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skiej, jest zastępczyni burmistrza Janina Kosman, 
która wzięła na swoje barki organizację tej nie-
małej już imprezy, przewodniczący Rady Powia-
tu Andrzej Banaszczyk, przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Bartosik, są liczni goście, m.in. 
wójt Widawy Sylwester Woźniak no i, oczywi-
ście hodowcy róż ziemi łaskiej. Gdy wreszcie  
G. Błęcka-Kolska w towarzystwie burmistrza Ła-
sku wypowiada słowa: „II Festiwal Róż uważam 
za otwarty!”, wiadomo, że impreza wystartowała.

I zaraz na początek dr hab. inż. z Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie Zofia Włodarczyk 
mówi wprost: „Nie taka uprawa róż straszna jak 
ją malują”. Już w VI w p.n.e. grecka Safona nada-
ła róży miano królowej i przez tysiąclecia cały 
świat pasjonuje się tym kwiatem, choć ma kolce, 
choruje i wymaga sporej wiedzy oraz troski. Krą-
żą też liczne mity stawiające róże w niekorzyst-
nym świetle, jak choćby ten, że krótko kwitnie, 
choć naprawdę potrafi nas cieszyć nawet... przez 
19 tygodni w roku. Ludzie boją się hodowli róż, 
bo często marnieje ona na naszych oczach, co jest 
efektem np. nieumiejętnego jej okrywania przed 
mrozami. Choroby? Można ich uniknąć, tylko 
trzeba trochę wiedzy, doświadczenia... Wbrew 
mitom, róża rośnie właściwie wszędzie, nie jest 
też wymagająca, a są odmiany kwitnące nawet 
w... listopadzie. A jeśli jeszcze dodamy, że na 
świecie jest ok. 30 tys. gatunków i odmian tych 
pięknych kwiatów, okaże się, że wiele opinii na 
temat róży jest po prostu krzywdzących i niespra-
wiedliwych.
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Pierwszy festiwalowy dzień to nietypowa 
konferencja w Łaskim Domu Kultury. Nietypo-
wa, bo z pozoru nawet naukowa, ale w gruncie 
rzeczy popularyzatorska, z udziałem pasjonatów 

II Festiwal Róż

Królowa Kwiatów 
podbiła łask

II Festiwal Róż (5-6 lipca br.) okazał się jeszcze większym sukcesem niż ten inauguracyjny 
przed rokiem. Dopisała pogoda, także producenci tych pięknych kwiatów, z których 
inicjatywy zrodziła się impreza, wykazali się nie mniejszą inicjatywą, co zaowocowało 
niepowtarzalnymi przeżyciami w towarzystwie królowej kwiatów.

Panu

KAROLOWI KĘPIŃSKIEMU

Wieloletniemu pracownikowi 
Gminy Łask

wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci

MATKI 

składają
 Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku 
 oraz Przewodniczący i Radni 

 Rady Miejskiej w Łasku 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Łasku w okresie od 3 
marca do 6 czerwca br. przeprowadził 
w szkołach powiatu trzynastą edycję 
ogólnopolskiej akcji PCK „Gorączka 
Złota”. Celem tej akcji było pozyskiwanie 
funduszy na wypoczynek letni dla dzieci 
z najbiedniejszych rodzin.

Akcja polegała na zbiórce złotych monet 
o nominałach 1 gr., 2 gr. i 5 gr., miała nie tylko 
aspekt finansowy lecz również wychowawczy 
– kształtowanie u dzieci i młodzieży pożąda-
nych postaw społecznych, uwrażliwienie ich 
na krzywdę drugiego człowieka.

W akcji wzięło udział 12 szkół, ogółem 
zebrano 121,3 kg złotych monet wartości 255 
złotych. Dyplom Największego Zbieracza Zło-
ta otrzymała Szkoła Podstawowa w Bałuczu, 
pozostałe szkoły - dyplomy za udział w akcji.

Pozyskane środki przeznaczono m.in. na 
obozy wypoczynkowe w górach i nad morzem 
(Bukowina Tatrzańska, Dąbki) dla kilku dzieci 
z najbiedniejszych rodzin. 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Łasku serdecznie dziękuje uczestni-
kom akcji. <

Przypominamy jednocześnie, że w znaj-
dującym się na parterze magistratu Biurze 
Obsługi Interesanta załatwić można niemal 
wszystkie sprawy bez potrzeby udawania się 
do poszczególnych wydziałów Urzędu Miej-
skiego. Tu można pozostawić wszystkie doku-

Grupa eskadra działając na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego, zaprasza 
mieszkańców powiatu łaskiego w dniu 
22 sierpnia 2014 r. na Pl. 11 Listopada 
w godzinach 10-18 na bezpłatne warsztaty 
- konsultacje dla dzieci i dorosłych 
z zakresu myślenia projektowego. 

Przedstawiciele Fundacji Czas Dzieci prze-
prowadzą gry i zabawy dla najmłodszych.

Celem akcji jest poinformowanie miesz-
kańców o odbywającej się kampanii w ramach 
projektu Marka „Łódzkie promuje”- budowa-
nie, pozycjonowanie i promowanie marki wo-
jewództwa łódzkiego w latach 2013 – 2015.<

„GORĄCZKA  
ZŁOTA”

Usprawnienia w magistracie
W celu ułatwienia życia interesantom, przeniesiono na parter siedziby Urzędu Miejskiego 
w Łasku kilka biur. I tak sprawy dotyczące dowodów osobistych będzie można 
załatwić w pokoju nr 11 (tel. 43 676-83-11), związane z ewidencją ludności – pok. nr 12  
(tel. 43 676-83-12) i działalnością gospodarczą – pok. nr 10 (tel. 43 676-83-13).

menty, zasięgnąć także niezbędnej informacji 
o urzędniczych procedurach.

Wspomniane usprawnienia mają ułatwić 
życie szczególnie ludziom starszym i niepeł-
nosprawnym, bowiem w łaskim magistracie 
nie ma windy.< (ER)

 „Łódzkie promuje”

i miłośników tych pięknych kwiatów. Na widow-
ni burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek w towa-
rzystwie honorowej patronki Festiwalu, znakomi-
tej aktorki rodem z Łasku, Grażyny Błęckiej-Kol-



W czerwcu zapowiedziałem przedstawienie inwestycji, 
jakie nasza gmina realizuje w bieżącym roku. Zacznę 
nie od liczb, ale bardziej obrazowo.
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InWESTyCjE

Jesteśmy w Kolumnie. Wykonano tu w wy-
sokim standardzie (asfalt, chodnik) ulice Łączną 
i Piękną - wartość 410 000 zł. Budowany jest wo-
dociąg w ul.: Swojska, Spokojna i Sandomierska 
- 80 000 zł. Jadąc w kierunku Łasku widzimy 
prowadzoną termomodernizację strażnicy OSP 
Kolumna, na co gmina wyasygnowała 30 000 zł. 
Dojeżdżamy do Grabi - tu i na terenie bazy ZKM 
ukryte, konieczne, choć mało interesujące prze-
ciętnego mieszkańca, urządzenia podczyszczają-
ce wody opadowe na wylotach kanalizacji desz-
czowej - wartości 210 000 zł. Zbliżamy się do 
Przylesia. Właśnie kończony jest kompleksowy 
remont Szkoły Podstawowej nr 5 - wartość 2 325 
000 zł. Tuż obok wysoki żuraw - trwa budowa 
bloku ŁSM. Gmina na infrastrukturę w związ-
ku z tą inwestycją przeznaczyła 70 000 zł. 
Nieco dalej kontynuowana jest budowa pa-
wilonu handlowego. Przy udziale inwestora  
(200 000 zł) i gminy dokończona zostanie w wy-
sokim standardzie ul. Dębowa (asfalt, chodniki, 
parkingi) - wartość 300 000 zł. Na ulicy Batorego 
kończona jest budowa magistrali wodociągowej 
przy 75% dofinansowaniu unijnym. Koszt tego-
roczny to 783 866 zł. W Przedszkolu nr 5 prowa-
dzony jest remont toalet (ostatnia placówka tego 
typu, w której taki remont był pilny) oraz ogro-
dzenia - koszt inwestycji -141 100 zł. 

Na drugim końcu gminy wybudowaliśmy 
asfaltową drogę (ponad 2 km) łączącą Wrzesz-
czewice ze Stryjami Paskowymi - koszt 608 000 
zł. W tych dniach rusza budowa drogi w Orcho-
wie - wartość 1 372 000 zł. Inwestycja ta dofi-
nansowana jest w 50 % przez budżet państwa. 
3 lipca rozstrzygnięto przetarg (259 223 zł) na 
budowę nawierzchni bitumicznej ulic Legionów 
i Osiedlowej. Także w Wiewiórczynie wybudo-
waliśmy brakujący odcinek kanalizacji za 50 
000 zł. 10 lipca zostanie rozstrzygnięty przetarg 
na budowę drogi w Anielinie - 160 000 zł. Roz-
strzygnięto również przetarg na budowę drogi 
w Bałuczu - 113 308 zł. To jednak nie wszyst-
ko - planujemy budowę innego odcinka drogi 

w Bałuczu. Wybudowaliśmy niemal 3 km dróg 
o nawierzchni tłuczniowej w Rokitnicy - wartość  
130 000 zł. Czynię starania, aby zakupić jak naj-
lepszy samochód dla OSP Bałucz (jednostka znaj-
duje się w krajowym systemie ratowniczo - gaśni-
czym). Na zakup samochodu gmina przeznaczyła  
250 000 zł.

Mamy zabezpieczone pieniądze na 44 zadania 
inwestycyjne. Oprócz wymienionych są to m. in-
nymi: uporządkowanie gospodarki wodno - ście-
kowej w gminie Łask - 516 542 zł; przebudowa 
drogi gminnej na Podłaszczu - 110 000 zł; przebu-
dowa ulicy Berlinga w Łasku - 180 000 zł; utwar-
dzenie drogi gminnej w Zielęcicach - 70 000 zł; 
modernizacja ul. Lipowej w Okupie Małym -  
50 000 zł; budowa drogi w Woli Łaskiej (od ul. 
Batorego za Jednostką Wojskową) - 215 000 zł; 
remont świetlicy we Wrzeszczewicach - 45 281 zł. 

Warto nadmienić, że realizując potrzeby 
wielu gminnych podmiotów zdecydowaliśmy 
się kupić scenę za 50 000 zł. Coraz częściej or-
ganizowane festyny szkolne, imprezy gminne, 
występy różnych zespołów powodują, że jest 
to bardzo potrzebny obiekt w gminie. Nie zapo-
minamy o najmłodszych mieszkańcach, dlatego 
przeznaczyliśmy 20 000 zł na zakup wyposaże-
nia placu zabaw na „Orliku” w Kolumnie. Musi-
my także zabezpieczyć przyrzeczone powiatowi 
dofinansowanie do remontu ul. Batorego. Warto 
podkreślić, że sytuacja jest dynamiczna, nie ma 
praktycznie sesji Rady, aby nie wprowadzano 
nowych zadań inwestycyjnych. Oszczędności 
z przeprowadzonych przetargów, pozyska-
ne pieniądze z zewnątrz natychmiast prze-
znaczamy na nowe inwestycje. A wszystko to 
przy systematycznie zmniejszanym zadłuże-
niu gminy. Tylko w ubiegłym roku zadłużenie 
zmalało o 10 % i na dzień 31.12.2013 wynosi-
ło minimalnie poniżej 29 %. Kto twierdzi że 
gmina Łask jest zadłużana - kłamie.

ZMIAny KADROWE W PARAFIACh

Z dniem 30 czerwca br. po 13 latach ka-
płańskiej posługi zakończył swoją misję w Ła-

sku ks. Gabriel Kołodziej. Uroczystość poże-
gnania wieczorem 30 czerwca zgromadziła 
tylu wiernych jak co najmniej Święta Bożego 
Narodzenia, bo też sytuacja była wyjątkowa. 
Wielu chciało osobiście podziękować temu 
wspaniałemu kapłanowi za życzliwość, której 
w kontaktach z nim doświadczyli. Podkreśla-
no jego cierpliwość, chęć służenia pomocą, 
zaangażowanie, pracowitość, wreszcie po-
bożność. Ludzie długo pozostali w kościele 
wyraźnie chcąc oddalić chwilę pożegnania. 
Liczni uczestnicy uroczystości mieli wilgot-
ne oczy, niektórzy nawet bardzo. Starsi mini-
stranci, młodzieńcy 18 - 20-letni wprost pła-
kali. Kiedy dziękowałem za wszystko dobro 
którego doświadczaliśmy od ks. Gabriela, roz-
legły się gromkie brawa. Wyrażano nadzieję, 
że odchodzący ksiądz na pewno kiedyś wróci 
do Łasku. Ks. Gabriel dziękował wszystkim, 
wielu z imienia i nazwiska. Szczególne wra-
żenie zrobiły słowa o jego ukochanym (tak 
powiedział) I  LO w Łasku.

W Kolumnie również nastąpiły zmiany. 
Żegnano wysoko ocenianego ks. Piotra Mie-
loszyńskiego. Dla wielu przeżyciem było po-
żegnanie odchodzącego na emeryturę i nie-
zwykle zasłużonego dla Kolumny ks. prała-
ta Wiesława Sikorskiego pełniącego posługę 
w tej parafii przez niemal 30 lat. Warto aby 
ktoś z kolumnian zechciał przybliżyć zasługi 
swojego proboszcza, który zastał obskurny 
poniemiecki barak, a zostawił - przy udziale 
parafian - piękny kościół. 

na koniec serdecznie dziękuję wszyst-
kim Państwu za wysoką ocenę II Festiwalu 
Róż, a szczególnie za słowa wsparcia i życz-
liwości pod moim adresem. Dziękuję także 
wszystkim, na czele z koleżanką zastępcą 
janiną Kosman, którzy swoją pracą przy-
czynili się do organizacji tej udanej imprezy. 
Festiwal zachwycił nie tylko wielu mieszkań-
ców naszej gminy, ale także licznych gości.<
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Gabriel Szkudlarek

Tych ostatnich wbrew pozorom nie jest 
mało, bo w ostatnich latach wydawano róż-
nego typu opracowania, włącznie z reprintami 
(udana książka ks. G. Augustynika). W Punk-

cie IT są jeszcze do nabycia m.in.: R. Pora-
dowskiego  „Łask – trzy kolory” – przewodnik 
po mieście i okolicy z opisem dziejów Łasku, 
a także niewielka książeczka poświęcona łaskim 

cmentarzom, miłośnicy regionu mogą nabyć 
również niedawno wydany albumik z fotogra-
fiami powojennego Łasku, a także drugi tom 
książki J. Witaszczyka poświęconej ludziom 
związanym z grodem nad Grabią. Warto zain-
teresować się także pocztówkami Łasku, które 
wracają teraz do łask i znów jak dawniej stają 
się poszukiwane przez tych, którzy mają dość 
bezdusznych listów wysyłanych przy pomocy 
internetu i komputerów.

