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Obchodzone od kilkunastu lat święto flagi państwowej (2 maja) sprawia, że wielu mieszkańców tego 
dnia dekoruje domy tym symbolem naszej państwowości. Apelujemy do mieszkańców, by przyłączyli 
się do tego pięknego działania, demonstrując w ten sposób swój szacunek i miłość do ojczyzny. 
Przypominamy jednocześnie, że wielu naszych przodków, np. w czasach zaborów czy okupacji 
hitlerowskiej, nie miało takiej możliwości.
Biało-czerwoną flagę można umieścić w specjalnym uchwycie nad wejściem do domu, a także na maszcie.<

PAMIĘTAJMY O NASZEJ BIAŁO-CZERWONEJ

Transmisję z gniazda będzie można nadal 
oglądać na stronie internetowej www.bocia-
ny.lask.pl dzięki finansowemu wsparciu firmy 
ATLAS. Tak jak wcześniej „Łaskie Bociany”, 
tak i nowy projekt będzie związany z zaobrącz-
kowaniem młodych boćków oraz z  interneto-
wym konkursem na ich imiona. Rozwinięciem 
idei „Łaskich Bocianów” był też dwukrotnie już 
organizowany konkurs krasomówczy Eko-Kle-

Świat sprzed milionów lat…
Leśne Skrzaty z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku 
poznawały świat dinozaurów sprzed milionów lat, pochodzenie 
węgla oraz żyjące wówczas zwierzęta. W ramach tej tematyki 
pięciolatki z grupy Kwiatuszki zorganizowały, dzięki pomocy 
rodziców, wystawę dinozaurów oraz książek o tej tematyce, 
zebrały wiele figurek i postaci dinozaurów. 

Codziennie z książek i zebranych na wystawie gazet przedszko-
laki dowiadywały się nowych ciekawostek na temat życia i wyglądu 
tych dawnych zwierząt. W ramach tygodnia dinozaurów wybrały się 
na wycieczkę na skład węglowy obejrzeć różne rodzaje węgla i posłu-
chać o jego pochodzeniu. Składały również pod okiem mamy szkielet 
wielkiego latającego gada. Świat dinozaurów sprzed lat stał się nam 
bliższy i bardziej zrozumiały, jakby to wszystko działo się niedawno, 
a nie w tak dalekiej przeszłości.< Anna Piotrowska

Ruszyła transmisja z bocianiego gniazda
Choć program edukacyjny „Łaskie bociany” został wraz z nowym rokiem wygaszony, przekaz wideo z bocianiego gniazda będzie nadal 
realizowany w ramach nowego projektu edukacyjnego - „Skrzydlaci sąsiedzi z parapetu okiennego”. Szczegóły dotyczące tego programu 
realizowanego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi znajdziecie Państwo 
w artykule Magdaleny Zwolińskiej opublikowanym w bieżącym numerze „PŁ” (str. 27).

kot, którego celem jest propagowanie ekologicz-
nych postaw oraz pielęgnowanie języka polskie-
go i sztuki krasomówstwa. Mamy nadzieje, że 
i w tym roku gmina Łask będzie mogła się włą-
czyć w realizację tej jakże szczytnej inicjatywy. 

Zachęcamy również do polubienia naszego 
fanpage’a na Faceeboku 
https://www.facebook.com/LaskieBociany<

Adam Synowiec
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Pani 

LILIANIE NAWROT
 Inspektorowi Wydziału Finansowego

 Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

O J C A
składają 

 Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku 
oraz Przewodniczący i Radni 

 Rady Miejskiej w Łasku

Następnie głos zabrał senator RP Andrzej 
Owczarek. Minutą ciszy uczczono również 
tych wszystkich, którzy 5 lat temu zginęli 
w katastrofie smoleńskiej. Modlitwę odmówił 
ksiądz kapelan Krzysztof Majsterek. Po apelu 

Pamięci ofiar Katynia
W dniach 25 - 27 marca br. Szkoła 
Podstawowa w Bałuczu tradycyjnie 
umożliwiła dzieciom urodzonym w 2010 r. 
zwiedzenie i zapoznanie się z bazą lokalową 
tej placówki i oddziału przedszkolnego.

Jak każdego roku w kwietniu, na łaskim cmentarzu zebrali się mieszkańcy, 
aby uczcić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek rozpoczął uroczystość od powitania przybyłych delegacji, a następnie 
przytoczył okoliczności postanowienia najwyższych władz sowieckich, na mocy 
którego, dokonano mordu na oficerach Wojska Polskiego. Zaznaczył, że ofiarami 
tego bestialskiego rozkazu była nie tylko inteligencja i kwiat polskiej armii, ale także 
całe rodziny, które przez wiele lat były zmuszone do życia w strachu i okłamywania 
własnych dzieci nie mówiąc im prawdy o losie, jaki spotkał ich ojców. 

pamięci i salwie honorowej, licznie zgroma-
dzone delegacje złożyły kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą Polaków poległych i pomor-
dowanych na Wschodzie.<

Michał Janiszewski

Realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. 
Mikołaja Kopernika w Łasku program or-
nitologiczny zainspirował uczniów klas dru-
gich do zorganizowania imprezy szkolnej, 
której tematem przewodnim stały się ptaki 
występujące w Polsce. Zajęcia przeprowa-
dzono na powitanie wiosny - 20 marca br.

Celem imprezy było m.in. rozbudzanie za-
ciekawienia otaczającym światem, poszerze-
nie wiedzy o ptakach, nabywanie umiejętności 
planowania i organizowania imprez klasowych 
i szkolnych, stworzenie dzieciom warunków do 

samodzielnego działania, nabywanie umiejętności 
współpracy, aktywne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym, umożliwienie uczniom prezentacji wła-
snych dokonań, integracja społeczności szkolnej.

Dzieci z klas 0-3 przygotowały niezwy-
kle pomysłowo wykonane plakaty o ptakach. 
Zostały one wyeksponowane w patio szkoły. 
Pierwszaki wykazały się kreatywnością, two-
rząc prace pt. „O czym marzy ptak?”. Dru-
goklasiści przygotowali wiersze, scenki te-
matyczne nawiązujące do życia i zwyczajów 
ptaków, zaśpiewali wiosenne piosenki, zapre-
zentowali układ taneczny do piosenki „ Żabki”. 

Dzieci z uwagą wysłuchały nagrania wier-
sza Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio”, nagrania 
odgłosów ptaków, obejrzały prezentację multi-
medialną „Ptaki” oraz wystawę książek i albu-
mów przyrodniczych. 

Zwieńczeniem uroczystości były prace pla-
styczne wykonane w grupach w patio szkolnym. 
Wystawę wytworów dziecięcych „Ptaki” podzi-
wiali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Wy-
stawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród od-
wiedzających szkołę rodziców. Stała się źródłem 
uznania i satysfakcji dla wykonawców.

Uczniowie klasy II c postanowili zawiesić 
budkę lęgową dla ptaków w pobliżu szkoły i sys-
tematycznie prowadzić obserwacje.< S.P.

Dzieci oraz ich rodzice mieli możliwość 
uczestniczenia w zajęciach i zabawach in-
tegrujących zespół, a wszelkich informacji 
udzielała opiekunka grupy Anna Góralczyk 
oraz dyr. Agnieszka Stankiewicz.< A.G.

Powitali wiosnę

Pani 

EWIE SAŁACIE
Pracownikowi Wydziału Komunikacji 

i Transportu
Starostwa Powiatowego w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi  

Rady Powiatu Łaskiego 
 Pracownicy Starostwa  
Powiatowego w Łasku
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Na spotkaniu każda grupa zaprezentowała swój dorobek, Stowarzyszenie „Szuflandia” 
pokazało ozdoby wielkanocne, a panie z Orchowa oprócz swoich prac miały udział w przy-
gotowaniu wspólnego świątecznego stołu, na którym nie zabrakło bab, mazurków, serników, 
wędzonych kiełbas, pasztetów, jak i jaj przygotowanych na różne sposoby.

Spotkanie w Kościerzynie było dobrą okazją do zaprezentowania się innym grupom jak 
i do nawiązania nowych znajomości z innymi działającymi organizacjami. Efektem zawartych 
znajomości było goszczenie w Stowarzyszeniu „Szuflandia” (8 kwietnia br.) pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Mogilna Małego. Przygotowując się do III Festiwalu Róż panie z Mogilna 
Małego uczyły nas wykonywać róże z krepiny i bibuły. Umiejętności te przydadzą się nie tyl-
ko przy wykonywaniu pięknych kwiatów na lipcowe święto.<

Marzanna Grałka

Spotkanie w Kościerzynie
17 marca w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie odbyło się 
coroczne spotkanie wielkanocne. W tym roku myślą przewodnią seminarium były 
„Polskie zwyczaje rodzinne wkładem do europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 
Gminę Łask reprezentowało Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” 
oraz Koło Kobiet Wiejskich z Orchowa. 

PODZIAŁ PIENIĘDZy 
DZIELI LuDZI SPORTu

- to tytuł artykułu red. Wita Leśniewi-
cza opublikowanego w Naszym Tygodniku  
z 20 marca 2015 r. Z niektórymi tezami ar-
tykułu można by polemizować, jak choćby 
z informacją, że niemal wszyscy są niezado-
woleni. Jeszcze nie wiedziałem o artykule, 
a już miałem telefony od 2 prezesów klubów 
sportowych, mówili: ja przepraszam, ja je-
stem zadowolony. Zaskoczyła mnie niepełna 
informacja o zmniejszeniu przez gminę do-
finansowania ŁMLKS Łaskovia (siatkówka 
kobiet) o kwotę 6 tys. zł. Trener klubu mówi: 
Największą stratę poniosła Łaskovia. Nie 
dość, że jesteśmy jedynym klubem, któremu 
obcięto fundusze, to na dodatek jest to nieba-
gatelna kwota 6 tysięcy złotych, czyli niemal 
20 procent zeszłorocznej dotacji. To niespra-
wiedliwe. Z tym stanowiskiem w artykule po-
lemizują inni prezesi klubów.

Wyjaśnijmy zatem wszystkie okoliczno-
ści. Zanim podjęto decyzję o zmniejszeniu 
dotacji, wykonałem telefon do pana prezesa 
Łaskovii informując go o zamiarze i wyraża-
jąc nadzieję, że te brakujące 6 tys. zł, a może 
i więcej pozyska wreszcie z powiatu. Przypo-
mniałem, że jesteśmy po kampanii wyborczej, 
w której padło wiele obietnic, zwłaszcza jeśli 
chodzi o finansowanie sportu. Dlatego mam 
nadzieję, że z uwagi na fakt, iż obecnie wice-
starostą łaskim jest znany działacz sportowy, 
powiat choćby w niewielkim zakresie w sto-
sunku do gminy potrzeby Łaskovii dofinan-
suje, bowiem prawnie ma takie same możli-

wości jak gmina. Dodałem, że jeżeli powiat 
nie pomoże finansowo, wrócimy do tematu 
w drugiej połowie br. To jednak nie wszyst-
ko, niezwłocznie swoje stanowisko przedsta-
wiłem panu wicestaroście, wyrażając nadzie-
ję, że te 6 - 8 tys. zł dotacji powiat klubowi 
przekaże.

Dla pełnego obrazu sprawy dodać muszę, 
że co najmniej 2 razy pan prezes Łaskovii 
w rozmowie ze mną wyrażał ubolewanie, że 
powiat klubowi nie pomaga, a wiele innych 
powiatów kluby siatkarskie na poziomie Ła-
skovii znacznie dofinansowuje. Prowadzony 
przez niego klub z uwagi na sposób ogłasza-
nia konkursów na żadną pomoc powiatu li-
czyć nie może. 

Gmina zmniejszyła dotacje dla Łaskovii 
o 15,8% bowiem uwzględniono fakt, że bu-
dżet powiatu to około 55% budżetu gminy 
Łask, że w skład powiatu wchodzi 5 gmin, 
choć gmina Łask to około 60% ludności po-
wiatu łaskiego. Jak więc widać staraliśmy się 
wszystkie okoliczności obiektywnie rozważyć 
i uwzględnić. Jestem głęboko przekonany, że 
Pani Starosta uczyni wszystko, aby także po-
wiat pomógł Łaskovii.

Ja swoje obietnice wyborcze realizuję. 
Kwota dotacji na sport została wydatnie zwięk-
szona. Zgodnie z oczekiwaniami znacznie 
zwiększyliśmy dotacje na piłkę nożną. Pro-
wadzenie rozgrywek w tej dziedzinie sportu 
jest też bardzo kosztowne, a dotychczas piłka 
nożna otrzymywała nieporównanie mniejsze 
dotacje niż siatkówka. Chcę podkreślić, że do-
ceniamy znaczenie siatkówki kobiet dla naszej 
społeczności. 

W naszym życiu publicznym widoczny jest trend przedstawiania 
spraw w sposób wybiórczy, polegający na pomijaniu faktów, 
zaprzeczających forsowanej tezie. To nieuczciwe, a poza tym 
w ustach osoby wielokrotnie deklarującej życzliwość zaskakujące. 

Poinformuję na koniec Państwa o rozmo-
wie z kibicami w trakcie meczu LUKS Bałucz 
- zwłaszcza z jednym z panów. Apelowano 
w trakcie tej rozmowy o większą pomoc fi-
nansową dla tego klubu z przyczyn podanych 
w poprzednim akapicie. Zapewniłem, że jeże-
li będzie to nadal ode mnie zależało, dotacja 
zostanie znacznie zwiększona. 12 kwietnia 
br. podczas meczu inauguracyjnego na boisku 
w Bałuczu było około 300 kibiców. 

NASZ PIĘKNy RyNEK

Trwają intensywne prace nad uruchomie-
niem drugiego ogródka z napojami na Placu 
11 Listopada. Dziś widzimy, że rozwiązania, 
które przyjęliśmy, były optymalnymi. Pytano, 
dlaczego nie kostka granitowa na całym ryn-
ku. Sieradz to zrobił. Media donoszą o dużych 
protestach mieszkańców, bowiem kostka grani-
towa łupana to znacznie większy hałas wywo-
ływany ruchem samochodów, poza tym śred-
nia przyjemność spaceru po niej w delikatnych 
damskich butach, nie mówiąc o szpilkach. 
A mieszkańcy chętnie spacerują. 12 kwietnia 
br. w godzinach popołudniowych na rynku 
było kilkadziesiąt osób, mimo że ogródek z na-
pojami jest nadal zamknięty, natomiast otwarto 
ogródek z lodami. W najbliższych tygodniach 
zostaną zespolone kamyczki wysypane przy 
drzewach. Przypomnę, że rozwiązanie to przy-
jęto z uwagi na różny poziom korzeni drzew, 
a jednocześnie w trosce o zachowanie rosną-
cych dotychczas w rynku drzew.<
14 kwietnia 2015 r. 

Gabriel Szkudlarek
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TRyBuNAŁ KONSTyTuCyJNy ma roz-
strzygnąć 26 maja, czy gminy będą musiały 
przejąć drogi krajowe nr 12 i 14. Łask musiał-
by znaleźć pieniądze na utrzymanie dodatkowo  
17 km tych dróg!
BAZA DLA INWESTORÓW - Łask podobnie 
jak powiat boryka się ze sporym bezrobociem. Le-
karstwem na złagodzenie tego zjawiska może być 
zaoferowanie potencjalnym inwestorom wolnych 
działek, bazy lokalowej czy zaplecza biurowego. 
Wykaz tego typu atutów powstaje właśnie w Urzę-
dzie Miejskim.
JuBILEuSZ TSK - w Sędziejowicach w dniach 
30 i 31 maja br. w X rocznicę utworzenia Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego odbędą się im-
prezy, na które zaprasza gmina Sędziejowice oraz 
Gminny Ośrodek Kultury. W programie I piknik 
motocyklowy, prezentacja zespołów rozrywko-
wych i dziecięcych, piknik rodzinny, festiwal 
ciast, występy gwiazd Igora Marinowa i zespołu 
4EVER oraz wiele innych atrakcji dla każdego. 
Plakat na stronie www.gminasedziejowice.eu
PREZESEM Oddziału Miejsko-Powiatowego 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łasku 
została ponownie Agnieszka Łukaszewska, wspie-
rają ją w zarządzie: Mieczysław Zalasa i Zdzisław 
Kozłowski (wiceprezesi), Bogusław Stachowski 
(skarbnik) i Józef Bartos (sekretarz). Cukrzyca jest 
coraz większym problemem społeczeństwa XXI w., 
ale dzięki postępowi w medycynie i działaniom ta-
kich organizacji jak PSD można z nią żyć.
SZPITAL w Łasku - z satysfakcją odnotowujemy 
korzystne zmiany w chirurgii dziecięcej, która pra-
cuje pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Jerzego 
Niedzielskiego.
GRuŹLICA wciąż groźna - w ubiegłym roku licz-
ba młodych ludzi w wieku 15-19 lat dotkniętych 
wspomnianą chorobą zwiększyła się o 100 proc. 
w porównaniu do roku 2013.
SuKCESy uczniów SP nr 5 w Łasku - nie ustaje 
dobra passa, niedawno dziewczęta stanęły na po-
dium (III miejsce) podczas wojewódzkich Igrzysk 
Sztafet Pływackich, chłopcy zaś uplasowali się na 
IV pozycji. Z kolei uczeń tej szkoły Adam Sukien-
nik zajął I miejsce w Regionalnym Konkursie Mi-
tologicznym, on też zakwalifikował się do finału 
ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantazy.
WyCHOWANKA Łaskovii Malwina Smarzek 
została najlepszą zawodniczką turnieju finałowe-
go Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej. 
Gratulujemy!
GOBELINy w widawskiej Galerii „Pod Rurą” - 
24 bm. otwarto tu wystawę prac Krystyny Papugi. 
To kolejna ekspozycja w galerii prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Ikar”.
OLGA BOZNAŃSKA (w tym roku przypada 
150. rocznica jej urodzin) zainspirowała Julię Trzu-
skowską z Klubu 32. BLT do wykonania grafiki, 
która wyróżniona została w konkursie poświęco-
nym wspomnianej malarce.
ŚMIERĆ podczas prac polowych - w gm. Wida-
wa 54-letni rolnik został wciągnięty przez maszynę 
i zmarł na miejscu, jeszcze przed przybyciem ka-
retki pogotowia ratunkowego. 
TyTONIOWy WŁAMyWACZ - 48-letni 
mieszkaniec Łasku włamał się do jednego z do-
mów w tym mieście po to, by skraść tytoń i gilzy 
wartości... 170 zł. Do strat doliczyć trzeba jednak 
także wybitą szybę w oknie. Policjanci szybko tra-
fili do włamywacza, który był pod wpływem alko-
holu (3,6 promila).<

10 maja 2015 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory prezydenckie wyłonią osobę, która obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Prezydent RP zgodnie z Konstytucją jest najwyższym przedstawicielem 
polskich władz, gwarantem ciągłości władzy państwowej, najwyższym organem państwa 
w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów 
Konstytucji, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany 
w wyborach powszechnych na pięcioletnią ka-
dencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 
Nowo wybrany prezydent elekt obejmie urząd 
po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem 
Narodowym w ostatnim dniu urzędowania ustę-
pującego prezydenta, tj. 6 sierpnia 2015 r. 

