwa  Andrzejowi  Banaszczykowi,  Robertowi  Bartosikowi, 
Gabrielowi Szkudlarkowi i Teresie Wesołowskiej. 

Najlepsze życzenia mieszkańcom wsi składa też posłanka A. Hanaj-
czyk. Z kolei  starosta T. Wesołowska,  która ponad  ćwierć wieku była 
związana  z  Łopatkami,  dziękuje  nie  tylko  za  ofiarną  pracę,  ale  i  po-
święcenie,  życząc  jednocześnie  zdrowia  i  spełnienia  marzeń.  Senator 
A. Owczarek, od 14 lat prezesujący łaskiej OSP i organizujący dla naj-
uboższych dożywianie, przypomina, że dziennie do ludzi trafia 100 bo-
chenków chleba, który wcześniej trzeba wypiec.    

Senator dziękuje przy okazji  radnemu Piotrowi Kościanowi, który 
od lat bezinteresownie pomaga w tej akcji dożywiania.

Burmistrz G.  Szkudlarek  przypomina,  że  od wielu  gości  nadeszły 
listy z wyrazami uznania i podziękowaniami, m.in. od posłanki Elżbiety 
Nawrockiej, posła Cezarego Olejniczaka, marszałka województwa Wi-
tolda Stępnia i członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pawła Bejdy, 
a także przewodniczącego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bro-
nisława Węglewskiego.

Rozpoczyna  się  kulminacyjny  punkt  dożynek.  Starościna Monika 
Mrowińska wraz ze  starostą Danielem Ślązakiem wręczają  tradycyjny 
bochen  chleba  z  tegorocznych  plonów burmistrzowi G.  Szkudlarkowi 
i przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku R. Bartosikowi. Burmistrz 
zobowiązuje się dzielić chleb sprawiedliwie, by nikomu go nie brako-
wało.

Teraz  poszczególne  sołectwa  i wsie wręczają  gościom wieńce do-
żynkowe.  C.  Gabryjączyk  otrzymuje  wieniec  od  Woli  Stryjewskiej 
i Woli Bałuckiej, senator A. Owczarek – od sołectwa Bałucz, burmistrz 
G. Szkudlarek – od sołectwa Łopatki, posłanka A. Hanajczyk od sołec-
twa Kopyść, ks. Piotr Pirek, proboszcz łaskiej kolegiaty – od sołectwa 
Orchów, Teresa Wesołowska,  starosta,  otrzymuje wieniec  od  sołectwa 
Wiewiórczyn. Skarbnik gminy Anna Głowińska, od której  zależy  stan 
finansów gminy, otrzymuje wieniec od sołectwa Teodory. Kolejny wie-
niec, tym razem od sołectwa Zielęcice, otrzymuje Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska w Łasku, a konkretnie jej przedstawiciel, członek Zarzą-
du, Marceli Mielczarek. Mleczarnia ma na swoim koncie wiele sukce-
sów, a ostatnio zdobyła nominację do prestiżowego Orła Agrobiznesu. 

Teraz przed  sceną pojawia  się Monika Mrowińska,  członkini  Izby 
Rolniczej  z  gminy  Łask,  której  wieniec  wręczają  przedstawiciele  so-
łectwa Okup Wielki. Dziewczyny z Okupa wykonują żywiołowe przy-
śpiewki nagrodzone hucznymi brawami. Po tym dowcipnym spojrzeniu 

Dożynki w Łopatkach
STAROSTOWIE DOŻYNEK

Monika Mrowińska – od 22 lat szczęśliwa mężatka i matka 
trójki dzieci, prezes stowarzyszenia „Wieś dzieciom” prowadzą-
cego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Łopatkach oraz prezes 
stowarzyszenia „Aktywnych Kobiet w Łopatkach”, jest też od kilku 
miesięcy sołtysem w Łopatkach i członkiem Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej. Wspólnie z rodziną prowadzi gospodarstwo ekologiczne 
„Mrowisko”, specjalizujące się w produkcji warzyw i owoców pod 
osłonami, uhonorowane wieloma nagrodami.

Daniel Ślązak – gospodarstwo ogrodnicze prowadzi od 10 lat 
w Łopatkach, specjalizuje się w produkcji róż oraz uprawie truska-
wek, od 3 lat pomaga mu żona Paulina. Pan Daniel jest jednym 
z producentów róż, który współpracuje z gminą Łask przy organi-
zowaniu Festiwalu Róż.

3

(P)
Współpraca: M. Janiszewski

fotoreportaż z dożynek: patrz str. 28



którzy przylecieli do Europy z 95 Eskadry My-
śliwców z Florydy ma także pokazać jak działa 
piąta generacja myśliwców.

F-22  to  najnowocześniejszy myśliwiec  na 
świecie.  Amerykanie  wyprodukowali  187  ta-
kich maszyn. Cena  jednego  egzemplarza wy-
nosi ok. 200 mln dolarów. Nasi piloci nie latali 
na  tego  typu maszynach,  ale  –  jak  stwierdził 
dowódca  32.  BLT  płk  pil.  Ireneusz Nowak  – 
każdy lotnik marzy o tym, by zasiąść za stera-
mi tak nowoczesnego myśliwca. Wspólne ćwi-
czenia, takie właśnie jak te ostatnie, pozwalają 
poznać to podniebne cacko. 

Być może w przyszłości polscy piloci latać 
będą na F-22, a może nawet na F-35…

(PO)
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Przygotowując materiał bałam się, że wo-
bec  innych prelegentów (przedstawiciele mia-
sta  Frost  – Niemcy, Kutna, Końskowoli) wy-
padniemy  skromnie,  bo  przecież  pracujemy 
dopiero  3  lata  nad  promowaniem  rodzimych 
krzewów.  Pojechaliśmy  więc  ze  skromnym 
materiałem,  ale  z  uczuciem dumy,  że  nas  do-
strzeżono  i zaproszono, a uczyć należy się od 
najlepszych.  Przedstawicielki  urzędu  nie  były 
same.  Towarzyszyło  im  grono  zaprzyjaźnio-
nych  szkółkarzy,  którzy  czynnie  je  wspierali. 
Inicjatywa  miłośników  róż  w  Łasku  została 
przyjęta  z  zainteresowaniem.  Referat  się  po-
dobał,  pomysł  współpracy  z  plantatorami  róż 
także,  a  projektantka  naszych  rabat  Grażyna 
Ojrzyńska spotkała się z uznaniem. 

Dzięki uprzejmości Bogdana Papugi zapre-
zentowano film przedstawiający proces uprawy 
różanych krzewów od podkładki do pakowania 
sadzonek. Ale  to nie wszystko. Holl Kutnow-
skiego Domu Kultury, podobnie jak holl ŁDK 
podczas Festiwalu Róż, wypełniony był bukie-
tami róż, a wśród nich okazale prezentowały się 

wyhodowane w naszych rodzimych szkółkach 
Mariusza Sobieszka  i Tadeusza Malinowskie-
go. W  Kutnie w części handlowej terenu wraz 
z  banerem  reklamowym  Łasku  nasi  szkółka-
rze  utworzyli  stoisko  handlowe.  Prezentowa-
ne róże zainteresowani mogli nabyć do swoich 
ogrodów. Były to krzewy ze szkółek Mariusza 
Sobieszka,  pana  Bogdana  Papugi  i  Mariusza 
Szczecińskiego.

Pierwszy  tydzień  września  obfitował 
w  różnorodne  imprezy  ogrodnicze.  Poza  kut-
nowskim  świętem,  w Warszawie  już  3  wrze-
śnia  została  otwarta  międzynarodowa  wysta-
wa  roślin  „Zieleń  to  życie”  i  trwała  do  7.09. 
br. W gminie poszukujemy możliwości kupna 
dobrych sadzonek drzew i krzewów z przezna-
czeniem na uzupełnienie  istniejących  terenów 
zielonych lub tworzenie nowych. Chętnie sko-
rzystałam więc z zaproszenia, aby zobaczyć co 
proponują  profesjonaliści:  szkółkarze,  archi-
tekci  krajobrazu,  producenci  podłoża  i  środ-
ków ochronnych. 

Przemieszczając  się  między  wystawcami 
podążałam  w  kierunku,  z  którego  roztaczał 
się zapach róż. Spodziewałam się stoiska Ma-
riusza Sobieszka, który od kilku  lat wystawia 
w  Warszawie  swoje  najpiękniejsze  krzewy. 
Uroczo prezentowały się róże z naszej gminy, 
przyciągały kolorem, zapachem i kształtem za-
równo gości wystawy jak i kontrahentów. Miłą 
niespodzianką były stoiska kolejnych naszych 
szkółkarzy:  Krzysztofa  Pruskiego  i  Łukasza 
Piechulskiego. 

Możemy być dumni jako mieszkańcy gmi-
ny  Łask,  że  działalność  gospodarcza  prowa-
dzona w naszej gminie była prezentowana na 
wystawie  międzynarodowej  wśród  260  wy-
stawców  między  innymi  Holendrów,  Niem-
ców,  Francuzów  czy Belgów. To wynik  cięż-
kiej pracy  i  determinacji. Gratulujemy  i dzię-
kujemy za promocję naszej gminy.

Janina Kosman
zastępca burmistrza Łasku

 

Łask na wystawach w Kutnie i Warszawie
Pierwszy weekend września to czas Święta Róży w Kutnie. W bieżącym roku organizowano je po raz 41. i na nim okazale zaprezentował 
się Łask. Na konferencji inspektorzy naszego urzędu Ewa Krysiak-Miksa i Anna Kmieć przedstawiły prezentację „Łask miastem 
róż”. Tematem przewodnim konferencji było hasło „Róża w przestrzeni publicznej” i wszystkie dotychczasowe nasze działania bardzo 
dobrze wpisywały się w zamierzenia organizatorów. Mogliśmy pokazać na szerokim forum inicjatywę i integrację naszych szkółkarzy 
z samorządem gminnym, co przełożyło się na powstanie pięknych rabat i zaprojektowanie następnych.

Dotychczas  Amerykanie  nie  chwalili  się 
zbytnio tymi maszynami, dlatego nie pojawiały 
się one w Europie. Warto jednak przypomnieć, 
że  wykonywały  już  zadania  bojowe  w  walce 
z Państwem  Islamskim  i  dżyhadystami. Teraz 
w związku z nowymi zadaniami NATO do Eu-
ropy  po  raz  pierwszy  przyleciały  4  maszyny 
tego typu, by nie tylko demonstrować jedność 
z  państwami  sojuszu,  ale  i  doskonalić  techni-
ki  lotu  i walki w powietrzu. Do Polski  trafiły 
2 myśliwce i na jeden dzień przyleciały do Ła-
sku,  by  jednocześnie  zainaugurować  działal-
ność kolejnej  już 19.  zmiany amerykańskiego 
komponentu  wojskowego.  Dodajmy,  zmiany 
najliczniejszej, bo liczącej ok. 370 żołnierzy.

Raptory przyleciały  z  amerykańskiej bazy 

w  niemieckim  Spangdahlem,  gdzie  stacjono-
wały od piątku. Jak podkreślił podczas krótkiej 
konferencji  prasowej na płycie  lotniska wice-
minister  obrony  narodowej  Robert  Kupiecki, 
obecność amerykańskiego komponentu w Pol-
sce  to nie  tylko  szansa na wspólne ćwiczenia 
naszych i amerykańskich sił powietrznych, ale 
i  ważny  sygnał  polityczno-wojskowy  zaan-
gażowania  Stanów  Zjednoczonych  w  Polsce. 
Z  kolei  zastępca  dowódcy  3 Armii  Lotniczej 
Stanów  Zjednoczonych  gen.  Christopher  J. 
Bence nie ukrywał satysfakcji z tego, że po raz 
pierwszy F-22 został rozmieszczony w Europie 
i Polsce, potwierdzając współpracę i sojuszni-
cze  zaangażowanie  także w przypadku ewen-
tualnego  konfliktu  zbrojnego.  60  lotników, 

RAPTORY W ŁASKU
To kolejny historyczny dzień dla lotniska 32. Bazy w Łasku. W poniedziałek (31sierpnia) na niebie pojawiły się dwa amerykańskie 

myśliwce F-22 Raptor, a kilkadziesiąt sekund później dotknęły ziemi. Maszyny owiane legendą – najdroższe, najdoskonalsze, nie ma-
jące sobie równych na świecie. Największą ich zaletą jest to, że nie są wykrywane przez radary, a więc mogą zaskoczyć przeciwnika 
i brawurowo wykonać najbardziej skomplikowane zadanie bojowe. 
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Dla  rodzin  z  dziećmi  w  wieku  szkolnym 
największym  udogodnieniem  jest  dziennik 
elektroniczny. Dzięki niemu na bieżąco rodzi-
ce mają dostęp do wszystkich informacji doty-
czących ich dzieci – w e-dzienniku od razu wi-
dać frekwencję, oceny, uwagi na temat ucznia. 
Możemy również sprawdzić tematy lekcji, za-
dania  domowe,  ale  przede  wszystkim  dzięki 
dziennikowi  elektronicznemu  łatwiejsza  jest 
komunikacja  rodzica  ze  szkołą.  Logując  się 
do  e-dziennika  na  komputerze,  każdy  rodzic 
może, a nawet powinien, korzystać  z zakład-
ki Wiadomości. Właśnie za jej pomocą można 
otrzymać,  a  także wysłać wiadomość  do wy-
chowawcy i każdego innego nauczyciela – tak, 
by  na  bieżąco  móc  współpracować  ze  szko-
łą  i  wspierać  proces  edukacji  i  wychowania 
dziecka.