Przy okazji informujemy, że już niedługo 
ukaże się drukiem długo oczekiwany drugi tom 
„Zeszytów Łaskich”. (PO)        

Lascoviana  w IT
W wyremontowanej niedawno dla potrzeb muzeum kamieniczce w rynku czynna jest 
już informacja turystyczna. Można tu zasięgnąć informacji o historii Łasku i obiektach 
godnych obejrzenia, obejrzeć skromne na razie wystawki okolicznościowe, a także 
nabyć wydawnictwa poświęcone miastu i regionowi. 
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WAKACyjny lipiec - to okres wypoczynku 
nie tylko młodzieży szkolnej, ale i dorosłych. 
Dotyczy to także samorządów, które w tym 
okresie na ogół urlopują. W Łasku radni miej-
scy być może spotkają się na posiedzeniach 
komisji, jeśli taka będzie potrzeba. Sesja 
Rady Miejskiej odbędzie się zapewne dopie-
ro w sierpniu, chyba że wcześniej dojdzie do 
zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 
WyBORy samorządowe odbędą się dopie-
ro w listopadzie br., ale już w partiach trwają 
przygotowania do przejęcia władzy w mieście 
i regionie. Wiadomo, że aktualny burmistrz 
Gabriel Szkudlarek ubiegać się będzie o ko-
lejną kadencję, ale ma już kontrkandydatów. 
PO desygnuje na następcę G. Szkudlarka - 
Marka Krawczyka, SLD - Krzysztofa Nowa-
kowskiego, PSL - stawia na Teresę Wesołow-
ską, zaś PiS - Grzegorza Groblewskiego. 
SZPITAL - w funkcjonującej od marca br. 
pracowni tomografii komputerowej wyko-
nano 400 specjalistycznych badań. To spo-
ro, dyrekcja placówki rozważa możliwość 
rozszerzenia usług dla pacjentów spoza 
szpitala.
KREW dla potrzebujących - 16 sierpnia, 17 
września i 12 listopada można oddać honoro-
wo ten najcenniejszy z leków na terenie ŁDK, 
w godzinach 9-12.
GUCIn - 20 lipca odbyły się tu obchody 
60-lecia OSP. Przypomniano historię, były 
odznaczenia zasłużonych strażaków, wystą-
piła Orkiestra Dęta z Buczku i kabaret „Cu-
doki”.
nA „PRZyLESIU” - w sąsiedztwie „Orlika” 
i SP nr 5 ruszyła budowa bloku mieszkalnego 
ŁSM. Po latach zastoju ożywia się budownic-
two wielorodzinne realizowane dla potrzeb 
wojska i spółdzielców. 
WIEWIÓRCZyn - Szkoła Podstawowa im. 
Wojska Polskiego została laureatem konkur-
su „Moja wymarzona ekopracownia” (autorka 
projektu Monika Dąbrowska). Kosztem ponad 
31000 zł zostanie zmodernizowana i wyposa-
żona istniejąca sala przyrody, zamieniając się 
w pracownię XXI wieku. Ekopracownia do-
stępna będzie dla miejscowych przedszkola-
ków.
STRAŻACy w powiecie łaskim nie mieli 
dotąd zbyt wiele pożarów, w porównaniu do  
2013 r. do końca czerwca interwencji było 
znacznie mniej. W tym roku najbardziej palny 
był kwiecień, w którym odnotowano 40 poża-
rów, głównie suchych traw.
POPŁAWy - zbiornik retencyjny o tej na-
zwie leśnicy z Nadleśnictwa Kolumna zgłosili 
do konkursu na Modernizację Roku 2013. Le-
śne zbiorniki to nie tylko wielka atrakcja dla 
miłośników wypoczynku nad wodą, ale i po-
trzeba ze względu na drzewostan i zwierzynę.
BOCIAny łaskie - ornitolog zaobrączkował  
2 młode bociany z tutejszego gniazda, które 
dzięki kamerze można oglądać praktycznie 
przez całą dobę.
FESTIWAL Modeli Plastikowych odbędzie 
się 13-14 września br. w ZSP nr 2.<

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
za 2013 rok otrzymało pozytywną opinię zarów-
no Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi jak 
i  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku.

Budżet gminy Łask na rok 2013 został 
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
19 grudnia 2012 roku. W budżecie plano-
wano dochody na poziomie 68.464.658,43 
zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 
8.587.700,43 zł oraz dochody bieżące w kwo-
cie 59.876.958,00 zł. Wydatki zaplanowano 
wysokości 65.965.862,17 zł, w tym wydatki 
majątkowe w kwocie 10.189.327,96 zł oraz 
wydatki bieżące w kwocie 55.776.534,21 zł. 
W pierwotnym budżecie zaplanowano nad-
wyżkę budżetową wysokości 2.498.796,26 zł, 
którą zamierzano przeznaczyć na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody planowano w łącznej wyso-
kości 5.498.796,26 zł, natomiast przychody 
3.000.000,00 zł.

W ciągu roku 2013 dokonywano zmian 
i ostatecznie budżet osiągnął na plan kwoty:
dochody                   75.092.215,57 zł
wydatki                    72.116.419,31 zł
przychody     6.323.000,00 zł
rozchody                      9.298.796,26 zł

W trakcie roku 2013 r. dokonano spłat 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
w wysokości 9.298.796,26 zł, z tego:
- kredytów długoterminowych 8.800.000,00 zł;
- pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie  
       360.000,00 zł;
-  pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi  

    138.796,26 zł; 
oraz spłaty zadłużenia wydatkami (factoring)  
        357.060,00 zł. 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 roku 
stanowi 28,96% wykonanych dochodów za rok 
2013.

Konieczność dokonania zmian w budżecie 
wynikała z następujących przesłanek:
-  ze zmian uzyskiwanych dotacji na zadania 

zlecone gminie
-  ze zmian pozyskanych środków dotacji roz-

wojowej (UE)
-   ze zmian dotacji na zadania własne gminy 

z uzyskanych ponadplanowych dochodów 
własnych

-  z wprowadzania do budżetu wolnych środ-
ków z 2012 roku

-  z potrzeby wprowadzania w ciągu roku no-
wych zadań bądź zmiany zakresu rzeczowego 
zadań ujętych w budżecie początkowym.

Realizacja dochodów budżetowych na 
dzień 31.12.2013 wyniosła 73.149.400,61 zł, 
co stanowi 97,41 % planu, w tym:
-  wpływ z podatków ustalonych odrębnymi 

ustawami  13.649.084,75 zł
- wpływ z opłat     2.833.872,51 zł

-  udział gminy w podatkach stanowiących do-
chód budżetu państwa  16.085.818,54 zł

-  dochody uzyskiwane przez jednostki budże-
towe       2.395.610,25 zł

- dochody z majątku gminy       1.242.793,09 zł
-  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po-

datków i opłat          245.816,11 zł
-  odsetki od środków zgromadzonych na r-kach 

bankowych           43.796,31 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej  
   15.351.986,00 zł
- część wyrównawcza subwencji  
      2.343.969,00 zł
- część równoważąca subwencji   
         690.651,00 zł
-  dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-

cję zadań zleconych     7.110.145,02 zł
-  dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-

cję zadań własnych     2.263.097,41 zł
-  dotacje celowe na dofinansowanie własnych 

inwestycji           77.193,61 zł
-  dofinansowanie projektów w ramach środków 

UE       7.335.578,10 zł
-  dotacje celowe na realizowanie zadań w ra-

mach porozumień         110.175,50 zł
- refundacja ulg ustawowych (PFRON)  
         478.889,00 zł
- dotacje celowe ze źródeł pozabudżetowych 
           15.008,00 zł
- dochody związane z ochroną środowiska 
           41.689,26 zł
- pozostałe dochody        834.227,15 zł

Zaplanowane wydatki ogółem w kwo-
cie 72.116.419,31 zł wykonano w wysokości 
67.750.600,04 zł, co stanowi 93,95 %.

Wydatki majątkowe na plan  
12.709.194,56 zł wykonano w wysokości 
10.540.526,69 zł, tj. w 82,94%, w tym wy-
datki w ramach środków unijnych na plan 
10.515.000,73 zł wykonano w wysokości 
8.752.317,70 zł, tj. 83,24%.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczegól-
ne rodzaje działalności przeznaczone zostały 
środki w następującej wysokości:
- rolnictwo i łowiectwo       525.617,75 zł
- transport i łączność    2.404.497,77 zł
- gospodarka mieszkaniowa          683.924,39 zł
- administracja publiczna     7.562.809,18 zł
-  bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa      364.639,01 zł
- obsługa długu publicznego       925.346,34 zł
-  oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
  opieka wychowawcza              27.444.833,68 zł
- ochrona zdrowia         365.235,80 zł
- pomoc społeczna                    11.859.819,71 zł
- gospodarka komunalna         12.432.655,43 zł
- kultura i ochrona  
  dziedzictwa narodowego        1.531.096,09 zł
- kultura fizyczna      1.497.807,41 zł
- pozostałe wydatki  152.317,48 zł

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za rok 2013 burmistrz Łasku na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca br. 
otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

BurmisTrz Łasku oTrzymaŁ 
aBsoluTorium
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Realizacja wydatków inwestycyjnych to 
kwota 10.540.526,69 zł, co stanowi 15,56% 
wydatków ogółem. Plan i wykonanie poszcze-
gólnych wydatków inwestycyjnych przedsta-
wia załączona obok tabela.

Realizacja wydatków inwestycyjnych 
i bieżących była możliwa dzięki zasilaniu środ-
kami pozyskanymi z budżetu państwa, innych 
instytucji publicznych oraz środków w ramach 
UE. 

Szczegółowe informacje dotyczące spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 
oraz stosowne opinie dot. budżetu znajdują 
się na stronie www.bip.lask.pl w zakładce Bu-
dżet.<

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2013 rok

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Planowana
kwota na 2013

Plan po
zmianach na
31.12.2013

Wykonanie
na dzień

31.12.2013
 1  2  3  4  5  6  7

 010  01010  6050 Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów  0,00  268 000,00  267 834,07
 Dział 010  0,00  268 000,00  267 834,07

 600  60014  6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 
Zadanie: Przebudowa drogi nr 2319E Łask ul. Batorego

 0,00  20 000,00  20 000,00

 60016  6050 Budowa drogi w Kolonii Bilew  12 415,10  65 059,10  30 750,00
 60016  6050 Modernizacja ul. Lipowej w Okupie Małym  17 660,32  17 660,32  17 541,67
 60016  6050 Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Bałucz  12 753,50  12 753,50  11 049,50
 60016  6050 Utwardzenie dróg osiedlowych we wsi Wiewiórczyn  19 690,73  19 690,73  14 760,00
 60016  6050 Budowa ul. Łącznej, ul. Pięknej w Kolumnie  0,00  116 000,00  84 510,37

 60016  6050 Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów 
w Łasku  0,00  20 000,00  17 312,85

 60016  6060 Zakup wiaty przystankowej  0,00  6 212,00  6 211,50
 Dział 600  62 519,65  277 375,65  202 135,89

 700  70005  6050 Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej we 
Wrzeszczewicach  10 976,90  10 976,90  10 976,90

 Dział 700  10 976,90  10 976,90  10 976,90

 750  75011  6060 Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla 
potrzeb ewidencji ludności  5 000,00  5 000,00  4 993,77

 75023  6050 Podniesienie wersji Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
KSAT2000 do wersji KSAT2000i  0,00  100 000,00  96 186,00

 75023  6060 Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem 
gospodarki odpadami w gminie Łask  0,00  45 000,00  28 000,00

 75023  6060 Zakup oprogramowania – zarządzanie oświatą  0,00  5 500,00  5 499,99
 Dział 750  5 000,00  155 500,00  134 679,76

 754  75405  6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  0,00  40 000,00  39 960,00

 75412  6230

Termomodernizacja części garażowej w jednostce OSP 
Anielin
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych

 0,00  9 369,49  9 369,49

 75412
6050
6057
6059

Remont i zakup wyposażenia do Sali OSP w miejscowości 
Anielin  0,00  134 306,00 122 682,85

 Dział 754 0,00  183 675,49  172 012,34
 801  80101  6050 Termomodernizacja budynku SP nr 5 w Łasku  0,00  5 000,00  2 952,00

  

 80101  6050 Wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bałuczu  0,00  50 000,00  49 799,99

 80104  6050 Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Publicznym nr 5 
w Łasku przy ul. Jana Pawła II 11  0,00  12 000,00  11 099,50

 80104  6060 Zakup kuchni gazowej dla Publicznego Przedszkola nr 6 
w Łasku  0,00  5 300,00  5 287,77

 80148  6060 Zakup zmywarki w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku  0,00  5 000,00  5 000,00
 Dział 801  0,00  77 300,00  74 139,26

 852  85203  6050 Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łasku  0,00  80 000,00  35 219,00

 Dział 852  0,00  80 000,00  35 219,00

 900  90002
6050
6057
6059

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Orchowie, gm. Łask 1  064 380,06  1 064 380,06 1 063 437,56

 90002  6050 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2  0,00  86 250,00  85 935,10

 90002  6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych

 0,00  5 952,00  5 951,98

 90004  6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych

 0,00  5 507,12  5 507,12

 90015  6050 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Zielęcicach  6 070,07  6 070,07  6 070,07
 90015  6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łask  357 060,00  357 060,00  357 060,00

 90015  6050 Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul. Szkolnej do 
ul. Batorego  0,00  7 000,00  7 000,00

 90095  6057
6059

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø400 mm 
w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji 
Wodociągowej

 1 641 124,00  1 642 823,86 858 957,52

 90095  6050 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy 
Chabrowej w Łasku  230 000,00  154 000,00  152 215,71

 90095
 6050
6057
6059

 Modernizacja targowiska „Witaminka” w Łasku  370 582,60  345 582,60 285 575,25

 90095
 6050
6057
6059

 Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku 6 344 919,12  7 531 331,76 6 617 595,21

 90095  6050 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kolumnie ul. Ogrodowa  0,00  108 000,00  55 004,23

 90095  6060 Zakup i montaż urządzeń podczyszczających na wylotach 
kanalizacji deszczowej  0,00  200 000,00  10 021,75

 Dział 900  10 014 135,85  11 513 957,47  9 510 331,50

 921  92109
 6050
6057
6059

Modernizacja Domu Ludowego
w Kopyści wraz z zagospodarowaniem terenu  11 124,95  52 174,95  52 135,72

 92109  6050 Wykonanie placu zabaw w Woli Łaskiej  13 937,91  13 937,91  13 937,60

 92109  6050 Wymiana ocieplenia stropodachu w budynku Domu 
Ludowego w Łopatkach  13 829,52  13 829,52  13 800,60

 92109  6050 Modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Orchowie  20 409,83  16 202,52  15 000,74

 92109  6050 Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Woli Bałuckiej  8 037,03  8 037,03  8 009,76

 92109  6050 Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej we 
Wrzeszczewicach  5 477,87  5 477,87  5 355,50

 Dział 921  72 817,11  109 659,80  108 239,92

 926  92601  6050  Budowa trybun na boisku w Bałuczu  0,00  25 000,00  24 958,05

 Dział 926  0,00  25 000,00  24 958,05

 OGÓŁEM  10 165 449,51  12 701 445,31  10 540 526,69
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KRÓTKO 
O GMINIE ŁASK

ILE miejscowości liczy gmina Łask? 48. 
Gmina dzieli się na 31 sołectw (najliczniej-
sze – Wronowice, 801 mieszkańców,  naj-
mniejsze – Rembów, 53). Kolumna nie jest 
oddzielną miejscowością lecz dzielnicą Ła-
sku. Gmina ma powierzchnię 146,9 km kw., 
co stanowi 23,8 proc. powierzchni powiatu. 
W gminie mieszka 28 tys. osób, z tego 18 
tys. w samym Łasku. 
PRZEMySŁ – dominuje przemysł odzie-
żowy oraz stolarki budowlanej. Najwięk-
sze zakłady to: „Kastor” SA, Studio Mody 
Teresy Kopias i TDS, „Ł&K”, „Petecki”, 
„Magnus” oraz „Lupol”. W branży spożyw-
czej lideruje Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska, coraz bardziej na rynku liczy się 
browar „Koreb”.
WOjSKO – w Łasku i na terenie pobliskiej 
gminy Buczek istnieje od połowy lat pięć-
dziesiątych, ale największy rozkwit lotniska 
obserwuje się w ostatnich latach za sprawą 
stacjonujących tu F-16.
ZAByTKI – najcenniejsza jest kolegiata 
wzniesiona w XVI w., a także drewniany 
kościółek św. Ducha z 1666 r. (zdjęcie ni-
żej). Na uwagę zasługuje też układ urbani-
styczny Łasku z cenną zabudową małomia-
steczkową Starówki.
PRZyRODA – najcenniejsza jest rze-
ka Grabia z doliną będącą ostoją ptactwa 
i zwierzyny, ale wielkim atutem gminy są 
też lasy.
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Wieczorna część kongresu dotyczyła roz-
strzygnięcia konkursów „Market Roku” i „Dro-
geria Roku 2014”. W tym pierwszym, w kate-
gorii „duży sklep” zwyciężył market „Vobia-
no” z Łasku prowadzony przez Ninę i Andrzeja 
Obałka. W 2011 roku market ten otrzymał sta-
tuetkę „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” za dzia-
łalność, która w sposób szczególny przyczynia 
się do promowania i rozwoju powiatu łaskiego, 
a także za osobiste zaangażowanie i pomoc dla 
całej społeczności samorządowej powiatu.

