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Wielkimi krokami zbliża się XIX Jarmark 
Łaski. Ta organizowana od blisko dwóch 
dekad impreza cieszy się niesłabnącą popu-
larnością i za każdym razem przyciąga setki 
mieszkańców. Już 6 czerwca ul. Narutowicza 
zmieni się w kolorowy deptak wypełniony 
mnóstwem ciekawych stoisk. 

Oprócz pysznej gastronomii i wyszukane-
go rękodzieła na odwiedzających będzie cze-
kała kuźnia, gdzie prawdziwy kowal da pokaz 
kunsztu swoich umiejętności. Kolejną nowością 
będzie mała scena, która stanie przed Łaskim 
Domem Kultury. Odbędzie się na niej koncert 
orkiestry dętej, blok artystyczny ŁDK, pokaz ka-
rate oraz występ uczniów z łaskich gimnazjów. 
Na najmłodszych gości jarmarku przygotowali-
śmy wesołe miasteczko, animacje, gry i zabawy, 
a także spektakl „O piracie Buciorze, który zgu-
bił skarb”. Tego dnia swoje progi dla zwiedzają-
cych otworzy nowo powstałe Muzeum Historii 
Łasku. Każdy będzie mógł udać się na Plac 11 
Listopada, by jako jeden z pierwszych zoba-
czyć przygotowane wystawy. Dzień wcześniej, 
5 czerwca w Bibliotece Publicznej odbędzie się 
wieczór autorski autora nowej książki o Łasku 
prof. M. M. Drozdowskiego (godz. 18), zaś na 
kamienicy przy Placu 11 Listopada 2 odsłonięta 
zostanie tablica upamiętniająca jednego z boha-
terskich mieszkańców Łasku (godz. 19).

Tegorocznymi gwiazdami jarmarku będą 
zespoły: Golec uOrkiestra, Mesajah oraz Mu-
zyka Końca Lata. Ta prawdziwie wybuchowa 
mieszanka stylów i temperamentów zapewni 
wyśmienitą zabawę do późnych godzin wie-
czornych. Tradycyjnie imprezę zakończy po-
kaz sztucznych ogni. Zapraszamy wszystkich 
gorąco na XIX Jarmark Łaski!<

MJ

Zapraszamy na 
JARMARK

Burmistrz Łasku ogłosił ogólnopolski 
konkurs poetycki pt. „Róża w haiku”. 
Jest on adresowany do osób dorosłych, 
które zmierzą się w japońskiej formie 
poetyckiej haiku, a tematem przewod-
nim jest kwiat róży. Ogłoszenie konkursu 
związane jest z III Festiwalem Róż, orga-
nizowanym w Łasku w lipcu br.

Treść wiersza musi być związana z różą, 
do konkursu można zgłosić maksymalnie 
3 wiersze dotąd nie publikowane, wier-
sze oznaczone godłem należy nadsyłać do  
23 czerwca br. na adres: Biblioteka Publicz-
na im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, 
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask. Nagrody wręczo-
ne zostaną podczas III Festiwalu Róż w dniu  
5 lipca br. Bliższych informacji udziela 
wspomniana biblioteka, tel. 43 675-32-27,  
e-mail: biblioteka_lask@wp.pl<

KonKurs na 
wiersz o róży

Zbliża się ku końcowi budowa jed-
nego z dwóch bloków mieszkalnych 
wznoszonych przez Łaską Spółdzielnię 
Mieszkaniową w rejonie ulicy Szkol-
nej na osiedlu „Przylesie”. Niedługo 
do tego domu wprowadzą się pierwsi 
lokatorzy. Budowa drugiego z bloków 
zakończona zostanie prawdopodobnie 
w okresie lata.< (ER)

Nowe bloki 
na „Przylesiu”
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Panu 

BRONISŁaWOWI WęglEWSkIEMu
Wójtowi Gminy Buczek

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMy
 składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego 

 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

Panu 

BRONISŁaWOWI WęglEWSkIEMu
Wójtowi Gminy Buczek

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci 

MAMy
 składają 

Przewodniczący Rady Gminy Buczek z Radnymi
Pracownicy Urzędu Gminy w Buczku

Kierownicy i Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Buczek

,,Witaminka II” będzie zlokalizowana na 
części ulicy Skłodowskiej na wysokości obec-
nego targowiska, czynna w każdą sobotę od 
godziny 5 do 15. Planujemy utworzyć ok. 30 
stanowisk handlowych. Dzięki temu, że zosta-
ną wygospodarowane nowe miejsca sprzeda-
żowe, będzie możliwość wyeliminowania han-
dlu, który odbywa się na chodniku przy ulicy  
Jana Pawła II oraz przy pawilonach mieszczą-
cych się bezpośrednio przy „Witamince”.

W związku z planowanymi zmianami 
opracowano projekt stałej organizacji ruchu 
drogowego dla ulicy Skłodowskiej w Łasku, 
uwzględniający okresowe zamykanie na jej 
części ruchu drogowego. Zmiana organizacji 
ruchu pojazdów będzie dotyczyć m.in. zakazu 
wjazdu na ulicę Skłodowskiej od ul. Jana Pawła 
II, natomiast przed skrzyżowaniem ul. Polnej 
z ul. Skłodowską będzie ustawiony znak in-
formujący o wjeździe na drogę bez przejazdu. 
Zmiany organizacyjne ruchu drogowego będą 
obowiązywały wyłącznie w sobotę od godziny 
5 do 15.< 

a. Peredzyńska

Firma Handlowo – usługowa Waldemar Chudy, 98-200 
Sieradz, ul. Jagiellońska 28/12, zakończyła roboty budowlane 
związane z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Szpitalnej w Łasku – zadanie 2. w ramach 
projektu pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Łask. Projekt dofinansowany jest z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

11 maja br. podpisano umowę w sprawie przyznania dofinanso-
wania ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego 
pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa 
ul. akacjowej w Okupie Małym”. W wyniku przeprowadzonego po-
stępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, którym zastała 
firma SKANSKA S.A. Realizacja inwestycji planowana jest w miesią-
cach letnich – zakończenie 31 sierpnia br.< 

A.D.

 Projekt nowej organizacji ruchu w rejonie „Witaminki”

Na wniosek handlujących oraz mieszkańców gminy, którzy zwrócili się z prośbą o udostępnienie 
nowego miejsca do handlu, podjęto decyzję o utworzeniu nowego placu targowego w sąsiedztwie 
obecnego targowiska ,,Witaminka” przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Łasku.

uwaga, to swoisty rekord, o którym nie można zapomnieć! Za jakiś 
czas grupa Teatralna „Pospolite Ruszenie” działająca w Łaskim 
Domu kultury od 22 lat, wystawi 50. spektakl. 3 maja br. widzowie 
mogli oglądać premierę 45. widowiska przygotowanego przez zespół 
pod kierownictwem Elżbiety Wojtackiej-Ślęzak. Nosiło ono tytuł 
Obiady czwartkowe” i nawiązywało do słynnej inicjatywy ostatniego 
króla Polski, którego ambicją było ratowanie ojczyzny m.in. poprzez 
jej awans kulturowy. Scenariusz przygotował od lat związany z ŁDk 
Zdzisław Wegenko, a na scenie wystąpili uczniowie łaskiego I lO.

Widowiska na scenie ŁDK prezentują od lat ważne wydarzenia hi-
storyczne w naszym kraju, nie stroniąc od kontrowersyjnych ocen i po-
glądów, są więc z jednej strony swoistą lekcją historii nie tylko dla mło-
dego pokolenia, ważny jest też drugi aspekt – rozwijanie zainteresowań 
teatrem i słowem.

Przez łaski teatr przewinęło się bardzo dużo młodych ludzi, których 
losy życiowe rzuciły w różne strony świata, ale miłość do teatru i pięk-
nego słowa pozostała w nich na zawsze.< (PO)

Przed 50. spektaklem  
„Pospolitego Ruszenia”

Kolejne inwestycje 
w gminie
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Wiele razy pisałem o sukcesach, ale tak-
że problemach i trudnościach dnia dzisiej-
szego. Staramy się równocześnie pamiętać 
o przeszłości tej chlubnej i tej tragicznej. 
Przywracać o niej pamięć. Kolejnym waż-
nym krokiem w tym działaniu jest publikacja 
książki Pana prof. Mariana M. Drozdowskie-
go, której promocja odbędzie się 5 czerwca 
br. (godz. 18) w Bibliotece Publicznej w Ła-
sku. Przedmową do pracy Honorowego Oby-
watela Łasku zachęcam Państwa do udziału 
w uroczystej promocji tej ważnej publikacji 
i do jej przeczytania.