WYGODA DLA WSZYSTKICH

Jak  pisaliśmy  już  wcześniej,  zintegrowa-
nym  systemem  oświaty  objętych  jest  2500 
uczniów, 5000 rodziców i opiekunów oraz 271 
nauczycieli. Z nowego systemu cieszą się rów-
nież urzędnicy. Jak podkreśla burmistrz Łasku, 
Gabriel Szkudlarek,  system,  a przede wszyst-
kim e-dziennik pozwoli na zacieśnienie współ-
pracy między  szkołą  a  rodzicami. Ważne  jest 
również to, że korzystanie z dziennika elektro-
nicznego UONET+ firmy VULCAN  jest  nie-
zwykle łatwe – nie trzeba być informatykiem, 
ani być bardzo zaawansowanym technologicz-
nie. Wystarczy komputer z dostępem do inter-
netu. 

Od  tego  momentu  w  każdym  miejscu 
i  o każdej porze,  z  dowolnego komputera  ro-
dzic ma dostęp do informacji na temat swojego 
dziecka.

- To wielkie ułatwienie! W dzienniku elek-
tronicznym widzę wszystkie oceny  i wreszcie 
mogę  mieć  stały  kontakt  z  wychowawcą  – 
mówi Jolanta Nowak-Popławska, mama ucznia 
klasy III d Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ła-
sku. Teraz nawet zebrania rodziców będą prze-
biegały szybciej i sprawniej, bo dzięki e-dzien-
nikowi wszyscy jesteśmy na bieżąco – dodaje.

W TELEFONIE TEŻ

Oprócz  dziennika  dostępna  jest  również 

Nowy rok szkolny – będzie łatwiej
W naszym mieście zaczął działać zintegrowany system oświaty. Co to oznacza dla uczniów i ich 
rodziców? Przede wszystkim będzie łatwiej…

aplikacja  na  smartfony  –  Dzienniczek+.  Wi-
dać w niej  to  samo,  co w dzienniku,  a dzięki 
ustawieniom (na 7  lub 14 dni) można wyróż-
nić  najnowsze  oceny  (będą  zaznaczone  lite-
rą N). Aplikacja pozwala więc na korzystanie 
z dziennika i komunikację ze szkołą już nawet 
bez komputera – w pociągu, podczas delegacji 
i rodzinnego wypadu do babci… 

Jak po raz pierwszy zalogować się do 
dziennika elektronicznego UONET+ firmy 
VULCAN?
1. Sekretarz  lub  wychowawca  (np.  na  wy-
wiadówce)  przekaże Ci  adres  dziennika  elek-
tronicznego  (zob.  lista  adresów  poniżej).                  
Wpisz go w przeglądarce. Wyświetli się powi-
talna strona systemu.
2.Kliknij link „Załóż konto”, a następnie wpisz 
adres e-mail, który podałeś wychowawcy.

3.Zaznacz opcję „Nie jestem robotem”, a na-
stępnie  kliknij  przycisk  „Wyślij  wiadomość”. 
Jeśli po kliknięciu opcji „Nie jestem robotem” 
rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj po-
lecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) 
i kliknij przycisk „Zweryfikuj”.
4. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświe-
tlonego na stronie „Podsumowanie operacji”.
5.  Sprawdź  skrzynkę  swojej  poczty  elektro-
nicznej.  Przeczytaj  wiadomość  i  kliknij  link 
podany w treści, aby nadać hasło.
6.  W  oknie  „Aktywacja  konta”  w  polach 
„Nowe  hasło”  oraz  „Powtórz  nowe  hasło” 
wprowadź swoje hasło, stosując się do podpo-
wiadanych wymagań. Zaznacz opcję  „Nie  je-
stem robotem” i kliknij przycisk „Ustaw nowe 
hasło”.

Od tego momentu możesz logować się do 
systemu, korzystając z adresu e-mail  i ustalo-
nego przez siebie hasła.

LISTA ADRESÓW DZIENNIKA 
ELEKTRONICZNEGO:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki  w  Łasku:  adres  e-dziennika  –  www.
portallask.vulcan.net.pl/jst/lask

2. Szkoła Podstawowa nr 5  im. Mikołaja Ko-
pernika  w  Łasku:  adres  e-dziennika  –  www.
portallask.vulcan.net.pl/jst/lask

3.  Szkoła  Podstawowa  im. Wojska  Polskiego 
w Wiewiórczynie:  adres  e-dziennika  –  www.
portallask.vulcan.net.pl/jst/lask

4.  Szkoła  Podstawowa  im.  Janusza Korczaka 
w Okupie: adres e-dziennika – www.portallask.
vulcan.net.pl/jst/lask

5.  Szkoła  Podstawowa  w  Bałuczu:  adres  e-
-dziennika  –  www.portallask.vulcan.net.pl/jst/
lask

6. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Łasku: adres e-dzien-
nika – www.portallask.vulcan.net.pl/jst/lask

7. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
w Łasku: adres e-dziennika – www.portallask.
vulcan.net.pl/jst/lask

8.  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im. 
Ignacego  Jana  Paderewskiego  w  Kolumnie:                                                     
adres  e-dziennika  –  www.portallask.vulcan.
net.pl/jst/lask

W skład ZSO wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 4
Publiczne Gimnazjum nr 3
Liceum Ogólnokształcące



To kolejna piękna akcja łaskiej Grupy „Archeo” zrzeszającej 
miłośników i pasjonatów lotnictwa. Jak już informowaliśmy, 
w 2011 r. trafił na tutejsze lotnisko potężny śmigłowiec 
Mi-24 D przeznaczony przede wszystkim do zwalczania czołgów. 
Maszyna ta od 1978 r. służyła w kluczu śmigłowców szturmowych 
w Leźnicy Wielkiej, następnie w Pruszczu Gdańskim, by w maju 
2000 r. trafić na „emeryturę”. Przez jakiś czas jako eksponat 
muzealny stacjonowała w Dęblinie i wreszcie trafiła do Łasku. 
Tu poddano już kuracji odmładzającej i efekt tych trudnych 
i kosztownych prac przedstawiono we wrześniu na lotnisku.

Śmigłowiec prezentuje się znakomicie, w czym zasługa sporej grupy 
pasjonatów z Piotrem Politem na czele. Nie sposób wymienić wszystkich 
ludzi, którzy wnieśli wkład w odnowienie maszyny, bo przecież trzeba 
było ją rozebrać na części, wypiaskować i zakonserwować, przywrócić 
sprawność wielu elementom i podzespołom. Formalnie zajęło to ponad 
rok, jak mówi P. Polit, ale faktycznie trwało to znacznie dłużej. Jaki był 
koszt  tej operacji? To  trudno zliczyć,  jeśli  roboty wykonują pasjonaci, 
nie licząc godzin pracy, swojej wiedzy, poświęcenia. Zbigniew Rosiak, 
zastępca dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, który od lat wspiera 
„Archeo”, twierdzi, że takie koszty to miliony złotych. Efekt to nie tylko 
satysfakcja pasjonatów lotnictwa, ale i radość tysięcy ludzi, którzy mogą 
podziwiać maszyny zrekonstruowane i uratowane przez „Archeo”.
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Kolejny sukces Grupy „Archeo”

Śmigłowiec 

Pod patronatem marszałka województwa, burmistrza Łasku 
i dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbył się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Warszawskiej - 
V Festiwal Modeli Redukcyjnych. Imprezę cieszącą się z roku 
na rok coraz większą popularnością zorganizowała Grupa 
„Archeo”, a przede wszystkim pasjonaci modelarze redukcyjni.

Tym  razem w hali  sportowej  ponad  300 wystawców,  także  zagra-
nicznych, zaprezentowało prawie 1000 modeli (w 2011 r. na I Festiwa-
lu wystawiono 330 modeli). Były wśród nich modele miniaturowe, nie-
kiedy wielkości kilku centymetrów, ale można też było zobaczyć duże 
modele wozów bojowych, czołgów czy samolotów. Wszystko wykonane 
z niesamowitą precyzją i wiernością oryginałom.

Oto kilka migawek z tej rozrastającej się i coraz popularniejszej im-
prezy modelarskiej.

(P) Prezentacja śmigłowca była okazją do symbolicznego uhonorowania 
ludzi zajmujących się ratowaniem maszyny - otrzymali oni skromne pa-
miątki związane z lotnictwem. My zaś przy okazji oglądaliśmy nie tylko 
imponującą maszynę, ale i  kronikę „Archeo” prowadzoną z pasją przez 
Hannę Dudka. Ta pięknie redagowana księga jest znakomitym zapisem 
dokonań pasjonatów, a przy okazji ikonograficzną kroniką dziejów lot-
nictwa, wszak maszyny prezentowane  turystom  i miłośnikom naszych 
„skrzydeł” to kawał dziejów naśladowców Ikara.

Do tematu wkrótce powrócimy na łamach „Panoramy”.
(P)

Festiwal Modeli 
Redukcyjnych

jak nowy
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Jak zwykle nie brakowało chętnych do udziału w warsztatach cera-
micznych pt. „Gliniane arcydzieła”. Powstało wiele oryginalnych prac 
– wazoników,  skarbonek,  aniołków  -  które  po wypaleniu w  specjal-
nym  piecu  będą  służyły  swoim  autorom  lub  staną  się wyjątkowymi 
prezentami dla bliskich. Również na warsztatach plastycznych w pra-
cowni Kolec można było dać upust wyobraźni – jednym z zadań było 
stworzenie  logo  Łasku.  Uczestnicy  mieli  wiele  pomysłów,  a  każdy 
z nich odzwierciedlał skojarzenia młodych łaskowian na  temat miej-
sca, w którym mieszkają.

Miłą niespodziankę dla mieszkańców naszego miasta przygotowali 
uczestnicy warsztatów  teatralnych prowadzonych przez Olimpię Mi-
choń. Młodzi aktorzy zaprezentowali swoje nowo zdobyte umiejętno-
ści podczas pokazu pt. „W krainie czarów”, który odbył się na Placu 
11 Listopada ostatniego dnia wakacji. Było chodzenie na szczudłach, 
puszczanie  gigantycznych  baniek mydlanych,  żonglerka,  piękne  ko-
stiumy  i  teatralny make-up; były  też słodkości  i malowanie buzi, do 
którego jak zawsze przy takich okazjach ustawiła się kolejka bez koń-
ca. 

Także w lipcu za sprawą ŁDK „Starówka” na całe sobotnie popo-
łudnie zamieniła się w „pole bitwy”. Druga edycja turnieju tanecznego 
Street Styles Summer Battle zgromadziła wielu zawodników i widzów 
– miłośników tańca nowoczesnego. Turniej był poprzedzony warszta-
tami prowadzonymi przez utytułowanych  tancerzy, którzy byli  także 
jurorami konkursowych zmagań. Natalia Kowalska, Monika Justyńska 
i Maksymilian Hać swoją energią, bezpośredniością ale i profesjonali-
zmem zdobyli serca młodych adeptów sztuki tanecznej i z pewnością 
mają już w  Łasku wielu fanów. 