Oto krótka rozmowa z właścicielem wy-
różnionego sklepu.
- Serdecznie gratuluję nagrody „Market 
Roku” w plebiscycie organizowanym przez 
„Wiadomości handlowe”. jakie czynniki 
złożyły się na ten sukces?
- Dziękujemy! „Market Roku” to konkurs ogól-
nopolski dwuetapowy, w którym brało udział 
ponad tysiąc sklepów, m.in. „Kaufland”, „Piotr 
i Paweł”, „Chata Polska”, „Spar”. W pierw-
szym etapie zostaliśmy zakwalifikowani do 
szóstki finalistów. Niespodziewanie w drugim 
etapie zwyciężyliśmy i statuetka przyjecha-
ła do Łasku. Dotychczas nikt z województwa 
łódzkiego nie zdobył takiego wyróżnienia. 
W konkursie były brane pod uwagę m.in.: kon-
kurencyjność na rynku, opinie klientów, profe-
sjonalizm załogi, wartość koszyka zakupowe-
go oraz wygląd marketu .
- Co było najtrudniejsze na początku drogi 
do własnego sklepu?
- Gdy zaczynaliśmy w 1997 roku, nie było go-
towych wzorców i rozwiązań. Wszystko two-
rzyliśmy sami. Nie obyło się bez błędów takich 
jak użycie nazwy „Stokrotka” i jej nie opaten-
towanie. W 1998 roku nazwa została zastrzeżo-
na przez inną firmę, dlatego musieliśmy zmie-
nić nazwę na „Vobiano”.
- Liczba marketów wzrasta z roku na rok, 
szczególnie w małych miastach, takich jak 
Łask. jaka jest Państwa recepta na utrzy-
manie klientów w obliczu bardzo trudnej 
rywalizacji z wielkimi, międzynarodowymi 
hipermarketami?
- Stała współpraca z  producentami markowych 
wyrobów daje nam możliwość robienia głębo-
kich promocji sięgających do 50% ceny, z cze-
go klienci bardzo chętnie korzystają. Szeroki 
asortyment - około 20 tysięcy pozycji marko-
wych produktów - zaspokajają potrzeby kon-
sumentów. Kolejnym naszym atutem jest ela-

Market „Vobiano” 
doceniony

Łaski market „Vobiano” otrzymał tytuł „Marketu Roku” w konkursie organizowanym przez branżowy 
magazyn „Wiadomości handlowe”. W poniedziałek 9 czerwca br. w stołecznym hotelu „Sofitel Victoria” 
odbył się Ogólnopolski Kongres handlu i Dystrybucji „Drogeria Roku i Market Roku 2014” - kluczowe 
spotkanie osób decydujących o kształcie polskiego handlu. jednym z głównych punktów wydarzenia było 
rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze sklepy spożywcze i drogerie w Polsce.

styczność w doborze oferty, reakcja na potrze-
by klienta. W naszych marketach „Vobiano” 
pojawiają się nowe asortymenty od lokalnych 
producentów, np. koszulki i spodenki gimna-
styczne, już niedługo pojawią się rajstopy „Gat-
ta”, co powoduje uzupełnienie naszej oferty 
handlowej. Mamy stałą, rzetelną załogę - więk-
szość pracuje powyżej 5 lat - która przyczynia 
się do naszego sukcesu. Rynek hipermarketów 
w Polsce odnotowuje spadki w sprzedaży. Jed-
ną z przyczyn tego jest coraz większa świado-
mość społeczna i wyedukowanie klientów, że 
„Biedronka”, „Kaufland”, „Carrefour” nie są to 
polskie markety, na co my, Polacy, zwracamy 
coraz częściej uwagę. 
- Lata biegną, konkurencja mnoży się w nie-
samowitym tempie, a Państwa sklep nadal 
należy do najchętniej odwiedzanych w re-
gionie. Ciężko było zbudować ten sentyment 
i przywiązanie klientów do łaskiego „Vobia-
no”?
- To niesamowite jak nasi klienci polubili 
„Vobiano”. Nie uważamy, że to sentyment 
lecz świadomy wybór. Klienci chcą być wi-
tani codziennie przez te same uśmiechnięte 
twarze. Zgrana załoga tworzy rodzinną at-
mosferę, którą udziela się klientom. Atrak-

cyjne ceny i bogaty asortyment dopełnia po-
trzeby konsumenta. Co do zaufania, to kon-
kurencja stosuje różnego rodzaju praktyki 
nie do końca uczciwe w stosunku do klienta, 
np. produkt w promocji jest tylko na bilbor-
dzie, brak natomiast w markecie. Niektóre 
markety muszą pracować na tzw. stałej mar-
ży, czyli promocja to nic innego jak obniżka 
marży na jednym produkcie, a podwyżka na 
drugim. Dla nas są to nieuczciwe praktyki, 
przynoszące tylko efekty krótkoterminowe. 
W dłuższym okresie klient nie daje się nabie-
rać na tego typu „promocje”. My nie mamy 
założonej polityki „stałej marży”, dzięki 
czemu zdobywamy coraz większe zaufanie 
wśród klientów. 
- jakie macie Państwo plany na 2014 
i 2015 rok? Czy dotychczasowa dynamika 
rozwoju utrzyma się?
- Nasze najbliższe plany to uruchomienie je-
sienią marketu w Goszczanowie. Zaczynali-
śmy jak niemowlak raczkować, w tej chwili 
jesteśmy na etapie „dojrzewania”, dlatego 
chcemy zwiększyć dynamikę naszego roz-
woju. Obecnie prowadzimy rozmowy o prze-
jęciu dwóch placówek znanej sieci.<

Rozmawiał: Dariusz Cieślak
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W trakcie spotkania Komisja oceniła sprawozdania roczne za rok 
2013: Inspekcji Weterynaryjnej w Łasku i Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej w Łasku oraz omówiła przygotowania do bezpiecznych wakacji 
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamiesz-
kania.

Ponadto przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łasku oraz 
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg przedstawili informacje o stanie 
bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie powiatu łaskiego.<

Dariusz Cieślak

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku
Uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany dot. 

zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych

Dziennik Ustaw RP z dnia 5.12.2013 r., poz. 1446
Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Z dniem 1 lipca 2014 r. 

Kartę parkingową wydaje się:
1)  osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:
   * znacznego, lub
   *  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku 

posiadania symboli: 04-O ; 05-R lub 10-N), mającej znacznie ogra-
niczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2)  osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacz-
nym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana 
karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia 
naruszenia sprawności organizmu.

3)  placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób nie-
pełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się

Kartę parkingową wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyj-
nej, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orze-
kania o niepełnosprawności:                
1) orzeczenia o niepełnosprawności
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
   -  wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.        

Kartę parkingową placówce,

zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnospraw-
nych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego po-

ruszania się, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, 
przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy 
czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełno-
sprawnych, wydaje się jedną kartę.

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, 
na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 
5 lat, a placówce - na okres 3 lat.

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu 
osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwo-
ści samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest 
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, 
który ją wydał.

Karta parkingowa traci ważność:

1) po upływie terminu ważności karty
2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, któ-
rej wydano kartę
3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał
4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę
5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę. 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów,
zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty.

nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.
Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Karta parkingowa może być na podstawie stosownego orzeczenia zawie-
rającego wskazanie, o którym mowa w pkt. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Do otrzymania pozytywnego zapisu we wskazaniach, w pkt. 9 orzecze-
nia, nie wystarczy tylko stwierdzenie znacznie obniżonej sprawności 
ruchowej. 

Opłata

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wpłacać na rachunek Po-
wiatu Łaskiego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach O/Łask 

02 9263 0000 0517 2451 2005 0001 lub w kasie Starostwa Powiato-
wego w Łasku, ul. Południowa 1, w godz. 8 - 14.<

K ARTA PARKINGOWA

KomIsja BezpIeczeńsTwa I porządKu 
w nowym składzie
W poniedziałek 7 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem 
starosty łaskiego Cezarego Gabryjączyka. 



Buczkowska truskawka-marką województwa łódzkiego

W dniach 28-29 czerwca 2014 roku w gminie Buczek
odbyła  się  impreza  plenerowa  pn.  „Buczkowska
truskawka  -  marką  województwa  łódzkiego". Patronat
nad  tegorocznymi  obchodami  objęli:  minister  rolnictwa  i
rozwoju  wsi   Marek  Sawicki,  wojewoda  łódzki  Jolanta
Chełmińska oraz marszałek województwa łódzkiego Witold
Stępień.

 Święto odbyło się w tym roku w ramach projektu pn.:
„Buczkowska  truskawka-marką  województwa
łódzkiego"” współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Łódzkiego  na  lata  2007-2013.  Impreza  od  6  lat  już  ma
rangę  imprezy wojewódzkiej.   Gminę  Buczek zaszczycili
swoją obecnością goście nie tylko z gmin i powiatów, ale
także województwa  i kraju.

W  tym  roku  gościliśmy   Cezarego  Grabarczyka  -
wicemarszałka  Sejmu  RP,  Marka  Sawickiego  ministra
rolnictwa  i  rozwoju  wsi,  Andrzeja   Biernata  -  ministra
sportu                           i turystyki, Jacka Marciniaka -
doradcę  gabinetu  politycznego  w  Ministerstwie
Gospodarki,  a  także  parlamentarzystów:  Mieczysława
Łuczaka, Artura Dunina, Marka Matuszewskiego, Cezarego

Projekt pn.: „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego”
 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
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Święto odbyło się w tym roku w ramach 
projektu pn.: „Buczkowska truskawka-mar-
ką województwa łódzkiego” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Impreza już od 6 lat ma rangę imprezy wo-
jewódzkiej. Gminę Buczek zaszczycili swoją 
obecnością goście nie tylko z gmin i powia-
tów, ale także województwa i kraju.

W tym roku gościliśmy Cezarego Grabar-
czyka - wicemarszałka Sejmu RP, Marka Sa-
wickiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
Andrzeja Biernata - ministra sportu i turystyki, 
Jacka Marciniaka - doradcę gabinetu politycz-
nego w Ministerstwie Gospodarki, a także par-
lamentarzystów: Mieczysława Łuczaka, Artu-
ra Dunina, Marka Matuszewskiego, Cezarego 
Tomczaka, Cezarego Olejniczaka, Andrzeja 
Owczarka. W Buczku gościła również Jolan-
ta Chełmińska - wojewoda łódzki, Witold Stę-
pień - marszałek województwa łódzkiego wraz 
z dyrektorami departamentów Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, Marek Mazur - przewod-
niczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Katarzyna Szczepaniak - dyrektor Biura Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych, przedstawicieli in-
stytucji i agencji rolniczych, Zbigniew Stasiak 
- zastępca prezesa WFOŚiGW, Waldemar Broś 
- prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mle-
czarskich, Dariusz Banachowicz - komendant 
wojewódzki Policji w Łodzi oraz przedstawi-
ciele władz powiatowych i gminnych, straży 
pożarnej oraz policji.

Andrzej Biernat, Cezary Grabarczyk, Ar-
tur Bagieński, Jan Śliwka, Zbigniew Stasiak, 
Włodzimierz Wojtaszek, Marek Mazur zgod-
nie z  uchwałą Rady Gminy Buczek otrzymali 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek. 

Buczkowska truskawka -
marką województwa łódzkiego

W dniach 28-29 czerwca 2014 roku w gminie Buczek odbyła się impreza plenerowa pn. 
„Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego”. Patronat nad tegorocznymi 
obchodami objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wojewoda łódzki 
jolanta Chełmińska oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Projekt pn.: „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego”
 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe 
„Dzikie Wino” ufundowało pobyt w ośrodku 
dla Honorowych Obywateli Gminy Buczek.

Jak co roku odbyło się kilka konkur-
sów związanych z truskawką. Osoby biorące 
udział w konkursie na najsmaczniejsze ciasto 
truskawkowe: Katarzyna Sobala, Agniesz-
ka Koper, Martyna Koper, Aneta Woźniak, 
Agnieszka Pawlak, Anna Izydorczyk, Sylwia 
Jędrasiak, Kamila Świątek, Iwona Świątek, 
Jolanta Izydorczyk, Beata Sobala, Magdale-
na Pacholec, Małgorzata Olszewska, Wiktor 
Olszewski, Elżbieta Gąsiorowska, Anna Ży-
chowska, Patrycja Żak, Jolanta Kowalczyk, 
Mariusz Pietrzak, Beata Strucka, Ewa Nie-
dzielska, Katarzyna Malinowska, Jarosław 
Sawicki, Małgorzata Ratajewska, Małgorzata 
Nowak, Sylwia Kędziak, Katarzyna Macu-
gowska. I miejsce zajęła Jolanta Izydorczyk 
(nagroda - robot kuchenny), II - Jarosław Sa-
wicki (sokowirówka), III - Kamila Świątek 
(elektryczna szczoteczka do zębów), IV - Jo-
lanta Kowalczyk (opiekacz), V - Martyna Ko-
per (sekator).

Nagrody główne w konkursie na naj-
smaczniejsze ciasto truskawkowe ufundowa-
li: Krajowa Rada Izb Rolniczych ze środków 
z Funduszu Owoców i Warzyw; Agencja Ryn-
ku Rolnego; gmina Buczek. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali nagrody pociesze-
nia - wyroby mleczarskie ufundowane przez 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku.

Osoby biorące udział w konkursie na na-
lewkę truskawkową: Światek Paweł, Bordo-
wicz Iwona, Gębarowska Jadwiga, Knul Iza-
bela, Pietrzyk Renata, Strucka Beata, Skow-
ronek Agnieszka, Niedzielska Ewa, Zawiasa 
Damian, Pogocka Teresa, Zawiasa Maciej, 
Strzelczyk Katarzyna, Kowalczyk Mariusz, 
Pyrek Janina, Bolonek Magdalena, Mikoła-

jewska Mariola, Świątek Iwona, Wodzyń-
ska Eugenia, Kwiatkowska Ewelina, Grącka 
Beata, Bordowicz Katarzyna, Opieczyńska 
Joanna, Malinowska Katarzyna, Arendt Mar-
cin, Olszewska Małgorzata, Olszewski Wik-
tor oraz Pogocki Paweł. I miejsce zajął Paweł 
Świątek (nagroda - sokowirówka), II - Izabela 
Knul (żelazko), III - Ewa Niedzielska (elek-
tryczna szczoteczka do zębów), IV - Eugenia 
Wodzyńska (sekator),

Nagrody główne w konkursie na nalewkę 
truskawkową ufundowała Krajowa Rada Izb 
Rolniczych ze środków z Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw, Agencja Rynku Rolne-
go oraz gmina Buczek. Nagrody pocieszenia 
w postaci toreb z dużą zawartością produktów 
mleczarskich zostały ufundowane przez Okrę-
gową Spółdzielnie Mleczarską w Łasku.

Odbył się również konkurs na najszybsze 
zjedzenie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. 
W konkursie udział wzięli zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy gminy. Pierwsze miejsce wśród pań 
zajęła Beata Pach - dyrektor Łódzkiej Izby Rolni-
czej natomiast wśród panów - Andrzej Szymanek 
-starosta powiatu wieruszowskiego.

Jak co roku, na boisku „Orlika” przy Ze-
spole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Pu-
blicznego w Buczku odbył się finał Truskaw-
kowej Ligi Gminy Buczek, w którym udział 
brały cztery najlepsze drużyny wyłonione 
podczas wcześniejszych rozgrywek.