Kandydować na Urząd Prezydenta RP 
mogą obywatele polscy, którzy ukończyli 35 
lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do 
Sejmu i zebrali przynajmniej 100 tysięcy pod-
pisów osób popierających ich kandydaturę. 
W tegorocznych wyborach Państwowa Komi-
sja Wyborcza zarejestrowała 11 kandydatów na 
prezydenta RP.

Prawo do głosowania mają wszyscy obywa-
tele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 18 lat (z wyjątkiem osób prawomoc-
nie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych 
praw publicznych albo wyborczych). W tych wy-
borach możliwe jest głosowanie korespondencyj-
ne przez wszystkich wyborców, a osoby powyżej 
75. roku życia oraz niepełnosprawne będą mogły 
głosować przez pełnomocnika. Zamiar glosowa-
nia korespondencyjnego należało zgłosić do dnia 
27 kwietnia br. zaś zamiar głosowania przez peł-
nomocnika -do dnia 4 maja br. 

Wszyscy wyborcy zameldowani na pobyt 
stały na terenie gminy Łask oraz wpisani do re-
jestru wyborców naszej gminy na swój wniosek, 
zostaną ujęci z urzędu w spisie wyborców dla 
obwodu głosowania właściwego dla ich miejsca 
zamieszkania. Wyborcy przebywający czasowo 
na terenie naszej gminy (także wyborcy bez ad-
resu zameldowania) mogą wnioskować o dopi-
sanie ich do spisu wyborców. Wyborcy, w tym 
niepełnosprawni, chcący głosować w innym ob-
wodzie głosowania niż właściwy dla ich miejsca 
zamieszkania, mogą to uczynić składając wcze-

śniej stosowny wniosek. Natomiast, jeżeli za-
mierzamy zmienić miejsce pobytu przed dniem 
wyborów możemy otrzymać zaświadczenie 
o prawie do głosowania, na podstawie, którego 
będzie można zagłosować w dowolnym obwo-
dzie na obszarze Polski, również w obwodach 
utworzonych za granicą lub na polskim statku 
morskim. Wnioski w powyższych sprawach na-
leży złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku (pok. 
12) najpóźniej do 5 maja br. - w zakresie dopi-
sania do spisu wyborców i w terminie do 8 maja 
br. jeśli chcemy pobrać zaświadczenie o prawie 
do głosowania. 

Na terenie gminy Łask głosowanie prze-
prowadzi 20 obwodowych komisji wybor-
czych (w tym 1 komisja dla wyborców przeby-
wających w dniu wyborów w Szpitalu).Wykaz 
komisji wraz z granicami obwodów głosowa-
nia zawiera Obwieszczenie Burmistrza Łasku 
z dnia 2 kwietnia 2015 roku - zamieszczone na 
str. 6 „PŁ”.

Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7-21. 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca 
zobowiązany będzie okazać komisji dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamość.

Jeżeli w dniu 10 maja żaden z kandyda-
tów nie otrzyma więcej niż połowę ważnych 
głosów, zgodnie z Konstytucją, 2 tygodnie 
później (czyli 24 maja) odbędzie się ponow-
ne głosowanie (II tura wyborów), w którym 
uczestniczyć będzie 2 kandydatów z najwyż-
szą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym 
głosowaniu.

Wszelkie szczegółowe informacje dot. 
wyborów zamieszczamy w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.bip.lask.pl w zakładce 
„Wybory” oraz udzielamy telefonicznie pod nr  
43 67 68 310, 43 67 68 312, 43 67 68 337.<

Beata Mielczarek 

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie maj 
- czerwiec br. na obszarze miasta i gminy Łask zostaną przeprowadzone kontrole 
(w pierwszej kolejności na terenach posiadających kanalizację sanitarną) wywozu 
nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. został uchwalony Regula-
min utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łask, zgodnie z jego wymaganiami fakt 
opróżniania zbiorników bezodpływowych właściciele nieruchomości winni udokumentować 
dowodami uiszczania opłat za usługi lub umową zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji w Łasku w przypadku samodzielnego opróżniania własnego zbiornika 
bezodpływowego i transportu własnym pojazdem asenizacyjnym nieczystości do punktu zlew-
nego.<

INfORmACJA 
dla właścicieli nieruchomości



kwiecień 2015 r.

OBWIESZCZENIE BuRmISTRZA ŁASku
z dnia 2 kwietnia 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 stałychi 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 Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 10 maja  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 wyborców 
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 27 kwietnia 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 glosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania 
w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 4 maja 2015 roku do Burmistrza Łasku.  

Bliższe informacje 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  10 maja 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. 

w z. BURMISTRZA 

   Janina Kosman                 
                       ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. u. nr 21, poz. 112, z późn. zmianami) podaje się do wiadomości publicznej informację 
o numerach oraz granicach stałychi 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

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 wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów glosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają sie-

dziby 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 27 kwietnia 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 glosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania 
w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 4 maja 2015 roku do Burmistrza Łasku. 

Bliższe informacje 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 10 maja 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 umożli-

wiający stwierdzenie tożsamości. w z. BuRMISTRZA
Janina Kosman 

ZASTĘPCA BuRMISTRZA



kwiecień 2015 r.

Rywalizację sportową tradycyjnie po-
przedziła msza święta w łaskiej kolegiacie, 
celebrowana przez biskupa pomocniczego 
Adam Lepę. Po oficjalnym otwarciu zawo-
dów odbył się bieg samorządowców i za-
proszonych gości. 

W Biegu wzięło udział 630 zawodni-
ków z całej Polski. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali numery startowe i pamiątkowe 
medale, a zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii - puchary, dyplomy, kosmetyki oraz 
materiały promocyjne województwa łódz-
kiego. Fundatorami nagród były samorzą-
dy gminne i samorząd powiatowy oraz 
ksiądz prałat Marian Ciupiński.

- Cieszy nas zarówno wysoka frekwen-
cja uczestników, jak i atmosfera panują-
ca w trakcie całej imprezy. Udało nam 
się w tym roku pobić rekord, jeśli chodzi 

Jubileuszowy X Wojewódzki 
BIEg PAmIęCI JANA PAWŁA II
Rekordowa liczba osób wzięła udział w X edycji Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku, który 
corocznie organizowany jest przez władze samorządowe powiatu łaskiego i gmin oraz parafię NP NMP w Łasku. 
W przygotowanie biegu włącza się również wiele organizacji i jednostek współpracujących z powiatem.

o liczbę startujących. Jesteśmy z tego po-
wodu bardzo zadowoleni, ponieważ pre-
stiż biegu wzrasta z roku na rok -mówi sta-
rosta łaski Teresa Wesołowska. 

Najmłodszymi uczestnikami biegu 
byli: Lenka Karolczak i Franciszek Wą-
growski, natomiast w kategorii OPEN 
zwyciężyli: wśród kobiet - Eliza Niewia-
domska, a wśród mężczyzn - Marek Bar-
czewski. 

Szczegółowe wyniki oraz relacje z X 
Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana Paw-
ła II znajdą Państwo na naszej stronie in-
ternetowej www.lask.com.pl. 

We wszystkich edycjach Wojewódz-
kiego Biegu Pamięci Jana Pawła II starto-
wał Daniel Sałagacki, który zaprezentował 
numery startowe z 9 biegów i otrzymał za 
to specjalną nagrodę od organizatorów.<

Wiktor Komorowski



Łaski Dzień Onkologiczny

Nowe plany drogowe

kwiecień 2015 r.

W porozumieniu z władzami gminy Łask, 
pozimowe sprzątanie przebiegło w tym roku 
szybko i sprawnie. Cieszę się, że jest czyściej 
i chciałem podziękować wszystkim zaangażo-
wanym w porządki. Po uprzątnięciu śmieci, li-
ści i błota, po oczyszczeniu chodników i traw-
ników czas na remont nawierzchni dróg i chod-
ników uszkodzonych w trakcie zimy. 

Powiatowy Zarząd Dróg odpowiada za 
utrzymanie ok. 230 km dróg, z czego naprawy 
po sezonie zimowym wymaga większość odcin-
ków. PZD zatrudnia własny zespół pracowni-
ków drogowych, który dba o bieżący stan dróg 
powiatowych i dokonuje doraźnych napraw. 
W tym roku po raz pierwszy Zarząd Powia-
tu zdecydował się na zatrudnienie dodatkowej 
zewnętrznej firmy, aby przyśpieszyć naprawy 
pozimowe na kluczowych drogach w powiecie. 
Działania te nie byłyby możliwe gdyby nie środ-
ki zaoszczędzone w wyniku korzystnego prze-
targu na dostarczanie masy bitumicznej na re-
montowane drogi. Jednym z warunków umowy 
jest dwuletnia gwarancja na wykonaną pracę. 
Wierzę, że dzięki zaangażowa-
niu firmy zewnętrznej w kolej-
nych latach uda się zaoszczę-
dzić jeszcze więcej środków. 
Kolejną zmianą w planach re-
montów dróg jest wprowadze-
nie nowego harmonogramu 
prac, tak aby prowadzone były 
naprzemiennie we wszystkich 
gminach. Harmonogram zo-
stanie wkrótce udostępniony 
na stronach PZD.

 Niezależnie od sezono-
wych napraw Zarząd Powiatu 
przygotowuje plan remontów 
do zaopiniowania przez Ko-
misję Transportu, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska na najbardziej znisz-
czonych drogach. Remont ar-
terii, zakładający poszerzenie 
jezdni, wymianę nawierzchni 
i położenie chodnika na kilo-
metrze drogi kosztuje około 
miliona złotych i należy do 
najdroższych zadań budże-
towych realizowanych przez 

Sezon zimowy, chodź łagodny trwał w tym roku nieco dłużej, a kapryśna 
pogoda dała o sobie znać w jedne i drugie święta. Trudno, widać taki już 
mamy klimat, na szczęście przed nami wiosna. 

władze powiatu. Dlatego tak ważne jest pozy-
skiwanie na ten cel zewnętrznych środków, np. 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (schetynówek), w ramach którego 
wykonano remont ulicy Batorego w Łasku. 

Tak jak przy sezonowych remontach, 
w przypadku dużych inwestycji drogowych 
Zarząd Powiatu przygotowuje harmonogram 
planowanych prac. Zależy nam na tym, aby 
mieszkańcy powiatu znali plany drogowe 
na najbliższe 4 lata. Pierwszą inwestycją jest 
ostatni odcinek ul. Batorego w Łasku mię-
dzy ul. Warszawską a Alejami Niepodległości 
i dokończenie ciągu pieszo-rowerowego wraz 
z oświetleniem w kierunku Przylesia. Inwesty-
cja, której koszt szacowany jest na ok. 2 mln zł, 
realizowana jest w połowie ze środków powia-
towych i w połowie ze środków NPPDL. 

Kolejne inwestycje, które planujemy wy-
konać ze względu na bardzo duże uszkodze-
nia nawierzchni dotyczą następujących dróg 
powiatowych: Zborów - Ochle, Buczek - Sę-
dziejowice, Wodzierady - Apolonia, Kozuby 

- Żagliny, Okup - Bałucz, Wilkowyja - Gucin. 
Napraw wymagają jeszcze odcinki dróg powia-
towych, które planujemy zrealizować w miarę 
zaoszczędzonych środków. Dotyczy to dróg: 
Podule - Kalinowa, Józefów - Patoki, Borsze-
wice - Borszewice Kościelne, ulica Ogrodo-
wa w Kolumnie, Przyrownica - Kwiatkowice. 
Szczegółowy plan zostanie wkrótce umiesz-
czony na stronie powiatu. Planujemy także 
w jak najkrótszym czasie rozwiązać problem 
odprowadzenia wód opadowych z ulicy Spor-
towej w Kolumnie i ulicy Kilińskiego w Łasku.

Wszystkie dobre działania zaczynają się od 
dobrego planu, wszystkim w Zarządzie Powia-
tu zależy właśnie na tworzeniu takich planów. 
Uważam, że oprócz planów i działań do któ-
rych one prowadzą, ważne jest informowanie 
o nich mieszkańców. Lepiej wiedzieć, że dro-
ga, którą dojeżdżamy do pracy będzie napra-
wiona za trzy lata niż każdego roku stresować 
się brakiem pewności.< 

Marek Krawczyk
 wicestarosta łaski

W dniu 24 kwietnia 2015 r. po raz dziesiąty starosta łaski we współpracy 
z burmistrzem Łasku i Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi 
zorganizował Łaski Dzień Onkologiczny.

Tego dnia mieszkańcy powiatu łaskiego mo-
gli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji 
lekarskich, m.in. badań laboratoryjnych (morfo-
logia, cukier, cholesterol, PSA), pomiaru ciśnie-
nia tętniczego, nauki samobadania piersi, EKG, 
badania słuchu, badania w zakresie osteoporozy, 
USG jamy brzusznej oraz konsultacji z lekarza-
mi specjalistami.< Wiktor Komorowski

Ulica Batorego
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Gmina Buczek na Targach 
Turystycznych „Na Styku Kultur”
W dniach 13-15 marca 2015 r. odbyły się w Łodzi XXI Targi pt. „Regiony Turystyczne NA STyKu 
KuLTuR”, podczas których spotykają się miłośnicy podróży - tych dalekich i tych bliskich.

Podczas trzydniowych targów można 
było się spotkać z wystawcami z całej Pol-
ski i zagranicy, dowiedzieć o wielu cieka-
wych miejscach a także spróbować potraw 
regionalnych z Polski i innych części świata. 
Gmina Buczek wraz ze Stowarzyszeniem 
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie wzięła 
udział w tym wydarzeniu wystawiając swoje 
stoisko, prezentując walory naszego regionu, 
promując gminę Buczek i jej produkt - tru-
skawkę jako markę województwa łódzkiego.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie chcąc kultywować trady-
cje kulinarne swojej wsi i gminy, położonej 
w tzw. zagłębiu truskawkowym, zaprezen-
towało podczas targów swoje wyroby, któ-
rych głównym składnikiem jest truskawka. 
Na stoisku zwiedzający targi mogli spró-
bować lokalnych przysmaków kulinarnych 
przygotowanych przez panie ze Stowarzy-
szenia - konfitury bachorzyńskich babek, 
nalewki truskawkowej oraz pysznych babe-
czek z truskawką.Wyrobem cieszącym się 
wielką popularnością ze względu na walo-
ry smakowe jest konfitura bachorzyńskich 
babek. Smak konfitury udoskonalono, łą-
cząc truskawkę z owocami agrestu i liśćmi 
mięty. Konfitura bachorzyńskich babek ma 
wyjątkowy słodko -kwaśny smak z nutką 
świeżości. Oprócz w/w wyrobów członki-
nie prezentują różnego rodzaju wypieki, po-

cząwszy od babeczek, ciast biszkoptowych, 
serników itp., oczywiście z dodatkiem tru-
skawek. Zainteresowaniem odwiedzających 
cieszyły się smaczne krówki truskawkowe 
oraz czekoladki mleczne - praliny o sma-
ku truskawkowym. Goście stoiska z uwa-
gą oglądali piękne ozdoby z motywem tru-
skawki wykonane techniką decoupage przez 
członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Bachorzynie. 

Na stoisku gminy Buczek można było 
otrzymać również materiały promocyjne 
i informacyjne, m.in. ulotki i foldery, z któ-
rych można dowiedzieć się o urokach i wa-
lorach wyjątkowego miejsca, jakim jest 
gmina. Zachęcano również do odwiedzenia 
gminy Buczek podczas tegorocznego świę-
ta truskawki, które odbędzie się w ostatni 
weekend czerwca pod nazwą: „Buczkowska 
truskawka -marką województwa łódzkiego”. 

Stoisko gminy Buczek cieszyło się du-
żym zainteresowaniem zwiedzających. 
Gościli na nim również wojewoda łódzki 
Jolanta Chełmińska i marszałek wojewódz-
twa łódzkiego Witold Stępień (na zdjęciach 
niżej) oraz przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Marek Mazur. 

Miłym zaskoczeniem dla gminy Buczek 
jest informacja z Urzędu Marszałkowskiego, 
że buczkowska truskawka będzie reprezen-
towała w dniach od 6 do 13 czerwca 2015 r. 

województwo łódzkie na jednych z najważ-
niejszych na świecie targów wystawienni-
czych EXPO w Mediolanie.

Podczas trzydniowych targów gminę Bu-
czek reprezentowała Dorota Krysiak, nato-
miast Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie: przewodnicząca Stowarzy-
szenia - Jadwiga Ratajczyk oraz członkinie: 
Maria Kolasa, Stefania Szymczyk, Zdzisła-
wa Zelmozer, Teresa Grabarz, Ewa Drewicz, 
Czesława Malinowska, Wiesława Walczak 
oraz Henryka Lipińska. Udział w targach 
został zrealizowany w ramach projektu pn. 
„Buczkowska truskawka -marką wojewódz-
twa łódzkiego” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi 
Priorytetowej Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013.<

D.K

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

smak lata na okrągło...
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Budżet gminy Buczek na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy 
Buczek uchwałą z dnia 28 grudnia 2013 roku. Kwoty dochodów i wydatków 
kształtowały się następująco: 
1) dochody 16.438.000 zł
2) wydatki 17.438.000 zł. 

Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów i wydatków na 
koniec 2014 roku po stronie planu kształtowały się następująco: 
1) dochody 17.330.669,72 zł
2) wydatki 19.414.313,72 zł. 

Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego wysokości 
2.083.644 zł były: 
1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 883.444 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi wysokości 1.200.200 zł.

W 2014 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie wysokości 1.200.200 zł. 
Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na realizacje „Programu ochrony atmosfery”. 
W ramach tego programu ekologicznego zakupiono 53 zestawy solarne i 320 
zestawów pomp ciepła wraz z zasobnikami do podgrzewania ciepłej wody dla 
mieszkańców naszej gminy. Pożyczka będzie umorzona w 50% po rozliczeniu 
zadania i osiągnięciu efektu ekologicznego. Oznacza to, że pozyskamy do bu-
dżetu 600.100,00 zł. jako środki służące następnej inwestycji proekologicznej.

W ciągu roku sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na reali-
zację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową, wyrównawczą, po-
zyskiwała środki zewnętrzne w postaci dotacji celowych i środków z budżetu 
UE. Na koniec roku 2014, po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się 
następująco: 
1)  na plan dochodów w kwocie 17.330.669,72 zł, wykonanie wyniosło 

17.806.209,38 zł, co stanowi 102,74 % planu. Z tego: 
a)  dochody bieżące - plan 15.819.364,92 zł, wykonanie 16.284.251,18 zł, co 

stanowi 102,94% planu 
b)  dochody majątkowe - plan 1.511.304,80 zł, wykonanie 1.521.958,20 zł, 

co stanowi 100,70% planu
2)  na plan wydatków w kwocie 19.414.313.72 zł, wykonanie wyniosło 

18.237.240,42 zł, co stanowi 93,94% planu. Z tego: 
a)  wydatki bieżące - plan 14.020.835,24 zł, wykonanie wyniosło 12.876.226,41 zł, 

co stanowi 91,84% planu 
b)  wydatki majątkowe - plan 5.393.478,48 zł, wykonanie wyniosło 5.361.014,01 zł, 

co stanowi 99,40% planu. Szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji 
realizowanych w roku 2014 przedstawia tabela.

Przy realizacji budżetu gminy zwrócono szczególnie uwagę na to, aby był 
on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii 
potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą 
ostrożności, to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomi, natomiast 
wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jed-
nak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do 
realizacji budżetu dało wskaźnik 102,74% wykonania dochodów budżetowych 
oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,94%. Nie wpły-
wało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez gminę 
zadań. 

W roku 2014 podejmowane były starania mające na celu pozyskania do-
datkowych środków z zewnątrz. Są to następujące środki: 
1)  Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków na 

budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Udało się 
zmodernizować drogę Petronelów - Józefatów. Ostateczna kwota otrzyma-
nej na ten cel dotacji wyniosła 390.030,00 zł 

2)  Złożono wniosek w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o przyznanie 
środków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
- Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Otrzymano dotację ce-
lową z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 103114E Petronelów - Józefatów”. Kwota dofinansowania to 
630.029,00 zł

3)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku otrzymał środki z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 85.155,52 zł na realizacje 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Priorytetu 7 działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Program pod nazwą „Czas na 
zmiany” obejmuje osoby bezrobotne z gminy, które nie pracują a są w wie-

Inwestycje Gminy Buczek zrealizowane w roku 2014

Dział Rozdział § Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo 993 231,78

01010 993 231,78

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

183 495,00

66 500,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

371 618,39

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

371 618,39

600 Transport i łączność 1 618 698,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 245 000,00

6300

245 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 373 698,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 455,00

1 268 952,00

82 991,00

6060

Zakup kosiarki do poboczy 11 300,00

750 Administracja publiczna 13 491,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 491,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku 27,00 26,30

6060

13 464,00

754 722 816,70

      Plan na dzień        
31 grudnia 2014

  Wykonanie na     
       dzień           
31 grudnia 2014

992 601,77

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 992 601,77

Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami  w 
miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków 
B - gmina Buczek

182 945,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Buczek 66 420,00

Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami  w 
miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków 
B - gmina Buczek

371 618,38

Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami  w 
miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków 
B - gmina Buczek

371 618,39

1 618 363,53

244 666,13

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E 
Sędziejowice-Buczek - pomoc finansowa 244 666,13

1 373 697,40

Przebudowa drogi gminnej 103102E           w 
Brodni Dolnej 10 455,00

Przebudowa drogi gminnej nr 103114E 
Petronelów - Józefatów 1 268 951,45

Remont drogi wewnętrzej ul. Spółdzielcza 82 990,95

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

11 300,00

13 490,30

13 490,30

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

Zakup centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą 
teleinformatyczną 13 464,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 710 842,65

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 308,70

6170

Fundusz Wsparcia Policji 5 308,70

5 308,70

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych

5 308,70

75412 Ochotnicze straże pożarne 717 508,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

163 973,39

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

266 862,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

244 164,61

6060

16 000,00

6230

18 428,00

Dotacja na zakup motopompy dla OSP 8 080,00

900 1 645 241,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 463 241,00

6060

1 463 241,00

90019 182 000,00

6230

182 000,00

926 Kultura fizyczna 400 000,00

92601 Obiekty sportowe 400 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

705 533,95

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP      w 
miejscowości Czestków B 151 999,64

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP      w 
miejscowości Czestków B 266 862,00

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP      w 
miejscowości Czestków B 244 164,61

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Buczek i 
OSP Malenia 16 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dla OSP Wola Buczkowska - zakup 
gruntu 18 427,70

8 080,00

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 636 969,19

1 463 240,92

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

Program Ochrony Atmosfery - zakup zestawów 
solarnych i pomp ciepła 1 463 240,92

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

173 728,27

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków 173 728,27

388 746,57

388 746,57

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

117 190,71

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

135 777,93

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

135 777,93

inwestycje w gminie Buczek 
zrealizowane w 2014 rokuSPraWoZDaniE 

WÓJta GMiny BUCZEK
z wykonania budżetu gminy za rok 2014
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ku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Buczku. Celem projektu jest przede wszystkim akty-
wizacja zawodowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poprzez 
szkolenia, zajęcia motywacyjno-aktywizujące, doradztwo zawodowe

4)  Złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, 
na realizację szkoleń na temat „Odnawialne źródła energii i konkursy eko-
logiczne” dla mieszkańców gminy Buczek. Pozyskano kwotę 14.200,00 zł

5)  Złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, 
na realizację zadania pn. „Ekopracownia przy Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Publicznego w Buczku, Szkoła Filialna w Czestkowie”. Pozy-
skana kwota to 28.741,00 zł

6)  Złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytyw-
nie, na realizację zadania pn. „Ekopracownia przy Gimnazjum Publicznym 
w Buczku”. Pozyskana kwota to 36.086,00 zł

7)  Złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, 
na realizację zadania pn. „Ogródek dydaktyczny - Zielona Oaza Truskaw-
kowej Gminy - przy Szkole Podstawowej w Buczku”. Pozyskana kwota to  
35.000,00 zł. Realizacja tego zadania jest zaplanowana do 30 czerwca 
2015 roku

8)  W dniu 13 maja 2014 roku podpisano umowę z marszałkiem województwa 
łódzkiego o pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpoża-
rowej. W ramach przyznanych środków w wysokości 16.000,00 zł zakupio-
no sprzęt pożarniczy dla OSP Malenia i OSP Buczek

9)  W dniu 2 października 2013 r. podpisano umowę z Centrum Obsługi Przed-
siębiorcy o przyznanie środków w ramach „Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego” na zadanie pn. „Buczkowska truskawka 
- marką województwa łódzkiego”. Projekt zakłada organizację imprez kultu-
ralno-promocyjnych popularyzujących truskawkę jako produkt występujący 
w gminie Buczek ale będący jednocześnie marką województwa łódzkiego. 
Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2015. W roku 2014 zreali-
zowano pierwszy etap zadania. Drugi planowany jest na rok 2015 zgodnie 
z harmonogramem. Kwota dofinansowania to 847.280,00 zł

10)  W dniu 4 grudnia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkow-
skim za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Rzeki Grabi” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn. 
„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B”. 
Kwota dofinansowania to 266.862,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało zreali-
zowane zgodnie z planem w roku 2014

11)  W dniu 16 września 2014 roku podpisano umowę z marszałkiem woje-
wództwa łódzkiego o pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych PROW na lata 2007-2013 na 
zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miej-
scowościach Czestków A, Dąbrówka, Czestków B gm. Buczek”. Kwota 
dofinansowania wnosi 394.018,00 zł 

12)  W dniu 18 listopada 2014 roku podpisano umowę z marszałkiem wojewódz-
twa łódzkiego o pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” obję-
tych PROW na lata 2007-2013 na zadania pod nazwą „Budowa sali gimna-
stycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną 
w miejscowości Czestków B” Kwota dofinansowania wnosi 500.000,00 zł 

13)  W dniu 16 grudnia 2014 roku podpisano umowę z marszałkiem wojewódz-
twa łódzkiego o pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 na zadania pod na-
zwą „Realizacja filmu telewizyjnego z cyklu „Powiatów portret własny - 
2014, Łaskie, gmina Buczek” w tym promocja gminy oraz terenów LGD 
„Dolina rzeki Grabi” - emisja telewizyjna i wzbogacenie stron interneto-
wych Gminy i LGD o aktualne materiały filmowe”. Kwota dofinansowania 
wnosi 12.800,00 zł 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych 
i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz 
odzieży i tekstyliów z terenu gminy Buczek (zbiórka I) 

TERMIN ZBIÓRKI OBSŁuGIWANE MIEJSCOWOŚCI
4 i 5 maja 2015 roku teren całej gminy

ZBIÓRKA OBEJMuJE ODPADy:
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany, łóżka, fo-
tele, elementy stolarki, stoły, krzesła, panele, okna, dywany, wykładziny, 
materace, wanny, umywalki, muszle toaletowe, wózki dziecięce, 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 elektroniczne (np. pralki, radia, 
drukarki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, 
suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki)
20 01 23 - Urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chło-
dziarki, klimatyzatory)
16 01 03 - Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)!!
20 01 33 - Baterie i akumulatory
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia

W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać ro-
dzajom odpadów wymienionych powyżej, wykonawca ma prawo nie 
odbierać takich odpadów! Zbiórka od godz. 6.00. 

W/W ODPADy WySTAWIAMy 4 MAJA 2015 R.<

75412 Ochotnicze straże pożarne 717 508,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

163 973,39

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

266 862,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

244 164,61

6060

16 000,00

6230

18 428,00

Dotacja na zakup motopompy dla OSP 8 080,00

900 1 645 241,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 463 241,00

6060

1 463 241,00

90019 182 000,00

6230

182 000,00

926 Kultura fizyczna 400 000,00

92601 Obiekty sportowe 400 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

705 533,95

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP      w 
miejscowości Czestków B 151 999,64

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP      w 
miejscowości Czestków B 266 862,00

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP      w 
miejscowości Czestków B 244 164,61

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Buczek i 
OSP Malenia 16 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dla OSP Wola Buczkowska - zakup 
gruntu 18 427,70

8 080,00

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 636 969,19

1 463 240,92

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

Program Ochrony Atmosfery - zakup zestawów 
solarnych i pomp ciepła 1 463 240,92

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

173 728,27

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków 173 728,27

388 746,57

388 746,57

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

117 190,71

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

135 777,93

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

135 777,93

Razem: 5 393 478,48 5 361 014,01

14)  złożono wniosek o zwiększenie subwencji w ramach 0,4% rezerwy oświa-
towej. Otrzymano kwotę 20.000,00 zł na wyposażenie świetlic szkolnych 
oraz kwotę 50.000,00 zł na dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzie-
ci w wieku 6 lat.
Łączna kwota środków zewnętrznych to 3.326.201,52 zł. Dzięki tym środ-

kom mogliśmy swobodnie realizować budżet i większość zadań spoczywają-
cych na gminie. 

W roku 2014 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 180.030,00 zł, 
które stanowiły pierwszą ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacje programu 
ekologicznego „Program ochrony atmosfery”. Na dzień 31.12.2014 r. gmina 
Buczek posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 1.020.170,00 zł. 

Począwszy od 2011 roku dla każdej jednostki samorządu terytorialnego 
obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spła-
ty długu. Realizując budżet roku 2014 mięliśmy świadomość jak ściśle powią-
zane jest jego wykonanie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Po zakończeniu 
roku widzimy, że był on budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki 
kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jed-
nej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, 
z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowy-
mi. W 2014 roku pozyskaliśmy 3.326.201,52 zł, co dla naszego niewielkiego 
budżetu jest kwotą ogromną. Dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na inwe-
stycje na poziomie prawie 5,4 mln zł. Bez wsparcia środkami z zewnątrz wy-
datki te byłyby najwyżej na poziomie 2,5 mln zł. Środki zewnętrzne pozyskane 
na inwestycje to sukces rozwoju naszej gminy a nie, jak niektórzy twierdzą, 
podatek z lotniska. Część pozyskanej kwoty spłynęła już na rachunek budżetu 
w 2014 roku, część zasili budżet roku 2015. Działania te dały nam też możli-
wość przygotowania gminy do składania wniosków w nowym okresie progra-
mowania oraz łagodne przejście z okresu programowania 2007-2013 do okresu 
2014-2020. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskaniu przez ostatnie 4 lata 12 mln zł 
środków zewnętrznych i wykonaniu inwestycji na kwotę 22 mln zł przyczyniło 
się do tego, że naszym mieszkańcom żyje się lepiej, wygodniej i nowocześniej.

Przedkładając powyższe sprawozdanie chcielibyśmy podkreślić, że budżet 
roku 2014 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.408.024,77 zł 
(nadwyżka powiększona o środki z lat ubiegłych to 4.471.498,87 zł). Według 
stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy posiada środki z rozliczenia 
lat ubiegłych w ogólnej kwocie 1.652.613,06 zł, z czego nadwyżka budżetowa 
wyniosła 632.443,06 zł, a wolne środki 1.020.170,00 zł. Kwoty te zasilą bu-
dżet roku 2015, co pozwoli na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Mamy 
nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, mimo problemów 
z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samorządy.<

Bronisław Węglewski 
wójt gminy Buczek



kwiecień 2015 r.

Prawo do kandydowania i uczestnictwa 
w wyborach do rad powiatowych Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego przysługuje osobom 
fizycznym i prawnym będącym podatnikami 
podatku rolnego, podatku dochodowego z dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej oraz członkom 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiada-
jących, w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. 

W okręgu wyborczym obejmującym obszar 
jednej gminy, w której powierzchnia użytków rol-
nych przekracza 4 tys. ha, a takim okręgiem jest 
gmina Łask, do Rady Powiatowej Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego wybiera się dwóch 
członków (okręg dwumandatowy). W skład Rady 

Konkurs oceniało jury w składzie: Hanna Waśniewska - dyrektor PP 
nr 4, Elżbieta Wojtacka-Ślęzak - dyrektor Łaskiego Domu Kultury, Rena-
ta Popławska - nauczyciel PP nr 4, Bartosz Perz - sekretarz Nadleśnictwa 
Kolumna, Grzegorz Rosiak - radny Rady Miejskiej w Łasku. Spośród 19 
uczestników konkursu jury nagrodziło I miejscem Amelię Marecką z PP 
nr 1, II - Kingę Gaze z PP nr 3, III - Amelię Karolak i Filipa Derewendę 
z PP nr 6. Wyróżnienia przyznano: Blance Bąk z PP nr 3, Blance Pa-
sternak z PP nr 4 i Annie Nowakowskiej z PP nr 3. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i upominki. 

Powiatowej Izby Rolniczej wejdą rolnicy, którzy 
w wyborach do tego organu otrzymają największą 
ilość ważnie oddanych głosów. Następnie Rada 
Powiatowa IR wybiera, ze swego składu przewod-
niczącego i delegata do Walnego Zgromadzenia 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Osoba ubiegająca się o mandat członka 
Rady Powiatowej IR Województwa Łódzkiego 
musi wypełnić i złożyć w nieprzekraczającym 
terminie, tj. do 11 maja 2015 r. do godz. 15.00 
do Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą 
w Urzędzie Miejskim w Łasku (II piętro, pok. 
36) następujące dokumenty: zgłoszenie kandy-
data, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie 

oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 
podpisów poparcia. 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych 
do udziału w głosowaniu zostanie udostępniony 
do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łasku (I pię-
tro, pok. 35) w terminie 15-29.05.2015 r., w godz. 
7.30-15.30. Każdy uprawniony do udziału w wy-
borach, może sprawdzić czy został w nim ujęty 
i ewentualnie wnieść w tej sprawie zażalenie.

Jednocześnie informuję, że wszystkie in-
formację dotyczące wyborów oraz druki do-
kumentów osób ubiegających się o mandat 
członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego są dostępne w Urzędzie 
Miejskim w Łasku w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rozwoju Wsi (II piętro, pok. 49, 
tel. 43 676-83-49) oraz na stronie internetowej 
www.lask.pl lub www.izbarolnicza.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich upraw-
nionych do wzięcia udziału w wyborach do 
rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego, które odbędą się 31 maja 2015 roku, 
w godzinach od 8.00 do 18.00 w Urzędzie Miej-
skim w Łasku.<  Ewa Krysiak-Miksa

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą z dnia 25 listopada 2014 r. zarządziła przeprowadzenie 
wyborów do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory 
zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 8-18.

Wybory do izb rolniczych
31 maja 2015 r.

Przyroda wierszem malowana
W Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśnych Skrzatów odbył się 
międzyprzedszkolny konkurs recytatorski ,,Przyroda wierszem 
malowana”. Inicjatorkami tej imprezy były Dorota Łubisz 
i Elżbieta Zalewska. Honorowy patronat nad konkursem objęło 
Nadleśnictwo Kolumna. Do uczestnictwa zgłosiły się następujące 
placówki: Przedszkola Publiczne nr 1, 3, 4, 5, 6 oraz Oddział 
Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się doskonałym opanowaniem tekstu i zdolnościami 
aktorskimi. Dopełnieniem występów były stroje i rekwizyty 
dobrane tematycznie do treści wiersza. 