Kolejna  wakacyjna  impreza  w  plenerze  (II  Letnie  Zawody Mo-
delarskie) niestety nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie ze 
względu na warunki atmosferyczne.  Jednak „co się odwlecze,  to nie 
uciecze” i już dziś – w imieniu Klubu Modelarstwa Lotniczego i Ko-
smicznego zapraszamy na zaplanowane na  jesień Łaskie Święto La-
tawca. 

Wśród  letnich  propozycji  ŁDK,  oprócz  zajęć  typowo  artystycz-
nych,  nie  zabrakło  także  sportu  i  rekreacji w wielu  odsłonach. Była 
zatem duża dawka ruchu na świeżym powietrzu podczas „Wakacji na 
wesoło”  organizowanych  przez  Filię  ŁDK w  Kolumnie.  Przez  dwa 
tygodnie na „Orliku” odbywały  się zawody sportowe, konkursy pla-
styczne, ciekawe animacje i szalone zabawy. Był „Dzień Baniek My-
dlanych”, „Dzień Indiański”, „Dzień Origami”  i „Dzień Kosmitów”; 
był  badminton,  skakanki,  kręgle, mini-golf,  hula-hop,  ringo,  twister, 
mnóstwo śmiechu i emocji. Czynny udział w zajęciach brali również 
rodzice  i  dziadkowie  najmłodszych  uczestników.  Hasło  tegorocznej 
akcji  to:  „Komputerze  –  odchodzę, Orliku  –  przybywam”. Każdego 
dnia bawiło się na boisku kilkadziesiąt dzieci, które już nie mogą się 
doczekać kolejnych tego typu atrakcji.

Wzorem ubiegłorocznych wakacji zorganizowaliśmy w ŁDK tak-
że  zajęcia  karate,  które  jak  zwykle  cieszyły  się  dużą  popularnością, 
szczególnie wśród najmłodszych. Dorośli podobnie jak rok temu chęt-
nie wzięli udział w warsztatach jogi. Zarówno Łaskie Bractwo Thratlo-
nu Sztuk Walki, jak i Yoga Vitality współpracują z nami już od lat, za 
co serdecznie im dziękujemy.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny i kolejny sezon kulturalny. Zaję-
cia w sekcjach zainteresowań ruszyły już pełną parą i z zadowoleniem 
widzimy wśród uczestników zajęć osoby, które zaczęły swoją przygo-
dę z tańcem, teatrem czy plastyką właśnie podczas minionych wakacji. 
Ten fakt z całą pewnością świadczy o tym, że nasza oferta trafia w za-
potrzebowania i gusty mieszkańców Łasku.
        

Magdalena Kelnerowska

LATO W ŁASKIM DOMU KULTURY
Wakacje jak zwykle minęły zbyt szybko, ale tegoroczne lato z pewnością wszyscy zapamiętają na długo - przede wszystkim ze względu 
na wyjątkowo gorącą aurę, która pozwoliła cieszyć się urlopem, wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Pogoda sprzyjała wyjazdom, 
ale młodzież, która spędzała lato w mieście na pewno nie mogła narzekać na nudę. Oferta Łaskiego Domu Kultury na tegoroczne 
wakacje była bardzo różnorodna – proponowaliśmy zajęcia dla amatorów m.in. tańca, śpiewu, teatru i sztuk plastycznych.



Starostami  tegorocznych  dożynek  byli 
młodzi  rolnicy Monika Krawczyk z Siedlec 
oraz Wiesław Pawelski z Sobiepan. Pani Mo-
nika od 11 lat prowadzi wraz z mężem 3,5 ha 
gospodarstwo rolne specjalizujące się w upra-
wie borówki amerykańskiej, osiągając wysoką 
wydajność.  Pan Wiesław  od  28  lat  prowadzi 
rodzinne, w pełni  zmechanizowane gospodar-
stwo rolne (34 ha). Specjalizuje się w produk-
cji roślinnej i zwierzęcej, hoduje bydło rzeźne 
i krowy mleczne. 

Część  obrzędowa,  poprzedzona  powita-
niem  gości  i  podziękowaniem  rolnikom  za 
całoroczny  trud  dokonanym  przez  wójta  Ko-
tarskiego,  rozpoczęła  się  prezentacją  szes-
nastu  wieńców  dożynkowych.  Zostały  one 
przygotowane  przez  sołectwa:  Bilew,  Dobra, 
Grabica,  Grabno-Zamość,  Kamostek,  Kozu-
by,  Marzenin,  Podule,  Pruszków,  Rososza, 
Siedlce,  Sędziejowice  i  Sobiepany.  Wieńce 
zaprezentowała także młodzież Zespołu Szkół 
Rolniczych  w  Sędziejowicach,  sołectwo  Pa-
toki  z widawskiej  gminy wchodzące w  skład 

parafii Grabno oraz zespół śpiewaczy „Sędzie-
jowianki”,  który  wystąpił  także  z  wiązanką 
dożynkowych  przyśpiewek.  Wieńce  wręczo-
no  przybyłym gościom, m.in.:  senatorowi RP 
Andrzejowi  Owczarkowi,  posłowi  na  Sejm 
RP  Piotrowi  Polakowi,  asystentowi  posła  na 
Sejm RP Ryszarda Tomczyka, Jolancie Ziębie-
-Gzik  -  radnej  Sejmiku Województwa  Łódz-
kiego,  wojewódzkiemu  inspektorowi  nadzoru 
budowlanego  Janowi  Wrońskiemu,  zastępcy 
dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŁUW 
Ryszardowi Szubańskiemu, przedstawicielowi 
WFOŚiGW w Łodzi Ryszardowi Książczyko-
wi, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Ko-
lumna Michałowi Falkowskiemu, a także wój-
towi  gminy  Widawa  Michałowi  Włodarczy-
kowi.  Za  przekazywane wieńce  poszczególne 
delegacje otrzymały prezenty.

Podczas  uroczystości  wręczono  też  przy-
znane  przez  Radę  Gminy  Sędziejowice  trzy 
Odznaki  Honorowe  za  Zasługi  dla  Gminy 
Sędziejowice:  Janinie  Stępień  i  Zygmuntowi 
Hadrysiakowi  - długoletnim dyrektorom  i na-
uczycielom szkoły w Sędziejowicach oraz Eu-
geniuszowi  Koseckiemu  -  wieloletniemu  dy-
rektorowi Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sędzie-
jowicach, nauczycielowi szkoły w Marzeninie. 
Przyznany medal przedsiębiorcy z Sędziejowic 
Józefowi  Aleksandrowi  Krawczykowi  –  nie-
obecnemu właścicielowi  zakładu  cukiernicze-
go  „ALMA”,  zostanie  wręczony  przy  innej 
uroczystej okazji. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją nie zabrakło 
stołów wiejskich z rodzimymi potrawami, któ-
rymi raczyły gości gospodynie z następujących 
sołectw: Bilew, Grabica, Grabno-Zamość, Ka-
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DOŻYNKI „GRABNO-ZAMOŚĆ 2015”
Rolnicy gminy Sędziejowice dziękowali za zebrane plony podczas gminno-parafialnych dożynek zorganizowanych 
13 bm. w Grabnie. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza w kościele pw. św. Wacława w Grabnie, którą sprawował 
proboszcz parafii ks. Wiesław Kalupa. Podczas mszy starostowie dożynek wręczyli gospodarzom wójtowi Jerzemu 
Kotarskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy Dariuszowi Cieślakowi dorodny bochen chleba, z prośbą aby 
dzielić go tak by wystarczyło dla wszystkich. Nastąpiło też poświęcenie okazałych wieńców i przekazanie księdzu 
koszy z darami. Po mszy wielobarwny korowód wieńców dożynkowych w oprawie orkiestry dętej „Druh”, pocztów 
sztandarowych OSP i PSL przemieścił się na plac dożynkowy, gdzie odbyła się część obrzędowa.

 Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty składamy serdeczne podziękowania za 
ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech to Wasze Święto oraz pozostałe dni roku szkolnego będą radosne, 

spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek 

włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom życzymy wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności 

i powodzenia w życiu osobistym.
     
     Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice

                              Dariusz Cieślak - Przewodniczący 
     Rady Gminy Sędziejowice wraz z radnymi

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

mostek, Kustrzyce, Kozuby, Marzenin, Licha-
wa,  Podule,  Sędziejowice,  Rososza,  Żagliny 
oraz młodzież  z  ZSR.  Za  przygotowanie  sto-
łów  komitet  organizacyjny  ufundował  nagro-
dy  w  postaci  sprzętu  niezbędnego  w  kuchni. 
Wszystkie  stoły  uzyskały  wysoką  ocenę  ko-
misji, w skład której weszli zaproszeni goście, 
jednakże  wyróżnieniem  uhonorowano  panie 
z Kamostku, Rososzy i Grabicy. Swoje stoisko 
z miodami wystawił też pszczelarz z Kustrzyc.

Jednym z punktów programu dożynek było 
podsumowanie  projektu  „Sędziejowicki  Sa-
morząd  w  Roku  Samorządu  Terytorialnego” 
w programie „Równać Szanse” zrealizowanym 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędzie-
jowicach.  Grupa  młodzieży  pod  kierunkiem 
dyrektora  GBP  Beaty  Magdziak,  przeprowa-
dziła cykl spotkań i wywiadów z samorządow-
cami, zorganizowała II Debatę Oxfordzką „25 
lat samorządności” oraz przeprowadziła I Tur-
niej Sołtysów i Radnych. Wszyscy radni i soł-
tysi uhonorowani zostali dyplomami i nagroda-
mi, które wręczał wójt Kotarski oraz sekretarz  
Potasiak.  Otrzymali  również  foldery  wydane 
specjalnie na tę okoliczność.

W  części  artystycznej  zaprezentowały  się 
zespoły  działające  przy  GOK  Sędziejowice: 
kapela ludowa GRABIANIE, ZPiT MALI SĘ-
DZIEJOWICZANIE,  grupa  tańca  nowocze-
snego KONTRA oraz zespół  ludowy DZIECI 
Z DOLINY GRABI, działający przy ZS w Ma-
rzeninie pod kierunkiem Jolanty Siwek. Efek-
towny pokaz zaprezentowała grupa KARATE, 
a widownię zabawiał także teatr dziecięcy PI-
NEZKA  z  sędziejowickiego GOK-u  pod  kie-
runkiem aktora Adama Łoniewskiego.  18
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6 września w na cmentarzu parafialnym 
w Marzeninie odsłonięto odrestaurowaną 
mogiłę w kwaterze wojennej, w której 
spoczywa trzech żołnierzy Wojska 
Polskiego. Polegli oni w dniach 5 i 6 
września 1939 r. w walkach w obronie 
ojczyzny w okolicach Marzenina 
i Pruszkowa. 

Uroczystości  nawiązujące  także  do  76. 
rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  roz-
poczęły  się mszą w  intencji  poległych  za  oj-
czyznę w kościele  parafialnym pw. Najświęt-
szej Maryi Panny w Marzeninie, celebrowaną 
przez proboszcza ks. Jerzego Dominowskiego. 
Następnie  defilada  w  rytmie  werbli  orkiestry 
dętej „Druh” udała się na miejscowy cmentarz, 
gdzie  w  obecności  pocztów  sztandarowych 
OSP i szkół, władz, radnych, kierowników jed-
nostek gminnych, sołtysów, mieszkańców pa-
rafii Marzenin, młodzieży szkół gminnych oraz 
licznie przybyłych gości dokonano aktu odsło-
nięcia  i  poświęcenia  odrestaurowanej  mogiły 
bohaterów Września 1939 r. W trakcie uroczy-
stości przy grobie pełnili wartę żołnierze z 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

W  mogile  zbiorowej  spoczywają  szcząt-
ki  trzech polskich żołnierzy 4 pułku piechoty 
strzelców z Kielc 2 dywizji piechoty legionów 
Armii „Łódź”. Na  tablicy widnieją nazwiska: 

Do  rywalizacji  przystąpiło  ogółem  108 
strażaków z 12 drużyn OSP, w tym: 8 drużyn  
w  grupie  A  Mężczyzn  (pow.  16  lat),  1  dru-
żyna  w  grupie  C  Kobiet  (pow.  16  lat)  
oraz  1  Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza 
Dziewcząt  (wiek  10-16  lat)  i  2 Młodzieżowe 
Drużyny  Pożarnicze  Chłopców  (wiek  10-16 
lat). 