PRZEDMOWa

Autor pracy Łask 1914 – 1950 w rela-
cjach rodzinnych wyraził wobec mnie ży-
czenie napisania do niej wstępu. To dla mnie 
wyróżnienie, ale i obawa, a to dlatego, że Pan 
prof. Marian Marek Drozdowski, Honorowy 
Obywatel Łasku, to postać wybitna. Patriota, 
działacz społeczny, historyk o rozległych za-
interesowaniach i ogromnym dorobku nauko-
wym, ciągle intensywnie pracujący, odkry-
wający nowe pokłady wiedzy historycznej, 
często dotychczas niebadane. Praca Łask… 
jest tego dobrym przykładem, bowiem autor 
sięga do nieodległej przeszłości, której jed-
nak świadkowie większości tego okresu (lat 
1914-1950) nie żyją. Takiego opracowania, 
niezwykle ważnego dla łaskiej społeczności 
lokalnej, a poniekąd także dla Polski i Naro-
du Polskiego, Łask dotychczas nie miał. Nie-
zwykle ważnego, bo to trudny czas Wielkiej 
Wojny, nazwanej później I Wojną Światową, 
podniosły, ale i pełen obaw czas odzyski-
wania niepodległości po ponad 123-letnim 

okresie zaborów. Ponadto jej obrona w woj-
nach i powstaniach 1919-1921, czas budowy 
niepodległej Rzeczypospolitej, upadek tych 
wszystkich nadziei i hekatomba okupacji 
niemieckiej 1939-1945. Wreszcie budowa 
nowej rzeczywistości, która wielu uwiodła, 
a ostatecznie okazała się kolejnym okresem 
zniewolenia, wręcz męki i śmierci najlep-
szych córek i synów ojczyzny. Dość wymie-
nić gen. „Nila” Augusta Fieldorfa, rotmistrza 
Witolda Pileckiego, uznawanego za jednego 
z sześciu największych bohaterów II Wojny 
Światowej czy niepełnoletnią sanitariuszkę 
„Inkę” Danutę Siedzikównę. Śledzimy te 
wszystkie ważne dla Polski i Polaków wy-
darzenia, biorąc niejako udział w organi-
zowanych w naszym mieście akcjach i uro-
czystościach. Autor pokazuje czytelnikowi, 
świadkiem ilu ważnych uroczystości tamte-
go okresu były szacowne mury naszej łaskiej 
kolegiaty. Przypomina wybitne postacie tam-
tego czasu. 

Za tę cenną pracę poszerzającą naszą 
wiedzę o Łasku, Ziemi Łaskiej i jej miesz-
kańcach gorąco dziękujemy. Na pewno sta-
nie się ona chlubną pozycją wielu domowych 
bibliotek mieszkańców kochających swo-
je miasto i tę ziemię. Młodym pokoleniom 
może służyć także do nauki pięknych, pa-
triotycznych, często o głębokiej treści pieśni 
i piosenek (np. reprezentacyjna pieśń Wojska 
Polskiego - Legiony) niegdyś bardzo popu-
larnych. Myślę, że to świadome zamierzenie 
Autora cytującego teksty niezapomnianych 
kantat, abyśmy choć w części do nich wró-
cili.

Nie mogę pominąć ważnego z naszego 
punktu widzenia, charakterystycznego dla 

adam asnyk w wierszu Daremne żale napisał: Trzeba z żywymi naprzód iść,/ 
Po życie sięgać nowe... Pouczył jednakże młodych: Ale nie depczcie przeszłości 
ołtarzy,/ choć macie sami doskonalsze wznieść;. Przesłanie poety jest oczywiste – 
trzeba budować teraźniejszość, myśleć o przyszłości, gdyż pozostaniemy w tyle 
a Świat pójdzie swoją drogą. Należy jednak zachować szacunek dla przeszłości, 
bo - jak podkreśla poeta - I wy winniście im cześć.

Pana Profesora postępowania… Otóż w swo-
ich pracach często wraca pamięcią do spę-
dzonych w Łasku lat dzieciństwa i młodości. 

Pamiętam przyjazd do domu rodziców 
w Łasku, z Liceum Handlowego w Pabia-
nicach. W niedzielę 14 listopada 1948 roku 
mama zabrała nas do kolegiaty łaskiej, by-
śmy się pomodlili w intencji Stefana Wyszyń-
skiego, nowego arcybiskupa gnieźnieńsko-
-warszawskiego, którego papież Pius XII 
podniósł do godności Prymasa Polski – to je-
den z przykładów potwierdzających tę tezę – 
fragment rozpoczynający artykuł prof. M.M. 
Drozdowskiego zawarty w pięknym albumo-
wym wydawnictwie Sługa Boży Stefan kar-
dynał Wyszyński – oficyna wydawniczo-poli-
graficzna „Adam” Warszawa 2000.

Pomimo rozlicznych zainteresowań, Pan 
Profesor znajduje czas dla swego rodzinnego 
miasta. Żywo interesuje się jego teraźniej-
szością, cieszy rozwojem. Gratulował nam 
pomysłu postawienia Pomnika Niepodległo-
ści. W ogóle ideą wzniesienia monumentu 
był zainteresowany, bowiem jako dziecko 
brał udział w odsłonięciu tego rodzaju po-
mnika 11 listopada 1938, który już po roku 
został zniszczony przez niemieckiego oku-
panta. Cieszył się z I nagrody w konkursie 
krajowym (także wojewódzkim) za rewitali-
zację rynku, przy którym mieszkał do 1950 r. 

W ostatnich tygodniach przekazał miej-
skiemu muzeum swoją kolekcję medali, a bi-
bliotece wartościowe wydawnictwa albumo-
we oraz inne cenne pozycje książkowe. 

Za dary Panu Profesorowi bardzo dzięku-
ję, a Państwu życzę miłej lektury.<

gabriel Szkudlarek
burmistrz Łasku

To było duże wydarzenie w życiu Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Tego dnia odbył 
się uroczysty apel z okazji 224. rocznicy uchwalenia 
konstytucji 3 Maja. Dyrektor szkoły Mirosława Olszewska 
przybliżyła uczniom okoliczności i tło historyczne tego 
wydarzenia. Szczególnie podkreśliła fakt, że konstytucja 
3 Maja 1791 roku była pierwsza w Europie, a druga 
na świecie, co należy pamiętać i przypominać! Pieśń 
„Witaj majowa jutrzenko” wyjątkowo pasowała do tego 
uroczystego, słonecznego dnia Majowego Święta. 

W przygotowanie i oprawę uroczystości włożyli sporo pracy ucznio-
wie szkoły, a także p. Jolanta Górna, p. Dariusz Gradowski i p. Katarzyna 
Antos, za co dyr. szkoły wszystkim podziękowała.<

Mirosława Olszewska

O KONSTYTuCJI w wiewiórcZynie
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aBSOluTORIuM dla Zarządu Powiatu Ła-
skiego - podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 
(22 bm.) radni większością głosów udzielili 
absolutorium Zarządowi Powiatu za realizację 
budżetu w 2014 roku. 12 radnych było „za”,  
4 wstrzymało się od głosu.
SESJa Rady Miejskiej Łasku (27 bm.) poświę-
cona była między innymi zmianom w budżecie 
na br. oraz zmianom Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej, radni zajmowali się również opłata-
mi za odbieranie odpadów komunalnych, a tak-
że funkcjonowaniem targowisk oraz pomniko-
wymi drzewami wpisanymi do rejestru form 
ochrony przyrody.
ZMaRŁ ks. prałat Ryszard Olszewski, do nie-
dawna proboszcz parafii w Pabianicach, a w la-
tach 1971-1978 proboszcz parafii w podłaskich 
Wrzeszczewicach. 
PÓŁ WIEku Społecznego Ogniska Muzycz-
nego w Łasku - 15 października 1965 rozpo-
częło działalność, a 17 października 2015 ob-
chodzić będzie swój jubileusz. SOM, działają-
ce pod egidą Łaskiego Towarzystwa Kultural-
nego, ma swoją siedzibę w ŁDK. Na uroczy-
sty koncert już dziś zapraszamy absolwentów 
i uczniów SOM oraz nauczycieli współpracują-
cych z Ogniskiem w ciągu tych 50 lat. W części 
artystycznej wystąpi kwartet smyczkowy „The 
Tonacja” z Warszawy.
ElEkTRYk - popularna niegdyś w Łasku 
szkoła, przez radnych powiatowych przezna-
czona została do likwidacji. Decyzja ta budzi 
wiele kontrowersyjnych sądów. Faktem jest, że 
szkoła przestanie istnieć, po remoncie budynku 
przy Warszawskiej powstanie nowa placówka 
oświatowa.
ZJaZD absolwentów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Łasku zaplanowano na 
30 maja br. Tego dnia spotkają się absolwenci 
rocznika 1975.
WaSIlEWSkI RYSZaRD z Kolum-
ny, poeta, satyryk i aforysta, wydał książkę  
pt. „Szpilki i szpikulce”, o której wkrótce na-
piszemy szerzej. Dodajmy, że autor książki 
przygotował tekst piosenki o Łasku, do której 
powstaje właśnie muzyka.
MISS STuDENTEk Uniwersytetu Medycz-
nego - tytuł wicemiss zdobyła Agata Waśniew-
ska z Kolumny, studentka II roku stomatologii.
ulICa kIlIŃSkIEgO - trwa jej przebudo-
wa, powstaje kanalizacja sanitarna i deszczo-
wa. Prace zakończą się jeszcze w maju br. 
ZWIERZęTa padłe - informacje na ten temat 
należy obowiązkowo zgłaszać powiatowemu 
lekarzowi weterynarii. A wszystko to w trosce 
o stan zdrowotny mieszkańców i sanitarny na-
szego otoczenia.
kIBOlE z Łasku, wraz z mieszkańcami Pa-
bianic i Tomaszowa Mazowieckiego, dokonali 
napadu rabunkowego na kantor w CT „PTAK” 
w Rzgowie. Policja dokonała aresztowań, m.in. 
jednego z mieszkańców Łasku i jednego z po-
wiatu łaskiego.
NIEZNaNI złodzieje włamali się do szkoły 
w Wiewiórczynie, z której skradli różnorodne 
przedmioty oraz żywność wartości 1200 zł, do-
konali też znacznego zniszczenia mienia. Poli-
cja poszukuje sprawców.<

W chwili zamykania tego nr. „Panoramy 
Łaskiej” nie znamy jeszcze oficjalnej decy-
zji Polaków potwierdzonej przez Państwową 
Komisję Wyborczą, choć nieoficjalne wyniki 
wskazują na wygraną Andrzeja Dudy.