 Fundatorami nagród dla dzieci byli: Nadleśnictwo Kolumna, Moje 
Bambino oraz Rada Rodziców PP nr 4.< 

Dorota Łubisz, Elżbieta Zalewska

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przewidzianej do zabudowy garażem wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej,

położonej w Łasku, obręb 19 przy ul. Karpińskiego, oznaczonej numerem: nr 501/24 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10
cena wywoławcza - 3.462 zł, wadium w wysokości 346 zł. Jest to ostatnia działka przewidziana pod zabudowę garażem.

Przetarg odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 10 w siedzibie urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności”. 
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania.

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr SR1L/00029231/5 i SR1L/00058772/1.
 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 
Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 14 maja 2015 r. włącznie.

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska 14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl  
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl
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Jest patronem od pożogi ognia oraz opie-
kunem straży pożarnej. Jego ołtarze możemy 
dziś spotkać praktycznie wszędzie, a w szcze-
gólności na bramach miast, w kościołach, na 
rynkach, placach czy remizach strażackich.

Święty Florian jest także światowym łącz-
nikiem naszego kraju z narodami Europy. Po-
dobnie jak przed wiekami jest on znakiem 
szczególnej więzi z duchowym dorobkiem 
chrześcijańskiej Europy.

Bardzo dużym wsparciem zarówno dla Ko-
mendy Powiatowej PSP jak i dla ochrony na-
szego życia i mienia są jednostki OSP. Są to 
jedne z niewielu aktywnie działających organi-
zacji społecznych. Poza działalnością statuto-
wą, czyli ratowaniem mienia i życia ludzkiego, 
druhowie zajmują się także pracą społeczną, 
działalnością kulturalną i charytatywną.

W naszej gminie funkcjonuje 9 sprawnie 
działających i z roku na rok coraz lepiej wypo-
sażonych jednostek zrzeszających 509 druhów, 
w tym 57 kobiet i 113 druhów honorowych 
i członków wspierających w takich jednost-
kach OSP, jak: Anielin, Bałucz, Łask, Kolum-
na, Okup, Sięganów, Teodory, Wiewiórczyn 
i Wrzeszczewice.

Zgodnie z tradycją, w gminie Łask jednost-
ki OSP wspomnienie św. Floriana męczenni-
ka -swojego patrona czczą 3 maja - w Święto 
Konstytucji. Coroczne obchody odbywają się 
w kolejnych jednostkach OSP, a uroczystości 
kościelne - w miejscowej parafii. 

W bieżącym roku uroczystości odbędą 
się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ba-
łuczu, poprzedzi je msza święta w kościele 
pod wezwaniem św. Stanisława w Borszewi-

cach o godzinie 13. W uroczystej mszy świę-
tej uczestniczyć będą pododdziały 9 jednostek 
z gminy Łask oraz jednostka OSP Gajewniki 
z gminy Zduńska Wola. 

OSP w Bałuczu, która będzie gospoda-
rzem tegorocznych uroczystości, powstała 14 
czerwca 1922 roku. Głównym inicjatorem jej 
powstania był ksiądz Stanisław Królak - pro-
boszcz parafii w Borszewicach, który został 
pierwszym prezesem straży. Od 1945 roku 
dzięki aktywnej działalności druhów i osób 

ŚWIĘTEGO FLORIANA

RYCERZE

Tak dzisiaj nazywa się strażaków. Święty Florian jest patronem ludzi uprawiających 
zawody wiążące się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

wspierających, jednostka stale rozwijała się 
i podnosiła gotowość bojową. Na początku lat 
60. ubiegłego wieku oddano do użytku nowy 
murowany budynek straży, który po ostatnich 
remontach służy nie tylko strażakom, ale całej 
społeczności lokalnej. 

Druhowie jednostki nieustannie dbali i za-
biegali o wyposażenie straży w sprzęt ratunko-
wo-gaśniczy. W grudniu 2003 roku OSP Bałucz 
otrzymała nowy, lekki samochód bojowy mar-
ki „Ford” wraz z wyposażeniem. Z początkiem 
bieżącego roku jednostka w Bałuczu wprowa-
dziła do systemu ratowniczego nowy samochód 
bojowy typu ciężkiego „Mercedes”, który został 
zakupiony ze środków budżetu gminy Łask, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Na 90-lecie OSP druhowie przy wsparciu 
sponsorów odrestaurowali przechowywany 
w okresie okupacji pierwszy sztandar jednost-
ki (fotografie niżej). Od 2001 roku obok OSP 
Łask i Kolumna jednostka z Bałucza jest włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. Jej prezes Michał Nowak oraz 45 
druhów tworzą niezawodny zespół ochotników 
i działaczy, którzy wraz z druhami pozostałych 
jednostek dbają o nasze życie i mienie.< 

Krzysztof Nowakowski

W polskim Kościele katolickim jego wspo-
mnienie liturgiczne obchodzone jest 4 maja. 
Tego dnia świętujemy również Międzynarodo-
wy Dzień Strażaka. Maj w naszym kraju jest 
także miesiącem ochrony przeciwpożarowej. 

Naszego życia i mienia na co dzień chro-
ni 52 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Łasku. Komenda Powiato-
wa PSP należy do jednych z najlepiej wyposa-
żonych jednostek w kraju w sprzęt ratunkowo-
-gaśniczy do wykonywania zadań, które mają 
na celu ochronę życia, zdrowia ludzi oraz mie-
nia i środowiska. Jej strażacy tworzą bardzo 
dobrze przygotowaną i wyszkoloną kadrę do 
zadań operacyjnych. 
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Zbiórka odbędzie się w dniach 4-15 maja br. 
Obejmie ona odpady wielkogabarytowe (wer-
salki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolar-
ki, okna, dywany, wykładziny), metale (złom), 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
(telewizory, monitory), zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, 
odkurzacze), urządzenia zawierające freony (lo-
dówki), zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 
400 mm), baterie i akumulatory.

Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych 
w trakcie prowadzonej działalności przez pod-
mioty gospodarcze. 

W przypadku gdy wystawione odpady nie 
będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to 
nie zostaną one odebrane.

Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz od-
pady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych.

 
I. 4.05.2015 r. /poniedziałek/
Łask: Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, 

Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Plac 
Dąbrowskiego, Pl. 11 Listopada, Północna, 
Słowackiego, Strażacka, Reymonta, Tylna, 
Wąska, Widawska, Zachodnia, Zielona, Że-
romskiego; budynki ZGM: Plac Dąbrowskie-
go 3, Pl. 11 Listopada 1, 21, Zielona 12, Kiliń-
skiego 26, 63, 69, 69B, 69C, Widawska 3, 14, 
18, Żeromskiego 10, 21.

II. 5.05.2015 r. /wtorek/
Łask: 9 Maja, Andersa, Armii Krajowej, 

Batorego, Chabrowa, Polna, Przemysłowa, 
Szpitalna, Warszawska, Wiosenna, Źródlana, 
Żytnia; osiedle Sobieskiego: Polna 7, 11, 17, 19; 
osiedle Batorego: Warszawska 32, Spółdzielcza 
od strony JW, Batorego przy „TWIXIE”, 9 Maja 
63, 9 Maja 69 szczyt pomiędzy bl. 67/69; bu-
dynki ZGM: 9 Maja 88, 88A, 88B /baraki/, ul. 
Warszawska 2, Objazdowa 4, Wola Łaska

 Łask: osiedle Przylesie, ulice: Borowiko-
wa, Bohaterów Września, Cisowa, Dębowa, Jo-
dłowa, Leszczynowa, Podleśna, Szkolna; Dębo-
wa 2, Dębowa 6, Dębowa 8, Cisowa 2, Jesionowa 
1, Orzechowa 3, Orzechowa 6, Topolowa 1/13.

III. 6.05.2015 r. /środa/
Łask: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckie-

go, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mic-
kiewicza, Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, 
Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, osiedle So-
bieskiego: Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 5, 
Narutowicza 5, 1 Maja 5, Prostokątna 1, śmiet-
nik przy „Witamince”; osiedle Mickiewicza: 
Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3, 1 Maja 
przy kotłowni; osiedle MON: Jana Pawła II 
bl. 9, 9A /Kosynierów 3/; Jana Pawła II bl. 14, 
16; Jana Pawła II 15; Jana Pawła II bl. 13, 15, 
17, 19; Narutowicza 25, Narutowicza 30,32, 1 
Maja 1, 3, 5, 7, 9, Wróblewskiego 3, 5, Puła-
skiego 1, 3, 5, Prostokątna 1, Skłodowskiej 2, 4, 
Skłodowskiej 3, 5, 7; budynki ZGM: Naruto-
wicza 51, Południowa 4, 4A, 4B 

IV. 7.05.2015 r. /czwartek /
Kolumna: 3 Maja, Bazarowa, Czajkow-

skiego, Dolna, Findera, Graniczna, Grzybowa, 
Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Kresowa, Let-
nia, Lubelska, Luksemburg, Łączna, Łódzka, 
Niska, Ostatnia, Orzeszkowej, Piaskowa, Pięk-
na, Piotrkowska, Pl. Szarych Szeregów, Powst. 
Styczniowych, Prosta, Skromna, Torowa lewa 
strona, Tuwima, Wczasowa, Wyspiańskiego, 
Wysoka; budynki ZGM: Graniczna 11, 12, 
Gdańska 17, Harcerska 2, 4, Lubelska 4, 6, 
10, 12, Letnia 7, 8, 11, Jagiełły 8, 10, Piękna 
6, Piotrkowska 7, 11, 25, Wczasowa 2, Wileń-
ska 1,13,25,27, Gdańska, Leśna, Krasickiego, 
Komuny Paryskiej, Łanowa, Miodowa, Kwia-
towa, Modrzewiowa, Wileńska, Zakopiańska, 
Torowa prawa strona, Tuwima 24

V. 8.05.2015 r. /piątek/
Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Bocz-

na, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, 
Buczka, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, Ja-
śminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krót-
ka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mokra, 
Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Pogodna, 
Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Sawickiej, Spor-
towa, Torowa za torami, Traugutta, Wiązowa, Wi-
śniowa, Wrzosowa; budynki ZGM: Błękitna 19 

VI. 11.05.2015 r. /poniedziałek/
Kolumna: Armii Ludowej, Iglasta, Ka-

towicka, Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, 
Plażowa, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, So-
snowa, Spacerowa, Swojska, Śląska, Światowi-
da, Świerkowa, Spokojna, Toruńska, Wakacyj-
na, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zagajniko-
wa; budynki ZGM: Wojska Polskiego 9, 11,14, 
22, 26, 27, Toruńska 2, 9, 13, 23, Kolonijna 2, 
Sandomierska 4, Sejmowa 1, 7, Katowicka 1, 
Sosnowa 1; Ostrów Osiedle, Ostrów wieś 

VII. 12.05.2015 r. /wtorek/
Gmina: Wiewiórczyn, Wronowice Wieś, 

Wronowice osiedle, Kolumna, ul. Sowia, Wy-
drzyn, budynki ZGM: Wiewiórczyn ul. Szkol-
na 11, Wronowice 27; Łask ulice: Kolejowa, 
Lutomierska, Utrata, Wiejska

VIII. 13.05.2015 r. /środa/
Gmina: Aleksandrówek, Gorczyn, Łopat-

ki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, Podłaszcze, 
Sięganów, Rokitnica, Teodory

IX. 14.05.2015 r. /czwartek/
Gmina: Bałucz, Borszewice Cmentarne, 

Borszewice Kościelne, Borszewice Kolejowe, 
Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz, Kolonia 
Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Młynisko, Okup 
Mały, Okup Wielki, Grabina, Orchów, Orchów 
-Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka, 
Wola Stryjewska, Zielęcice 

X. 15.05.2015 r. /piątek/
Gmina: Anielin, Karszew, Krzucz, Rem-

bów, Remiszew, Stryje Księże, Jabłonki, Stryje 
Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, 
Wrzeszczewice-Skrejnia, Wrzeszczewice-Toma-
szew

Odpady będą zbierane od godziny 6 i na-
leży je zgromadzić:
-  mieszkańcy domów jednorodzinnych przed 

posesją 
-  mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy 

gniazdach pojemników na śmieci.<

Harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Łask

Zgodnie z podjętą uchwała Rady Miejskiej w Łasku z 7 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę Rady z 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów - objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie organizowana jeden raz w roku, natomiast przez cały rok 
odpady samodzielnie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ulicy Lutomierskiej 2.

Zatrzymali pijanych za kierownicą
To znakomita reakcja wielu ludzi, którzy mają dość tego, co za sprawą alkoholu dzieje się na 
naszych drogach. Niedawno w gminie Łask pijany 42-letni kierowca (3,4 promila alkoholu) 
wjechał peugotem w ogrodzenie. usiłował uciec z miejsca zdarzenia, jednakże został 
zatrzymany przez świadków i przekazany w ręce stróżów prawa. Okazało się, że już wcześniej 
w stosunku do niego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i pozbawiono 
go czasowo prawa jazdy. Sąd zapewne nie będzie teraz łaskawy dla recydywisty. 

Również wzorowo zachowali się dwaj mło-
dzi mieszkańcy Łasku, którzy jadąc samocho-
dem nocą na ulicy 9 Maja dostrzegli hondę po-
ruszająca się wężykiem m.in. po chodniku. Gdy 
samochód zatrzymał się na parkingu, zabrali 
kierowcy kluczyki i wezwali policjantów. 48-la-
tek na podwójnym gazie miał w organizmie  
2 promile alkoholu. Być może dzięki takiemu za-
chowaniu młodych ludzi uniknął tragedii, ale wi-
zyta w sądzie i kara go nie ominą.< (PO)
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- Czy gmina Łask sprzyja rozwojowi 
nowych przedsiębiorstw? - z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do przedstawiciela jednej 
z lokalnych firm - MMER, istniejącej od 
2013 roku. Spółka znana jest z produkcji 
eleganckich koszul męskich.

- Oczywiście, że sprzyja. Od początku na-
szego istnienia na rynku jesteśmy wspiera-
ni przez władze miasta. Jesteśmy zadowoleni 
również z samego faktu, że nasza firma mieści 
się w Łasku, jest to dla nas duże ułatwienie 

1.  umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy 
agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy 
o świadczenie usług, do których stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące 
od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy 
w zakresie ubezpieczenia społecznego rolni-
ków przewidują dla rolników i domowników 
możliwość:
•  objęcia ubezpieczeniem społecznym rolni-

ków w KRUS za okresy przypadające przed 
dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/
domownik został wyłączony z tego ubezpie-
czenia w związku z podleganiem ubezpie-
czeniu społecznemu w ZUS z tytułu wyko-
nywania umowy agencyjnej, umowy zlece-
nia lub innej umowy o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia, 

•  dalszego podlegania ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w KRUS, w okresie objęcia 
ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu 
wykonywania wyżej wymienionych umów 
lub powołania do rady nadzorczej.

Warunkiem objęcia u.s.r. z okresem wstecz-
nym lub też dalszego podlegania u.s.r. jest:
•   podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym 

zakresie z mocy ustawy 
•  nie przekroczenie w rozliczeniu miesięcz-

nym kwoty przychodu osiąganego z w/w ty-
tułów, odpowiadającego połowie minimal-
nego wynagrodzenia za prace

•  złożenie wniosku o objęcie u.s.r. w okre-
sie wykonywania umowy zlecenia i innych 
w/w umów w jednostce KRUS w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. 

2. ubezpieczenie w ograniczonym zakresie

Rolnikom przypominamy, że:
•  każda osoba prowadząca działalność rolni-

czą (rolnik, małżonek rolnika, domownik), 
który podlega ubezpieczeniu w ZUS lub po-
siada ustalone prawo do renty lub emerytury, 
może być objęta w KRuS dobrowolnym 
ubezpieczeniem wypadkowym. Składka 
kwartalna na ubezpieczenie wypadkowe to 
w chwili obecnej 42 zł od jednej osoby

•  każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą 

w gospodarstwie rolnym o powierzchni powy-
żej 1 hektara przeliczeniowego lub dziale spe-
cjalnym produkcji rolnej ma obowiązek usta-
wowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpie-
czeniu społecznemu; rolnicy do ubezpieczenia 
społecznego rolników powinni zgłaszać się 
niezwłocznie po spełnieniu powyższych wa-
runków -pozwoli to na uniknięcie obowiązku 
płacenia odsetek od należności składkowych 
za okresy wstecznego ubezpieczenia oraz osią-
gnięcie stażu ubezpieczeniowego niezbędne-
go do nabycia uprawnień do świadczeń m.in. 
emerytalno-rentowych z KRUS.

3.  Bezpłatna rehabilitacja w Centrach KRuS

KRuS zachęca rolników i domowników 
do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji lecz-
niczej w jednym z 7 Centrów Rehabilitacji 
KRUS. Podstawą skierowania na rehabilitację 
stanowić może wniosek wystawiony przez le-
karza leczącego wraz z kompletem badań (druk 
wniosku dostępny jest u lekarzy leczących, 
w placówkach terenowych KRUS i na stronie 
www.krus.gov.pl). Koszty związane z 21-dnio-
wym pobytem i przejazdem do Centrum Reha-
bilitacji Rolników ponosi KRUS.<

OR KRUS w Łodzi informuje:

Z DumĄ REpREZENtuJą ŁASk
podczas nawiązywania współpracy z innymi 
firmami. Umiejscowienie Łasku w centralnej 
Polsce pozwala nam na szybkie dotarcie z na-
szymi koszulami do klientów w całej Polsce. 
Taka lokalizacja ułatwia kontakt z naszym salo-
nem również klientom, ponieważ siedziba firmy 
znajduje się przy drodze przelotowej, a dokład-
nie przy ulicy Narutowicza. Maszty z nazwą na-
szej spółki widoczne są już z pewnej odległości. 

- Czy firma MMER również wspiera 
i reprezentuje naszą gminę?

- Tak, czynimy to z wielką przyjemnością. 
Z reguły staramy się uczestniczyć w różne-
go rodzaju targach czy imprezach miejskich. 
W tym roku z dumą reprezentowaliśmy swo-
ją marką gminę Łask na Międzynarodowych 
Targach Mody w Poznaniu czy też na Tar-
gach Ptak Expo. Oczywiście uczestniczymy 
też w imprezach lokalnych. Już dwa razy 
braliśmy udział w kiermaszach świątecznych 
organizowanych przez miasto na zrewitalizo-
wanym Placu 11 Listopada, którym również 
możemy pochwalić się przed naszymi klien-
tami. Obecnie przygotowujemy się do lip-
cowego Festiwalu Róż. Będziemy wspierać 
Łask na konferencji w dniu 4 lipca w Łaskim 
Domu Kultury, gdzie pokażemy nasze koszu-
le oraz dzień później - 5 lipca, na Placu 11 
Listopada, na którym będziemy mieli przy-
jemność zorganizowania dla mieszkańców 
pokazu naszych koszul. Na pokazie zaprezen-
tujemy naszą najnowszą kolekcję wiosna/lato 
2015.