Po sportowej rywalizacji w grupie A zwy-
ciężyła  drużyna  OSP  Pruszków,  a  następnie 
w  kolejności  uplasowały  się  drużyny  z  OSP 
Marzenin,  Bilew,  Kamostek,  Siedlce,  Grabia, 

Uczestników  znakomicie  bawił  znany  kabaret TRZECI ODDECH 
KACZUCHY, następnie gwiazda wieczoru - zespół IMPERIUM, a za-
bawa dożynkowa odbywała się w rytmach młodzieżowego zespołu mu-
zycznego CU-DENS.

Zarówno  część  obrzędową  jak  i  artystyczną  prowadził  dyrektor 
GOK w Sędziejowicach – Grzegorz Brożyński. Znakomitą organizację 
uroczystości możemy zawdzięczać komitetowi organizacyjnemu doży-
nek, w którym swój główny udział mieli druhowie z OSP Grabno, sołtys 
i rada sołecka z Grabna, KGW Grabno, OSP Siedlce, pracownicy UG i 
GJUK, GBP, GOK, podopieczni ŚDS w Sędziejowicach, a także liczna 
rzesza sponsorów, których wsparcie finansowe i rzeczowe sprawiło, że 
impreza była okazała, a mieszkańcy i goście dostojnie uczcili to dorocz-
ne święto naszej wsi.                                                         Mirosław Potasiak

fot. Marek Kidawski
 

 

strz. Bara Włodzimierz, strz. Baran Władysław, 
strz.  Kołodziejczyk  Michał.  Remont  mogiły 
wpisany  w  wieloletni  plan  odbudowy  miejsc 
pamięci skrupulatnie wdrażany przez wójta Je-
rzego Kotarskiego został zrealizowany za łącz-
ną kwotę 13.800 zł, przy wsparciu finansowym 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 
5.000  zł  i  zaangażowaniu  środków  budżetu 
gminy na sumę 8.800 zł. 

W Marzeninie pamiętają 
o żołnierzach Września

Strażacy rywalizowali

W  obchodach  wzięli  udział:  senator  RP 
Andrzej  Owczarek  oraz  wicewojewoda  łódz-
ki  Jarosław Klimas,  którzy  dokonali  aktu  od-
słonięcia mogiły oraz w swych wystąpieniach 
wyrazili  uznanie  i  złożyli  podziękowania  dla 
władz  i  społeczności  gminy  Sędziejowice  za 
pielęgnowanie lokalnej historii.

Wójt  gminy  Sędziejowice  nawiązał  do 
wszystkich miejsc pamięci narodowej znajdu-
jących się w gminie i do troski, z jaką władze, 
miejscowa  społeczność,  a  szczególnie  mło-
dzież szkolna, otaczają  te miejsca. Podkreślił, 
że  choć  od  tamtych  dni  upłynęło  wiele  lat, 
wciąż  żywe  są  wspomnienia  o  bohaterskich 
czynach  polskich  żołnierzy,  wciąż  wdzięczni 
jesteśmy,  że m.in.  dzięki  nim  żyjemy w wol-
nym  kraju.  Wolności  nie  wywalczono  i  nie 
dano nam na zawsze, również dzisiaj niezależ-
nie od wspomnień o minionych wydarzeniach 
musimy zabiegać o jej trwanie.

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze w imieniu wojewody łódzkiego oraz 
Komitetu  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeń-
stwa,  społeczeństwa  i  władz  gminy  Sędzie-
jowice,  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Ła-
sku, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Sędziejowicach, Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego,  Towarzystwa  Społeczno-Kulturalne-
go Gminy Sędziejowice, Zespołu Szkół w Ma-
rzeninie oraz Hufca Pracy w Zduńskiej Woli.

 Mirosław Potasiak
 fot. Zbigniew Goździk

Brzeski  i Sędziejowice, natomiast w grupie C  
- Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Marzenin 
oraz w grupach MDP Dziewcząt  - OSP Kamo-
stek i MDP Chłopców - OSP Pruszków przed 
OSP Kamostek. 

Pierwsze trzy drużyny z grupy A oraz KDP 
z grupy C i wszystkie z grupy MDP otrzymały 
puchary ufundowane przez gminę Sędziejowi-
ce, które wręczyli Jerzy Kotarski – wójt gminy, 
druh Wojciech Pokora  –  prezes Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Łasku, druhna Jolanta 
Sierszyńska – wiceprezes Oddziału Gminnego 

ZOSP RP i druh Tomasz Mielczarek - komen-
dant gminny OSP. Ponadto wszystkie startują-
ce drużyny otrzymały okolicznościowe dyplo-
my a drużyny zwycięskie - nagrody finansowe.

Marek Okupiński
fot: OSP Pruszków „A” 

i OSP Marzenin „C”

30 sierpnia br. na stadionie sportowym w Sędziejowicach odbyły się zawody sportowo-
pożarnicze drużyn OSP z gminy Sędziejowice, które przeprowadzono w następujących 
konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
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Tuż po godz. 13 na placu szkolnym, gdzie 
odbywała  się  impreza,  zaczęły  zbierać  się  tłu-
my, po czym rozpoczęto formowanie korowodu 
dożynkowego, a ten w tym roku był wyjątkowo 
długi  i  barwny.  Oprócz  przedstawicieli  lokal-
nych władz  i wielu  zaproszonych gości  udział 
w nim wzięli rolnicy, sołtysi, strażacy oraz dele-
gacje wieńcowe, których było aż 16. Ten barw-
ny  korowód,  w  asyście  strażackiej  orkiestry 
dętej  OSP Widawa  przemaszerował  następnie 
z placu szkolnego do kościoła. 

Mszę dziękczynną w asyście ks. Zbigniewa 
Dyksa – proboszcza parafii Restarzew odprawił 
ks. Jarosław Leśniak – proboszcz parafii Wida-
wa,  jednocześnie kapelan  rolników wojewódz-
twa  łódzkiego. W  trakcie  mszy  nastąpiło  uro-
czyste poświęcenie chlebów i wieńców dożyn-
kowych przygotowanych przez sołectwa gminy 
Widawa.

Następnie  korowód  dożynkowy  przema-
szerował na plac  szkolny,  tu po powitaniu go-
ści przez wójta Michała Włodarczyka, starosto-
wie  dożynek  – Agnieszka  Gawlik  z  Józefowa 
i  Krzysztof  Czarczyński  z  Gorynia  wręczyli 
wójtowi  jako  gospodarzowi  gminy  tradycyj-
ny  bochen  chleba  i miód  -  symbole  tegorocz-
nych plonów.

Wójt  M.  Włodarczyk,  dziękując  za  prze-
kazane  dary  zwrócił  przede wszystkim  uwagę 
na to, że dożynki, to głównie święto ludzi cięż-
ko  pracujących  na  roli,  i  to właśnie  przed  ich 
ogromnym  trudem,  zmaganiami  i  wielką  od-
powiedzialnością należy chylić  czoła. To oni  - 
rolnicy bez względu na porę  roku  czy panują-
cą aurę robią wszystko, by zebrać jak najlepsze 
plony.

Po  podzieleniu  chleba  i  miodu  odbyło  się 
uroczyste  wręczanie  wieńców  dożynkowych 
władzom gminy  i  zaproszonym gościom, a  te-
goroczne wieńce były wyjątkowo piękne, na co 
niejednokrotnie zwracano uwagę. Jak na trady-
cję dożynkową przystało, przy okazji składania 
wieńców śpiewano przyśpiewki, na które to już 
po raz kolejny ogłoszony został konkurs.

Wiele miłych słów podziękowań dla  rolni-
ków za ich trud zwłaszcza w tym trudnym dla 
rolnictwa  roku  przekazali  goście  dożynkowi  - 
parlamentarzyści  i  przedstawiciele  jednostek, 
instytucji  i  firm województwa.  Podkreślali  oni 
zarówno przywiązanie rolników do swojej zie-
mi  i  wyrażanie  dbałości  o  ziemię  przodków, 
jak i ciężką pracą na roli. Wszystkim rolnikom 
z  gminy  Widawa  złożono  życzenia  wszelkiej 
pomyślności, wytrwałości i dostatku, aby nigdy 
nie zabrakło chleba na żadnym polskim stole.

Wśród  obecnych  gości  byli  m.in.:  sena-
tor  RP  - Andrzej  Owczarek,  podsekretarz  sta-
nu w Ministerstwie  Skarbu  Państwa  –  Cezary 
Gabryjączyk,  poseł  na  Sejm  Rzeczypospolitej 
Polskiej  -  Piotr  Polak,  dyrektor  Departamentu 
Kultury  Fizycznej,  Sportu  i  Turystyki  Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi – Barbara Woźniak, 

radny  Sejmiku  Wojewódzkiego  –  Krzysztof 
Ciebiada,  starosta  łaski  –  Teresa Wesołowska, 
wicestarosta łaski - Marek Krawczyk, radni po-
wiatu  łaskiego: Marek  Jan Krawczyk, Dariusz 
Polak i Robert Majczyk, radni gminy Widawa, 
wiceprezes  LGD  „Dolina  Rzeki  Grabi”-  Ire-
neusz Omyła,  kierownik BP ARiMR w Łasku 
- Bogdan Buda, z-ca dyrektora Oddziału Tere-
nowego  Sieradzkich  Parków  Krajobrazowych 
- Eugeniusz Milczarski, wiceprezydent Pabianic 
– Maciej Łuczak, komendant powiatowy Poli-
cji w Łasku – podinsp. Piotr Bielewski, Andrzej 
Bykowski - komendant Policji w Widawie, wój-
towie  okolicznych  gmin:  Jerzy Kotarski  –  Sę-
dziejowice,  Bronisław  Węglewski  -  Buczek, 
Renata  Szafrańska  -  Wodzierady,  kierownicy 
jednostek podległych gminie, organizacje poza-
rządowe, sołtysi, koła gospodyń, poczty sztan-
darowe i bardzo licznie zgromadzeni mieszkań-
cy gminy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa – Cezary Gabryjączyk wręczył  kilka-
naście  listów  gratulacyjnych  i  podziękowań 
osobom zaangażowanym w pracę w rolnictwie 
oraz  za wybitne  zaangażowanie w  działalność 
na rzecz rozwoju polskiej samorządności. 

Tradycyjnie już widawskie dożynki kojarzą 
się z konkursami, a tych ogłoszono aż trzy – „Na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, do udziału 
w którym, zgłoszono 16 wieńców, „Widawskie 
Smaki”, gdzie  swój udział  zgłosiło 13  sołectw 
i  „Na  najładniejsze  przyśpiewki  dożynkowe”, 
tu śpiewających grup konkursowych było pięć. 
Wszystkim  przyznano  równorzędne  pierwsze 
nagrody, bowiem zdaniem jury wszyscy uczest-
nicy zasłużyli na zwycięstwo. Wręczając nagro-
dy w konkursach, wójt i przewodniczący Rady 
Gminy, gratulowali uczestnikom pomysłów, in-
wencji  twórczej  i  sposobu prezentacji, podkre-
ślając jednocześnie bardzo wysoki poziom arty-
styczny i życząc podtrzymania w latach następ-
nych tej jakże wspaniałej tradycji.

Nie  obyło  się  także  bez wręczenia  odznak 
honorowych  „ZASŁUŻONY  DLA  ROLNIC-
TWA” nadanych na wniosek wójta przez mini-
stra  rolnictwa  rozwoju wsi – Marka Sawickie-
go, a otrzymały je następujące osoby: Grzegorz 
Wlaźlak, Iwona Mamzer, Marek Konera, Jacek 
Gawlik, Jan Polak, i Andrzej Marciniak.

Jak na dożynkową  imprezę przystało, były 
konkursy  dla  dzieci  przygotowane  przez  Jed-
nostkę  Ratowniczo-Gaśniczą  w  Łasku,  a  tak-
że  przygotowane  przez  organizatorów  zabaw-
ne  i  widowiskowe  konkursy  dla  dorosłych, 
m.in.  sołtyski miały  okazję  wykazać  się  spry-
tem w wyszukiwaniu  jajek, które w stosie sło-
my „zniosła  kura  sołtysa”,  sołtysi  przy dużym 
aplauzie  publiczności  przenosili  w  garściach 
wodę, zaś rywalizacją pomiędzy sołtysami i rad-
nymi było cięcie drewna piłą ręczną na czas. Nie 
oszczędzono także wójta, dla którego przygoto-
wano „quiz” z budowy cepa, włodarz musiał za-
demonstrować jego działanie, a po wymłóceniu 
zboża, oddzielić je od plew za pomocą przetaka. 