Objęcie urzędu przez nowo wybranego pre-
zydenta nastąpi  po złożeniu przysięgi wobec 
Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych 
izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z Konstytucją RP nastąpi to w ostatnim 
dniu poprzedniej kadencji, czyli 6 sierpnia 2015 r. 

A oto jak głosowano w gminie Łask:
w I turze -  10 maja br. do 20 urn wybor-

czych w gminie Łask poszło 11215 wyborców 
spośród 22844 uprawnionych, tj. 49,09 %  (fre-
kwencja ogólnopolska – 48,96%). Największą  
frekwencję, bo aż 59,95 %, odnotowano w OKW 
nr 5 w Łasku z siedzibą w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, ul. Mickiewicza 6, 
najniższą zaś – 33,33% -  w OKW nr 17 w Szko-
le Podstawowej we Wrzeszczewicach.  Wyborcy 
oddali 11130 głosów ważnych, na 85 kartach do 
głosowania oddano głosy nieważne. Preferencje 
wyborców przedstawiały się następująco:
1. Duda Andrzej – 3825 głosów - 34,37%
2.  Komorowski Bronisław – 3360 głosów – 

30,19%
3. Kukiz Paweł – 2713 głosów – 24,37%
4. Korwin-Mikke Janusz– 355 głosów – 3,19%
5. Ogórek Magdalena – 339 głosów – 3,05%
6. Palikot Janusz – 160 głosów – 1,44%
7. Jarubas Adam – 159 głosów – 1,43%
8. Braun Grzegorz – 90 głosów – 0,81 %
9. Wilk Jacek – 77 głosów – 0,69%
10. Kowalski Marian – 35 głosów – 0,31%
11. Tanajno Paweł – 17 głosów – 0,15 % .

Wybraliśmy Prezydenta 
rzeczypospolitej Polskiej

Tegoroczny maj okazał się miesiącem pełnym emocji wyborczych. 10 i 24 
maja decydowaliśmy o tym, kto będzie najwyższym przedstawicielem 
polskich władz, kto będzie czuwał nad przestrzeganiem konstytucji, kto 
będzie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP – czyli kto obejmie najwyższy 
urząd w Polsce - urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

II tura - w dniu ponownego głosowania 
– 24 maja br. frekwencja w gminie Łask wy-
niosła 54,17%   najwyższa  była w Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 1 w Łasku – 62,16% , 
najniższa zaś, podobnie jak w I turze, w Obwo-
dowej Komisji Wyborczej nr 17 we Wrzeszcze-
wicach – 43,75%.  6555 wyborców w gminie 
Łask, tj. 53,55%, głosowało na Andrzeja Dudę, 
natomiast 5687, tj. 46,45%, poparło Bronisła-
wa Komorowskiego.  

Wyborcy naszej gminy, korzystając z moż-
liwości, jakie daje Kodeks wyborczy, po raz 
pierwszy w tych wyborach głosowali kore-
spondencyjnie. Były to co prawda tylko 3 
osoby głosujące w II turze, ale pierwsze kroki 
w tym zakresie mamy już za sobą. Obserwu-
jemy natomiast niewielki wzrost zainteresowa-
nia głosowaniem przez pełnomocnika, tym ra-
zem z tej formy skorzystało 9 wyborców. 

Wybory prezydenta RP nie kończą te-
gorocznych spotkań przy urnie wyborczej. 
W październiku czekają nas wybory parlamen-
tarne, czyli głosowanie, w którym wybierzemy 
przedstawicieli do Sejmu (460 posłów) i Sena-
tu (100 senatorów). Prawdopodobnie jeszcze 
wcześniej, bo zaraz po wakacjach, 6 września 
br. w referendum ogólnokrajowym Polacy wy-
rażą swoje stanowisko w sprawie jednomanda-
towych okręgów wyborczych w wyborach do 
Sejmu (ale jeszcze nie w najbliższych), finan-
sowania partii politycznych z budżetu państwa 
i interpretacji prawa podatkowego na korzyść 
podatnika. O szczegółach będziemy informo-
wać w kolejnych numerach „Panoramy”.< 

Beata Mielczarek
sekretarz gminy Łask

Drużyny biorące udział w turnieju przy-
jechały z całej Polski. Akademia FUNINJO 
Kolumna pojechała w składzie (9 chłopców 
i jedna dziewczynka): Mikołaj Piechura, Oli-
wier Tomczak, Krystian Brzezowski, Aleksan-
dra Walczak, Dawid Pawęta, Dominik Szczyp-
czyński, Michał Marynowski, Maxymilian Ku-

akademia Piłki Nożnej FuNINJO kolumna, której trenerami są Maciej Miszczak 
i krzysztof Miszczak 9 maja br. w sobotę brała udział w klubowych Mistrzostwach  
rocznika 2007, które odbyły się w Białobrzegach w województwie mazowieckim. 
Organizatorem turnieju była akademia Piłkarska Syrenka, zaś honorowym patronem turnieju 
był andrzej Fonfara, mistrz świata WBC wagi półciężkiej. Profesjonalnie przygotowane 
zawody, fantastyczna atmosfera spotęgowały fakt powagi sytuacji dla młodych przyszłych 
piłkarzy, którzy osobiście zobaczyli gościa specjalnego turnieju piłkarza artura Boruca. 

Mali piłkarze z Kolumny 

jawiński, Mikołaj Kwieciński i Michał Szcze-
chowicz. Podczas rozgrywek widać było niesa-
mowite zaangażowanie i łzy, które mieszały się 
z radością, a także ducha walki, który wstąpił 
w całą drużynę i nie opuszczał jej aż  do końca 
rozgrywek.<

(Ek)
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Ławników do sądów okręgowych i do są-
dów rejonowych wybierają rady gmin działa-
jące w obszarze właściwości danych sądów, 
w głosowaniu tajnym.

Prezes sądu okręgowego informuje rady 
gmin o wymaganej liczbie ławników na 30 dni 
przed upływem terminu zgłaszania kandyda-
tów, czyli do 31 maja.

Rady gmin obowiązane są dokonać wyboru 
ławników najpóźniej w październiku.
Ławnikiem może zostać:

1)  obywatel polski korzystający z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich

2) posiadający nieskazitelny charakter
3) w dniu wyborów ukończył 30 lat
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność go-

spodarczą lub mieszka w miejscu kandydo-
wania co najmniej od roku

5) w dniu wyborów nie przekroczył 70 lat
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do 

pełnienia obowiązku ławnika
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy ławnikiem powinna zostać wybrana oso-
ba wykazująca szczególną znajomość spraw 
pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych 

i innych sądach oraz w prokuraturze
2)  osoby wchodzące w skład organów, od któ-

rych orzeczenia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zaj-
mujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy
6) duchowni
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej

8) funkcjonariusze Służby Więziennej
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie 
w więcej niż jednym sądzie. Oznacza to, że 
można kandydować tylko do jednego sądu.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać 
radom gmin prezesi właściwych sądów, sto-
warzyszenia, inne organizacje społeczne i za-
wodowe, zarejestrowane na podstawie prze-
pisów prawa oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy doko-
nującej wyboru. Partie polityczne zostały wy-
łączone z katalogu podmiotów uprawnionych 
do zgłoszenia kandydatów na ławników.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, 
do której dołącza się następujące dokumenty:
1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego do-

tyczącą zgłaszanej osoby, wydaną nie wcześniej 
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest pro-
wadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub przestępstwo skarbowe, opa-
trzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści 
dni przed dniem zgłoszenia

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
a także, że władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone 
datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni 
przed dniem zgłoszenia

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 
wystawione przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, 
stwierdzające brak przeciwwskazań do wy-
konywania funkcji ławnika, opatrzone datą 

nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed 
dniem zgłoszenia

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowa-
nymi przy składaniu wniosku o wydanie do-
wodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika do-

konanego na karcie zgłoszenia przez stowa-
rzyszenie, inną organizację społeczną lub za-
wodową, zarejestrowaną na podstawie przepi-
sów prawa, dołącza się również aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego 
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące 
tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą 
niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika do-
konanego na karcie zgłoszenia przez obywa-
teli dołącza się również listę osób zawierającą 
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i wła-
snoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób 
zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną 
do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika przez obywateli jest oso-
ba, której nazwisko zostało umieszczone jako 
pierwsze na liście.

 Koszt opłaty za wydanie informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego oraz opłaty za bada-
nie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpi-
su z Krajowego Rejestru Sądowego albo od-
pisu lub zaświadczenia z innego właściwego 
rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego 
dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników do-
konuje się w Biurze Rady (I piętro, pok. nr 19, 
tel. 43 676 83 19) w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 czerwca br.< 

Małgorzata Dębska-ksyta
inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

w Łasku

Rady gmin wybiorą ławników
W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja dotychczasowych ławników. Wybory 
ławników na kolejną kadencję odbywają się w ostatnim czwartym roku poprzedniej.

- Tego dnia mieszkańcy naszego powiatu mogli skorzystać z bezpłat-
nych porad, konsultacji i badań lekarskich – mówi starosta łaski Teresa 
Wesołowska.