Odpowiedzi na pytania udzielił jeden 
z trzech właścicieli spółki MMER Maciej Pa-
bisiak.<
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W roku szkolnym 2014/2015 sprawdzian 
był organizowany po raz pierwszy na nowych 
zasadach. Składał się on z dwóch części. Pierw-
sza obejmowała zadania z języka polskiego 
i matematyki. Druga część zawierała zadania 
z języka obcego nowożytnego. 

Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oce-
niane będą przez egzaminatorów wpisanych do 
ewidencji egzaminatorów. Zadania zamknięte 
sprawdzane są elektronicznie. W dniu zakończenia 
roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadcze-
nie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na 
zaświadczeniu podany będzie wynik wyrażony 
w procentach, składający się z wyniku ogólnego 
z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wy-

ników z języka polskiego i matematyki oraz wyni-
ku z drugiej części (tj. języka obcego). 

W gminie Łask sprawdzian pisało 231 szó-
stoklasistów, tj. 99,6% wszystkich uczniów klas 
VI. Do sprawdzianu nie przystąpił tylko jeden 
uczeń z powodów zdrowotnych. Nieobecny 
szóstoklasista napisze sprawdzian w terminie 
dodatkowym, tj. 1 czerwca br. Nasi uczniowie 
pisali w drugiej części sprawdzianu test z języka 
angielskiego. W opinii szóstoklasistów łaskich 
podstawówek sprawdzian nie był trudny, twier-
dzili, że był znacznie łatwiejszy od sprawdzia-
nu próbnego. Nad prawidłowym przebiegiem 
sprawdzianu czuwali obserwatorzy posiadający 
upoważnienia wydane przez dyrektora Okręgo-

KWIECIEń - miesiąc 
sprawdzianu i egzaminów

wej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Funkcje 
obserwatorów pełnili pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Łasku oraz radni Rady Miejskiej w Ła-
sku. W szkołach podstawowych na terenie na-
szej gminy sprawdzian przebiegał bez zakłóceń, 
zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Życzymy uczniom klas szóstych naszych 
podstawówek, aby z tego pierwszego w życiu 
sprawdzianu zewnętrznego osiągnęli bardzo 
dobre, wysokie wyniki.

Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum przy-
stąpili do egzaminu gimnazjalnego, zgodnie 
z harmonogramem Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej, w dniach 21-23 kwietnia br. Eg-
zamin gimnazjalny obejmował wiadomości 
i umiejętności określone w podstawie progra-
mowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do 
wybranych przedmiotów nauczanych na trze-
cim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
Składał się on z trzech części: 
•  humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o spo-

łeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego
•  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych (biologii, geo-
grafii, chemii i fizyki) i zakresu matematyki

• z języka obcego nowożytnego.
Każda część egzaminu przeprowadza-

na była innego dnia. Część humanistyczna 
i matematyczno - przyrodnicza trwały po 150 
minut. Egzaminy z zakresu języka polskie-
go i matematyki trwały po 90 minut, a z za-
kresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - po 
60 minut. Część egzaminu z języka obce-
go nowożytnego trwała 60 minut na każdym 
z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. 
W trzech gimnazjach prowadzonych przez 
gminę Łask do egzaminu gimnazjalnego przy-
stąpiło 246 uczniów.<

Jadwiga Kurkowska 
 naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 

Promocji i Spraw Społecznych 
urzędu Miejskiego w Łasku 

1 kwietnia br. w całym kraju uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpili do 
sprawdzianu obejmującego wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych 
i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech 
kluczowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 
Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się jednak 
minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać. 

Patrzcie, jak pięknie w lesie i w ogrodzie,
ile jest życia na Ziemi i w wodzie.

I ty, przedszkolaku oszczędzaj wodę, 
nie niszcz i nie śmieć, dbaj o przyrodę! 

W Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łasku dzieci z najstarszych 
grup PP nr 1, 3, 4, 5 i 6 oraz sześciolatki ze Szkół Podstawowych  
nr 1, 4 i 5 zmierzyły się trudnym tematem ekologii. Jury 
w składzie: Wioletta Rabenda - naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi urzędu Miejskiego w Łasku, Adam 
Marek - radny Rady Miejskiej w Łasku oraz dyrektor PP nr 5 
Barbara Wilk mogło przekonać się o wysokim poziomie wiedzy 
ekologicznej prezentowanej przez milusińskich.

Wszystkie zadania przygotowały dla dzieci prowadzące spotkanie 
nauczycielki Agnieszka Siemińska i Anna Smolarek. Dzieci trafnie se-
gregowały odpady i wykonywały znaczki miłośnika przyrody, fanta-
stycznie rozwiązywały zagadki przyrodnicze, po mistrzowsku odpowia-
dały na pytania dotyczące dokarmiania zwierząt, ochrony wód, lasów 
i zwierząt, szkodliwości ścieków i dymu dla środowiska. W nagrodę 
otrzymały gry, dyplomy i książki przyrodnicze. Przedszkolaki złożyły 
uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą dbać o środowisko. 

ekologiczne Potyczki Przedszkolaków
 „Ekologiczne Potyczki Przedszkolaków 2015” zostały zorganizowa-

ne w ramach realizacji programu „Mali tropiciele z doliny Grabi”, który 
jest dofinansowywany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (17038,00 zł). Wraz z małymi przyrodni-
kami zachęcamy wszystkich mieszkańców pięknej doliny Grabi do jej 
ochrony.< Barbara Wilk
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KUltUralniE W GoK
W marcu br. Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach był organizatorem dwóch 
wystaw. 6 marca swoje malarstwo zaprezentowała Agata Kałużewska, w latach 2011-
2012 nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli. Od 1990 
roku uprawia zawód twórczy w dziedzinie grafiki, rysunku i malarstwa. Od 1990 roku 
członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Mówi o sobie, iż w malarstwie inspirację 
stanowi pejzaż wraz z zachodzącymi w nim 
zmianami. Analizuje otaczającą przestrzeń, 

którą transformuje pod wpływem czasu i pa-
mięci w przeszłych i przyszłych zdarzeniach. 
W życiu nigdy nie odpuszcza jeśli ma poczucie 
misji do spełnienia. 

 W tle bogactwa obrazów autorki zapre-
zentowała się Grupa Skrzypcowa „Suzuki” 
- Zduńska Wola, działająca przy Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej 
Woli, którą prowadzi mieszkanka sędziejowic-
kiej gminy Anna Bralewska - skrzypaczka i na-
uczycielka z 36-letnim stażem o znaczących 
osiągnięciach pedagogicznych. Studiowała 
w Akademii Muzycznej pod kierunkiem Mag-
daleny Tomalak-Wierzby oraz prof. Zygmun-
ta Gzelli. Z kolei 27 marca w GOK uroczyście 

obchodzony był Dzień Teatru. W tym dniu wy-
stawiony został spektakl „Ze świata czterech 
stron” w reżyserii Bogumiły Szkody. Opiekę 
artystyczną nad grupą sprawuje Adam Łoniew-
ski, który od roku prowadzi w  placówce Teatr 
„Rebelia”. 

Równie dużą atrakcją tego dnia stała się 
wystawa malarstwa Krzysztofa Nowaka - 
człowieka niezwykle otwartego, ciekawego 
świata, z ogromną wiedzą i umiejętnościami. 
Tworzy obrazy, pisze wiersze, realizuje filmy. 
Jest także nauczycielem Liceum Plastycznego 
w Zduńskiej Woli. Mówi się o nim -mistrz ma-
łych form.<

K. Matusiak

W pierwszym dniu rywalizacji drużyny 
rozgrywały mecze w dwóch 6-zespołowych 
grupach, z których prawo awansu do fazy pu-
charowej mogły wywalczyć po 4 drużyny. Nie 
zawiedli faworyci, czyli OSP Pruszków i OSP 
Sędziejowice „A”, które zdecydowanie wygra-
ły swoje grupy. Na uwagę zasługuje waleczna 
postawa drużyny Samorządowców, która rów-
nież wywalczyła awans do fazy pucharowej. 
Pozostałe miejsca premiowane awansem zajęli 
druhowie z Sobiepan, Bilewa, Kamostku, Sie-
dlec oraz Sędziejowice „B”. Z kolei niedzielne 
popołudnie otworzyła rywalizacja ćwierćfina-
łowa, w której zmierzyli się: Sędziejowice „A” 
- Sędziejowice „B”, Sobiepany - Bilew, Prusz-
ków - Samorząd i Przyjaciele oraz Kamostek - 
Siedlce. Po pasjonujących i zaciętych meczach 
w półfinale spotkali się: Sędziejowice „A” - Bi-
lew oraz Pruszków - Kamostek. Tak jak przy-
stało na faworytów i w meczach półfinałowych 

Wspaniali kibice, wyśmienita oprawa i, jak zwykle, widowiskowe mecze oraz grad goli. To wszystko można było zobaczyć w sobotę i niedzielę 
14-15 marca 2015 r. w hali ZSR w Sędziejowicach podczas VI Halowego Turnieju Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Sędziejowice. Organizatorami zawodów, jak co roku, był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz wójt gminy Sędziejowice. Do rywalizacji 
przystąpiło 12 drużyn, łącznie 142 zawodników z jednostek OSP oraz gościnnie drużyna reprezentująca samorządowców.

druhowie z Pruszko-
wa i Sędziejowic „A” 
nie zawiedli i w prze-
konującym stylu wy-
walczyli awans do fi-
nałów. 

Finał pokazał, że 
na placu gry spotykały 
się dwie równorzędne 
drużyny. Regulamino-
wy czas gry nie przy-
niósł rozstrzygnięcia 
(1:1), więc rywalizację 
zakończyła seria rzu-

tów karnych, w których fortuna sprzyjała dru-
hom z Sędziejowic. Drużyna OSP Sędziejowice 
„A” została zwycięzcą VI Turnieju, przerywając 
tym samym pięcioletnią dominację zawodni-
ków z Pruszkowa. Trzecie miejsce wywalczyli 
druhowie z Kamostku pokonując OSP Bilew. 
Oprócz najlepszych drużyn pucharami i na-
grodami uhonorowano też wyróżniających się 
uczestników: w kategorii najlepszego bramka-
rza - Adriana Piechola z OSP Pruszków, w ka-
tegorii najlepszy zawodnik - Fabiana Zawadz-
kiego z OSP Sędziejowice oraz w kategorii król 
strzelców - Kamila Krawczyka z OSP Sędzie-
jowice.

W oficjalnym zakończeniu turnieju udział 
wzięli: prezes ZG Związku OSP dh Wojciech 
Fraszka i komendant gminny OSP dh Tomasz 
Mielczarek, starosta łaski Teresa Wesołowska, 
przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek 
Aulak, wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotar-

ski, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice 
Dariusz Cieślak oraz dyrektor ZSR w Sędziejo-
wiach Paweł Kałuda. Ceremonię poprowadził 
dh Marek Okupiński.

Organizatorzy kierują szczególne podzię-
kowania dla firm i instytucji, które okazały 
wsparcie podczas organizacji turnieju: Cen-
trum Druku i Reklamy COLORFIELD, Skle-
pu Wielobranżowego KRANIK, Stacji paliw 
AGA, Hurtowni hydraulicznej VAMET, sklepu 
sportowego MARTPOL, ZSR w Sędziejowi-
cach oraz powiatu łaskiego. Koszty Turnieju 
zostały pokryte głównie przez gminę Sędzie-
jowice.<

S. Sobala

Pani 

GRAŻyNIE WOŁOSZyN

 wieloletniemu pracownikowi
Urzędu Gminy Sędziejowice

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

MAMy

składają 
 Wójt Gminy Sędziejowice 

oraz pracownicy Urzędu
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W okresie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. we wszystkich 25 sołectwach gminy Sędziejowice odbyły się zebrania zwołane przez wójta 
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. Spośród 32 ubiegających się kandydatów wybrano 25 sołtysów, tylko w 7 sołectwach odnotowano 
po dwóch kandydatów. Nowi sołtysi zostali wybrani w sołectwach Kamostek i Sędziejowice-Kolonia, natomiast aż 23 sołectwa potwierdziły 
w wyborach swoje zaufanie do osób pełniących funkcje sołtysa w poprzedniej kadencji. (MP)

Wybrano sołtysów i rady sołeckie na lata 2015-2019

ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która weszła w życie z dniem 1 lutego 
2015 r., wprowadziła wiele zmian w funkcjo-
nowaniu systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. W nowelizacji określono  
m. in. konieczność ustalenia rocznej opłaty 
ryczałtowej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 Nowe przepisy ustawy zobligowały Radę 
Gminy Sędziejowice do podjęcia pakietu sto-
sownych uchwał, dotyczących m. in. ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na nieruchomościach, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieru-
chomościach, wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe oraz wzoru deklaracji, 
składanej przez właścicieli wyżej wymienio-
nych nieruchomości. Uchwały te Rada Gminy 
podjęła na VII sesji w dniu 26 marca 2015 r.

Świętowano 
w ŚDS

Tradycyjnie już w okresie poprzedza-
jącym Święta Wielkanocne do śniadania 
wielkanocnego zasiedli uczestnicy Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Sę-
dziejowicach. W spotkaniu tym uczest-
niczyły również osoby samotne z gminy 
Sędziejowice, które zostały zaproszone 
przez GOPS -współorganizatora spotka-
nia. Swoją obecnością zaszczycili również 
przedstawiciele władz samorządowych 
z wójtem na czele, przedstawiciele powia-
tu, a także księża. Dla swoich gości gru-
pa teatralna ŚDS przygotowała program 
słowno-muzyczny pt. „Trzy krzyże”. Po 
poświęceniu pokarmu przez księży skosz-
towano m. in. żuru wielkanocnego z jaj-
kiem i białą kiełbasą, bab i mazurków 
wielkanocnych.<

A. Papuga

Od 22 kwietnia 2015 r. ryczałtowa stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, dotycząca właścicieli nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi:
1) przy segregacji - 90,00 zł od domku letni-
skowego lub nieruchomości rekreacyjno-wy-
poczynkowej
2) przy braku segregacji - 180,00 zł od domku 
letniskowego lub nieruchomości rekreacyjno-
-wypoczynkowej.

Przypomina się również, że od 1 lutego 
2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na nieruchomościach 
zamieszkałych wynosi:
1) przy segregacji - 8,00 zł od osoby
2) przy braku segregacji - 15,00 zł od osoby. 

Szczegółowe informacje związane z gospo-
darką odpadami, w tym do pobrania stosowne 
deklaracje, znajdują się w specjalnej zakładce na 
stronie www.gminasedziejowice.eu<

M. Pawłowska

noWe StaWki Za oDpaDY

Lp. SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA

 1. Bilew Marta
Sobala

Jadwiga Filipczak
Olimpia Gajos-Szubańska 

Jarosław Krawczyk

2. Brzeski Jolanta
Urbaniak

Wacław Dyoniziak
Bogumiła Stachowiak

Irena Staszczyk

3. Dobra Krzysztof
Krysiak

Antoni Kamiński
Krzysztof Knapik
Andrzej Sobiech

4. Grabia Marian
Dzierżawski

Bogdan Błoński
Leon Krzemień

Jan Terela

5. Grabia Trzecia Krzysztof
Przybylski

Zdzisław Owczarek
Mirosław Szczepański

Arleta Terela

6.
Grabica

(wsie: Grabica i Wola
Wężykowa)

Anna
Kowalczyk

Stanisław Frańczuk
Magdalena Jędrasik
Wiesława Krysiak
Anna Pawłowska

Laura Tokarek

7. Grabno
(wsie: Grabno i Zamość) Jolanta Siwek

Barbara Potasiak
Edward Wolniak
Krzysztof Śnieg

8. Kamostek Daniel
Angerman

Adam Jakóbczak
Mariusz  Stępień

Wiesław Łaczkowski
Krystyna Nowicka

9. Korczyska Grzegorz
Kozieł

Kamila Furman
Monika Jaros

Zbigniew Chodak

10.
Kozuby

(wsie: Nowe Kozuby
 i Stare Kozuby)

Emilia
Mikołajczyk

Mariusz Gajewski
Krystyna Kobiera

Ewa Smolarek
Katarzyna Szczepaniak
Małgorzata Zawadzka

11. Kustrzyce Waldemar
Bartczak

Krzysztof Grzanka
Mariusz Zwoliński
Krzysztof Bartczak

12. Lichawa Marianna
Tokarek

Agata Mirowska
Jarosław Mirowski

Małgorzata Komorowska
Mateusz Tarka
Alina Piórek

13. Marzenin Elżbieta
Sagan

Dariusz Gradowski
Ewa Sowała

Roman Wdowiński
Paweł Dąbrowski
Tomasz Fraszka

14. Niecenia
(wsie: Niecenia i 

Edward
Nowak

Jarosław Danielewski
Roman Sokołowski
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Emilia
Mikołajczyk

Mariusz Gajewski
Krystyna Kobiera

Ewa Smolarek
Katarzyna Szczepaniak
Małgorzata Zawadzka

11. Kustrzyce Waldemar
Bartczak

Krzysztof Grzanka
Mariusz Zwoliński
Krzysztof Bartczak

12. Lichawa Marianna
Tokarek

Agata Mirowska
Jarosław Mirowski

Małgorzata Komorowska
Mateusz Tarka
Alina Piórek

13. Marzenin Elżbieta
Sagan

Dariusz Gradowski
Ewa Sowała

Roman Wdowiński
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14. Niecenia
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Edward
Nowak

Jarosław Danielewski
Roman Sokołowski

Wola Marzeńska) Bogdan Zawiasa

15. Osiny Roman
Masiera

Zdzisław Sychniak
Edwarda Chołody

Stanisław Bednarek

16. Podule Anna Biela

Bożena Michalak
Marian Zawadzki
Aleksander Zemła

Władysław Kraszewski
Andrzej Żelazny

17. Pruszków Marek
Woźniak

Czesław Nowak
Monika Pietrzak

Krzysztof Niziołek

18. Przymiłów Wiesław
Szewczyk

Jarosław Drzazga
Tomasz Szewczyk
Czesław Szewczyk
 Henryk Ludwisiak

19. Rososza Tomasz
Kopka

Adrian Wróblewski
Ireneusz Piechal

Sławomir Wolniak

20. Sędziejowice Jerzy Sztuka
Małgorzata Tomczyk

Jerzy Sobczak
Justyna Krzyżańska

21.
Sędziejowice-Kolonia

(wsie: Brody i
Sędziejowice-Kolonia)

Paweł
Trzaskowski

Halina Piaskowska
Teresa Smolak

Marek Jędrzejczyk

22. Siedlce Małgorzata
Dalecka

Dorota Burzyńska
Ireneusz Augustyniak

Alojzy Sychlak

23. Sobiepany Monika
Porada

Stanisław Ciapciński
Mariola Wawerka

Magdalena Zawadzka

24. Wrzesiny Andrzej
Zgagacz

Stanisław Stanek
Angelika Cieślak

Grzegorz Perliński

25. Żagliny Edmund
Sobala

Ewelina Bilas
Aldona Szewczyk
Andrzej Jabłoński
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Konkurs miał przybliżyć dzieciom i młodzieży postać świętego pa-
pieża Polaka, którego oni nie zdążyli już poznać za życia. Do Wojewódz-
kiej Komisji Konkursowej zostało przekazanych 21 prac. 