Klasyfikacja końcowa finałowych rozgry-
wek:
1. Bachorzyn - kapitan Rafał Witusik
2.  Wichura Buczek - kapitan Michał Jakób-

czak
3.  Auto Komis Czestków - kapitan Rafał 

Szczepaniak
4.  Wola Buczkowska - kapitan Przemysław 

Dobroszek
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MODERNICACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Gmina Buczek na swoim terenie zmniejsza zjawisko wykluczenia cyfrowego poprzez realizację projektu pn.:
,,Internet  w  gminie  Buczek  oknem  na  świat”  w  ramach  Programu  operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  Oś
Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

W darmowe zestawy komputerowe zostało wyposażonych 140 gospodarstw domowych z gminy Buczek, jak
również  z  internetu  można skorzystać  w Gminnym Ośrodkiem Kultury i  Sportu,  w bibliotece  oraz  w świetlicach
środowiskowych znajdujących się w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie oraz w 7 strażnicach OSP (tj.
Brodnia,  Czestków,  Grzeszyn,  Gucin,  Luciejów,  Malenia  i  Wola  Buczkowska).  W  dodatkowy  sprzęt  zostały
wyposażone również szkoły z  gminy Buczek. 

W czerwcu br. została przeprowadzona modernizacja sprzętu komputerowego z pierwszego naboru.

T.K.

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Gmina Buczek na swoim terenie zmniejsza zjawisko wykluczenia cyfrowego poprzez realizację 
projektu pn. ,,Internet w gminie Buczek oknem na świat” w ramach Programu operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

W darmowe zestawy komputerowe zostało wyposażonych 140 gospodarstw domowych z gminy Buczek, jak również z internetu można sko-
rzystać w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, w bibliotece oraz w świetlicach środowiskowych znajdujących się w siedzibie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bachorzynie oraz w 7 strażnicach OSP (tj. Brodnia, Czestków, Grzeszyn, Gucin, Luciejów, Malenia i Wola Buczkowska). W dodat-
kowy sprzęt zostały wyposażone również szkoły z gminy Buczek. 

W czerwcu br. została przeprowadzona modernizacja sprzętu komputerowego z pierwszego naboru.
T.K.

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Najlepszym strzelcem został Tomasz 
Walczak z Bachorzyna, który zdobył 30 goli, 
a najlepszym bramkarzem - Paweł Szarzan-
kiewicz. Wszystkie finałowe drużyny otrzy-
mały puchary, dyplomy oraz po 16 kompletów 
dresów sportowych, a najlepszy strzelec i naj-
lepszy bramkarz otrzymali piłki. Nagrody zo-
stały ufundowane przez Urząd Marszałkowski 
- Departament Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz przez wójta gminy Buczek.

29 czerwca 2014 roku odbyła się II run-
da Mistrzostw Polski i II runda Pucharu Pol-
ski SUPER ENDURO. W kategorii Open 
zwyciężyli: 1. Paweł Kaim, 2. Karol Paśko,  
3. Michał Włodarczyk. W kategorii junior:  
1. Emil Juszczak, 2. Oskar Kaczmarczyk,  
3. Damian Magierowski. W kategorii Klasa 
B: 1. Dawid Nastula, 2. Tomasz Kujawiak,  
3. Artur Dziech. W kategorii Klasa C:  
1. Hubert Gałęski, 2. Paweł Bowarnek,  
3. Rafał Luberda. W kategorii Klasa Mło-
dzik: 1. Jakub Pawłowski, 2. Jakub Śniady, 
3. Piotr Owczarek. W kategorii Klasa Ko-
biet: Natalia Śniady

Około stu kolarzy (w tym pięć pań), głów-
nie z województwa łódzkiego, wystartowało 
do I Truskawkowego Wyścigu Rowerowego 
Buczek 2014. Trasa wiodła po bardzo dobrych 
asfaltach dróg gminnych i powiatowych, co 
dało efekt w postaci przeciętnych prędkości 
rządu 40 km/h - jak w profesjonalnym peleto-
nie. Zresztą wśród uczestników znaczna część 
to byli kolarze ścigający się nadal w formule 
Masters. Spora część uczestników to jednak 
prawdziwi amatorzy kolarstwa, którzy bez 
stresu i kompleksów podeszli do współza-
wodnictwa z „profesjonalistami”.

Gmina Buczek postarała się o właściwe za-
bezpieczenie trasy wyścigu, co zostało zrobio-
ne przez świetnie zorganizowanych strażaków 
z OSP Buczek, Malenia, Grzeszyn, Brodnia 
i Wola Buczkowska, wspieranych przez drużynę 
z Komendy Powiatowej Policji w Łasku. O wła-
ściwą oprawę zadbał wójt gminy Buczek Bro-
nisław Węglewski, nagrody ufundowane zostały 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych i wręczane 
osobiście przez Katarzynę Szczepaniak - dyrek-
tor Biura KRIR. Organizacją całości zajęli się 
członkowie Klubu Rowerowego Jastrzębie Ła-
skie.

W niedzielę 29 czerwca br. podczas Świę-
ta Truskawki odbyła się po raz pierwszy rywa-
lizacja siłaczy. Program składał się z typowych 
dla STRONGMENA konkurencji pokazowych, 
czyli: spaceru farmera na walizkach po 55 kg 
każda, wyciskanie hantli - 20 kg, wyciskanie 
sztangi na ławce poziomej oraz waga płaczu 
przodem - 20 kg . W rywalizacji, która rozpoczę-
ła się o godzinie 18, udział wzięło pięciu zawod-
ników - Paweł i Łukasz Wojciechowscy, Paweł 
Pawlik, Piotr Koliński, Włodzimierz Szkudlarek 
oraz ochotnik - Cezary Parada - mieszkaniec 
gminy. 

Pierwsze miejsce w konkursie STRONG-
MEN zajął W. Szkudlarek, drugie - C. Parada, 
a trzecie - P. Wojciechowski. Organizator -W. 
Henke wszystkim uczestnikom wręczył oko-
licznościowe dyplomy oraz drobne nagrody rze-
czowe. Fundatorem nagród była gmina Buczek. 

Na placu imprezy rozstawione były na-
mioty z truskawkowymi specjałami, stoiska 
promocyjne i  branżowe związane z produk-
cją truskawki. Zorganizowano również pokaz 
garncarstwa, który cieszył się dużym zainte-
resowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Chętni mogli ulepić własne naczynia z gliny. 
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych: 

przygotowano specjalnie dla nich przedsta-
wienie dla dzieci (kącik malucha), wesołe mia-
steczko oraz przejażdżki na kucach. Nowością 
była prezentacja kulinarna deseru kokosowo - 
waniliowego z truskawkami, w przygotowaniu 
którego pomagał wójt gminy B. Węglewski, 
jak również i przygotowany gulasz pieczarko-
wy ufundowany przez firmę Małgorzaty i Ma-
cieja Steców z Aleksandrówka. 

W sobotę na buczkowskiej scenie wystąpił 
zespół Respect, zespół Rafała Brzozowskiego, 
zespół Piersi, zespół Boney M, natomiast w nie-
dzielę - kabaret z Kopydłowa, zespół Michała 
Wiśniewskiego oraz Maryla Rodowicz.

Tegoroczne święto zorganizowane zosta-
ło w ramach projektu „Buczkowska truskaw-
ka - marką województwa łódzkiego”, na któ-
ry gmina Buczek jako jedyna gmina wiejska 
w województwie łódzkim otrzymała dofinan-
sowanie na promocję marki w wysokości pra-
wie 850 tysięcy złotych (na dwa lata po 425.
tys. zł). Dofinansowanie pochodzi z funduszy 
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (III Oś Priorytetowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2007-2013). 
Pieniądze przeznaczone zostały na organiza-
cję święta truskawki, jak również na działania 
związane z promocję truskawki i na nic inne-
go nie mogą być wykorzystane. Wspomniany 
projekt realizowany będzie przez dwa lata. 

Gmina Buczek ze swojego budżetu nie 
dokłada żadnych środków i nie osiąga żadne-
go zysku z tej imprezy. Największym sukce-
sem i zyskiem jest zadowolenie mieszkańców 
z udana zabawa, jak również faktyczne zyski 
w postaci zwiększonych obrotów w firmach, 
zakładach i sklepach. Ogromne rzesze ludzi 
przyjeżdżających na to święto przyczyniają 
się do tego.<

Truskawka...
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PODZIĘKOWANIA
Gospodarze gminy Buczek wyrażają serdeczne 
podziękowania dla partnerów za pomoc 
w organizacji imprezy pod nazwą „Buczkowska 
truskawka - marką województwa łódzkiego”. 
Wśród partnerów, bez których impreza nie 
miałaby takiego kształtu, należy wymienić:

- marszałek województwa łódzkiego - Witold Stępień 
- minister rolnictwa i rozwoju wsi - Marek Sawicki 
- FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
-  dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Roz-

woju Obszarów Wiejskich i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Ma-
ria Kaczorowska 

- dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi Maciej Kokotek
- Studio Media Film R. Krysiak
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Buczku 
- Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Porszewice 
- Firma Korbanek Tarnowo Podgórne 
- Państwo Maciej i Małgorzata Stec - Aleksandrówek
- Europejskie Centrum Gospodarcze Marian Janowski - Głowno
- Sprzęt-Kop-Gucin Rajmund Krakowski 
- Daniel Błoński - Bachorzyn
- OSM Łask - prezes Jerzy Skorek
- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - prezes Waldemar Broś
- Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek
- „LUPOL” Sp z o.o. - prezes Wojciech Pokora 
-  Bronisze Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy - prezes Karol  

Dobrowolski
- Firma IND-AGRO - Adam Chromik - Czestków A
- Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek - Krystyna Szymczak 
- Reklama od A do Z - Marek i Małgorzata Dolata - Łask 
- METERING - Anna i Witold Moder

Wydaniem publikacji o historii powstania kapliczek 
i krzyży w gminie Buczek zakończono w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Buczku realizację projektu 
„Kapliczkowo” w ramach programu Równać szanse 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt skierowany do gimnazjalistów z  gminy zainteresował grupę 
23 osób, którzy podczas półrocznej pracy doznali niezwykłych wrażeń. 
Młodzież spotykała się z mieszkańcami gminy, szukając informacji na te-
mat kapliczek i krzyży, organizowała zebrania mieszkańców w remizach 
strażackich, szkołach i świetlicach, zbierała dokumentację fotograficzną. 
Wszystko to służyło lepszemu poznaniu swojego miejsca zamieszkania 
i otworzeniu się na ludzi - o czym mówią sami uczestnicy.

Zebrane informacje chaotycznie spisywane podczas wywiadów 
opracowywano na warsztatach dziennikarskich odbywających się raz 
w miesiącu.

Udział w bibliotecznym projekcie to nie tylko praca, ale i atrakcyj-
ne wyjazdy, np. do Muzeum Etnograficznego oraz do galerii kapliczek. 
Młodzież chętnie zaangażowała się we wszystkie działania, a świado-
mość tego, że ich dziełem jest niezwykła książka, która trafi do wielu 
domów, dopełniła zadowolenie z udziału w projekcie.

Uczestnicy i biblioteka dziękują wójtowi gminy za dofinansowanie 
wydania wspomnianej publikacji, jednocześnie książnica zaprasza tych 
wszystkich, którzy chcą posiadać wspomnianą historię.<

Alicja hans

Szlakiem kapliczek i krzyży

- TOM-KOR w Buczku - Krzysztof Tomczyk
- TABOR - Bogdan Janeczek 
- Firma ORTUS - Janusz Fengler
-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
-„Dzikie Wino”- Stanisław Nastarowicz
- Zakład Wędliniarski w Czestkowie - Grzegorz Kępa
- Prywatny Punkt Weterynaryjny w Buczku 
- IMPEX Sp. z o. o.
- GRANUM Firma Nasienna 
- Alma - Józef Krawczyk
- Avon 
- Oriflame
- Społeczna Akademia Nauk Zduńska Wola 
- ANABUD A. Błońska 
- PPHU „Jontex” Piotr Jończyk 
- PTHU Proelite Łask Andrzej Długosz 
- Pracownia Poligraficzna „Intrograf” E. i J. Buss 
- Piotr Krysiak ANTICOR Bachorzyn 
- ARCONBUD Przed. Projektowo-Wykon. Łódź 
- PHU „Twój Dom”, Zelów, Marek Pluciński 
- P & P Investment M. Chęciński 
- B K Łask Krzysztof Białkowski 
- TAGRAF Bachorzyn 
- IZII D. Taborowska 
- GRENE Sklep Rolniczo-Techniczny, Buczek
- Budrem Agnieszka Pokorska -
- IRBIS Meble z pazurem, S. Grzelak, Buczek
- BUDGIPS Z. Borek 
- Sklep Kraina Zabawek „Euro-Toys” D. Kałuża 
- SERVO Firma Ochroniarska
- „WE DWOJE” SALA BANKIETOWA K. Tomczyk
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

 
Dziękujemy również jednostkom OSP i Policji oraz wszystkim, 

którzy pomagali przy organizacji imprezy.<

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski



lipiec 2014 r.

Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek pu-
blicznych są: 
-  organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 

ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego, czyli: fundacje, stowarzyszenia, ale też 
np. partie polityczne, związki zawodowe, or-
ganizacje pracodawców; nie będzie można jej 
zorganizować jako stowarzyszenie zwykłe, ale 
takie stowarzyszenie może powołać komitet 
społeczny

-  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego, czyli 
tzw. organizacje kościelne i wyznaniowe, spół-
dzielnie socjalne

-  minimum 3-osobowe komitety społeczne po-
wołane przez osoby fizyczne w celu przeprowa-
dzenia zbiórki publicznej (do tej pory ilość osób 
w komitecie nie była określona, ale zwyczajowo 
przyjmowano, że powinno ich być minimum 6).

Nowe przepisy wskazują, iż aby zorgani-
zować zbiórkę publiczną wystarczy przesłać do 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zgło-
szenie, a w przypadku komitetów obywatel-
skich - dodatkowo akt założycielski (dotychczas 
trzeba było wystąpić o zezwolenie). Zgłoszenia 
można dokonać drogą elektroniczną lub papie-
rową i jest ono bezpłatne. Informacje zawarte 
w zgłoszeniu oraz sprawozdania ze zbiórek będą 
publikowane na portalu zbiórki. gov.pl. 

Do zgłoszenia zbiórki drogą elektronicz-
ną potrzebny będzie podpis elektroniczny lub 
bezpłatny „profil zaufany”, czyli podpis elek-
troniczny przeznaczony do kontaktu obywate-
li z administracją. Założenie profilu wymaga 
założenia konta na portalu www.epuap.gov.pl 
oraz jednorazowej wizyty w takim urzędzie jak 
np. urząd skarbowy czy wojewódzki. Zniesio-
na została opłata skarbowa dla organizatorów 
zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań 
w prasie. 

Ustawa określa także, w jakich sytuacjach 
zbieranie ofiar w gotówce lub naturze nie jest 

zbiórką publiczną. Ważne jest, iż obecnie 
zbiórki przez przelewy można prowadzić bez 
dodatkowych formalności. 

Aktem wykonawczym powyższej ustawy jest 
rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji 
z 9 czerwca br. w sprawie wzorów dokumentów 
dotyczących zbiórek publicznych, które określa 
wzory czterech dokumentów a mianowicie: aktu 
założycielskiego komitetu społecznego, zgłosze-
nia zbiórki publicznej, sprawozdania z przepro-
wadzenia zbiórki publicznej oraz sprawozdania 
ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. 

Decyzje o zbiórkach wydane przed wej-
ściem w życie nowej ustawy nadal będą obo-
wiązywały, zbiórki te będą rozliczane na sta-
rych zasadach. 