Z badania EKG oraz konsultacji kardiologicznej skorzystało 70 osób, 
z badań laboratoryjnych - około 150 osób, badania USG jamy brzusznej 
wykonano 29 osobom. Ponadto 50 osób skorzystało z porady dietetyka, 
26 - z porad chirurga onkologa oraz blisko 40 - z porad ginekologa-on-
kologa. Z konsultacji laryngologicznych skorzystało 60 osób, natomiast 
badanie w zakresie osteoporozy wraz z konsultacją lekarską wykonano 
112 osobom.

Ponadto Elżbieta Tomczak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej prowadziła instruktaż dla pań w zakresie samokontroli i samo-
badania piersi.< 

Wiktor komorowski

Łaski Dzień OnkOlOgiczny
Po raz dziesiąty w klubie garnizonowym odbył się Łaski Dzień Onkologiczny (24 kwietnia). 
Współorganizatorami byli: starosta łaski, burmistrz Łasku oraz Wojewódzki Ośrodek koordynujący 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi.
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Porządek obrad przewidywał przede wszystkim sprawy bieżące gmi-
ny: zmiany w budżecie oraz podsumowanie wyborów sołtysów i rad so-
łeckich w gminie. Na prośbę przedstawicieli samorządu powiatowego 
poruszono również temat utworzenia strefy ekonomicznej w Pruszkowie.

- Sprawa dotyczy włączenia należących do powiatu łaskiego, a zloka-
lizowanych w gminie Sędziejowice, terenów inwestycyjnych dla Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Są to trzy działki o łącznej powierzchni 
28 ha, które ze względu na bliską odległość od węzła wybudowanej nie-
dawno drogi ekspresowej S-8 stanowią bardzo dobrą lokalizację pod przy-
szłe inwestycje – tłumaczy starosta łaski Teresa Wesołowska. Szczegółowe 
założenia dotyczące przekształcenia terenów w Pruszkowie przedstawił 
wszystkim uczestnikom sesji wicestarosta Marek Krawczyk.

Pomimo iż działki są własnością powiatu, decyzja o utworzeniu strefy 
ekonomicznej należy do władz gminy Sędziejowice. Włączenie tych ziem do 
ŁSSE mogłoby pobudzić aktywność gospodarczą regionu oraz rynek pracy.

- Prace nad przedmiotowymi dokumentami już trwają. Chcemy zro-
bić wszystko, żeby pierwsze uchwały zostały podjęte jeszcze na czerw-
cowej sesji, ale już teraz rozpoczynamy dyskusję, żeby radni mieli pełną 

Sesja rady Gminy Sędziejowice  
z udziałem starosty łaskiego
8 maja br. w sali konferencyjnej gminnego Ośrodka kultury w Sędziejowicach odbyła się IX Sesja Rady 
gminy. uczestniczyli w niej: starosta łaski Teresa Wesołowska oraz wicestarosta Marek krawczyk.

Po ponad siedmiu latach powiat łaski przejął od Skarbu Państwa tereny użytkowane przez Zespół Szkół Rolniczych 
w Sędziejowicach. Po podpisaniu uprawomocnienia decyzji przez wiceministra skarbu Cezarego gabryjączyka powiat wszedł 
w posiadanie 74,8 ha atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów. Działki ulokowane są w pobliżu zjazdu z drogi ekspresowej S-8, 
z dobrą komunikacją na trasie Łódź-Wrocław, a niedługo także z dostępem do autostrad a-1 i a-2. O atrakcyjności miejsca 
świadczy również powstający w karsznicach nowoczesny terminal drogowo-kolejowy. W Zarządzie Powiatu podejmujemy 
pierwsze działania mające na celu utworzenie na tych terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Specjalna Strefa ekOnOmiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna to fragment 
terytorium państwa na którym prowadzący dzia-
łalność gospodarczą przedsiębiorcy uzyskują 
pomoc publiczną. Najczęstszą formą pomocy 
od państwa jest  zwolnienie z podatku docho-
dowego. W Polsce funkcjonuje 14 stref, w któ-
rych zatrudnienie znalazło ponad 260 tys. osób. 
Zarząd Powiatu prowadzi rozmowy z Łódzką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, na której terenie 
funkcjonują już takie firmy jak: Gillette, Indesit, 
Teka, Ceramika Tubądzin, Atlas, Hutchinson, 
czy  Procter & Gamble. 

Firmy zainteresowane prowadzeniem dzia-
łalności na terenie SSE mogą liczyć na zwol-
nienie z podatku dochodowego w wysokości 
55%, 45% lub 35% w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa. Do strefy nie może przystą-
pić każda firma, należy spełnić szereg warun-
ków, takich jak: wartość inwestycji na poziomie 
większym niż 100 tys. euro, udział środków 
własnych powyżej 25%, utrzymanie inwestycji 
i miejsc pracy przez minimum 5 lat (3 lata dla 
małych firm), prowadzenie działalności produk-
cyjnej lub usługowej. Ważniejsze jest jednak to, 
jakie korzyści ze strefy będą mieli mieszkańcy 
powiatu łaskiego. 

Strefa to przede wszystkim  nowe miej-
sca pracy i dochody z tytułu podatku od nieru-
chomości. Korzyści te są wymierne i łatwe do 
zmierzenia, są jeszcze inne, trudniejsze do osza-

cowania wartości, takie jak: pobudzenie  go-
spodarcze, prestiż i promocja, czy możliwość 
zdobywania doświadczenia samorządu w po-
zyskiwaniu i współpracy z dużymi inwestorami 
prywatnymi.

Posiadamy atrakcyjne tereny inwestycyjne. 
W Pruszkowie są to trzy działki o powierzch-
niach: 18 ha, 6,2 ha i 4,1 ha. Kolejny krok na 
drodze do SSE leży po stronie gminy, na terenie 
której znajdują się grunty. Razem z Panią Staro-
stą gościliśmy na sesji Rady Gminy w Sędziejo-
wicach, gdzie przedstawiliśmy nasze plany, pły-
nące z nich korzyści i procedury wymagane do 
ich wdrożenia. Utworzenie SSE będzie jednym 
z priorytetów obecnej kadencji samorządowej. 
Staramy się koordynować wszystkie działania 
tak, aby przy zachowaniu należytej staranno-
ści przebiegały one w możliwie najkrótszych 
terminach. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu 
do SSE, opracowaniu planu zagospodarowania 
i dopełnieniu innych formalności przez gminę 
Sędziejowice powiat łaski wystąpi o utworze-
nie w Pruszkowie podstrefy Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zarządu Województwa, ostateczną decy-
zję podejmie Rada Ministrów. 

W kompetencji SSE leży poszukiwanie 
potencjalnych inwestorów do „osiedlenia” się 
w nowych podstrefach, ale i w tych działaniach 
chcemy aktywnie uczestniczyć. Już teraz rozpo-

czynamy spotkania z przedsiębiorcami z terenu 
naszego powiatu, Powiatowym Urzędem Pracy 
i organizacjami pozarządowymi, aby pomogli 
nam lepiej zrozumieć zbliżające się szanse i za-
grożenia. Razem ze starostą przedstawiliśmy 
nasze plany na szczeblu wojewódzkim i rządo-
wym, gdzie zostały przyjęte z entuzjazmem. 

Utworzenie SSE  będzie kamieniem milo-
wym w poprawie sytuacji na rynku pracy i roz-
woju naszego powiatu.<

Marek krawczyk
wicestarosta łaski

wiedzę dotyczącą tej kwestii. Bardzo cieszy nas obecność władz powia-
tu, ponieważ pokazuje to jednoznacznie, że pobudzenie tych terenów jest 
celem obu stron – mówi Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy 
Sędziejowice.< Wiktor komorowski 
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3 maja br. na Placu 11 listopada w Łasku uroczyście obchodzono 
224. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja.

Święto Konstytucji 3 Maja w łaSku

starosty łaskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków w obrębach ewidencyjnych 
100302_5.0032 Wydrzyn i 100302_5.0033 Zielęcice położonych w jednostce ewidencyjnej 100302_5 gmina Łask oraz w obrębach 

ewidencyjnych 100301_2.0005 Czestków a i 100301_2.0006 Czestków B położonych w jednostce ewidencyjnej 100301_2 gmina Buczek.

Na podstawie art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla nieruchomości budynkowych i loka-
lowych położonych w obrębach ewidencyjnych 100302_5.0032 Wydrzyn i 100302_5.0033 Zielęcice, położonych w jednostce ewidencyjnej 100302_5 gmina 
Łask oraz w obrębach ewidencyjnych 1001_2.0005 Czestków A i 100301_2.0006 Czestków B, położonych w jednostce ewidencyjnej 100301_2 gmina Buczek.

Postępowanie prowadzone będzie w związku z art. 4 ust.1 i art.20 ust. 1-3 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 
z 2010 r. nr 193 poz.1287, z późn. zmianami), przepisów rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma PUH Pracownia Geodezyjna 
inż. Zbigniew Brzęczek z siedzibą w Sieradzu przy ul. Ketlinga 3.

Starosta Łaski

W tym roku w turnieju udział wzięło 11 
drużyn, w tym 8 męskich oraz 3 kobiece. Dla 
większości przybyłych Wojciech Kabza był 
osobą, od której przygoda z piłką siatkową się 
rozpoczęła. Właśnie dlatego sześć lat temu zro-
dziła się idea zorganizowania memoriału jego 

Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez kapelana 
garnizonu Łask księdza Krzysztofa Majsterka oraz proboszcza parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała 
Archanioła w Łasku księdza prałata Mariana Ciupińskiego.