W konkursie siedmioro uczniów ZS w Chociwiu otrzymało nagrody, 
i tak: w konkursie literackim kategorii klasy IV -VI,  II miejsce zdobyła  
Natalia Rudzka z kl. VI, a w kategorii gimnazjum uczennice z Chociwia  
były bezkonkurencyjne, bowiem na I miejscu uplasowała się Daria Sa-
dzińska z kl. III, na miejscu II Izabela Luter z kl. I, zaś miejsce III zdo-
była Natalia Weber uczennica kl. III. W konkursie multimedialnym ka-
tegorii gimnazjum II miejscem poszczycić się może Damian Wiśniew-
ski z kl. III, a miejscem III -Aleksandra Tomczyk z kl. III. W konkursie 
plastycznym dla klas I-III Emilia Krata z kl. II zdobyła III miejsce.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się 6 marca br. w ko-
ściele Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Wtedy to biskup Marek 
Solarczyk, asystent Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, wręczył dy-
plomy, nagrody i podziękowania. W wydarzeniu tym udział wzięli na-
grodzeni uczniowie wraz z dyrektorem szkoły - Jadwigą Kaczmarek oraz 
opiekunem - Magdaleną Szydłowską.<

K. N. R., M.S.

Z okazji Dnia Strażaka, 
życzymy wszystkim członkom OSP z naszej gminy 

oraz funkcjonariuszom PSP dużo zdrowia, pomyślności, 
męstwa, wytrwałości i satysfakcji z wykonywania zawodu 

obdarzonego wyjątkowym zaufaniem społecznym. 

Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie 
na co dzień podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. 
Być strażakiem to ciągłe niezwykłe wyzwanie, ale także zaszczyt 
i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, nieustająca praca 

nad sobą samym i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń, pomyślności 
w życiu osobistym oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków. 
Niech podejmowane przez Was działania niosą ze sobą wiele 
satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele 
służby ludziom, w myśl ciągle żywej strażackiej dewizy 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Wójt gminy - Michał Włodarczyk
Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Bruzda<

9 bm. odebrano roboty związane z budową sieci 
wodociągowej oraz przyłączy w pasach dróg 
w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków 
- etap I oraz budową sieci wodociągowej oraz przyłączy 
wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle 
- Kolonia i Grabówie - etap II”. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo usługowo - Handlowe „JAN–POL” 
s.c. Mróz J., Więckowski J., Brych E., Mierzejewska M., 
z siedzibą w Zduńskiej Woli, które zostało wyłonione 
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego.
 

Na zadanie to w październiku minionego roku gmina Widawa 
podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Pod-
stawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na 
lata 2007 -2013. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifiko-
wanych.<

SW

Skarbnik Janusz Ratajczyk pełnił ostatnio 
stanowisko prezesa Zakładu Ochrony Mienia 
w Sieradzu, wcześniej był doradcą prezyden-
ta Sieradza. Z wykształcenia jest ekonomistą, 
ukończył Uniwersytet Łódzki na wydziale eko-
nomiczno-socjologicznym i studia podyplomo-
we na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem 

siódemka naGroDZona
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów Zespołu Szkół w Chociwiu cieszył się Wojewódzki Konkurs 
pt. „Jan Paweł II - świętymi bądźcie”, którego organizatorami byli: Diecezjalny Instytut Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Łodzi, Wydział 
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o Janie 
Pawle II, jako autorytecie osobowym i moralnym oraz uwrażliwienie na głoszone przez niego wartości. 

również na tej samej uczelni. Ma 58 lat, jest 
wdowcem i ojcem dwóch dorosłych już synów. 

Nowo powołany skarbnik podczas sesji 
zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by spro-
stać wyzwaniu, jakim jest pełnienie tej ważnej 
funkcji, i że będzie należycie dbał o finanse 
gminnego samorządu.< AK

Wodociąg gotowy

Gmina ma nowego skarbnika
Do zmiany na stanowisku gminnego skarbnika doszło podczas sesji odbytej 30 marca br. 
Wtedy to radni Widawy na wniosek wójta powołali nowego skarbnika, Janusza Ratajczyka. 
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W tym roku do konkursu przystąpiły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiej Wsi, so-
łectwo Brzyków oraz Rada Rodziców ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie.

Ocenić uczestników konkursu i wydać 
ostateczny werdykt było niezmiernie trudno, 
ponieważ wszystkie uczestniczki prezentowa-
ły zbliżony, wysoki poziom zarówno kulinar-
ny jak i artystyczny. Potrawy wielkanocne, 
wystrój stołów oraz ich prezentacja zostały 
przygotowane z ogromnym zaangażowaniem 
i niezwykłą pomysłowością. Wszystkie stoły 
były równie piękne, pomysły bardzo różnorod-

najpierw tradycja…
Wtorek 31 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie 
to nie tylko najpiękniejsze pisanki, ale także podsumowanie  
II konkursu „Na najpiękniejszy, tradycyjny stół wielkanocny”. 
Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, 
edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych 
oraz pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu 
wielkanocnego. Organizatorami byli: wójt gminy, przewodniczący 
Rady Gminy, proboszcz parafii oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Widawie. Zadaniem biorących udział w konkursie było 
przygotowanie nakrycia stołu, na którym obowiązkowo znaleźć 
się musiały symbole świąteczne, tj. koszyczek ze święconką, 
tradycyjne potrawy, w tym wyroby lub wypieki wielkanocne, 
dekoracje, np. stroiki, pisanki, oraz dodatkowo inne produkty 
i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej 
Nocy, według pomysłu i uznania autorów.

ne, a i szczegóły dopracowane w najdrobniej-
szym szczególe. Jeżeli chodzi zaś o wielkanoc-
ne dania i wypieki, to wszystkie jednakowoż 
smaczne i wyglądające wyjątkowo apetycznie. 
Wszystko to spowodowało, że komisja po dłu-
giej dyskusji uznała, iż najlepszym i najspra-
wiedliwszym rozwiązaniem będzie przyznanie 
wszystkim równorzędnych pierwszych nagród.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplo-
mów dokonali: wójt Michał Włodarczyk, prze-
wodniczący Rady Gminy Ryszard Bruzda, pro-
boszcz parafii Widawa ks. Jarosław Leśniak 
oraz kierownik GOK -Anna Krześniak. Na-

grodami był sprzęt AGD, okolicznościowe dy-
plomy oraz książki i słodycze. Organizatorzy 
podziękowali wszystkim za pozytywny odzew 
na zaproszenie, za zaangażowanie w realizację 
pomysłu i chęć kultywowania jakże pięknych, 
wielkanocnych tradycji.

Po dokonaniu rozstrzygnięć i wręczeniu 
nagród wszyscy obecni zasiedli do wielka-
nocnego stołu przygotowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury, na którym serwowano wiel-
kanocną zupę chrzanową, przyrządzoną przez 
panią kierownik GOK.<

AK

Organizatorami tegorocznego konkursy byli: wójt gminy, przewod-
niczący Rady Gminy, proboszcz parafii Widawa oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Widawie. Łącznie na konkurs swoje prace zgłosiło 155 twór-
ców w czterech kategoriach wiekowych, zaś prac konkursowych było aż 
232, i wszystkie wyjątkowo piękne, wykonane najróżniejszymi technika-
mi. Tak duża liczba prac sprawiła, że nie było łatwo wyłonić najlepsze, 
jednak po długiej i niezmiernie trudnej ocenie nagrodzono łącznie 18 
prac, wyróżniając 16.

I miejsce w kategorii uczniów klas I-III zajęła Marysia Krawczyńska, 
miejsce II ex-aequo - Emilia Błaszczyk i Karolina Luter, zaś dwa miejsca 
III zdobyły: Dominika Malinowska i Nikola Zdunek. Wyróżnienia w tej 
kategorii wiekowej przypadły: Nikoli Kasprzyk, Julii Nowakowskiej, 

Sebastianowi Gozdalikowi, klasie II SP Ochle i klasie Ia SP w Widawie.
W kategorii klas IV-VI miejsce I zdobyła Karolina Skrzypczyńska, 

na miejscu II uplasowały się ex-equo: Malwina Namirowska, Aleksandra 
Luter, a na miejscu III również ex-equo - Albert Brożyna, Patrycja Stre-
flik. Wyróżniono prace: Lidii Boćkiewicz, Martyny Brożyńskiej, Natalii 
Krzyżańskiej, Julii Brożyna i Amelii Kacperskiej.

I miejsce w kategorii gimnazjum zdobyła Weronika Stępnik, dwa 
miejsca II zajęły Maria Kurczewska i Izabela Luter, zaś dwa miejsca III 
-Wiktoria Brożyńska i Gabriela Krawczuk. W tej kategorii przyznano 
także 4 wyróżnienia, a zdobyły je: Natalia Pędzik, Sandra Struzik, Mar-
tyna Bartosik i Joanna Wróblewska.

Jak każdego roku, niemałym zainteresowaniem cieszył się tegorocz-
ny konkurs także wśród osób dorosłych, a złożono w tej kategorii wiele 
prac wykonanych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Tu także 
wybór był bardzo trudny, bo każdej z nich należała się nagroda. I tak 
I miejsce w kategorii osób dorosłych przyznano pracy zbiorowej KGW 
Wielka Wieś, II miejsce - Małgorzacie Majczyk, zaś miejsce III - Sylwii 
Paliwodzie. Wyróżnienia w konkursie otrzymały natomiast pensjona-
riuszki Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej: 
Elżbieta Ostrowska i Bogumiła Perlińska.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonali: wójt Michał 
Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bruzda, proboszcz 
parafii Widawa ks. Jarosław Leśniak oraz kierownik GOK -Anna Krze-
śniak. Autorzy najpiękniejszych prac otrzymali nagrody rzeczowe i sło-
dycze, a wszyscy biorący udział w konkursie -okolicznościowe dyplomy.

Prace można było oglądać do 10 kwietnia, podczas wystawy zorgani-
zowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.<

AK

NAJPIękNIEJSZE widawskie Pisanki
Wyjątkowa, wielkanocna a zarazem wiosenna atmosfera zapanowała w widawskim Gminnym Ośrodku Kultury już na prawie tydzień 
przed tegorocznymi świętami Wielkiej Nocy. Wszystko to za sprawą ogłoszonego już po raz piąty konkursu „Na najpiękniejszą 
pisankę”, którego uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się we wtorek 31 marca br. 
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 W ciągu ostatnich lat notuje się narasta-
jącą liczbę zachorowań na cukrzycę, stąd też 
obydwie organizacje zdecydowały się na popu-
laryzację aktywności ruchowej jako formy pre-
wencji przed tą chorobą. Marsz odbył się pod 
zachęcającym hasłem „Diabetycy w Łasku ak-
tywnie i zdrowo budzą się do wiosny”.

 Ogólnopolska kampania „O 10 tysięcy 
kroków dalej od cukrzycy” ma na celu uwrażli-
wienie opinii publicznej na problem, jakim jest 
rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę i pro-
mowanie zdrowego stylu życia, jako najlepszej 
formy prewencji cukrzycy u osób zdrowych 
i skuteczną pomoc w kontrolowaniu cukrzycy 
u osób chorych. 

 Uczestnicy wyposażeni wcześniej w kro-
komierze wyruszyli spod łaskiej kolegiaty 
i przez Park Miejski oraz zalew nad Pisią prze-
maszerowali na stadion Centrum Sportu i Re-

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi można zapoznać się z programem dla osób fizycznych 
dotyczącym dotacji na częściową spłatę kredytu przeznaczonego na usunięcie 
wyrobów zawierających azbest w latach 2015-2016.

Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu 
bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem 
umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych 
programem. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w systemie 
ciągłym do 30 września każdego roku wdrażania programu lub 
do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na 
dany rok. Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy 
z WFOŚiGW w Łodzi, zamieszczony jest na stronie internetowej:  
www.zainwestujwekologie.pl.

Program jest skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących wła-
ścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych 
w woj. łódzkim, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest. Pro-
gram obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, 
garaże, altany oraz związany jest z usuwaniem wyrobów azbestowych zde-
montowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji. Dota-
cja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania.

Oprócz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, należy 
złożyć we właściwym banku wniosek o udzielenie dotacji. 

 Bliższych informacji na ten temat można zasięgnąć w: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.<

 Renata Drozd
 inspektor Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Wsi

Rekwizycja dzwonów
Okres I wojny światowej, mało znany i prawie nie opisany w dzie-

jach naszego miasta, obfitował w dramatyczne momenty. Wydarzenia 
wielkiej wojny, szczególnie te najbardziej dramatyczne, toczyły się da-
leko od miasta, ale głód i śmierć były tu tak samo bolesne jak w wiel-
kiej Łodzi czy Warszawie. Uwiecznione na fotografii rekwirowanie 
dzwonów dotknęło boleśnie mieszkańców Łasku, bo dotyczyło nie tylko 
sfery materialnej, ale i duchowej. Grabież dzwonów odbywała się na 
masową skalę, gdyż wojna rządziła się swoimi prawami, potrzeba było 
pocisków armatnich...<

(Saw)

Na 

10.000 kroków dalej od cuKrzycy
Blisko sto osób, diabetyków i ich przyja-
ciół z Łasku, powiatu łaskiego, a także m.in. 
z Sieradza i Pabianic, uczestniczyło w mar-
szu „10.000 kroków dalej od cukrzycy”  
zorganizowanym w pierwszym dniu wiosny. 
Imprezę zorganizował oddział Miejsko- 
Powiatowy w Łasku Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków, któremu przewodniczy 
prezes Agnieszka Łukaszewska, wraz ze  
Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej 
reprezentowanym przez Renatę Cholerzyń-
ską, koordynatora regionalnego. 

kreacji w Łasku. Tam po posiłku regeneracyj-
nym ruszyli do DiabeDance©, rodzaju tańca 
o prostych ruchach i krokach, który mogą wy-
konać osoby w różnym wieku, z różnych po-
koleń, o zróżnicowanej sprawności ruchowej. 
Jego ideą jest zabawa, spontaniczność działa-
nia oraz jednoczenie się pokoleń. 

 Marsz odbył się pod patronatem burmi-
strza Łasku Gabriela Szkudlarka. Pomysł sto-
warzyszeń wsparli także: prezes „ELBA-BIS” 
- Zdzisław Kozłowski, piekarnia Krzysztofa 
Piotrowskiego, prezes Banku Żywności w Ło-
dzi Wojciech Jaros, Izabela Rykała - Skup 

Warzyw i Owoców, prezes Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Łasku, prezes Firmy 
Odzieżowej Włodzimierz Kopka, Zakład Mię-
sny Kawiks, dyrektor Publicznego Gimnazjum 
nr 1 Violetta Wiktorska oraz panie pracujące 
w szkolnej kuchni - Beata Chudobińska z rodzi-
ną i Agnieszka Rafalska z dziećmi, proboszcz 
ks. prałat Marian Tadeusz Ciupiński, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku Elżbie-
ta Krawczyk. Uczestnikom i zaangażowanym 
w pomoc dziękują organizatorki: Agnieszka Łu-
kaszewska i Renata Cholerzyńska.<

 A. Łukaszewska

Usuwanie azbestu
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Kto nie poznał bliżej doktora Ryszarda Kubiaka, nie mógł za-
pewne zrozumieć jego twórczości poetyckiej. Z pozoru niedostępny 
i surowy, był w gruncie rzeczy człowiekiem delikatnym, subtelnym 
i wrażliwym. Nie narzucał swoich sądów, starał się stać jakby na ubo-
czu pędzącego życia, pełnego niespodzianek, zawirowań.

Odszedł niespodziewanie 18 listopada ubiegłego roku. Z chorobą 
zmagał się od dłuższego czasu, choć nikt nie przypuszczał, że śmierć 
gwałtownie przetnie jego życie. Tak zresztą było również z jego sy-
nem, który odszedł w dramatycznych okolicznościach przed ponad 
trzydziestu laty. Z tą śmiercią nigdy się zresztą nie pogodził, podobnie 
jak jego małżonka Aldona, pedagog w kolumnieńskiej szkole.

Po tych dramatycznych doświadczeniach kraina poezji okazała się 
swoistym azylem i sposobem na życie, podobnie zresztą jak i nauka. 
W końcu 1993 roku otrzymał tytuł doktora za rozprawę poświęconą 
badaniom nad zachowaniem się białek oraz żelaza, miedzi, sodu i po-
tasu w surowicy krwi u kobiet wiejskich w przebiegu ciąży. Mógł ro-
bić karierę naukową, ale już wcześniej wybrał inną drogę -postanowił 
leczyć na prowincji. Wychowanek tkaczy z niedalekiego Konstanty-

LECZYŁ CIAŁA I DuSZE
nowa, gdzie przyszedł na świat 23 listopada 1931 roku, wolał pracę 
daleko od wielkomiejskiego tłoku. Był przekonany, że służyć ludziom 
może nie tylko w wielkiej Łodzi, gdzie spędził lata dzieciństwa i mło-
dości, ale i w niewielkim Łasku, który nie posiadał jeszcze ani no-
woczesnego szpitala, ani przychodni lekarskich godnych XX wieku.