Więcej informacji o nowych zasadach pro-
wadzenia zbiórek publicznych można znaleźć 
na stronie: www.mac.gov.pl/projekty/zbiórki-
-publiczne-po-nowemu<
     I. S 

Zbiórki publiczne po nowemu
 18 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zgodnie z którą 
zbiórką publiczną jest wyłącznie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, na określony, zgodny 
z prawem cel. Cele, na które można zbierać, określa art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(więc dość szeroko: np. działalność charytatywną, działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocji zdrowia, 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; ekologię) oraz na cele religijne. 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki skiero-
wany jest głównie do młodzieży. Ma na celu 
promowanie i wprowadzanie mody na życie 
bez uzależnień, pokazanie, że można bawić się 
bez alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych 
używek. W całej Polsce godzina 16 była punk-
tem kulminacyjnym - tzw. „Zrywem Wolnych 
Serc”. Przez 60 sekund wszyscy wybijali rytm 
bicia serca. Wcześniej starszy sierżant Katarzy-
na Staśkowska z KPP w Łasku opowiedziała 
o przedsięwzięciu oraz o programie PaT - Pro-
filaktyka a Ty.

OgólnOpOlski głOs

PROFILAKTYKI
14 czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyły się obchody 
Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, które zostały zorganizowane przez Komendę 
Powiatową Policji w Łasku wspólnie z  gminą Łask i Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łasku. W przedsięwzięciu wzięło udział około 70 osób.

Nie zabrakło również przedstawicieli 
władz samorządowych i instytucji zajmują-
cych się profilaktyką oraz uzależnieniami, 
ale najliczniejszą z  grup stanowiła młodzież 
wraz z nauczycielami i pedagogami. Ucznio-
wie, wspierani przez harcerzy przeszli ulicami 
miasta demonstrując i  skandując hasła pro-
filaktyczne i pokazując jednocześnie, moż-
liwość zabawy bez uzależnień. Kolorowego 
pochodu nie wystraszyła kapryśna pogoda. 
W strugach ulewnego deszczu, z uśmiechem 
na twarzach, choć przemoknięci - wszyscy 

dotarli do Łaskiego Domu Kultury. Tam po 
odczytaniu odezwy społeczności PaT nastąpił 
symboliczny Zryw Wolnych Serc - serc wol-
nych od uzależnień. Na scenie ŁDK pojawi-
li się artyści amatorzy, którzy przy akompa-
niamencie gitary śpiewali znane publiczności 
piosenki. Na koniec wszyscy uczestnicy na 
scenie odśpiewali hymn PaT „Nie wracajmy 
jeszcze na ziemię”.

Młodzież zadeklarowała już swój udział 
w kolejnych takich przedsięwzięciach. W tym 
miejscu należy również wspomnieć o inicjaty-
wie dyrekcji oraz pani pedagog z PG nr 2 w Ła-
sku - grupa młodzieży z tego gimnazjum ak-
tywnie uczestniczyła w przygotowaniach pla-
katów, transparentów. Ich głos zabrzmiał już  
13 czerwca podczas nocy profilaktyki spędzo-
nej w murach szkoły.<
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W I Gminnym Turnieju Piłki nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Sędziejowice wzięło udział aż 10 
drużyn z  gminy. już od wczesnych godzin po-
rannych niemal do wieczora, przy dużym upa-
le zawodnicy rywalizowali na gminnym sta-
dionie w Sędziejowicach. Potyczki turniejowe 
bacznie obserwowali kibice, którzy tego dnia 
licznie odwiedzili stadion w Sędziejowicach. 

Gra jednocześnie toczyła się w dwóch gru-
pach, z których najlepsze cztery drużyny prze-
chodziły do fazy pucharowej - tłumaczy Sławo-
mir Sobala, pomysłodawca i współorganizator 
turnieju. W rezultacie w pierwszym półfinale 
„Lichawa” zmierzyła się z ekipą „Old-Boys Sę-
dziejowice”. Po wyrównanej walce, w ostatnich 
minutach Old-Boysi przechylili szalę zwycię-

Jubileusz 65-lecia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sędziejowicach

Z zaświadczenia wydanego 27 maja 1949 r. przez Inspektorat 
Szkolny w Pabianicach wynika, że 18 maja 1949 r. Biblioteka 
w Sędziejowicach została zapisana w rejestrze bibliotek pod numerem 
97. Zapis ten świadczy o tym, że właśnie w tym roku sędziejowicka 
książnica skończyła 65 lat. Uroczyste świętowanie jubileuszu miało 
miejsce 24 czerwca 2014 r. w sali GOK w Sędziejowicach.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, a w szcze-
gólności: dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi - Barbara 
Czajka, dyrektor BP w Łasku - Bożenia Trocka-Dąbrowa, dyrektor MBP 
w Zduńskiej Woli - Sylwia Stasiak-Muzyka, dyrektor MBP w Świnicach 
Warckich - Monika Galankiewicz,dyrektor GBP w Górze Św. Małgo-
rzaty - Wanda Czekalska, z-ca dyrektora GBP Buczku - Regina Guzik, 
dyrektor GBP w Widawie - Aneta Krawczyk, a ponadto przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Łasku, LGD „Dolina rzeki Grabi” i innych 
stowarzyszeń, policji, straży, banku, kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz radni i sołtysi wraz władzami gminy. Szczególną 
grupę gości stanowili licznie przybyli przyjaciele biblioteki - osoby stale 
odwiedzające i wspierające gminną placówkę.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia przybyłych gości i składane przez 
nich gratulacje dla całej załogi GBP w Sędziejowicach. Następnie dy-
rektor Beata Magdziak zaprezentowała historię biblioteki, wspominając 
o ludziach i czasach, które bezpowrotnie przeminęły. Kolejnym punk-
tem programu był wzruszający występ najmłodszych dzieci z Zespołu 
Szkół w Marzeninie, wykonany pod czujnym okiem opiekuna grupy Jo-
lanty Siwek. Panie z zaprzyjaźnionych bibliotek czytały dla nich literac-
kie zgadywanki w ramach akcji „Czytamy Wszędzie”. Akcję czytania 
wspierał też ksiądz Mariusz Kiełbasa z Buczku. Po części literackiej na-
stąpił pokaz tańca mażoretek ze Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh” z Sę-
dziejowic, przygotowany przez kapelmistrz Annę Gronowską. Następ-
nie grupa młodzieży z programu „Równać Szanse” rozbawiła zebranych 
prezentując skecz obrazujący w humorystyczny sposób sędziejowickie 
realia, autorstwa Doroty Burzyńskiej. Po występach młodzieży przyszła 
kolej na prezentacje multimedialne informujące o działaniach biblioteki, 
które przygotował mistrz fotografii Zbigniew Goździk. 

 Niewątpliwą atrakcją jubileuszowych obchodów był okazały, błękitny 
tort w kształcie księgi, przybrany wstęgą w narodowych barwach. Uracze-
ni nim goście mogli w pełni uczestniczyć w spotkaniu autorskim z preze-

sem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, poetą Bolesławem 
Grobelnym, poświęconemu książkom, bibliotece i Sędziejowicom, o któ-
rych napisał wiele wierszy. Towarzyszący mu artysta wykonywał utwo-
ry muzyczne na… pile. Dźwięki smyczka wyciskały łzy w oczach zgro-
madzonych. Po oficjalnych uroczystościach odbyło się jeszcze spotkanie 
w siedzibie biblioteki poświęcone wspomnieniom z minionych lat oraz 
pozytywnym efektom Programu Rozwoju Bibliotek. 

Obchodzony po raz pierwszy tak donośnie jubileusz sędziejowickiej 
książnicy, w głównej mierze dzięki szczególnemu zaangazowaniu dy-
rektora GBP Beaty Magdziak, trwale zapisze się w pamięci uczestników, 
a także ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju tej placówki. W uroczy-
stości wzięli bowiem udział wszyscy partnerzy biblioteki, dając świadec-
two, że jest to instytucja, dzięki której życie duchowe lokalnej społecz-
ności staje się barwne i bogatsze. To ona upowszechnia literaturę, krzewi 
kulturę i patriotyzm, a w swoich działaniach także łączy pokolenia.< 

jerzy Kotarski
 wójt gminy

stwa na swoją korzyść i zwyciężyli 1:0. W dru-
gim półfinale zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, 
w których Colorfield Pruszków musiał uznać 
wyższość OSP Sędziejowice. W meczu o trze-
cie miejsce Colorfield pokonał Lichawę 3:1. 
W wielkim finale zmierzyły się drużyny „OSP 
Sędziejowice” i „Old-Boys Sędziejowice”. Gra 
była bardzo wyrównana, a emocji nie brako-
wało. Zwycięsko z tego pojedynku wyszli za-
wodnicy „OSP” wygrywając w rzutach karnych 
3:2. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie 
www.gminasedziejowice.eu .

Bezpośrednio po zakończeniu zawodów 
odbyło się oficjalne wręczanie pucharów i na-
gród dla najlepszych zespołów. Pamiątkowe 
puchary wręczył wójt gminy Sędziejowi-

ce Jerzy Kotarski, wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Wacławem Ułańskim, natomiast 
starosta łaski Cezary Gabryjączyk przekazał 
zawodnikom nagrody od powiatu łaskiego. 
Nagrody rzeczowe ufundował również Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. Organizatorzy tur-
nieju zagwarantowali także dwie nagrody in-
dywidualne. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Kamil Krawczyk z Colorfield Prusz-
ków (6 bramek), podczas gdy tytuł najlepsze-
go bramkarza otrzymał Dominik Janik z OSP 
Sędziejowice. Statuetki i nagrody rzeczowe 
dla wyróżnionych wręczyli fundatorzy: Ro-
bert Krankowski - właściciel sklepu Kranik 
oraz Marcin Stępniewski - właściciel firmy 
Colorfield.<

OSP Sędziejowice najlepsze w Turnieju o Puchar Wójta
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 Projekt "Poznajmy aktywnie lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach w 2014r. realizuje VII edycję
projektu pt. „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w  ramach
Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1.

Udział w projekcie bierze 11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn). Są to osoby: bezrobotne –
10 osób (8K, 2M), w tym 7 osób długotrwale oraz jedna osoba zatrudniona (1K) – rolnik, w
wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej tut. Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż w maju zostały
podpisane kontrakty socjalne z 11 uczestnikami projektu, którzy stanowią  grupę  docelowa
projektu.

Dnia  30.05.2014  r.  w  ramach  Zadania  4  Działania  o  charakterze  środowiskowym
zorganizowano  spotkanie  wprowadzające  (wielkanocne)  dla  BO  projektu  oraz  personelu
zaangażowanego  w  jego  realizację.  Podczas  spotkania  omówiono  główne  działania
zaplanowane w ramach projektu. Na spotkanie przygotowano poczęstunek oraz zakupiono
paczki żywnościowe. 

Obecnie w ramach realizacji Zadania 1 Aktywna integracja odbywają  się  warsztaty
grupowe  oraz  konsultacje  indywidualne  prowadzone  przez  doradcę  zawodowego  oraz
psychologa.
Cele spotkań grupowych(15h dydaktycznych) prowadzonych przez doradcę zawodowego:
- charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy
- dokumenty aplikacyjne
- rozmowa kwalifikacyjna
- przygotowanie IPD.
Cele spotkań grupowych (15h dydaktycznych) prowadzonych przez psychologa:
- trening kompetencji psychospołecznych
- zarządzanie czasem
- zarządzanie stresem
- rozwiązywanie konfliktów
- budowanie poczucia własnej wartości
- postawy asertywne.

Uczestnicy projektu korzystają również ze wsparcia finansowego w formie zasiłków
celowych  przyznawanych  zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  na  pokrycie  bieżących
potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie a także 4 BO (3K i 1M) wykonuje prace
społecznie użyteczne w jednostkach podległych gminie Sędziejowice.

Iwona Kaczmarek
pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wieluńska 7

98-160 Sędziejowice
tel./fax 043 67 715 81

e-mail:alaandry@wp.pl

Realizator projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach w 2014 r. realizuje VII edycję 
projektu pt. „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1.

Udział w projekcie bierze 11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn). Są to osoby: bezrobotne - 10 osób 
(8K, 2M), w tym 7 osób długotrwale oraz jedna osoba zatrudniona (1K) - rolnik, w wieku aktyw-
ności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej tut. Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż w maju zostały pod-
pisane kontrakty socjalne z 11 uczestnikami projektu, którzy stanowią grupę docelowa projektu.

Dnia 30.05.2014 r. w ramach Zadania 4 Działania o charakterze środowiskowym zorganizo-
wano spotkanie wprowadzające (wielkanocne) dla BO projektu oraz personelu zaangażowanego 
w jego realizację. Podczas spotkania omówiono główne działania zaplanowane w ramach pro-
jektu. Na spotkanie przygotowano poczęstunek oraz zakupiono paczki żywnościowe. 

Obecnie w ramach realizacji Zadania 1 Aktywna integracja odbywają się warsztaty grupowe 
oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego oraz psychologa.
Cele spotkań grupowych(15h dydaktycznych) prowadzonych przez doradcę zawodowego:
- charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy
- dokumenty aplikacyjne
- rozmowa kwalifikacyjna
- przygotowanie IPD.
Cele spotkań grupowych (15h dydaktycznych) prowadzonych przez psychologa:
- trening kompetencji psychospołecznych
- zarządzanie czasem
- zarządzanie stresem
- rozwiązywanie konfliktów
- budowanie poczucia własnej wartości
- postawy asertywne.

Uczestnicy projektu korzystają również ze wsparcia finansowego w formie zasiłków celo-
wych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na pokrycie bieżących potrzeb 
związanych z uczestnictwem w projekcie a także 4 BO (3K i 1M) wykonuje prace społecznie 
użyteczne w jednostkach podległych gminie Sędziejowice.

Iwona Kaczmarek
pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

tel./fax 043 67 715 81, e-mail:alaandry@wp.pl
Realizator projektu

Pierwszym zadaniem naszej grupy na Li-
twie było zwiedzenie Wilna, a szczególnie 
Ostrej Bramy, mogił polskich na Rossie oraz 
kościołów i cerkwi na Starym Mieście. Drugie-
go dnia rozpoczął się Festiwal Kultury Polskiej 
na Żmudzi. Laudańczycy oczekiwali zespołów 
w Kiejdanach i Datnowie, gdzie to Strażacka 
Orkiestra Dęta „Druh” z Sędziejowic, w dialo-
gu z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Szepieto-
wa i Szumowa, zapewniła muzyczną oprawę 
mszy św., sprawowanej w języku polskim i li-
tewskim. Dodatkowo mszę uświetnił organista 
Piotr Bobel z Chórem Konkatedralnym z Su-
wałk. Po występie wszystkie zaproszone or-
kiestry występowały w centrum Kiejdan, przed 
gmachem samorządu. Naszej orkiestrze towa-
rzyszyły mażoretki, które nowymi, turkuso-
wo-żółtymi strojami i białymi, sznurowanymi 
butami zwracały powszechną uwagę. Jednakże 
najwspanialsze widowisko w wykonaniu „Dru-
ha” miało miejsce na Starym Rynku w Kiejda-
nach, podczas którego okazało się, że nasi mu-
zycy potrafią koncertować, a jednocześnie da-
wać pokaz musztry paradnej, nie myląc żadnej 
z nut ani kroków, a pani kapelmistrz w tym cza-
sie bezbłędnie łapie podrzucaną z rozmachem 
batutę w narodowych barwach! Tłum zgroma-
dzony na Starówce był zachwycony. 

Kolejnym elementem składowym poby-
tu na Żmudzi było uczestnictwo w wystawie 
rysunków Artura Grottgera „Polonia” (1863) 
i „Lithuania” (1864-1866), zaprezentowanej 
w gmachu Centrum Wielokulturowego przez 
Instytut Polski w Wilnie. Ponadto podczas wy-
stawy kartonów Grottgera miała miejsca pro-
mocja tomiku poetyckiego „Sentymenty” Ireny 
Duchowskiej. Po kulturalnych atrakcjach przy-
szedł czas na chwilkę wytchnienia przed ko-
lejnymi koncertami. W parkowym amfiteatrze, 
w Kiejdanach, grupa Polaków uczestniczyła 
w Festynie „Znad Issy”, podczas którego po-
dziwialiśmy wszystkie zaproszone na Żmudź 
zespoły z naszego kraju. Widowisko było prze-
piękne, bowiem każdy zespól prezentował to, 
co bezcenne, najlepsze i prawdziwie polskie. 