Po eucharystii wszyscy uczestnicy wydarzenia w towarzystwie Ła-
skiej Orkiestry Dętej przeszli na Plac 11 Listopada, gdzie po wciągnięciu 
flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, głos zabra-
ła starosta łaski Teresa Wesołowska, która swoje wystąpienie zaczęła od 

słów: „Polska Konstytucja była postulatem głębokiej reformy państwa 
polskiego, zapowiedzią działań zmierzających do przełamania słabości 
ustrojowej, militarnej, politycznej i gospodarczej. Miała być drogą do 
nowoczesności państwa i wolności narodu.”

Następnie odbył się apel pamięci, po którym kompania reprezenta-
cyjna 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oddała salwę honorową. 

Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz samo-
rządowych powiatu łaskiego i gminy Łask, wojska, policji, straży pożar-
nej, kombatantów, szkół i pozostałych gości.<

Wiktor komorowski

Vi memoriał Wojciecha kabzy 
w Sędziejowicach

25 kwietnia br. w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława grabskiego 
w Sędziejowicach odbył się VI Memoriał Wojciecha kabzy. W uroczystym otwarciu 
zawodów uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek aulak 
oraz wiceminister skarbu państwa Cezary gabryjączyk.

imienia, aby uczcić pamięć wielkiego pasjo-
nata sportu, a przy okazji szerzyć zdrowy tryb 
życia połączony z czystą rywalizacją sportową.

W rywalizacji panów zwyciężyła drużyna 
„Grzegorz Kabza i Przyjaciele Łask”, której 
kapitanem jest syn zmarłego w 2008 r. Wojcie-

cha Kabzy. U pań zwyciężyła drużyna „Łasko-
via Łask”.

Wręczenia nagród i podsumowania impre-
zy dokonał wicestarosta łaski M. Krawczyk.<

Wiktor komorowski

zaWIadOMIenIe
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Również na najmłodszych smakoszy tru-
skawek będzie czekało sporo niespodzianek, 
w tym przedstawienie dla dzieci - kącik ma-
lucha, wesołe miasteczko i przejażdżki kon-
ne. Ci, którzy wolą spędzać czas aktywnie, 
będą mogli wziąć udział w potyczkach spor-
towych, zaś kibice będą mieli możliwość do-
pingować drużyny piłkarskie w truskawko-
wym turnieju piłki nożnej. Podczas święta 
odbywać się będzie II Truskawkowy Wyścig 

Truskawka to Buczek,
Buczek to truskawka!

Wszystkich miłośników truskawek zapraszamy do gminy Buczek na wojewódzkie święto truskawki pn. „Buczkowska truskawka marką 
województwa łódzkiego”, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca br. w Buczku. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy 
przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
Impreza będzie okazją do posłuchania koncertów muzycznych i obejrzenia występów tanecznych oraz występu kabaretu „Sakreble”. 

Rowerowy oraz Mistrzostwa Polski i Puchar 
Polski Super Enduro. Impreza gromadzić bę-
dzie liczne stoiska handlowe, gastronomicz-
ne i rękodzieła ludowego. W programie prze-
widziano pokaz mody, konkursy związane 
z truskawką (m.in. na najsmaczniejsze ciasto 
truskawkowe i nalewkę truskawkową) oraz 
prezentację kulinarną potrawy z truskawką 
w roli głównej. Jeżeli dodamy do tego stoły 
uginające się od rozmaitych truskawkowych 

pyszności, to mamy najsmaczniejszy przepis 
na spędzenie ostatniego czerwcowego week-
endu u nas, w Buczku.

W sobotę na buczkowskiej scenie wystą-
pią zespoły: Calibra, Mig, after Party, B-qll, 
Róże Europy, Ira. W niedzielę dołączą do nich 
zespół Piękni i Młodzi, Margaret i Pectus.

Dla wszystkich miłośników truskawek 
obecność obowiązkowa! 

Do zobaczenia w Buczku!<

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

14 maja br. otwarto oferty na przebudowę i rozbudowę budynku 
Urzędu Gminy oraz budynku gospodarczo-garażowego. W ramach za-
dania będzie rozebrany drewniany budynek, nastąpi rozbudowa budynku 
Urzędu Gminy, włącznie z poprawieniem elewacji istniejącego obiektu, 
planuje się też przebudowę garaży wraz z wydzieleniem nowej kotłow-
ni oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. Przyczyni się to do 

powStanie nOWe centrum Buczku
Do tej pory inwestowano w infrastrukturę wiejską na terenie całej gminy Buczek, biorąc pod uwagę najpilniejsze potrzeby mieszkańców. 
Dotyczyło to budowy wodociągów i kanalizacji, dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej wiodących przez niemal wszystkie miejscowości, 
dotowano też przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz urządzenia do podgrzewania ciepłej wody użytkowej przy pomocy pomp ciepła lub 
zestawów solarnych. Następnym krokiem jest poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności centrum miejscowości Buczek.

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za ser-
ce i życzliwość okazane w tych smutnych dla mnie chwilach. 
Dziękuję również za przybycie na uroczystość pogrzebową 
mojej MAMY, złożone wieńce i kwiaty

z wyrazami szacunku
Bronisław Węglewski

wójt gminy Buczek

PODZiĘKOWaNia

poprawy jakości usług i ułatwi to mieszkańcom załatwianie wszelkich 
formalności. 

Następnym etapem będzie utworzenie parkingu w centrum Bucz-
ku, który zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej, 
na której często zaparkowane samochody wzdłuż ulicy i na chodnikach 
stwarzają zagrożenie. Parking pozwoli na bezpieczną komunikację do 
placówek handlowych, kościoła parafialnego oraz Urzędu Gminy.<

a.Sz.

Tego budynku już nie będzie...
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Zbliża się termin rozliczenia projektu pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
To rozliczenie powinno nastąpić pod koniec czerwca br. 

Warunkiem utrzymania projektu jest dostarczenie beneficjentom przez gminę internetu przez okres 5 lat liczonych od momentu rozliczenia 
projektu. W związku z powyższym informujemy beneficjentów ostatecznych, że został wyłoniony w przetargu nowy operator: TOYA Systemy 
Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Telefonicznej 46F, 92-016 Łódź, który w pierwszej połowie czerwca rozpocznie instalacje urządzeń 
niezbędnych do odbioru sygnału internetowego. Więcej informacji na temat zmiany operatora można uzyskać w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu:  
43 67-74-493 u koordynatora informatycznego Tomasza Kubickiego. 

           
„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<

T. kubicki

inTeRneT w gminie

Treść dyktanda dotyczyła rodziny, a ściślej 
mówiąc, zmian, jakie zaszły w ostatnich latach 
w życiu rodzinnym. Pojawiło się sporo no-
wych słów, nowych zwrotów. Najwięcej pro-
blemów piszący mieli z „gitarowymi riffami” 
i „nie-Polakiem”. Prawdziwość wyników za-
wdzięczamy uczciwej komisji w osobach: Da-
nuta Klemczak, Agnieszka Badowska i Joanna 
Tyluś-Malak. To one wyłoniły z całej grupy 3 
zwycięzców: I miejsce – Marek Szopa z go-

refleksje po kolejnym 
konkursie ortograficznym

Nawet najlepsi polegli na tegorocznym tekście dyktanda. Przystąpiły do niego 32 osoby. 
Większość to wierni czytelnicy biblioteki, którzy od początku towarzyszą bibliotecznej 
imprezie. ale pojawili się nowi sympatycy ortografii. Dotarli do nas z gorzowa 
Wielkopolskiego, Warszawy, Łodzi, Pabianic, Łasku, Zapolic, okolic Widawy.

rzowa, II – Jan Chwalewski z Pabianic, III 
– Michał gniazdowski z Warszawy.

Atrakcją kulturalną dla wszystkich zebra-
nych był koncert śpiewaka operowego Miro-
sława Owczarka pt. „Operetkowy żart”. Cieszy 
nas popularność bibliotecznej imprezy, ale na-
szym marzeniem jest, aby zachęcić do udziału 
w niej jak najwięcej osób z naszej gminy. 

Dla wszystkich jednak podajemy tekst i za-
pewniamy, ze to nie jest aż takie trudne.

RoDzInA,  Ach, RoDzInA!
W okamgnieniu przetransferował się ob-

raz polskiej familii.
ona - niegdyś półszeptała w zaułkach 

dnia codziennego kilka litanii, a teraz ogląda 
„Szkołę dla rodziców” i korzysta z kursokon-
ferencji Telewizji Edukacyjnej.

Wszystko wiedząca, choć nieswojo czuje 
się w tużurku i wisiorku na szyi z nie naj-
drożej oprawionym chryzolitem. Wraca z re-
żimu pracy przeciążona torbą ze skórgumy, 
półżywa z powodu ciemnobeżowych butów 
wyższych od Kasprowego Wierchu, rozchwy-
tywanych na aukcji sklepu online, {on-line} 
od których nie dostanie halluksów.

Jak przez rzeszoto sączą się dni i znie-
nacka myśli: „Warto by spróbować w castin-
gu, a nuż znajdę antidotum na znużenie”.

on - podówczas był niedocenianym kon-
sjerżem. Przedzierzgnął się w superojca i ar-
cyodpowiedzialnego ekstra męża. Sączy nie-
scukrowany, chmielowy nektar lub hausty 
whisky, sprzeniewierzając się zasadom cud-
-diety. Grywa w totolotka (toto-lotka) i mie-
wa łut szczęścia jak nie-Polak. Lubi ćwiczyć 
na trenażerze, a gdy lśnią miriady gwiazd, 
animować cuda-niewidy gitarowymi riffami.