Był dzieckiem epoki kryzysu gospodarczego lat trzydziestych 
i wojny. Starał się jednak nie zmarnować okresu okupacji hitlerow-
skiej, w czym pomocne okazały się tajne komplety. Gdy więc nade-
szło wyzwolenie, już w styczniu 1945 roku rozpoczyna naukę, m.in. 
w III Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego 
w Łodzi, by pięć lat później otrzymać upragnione świadectwo matu-
ralne. W połowie lat pięćdziesiątych, po studiach w łódzkiej Akade-
mii Medycznej, zostaje lekarzem. Jak wielu ówczesnych absolwen-
tów wyższych uczelni, otrzymuje nakaz pracy w ośrodku zdrowia 
w Brąszewicach. Dla młodego medyka jest to dobra szkoła życia, bo 
przy okazji poznaje niełatwe życie mieszkańców wsi.

Już wówczas jednak życie nie szczędzi mu kłopotów. Z powodu 
choroby ojca powraca do Łodzi, pracuje jednocześnie w jednym ze 
szpitali. Dopiero po służbie wojskowej u progu lat sześćdziesiątych 
może myśleć o uporządkowaniu swojego życia. Decyduje się na przy-
jazd do Kolumny, gdzie zostaje kierownikiem ośrodka zdrowia. Tu-
taj w niełatwych warunkach leczy mieszkańców, jednocześnie włącza 
się aktywnie w życie społeczne i kulturalne. Przez trzy kadencje jest 
radnym, w wolnych chwilach kieruje zespołem artystycznym „Relak-
sik”, do którego angażuje wiele pielęgniarek. Występy estradowe -jak 
wspomina po latach znany literat i pedagog związany wówczas z Ko-
lumną Rafał Orlewski - przyciągają tłumy ludzi złaknionych godziwej 
rozrywki. Czasy są zupełnie inne niż dziś -telewizja dopiero raczkuje, 
kina nie oferują zbyt wiele, podobnie zresztą jak i inne placówki kul-
tury. Nawet wyjazd do większego miasta, choćby Łodzi czy Pabianic, 
dla wielu ludzi, szczególnie młodych, jest problemem. 

Doktor udziela się na polu kultury, ale najważniejsza jest dla niego 
praca zawodowa. Choć wyspecjalizował się jako ginekolog i położ-
nik, ostatecznie poświęca się rehabilitacji. To właśnie dzięki niemu 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łasku powstaje od podstaw 
Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji (1976). Kieruje nim do końca lat 
dziewięćdziesiątych. Setki pacjentów dziękują mu za powrót do zdro-
wia, za życzliwość. I ma zapewne rację Aleksandra Tarnowska z Ko-
lumny, nazywając Ryszarda Kubiaka lekarzem z powołania, który ni-
komu nie odmawiał pomocy.

Choć praca zawodowa zabiera mu dużo czasu, w wolnych 
chwilach para się poezją. Prawdopodobnie do pierwszych prób do-
chodzi już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ale niewie-
le o nich wiadomo. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych swoje 
wiersze udostępnia Rafałowi Orlewskiemu, a ten sprawia, że do 
rąk czytelników trafia debiutancki tomik pt. „Cisza nadziei”. Jest 
rok 1995. Potem spod pras drukarskich wychodzą kolejne zbior-
ki: „Ucieczka w szarość”, „Znaki leku”, „W świetle zmierzchu” 
i „Prośba o codzienność”. W swoich wierszach poeta szuka sensu 
życia, zagłębia się w metafizyczne rozważania, jak pisze dr Zdzi-
sława Pieczyńska-Gąsior, jego poezja jest „kontemplacyjna, na-
znaczona goryczą humanistycznej refleksji”. To w gruncie rzeczy 
typowa postawa i reakcja człowieka myślącego, z bagażem do-
świadczeń i gorzkich refleksji.

 Śmierć Doktora spowodowała, że nie spotkamy już na ulicy czło-
wieka, który kochał ludzi i poezję, ale przecież pozostały jego wiersze 
i myśli na zadrukowanym papierze. Dopóki będziemy sięgać po jego 
tomiki, wciąż będzie wśród nas...

Dr Ryszard Kubiak spoczął na cmentarzu w Kolumnie.<
(PO)

W lutowym numerze chochlik nadokazywał, zmieniając imię 
Doktora,  co  oczywiście  nie  było  z  naszej  strony  zamierzonym 
działaniem. Przepraszamy! 

Rok 2007, Ryszard Kubiak podczas promocji tomiku 
„W świetle zmierzchu”, fot. Marta Pawlicka-Włóka, 

ze zbiorów Rafała Orlewskiego

Był nietypowym medykiem. Leczył ludzkie ciała, 
ale i dusze. Jak na poetę przystało, starał się 
zgłębić ludzki umysł i meandry bytowania, chciał 
zrozumieć sens ludzkiego życia.
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Cenne dary dla muzeum
Trwają przygotowania do otwarcia placówki

23

Od dłuższego czasu trwa przygotowywa-
nie ekspozycji ilustrującej przede wszystkim 
dzieje miasta - od czasów najdawniejszych 
do współczesności. Wśród licznych pamiątek 
znajdą się zbiory ofiarowane przez mieszkań-
ców ziemi łaskiej. Trzeba bowiem wspomnieć, 
że placówka ta powstała właśnie dzięki darom 
tych, którzy emocjonalnie związani są z Ła-
skiem i uważają od dawna, że gród nad Grabią 
powinien mieć placówkę dokumentującą jego 
dzieje i promującą miasto. 

 Przez wiele lat muzeum mieściło się 
w podziemiach Biblioteki Publicznej im. Jana 
Łaskiego Młodszego. Nie było to miejsce naj-

Na 6 czerwca br. zaplanowano oficjalne otwarcie Muzeum Historii Łasku, 
mieszczącego się w odrestaurowanej kamieniczce w rynku. Zbiegnie się to w czasie 
z 18-leciem istnienia placówki, a więc uzyskania przez nią pełnoletności. Dobry to 
moment do przypomnienia kilkunastoletniej drogi, jaką przeszło łaskie muzeum, 
zanim otworzyło swoje podwoje w zabytkowej kamieniczce.

z tych cennych zbiorów można zobaczyć w inter-
necie w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej.

Urządzanie stałej ekspozycji muzealnej 
stało się okazją dla wielu mieszkańców do 
wzbogacenia zbiorów placówki. Na apel dy-
rektor Biblioteki Publicznej Bożeny Trockiej-
Dąbrowy, w związku z przygotowywaniem 
wystawy, odpowiedziało wielu mieszkańców 
i miłośników grodu nad Grabią. Janina Ślesiń-
ska, która już przed laty ofiarowała dla placów-
ki wiele eksponatów, przekazała kolejne cenne 
pamiątki związane m.in. ze swoim ojcem, zna-
nym fotografem Kazimierzem Dąbrowskim. 
Do muzeum trafiły m.in. stare aparaty fotogra-

lepsze do eksponowania pamiątek historycz-
nych, ale trzeba przyznać, że spełniło aspiracje 
mieszkańców. Najważniejsze, że mimo kłopo-
tów finansowych i organizacyjnych placówka 
przetrwała (funkcjonowała tylko dzięki biblio-
tekarzom, bez etatów, budżetu, bezcenne było 
też zrozumienie i wsparcie samorządu).

Przeznaczenie dla potrzeb muzeum wyremon-
towanej gruntownie kamieniczki, co jest zasłu-
gą właśnie samorządu z burmistrzem Gabrielem 
Szkudlarkiem i przewodniczącym Rady Miejskiej 
Robertem Bartosikiem na czele, to historyczne 
w dziejach Łasku wydarzenie. Teraz muzeum bę-
dzie mogło wreszcie rozwinąć skrzydła.

 Jak nas poinformowała Lidia Olszewska, 
do rejestru wpisano już prawie 1900 ekspona-
tów. Wiele z nich trafi na wspomnianą wystawę. 
W zbiorach muzeum znajduje się ponadto ponad 
100 teczek tematycznych ze zdjęciami i różno-
rodnymi dokumentami, np. dotyczącymi Rzy-
mian Łaskich czy Żydów, na uwagę zasługuje też 
kolekcja unikalnych łaskich pocztówek. Wiele 

ficzne, komplet klisz, różnorodne dokumenty, 
a nawet takie ważne drobiazgi jak pióro do pi-
sania czy legitymacja ubezpieczeniowa.

Włodzimierz Pałuszyński, przez wiele lat 
kapitan Rzymian Łaskich, przekazał do mu-
zeum m.in. Brązowy Medal Zasługi przyznany 
jego ojcu Edmundowi przez Zarząd Główny 
OSP w 1954 roku, z kolei Andrzej Smolarek 
z Orpelowa ofiarował stary piec kuchenny, któ-
ry trafił już na wystawę, podobnie zresztą jak 
rzadki już dziś stojak na miednicę -dar Andrzeja 
Filipka czy unikalna firanka siatkowa ręcznie ro-
biona - podarowana przez Barbarę Janiszewską. 

Za naszym pośrednictwem dyr. B. Trocka-Dą-
browa dziękuje publicznie wszystkim tym, którzy 
bezinteresownie wzbogacają zbiory muzeum.<

(ER) 
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Wspomina Andrzej Lisiecki 

PÓŁ WIEKU Z PIŁKĄ NOŻNĄ (3)

Również w tym czasie zespół Budowlani 
Łask reprezentował Zjednoczenie Budownic-
twa Przemysłowego „Centrum” na ogólnopol-
skich spartakiadach pracowników budownic-
twa, które odbywały się na stadionach Skry 
Warszawa, Budowlanych Olsztyn, Katowic, 
czy Białegostoku, przywożąc stamtąd liczne 
puchary i nagrody.

W swoich wspomnieniach skupiłem się na latach 1968-1974, bowiem uważam, że ten właśnie okres był najlepszy pod względem 
poziomu sportowego oraz zainteresowania piłką nożną w historii mojego rodzinnego miasta. Przy tej okazji chciałem 
podziękować wszystkim byłym działaczom, z którymi miałem przyjemność współpracować, za ich trud i zaangażowanie. 
Jestem im wdzięczny, że tak ciekawie i atrakcyjnie mogłem spędzić czas w tym okresie.

Wycieczka do Trójmiasta zawodników
Budowlanych wraz z rodzicami - 

nagroda za awans do klasy A (1969)
Rozpoczęcie meczu Budowlani Łask -Concordia Piotrków Trybunalski, początek lat 70-tych

Od lewej stoją: Renoald Felcenloben, Marian Peredzyński, Włodzimierz Lefik, Mirosław  
Dziuda, Bogdan Wojciechowski, Zdzisław Michalski, Zbigniew Bogdan, Ireneusz Sysio,  

Andrzej Grochulski
Na dole od lewej : Tadeusz Kozłowski, Bogdan Felcenloben, Antoni Kaźmierczak, Włodzimierz 
Oleszczak, Andrzej Lisiecki, Zbigniew Woszkowski, Krzysztof Szewczyk, Mirosław Nowicki

Ponieważ moje wspomnienia zbliżają się 
do końca, chciałbym przywołać pamięć o ko-
legach, którzy odeszli na wieczną wartę: Wło-
dzimierz Oleszczak, Marian Peredzyński, Ire-
neusz Sysio, Krzysztof Szewczyk, Renoald 
Felcenloben, Zdzisław Kaleta, Henryk Zgon-
dek, Kazimierz Konieczny, Zdzisław Michal-
ski, Mirosław Nowicki, Jan Matysik, Wiesław 
Studziński, Andrzej Grochulski.

Moje zainteresowania sportem są nie tyl-
ko związane z piłką nożną, na co dowodem 
jest uczestnictwo w licznych quizach, plebi-
scytach, czy ankietach. Ale mam osobistą sa-
tysfakcję, że biorąc udział w plebiscycie na 
dziesięciu najlepszych sportowców polskich 
w 1976 roku, wytypowałem właściwą dziesiąt-
kę i wśród czternastu szczęśliwców otrzyma-
łem dziewiątą nagrodę.

W latach 1978-1995 byłem trenerem ze-
społów młodzieżowych. A w latach 1979-
1981, 1985-1986 oraz 1991-1992, jako szkole-
niowiec prowadziłem zespoły IV ligi. W 1981 
roku uzyskałem uprawnienia instruktora piłki 
nożnej na kursie w Ostrzeszowie. Niezależnie 
od tego, byłem członkiem zarządu MZKS Bu-
dowlani od 1977 do 1989 roku. 

Na zakończenie mojej działalności spor-
towej jako zawodnika, trenera i działacza, 
w dniu 19.06.1993 roku został zorganizowany 
przez Łódzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 

(a w szczególności przez profesora Szczepana 
Miłosza) turniej piłki nożnej oldbojów z udzia-
łem zespołów: ŁKS, Widzew, Unia Skierniewi-
ce i Budowlani Łask. Otrzymałem tam puchar 
dla najlepszego bramkarza.

Obecnie jako emeryt, bardzo często wyjeż-
dżam na mecze piłki nożnej i piłki siatkowej do 
Łodzi, Bełchatowa, Gutowa Małego, Sieradza, 

czy Zduńskiej Woli w charakterze kibica i sym-
patyka sportu.

Moim marzeniem jest również zobaczyć 
areny Euro 2012, a w szczególności Stadion 

Narodowy w Warszawie, i wraz z moim wnu-
kiem Jakubem obejrzeć mecz reprezentacji 
Polski, aby od najmłodszych lat zaszczepić 
w nim zamiłowanie do uprawiania sportu.<

Andrzej Lisiecki
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Mieszkańcy licznie uczestniczyli w zebra-
niach, aby wybrać swojego reprezentanta. Naj-
większą frekwencję odnotowano na zebraniu 
w Łopatkach i Orchowie. Na większości ze-
brań działający od wielu lat sołtysi otrzymali 
poparcie na kolejną kadencję. Natomiast, na 
niektórych zebraniach dotychczasowi sołtysi 
ze względów osobistych, przed zgłaszaniem 
kandydatów na sołtysa, rezygnowali z funk-
cji. Były również zebrania, na których objęcie 

Sołtysi i członkowie rad sołeckich wybrani!
W pierwszej połowie kwietnia br. zostały zakończone wybory sołtysów i rad sołeckich 
w 31 sołectwach gminy Łask. Zebrania wiejskie wyborcze zostały przeprowadzone 
zgodnie z zarządzeniem burmistrza Łasku. 

funkcji sołtysa cieszyło się powodzeniem i na 
owe stanowisko zgłaszano kilku kandydatów. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
w 10 sołectwach, tj. Aleksandrówku, Anielinie, 
Bałuczu, Gorczynie, Łopatkach, Ostrowie, Stry-
jach Paskowych, Wydrzynie, Wrzeszczewicach 
Nowych i Zielęcicach, nastąpiły zmiany sołty-
sów. Nowo wybrani będą pełnić tę funkcję po raz 
pierwszy. Należy podkreślić, że na zebraniach zo-
stali wybrani również członkowie rad sołeckich, 

których liczbę ustaliło zebranie wiejskie wy-
borcze odrębnie w poszczególnych sołectwach. 
Rada sołecka zgodnie ze statutem sołectwa może 
liczyć od 3 do 5 osób. Przewodniczy jej sołtys, 
który reprezentuje sołectwo, a pozostali członko-
wie powinni wspierać i pomagać sołtysowi w re-
alizowaniu planów wpływających na poprawę 
jakości życia lokalnej społeczności. W związku 
z powyższym wszystkim sołtysom i członkom 
rad sołeckich na nową 4-letnią kadencję życzymy 
zaangażowania w pracę społeczną, wytrwałości 
i cierpliwości oraz skuteczności w realizowaniu 
zaplanowanych zamierzeń.<

Ewa Krysiak - Miksa

wykaz sołtysów i rad sołeckich kadencji 2015-2019 
Wykaz  sołtysów i rad sołeckich z terenu Gminy Łask  

Kadencja 2015 - 2019  
Lp. Sołectwo Imię i Nazwisko  

Sołtysa i Przewodniczącego 
Rady Sołeckiej 

Członkowie Rady 
Sołeckiej 

1 Aleksandrówek Sylwia Szczechowicz 1/ Arkadiusz Nowicki 
2/ Marek Grzelak 

2 Anielin 
 

Włodzimierz Galus 1/ Monika Witucka 
2/ Jadwiga Witucka 
3/ Jarosław Kowkiel 
4/ Piotr Komincz 

3 Bałucz Kamila Sowała 1/ Mariola Taborowska 
2/ Wiesław Kubiak  
3/ Jolanta Molenda 
4/ Bożena Pluskwa 

4 Borszewice Honorata Owczarek 1/ Marek Przytuła 
2/ Jacek Tomczyk 
3/ Bogdan Kujawiak 
4/ Jacek Nowicki 

5 Budy Stryjewskie Honorata Warszawska 1/ Marian Chmielecki 
2/ Wiesława Przybylska 

6 Gorczyn Dariusz Miszalski 1/ Tadeusz Malinowski 
2/ Grażyna Pawlak 
3/ Krzysztof Słomczyński 
4/ Zdzisław Szewczyk 

7 Karszew Barbara Gułycz 1/ Sabina Tylka 
2/ Rafał Wawszczak 

8 Kopyść Wojciech Szanda 1/ Mirosława Pawlik 
2/ Marzena Lutkowska 
3/ Zdzisława Tomasik 
4/ Grażyna Madalińska 

9 Krzucz Grzegorz Krawczyk    1/ Jolanta Krawczyk  
2/ Michał Kwieciński 

10 Łopatki Monika Mrowińska 1/ Piotr Kościan 
2/ Justyna Koziróg 
3/ Jerzy Zborowski 
4/ Tomasz Kopczyński 