Ostatni dzień pobytu przyniósł nam możli-
wość uczestniczenia w paradzie ulicznej Pola-
ków, a następnie w I Festiwalu Kultury Polskiej 
w Poniewieżu. Tutaj także chętni przybyli na 
widowisko mogli podziwiać występy wysokiej 
klasy. Naszą uwagę zwróciły tańce litewskich 
dzieci - rosnących miłośników polskiej kultu-
ry, bo tylko obcowanie z nią od najmłodszych 
lat zapewnić może przyjaźń i tolerancję między 
naszymi narodami. 

Uczestnictwo w Festiwalu Kultury Pol-
skiej przyniosło nie tylko wiele niesamowi-

tych wrażeń. Spotkanie z Litwą, „krajem lat 
dziecinnych” naszego narodowego wieszcza, 
przywołało poczucie narodowej dumy, tożsa-
mości narodowej, przypomniało wielkie, ale 
i haniebne momenty w naszej wspólnej histo-
rii (przemarsz wojsk Napoleona, czasy mło-
dości Adama Mickiewicza, twórczość Wła-
dysława Syrokomli, jak i zdradę Janusza Ra-

Projekt  „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014 r.

FESTIWAl KulTuRy POlSKIEj NA ŻMudzI
Strażacka Orkiestra Dęta „Druh” - prawdziwa „perła naszej gminy” - w pierwszych 
dniach czerwca koncertowała na Litwie. Muzycy zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie 
Polaków Kiejdan na XII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach oraz 
na I Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu. nasi orkiestranci, z kapelmistrzynią 
Anną Gronowska na czele, w towarzystwie prześlicznych mażoretek, po raz pierwszy 
publicznie dawali pokaz musztry paradnej, którym to z miejsca podbili serca widzów, 
a jednocześnie pozyskali zaproszenia, m. in. na Łotwę, do Mielca, Szumowa i Szepietowa, 
ze swoim bogatym repertuarem: koncertami, musztrą paradną i występami mażoretek, 
debiutującymi podczas pobytu na Żmudzi. 

dziwiłla, wielkiego hetmana litewskiego). Po-
nadto nasz pobyt zaowocował nawiązaniem 
wielu znajomości i przyjaźni, które będą za-
pewne kwitły wśród muzyków, gdyż zapew-
nią kolejne wyjazdy, wspólne koncertowanie 
i dalszy rozwój. Słowa podziękowania należą 
się pani Annie Gronowskiej, która nieustannie 
czuwała nad muzykami, mażoretkami i inny-
mi uczestnikami wyjazdu, a poza tym, syste-
matycznie pracuje nad rozwojem naszej or-
kiestry, wzbogaca jej repertuar i skład. Wyra-
zy wdzięczności kierujemy również w stronę 
radnych i wójta gminy Sędziejowice, Jerzego 
Kotarskiego, którzy ten wyjazd w znacznej 
mierze sfinansowali, czym przyczynili się do 
promocji naszego zespołu oraz gminy poza 
granicami kraju.<

Tekst: Beata Magdziak
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Dr inż. Grażyna Ojrzyńska z Uniwersyte-
tu Łódzkiego, niegdyś odpowiedzialna za parki 
i zieleń Łodzi (ogrodnik miasta) mówi o sadzeniu 
i pielęgnacji róż. Przed laty wprowadzała w mie-
ście różane rabaty, które przyjęły się i kolejne po-
wstają do dziś. Róże znakomicie zdobią miasta, 
dobrze się w nich czują i są właściwie wszędzie. 
Ostatnio większe różanki powstały m.in. w pobli-
żu zabytkowej willi Herbsta, w Parku Ocalałych 
na Bałutach i w rejonie Centrum Dialogu. – Mam 
nadzieję, że przykład Łasku pójdzie w Polskę 
– mówi dr Ojrzyńska, mając na myśli zarówno 
wielkie zainteresowanie różą, jak i hodowanie jej 
w miastach. 

„Jak powstają nowe odmiany róż” – to temat 
kolejnej krótkiej prelekcji dr. inż. Dariusza So-
chackiego. Tworzenie nowych odmian jest proce-
sem czasochłonnym i niełatwym, o czym świad-
czy fakt, że do wyselekcjonowania kwiatów z od-
miennymi cechami potrzeba ok. 1 mln nasion. 
Dlaczego mimo takiej różnorodności wciąż two-
rzone są nowe odmiany? Bo ludzie wciąż poszu-
kują nowych zapachów, barw, kształtów kwia-
tów, a ponadto chodzi o wyhodowanie krzewów 
bardziej odpornych na choroby czy trudniejsze 
warunki atmosferyczne. Polska z pewnością nie 
jest potęgą różaną, ale mamy rodzime odmiany, 
np. „Chopin”, wielką sławę zdobyli też tacy ho-
dowcy i znawcy tych kwiatów jak Wituszyńscy 
czy Żyła. 

Teraz w roli prelegenta mówiącego o du-
szy róży występuje dr Krzysztof Prawicki, na 
co dzień uniwersytecki chemik i łaski radny, 
uchodzący raczej za kostycznego naukowca, 
ale tym razem, zapewne za sprawą różanych 
zapachów unoszących się w całym ŁDK, 
przeistoczony w rozweselającego mędrca. 

II FestIwal Róż...

1) Konkurs poetycki „Róża w haiku”
Na konkurs wpłynęły 32 utwory.
I miejsce – Anna Piliszewska , godło Barokowy ornament , Wieliczka
II miejsce – Anna Sobczak, godło Tuwimatunima, Pabianice
III miejsce – Zofia Nowacka – Wilczek, godło Rosarium, Lublin

2) Konkurs fotograficzny „Dziecko i róża”
Na konkurs zgłoszono 18 prac wykonanych przez 7 autorów.
Ze względu na wyrównany poziom artystyczny jury postanowiło przyznać:
- III miejsce – Izabeli Liwińskiej z Sędziejowic
- 6 równorzędnych wyróżnień: Karolinie Niziołek z Pruszkowa , Kindze Klimczak z Ko-
lumny, Aleksandrze Madej z Kolumny, Katarzynie Mikołajczyk z Łasku, Agnieszce Marek 
z Łasku, Ewie Pielucha z Łasku

3) Konkurs na „najpiękniejszy ogród różany”
Przyznano wyróżnienie 4 osobom:
Elżbieta Krysiak z Karszewa
Krystyna Mianowska z Kolumny
Urszula Kłos z Łasku
Maria Wiśniewska z Łasku

4) Konkurs „Różane Stylizacje”
I miejsce - Patrycja Gustaw
wyróżnienie - Joanna Krawczyk
wyróżnienie - Magdalena Kelnerowska 

5) Konkurs „na najładniejszą różę” 
W dniu 5 lipca br. w Łaskim Domu Kultury podczas konferencji zorganizowanej w ra-

mach II Festiwalu Róż przeprowadzony został konkurs „Na najładniejszą różę”. Wspomnia-
na róża wybierana była przez uczestników konferencji z kwiatów dostarczonych przez plan-
tatorów z gminy Łask.

Każdy głosujący mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie różę. Do konkursu zgło-
szonych zostało 85 odmian róż. Łącznie oddano 149 głosów. Pierwsze miejsce zdobyła róża 
z numerem 71, która otrzymała 17 głosów. Róża pochodzi z plantacji pana Daniela Ślązaka 
z Łopatek Cegielni. 

10 lipca D. Ślązak wylosował spośród osób głosujących na jego różę we wspomnianym 
konkursie panią Kazimierę Nowak, której zostanie przekazany krzew róży. Natomiast pan 
Ślązak otrzymał nagrodę (komplet pościeli) dla plantatora, który wyhodował najpiękniejszą 
różę w 2014 r. Wspomniana nagroda ufundowana została przez firmę F.H. WOOL STAR A. 
Małecka, R. Jarecki spółka jawna z miejscowości Buk.<

Adam Synowiec

3

Mówi o naszych zmysłach, odczuciach i pięk-
nie, sięga po filozofię Hegla, by w sposób nie-
zwykle dowcipny dojść do chemicznego po-
zyskiwania olejku różanego i innych specyfi-
ków o tym zapachu, konkludując przewrotnie, 
że „jest to chemia typowa, ale nietypowa”, 
wzbudzając na sali co chwila salwy śmiechu. 
Funkcjonowanie naszych komórek receptoro-
wych to przejaw instynktu bardzo pierwotne-
go. Możemy rozróżnić – uwaga! – 10 tysięcy 
zapachów, ale gdzie nam do samca ćmy, który 
swoją samiczkę potrafi zlokalizować z odle-
głości 18 kilometrów! 

Po tym szokującym wykładzie chwila spo-
koju i refleksji, gdy Aleksandra Winkler opo-
wiada o róży jako elemencie ozdobnym w sztu-
ce użytkowej, której najstarszy wizerunek od-
kryto w pałacu w Knossos. A potem aspekt 
estetyczno-zdrowotny, czyli róża w kosmetyce 
– wykład K. Nowak z firmy AVON. Okazuje 
się, że w tej roślinie jest aż 130 związków, któ-
re trafiają m.in. do kremów, toników, mydełek, 
olejków, żeli i płynów. O dziwo – mają działa-
nie uspokajające, antyalergiczne, przeciwde-
presyjne, a nawet antybakteryjne. 

Konkursy, nagrody z różą w tle
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I na zakończenie króciutki film o produk-
cji róż w szkółce Haliny i Bogdana Papugów. 
Okazja niebanalna – 40-lecie pracy zawodo-
wej tej znanej i cenionej pary. Z okazji pięk-
nego jubileuszu burmistrz gratuluje i wręcza 
panu Bogdanowi okolicznościową statuetkę.

I na zakończenie – recital zespołu Michała 
Gajdy, łaskowianina, zaliczanego dziś do grona 
najlepszych akordeonistów. Gajda od dziecka 
przejawiał wielki talent muzyczny i już przed laty 
uświetniał wiele łaskich imprez. Tym razem dał 
koncert, po którym długo nie milkły oklaski...

*   *   *
 A niedziela, w pełnym lipcowym słońcu, 

upływała pod znakiem pikniku rodzinnego z różą 
w tle, który na rynku zainaugurowała Orkiestra 
Dęta z Drużbic, a zaraz potem na scenie doko-
nano uroczystego otwarcia imprezy z udziałem 
gospodarzy miasta, honorowej patronki Grażyny 
Błęckiej-Kolskiej, a także Miss Ziemi Łódzkiej. 
Łaską imprezę zaszczycił też sam marszałek wo-
jewództwa Witold Stępień, który podobnie jak na 
niedawnym Jarmarku Łaskim podkreślał olbrzy-
mie korzystne zmiany, jakie nastąpiły w mieście 
w ostatnich latach m.in. za sprawą środków unij-
nych. Właśnie łaski rynek z pięknie odnowioną 

Koreb
Intograf 
Kastor

Dzikie Wino
Teresa Kopias

Celpol
Kłak Sławomir. Zakład cukierniczy

Firma konfekcyjna „Kopka”
Dom Chleba

Kawiks
Kaufland

Opakowania bez pudła – Paweł Mataśka
Aves

Mrugalski & Mrugalski hurtownia alkoholi 
Młyn Zbożowy jerzy Łaszkiewicz i Synowie Sp. j.

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu. Bartosz Chinalski
Szkółka Krzewów Róż halina i Bogdan Papuga 
PPhU Elektrobud Instalatorstwo Marian janas

Fima ARTI Artur Świegocki
Columna Medica
Kolumna Park
herbaciarnia

Marzanna Grałka Pasmanteria „Szuflandia”
Ewelina Kępa  - carving (sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach)

Wydawnictwo  „Znak”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku 

TVP Łódź 
Dziennik Łódzki

Radio Łódź
Gitarownia.pl
MPWiK Łask

ZKM Łask
ZGM Łask

płytą i kamieniczką muzealną jest najlepszym 
dowodem tych korzystnych zmian w grodzie nad 
Grabią.

Następnie wręczono nagrody uczestnikom 
konkursów o tematyce różanej i rozpoczęły się na 
scenie występy. Gorącymi oklaskami nagrodzo-
no m.in. młodych artystów z Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Buczkowiacy”, Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dobroń” a także ŁDK.

Miłośnicy róż mieli okazję nie tylko do zaku-
pu tych pięknych krzewów, ale i poznania wielu 
hodowców ziemi łaskiej, mogli też uczestniczyć 
w warsztatach florystycznych i wielu konkursach. 

Sponsorzy i media

Na łaskim rynku nie brakowało też innych sto-
isk, np. z wypiekami pań z KGW Orchów, Sto-
warzyszenia Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola 
Stryjewska, Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
we Wrzeszczewicach czy wyrobami pensjona-
riuszy WTZ, można też było wzbogacić swoje 
łaskie zbiory kupując wydawnictwa oferowane 
przez punkt IT.

W samo południe ulicami Łasku przejechała 
kawalkada bryczek konnych, a po tej paradzie na 
terenie rekreacyjnym przy ul. Narutowicza od-
była się prezentacja pojazdów i koni z pokazem 
woltyżerki Grupy „VIP TEAM” z Gajewnik.

II Festiwal Róż przeszedł do historii. Był 
z pewnością imprezą udaną, wzbogacającą ofer-
tę kulturalną miasta w okresie lata. W ten sposób 
oddano jednocześnie hołd tym, którzy już w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w tych 
pięknych kwiatach dostrzegli olbrzymi poten-
cjał. To wówczas w centrum miasta znajdowały 
się setki krzewów róż, a jednoczesnie hodowcy 
z okolic stawiali pierwsze kroki w rozwijaniu 
swoich pachnących upraw.<

(RP)

B. Papuga (pierwszy z prawej)  
z okolicznościową statuetką
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Wyższa uczelnia zobowiązała się m.in. do:
-  zapraszania uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarze-

niach odbywających się na PŁ (wykłady, debaty, dyskusje) 
-  współpracy przy realizacji projektów naukowych realizowanych 

przez PŁ (konferencji, sesji naukowych, obozów studenckich  
i wycieczek) 

-  umożliwiania uczniom uczestnictwa w przeprowadzanych przez 
pracowników naukowych wykładach poświęconych wybranym za-
gadnieniom z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych

-  objęcia systemem konsultacji przez pracowników PŁ szczegól-
nie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad  
przedmiotowych

-  współpracy studentów i młodzieży w ramach kół zainteresowań 
-  udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycz-

nych PŁ 
-  współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny nauk ści-

słych i popularyzacji nauki 
-  umożliwienia uczniom korzystania z czytelni bibliotek PŁ.

Ponadto przynajmniej raz w semestrze pracownik naukowy PŁ 
zorganizuje na terenie szkoły zajęcia popularyzujące określoną wcze-
śniej dziedzinę nauk ścisłych.

Do chwili obecnej w ramach podpisanego porozumienia odbyły 
się zajęcia z informatyki, matematyki, laboratoria z mechatroniki na 
PŁ oraz pokaz robotyki i mechatroniki na terenie szkoły. 

W zajęciach z informatyki uczestniczyła grupa 14 uczniów gim-
nazjum głównie z klasy trzeciej i drugiej. Ćwiczenia odbywały się od 
marca do czerwca, co drugi poniedziałek i trwały trzy godziny lek-
cyjne. Niektóre tematy zajęć to: Web Developing, Ochrona danych , 
Bazy danych, C#, NET, C#,SQL Server, MySQL, zapis/odczyt XML. 
Na zakończenie gimnazjaliści napisali kolokwium, a trzech najlep-
szych otrzymało nagrody ufundowane przez PŁ.

W zajęciach z matematyki uczestniczyły dwie grupy: gimnazjalna 
i licealna. Uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności ma-
tematycznych z użyciem GeoGebry. Grupa gimnazjalna licząca 14 
uczniów wzięła udział w czterech dwugodzinnych ćwiczeniach pro-

Obiecujaca współpraca
zSO w Kolumnie - Politechnika Łódzka
W minionym roku szkolnym Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Kolumnie rozpoczął 
współpracę z Politechniką Łódzką.

wadzonych przez dr J. Kucner/dr S. Jagodzińskiego. Uczniowie mie-
li możliwość poznania zastosowań matematyki w życiu codziennym 
(programowanie liniowe). Grupa licealna licząca 10 uczniów wzięła 
udział w czterech trzygodzinnych ćwiczeniach prowadzonych przez 
dr K. Kisiel/dr B. Świątek. Licealiści poznali liczby zespolone oraz 
poszerzali swoje wiadomości z zakresu pochodnych funkcji. 