ŚWIĘTO PLONÓW
Niedziela, 6 września br., była dla mieszkańców Restarzewa i okolic dniem wyjątkowym, a wszystko to za 
sprawą organizowanych tam dożynek gminno-parafialnych. Restarzew Cmentarny po raz drugi stał się 
miejscem organizacji tego typu imprezy, poprzednia odbyła się w 2012 roku. 
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Uroczystość wręczenia odbyła się w Gmin-
nym  Ośrodku  Kultury  w  Widawie.  Udział 
w  niej  oprócz  dzieci  i  ich  rodziców  wzięli 
przedstawiciele PGE oraz władze  samorządo-
we  gminy.  Wójt  gminy  Michał  Włodarczyk 
serdecznie  podziękował  przedstawicielom 
PGE za taki piękny prezent, zwracając się na-
stępnie  do  dzieci  wyraził  nadzieję,  że  te  tor-
nistry  spowodują,  że  przygoda  ze  szkołą  roz-
pocznie się przyjemniej.

Podczas  uroczystości  przekazania  torni-
strów dzieci mogły też dowiedzieć się, do cze-
go służy i skąd się bierze prąd. Poznały też pod-
stawowe  zasady  korzystania  z  elektryczności. 
Na  obrazkach  rozpoznawały  urządzenia  elek-
tryczne, dowiedziały się też, pod jakie numery 
należy dzwonić, gdy dzieje się coś złego. 

E N E R G E T YC Z N Y  T O R N I S T E R

ŚWIĘTO 
PLONÓW

Wszystko to odbywało się w formie dobrej 
zabawy. 

30 dzieci z gminy Widawa, które rozpoczynają naukę w szkole, otrzymało wyprawki w ramach akcji „Energetyczny Tornister” 
organizowanej przez PGE Dystrybucja SA oddział Łódź-Teren. 

Przygotowano  tornistry  odpowiednie  za-
równo  dla  chłopców  jak  i  dla  dziewczynek, 
a  w  każdym  znalazły  się  przybory  szkolne 
m.in.  piórniki,  kredki,  nożyczki,  klej,  farby, 
bloki,  papier  kolorowy,  itp.  Wartość  takiego 
tornistra z wyposażeniem to ok. 200 zł.

 Cała akcja prowadzona była we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i to właśnie ośrodek wytypował dzieci. 

– Jesteśmy niezmiernie wdzięczni dyrekcji 
PGE, że zaproszono nas do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu. Takie wyprawki to nie tylko 
super prezent dla naszych pierwszoklasistów, 
ale także ich rodziców, bowiem w dużej mie-
rze odciążaja ich budżet - mówi Agnieszka Le-
opolska z GOPS.

AK

Na miejsce zlotu, czyli plac targowy w Wi-
dawie  zjechali  się  miłośnicy  dwóch  kółek 
z  różnych  części  kraju,  bowiem  widawskie 
zloty wzbudzają  z  roku na  rok coraz większe 
zainteresowanie.  Podobnie  jak  w  roku  ubie-
głym, impreza przyciągnęła ponad 800 maszyn 
z całego kraju, choć wydawać by się mogło że 
było  ich  o wiele więcej. Gośćmi  specjalnymi 
tegorocznego zlotu byli: senator RP – Andrzej 
Owczarek i poseł na Sejm RP – Piotr Polak. Po 
uroczystym otwarciu imprezy przez wójta gmi-
ny, tradycyjnie imprezę zapoczątkowała parada 
motocykli przez gminę, prowadzona przez po-
licję i straż pożarną, za którymi podążali: pro-
boszcz tutejszej parafii – ks. Jarosław Leśniak 
oraz  przewodniczący Rady Gminy  – Ryszard 
Bruzda. Wójt gminy Michał Włodarczyk, choć 
na co dzień nie jest zapalonym motocyklistą, to 

jednak nie omieszkał jechać na jej czele samo-
chodem  strażackim. Na  całej  trasie  przejazdu 
paradę oklaskiwały tłumy widzów.

Po powrocie  z  parady  jak  zawsze na mo-
tocyklistów  czekał  gorący  widawski  żurek, 
chleb ze smalcem i ogórki. Nieodłącznym i co-
rocznie rozgrywanym elementem były też nie-
zwykle widowiskowe konkurencje motocyklo-
we.  Był  konkurs  na  „najgłośniejszy wydech” 

ZLOT MOTOCYKLI
Piąty już raz, w sobotę, 15 sierpnia br., gmina Widawa gościła motocyklistów na 
V Widawskim Zlocie Motocyklowym, zorganizowanym w ramach corocznych Dni 
Widawy. W tym roku oprócz samorządu gminy, duży wkład pracy w jego organizację 
wnieśli ,,Niezależni Motocykliści z okolic Widawy”, których pomoc okazała się 
nieoceniona. 

w którym nie do pobicia okazał  się motocykl 
Sławomira Olczyka z Poddębic, rozegrano sla-
lom z  jajkiem w ustach  (na  łyżce),  z którą  to 
konkurencją  najlepiej  poradził  sobie  Marcin 
Bogdański ze Zduńskiej Woli. ,,Ręczną robót-
kę” polegającą na zwijaniu i rozwijaniu na rur-
kę opony uwieszonej na sznurze, najlepiej wy-
konał Daniel Butwicki z Paprotni. W ,,Rodeo” 
najlepszym  okazał  się  zespół  Błażeja  Kraty. 
Nagrodzono  także  najmłodszego  i  najstarsze-
go  motocyklistę.  Najmłodszym  motocyklistą, 
który  przybył  na  zlot  pojazdem  z  silnikiem 
spalinowym,  był  8-letni Adrian  Janiak  z Wi-
dawy,  a  najstarszym  - Bogusław Andrzejczak 
z Łodzi. Posiadaczem najstarszego zarejestro-
wanego motocykla był Paweł Gołąb ze Skrzyn-
na. Cenne nagrody dla zwycięzców ofiarowa-
ły  tym  razem  trzy firmy: MIR-BAR Widawa, 
INTER MOTORS Zduńska Wola i J.K.MOTO 
Wiewiórczyn,  specjalizujące  się  w  sprzedaży 
artykułów motoryzacyjnych. 

Na scenie odbył się koncert zespołu WIE-
LEBNY BLUES BAND, zespołu SKALAR’S. 
Całość zakończył pokaz ogni sztucznych oraz 
biesiada pod gwiazdami  trwająca do późnych 
godzin nocnych.                                         AK

Na  scenie  odbywały  występy  artystów 
z  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  wystąpił  duet 
akordeonowy DUO ATRE, zaś gwiazdą wieczo-
ru był Polski Zespół Muzyki i Tańca Cygańskie-
go  „CZTERY  STRUNY  SKRZYPIEC”.  Całą 
uroczystość z dużym wdziękiem prowadził nasz 
rodzimy duet:  Joanna Kubiak  i Katarzyna Na-
wrot-Raszewska.  

Tylko  pogoda  tego  dnia  nieco  zawiodła 
przynosząc deszcz i ochłodzenie, ale przecież na 
ten deszcz wszyscy czekaliśmy od ponad mie-
siąca, więc kto chciał, bawił się wyśmienicie.

Gospodarze  gminy Widawa  wyrażają  ser-
deczne  podziękowania  wszystkim,  którzy  po-
mogli  w  organizacji  zarówno V Widawskiego 
Zlotu Motocyklowego, jak i Dożynek. 
Serdeczne  podziękowania  składamy  również 
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RID Radosław Kapiczyński, Daniel Kapi-
czyński Sp.j. Widawa                                          
PPHU Róża s. c. Róża Kacperska, 
Tomasz Kacperski, Widawa                                                                      

Mix Trans Jacek Miksa Chociw                             
P.H.U.T. „AGA”Agnieszka Ochocka Wida-

wa
Sklep Art. Rolno-Spożywcze i Przemysłowe 

Tomasz Lewandowicz Widawa
F.P.H.U. MIRBAR Barbara Doliwa Widawa
SKLEP PRZEMYSŁOWY Urszula Gorczy-

ca Widawa
PPHU ,,JOKER’’, Mirosław Graczyk Zbo-

rów 
Firma Usługowo-Handlowo-Doradcza „MI-

NI-MAX” Wiesław Osiecki Widawa
J.K. Moto Wiewiórczyn, 
INTERMOTORS O/Zduńska Wola 

AK
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Na 

Lato w Bibliotece Publicznej w Łasku 
- jak co roku zresztą – obfitowało 
w wiele zajęć o wielopłaszczyznowym 
charakterze – teatralnym, literackim, 
plastycznym, integracyjnym, rozryw-
kowym. Każde dziecko mogło znaleźć 
coś dla siebie: najmłodsi mogli obejrzeć 
spektakl „Przygody Misia Zdzisia” 
krakowskiego teatru „Moralitet”, 
spotkać się z Ciekawskim George’em, 
czy też wziąć udział w plenerowej 
zabawie ze Smerfami. Starszym dzie-
ciom zaproponowaliśmy wyprawę 
do stajni „Karina” w Wydrzynie, by 
tam poznać tajniki pielęgnacji konia, 
doświadczyć konnej przejażdżki, czy 
odbyć naukę lonżowania.

Prawdziwą  gratką  dla  dzieci  uzdol-
nionych  manualnie  okazało  się  spotkanie 
warsztatowe  ze  Stowarzyszeniem Ręko-
dzieła Łaskiego „Szuflandia”,  w  którym 
uczestnicy  z  kawałków  szarego  papieru 
i  przy  pomocy maszyn  do  szycia  tworzyli 
rekordowej  długości  węża.  Na  zakończe-
nie wakacyjnej laby czarowaliśmy w „Ma-
gicznej szkole Harrego Pottera”  –  odbył 
się piknik  rodzinny,  a wśród bloku  imprez 
- moc atrakcji: turniej quidditch (gra w pił-
kę  na miotłach),  fantazyjne  kreowanie  ka-
mienia filozoficznego  i magicznej  różdżki, 
pląsy  i  inne  ruchowe  zabawy  animacyjne, 
puszczanie  megabaniek  i  korzystanie  do 
woli z uciechy skakania i zjeżdżania na ko-
lorowych dmuchańcach. 

Wakacje  zrealizowane były w  ramach 
akcji  „Aktywne wakacje  2015”  sponsoro-
wanej przez Urząd Miejski w Łasku.

A. Sobczak i A. Bartoszczyk

WAKACYJNE 

HECE 
W BIBLIOTECE

Z  treści  wyniosłem  wraże-
nie,  że  Ryś  Wasilewski  zmie-
nił  radykalnie  zainteresowania; 
z delikatnego liryka przeobraził 
się  w    etymologa,  by  ze  szpi-
kulcem  w  ręku  zapolować  na 
wynaturzony  świat  owadów. 
W jego domowych gablotach 
można podziwiać:

zastępy rozliczne
politycznego robactwa 
sitwy łapówkarskie
popierające bractwa
mumie polityczne
beztalencia liczne
kanciarzy u władzy
obłudników rządowych
decydentów zerowych
przydupasów kościelnych
ministrów mizernych
duszpasterzy pazernych
słowem: szuje
co beztrosko żerują
często chronieni, niestety,
przez immunitety
Treść książki czasem drażni 

moje purytańskie uszy,
Bo Ryś zwyczajnie lubi uro-

czo poświntuszyć!

Eugeniusz Iwanicki

Już 11 października br. na Placu 11 Listopada w Łasku zostanie zorganizowane 
rozstrzygnięcie rajdu motoryzacyjnego starych Mercedesów. W imieniu Stowarzyszenia 
Miłośników Marki Mercedes i burmistrza Łasku zapraszamy na to wyjątkowe 
wydarzenie, którego kulminacyjnym punktem będzie parada połączona z prezentacją 
unikalnych samochodów biorących udział w zlocie.

PRZYJADĄ STARE „MERCE”

To było jedno z najważniejszych urządzeń służących 
doskonaleniu umiejętności strażaków nie tylko w Łasku. 
Taką wspinalnię jak w naszym mieście posiadali druho-
wie z OSP niemal w każdej OSP. Zresztą ściany do ćwi-
czeń  są  i  dziś  w  wielu  strażach  zawodowych,  choćby 
w Łasku.