11 Mauryca Janusz Malinowski 1/ Jan Leszek Krawiec 
2/ Aneta Karolak 

12 Okup Mały Grażyna Rygielska 1/ Zdzisław Ratajczyk 
2/ Elżbieta Nikolaj 
3/ Jerzy Malinowski 
4/ Michał Szczepaniak 

13 Okup Wielki Zbigniew Sowała 1/ Irena Nikolaj 
2/ Kamil Płosa 
3/ Daniel Sałagacki 
4/ Bogusław Kaczmarek 

14 Orchów Grzegorz Groblewski 1/ Paweł Nowak 
2/ Andrzej Lisiecki 
3/ Anna Markiewicz 
4/ Jarosław Maszorek 
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Lp. Sołectwo Imię i Nazwisko  

Sołtysa i Przewodniczącego 
Rady Sołeckiej 

Członkowie Rady 
Sołeckiej 

1 Aleksandrówek Sylwia Szczechowicz 1/Arkadiusz Nowicki 
2/Marek Grzelak 

2 Anielin 
 

Włodzimierz Galus 1/ Monika Witucka 
2/ Jadwiga Witucka 
3/ Jarosław Kowkiel 
4/ Piotr Komincz 

3 Bałucz Kamila Sowała 1/Mariola Taborowska 
2/Wiesław Kubiak  
3/Jolanta Molenda 
4/Bożena Pluskwa 

4 Borszewice Honorata Owczarek 1/ Marek Przytuła 
2/ Jacek Tomczyk 
3/ Bogdan Kujawiak 
4/ Jacek Nowicki 

5 Budy Stryjewskie Honorata Warszawska 1/Marian Chmielecki 
2/Wiesława Przybylska 

6 Gorczyn Dariusz Miszalski 1/Tadeusz Malinowski 
2/Grażyna Pawlak 
3/Krzysztof Słomczyński 
4/ Zdzisław Szewczyk 

7 Karszew Barbara Gułycz 1/Sabina Tylka 
2/Rafał Wawszczak 

8 Kopyść Wojciech Szanda 1/Mirosława Pawlik 
2/ Marzena Lutkowska 
3/ Zdzisława Tomasik 
4/Grażyna Madalińska 

9 Krzucz Grzegorz Krawczyk    1/Jolanta Krawczyk  
2/Michał Kwieciński 

10 Łopatki Monika Mrowińska 1/Piotr Kościan 
2/Justyna Koziróg 
3/Jerzy Zborowski 
4/Tomasz Kopczyński 

11 Mauryca Janusz Malinowski 1/ Leszek Krawiec 
2/Aneta Karolak 

12 Okup Mały Grażyna Rygielska 1/ Zdzisław Ratajczyk 
2/Elżbieta Nikolaj 
3/Jerzy Malinowski 
4/Michał Szczepaniak 

13 Okup Wielki Zbigniew Sowała 1/Irena Nikolaj 
2/Kamil Płosa 
3/Daniel Sałagacki 
4/Bogusław Kaczmarek 

14 Orchów Grzegorz Groblewski 1/ Paweł Nowak 
2/ Andrzej Lisiecki 
3/Anna Markiewicz 
4/ Jarosław Maszorek 

 15 Ostrów Grzegorz Maląg 1/ Bogusław Szczepaniak 
2/ Tomasz Kowalczyk 

16 Rembów Barbara Kamińska 1/ Gabriel Krauzewicz 
2/ Joanna Urbańska 

17 Remiszew Dariusz Michalak 1/Remigiusz Ludwisiak 
2/Jerzy Ludwisiak 
3/ Grzegorz Lichy 

18 Rokitnica Stanisław Bordowicz 1/Krzysztof Sowiński 
2/ Bartłomiej Zawierucha 

19 Sięganów Jacek Bartczak 1/Władysław Guberski 
2/ Zbigniew Jaworski  

20 Stryje Księże Marcin Binas 1/ Józef Chlebicz 
2/ Mieczysław Zakrzewski 

21 Stryje Paskowe Piotr Szymczak 1/Ireneusz Kołodziejczyk 
2/Przemysław Rzeźniczak 

22 Teodory Genowefa Olejnik 1/Paweł Zborowski 
2/Małgorzata Pronin 
3/Feliksa Adamkiewicz 

23 Wiewiórczyn Jan Wartalski 1/ Marek Łubisz 
2/ Grażyna Sołecka 
3/ Stanisław Krata 
4/ Krzysztof Grzelak 

24 Wola Bałucka Mirosław Klimczak 1/Henryk Gromada 
2/Andrzej Jabłoński 

25 Wola Łaska Przemysław Księski 1/Paweł Kłos  
2/Ireneusz Dregier 
3/ Krystyna Rybicka 
4/ Dariusz Felcenloben 

26 Wola Stryjewska Danuta Rychlik 1/Ewelina Korona-Kopka 
2/Piotr Bednarek 

27 Wronowice Wanda Kubera 1/Urszula Gołębiowska 
2/Janusz Chruścicki 
3/Beata Danka 

28 Wrzeszczewice Wojciech Marianowski 1/Małgorzata Dąbek 
2/Zdzisław Kwieciński 
3/Arkadiusz Sobczyk 
4/Zbigniew Andrysiak 

29 Wrzeszczewice 
Nowe 

Anna Gamoń 1/Justyna Kulka 
2/Aleksandra Olizorowicz 

30 Wydrzyn Waldemar Seliga 1/Renata Klocek 
2/Sławomir Rybka 
3/Piotr Rybka 

31 Zielęcice Bogusława Wasiak 1/Sylwester Drożdż 
2/Józef Koziróg  

System został stworzony w taki sposób, 
by korzystać z niego mógł każdy podatnik. 
Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, 
prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy 
wypełnianiu i wysyłaniu deklaracji. System 
na bieżąco sprawdza rachunkową poprawność 
wprowadzanych danych, pola obowiązkowe 
są oznaczone i dodatkowo opisane, posiada 
wbudowaną wyszukiwarkę Organizacji Pożyt-
ku Publicznego uprawnionych do przekazania 
1% podatku należnego. Bezpieczeństwo prze-
słanych danych zagwarantowane jest dzięki 

W związku z kończącym się terminem składania rocznych rozliczeń podatkowych 
za 2014 rok (30 kwietnia br.), naczelnik urzędu Skarbowego w Łasku zachęca 
Państwa do skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody 
przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną - poprzez portal: 
www.e-deklaracje.gov.pl. Taki sposób przesłania deklaracji pozwala ograniczyć 
formalności do minimum i gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych 
z opłatami pocztowymi czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za 
pomocą jednego narzędzia - komputera z dostępem do internetu.

l



WAŻNIEJSZE IMPREZY W MAJU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa fotograficzna Ewy Tyc
„Moje podróże”  maj ŁDK TPZŁ, ŁDK 

2. „Przyroda w moim mieście” wysta-
wa prac pokonkursowych z PP nr 4 maj BP w Sieradzu filia 

w Łasku 
BP w Sieradzu filia 

w Łasku 

3.

Obchody świąt majowych
2 Maja - Dzień Flagi RP
3 Maja - Święto Konstytucji 
3 Maja 

2

3

Plac 11 Listopada 

kolegiata, 
Plac 11 Listopada 

burmistrz Łasku, ZHP
starosta łaski,  

dowódca 32. BLT  
 w Łasku

4.
Spektakl teatralny pt. „Obiady 
czwartkowe” - grupy teatralnej 
„Pospolite Ruszenie” z ŁDK

3 ŁDK ŁDK 

5. Rozpoczęcie Dni Ochrony 
Przeciwpożarowej w gminie Łask 3 OSP Bałucz 

Zarząd oddziału Miej-
sko-Gminnego OSP RP 
w Łasku, OSP Bałucz 

6.
„Święte miejsca, święci mężowie 
Indie” - wystawa fotografii Ryszarda 
Czejkowskiego 

4-31 BP w Łasku BP w Łasku, Łódzki 
Dom Kultury 

7. 
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Obraz z historią w tle” 
wygłosi dr Łukasz Grzejszczak

12 ŁDK ŁDK

8.
Tańce Świata - koncert 
taneczno - muzyczny w ramach 
cyklu Różne Barwy Muzyki 

17 ŁDK ŁTK, ŁDK 

9. Konkurs recytatorski dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 20 ŁDK ŁDK, UM w Łasku

10.

XXXII Młodzieżowe Spotkania 
Taneczne im. J.R. Sarosieka
XXIX Przegląd Zespołów Tanecz-
nych, Konkurs Tańca Solowego 

23 PG nr 2 w Łasku ŁDK 

11.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Matka w poezji, literaturze  
i muzyce” wygłosi Alicja Dowbor

26 ŁDK ŁDK

12. Komedia kryminalna 
„Wszystko przez Judasza” 26 ŁDK ŁDK

13. Festiwal Piosenki Religijnej  
„Łaskawość 2015” 29-31 ŁDK PG nr 1 w Łasku, 

ŁDK 

Sportowe

1.

„Pływajmy razem”:
- Rodzinna sztafeta pływacka
- Konkurencje pływackie dla 
najmłodszych

1 CSiR -  
pływalnia kryta CSiR 

2. „Tak dla sportu - przyłącz się  
do nas” - Majówka na Orlikach 2 boiska Orlik CSiR 

3. Otwarte zawody wędkarskie z okazji 
święta 3 Maja 3 kąpielisko miejskie Koło PZW  

Grabia Łask 

4. II Otwarte zawody na celność 
lądowania 9 

teren rekreacyjny 
przy ul. 

Narutowicza 28 
KMLiK ŁDK

5. Wiosenne hasanie - amatorska  
impreza dla samochodów i quadów 16-17 Łask i okolice Wehikuł 4x4 Łask 

6.
Mistrzostwa Województwa  
Łódzkiego w klasach szkolnych:  
XIV Łaski Piknik Modelarski 

23-24

lotnisko w Łasku,
teren rekreacyjny 

przy ul. 
Narutowicza 28

KMLiK ŁDK, 
Starostwo Powiatowe 

w Łasku
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wymogowi autoryzacji deklaracji kwotą przy-
chodu z zeznania rocznego za rok poprzedni. 
W ten sposób wyeliminowana zostaje możli-
wość podszycia się pod podatnika. Nie ma też 
powodu martwić się, czy złożony w ten sposób 
formularz dotarł do urzędu - program wydaje 
potwierdzenie w sytuacji poprawnego prze-
biegu całej operacji albo wyświetla odpowied-
ni komunikat. Złożony poprawnie dokument 
elektroniczny pozwala na wygenerowanie 
Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). 
To potwierdzenie traktowane jest na równi 
z dowodem nadania listu poleconego czy zło-
żeniem zeznania w siedzibie urzędu.

PODSTAWOWE KROKI W CELu 
WySŁANIA DEKLARACJI DROGą 

ELEKTRONICZNą:

1. Wejdź na stronę internetową 
   www.e-deklaracje.gov.pl
2.  Jeżeli korzystasz z systemu po raz pierwszy, 

skorzystaj z zakładki „Do pobrania” i zain-
staluj wtyczkę (plug-in)

3. Wybierz opcję Formularze, a następnie PIT
4.  Wybierz rok, za który chcesz złożyć zezna-

nie, i właściwy formularz. Wypełnij formu-
larz zgodnie z pojawiającymi się komunika-
tami. Pola obowiązkowe zostały podświetlo-
ne czerwoną ramką

5.  Formularz może zostać zapisany na dysku 
Twojego komputera albo wydrukowany

6.  W celu sprawdzenia poprawności i komplet-
ności wypełnionej deklaracji, kliknij znaj-
dującą się w prawym górnym rogu ikonkę 
„Sprawdź poprawność”

7.  Kliknij polecenie „Dalej”, pojawi się komu-
nikat „Dane autoryzujące do podpisania do-
kumentu” - podaj kwotę przychodu z zezna-
nia podatkowego PIT za rok poprzedni

8.  Kliknij opcję „Kontynuuj wysyłanie”, a na-
stępnie „Wyślij”

9.  W celu otrzymania potwierdzenia przesłania 
deklaracji pobierz Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru (UPO). Roman Dzierżek

 p. o. naczelnika urzędu 
 Skarbowego w Łasku

PIT przez internet

To piękne, gdy ktoś po 30 latach nauczy-
cielskiej pracy i wychowywania także swoich 
dzieci zaczyna nagle sięgać do marzeń i urze-
czywistniać je, jak to się stało w przypadku 
łaskowianki Krystyny Szmigiel. Dopiero na 
emeryturze mogła sięgnąć po pędzel i malo-
wać, a plon tej jej pasji można było zobaczyć 
(od 10 bm.) w Galerii  pod Korabiem w łaskiej 
Bibliotece Publicznej. K. Szmigiel maluje ar-
chitekturę, pejzaże, kwiaty, martwą naturę. 
Wykonuje kopie znanych mistrzów z XVIII 
wieku i wcale się tego nie wstydzi, bo kontakt 
z płótnem i farbami to czas swoistego zatrace-
nia i wielkich emocji. (P)

MarZEnia 
krystyny Szmigiel



SKRZYDLACI SĄSIEDZI 
Z PARAPETU OKIENNEGO
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Program edukacyjno-ekologiczny ma zachę-
cić uczniów do samodzielnego poznawania śro-
dowisk przyrodniczych w bezpośredniej okolicy 
miejsca zamieszkania, ze szczególnym wskaza-
niem na zamieszkujące je ptaki. Położenie Ła-
sku i szkoły umożliwia prowadzenie obserwacji 
przyrodniczych w różnorodnych środowiskach.

Ptaki jako zwierzęta wszędobylskie i łatwe 
do zauważenia pozwalają na wykorzystanie 

…to program ekologiczno-ornitologiczny realizowany w Szkole Podstawowej  
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, który uzyskał dotację z WFOŚiGW 
w Łodzi w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna.

Grupa Misiów z Przedszkola w Kolumnie po raz kolejny zaskakuje. 
Stworzyła ona nietypowe ogromne jaja wielkanocne. Konstrukcję 
pomogli wykonać Państwo Furmańscy, rodzice Patryka, i tak 
powstało jajo wysokości 2,5 m i obwodzie 3,5 m. Przez dwa tygodnie 
przedszkolaki wraz z pomocą rodziców dekorowały jajo, do którego 
użyto 20 rolek bibuły, dużą ilość papierowych kolorowych kwiatków, 
kolorowych kurczaczków, jajeczek. 

W tej sprawie otrzymaliśmy list od koordynatora Klubu Rodziców JiM 
Łask (Fundacja JiM) Mariusza Podedwornego. Oto fragmenty tego listu, 
który prezentujemy poniżej:

Poza aurą, jaka nam towarzyszyła, dzień uważam za udany. Pomimo 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie zawiedli nas goście, ba-
wiły się z nami wspólnie całe rodziny i to nie tylko z Łasku. Siła przekazu, 
jaką nieśliśmy tego dnia - AUTYZM TO NIE KONIEC ŚWIATA..., spra-
wiła, że udało nam się rozgonić śniegowe chmury i pojawiło się słońce. 
Była muzyka,  śpiew, było mnóstwo niebieskich balonów, byliśmy MY  - 
rodzice, znajomi, przyjaciele. Świecił z Nami również Wojtek Łuszczykie-
wicz  - wokalista zespołu VIDEO, który mocno wspiera nasze działania 
w przestrzeniach autyzmu. Za to, że to mroźne, czwartkowe popołudnie 
chciał spędzić z Nami, serdecznie z całego serca mu dziękuję. 

Chciałbym podziękować wszystkim i każdemu z osobna zaangażowa-
nym w organizację i przebieg obchodów Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu w Łasku.< 

ich w zajęciach terenowych z różnych dziedzin 
ekologii, tj. funkcjonowanie ekosystemu, zależ-
ności między organizmami czy ochrona różno-
rodności biologicznej. Bliskość lasu Rogaczew, 
podmokłych łąk i stawów w dolinie rzeki Grabi 
warunkuje różnorodność występujących ptaków, 
a uczniom daje możliwość poznawania różnych 
grup ekologicznych tej gromady. 

Program dla młodych ornitologów ma również 
na celu, oprócz zdobycia wiadomości o ptakach 
i siedliskach, które zamieszkują, nauczyć dzieci 
współpracy w grupie i zasad zachowania się podczas 
wycieczek przyrodniczych. Udział w zajęciach tere-
nowych pozwoli również uczniom poznać inne for-
my aktywności, jak przyjemnie i pożytecznie można 
spędzić wolny czas, obserwując przyrodę.

 Program skierowany do uczniów klas IV-V 
realizowany jest w formie zajęć teoretycznych 
w pracowni i warsztatowych w terenie oraz wy-
cieczek wyjazdowych. Warsztaty terenowe pro-
wadzone są przez ornitologa dr Radosława Wło-
darczyka pracownika Uniwersytetu Łódzkiego; 

wszyscy uczniowie szkoły z klas I - VI oraz od-
działów przedszkolnych biorą udział w progra-
mie, uczestnicząc np. w konkursach: plastycz-
nym i literackim. Uczniowie prowadzą także 
systematyczną obserwację gniazda bociana bia-
łego z wykorzystaniem zamontowanego monito-
ringu, a swoje spostrzeżenia umieszczają na blo-
gu (www.bociany.lask.pl).

Wszystkie te przedsięwzięcia realizowane są 
dzięki osobistemu zaangażowaniu i pasji przyrodni-
czej zastępcy burmistrza Łasku - Janiny Kosman.<

Magdalena Zwolińska -
koordynatorka projektu

rekordowe jajo to nie koniec świata...
2 kwietnia br. Plac 11 Listopada rozświetlił się na niebiesko. 
Tego dnia na łaskim rynku w wesołej i rodzinnej atmosferze 
obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Gdy jajo zostało skończone, było tak piękne, że rodzice wraz przed-
szkolakami postanowili przekazać je w prezencie jednemu z domów se-
niora. Aby jeszcze bardziej zaskoczyć pensjonariuszy, dzieci przygotowały 
kolorowe kwiaty z bibuły, pięknie pomalowane świąteczne zajączki, kur-
czaczki, jajka i wszystko to otrzymał każdy z pensjonariuszy.

Specjalnie wypożyczonym samochodem olbrzymie jajo zawieziono do 
Ksawerowa. Był oczywiście i koncert maluchów dla seniorów, i życzenia 
świąteczne. Nie zabrakło też łezki wzruszenia…<

Ela Kwiecinska



 

KATYNIA

PAMIĘCI OFIAR