W marcu odbył się w szkole specjalnie przygotowany pokaz 
mechatroniki i robotyki. Prezentacje poprowadzili pracownicy Wy-
działu Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki: 
dr inż. Krzysztof Smółka, dr inż. Marcin Lefik, mgr Konrad Szu-
migaj. Uczniowie poznali wiele pojęć technicznych w tym pojęcie 
mechatroniki. Wykładowcy pokazali niektóre urządzenia działające 
w oparciu o zasady mechatroniki. Duże zainteresowanie wzbudził po-
kaz robotów własnej konstrukcji zaprezentowany przez studentów PŁ 
zrzeszonych w Kole Naukowym Robotyki „SKANER” działającym 
pod opieką dr inż. Grzegorza Granosika. Uczniowie mogli nie tylko 
obejrzeć roboty, ale również sterować nimi, co wcale nie było proste. 
Studenci zaprezentowali również wykonaną przez nich drukarkę 3D.

W czerwcu grupa 15 uczniów gimnazjum i liceum uczestniczyła 
w pięciogodzinnym laboratorium mechatronicznym PŁ.

W ramach współpracy w marcu Zespół Szkół w  Kolumnie podpi-
sał umowę o udziale w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogól-
nego” realizowanym Przez Politechnikę Łódzką i ORE. Szkoła testu-
je e-podręcznik do matematyki na dwóch poziomach edukacyjnych, 
tj dla gimnazjum (koordynator A. Świtalska) i liceum (koordynator  
A. Wolska). Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć w wymiarze 
7 godzin w miesiącu, dzielą się spostrzeżeniami i uwagami co do tre-
ści zawartych w e-podreczniku, jego formy, strony informatycznej. 
Ich i swoje uwagi odnotowują koordynatorzy w dziennych kartach za-
jęć, które następnie przekazywane są do koordynatorów merytorycz-
nych. W dniu 26.06.2014 r. grupa licealistów pod opieką dyrektor Ha-
liny Wawrzyniak-Lichej i Agnieszki Wolskiej wzięła udział w konfe-
rencji poświęconej e-podręcznikom, na której został zaprezentowany 
w całości podręcznik z matematyki do klasy pierwszej na poziomie 
podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej. Pani Wolska została popro-
szona o przedstawienie pierwszych doświadczeń w pacy z e-podręcz-
nikiem. Uczniowie LO udzielali licznych wywiadów telewizyjnych, 
radiowych i prasowych dzieląc się opiniami na temat testowanego 
podręcznika. W konferencji udział wzięli m.in.: wiceminister edu-
kacji Ewa Dudek i łódzki kurator oświaty Jan Kamiński. Uczniowie 
ZSO w Kolumnie polecają stronę www.epodreczniki.pl, na której są 
umieszczane kolejne e-podręczniki nie tylko do matematyki.<
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Kto 29 lipca czytał gubernialną „Kronikę 
Piotrkowską”, ten dowiedział się o wybuchu 
wojny serbsko-austriackiej. Na drugi dzień 
pojawiły się w Łasku obwieszczenia o rosyj-
skiej mobilizacji: „Manifest Najwyższy, z Bo-
żej Łaski My Mikołaj Drugi, Cesarz i Samo-
władca Wszechrosji, Król Polski, Wielki Ksią-
żę Finlandzki, etc. etc.” zapewniał swoich 
poddanych, że będzie bronić jedności swego 
cesarstwa przed germańskim najeźdźcą. A po-
tężnych wrogów miał aż dwóch - Cesarstwo 
Niemieckie i Cesarstwo Austro-Węgier. 

Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji  
1 sierpnia. Następnego dnia wojska niemiec-
kie przekroczyły nie bronioną granicę Kró-
lestwa koło Kalisza. Granicę między Króle-
stwem a Galicją przekroczyła armia austriac-
ka, a z nią Piłsudski z batalionem strzelców. 
5 sierpnia Rosjanie ewakuowali swoje urzędy 
z Częstochowy, 9 z Kielc, a dwa dni później 

z Piotrkowa i Łasku. Niemcy, którzy zbom-
bardowali i spalili Kalisz, zajęli potem Będzin 
i Częstochowę. 11 sierpnia Austriacy weszli 
do Kielc, a dwa dni potem Niemcy do Piotrko-
wa, rozwijając natarcie w kierunku na Łódź. 

Mieszkańcy Łasku z trwogą ale i z zacie-
kawieniem oczekiwali wejścia Prusaków do 
miasta. Pierwszy raz stało się to prawdopo-
dobnie 18 sierpnia, gdyż dzień później łódz-
kie pismo „Rozwój” zamieściło na swoich 
łamach taką lakoniczną informację: „Do Pa-
bianic wszedł podjazd złożony z 8 koni, sześć 
pojechało do Rydzyn, a dwóch do Łasku”. 
To pierwsza oficjalna wzmianka o naszym 
mieście z tamtych wojennych dni. Większe 
oddziały przeszły bez walki przez Łask 21 
sierpnia kierując się dalej na Pabianice. Była 
to piechota, kawaleria i artyleria. Zdarzenie to 
odnotowała „Nowa Gazeta Łódzka”. 

27 sierpnia Rosjanie przeszli do natar-
cia i wyparli Niemców z Pabianic 
i Łasku. Przywrócono też, zerwaną 
wcześniej, komunikację telefoniczną 
pomiędzy Łodzią a Pabianicami, Ła-
skiem i Zduńską Wolą. 

 Pod koniec września znowu ru-
szyła ofensywa wojsk państw cen-
tralnych. Niemcy z powrotem zaję-
li Piotrków, Łask i Pabianice, a na 
południu armia austriacka odrzuciła 
Rosjan aż za San. Wchodząc do Ła-
sku Niemcy powołali tzw. wojenną 
komendanturę miasta. Tak postępo-
wali niemal we wszystkich powia-
towych miastach zajmowanych na 
terenie Królestwa. W październiku 
mogli łaskowianie po raz pierwszy 
obserwować na niebie wojskowy sa-
molot: „Dziś w nocy od strony Sie-
radza szybował nad Łodzią aeroplan 
niemiecki” - donosił 29 października 
„Rozwój”. Ciekawe, że mimo dzia-
łań wojennych, wychodziły i to dość 
regularnie, łódzkie gazety. Dzień po 
tym wydarzeniu nastąpiło kolejne 
uderzenie armii rosyjskiej. Niemcy 
wycofali się z Pabianic, do których 
wjechali kozacy dońscy, a 1 listopada 
uciekli również z Łasku. Z tych walk 
pochodzą groby ich żołnierzy na 
cmentarzu w Zamościu pod Łaskiem 
i w lesie koło zajazdu „Na Półboru” 
pod Sieradzem.

100 lat temu wybuchła I wojna światowa

paMiĘTNE dNi
Lato 1914 roku było wyjątkowo upalne i gdyby nie wieść 
o zamachu w Sarajewie, łaskowianie dalej cieszyliby się tą 
wspaniałą kanikułą. W lipcu stało się już jasne, że będzie wojna. 
Panienki z dobrych rodzin kształcone na pensjach w Łodzi 
i Warszawie pośpiesznie wracały do swoich domów. 

 W czasie działań do końca 1914 roku 
Łask wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. 
Na szczęście miasto nie ucierpiało na sku-
tek działań wojennych. Nie przeżyło żadnej 
większej bitwy, a przechodzące wojska zaj-
mowały się co najwyżej plądrowaniem skle-
pów. 

 Na początku 1915 roku, po zajęciu na 
dobre ziemi łaskiej przez wojska państw cen-
tralnych, powiat łaski przestał istnieć. Jego 
część północną przyłączono do znajdującego 
się pod okupacją niemiecką powiatu łódzkie-
go, a część południową do powiatu piotrkow-
skiego, który okupowali Austriacy. Granica 
stref koło Łasku przebiegała mniej więcej po 
linii Marzenin - Buczek - Ldzań. 

Gdy wiosną 1915 roku zainstalował się 
w Piotrkowie Departament Wojskowy Na-
czelnego Komitetu Narodowego, zaczęły 
do Łasku docierać informacje o legionach 
polskich walczących u boku armii austriac-
kiej. „Rodacy! Czas wstać i brać oręże! De-
partament Wojskowy Naczelnego Komitetu 
Narodowego wzywa wszystkich Polaków, 
zdolnych do służby wojskowej, do Legio-
nów Polskich” - głosiła ulotka przywożona 
do Łasku z Piotrkowa. I wielu synów ziemi 
łaskiej poszło do tych legionów, wielu ginęło 
nad Styrem czy w Karpatach. Byli tacy, co 
przeżyli walcząc potem w wojsku polskim na 
froncie bolszewickim. 

 W zbiorach pamiątek mojej babki Jani-
ny Wałęskówny zachowały się z tamtych lat 
dwie fotografie nieznanych legionistów po-
chodzących z Łasku lub jego najbliższej oko-
licy. Może ktoś z czytelników „Panoramy” 
rozpozna w nich swoich bliskich i opowie ich 
losy ocalając w ten sposób od zapomnienia 
bohaterstwo tych młodych chłopców, którzy, 
nie chcąc nic w zamian, swój życia los na 
stos rzucili.< 

Andrzej Sznajder
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Nasze drogi kochane

Z czasem, gdy pojawili się pierwsi rolnicy, a potem stali mieszkańcy 
zasiedlający zwykle tereny wyżynne nad rzekami czy zbiornikami wod-
nymi, zaczęły też powstawać solidniejsze drogi. Dlaczego? Trzeba było 
przecież dotrzeć na pole czy łąkę, dostarczyć budulec na chatę. W okre-
sie kształtowania się państwowości sprawa była znacznie poważniejsza 
- książę czy król chcieli utrzymywać łączność z najważniejszymi groda-
mi. Z sieradzkiego zamku wojowie i książęcy urzędnicy podróżowali do 
Łęczycy i Piotrkowa, w ten sposób rodziły się ważne trakty i przeprawy 
przez rzeki. Zapewne i przez średniowieczny Łask wiodły takie waż-
ne drogi służące przede wszystkim przedstawicielom władzy, Kościoła 
i kupcom.

Łask leżał na skrzyżowaniu ważnych dróg, ale nie przypominały one 
niczym dzisiejszych arterii komunikacyjnych. Właściwie dopiero w XIX 
stuleciu zaczął się kształtować nowoczesny układ dróg, na których poja-
wiły się nie tylko wielkie oddziały wojsk zaborcy, ale i dyliżanse poczto-
we regularnie dostarczające ważne przesyłki. Z czasem, gdy rosła potęga 
Łodzi przemysłowej, powiązanej ściśle m.in. z fabrykami i warsztata-
mi Zduńskiej Woli, traktem rządowym transportowano także bawełnę, 
a potem tkaniny i wyroby gotowe. A że wydolność takiej arterii była 
niewielka, u progu XX w. car Rosji zgodził się łaskawie na zbudowa-
nie linii kolejowej przez Łódź aż do Kalisza. Stała się ona znakomitym 
uzupełnieniem tradycyjnej drogi, do tego mającym olbrzymie znaczenie 
militarne, co w przededniu I wojny światowej miało swoją wagę.

Właściwie do ostatniej wojny główny szlak drogowy ze wschodu na 
zachód wiódł przez centrum Łasku, śladem dzisiejszej ulicy Warszaw-
skiej. Jadący z kierunku Piotrkowa do Sieradza musieli przejechać przez 
łaski rynek, stąd mogli udać się także na Wieluń. Dopiero gdy zbudowa-
no obwodnicę miasta przebiegającą w pobliżu dzisiejszego parku miej-
skiego, ruch tranzytowy zaczął omijać centrum miasta.

Teraz jesteśmy świadkami jeszcze ważniejszej zmiany dla miasta: 
lada moment oddany zostanie do użytku kolejny odcinek drogi ekspre-
sowej S-8, tym razem od węzła „Róża” do węzła „Łask”, a na początku 
przyszłego roku gotowy ma być cały fragment tej arterii przebiegający 
przez woj. łódzkie. Wtedy Łask zyska faktycznie kolejną obwodnicę, bo 
ruch tranzytowy z czasem przeniesie się na wspomnianą drogę ekspreso-
wą, odciążając w ten sposób zatłoczone drogi wiodące dziś przez Łask.

Zatem już niedługo nasze miasto znajdzie się z boku ważnego szlaku 
drogowego. To z pewnością dobre rozwiązanie, pozwalające odetchnąć 
szczególnie tym mieszkańcom, którzy żyją w pobliżu dzisiejszych dróg 
tranzytowych. Widać zatem jak na dłoni, że musiało minąć sporo lat, by 
miasto „odsunęło się” od arterii, które dla wielu łaskowian stały się, nie-
stety, przekleństwem.<

Stanisław Barcz 

nawet w najdawniejszych czasach, gdy w okolicach dzisiejszego Łasku dominowały potężne lasy i bagna, żyjący na 
tych terenach nieliczni myśliwi-wędrowcy korzystali z licznych ścieżek i dróg. Te ostatnie były oczywiście bardzo 
prymitywne, ale w tamtych czasach doskonale spełniały swoją rolę, gdyż pozwalały suchą nogą dotrzeć w rejony, 
w których znajdowało się pożywienie, czyli zwierzyna.
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Kolegiata w 1919 roku
Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała łaska kolegiata w XVI wieku, gdy 

mieszczanom ukazały się świeżo wzniesione mury, ale musimy sobie zda-
wać sprawę z tego, że dzisiejszy kształt świątyni jest nieco odmienny od 
tego pierwotnego. Różnorodne nieszczęścia, jakie w ciągu wieków nawie-
dzały Łask, szczególnie pożary i wojny, odciskały piętno na tych murach. 
Prezentowana fotografia zabytkowej świątyni z 1919 roku, a więc niemal 
sprzed wieku, pokazuje, jak olbrzymie zmiany zaszły choćby w samym oto-
czeniu. Wtedy kolegiatę otaczał solidny parkan, po którym nie ma dziś 
śladu. Jakże inaczej wyglądała też elewacja kościoła, szczególnie gdy się 
ją porównuje do tej dzisiejszej, a więc po renowacji i zmianach, jakie za-
proponowali konserwatorzy.

Jedno jest pewne, nawet najszacowniejsze zabytki zmieniają się w cią-
gu wieków, choć nam się czasami wydaje, że jest zupełnie inaczej…<

(Saw)

Na 
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku (Kolumnie), w obrębie 2,  
przy ul. Bocznej i Brackiej, przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych numerami:

 
nr 19 o powierzchni 1069 m2, SR1L/00004741/2

 cena wywoławcza - 72.652 zł - wadium w wysokości - 7.265 zł 
nr 18 o powierzchni 2097 m2, SR1L/00004444/0

 cena wywoławcza -142.508 zł - wadium w wysokości - 14.251 zł 

Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2014 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 na obszarze zadrzewionym”. 

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 11 sierpnia 2014 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem peł-
nomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy prze-
noszącej własność.
5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst 
jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).

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 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

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku (Kolumnie), w obrębie 5, przy ul. Swojskiej,  
przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne, oznaczonych numerami:

 
nr 280/1 o powierzchni 1300 m2, SR1L/00002692/9

 cena wywoławcza - 123.210 zł - wadium w wysokości - 12.321 zł 
nr 280/2 o powierzchni 1300 m2, SR1L/00002692/9

 cena wywoławcza - 123.210 zł - wadium w wysokości - 12.321 zł 

Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2014 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku (Kolumnie) pomiędzy  
drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 15 września 2010 r. uchwałą nr L/527/10  

w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną. 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. 
O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.
2.Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem peł-
nomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
3.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
4.Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia 
środków na konto gminy. 
5.Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6.Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst 
jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758). Nabycie gruntów przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych, 
jeżeli wymagają tego przepisy w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wy-
maga takiego zezwolenia.