Widoczna  na  zdjęciu  wspinania  wzniesiona  została 
z drewna i długo była dumą łaskich strażaków, choć pod-
czas  ćwiczeń wylewali  na  niej  sporo  potu.  Znajdowała 
się przy ulicy Gorczyńskiej, w miejscu dzisiejszej szkoły 
przy ulicy Narutowicza. 

Zdjęcie pochodzi sprzed I wojny światowej, prawdo-
podobnie z 1908 roku.

(Saw.)

Duma łaskich 
strażaków

Uczestnicy rajdu wraz ze swymi pięknymi 
autami  będą  gościli  w  Hotelu  „Dzikie Wino” 
skąd wyruszą, aby poznać piękno ziemi łaskiej, 
miasta z tradycyjną zabudową i nowoczesną in-
frastrukturą centralnego placu, zabytkową kole-
giatę, a także 32. BLT wraz z samolotami F-16. 
Do Łasku przybędzie około 30-40 Mercedesów 
W114/115 i innych z lat 60. i 70., troskliwie wy-
remontowanych o charakterystycznej linii karo-
serii, a nawet na „żółtych tablicach”.

Z AMIAST

Club  Poland MB/8  istnieje  od  2001  roku 
i  obecnie  zrzesza  około  dwustu  członków. 
Wszystkich  łączy  przekonanie,  że Mercedesy 
W114/115  są  ostatnimi  przedstawicielami  ro-
dziny  mercedesów  łączącymi  w  sobie  nowo-
czesność  technologiczną  z  klasyczną  elegan-
cją. Oba modele, W114  i W115, miały  swoją 
premierę w 1968 roku, a ich produkcję zakoń-
czono osiem lat później. Klub nie ma zamknię-
tego  charakteru,  więc  chętnie  gości  wszyst-

kich  entuzjastów  na  forum  internetowym: 
www.w114-115.org.pl oraz dorocznych zlotach. 

Zlot MB/8 Club Poland będzie dużą atrak-
cją zarówno dla mieszkańców Łasku jak i go-
ści odwiedzających miasto. Przewiduje się, że 
w imprezie weźmie udział 40 aut z całej Polski. 

komandorzy zlotu:
Arkadiusz Biesiacki i Jan Biesiacki

RE
CE
NZ
JI

Ukazała 
się książka 

Ryszarda 
Wasilewskiego 

pt. „Szpilki 
i szpikulce” 

wydana przez 
„Intrograf” 

w Łasku, 
dowcipnie 

zilustrowana 
przez Sławomira 

Łuczyńskiego.



 Fabryka przestaje funcjonować, sklep i bu-
dynek  straży  pożarnej  nadal  służą  podobnym 
celom jak dawniej. W parku Grau’a w nowych 
mieszkaniach żyją nauczyciele. Przez kilka lat 
znajduje  się  tu  wiejska  biblioteka  prowadzo-
na przez Irenę Szewczyk. W Okupie Wielkim 
w kierunku Bilewa wyrasta całkiem duże osie-
dle mieszkaniowe. Mieszkańcy mogą  uczęsz-
czać do miejscowego kościoła.

Dzisiejsza ludność Okupa Wielkiego i Ma-
łego (Okup Fabryczny przestaje istnieć       jako 
oddzielna wieś w latach pięćdziesiątych), Ko-
pyści,  Bilewa  i  Zielęcic  niechętnie  wraca  do 
tamtych  okrutnych  czasów.  Nic  dziwnego  – 
wielu  zestarzało  się,  inni  członkowie  rodzin 
pomarli, wnukowie nie mogą pamiętać czasów 
strasznej wojny. 

Niektórzy wtapiają  się w życie współcze-
sne,  jak  Edelgarda  Rezler  (ukończona  szkoła 
w Okupie w r. 1954), Eugenia Rezler  (1954), 
Brigitta  Fiszer  (1957),  Heinz  Trepke  (1957), 
Roman Trepke (1982). I bardzo dobrze. Mogą 
budować swoją przyszłość w harmonii z losa-
mi  kraju,  nie  mając  już  rozterek  i  swoistego 
rozdwojenia  z  powodu  życia  wśród  swoich 
i obcych. 

Zofia Wieczorek, Jerzy Szewczyk

22 wrzesień 2015 r.

CMENTARZ

Pierwsze groby pojawiają się w roku 1820 
na  terenie  należącym  do  Okupa  Małego.  Do 
wojny  jest  bardzo  zadbany.  Mogiłom  towa-
rzyszy wiele marmurowych pomników, płyty, 
piękne,  kute  ogrodzenia  grobów.  Po  środku 
stoi  okazały  krzyż wysokości  ok.  12 m,  a  na 
nim  znajduje  się  duży  wizerunek  Chrystusa. 
Po wojnie krzyż zostaje zniszczony a wizeru-
nek znajduje się gdzieś się na łąkach nad rzeką. 
Godne  miejsce  po  pewnym  czasie  wyznacza 
mu któryś z kościołów.

Pomniki  i  płyty  zostają  wykorzystane 
przez tych, którzy trudnią się budową nagrob-
ków. Pomnik Konrada, syna Ryszarda, trafia na 
cmentarz w Marzeninie…

Po  prawej  stronie  nekropolii w  końcowej 
fazie wojny znajdują się 3 mogiły, każda dłu-
gości po 20 metrów, do których zwożą zwłoki 
poległych żołnierzy niemieckich. Większą gru-
pę dostarczają z pola walki pod Wolą Bałucką 
za Kopyścią. Stamtąd wg  relacji Konstantego 
Wilkowskiego, 22 stycznia 1945 r. szło natar-
cie Rosjan. Odgłosy  bitwy docierały  i  do  na-
szych domów w Kopyści oraz Okupie. Na po-
czątku lutego zabici niemieccy żołnierze zosta-
ją przewiezieni na cmentarz do Okupa Małego. 
Niestety,  dochodzi  do  gorszących  scen,  gdy 
miejscowi  bańkami  gorącej  wody  polewają 
umarłym zamarznięte dłonie, by  ściągnąć ob-
rączkę, zegarek czy naszyjnik. Rozmrażają też 
stopy i ściągają buty, zabierają także paski skó-
rzane. Przyglądamy się temu przez chwilę, ale 
nam, dzieciom, nie pozwalają pozostać.

O  groby  dbają  początkowo  miejscowi 
Niemcy.  Jeszcze  kilkanaście  lat  temu  można 
było było  rozpoznać sześć grobów. Część mo-
gił  przeniesiona  zostaje  do  Łasku,  Zduńskiej 
Woli a nawet Łodzi. Pomimo upływu lat, wciąż 
mamy przed oczyma sceny pochówku. W listo-
padzie 2014 r. tylko pagórki i jedna mogiła z za-
palonym zniczem poświadcza, że kiedyś istniał 
tu cmentarz...

Mimo  tych  strasznych  obrazów,  nie  towa-
rzyszy ówczesnym dzieciom uczucie lęku. Jest 
raczej uczucie smutku i bezradności. W naszych 
umysłach tkwią do dziś i inne obrazy: kolumny 
wojsk maszerujących na wschód, ale i kolumny 
pędzonych jeńców niemieckich, w tym samym 
kierunku,  rozstrzeliwanie  jeńców  wojennych, 
płacz za tymi, którzy nie wrócili.

Zarośnięty cmentarz wywołuje  także wiele 
innych refleksji. Po siedemdziesięciu latach na-
leżałoby  teren  ogrodzić,  ustawić  krzyż  i  tabli-
cę informacyjną. Przecież o ludzkich mogiłach 
świat nie powinien zapomnieć…

POLSKI OKUP

Mija wojna. Część Niemców ucieka przed 
nacierającą Armią Czerwoną. W styczniu  roku 
1946  znaczna  grupa  zostaje  pozbawiona  do-
mów  i  ziemi.  Wyjeżdżają  więc  do  Niemiec. 
Kilkoro przyjmuje obywatelstwo polskie i zo-
staje.

Nazwiska niemieckie zastępują teraz Tka-
czuki  i  Tkaczyki,  Kubiccy, Nowiccy, Kowal-
scy,  Nowakowscy,  Tomczykowie,  Wilczyń-
scy,  Gruszkowie,  Fraszkowie,  Skurpelowie, 
Bednarkowie,  Jaszczakowie,  Szewczykowie, 
Szafrańscy,  Sanojcowie,  Górczyńscy,  Szku-
dlarkowie i wiele innych. Przez kilka lat trwają 
procesy  integracyjne.  Nie  przebiegają  jednak 
bezboleśnie.

Polacy podejmują wysiłki, aby uruchomić 
fabrykę,  młyn,  szkolnictwo.  W  lutym  1945 
roku  fabryka  rozpoczyna  produkcję.  Zakład 
uruchamiają  Polacy:  Michał  Koper,  Stefan 
Konstanty Gruchał, Jan Szafrański, J. Skurpel, 
E. Szkudlarek, Józef Szewczyk, Józef Dregier, 
Mieczysław Karolczak. Wkrótce zostaje upań-
stwowiona. Dziś  dogorywa w  roli magazynu, 
ale za to we wsi funkcjonuje co najmniej sie-
dem znaczących firm.

Całkiem odmienne zadania niż dotąd spa-
dają na organizatorów polskiego  szkolnictwa. 
W lutym 1945 r. Jan Woskowski w domu Rzeź-
niczaka w Kopyści uruchamia pierwszą i drugą 
klasę.  Rok  szkolny  kończy  się  15  lipca. Gdy 
pan  Jan  zostaje  powołany  do  wojska,  przez 
parę miesięcy  zastępuje  go Halina Hanówna, 
ale i ona długo nie pracuje – po prostu nie ma 
gdzie mieszkać. Na pensje dla nowych składają 
się mieszkańcy. Na zakręcie drogi do Grabiny 
rozpoczyna działalność Edmund Kubicki.  Jan 
Nowicki  pomaga mu  przejąć  obiekt  w  parku 
Grau’a, gdzie uczą się klasy początkowe. Kil-
ka lat mija zanim w 1964 r. obok parku zbudo-
wana  zostaje  prawdziwa  szkoła  podstawowa. 
Kto dziś pamięta, że Jan Woskowski wydziera 
z książki kartki i rozdaje je uczniom, by uczyli 
się czytania...

fot. J. Szewczykfot. J. Szewczyk

NIEMIECKI OKUP(4)

 Okup-Zielona Góra, w kwietniu 2015

Tragiczny pożar Londynu

Źródła:
1. I. Koszutski – Rozwój przemysłu wielkie-
go w Królestwie Polskim, Warszawa 1901 r.
2. Jarosław Stulczewski – Ewangelicy w oko-
licy Szadku i Zduńskiej Woli
3. Edmund Kubicki – Kronika Szkoły Podsta-
wowej im. J. Korczaka w Okupie
4. Feliks Dębkowski – Szkoła Podstawowa 
w Okupie, 2004 r.
5. Ryszard Poradowski – Łask i okolica, wyd. 
1988 r.
6. Ryszard Poradowski – Zduńska Wola 
i okolice, 1990 r.
7. Informacje mieszkańców Okupa (m.in. 
Zofia Korona z d. Jarosławska, Stanisława 
Frątczak z d. Wlazło )
8. Zofia Wieczorek, Jerzy Szewczyk – Wspo-
mnienia osobiste
9. Internet
10. Łask – Dzieje Miasta
11. M. Cygański – Mniejszość niemiecka 
w Polsce centralnej w latach 1919-1939,  Łódź 
1962.
12. Czasopismo – Orędownik nr 61/1939
13. AAN UWŁ A/Z Łódź Sprawy narodowo-
ściowe, sprawozdanie nr 2/1938
14. Materiały Biblioteki Publicznej w Łasku

Fotografie:
Ze zbiorów szkolnych i OSP Okup
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Portret Teofila Wojciecha Załuskiego

Wielki pożar Lwowa w 1527 roku, spłonęło wówczas prawie całe miasto

Tragiczny pożar Londynu

Chyba  największy  pożar  w  dziejach 
naszego  miasta  wybuchł  w  1749  roku. 
Jak wynika ze  starych dokumentów, ogień 
zniszczył aż 258 domów. To wtedy płomie-
nie ogarnęły  również murowaną kolegiatę, 
niszcząc niemal cały dach świątyni, a w jej 
wnętrzach  liczne  cenne  rzeźby  Stanisława 
Wolnowicza, artysty zmarłego 11 lat wcze-
śniej w Łasku. Ten utalentowany rzeźbiarz 
w grodzie nad Grabią przez wiele lat prowa-
dził warsztat zaopatrujący w kościelne rzeź-
by  świątynie  na  ziemiach  polskich.  Rzeź-
by z  jego pracowni  trafiły m.in.  do Warty, 
Rzgowa i Łasku.