Swoją czasoprzestrzeń wypełnia impre-
zami paintballowymi, tudzież jazdą na qu-
adach.

one- kupują zestawy głośnomówiące. 
Myślą, że wakacyjny blichtr to archipelag 
cyklady lub jakiś punkt na czarnym Lądzie. 
Kiedy smużka nadziei rzednie, godzą się zo-
baczyć Golub-Dobrzyń. W ostateczności spę-
dzają czas w skateparku, w półobrocie ska-
cząc na deskorolce.

Bezbrzeżnie oddani własnej demagogii, 
pytają: „Dla kogo i dla czego tak się poświę-
cać?”

czy o takiej rodzinie śpiewano kiedyś 
w kupletach?< alicja Hans
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5-lecie StowarzySzenia 
Gospodyń Wiejskich w bachorzynie
W sobotę 21 marca 2015 r. Stowarzyszenie gospodyń Wiejskich w Bachorzynie obchodziło piątą rocznicę 
powstania. Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia.

Na ten szczególny dzień Zarząd Stowarzy-
szenia zwołał V Sprawozdawczo – Wyborcze 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie. 

Spośród zaproszonych gości, swą obec-
nością zaszczycili  - poseł na Sejm RP Ceza-
ry Olejniczak, przewodniczący Rady Gminy 
Buczek Andrzej Zieliński, wójt gminy Bu-
czek Bronisław Węglewski, sekretarz gmi-
ny Buczek Zenona Romankiewicz, prezes 
LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku Anna 
Doliwa, radca prawny Jan Similak, dyrektor  
GOKiS Jolanta Nietupska oraz pracownik Urzę-
du Gminy - Dorota Krysiak. 

Zarząd Stowarzyszenia, realizując swój 
statutowy obowiązek, przedstawił V Walnemu 
Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swo-
jej działalności za okres 18 maja 2010 roku – 31 
grudnia 2014 roku. Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Bachorzynie podczas różnych spo-

tkań w kraju, zawsze promowało swój region, 
gminę, powiat i województwo.

W okresie sprawozdawczo-wyborczym 
członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w:
Międzynarodowych Tragach Turystyki „Na 
Styku Kultur” w Łodzi, Międzynarodowych 
Targach Łódzkich NATURA FOOD, Między-
narodowych Targach  Agroturystyki i Turystyki 
Wiejskiej w Kielcach, prezentacji stołów wiel-
kanocnych i bożonarodzeniowych w Warszawie 
oraz Kościerzynie, Kiermaszu Przedsiębiorczo-
ści w Łasku, Dożynkach Centralnych w Spale, 
wojewódzkich w Białej Rawskiej, powiatowych 
- w Widawie, gminnych - w Suchcicach (gmina 
Drużbice), kościelnych - w Buczku.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Ba-
chorzynie współpracuje z Fundacją Rozwoju 
Gminy Zelów. Dzięki współpracy członkinie 
brały udział w warsztatach pn. „Uczymy się 
przez całe życie”.

W okresie sprawozdawczo-wyborczym 
członkinie uczestniczyły w różnych wyciecz-
kach, poznając piękno krajobrazów, zabytków 
w kraju, czy poza jego granicami.

Każdego roku delegacje kobiet Stowarzy-
szenia brały udział w spotkaniach organizowa-
nych przez LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, 
podsumowujących wspólne działania promocyj-
ne  w poszczególnych latach.

Największym świętem, jakie co roku odby-
wa się w naszej gminie, to Wojewódzkie Święto 
Truskawki pn. Buczkowska Truskawka marką 
województwa łódzkiego. Na święcie tym nie 
mogłoby zabraknąć stoiska Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich w Bachorzynie. Członkinie 
Stowarzyszenia do tegoż święta przygotowują 
się bardzo starannie.

Dużym sukcesem Stowarzyszenia było po-
zyskanie środków unijnych na 3 projekty na 
ogólną kwotę 40.115 złotych.

Jednak największym sukcesem było uzy-
skanie z dniem 17 kwietnia 2013 roku wpisu 
Nalewki Truskawkowej z Bachorzyna na Listę 
Produktów Tradycyjnych  prowadzoną przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jest to pierw-
szy i jedyny produkt w gminie Buczek.

Lata 2010-2014 działalności Stowarzysze-
nia były okresem pracowitym. Jest to zasługa 
członkiń, które na wspólny sukces pracowały 
bardzo aktywnie.

Walne zebranie Stowarzyszenia przyjęło 
sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 
sprawozdawczo-wyborczy oraz sprawozdanie 
finansowe za 2014 r. Udzieliło również absolu-
torium ustępującemu Zarządowi i Komisji Re-
wizyjnej za minioną kadencję.

Podczas obrad w dniu 21 marca br. walne 
zebranie Stowarzyszenia dokonało wyboru Za-
rządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, 
na lata 2015-2019.
Nowo wybrany Zarząd: Jadwiga Ratajczyk - 
prezes, Zdzisława Zelmozer - zastępca prezesa, 
Aneta Siekierska - sekretarz, Teresa Grabarz - 
skarbnik, Wiesława Cieleban - księgowa, Cze-
sława Malinowska  - kronikarz.
Nowo wybrana komisja Rewizyjna: Maria 
Kolasa - przewodnicząca, Maria Taborowska - 
członek, Joanna Witusik - członek.

W imieniu nowo wybranego Zarządu Pre-
zes Jadwiga Ratajczyk raz jeszcze złożyła 
wszystkim członkiniom serdeczne podzięko-
wanie za dotychczasową działalność i prosiła 
o dalszą aktywność w propagowaniu celów 
statutowych Stowarzyszenia.< J.R.
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- Czy naszym lasom grozi prywatyzacja, o której w ostatnich la-
tach mówi się tak dużo?

- Problem prywatyzacji leży w rękach polityków, my zaś jesteśmy 
jednostką prowadzącą gospodarkę leśną na gruntach Skarbu Państwa. 
Będziemy bronić istniejącej struktury organizacyjnej, Lasy Państwowe 
nigdy nie nastawiały się tylko na zysk, lecz służyły całemu społeczeń-
stwu. Politycy deklarują swoje poparcie dla wielu spraw, ale w życiu 
czasami bywa różnie... Na dziś, przy istniejących aktach regulujących 
gospodarkę leśną, nie ma niebezpieczeństwa. A najważniejsze jest chyba 
to, że Polacy też chcą lasów państwowych, ogólnie dostępnych, a nie 
pogrodzonych i podzielonych, służących tylko wybranym właścicielom. 

- Jaka jest kondycja lasów Nadleśnictwa kolumna leżących 
w środku Polski, w strefie oddziaływania przemysłu, m.in. elektrow-
ni Bełchatów?

- W ostatnich latach dzięki nowym technologiom i restrukturyzacji 
gospodarki zmniejszyło się zagrożenie dla lasów ze strony przemysłu, 
o czym świadczy choćby kondycja jodły, która w środku Polski czuje się 
coraz lepiej. Można się o tym przekonać obserwując rozwój tego gatunku 
w rezerwacie „Jodły Łaskie” znajdującym się w gminie Sędziejowice.
Ale niebezpieczeństwo dla lasów związane z rozwojem urbanizacyjnym 
istnieje, co widać w naszym regionie na przykładzie budowy drogi eks-
presowej S-8. W związku z realizacją tej inwestycji, na terenie Nadle-
śnictwa wycięto około 100 hektarów lasów państwowych i drugie tyle 
niepaństwowych. W rejonie tej nowej arterii komunikacyjnej podsadza 
się drzewostany sosnowe wprowadzając w dolne piętro takie gatunki jak 
buk i grab, a także krzewy. Celem takiego postępowania hodowlanego 
jest zagęszczenie ściany lasu, a tym samym ograniczenie szkodliwe-
go wpływu spalin samochodowych na przyległy do trasy drzewostan.  
Dla zrekompensowania ubytku powierzchni lasów wyciętych pod drogę 
S-8 prowadzimy w Nadleśnictwie także zalesienia nieużytków rolnych, 
ale te ostatnie są już na wyczerpaniu. Gruntów Skarbu Państwa przezna-
czonych do zalesienia będących w naszym posiadaniu jest jedynie ok. 50 
hektarów. Nowych gruntów niepaństwowych raczej nie będzie, bo zie-
mia jest coraz cenniejsza i rolnicy nie pozbywają się jej tak jak przed laty.

- las to w gruncie rzeczy jeden wielki zbiornik retencyjny. Tym-
czasem nie jest tajemnicą, że od dawna w lasach brakuje wody, co 
odbija się ujemnie na kondycji drzewostanu. 

- W naszym regionie opady roczne należą do najniższych w Polsce, 
dlatego korzystając ze środków Unii Europejskiej w ostatnich latach po-
prawialiśmy retencję, odbudowując wiele zbiorników wodnych. Tylko 
w latach 2008-2013 powstały zbiorniki o powierzchni lustra wody po-
nad 25 hektarów. Sporej wielkości zbiorniki śródleśne przybyły m.in. 

Las to wielki zbiornik retencyjny
Rozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Kolumna – Adamem Pewniakiem

w gminie Dłutów, mniejsze między innymi w rejonie Łasku. Z kolei 
w leśnictwie Mogilno realizowaliśmy program tzw. retencji korytowej, 
czyli budowy zastawek na rowach i zatrzymywania wody w lasach, teraz 
podobne działania będziemy realizować w leśnictwie Szczukwin w gmi-
nie Tuszyn. Aktualnie szukamy pieniędzy na budowę 3 kilkuarowych 
zbiorników wodnych w rejonie Teodorów.

- Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej od dziesięcioleci chętnie wy-
poczywają w rejonie kolumny – czy w okolicznych lasach również 
planowane są niewielkie akweny?

- Na gruntach Lasów Państwowych nie ma takich możliwości, po-
dobno sporej wielkości zbiornik wodny planowany jest w samym Łasku. 

- Czy lej depresyjny powstały w związku z budową bełchatowskiej 
kopalni węgla brunatnego wciąż oddziaływuje negatywnie na lasy?

- W ciągu kilkudziesięciu lat sytuacja się ustabilizowała, a ponadto 
w związku z uruchamianiem nowych złóż przesuwa się eksploatacja wę-
gla w inny teren. Obecnie nie zauważamy wyraźnie negatywnego wpły-
wu kopalni węgla brunatnego na lasy Nadleśnictwa Kolumna.

- W lasach pojawiają się nowe gatunki zwierząt...
- W naszych lasach nie widziano jeszcze wilka, chociaż populacja 

tego zwierzęcia rośnie i jest on obecny już na północy kraju. Wilk prze-
mieszcza się ze wschodu, lubi duże kompleksy leśne, a takich u nas jest 
mało, ale zwierzę to przystosowuje się do istniejących warunków, po-
dobnie zresztą jak i inni mieszkańcy naszych lasów.

Obserwujemy znaczny wzrost populacji bobra, który czyni rolnikom 
spore szkody, ale jest pod ochroną. W przypadku strat państwo rolnikom 
wypłaca odszkodowania. Obserwujemy też coraz więcej rzadkich nie-
gdyś ptaków, choćby żurawi czy bocianów czarnych.

- a jak jest z inną zwierzyną?
- Niestety, chemizacja i zmiana struktury upraw rolnych spowodo-

wały spore straty w populacji zwierzyny drobnej, dlatego niezbędne 
okazywało się kupowanie przez koła łowieckie bażantów, kuropatw czy 
zajączków i wpuszczanie ich do naszych łowisk polnych. W Ośrodku 
Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Kolumna położonym na terenie gmi-
ny Dłutów jeszcze dwa - trzy lata realizować będziemy program odbu-
dowy populacji kuropatwy, bażanta i zająca. W ramach tego programu, 
który realizujemy od 2012 roku, wypuściliśmy już w łowisko prawie 
1000 bażantów, ponad 300 kuropatw oraz 132 zające. Dzięki takim dzia-
łaniom stan zwierzyny drobnej poprawia się. Już w niektórych rejonach 
naszego nadleśnictwa Koła Łowieckie prowadzą np. odstrzał szaraków, 
ale wciąż na niewielką skalę.

Dla wielu mieszkańców wsi uciążliwe są dziki, których populacja 
jest teraz na dość wysokim poziomie. Kola łowieckie zmuszone są wy-
płacać rolnikom odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach.

- Na jakim etapie znajduje się przebudowa drzewostanu w la-
sach Nadleśnictwa kolumna w związku ze wspomnianą emisją prze-
mysłową zanieczyszczeń?

- Program przebudowy lasów i wprowadzania wielu gatunków bar-
dziej odpornych na choroby i szkodniki, odporniejszych biologicznie, 
realizujemy rzeczywiście od dawna. Średniorocznie w naszym nad-
leśnictwie przebudowywanych jest około 20 hektarów drzewostanów 
iglastych, głównie z naszych środków. Wprowadzamy gatunki liściaste,  
np. dąb, buk, klon, jawor, grab, lipę, brzozę oraz krzewy różnych gatun-
ków. Dotyczy to głównie rejonu Łasku i Zduńskiej Woli, gdzie dominują 
lasy sosnowe.

- Wspomnijmy jeszcze o innych inwestycjach...
- Od lat inwestujemy głównie w drogi, by ułatwić dojazd pojazdom 

gaśniczym i wywózkę drewna. W latach 2008-2014 wybudowaliśmy po-
nad 20 kilometrów dobrych dróg tłuczniowych za ok. 5 milionów zło-
tych. Głównym źródłem finansowania budowy dojazdów pożarowych 
były fundusze unijne. W przyszłości średniorocznie w naszym nadle-
śnictwie powinno przybywać 2-3 kilometrów takich dróg. 

- Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy pożarach, które 
w ostatnich latach nie były tak wielkie jak na przykład w ubiegłym 
wieku...
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- Jeszcze kilka lat temu sen z powiek le-
śników spędzał podpalacz, który wywoływał 
pożary lasu w rejonie Tuszyna, ale to się, na 
szczęście, skończyło. A jeśli idzie o pożary 
w ostatnich latach, to rzeczywiście sytuacja 
jest niezła: w 2012 roku było ich 8, rok póź-
niej – tylko 1, a w ubiegłym roku – 6. To 
między innymi efekt naszych starań i dzia-
łań profilaktycznych. Dysponujemy wieżą 
z kamerą w rejonie Sędziejowic, kamera 
pracuje też na jednym z bloków w Pabiani-
cach, w okresach palności dyżuruje również 

Wspomniane Targi Ogrodnicze „Pamię-
tajmy o ogrodach” odbyły się po raz dziesiąty 
u stóp późnorenesansowego zamku w Bykach 
(dziś w granicach Piotrkowa, przy trasie do Ło-
dzi) owianego legendą królowej Bony, niegdyś 
potężnej fortalicji. Zorganizowane zostały 
przez piotrkowski Oddział Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, gromadząc prawie 
160 wystawców, głównie producentów różno-
rodnych krzewów i kwiatów z całej Polski. Do-

Z udziałem firm i ogrodników ziemi łaskiej

TARgI u STóP ZAMKu

obserwator, a ponadto w przypadku niewiel-
kiego pożaru do akcji wkracza nasz lekki 
wóz gaśniczy. Bardzo dobrze także układa 
nam się współpraca z Komendami Państwo-
wej Straży Pożarnej jak również z Jednost-
kami OSP. W razie dużego pożaru możemy 
zadysponować specjalny samolot gaśniczy 
stacjonujący na piotrkowskim lotnisku, wy-
czarterowany przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Łodzi. Dodać trze-
ba, że ta znacząca poprawa wynika także ze 
wzrostu świadomości mieszkańców, którzy 

odwiedzają lasy i zachowują większą troskę 
niż przed laty.< 

(PO) 

Adam Pewniak – nadleśniczy nadleśnictwa 
Kolumna (od września 2012 r.), wcześniej 
pracował w nadleśnictwach w Brzezinach, Go-
styninie i Kutnie, były dyrektor w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, był też 
wójtem w nowym Duninowie. Pochodzi z ro-
dziny leśnika, leśnikiem jest również jego syn.

Dopiero na takich imprezach jak niedawne Targi Ogrodnicze w Piotrkowie, a ściślej 
mówiąc w dawnych Bykach, widać wyraźnie jak wielkim potencjałem dysponuje 
ogrodnictwo ziemi łaskiej. liczne firmy prezentowały swoje atuty nie tylko w postaci 
krzewów. gospodarstwo ogrodnicze krzysztofa Ratusznego z Łopatek oferowało 
krzewy róż i krzewy owocowe, „Rosapol” i gospodarstwo akadiusza kaźmierczaka 
z tej samej miejscowości – krzewy ozdobne i owocowe, z kolei Szymon Rzepkowski 
i Jan Tyks z Łopatek Cegielni oferowali krzewy róż, Robert Sygdziak z gorczyna 
- krzewy ozdobne, a Szkółka Drzew i krzewów gabrieli Papugi z Łasku – krzewy 
ozdobne i drzewa owocowe. Wspomnijmy jeszcze, że na targach obecne były również 
kwiaty balkonowe, rabatowe i byliny ze znanego w Łasku gospodarstwa ogrodniczego 
Bogusławy Buczyńskiej z miejscowości karczmy.

minowały gospodarstwa ogrodnicze, ale też nie 
brakowało oryginalnych wytworów np. z cera-
miki, drewna i wikliny, tradycyjnych wędlin, 
sprzętu oraz akcesoriów ogrodniczych, a nawet 
urządzeń fotowoltaicznych. Były również róż-
norodne przyprawy, suszone owoce i warzywa 
oraz miody pitne.

Choć tego dnia zabrakło pięknej wiosen-
nej aury, to jednak dopisali targowi goście. 
Oprócz typowo ogrodniczych zakupów mo-

gli oni skorzystać również ze sporej oferty 
gastronomii, poznać twórców ludowych re-
gionu, a także posłuchać i obejrzeć występy 
zespołów folklorystycznych. Miłośnicy za-
bytków mieli okazję do zwiedzenia wspo-
mnianego zamku, w którego murach królowa 
Bona kierowała wielką operacją przeciwko 
Barbarze Radziwiłłównie. 