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 676-83-41. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip,lask.pl
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16 kwietnia bieżącego roku na boiskach 
w Zduńskiej Woli odbyły się zawody rejonowe, 
po których to właśnie I LO z Łasku świętowa-
ło zwycięstwo, pokonując ekipę gospodarzy, 
z Sieradza, oraz w finale wynikiem 1:0 druży-
nę z Wieruszowa. Tą wygraną łaska drużyna 
zapewniła sobie występ w ostatnim już etapie 
rozgrywek - o mistrzostwo województwa.

 Zawody rozegrane zostały 28 kwietnia na 
„Orlikach” w Łasku oraz w Kolumnie i cie-
szyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
kibiców. Chłopców z łaskiego LO mimo, że 
byli gospodarzami, nie stawiano w gronie fa-
worytów. Jako, że był to już ostatni etap, brało 
w nim udział 6 najlepszych drużyn z całego 

województwa łódzkiego. Piłkarze z Łasku po-
konali w grupie ekipę z Pabianic (4:2) oraz 
z Kleszczowa (2:1). Wygrywając te dwa me-
cze chłopcy znaleźli się w finale, czym spra-
wili ogromną niespodziankę. W drugiej gru-
pie rywalizacja przebiegała pomiędzy druży-
nami Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego 
oraz Łodzi.

Ostatnimi przeciwnikami I LO z Łasku 
była uważana za faworyta całego turnieju dru-
żyna z Łodzi, która wcześniej w swojej gru-
pie pokonała Łowicz i Tomaszów Mazowiec-
ki. Mecz finałowy był bardzo zacięty, o czym 
świadczy fakt, iż o wszystkim zadecydowa-
ła dogrywka. Po regulaminowym czasie gry 

Sukces piłkarzy z I lO
Finały rozgrywek o mistrzostwo województwa łódzkiego w piłce nożnej chłopców ze 
szkół ponadgimnazjalnych pierwszy raz odbyły się w naszym mieście, co było zasługą 
dobrej postawy i wielu zwycięstw licealistów z I LO we wcześniejszych etapach tego 
turnieju. nasi piłkarze pod wodzą Marka Aulaka jesienią 2013 r. wygrali zawody 
powiatowe, czym zagwarantowali sobie grę na szczeblu rejonowym.

 W okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014 roku w SOSW realizo-
wano partnerski, międzynarodowy projekt „Czas wolny i uroczystości” 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partner-
skie Projekty Szkół. Był on realizowany przy wsparciu finansowym Ko-
misji Europejskiej. 

Ośrodek współpracował ze szkołami specjalnymi z trzech krajów: 
Ysgol Maes Y Coed w Walii, Mapledown School w Anglii i Av.Lutfi Er-
gokmen Ozel Egitim Orta Okulu w Turcji. W podanym okresie odbyły 
się cztery wyjazdy do szkół partnerskich. Również goście z tychże pla-
cówek odwiedzili Ośrodek w Łasku. W czasie wizyt uczestnicy projektu 
mieli okazje celebrować ważne uroczystości odbywające się w krajach 
partnerskich: Dzień św. Dawida (Walia), Dzień Dziecka (Turcja), Święto 
Ognia (Anglia), doświadczać sposobów aktywnego spędzania czasu wol-
nego przez tamtejszych uczniów, nauczycieli, jak i społeczność lokalną. 
Uczestniczyli także w zajęciach szkolnych, w spotkaniach z władzami 
miasta, poznawali tradycyjne potrawy i kulturę. 

było 2:2 i obie ekipy były tak samo głodne 
sukcesu. W drugiej połowie dogrywki kapitan 
naszej drużyny Patryk Niciak pięknym i za-
skakującym rywali uderzeniem przelobował 
bramkarza gości ustanawiając wynik meczu 
na 3:2. Był to zwycięski strzał, po którym 
chłopcy z I LO odnieśli historyczne zwycię-
stwo i zostali mistrzami województwa łódz-
kiego. Tym samym znaleźli się w pierwszej 
16. najlepszych szkolnych drużyn piłkarskich 
w Polsce. 

 
I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 

wystąpiło w następującym składzie:
1. Marcin Górecki
2. Łukasz Gamoń
3. Kuba Faryś
4. Patryk Niciak
5. Kacper Młynarczyk
6. Seweryn Kaczorowski

Na zmiany wchodzili: Kacper Majewski, 
Dominik Brajtenbach, Wojciech Muszyński, 
Adrian Osiecki, Paweł Niciński.

 Chłopcom należą się gratulacje, gdyż swo-
ją walką i zaangażowaniem odnieśli poważny 
sukces!<

Podsumowanie projektu Comenius 

bliŻeJ euROPY
Według osób, które wzięły udział w projekcie, pozwolił on wszyst-

kim uczniom stać się obywatelami Europy, zwiększyć świadomość in-
nych kultur i tolerancję dla inności. Wpłynął na poprawę umiejętności 
językowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pozwolił na nawią-
zanie trwałych kontaktów.

Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z wypra-
cowanymi materiałami, a są to m.in. pudełka sensoryczne, prezentacje 
multimedialne, broszury, filmy, płyty CD i DVD. Można również obej-
rzeć kronikę ze zdjęciami z wizyt i wpisać się do niej.<

 Bogusława Osuch
 Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

W Bibliotece Pedagogicznej w Łasku przez całe wakacje można 
oglądać wystawę „Comenius - międzynarodowa wymiana szkół”, 
która prezentuje materiały wypracowane przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku.



WAŻNIEJSZE IMPREZY W SIERPNIU
Kulturalne

Lp. nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.

Wakacje z ŁDK :
- zajęcia taneczne dla dzieci, 
warsztaty plastyczne

- zajęcia taneczne „Moda na ruch 
- czyli tańczyć każdy może”, 
letnia scena dla każdego, zajęcia 
modelarskie, warsztaty hip hop

- kino letnie dla dzieci

sierpień

sierpień

1, 4, 6, 8, 11, 
13, 18, 20, 22, 

25, 27, 29
godz. 11

ŁDK 

Plac  
11 Listopada

ŁDK

ŁDK

2. Przedstawienie dla dzieci  
pt. „Magiczna Księga” 

8
godz. 12

Plac  
11 Listopada BP w Łasku

3. „Wakacje na wesoło” –  
na Orliku w Kolumnie

18-22, 
25-29

boisko Orlik  
w Kolumnie

Filia ŁDK  
w Kolumnie

4. Konkurs głośnego czytania bajek 19 Plac  
11 Listopada BP w Łasku

5.
Questing – „Śladami II wojny 
światowej przez Grabno -  
Zamość – Siedlce”

20 gmina  
Sędziejowice BP w Łasku

6. Śpiewające zakończenie wakacji 
– konkurs karaoke z nagrodami 22 Plac  

11 Listopada BP w Łasku

7. Noc Atrakcji 29 CSiR - stadion BP w Łasku

Sportowe

1. Pokaz i zawody pn. „Summer 
Dump Jam vol. 2,5” sierpień skatepark CSiR

2.
Wakacyjna Orlikowa Olimpiada 
Dziecięca (konkurencje sportowe  
z nagrodami)

6, 13, 20, 27 boisko Orlik  
w Łasku CSiR 

3. Trójki Siatkarskie na Orlikach 
dla dzieci od 13 do 15 lat 4-5 boiska Orlik  

w Łasku i Kolumnie CSiR

4.
Młodzieżowe Mistrzostwa  
Łasku w Tenisie Ziemnym  
„O Puchar Lata”

30-31 CSiR – 
korty tenisowe CSiR
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Zdaniem niektórych mieszkańców, tło tej 
sprawy było, niestety, polityczne, bo przecież 
w roku wyborów samorządowych sprawa nie-
prawidłowości w PUP odbiłaby się ujemnie na 
funkcjonowaniu wielu instytucji i ludzi. Ko-
muś na takim obrocie sprawy zależało. O swo-
jej niewinności od początku przekonany był 
dyr. PUP Jacek Pałuszyński. 

Dodajmy jeszcze, że prokuratorskie postę-
powanie toczyło się „w sprawie”, a nie „prze-
ciwko komuś”.<

(PO)

To nie pierwszy tego typu przypadek. 
W niedziele, po maratonie rowerowym, 
dwaj złodzieje upatrzyli sobie łup – 
jednoślad bez jednego koła, znajdujący 
się na dachu samochodu osobowego 
stojącego na parkingu jednego z łaskich 
osiedli. Rower był nietypowy, wysokiej 
klasy, wart, jak oszacował właściciel, 9 tys. 
zł. Zawiadomieni o kradzieży policjanci 
szybko odzyskali łup. Amatorami cudzego 
mienia okazali się dwaj mieszkańcy Łasku 
(22 i 34 lata). W chwili zatrzymania 
obydwaj byli pod wpływem alkoholu.

Rower udało się odzyskać. Jak się okazało, 
złodzieje chcieli go ukryć, a następnie sprze-
dać za 1 tys. zł. W śledztwie okazało się, że 
w kradzieży uczestniczył jeszcze 17-latek, któ-
rego zatrzymano następnego dnia. Amatorom 
cudzego mienia grożą teraz wyroki nawet do  
5 lat pobytu za kratkami.<

(ER)

Ukradli 
ROweR

„Afera w łaskim pośredniaku” – tak przez 
długi czas mówiono wiosną o tym, co 
działo się w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej 
Woli badała staże z lat 2009-2012, 
głównie te przyznawane jednostkom 
samorządowym. Prokuratura zajmowała 
się szczególnie stażami przedłużanymi, 
przyznawanymi po raz kolejny. Wbrew 
plotkom, na zbadanych kilka tysięcy 
dokumentów pewnych nieprawidłowości 
dopatrzono się tylko w kilku przypadkach, 
więc decyzja mogła być tylko jedna – 
umorzenie. Brak znamion przestępstwa – 
taka była konkluzja prokuratora.

afera, 
której nie było

Tym razem sąsiedzka pomoc okazała się 
bezcenna. Złodzieje obserwowali mieszka-
nie pani Ani, przez kilka dni podrzucali ja-
kieś listy pod drzwi i sprawdzali, czy ktoś jest 
w mieszkaniu. Sąsiadka szybko zorientowała 
się, że ktoś szykuje skok na mieszkanie pani 
Ani. Zatem gdy któregoś dnia usłyszała na ko-
rytarzu podejrzany hałas, natychmiast zaalar-

mowała sąsiadów. Dwóch złodziejaszków nie 
miało żadnych szans. 

Po powrocie z wczasów pani Ania podzię-
kowała usłużnej sąsiadce i przyrzekła taką 
sama przysługę, gdy ta wyjedzie do sanato-
rium. Dobry sąsiad jest, jak widać, niczym 
skarb.<

(P)

JaK dobRze mIeć SąSIada
Pani Anna wyjechała na wczasy nad morze. Poprosiła sąsiadkę, by przypilnowała 
mieszkania, podlała kwiaty, od czasu do czasu włączyła światło w mieszkaniu. A wszystko 
to po to, by nie martwić się o pozostawione mieszkanie. Tak zresztą postępowała już od lat.
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Po wykonaniu wszystkich prac na uroczyste otwarcie w dniu 
21 czerwca br., a więc przed tradycyjnymi sobótkami, zaproszono 
przyjaciół z Urzędu Miejskiego oraz innych gości współpracujących 
ze Stowarzyszeniem Kobiet z Wrzeszczewic.

Gości powitała prezes Stowarzyszenia Bożena Pietrzykowska, 
zapraszając jednocześnie do obejrzenia krótkiej inscenizacji zwią-
zanej z obchodami zwyczajów sobótkowych, zaprezentowanej 
przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wrzeszczewic. 
Nie zabrakło ogniska i śpiewów, które rozlegały się po okolicy tego 
wieczora, oraz pięknych dziewczyn w tradycyjnych wiankach.

Jak wiadomo, kwiat paproci ma magiczną moc, temu kto go 
znajdzie - zapewnia bogactwo i dostatek. Tak więc dzięki wsparciu 
życzliwych osób, zaangażowaniu społeczeństwa wsi Wrzeszczewi-
ce, niemożliwe stało się możliwe. Trzeba tylko mocno wierzyć, że 
znajdzie się swój kwiat paproci...<

Ponadto w przypadku, gdy budynek po-
łożony jest w głębi ogrodzonej nierucho-
mości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks wykroczeń przewiduje sankcje 
karne za nie wykonanie powyższego obo-
wiązku, przepisy stanowią, iż „kto, będąc 
właścicielem, administratorem, dozorcą lub 

Na „Orliku” w okolicy szkoły dzieci i rodzice współzawodniczy-
li w rozmaitych konkurencjach: dla najmłodszych przygotowano tor 
przeszkód, zabawy zręcznościowe, uczniowie starszych klas oraz do-
rośli rozegrali mecze w piłkę nożną i siatkową – mamy siatkarki po-
kazały klasę, prezentując wysoki poziom umiejętności sportowych. 
Z kolei na placu zabaw stanął indiański namiot, w którym maluchy 
urządziły sobie zabawę na Dzikim Zachodzie.

W tym samym czasie dwanaście drużyn trzecio- i czwartoklasi-
stów pod opieką nauczycieli i rodziców wyruszyło do lasu. W wy-
znaczonych punktach czekały na nich patrole harcerzy z drużyny Pio-
tra Stasiaka - zawodnicy musieli rozwiązać zawiłe zadania z zakresu 
matematyki, przyrody, języka polskiego i angielskiego, aby otrzymać 
zgodę na marsz w kierunku kolejnego punktu. 

Miłośnicy sportów wschodnich mogli uczestniczyć w pokazie ka-
rate i lekcji jogi prowadzonych przez profesjonalistów: senseja oyama 
karate – Stanisława Kołodziejskiego oraz członkinię Polskiego Sto-
warzyszenia Jogi Iyengara w Polsce Alicję Jóźwiak.<

Duma pań

z Wrzeszczewic
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach 
świętowało swój sukces. Dzięki staraniu burmistrza i Rady 
Miejskiej Łasku otrzymano unijne pieniądze przeznaczone na 
modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Z funduszu 
wykonano remont kuchni, powstały nowe sanitariaty. 
Kuchnię wyposażono w meble, lodówkę i kuchenkę gazową. 
Zakupiono też nowe stoły i 60 krzeseł.

sport w szkole

na przylesiu
najlepszym prezentem dla dziecka jest czas poświęcony mu 
przez rodziców. „Przylesiaki” w niedzielę 15 czerwca przyszły do 
szkoły z rodzicami. Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele oraz Rada 
Rodziców zorganizowali Rodzinny Piknik Sportowy. Impreza 
rozpoczęła się o godzinie 14 zawodami pływackimi w miejskiej 
pływalni, co umożliwili: dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji 
w Łasku Elżbieta Krawczyk oraz burmistrz Gabriel Szkudlarek. 

ObOWIĄZEK oznakowania nieruchomości
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym 
oraz nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów 
albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

użytkownikiem nieruchomości, nie dopeł-
nia obowiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z numerem porządkowym nierucho-
mości, nazwą ulicy lub placu albo miejsco-
wości, podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany. Tej samej karze podlega, 
kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia ta-

bliczki z numerem porządkowym nierucho-
mości”.

Głównym powodem, dla którego warto 
o tym obowiązku pamiętać jest nasze bezpie-
czeństwo. Gdy nieruchomość nie ma nume-
ru porządkowego, czas dojazdu pogotowia 
ratunkowego, policji czy straży pożarnej do 
miejsca zdarzenia wydłuża się. Zdarzają się 
przypadki, że wezwane służby ratunkowe tra-
cą cenne minuty, a nawet sekundy na to by 
trafić pod właściwy adres. Jest to również 
duże utrudnienie dla listonoszy czy kurierów. 

Różnego rodzaju sytuacje życiowe po-
kazują, iż naprawdę warto zadbać o czytel-
ne i widoczne oznakowanie nieruchomości, 
ulic czy dróg dojazdowych do domów.<



TRUskaWki

ŚWiĘTo