Podczas  tego pożaru  to  i  owo mieszkańcy zdołali  uratować, m.in. 
słynną płaskorzeźbę Madonny z Dzieciątkiem powstałą w pracowni An-
drea della Robbi, ale odbudowa świątyni trwała kilkadziesiąt lat. I  tak 
krótko w porównaniu z wieloma europejskimi kościołami, które odzy-
skiwały dawną świetność nawet kilka wieków. W przypadku Łasku ol-
brzymie zasługi w dziele przywracania świątyni dawnego wyglądu mieli 
ówcześni właściciele miasta.

Druga połowa XVIII stulecia przyniosła spore zmiany w funkcjono-
waniu miast. W tym okresie rozwijający się ruch mieszczański sprzyjał 
uzdrawianiu miejskich organizmów. Zaczęto wprowadzać przepisy re-
gulujące  pochówki w przeludnionych miastach,  tworząc  pozamiejskie 
nekropolie. Także w sprawach pożarniczych pojawiły się nowe trendy. 
Ówczesny właściciel miasta Teofil Wojciech Załuski, nazwany przez za-
służonego łaskiego kapłana Grzegorza Augustynika „mądrym i dobrym 
obywatelem i dziedzicem” choć związał się z Targowicą  i Rosjanami, 
w październiku 1790 roku ogłosił „Ordynację Miasta Dziedzicznego Ła-
sku” będącą  zbiorem zapisów dotyczących  funkcjonowania  różnorod-
nych  instytucji municypalnych. Były w niej zapisy dotyczące również 
straży ogniowej. 

W  „Ordynacji”  czytamy m.in.,  że miasta  bez  odpowiednich  prze-
pisów przeciwpożarowych „często są obracane przez ogień w perzynę, 
a  ich mieszkańcy  swych  strat  po  czasie  żałują”. Dlatego  „W każdym 
domu, tak dużym jak i najmniejszym, ma być utrzymywany sprawny 
komin, który zawsze co tydzień ma być czyszczony, a raz w roku na 
wiosnę gruntownie sprawdzony i reperowany. Na dachu obok komina 
winna leżeć drabina, (…) Każdy gospodarz musi mieć żelazny bosak 
oraz beczkę napełnioną wodą”. 

Dokument  uwzględniał  też  sytuację  ciasnego  rynku,  gdzie  przy 
każdej  z  ośmiu  studni miało  stać  osiem wypełnionych wodą  kadzi  na 
kołach, by w każdej chwili można je było przetoczyć w rejon płonącej 
kamieniczki. Zalecono, by „Furmani i piekarze, gdy tylko alarm straż-
ników usłyszą, mają natychmiast po parze koni do rynkowych kadzi 
zaprzęgać i wozić wodę do pożaru aż całkowicie zostanie on ugaszony”. 
W przypadku pojawienia się ognia, każdy gospodarz z rynku zobowiąza-
ny był do włączenia się do akcji gaśniczej i wykorzystania sikawki ręcz-
nej, bosaka i siekiery. Innym rzemieślnikom nakazywano, by także rato-
wali dobytek. Załuski postulował, aby w przypadku pożaru na miejscu 
pojawił się burmistrz ze swoimi urzędnikami „aby świecić przykładem 
i zachęcać mieszkańców do pilności w ratowaniu mienia”.

„Ordynacja” uwzględniła  również  to,  co dziś  nazwalibyśmy profi-
laktyką. Wybrany spośród  trzech urzędujących  ławników tzw. dozorca 
ogniowy (naczelnik straży) miał kontrolować stan techniczny kominów 
oraz narzędzi  i  urządzeń przeznaczonych do walki  z  „czerwonym ku-
rem”. Do jego obowiązków należało więc pilnowanie, by kadzie znaj-
dujące się w pobliżu studni, napełnione były wodą, aby ludzie nie cho-
dzili po ulicach z „Odkrytym ogniem bez latarni lub innego nakrycia”. 
Dozorca miał jako pierwszy pojawić się przy pożarze i kierować akcją 
gaśniczą. Szczególnie pomocni mieli być miejscy stróże nocni opłacani 
przez chrześcijan i Żydów „ludzie pewni y trzeźwi”. W przypadku poja-
wienia się ognia przy pomocy specjalnej grzechotki mieli zaalarmować 
mieszkańców miasta.

Dla zachęcenia mieszkańców do udziału w walce z ogniem ustano-
wiono swoiste nagrody. Pierwszy przybyły z kadzią wody miał otrzymać 
6 zł, drugi – 4 zł, a trzeci – 2 zł. Przewidziano też kary dla tych, którzy 
przybyli do ognia bez stosownych, wcześniej uzgodnionych, narzędzi,– 
mieli być sądzeni i karani.

To, co zalecał Załuski, nazwać już można ochotniczą 
strażą ogniową. Dozorca  i dwaj  jego pomocnicy kiero-
wali walką z żywiołem, rzemieślnicy i mieszkańcy byli 
zaś strażakami, w mieście miał być odpowiednio rozlo-
kowany  sprzęt  przeciwpożarowy  (kadzie  przy  8  stud-
niach, bosaki,  sikawki),  istniała  też  szopa-remiza prze-
znaczona do  składowania  narzędzi,  a  także wspomnia-
nych  kadzi  na  kołach,  by  podczas  zimy  nie  zamarzała 
w nich woda.

Załuski  na  skutek  polityki  wyniósł  się  z  centrum 
Polski do Galicji i w 1798 roku pozbył się łaskich dóbr 
na  rzecz Wyganowskich. Wydarzenia  polityczne,  które 
u  schyłku  XVIII  stulecia  wyniszczały  Rzeczpospoli-
tą, nie ułatwiały  realizacji nowatorskich  rozwiązań, ale 
wiele z nich w przypadku walki z „czerwonym kurem” 
działało przez całe XIX stulecie, aż do narodzin Łaskiej 
Straży Ogniowej.

Stanisław Barcz
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28 sierpnia br. weszły w życie długo 
oczekiwane nowe przepisy w zakresie 
ochrony terenów zieleni i zadrzewień. 
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1045).

Określone  zostały  wielkości  obwodów 
pnia  drzew  (a  nie  jak  dotychczas  ich wieku), 
które podlegać będą obowiązkowi uzyskiwania 
zezwolenia. Obwody  te wynoszą  na wysoko-
ści 5 cm: 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca  zwyczajnego,  klonu  jesionolist-
nego,  klonu  srebrzystego,  robinii  akacjowej, 
platanu  klonolistnego,  25  cm  -  w  przypadku 
pozostałych gatunków drzew. Nie jest już wy-
magane  zezwolenie  na  usuwanie m.in.:  krze-
wów z ogrodów przydomowych, drzew i krze-
wów  powalonych  lub  złamanych  przez  wiatr 
(będą one mogły być usunięte przez właściwe 
służby  lub  po  oględzinach  pracownika  urzę-
du gminy), oraz drzew i krzewów usuwanych 
w ramach akcji ratowniczych.

Zniesiony  został  także  obowiązek  uzy-
skania  zgody  na  usunięcie  drzew  i  krzewów 
przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych. Za to spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowią-
zek poinformowania mieszkańców o planowa-
nej  wycince  drzew  i  krzewów,  przynajmniej 
30  dni  przed  złożeniem  do  urzędu  wniosku 
w sprawie. 

W  znowelizowanej  ustawie  zwiększona 
została  także  ochrona  zadrzewień  przed  nie-
potrzebną wycinką, w sytuacji gdy inwestycja 
nie jest realizowana, np. ze względów finanso-
wych.  Z  tego  powodu  drzewa  i  krzewy  będą 
mogły  być  usunięte  tylko  na  dalszym  etapie 
przedsięwzięcia,  tj.  gdy  inwestor  uzyska  już 
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.

Wprowadzony został nowy sposób oblicza-
nia  wysokości  opłaty  za  usunięcie  drzew  lub 
krzewów. Opłata ta będzie zależna od wielko-
ści obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przy-
rostu pnia na grubość) i lokalizacji. W związku 
z tym możliwe będzie wprowadzenie innej wy-
sokości opłat na terenach wiejskich i zurbani-
zowanych.

Nie  będą  pobierane  opłaty  administracyj-
ne m.in. za usuwanie drzew do ok. 25 lat oraz 
krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach 
nieużytkowanych (tzw. samosiew). Nie nalicza 
się opłat za usunięcie drzew  lub krzewów, na 
których usunięcie osoba fizyczna uzyskała ze-
zwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Rozwiązana  została  również  sprawa  nie-
właściwie  prowadzonej  pielęgnacji  koron 
drzew, tzw. „ogławiania”, które powoduje nisz-
czenie  drzew.  Zgodnie  z  nowymi  przepisami 
usunięcie powyżej 30% korony będzie podle-
gało karze za uszkodzenie drzewa w wysoko-
ści 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 
50% korony będzie uznawane jako zniszczenie 
drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. 
Tylko  w  wyjątkowych  sytuacjach  ogławianie 
drzew  nie  powoduje  ich  znacznego  osłabie-
nia. Tu przykładem może być obcinanie gałęzi 
tradycyjnie  ogłowionych wierzb  czy  ozdobne 
kształtowanie młodych drzew.

Druki wniosków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów oraz druki zgło-
szeń drzew powalonych lub złomów dostępne 
są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miej-
skiego  w  Łasku  oraz  na  stronie  internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Łasku w zakładce karty usług – Wy-
dział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi.

Wydział Ochrony Środowiska
 i Rozwoju Wsi UM w Łasku

Zezwolenie na usunięcie 
drzew – nowe przepisy

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa 
i termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Łasku” została podpisana 1 września br. Wykonawcą zadania została 
firma BAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, ul. Kuźniczka 1, wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego. Wartość robót wynosi 2 205 667,07 zł brutto. Zadanie 
jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 219 672,00  
w formie 50% dotacji i 50%  pożyczki. Zakończenie realizacji robót budowlanych 
planowane jest do 25 maja 2016 r.

ZKM (nareszcie) do remontu

W  ramach  zadania  inwestycyjnego  budy-
nek  warsztatowo-biurowy  zostanie  przebu-
dowany,  wyremontowany  i  poddany  termo-
modernizacji.  Wykonane  zostanie  docieple-
nie  ścian  zewnętrznych,  podłóg,  stropodachu, 
pojawi  się  nowa  stolarka okienna  i  drzwiowa 
wraz z wrotami wjazdowymi, zmodernizowa-
ny  będzie  system  grzewczy. Wnętrza  budyn-
ku  zostaną  dostosowane  do  obowiązujących 

U schyłku minionego lata, ciesząc się 
ostatnimi promieniami słońca zasta-
nawiamy się często jak szybko i efekty-
wnie schudnąć? Zwykle intensywnie 
przygotowujemy swoją figurę do 
sezonu wakacyjnego, ale zdarza się, że 
nieoczekiwanie sporo tyjemy po urlopie 
obfitującym w niezliczone ilości gofrów, 
frytek i smażonych ryb. Wczasy all 
inclusive również nie sprzyjają trzymaniu 
linii. Nie liczmy na to, że pozbycie się 
dodatkowych kilogramów będzie łatwe. 

ODCHUDZANIE 
PO WAKACJACH

Głodówka spowoduje  jedynie utratę wody 
i masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej, 
więc  lepiej  uzbroić  się  w  cierpliwość.  Dzięki 
zdrowej  i  wyważonej  diecie  chudnie  się  ok. 
0,5-1 kg tygodniowo, czyli 2-4 kg miesięcznie.

Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:
-  dużo  pić  (ok.  2  l  płynów  na  dzień),  nie 
czekając  na  uczucie  pragnienia,  bo  to 
jest  już  oznaka  odwodnienia  organizmu, 
-  jeść  regularnie  5  posiłków  dziennie,  po-
nieważ  częste  jedzenie  mniejszych  por-
cji  pozwala  organizmowi  szybciej  spalić 
kalorie  i  zmniejsza  ochotę  na  podjadanie, 
-  urozmaicić  menu  w  posiłki  składają-
ce  się  zarówno  z  białek,  węglowodanów 
i  tłuszczów,  które  gwarantują  optymalny 
czas  wchłaniania  substancji  odżywczych, 
- wybierać w  składniki  o  niskim  indeksie  gli-
kemicznym  i  bogate  w  błonnik,  zwiększające 
uczucie sytości: warzywa strączkowe, soczewi-
ca, ciecierzyca, warzywa zielone, buraki, pomi-
dory, seler, orzechy, jaja, ryby, owoce sezonowe: 
czereśnie, porzeczki, jagody i tłuszcze roślinne: 
oliwy,  oleje  oraz  pestki  dyni  czy  słonecznika, 
-  odstawić  słodycze  i  alkohol  oraz  smażo-
ne  potrawy    na  rzecz  gotowanych,  duszonych 
i pieczonych,
- sól zastąpić przyprawami rozgrzewającymi 
organizm: pieprz, imbir, chrzan, czosnek, chil-
li, cynamon, oregano, bazylia.

Najlepiej  skorzystać  z  porady  dietetyka, 
który  obliczy  indywidualne  zapotrzebowa-
nie na kalorie, biorąc pod uwagę fizyczne pa-
rametry,  styl  życia  i możliwości oraz  rozpisze 
dzień po dniu zbilansowane posiłki. Sama dieta 
może  jednak nie wystarczyć. Najlepsze efekty 
przynosi  połączenie  spersonalizowanej  diety 
z  regularnymi  ćwiczeniami  bezpiecznymi  dla 
kręgosłupa  pod  okiem  trenera  personalnego 
lub  fizjoterapeuty,  który  dodatkowo  wzmocni 
naszą motywację do aktywności fizycznej. Taki 
wysiłek  wzmaga  pozytywne  efekty  diety,  po-
prawia krążenie i wpływa pozytywnie na nasze 
samopoczucie. Jeśli czas nam na to nie pozwa-
la, warto przynajmniej raz w tygodniu pójść na 
basen, wybrać się na dłuższy spacer z psem lub 
ćwiczyć samodzielnie w domu. Warto również 
dłużej spać, gdyż niedobór snu spowalnia meta-
bolizm. Technologie  również wspomagają od-
chudzanie za pomocą nowoczesnych zabiegów 
aparaturowych.

                         www.columnamedica.pl

warunków  technicznych. W  zakresie  zadania 
przewiduje  się  również  wykonanie  instalacji 
gazowej zewnętrznej i wewnętrznej, kanaliza-
cji  sanitarnej  zewnętrznej  i wewnętrznej  oraz 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Przebudo-
wane zostaną wewnętrzne instalacje wodocią-
gowe, elektryczne, zainstalowany będzie nowy 
system wentylacji.

Lidia Sosnowska
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O tym, że byliśmy potrzebni świadczy licz-
ba  uczniów.  Na  pierwszy  rok  nauki  zapisały 
się 74 osoby. Nadmienić należy, że działalność 
Ogniska  rozpoczęła  się bez  żadnego zaplecza 
materialnego.  Dzięki  pracownikom  i  kierow-
nictwu Powiatowego Domu Kultury mogliśmy 
korzystać  z  pomieszczeń  i  instrumentów mu-
zycznych będących na wyposażeniu PDK. Ta 
współpraca (obecnie z Łaskim Domem Kultu-
ry)  trwa nieprzerwanie od 50 lat. Korzystamy 
nie tylko z pomieszczeń, ale również z pomo-
cy  organizacyjno–administracyjnej  udzielanej 
przez pracowników i dyrekcję ŁDK.

Pierwszym  kierownikiem  SOM  był  J.  R. 
Sarosiek.  To  on  zajął  się  organizacją  pracy 
Ogniska,  a  wspierały  go  Jolanta  Rybczyńska 
i Sławomira Sarosiek.

Po  kilku  miesiącach,  dzięki  pomocy 
i  wsparciu  finansowemu władz województwa 
łódzkiego i władz powiatu łaskiego zostały za-
kupione  pierwsze  instrumenty  (pianino,  akor-
deony, gitary). Pierwsi uczniowie uczyli się gry 
na  tych  właśnie  instrumentach.  W  kolejnych 
latach  rozszerzaliśmy  ofertę  nauczania  i  tak 
pojawiła się mandolina, skrzypce, klarnet, sak-
sofon,  klawiszowe  instrumenty  elektroniczne, 
a w ostatnich  trzech  latach gitary  elektryczne 
i instrumenty perkusyjne.

W ciągu 50 lat uczyło w SOM 36 nauczy-
cieli.  Jako  pierwsi  pracę  rozpoczęli  Barbara 
Jabłońska,  Czesław  Michałowicz,  Jan  Piąt-
kowski  i Feliks Sowa. Od roku 1967 ukształ-
tował się  trzon stabilnej kadry pedagogicznej. 
W  tym  roku  pracę  podjęli  Bronisława  Pału-
szyńska i Tadeusz Ziółkowski, a w roku szkol-
nym 1970/71 - Jerzy Ślęzak i Grażyna Kozia-
ra.  Szczególnie  duże  zasługi w  kształtowaniu 

PÓŁ WIEKU SPOŁECZNEGO 
OGNISKA MUZYCZNEGO 
W ŁASKU (1965-2015)

i rozwoju łaskiego SOM zawdzięczamy  Broni-
sławie Pałuszyńskiej, która przez wiele lat była 
dyrektorem  do  spraw  pedagogicznych,  a  od 
1980  r.  samodzielnie  kierowała  placówką. To 
ona organizowała pracę w punktach filialnych. 
W latach 1974-1996 SOM w Łasku prowadzi-
ło  filie  nauczania w Widawie, Wodzieradach, 
Brzykowie,  Kolumnie,  Buczku,  Kwiatkowi-
cach, Chociwiu, Wrzeszczewicach.

Obecnie prowadzimy zajęcia tylko na tere-
nie miasta, chociaż dojeżdżają do nas ucznio-
wie z Zelowa, Buczku, Okupa, Wiewiórczyna, 
Widawy, Wrzeszczewic i Dobronia.

Do roku 1975 działalność SOM prowadzo-
na była w oparciu o Wydział Kultury Powiato-

Inicjatorem powstania Społecznego Ogniska Muzycznego był ówczesny kierownik Powiatowego Domu Kultury Józef  Ryszard Sarosiek.  
Aktywnie wspierali go członkowie Towarzystwa Przyjaciół Społecznych Ognisk Artystycznych z pierwszym przewodniczącym 
Marianem Kaźmierskim. Towarzystwo liczyło 78 członków. 

wej Rady Narodowej w Łasku. W latach 1976-
1996 byliśmy pod opieką Sieradzkiego Towa-
rzystwa Muzycznego  im.  Cypriana  Bazylika. 
Od 1996 roku naszym poczynaniom patronuje 
Łaski Towarzystwo Kulturalne.

W  ciągu  50-lecia  naszej  działalności  71 
uczniów Ogniska  zdecydowało  się  na  kształ-
cenie w szkołach muzycznych. Wśród naszych 
uczniów  są  absolwenci  Akademii  Muzycz-
nych,  artyści  wirtuozi  koncertujący  w  kraju 
i zagranicą (Marek Ulański, Leszek Michalski, 
Tomasz Witczak, Zenon Ruszkowski) jak rów-
nież  ci,  którzy  rozpoczynają w  tym  roku  stu-
dia muzyczne (Zuzanna Ziarnowska, Przemy-
sław Grabarczyk). Doceniamy  pracę  każdego 

ucznia, już 317 osób otrzymało dyplom ukoń-
czenia SOM.

Od  1990  r.  kieruję  SOM w  Łasku,  stara-
jąc  się  godnie  zastąpić  moich  poprzedników. 
Z  roku  na  rok  przybywa  nam  uczniów,  roz-
rasta  się kadra pedagogiczna. Obecnie gry na 
instrumentach uczy 7 nauczycieli. Szczególnie 
miło  nam  będzie  spotykać  się  z  naszymi  ab-
solwentami, nauczycielami uczącymi w Ogni-
sku, uczniami, rodzicami i sympatykami SOM 
w Łasku.

Zapraszamy  na  nasz  jubileusz  w  dniu  17 
października br.
     
  Grażyna Koziara
   kierownik SOM

ODCHUDZANIE 
PO WAKACJACH
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15 września br.  podpisana  została umowa 
na  przebudowę  drogi  gminnej  Łask  -  Wola 
Łaska. Wykonawcą  zadania  zostało  Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg  i Mostów ERBEDIM 
z  Piotrkowa  Trybunalskiego.  Wartość  robót 
wynosi 1 433 268,52 zł brutto, są one finanso-
wane w całości z budżetu gminy. 

W  wyniku  realizacji  robót  powstanie  ok. 
900 m  drogi  o  nawierzchni  z  betonu  asfalto-
wego z jednostronnym chodnikiem oraz wjaz-
dami do posesji oraz odbudowane będą rowy. 
Zakończenie  całości  robót  planowane  jest  na 
30.05.2016 r.

Lidia Sosnowska

Kolejna drogowa 
INWESTYCJA

W  środku  dnia  w  Buczku  30-letni  kie-
rowca,  mieszkaniec  tej  gminy,  podczas  wy-
jeżdżania  z  drogi  podporządkowanej  fordem 
escortem stracił panowanie nad pojazdem i na 
ul. Głównej  uderzył w  ogrodzenie. Gdy  poli-
cjanci  ustalali  ze  świadkami  przebieg  zdarze-
nia,  niespodziewanie  pojawił  się  rowerzysta, 
który  przyznał  się  do  spowodowania  wypad-
ku.  Zmieniał wersję  zdarzenia,  a  że  policjan-
ci  nabrali  podejrzenia,  że  jest  pod  wpływem 
alkoholu,  sprawdzili  jego  trzeźwość. Okazało 
się, że w organizmie mężczyzny jest ponad 2,2 
promila alkoholu. Okazało się też, że kierujący 
w pojeździe nie był sam – podróżowała z nim 
kobieta i trójka kilkuletnich dzieci. Najmłodszą 
dwumiesięczną dziewczynkę przewieziono do 
szpitala. Kierowcę zatrzymano, gdyż dodatko-
wo, o dziwo, nie miał prawa jazdy. Teraz grozi 
mu 2 lata przemyśleń za kratkami…

(PO) 

Pijany wiózł 
dzieci…

Z  pewnością  sprawcy  tego  pobicia  liczyli 
na  bezkarność.  Gdy  50-latek  z  Łasku  zwrócił 
im  uwagę  na  zbyt  głośne  zachowanie,  posta-
nowili  zemścić  się  i  kilka  godzin  później  po-
jawili się w jego mieszkaniu. 30-letni mężczy-
zna, mieszkaniec Łasku,  i  jego 30-letnia  towa-
rzyszka, także z Łasku, pobili ofiarę i skradli jej 
400 zł. Policjanci szybko ustalili sprawców na-
padu  i  kradzieży,  zatrzymując  ich  w  areszcie. 
Oboje usłyszeli już zarzuty i przyznali się do po-
pełnionych czynów. Grozi im za to 3 lata pobytu 
za kratkami.

(P)

„Bojowy” duet 
za kratkami

Ten  24-latek  z  Łasku  wykazał  się  wyjąt-
kową  głupotą  i  brakiem  wyobraźni.  Późnym 
wieczorem w Okupie Małym, gm. Łask, jadąc 
mitsubishi w kierunku Zduńskiej Woli zjechał 
gwałtownie na sąsiedni pas jezdni i zderzył się 

Z wyobraźnią 
na bakier

z BMW kierowanym przez młodego mieszkań-
ca Łasku. Skutek tego był taki, że BMW wje-
chało na drzewo. Tymczasem 24-latek przeje-
chał jeszcze kilkaset metrów, a następnie usiło-
wał uciekać pieszo. Na szczęście dzięki świad-
kom zdarzenia został szybko zatrzymany przez 
stróżów prawa. Wtedy wyszło  na  jaw,  że  był 
pod wpływem alkoholu (ponad 2 promile), po-
nadto  poszukiwano  go  celem  doprowadzenia 
do zakładu karnego. Teraz za jazdę na podwój-
nym gazie i spowodowanie kolizji grozi mu do 
2 lat więzienia.

(ER)
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Dożynki
  w Łopatkach