Podczas targów była okazja do zaku-
pienia sadzonek czy bylin bezpośrednio od 
producentów, a więc znacznie taniej niż np. 
w sklepach, był też duży wybór, co w przy-
padku pasjonatów ogrodnictwa, szczegól-
nie w wersji mini, ma olbrzymie znaczenie. 
Można było wybierać, przebierać i targować 
się. Nas zainteresowały nietypowe usługi dla 
rolników i niewielkich gospodarstw ogrod-
niczych, takie jak np. wiercenie studni. Fir-
ma z rejonu Turku oferowała „studnię w 1 
dzień”. W przypadku wody z 30 m głębo-
kości koszt studni może się zamknąć kwotą 
6-7 tys. zł. Czy wykonawca gwarantuje do-
wiercenie się do pokładów wody? Usłysze-
liśmy, że wody na niewielkie potrzeby (2-3 
m sześc./h) z reguły nie brakuje, gorzej jest 
z zaspokojeniem wielkich potrzeb. W przy-
padku braku efektów wiercenia - za 1 metr 
trzeba zapłacić 50 zł.<

(ER)
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 Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt „Budowa systemu e-usług w urzędzie Miejskim w Łasku” 

W Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowę (13 bm.) pomiędzy gminą Łask i konsorcjum firm: VULCAN Sp. z o.o. z Wrocławia oraz 
Wolters Kluwer S.A. z Warszawy w sprawie dostawy systemu zarządzania oświatą oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Budo-
wa systemu e-usług w urzędzie Miejskim w Łasku”. Wartość inwestycji wynosi: 2 090 877,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 85%.<

17 kwietnia br. drużyna z „Kopernika” zajęła pierwsze miejsce 
w województwie w finale wojewódzkim Konkursu 5 Milionów. Nasz 
powiat reprezentowali:

Realizator projektu:gmina Łask, ul. Warszawska 14, 
98-100 Łask, tel. 43 676 83 00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne

Działanie IV.2 E - usługi publiczne
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPlD.04.02.00-00-031/12

Całkowita wartość projektu: 2 662 950,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR (85%): 2 263 507,50 PLN

Celem głównym projektu jest rozwój systemu e-usług publicznych poprzez 
zwiększenie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych w gminie Łask.

Zakres projektu:
• Budowa systemu wspomagającego zarządzanie oświatą;
• Rozwój elektronicznych usług publicznych;
• Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Rezultatem wdrożenia niniejszego projektu będzie budowa nowoczesnego 
e-urzędu realizującego szereg usług publicznych na drodze elektronicznej oraz 
budowa nowoczesnej szkoły oferującej e-usługi. 
Projektem objęci są:
1. Urząd Miejski w Łasku
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku – Kolumnie, ul. Toruńska 1
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
5. Szkoła Podstawowa w Bałuczu
6. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie Małym
7. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
8.  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Łasku,  

ul. Narutowicza 28
9. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, ul. Berlinga 1
10. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łasku - Kolumnie, ul. Toruńska 1
11. Przedszkola gminne.
Termin zakończenia projektu: wrzesień 2015 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Gabriela Jarzyńska
Julia Adam
Oliwia Łakomiak
Zuzanna Sysio
Klaudia Rosińska
Hanna Zwolińska
Kinga Gosławska
Martyna Jasińska
Marta Dobroczek
Karolina Chwiałkowska
Igor Tosik

Lena Dobroszek
Marianna Zajda
Zuzanna Młynarczyk
Jakub Malinowski
Paweł Piecyk
Damian Bugała
Zuzanna Garządek
Roksana Rygielska
Oliwia Krajda 
Bartłomiej Socha
Stanisław Rusiecki 
Dawid Szczepański

Julia Hajdukiewicz
Zuzanna Psujek
Zuzanna Sysio
Adrian Piekarz
Kacper Kopijas
Dawid Grabarczyk
Amelia Chwiałkowska
Jakub Kot
Julia Janecka
Iwo Misztalski
Martyna Jasińska
Maja Kręglewska

Marcel Piszczała
Michał Kozik
Adrian Piekarz
Jacek Sowiński
Jakub Lewandowski
Szymon Binek
Mikołaj Adamczyk
Hubert Kudra
Mateusz Gąsiorowski
Rafał Kaczmarek
Bartek Kurbiel

Uczniowie „Kopernika” odnoszą sukcesy
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja kopernika w Łasku 
brali udział w finale wojewódzkich Igrzysk 2014/2015 Sztafet 
Pływackich (16 kwietnia br.). Miło nam poinformować, że chłopcy 
zajęli IV miejsce w województwie, a reprezentacja dziewcząt stanęła na 
podium, zdobywając brąz. Oto nasi najlepsi pływacy:

14 kwietnia br. uczeń naszej szkoły - Adam Sukiennik zajął I miejsce 
w IV Regionalnym Konkursie Mitologicznym. Ten sam uczeń zakwali-
fikował się też do ogólnopolskiego finału KONKURSU LITERATURY 
FANTASY „Źródła Marzeń - Sources of Dreams” 2015. Zajął 9 miejsce 
w Polsce, reprezentując Łask na zamku w Mosznie.<

k.P.

Natalia Manios
Dawid Grzanka
Lena Jastrząbek
Kacper Janeczek
Julia Adam
Gabriela Jarzyńska
Nadia Holc
Igor Tosik
Adrian Kuźniak
Kacper Piasecki

Patrycja Mońka
Dawid Manios
Borys Dobroszek
Wiktor Karaszkiewicz
Karolina Chwiałkowska
Julia Cieciorowska
Rozalia Cieciorowska
Hubert Kudra
Mateusz Gąsiorowski
Konrad Miller

PODPiSanO umOWę
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Teresa Kopias wciąż niezmiennie prezen-
tuje wysoki poziom swoich propozycji dla 
pań. Przepiękna kolorowa paleta wiosenno-
-letnich barw wywołuje zwykle zadowolenie 
pań w każdym wieku, a projektantka z Łasku 
dba o wszystkie kobiety. To zaleta jej ubiorów. 
Kolorowe, zwiewne, wygodne, uszyte z przy-
zwoitych tkanin i dodatków musiały cieszyć 
wszystkich widzów oglądających autorską 
kolekcję T. Kopias. Dlatego też autorka tych 
pięknych ubiorów długo po pokazie odbierała 

Pokaz kolekcji tereSy kOPiaS
I tym razem Teresa kopias, renomowana projektantka mody w naszym 
kraju, nie zawiodła tych, dla których przygotowuje swoje ubiory. a najlepszą 
oznaką akceptacji połączonej z entuzjazmem były niemal niemilknące 
oklaski, którymi nagradzano kolejne kreacje kolekcji wiosna - lato 2015.

wyrazy uznania i podziękowania. Gratulowano 
też projektantce wielu znakomicie dobranych 
dodatków, m.in. rajstop z fantazyjnym wzor-
nictwem. 

Pokazy T. Kopias, w ostatnich latach w Ła-
sku odbywające się chyba rzadziej, bo projek-
tantka prezentuje swoje kolekcje m.in. w stoli-
cy i Łodzi, przyciągają niezmiennie nie tylko 
ludzi branży modowej, ale i VIP-ów. Tak było 
i tym razem. Nie sposób odnotować wszystkich 
znamienitych gości, z braku miejsca wspo-

mnijmy tylko, iż pokaz prowadziła znakomita 
aktorka Laura Łącz, wśród gości widzieliśmy 
też słynną „Czarną Mambę”, był również na 
pokazie senator Andrzej Owczarek z małżonką 
i burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek z żoną, 
gościła także wojewoda Jolanta Chełmińska 
i były starosta Łaski Cezary Gabryjaczyk, wi-
ceminister skarbu państwa.

Pokazy mody T. Kopias wzbudzają wielki 
entuzjazm pań, o czym niejednokrotnie mo-
głem się już przekonać. Ten ostatni dedyku-
jemy za pośrednictwem zdjęć z tej imprezy 
(fotoreportaż na s. 28) wszystkim paniom, 
dla których wiosna i lato to czas nie tylko 
bujnej przyrody, ale i osobistego uroku oraz 
piękna.<

(PO)

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe gminy Łask 
oraz powiatu: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, jego zastępca Jani-
na Kosman, przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik 
i jego zastępca Józef Rychlik, starosta powiatu Teresa Wesołowska wraz 
z przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego Markiem Aulakiem. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: senator Andrzej Owczarek, 
łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbrygadier Andrzej Wit-
kowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Łasku brygadier Piotr 
Cały, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łasku Da-
riusz Koliński, wiceprezes Grażyna Krzesińska oraz sekretarz Zarządu 
Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Łasku Władysław 
Wajszczyk, kapelan powiatowy strażaków ks. Jarosław Wojtal, przed-
stawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Zbigniew 
Osiciński, dyrektor Banku Spółdzielczego w Poddębicach Roman Jani-
szewski, prezes OSM w Łasku Jerzy Skorek.

W uroczystości uczestniczyła również kompania reprezentacyjna, 
poczty sztandarowe z jednostek z miasta i gminy Łask. Strażakom go-
ścinnie towarzyszyła Parafialna Orkiestra Dęta z Borszewic.

strażackie święto w bałuczu
Tradycyjnie miesiąc maj jest okresem, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Druhowie z gminy Łask obchodzili 
Dzień Strażaka trzeciego maja. W godzinach popołudniowych po modlitwie w kościele w Borszewicach strażacy wraz z gośćmi 
przemaszerowali na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałuczu. Tam powitał wszystkich prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-gminnego Związku OSP RP w Łasku, a jednocześnie prezes OSP Bałucz Michał Nowak.

Obchody Dnia Strażaka połączone były z poświęceniem nowego 
średniego samochodu GBA marki Mercedes Benz zakupionego ze środ-
ków gminy Łask, WFOŚiGW oraz Komendy Głównej PSP. Odsłonięto 
również obelisk upamiętniający założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bałuczu, pod którym złożono kwiaty. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżniającym się 
druhom medali i odznaczeń, a otrzymali je:
Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności kraju - Krzysztof Nowa-
kowski, Maria Krawczyk 
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Domysław 
Bzdurski
Medal Honorowy im. Bolesława Homicza - Henryk Gromada
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa - Tomasz Bzurski, Ryszard 
Szczubiałkiewicz, Krzysztof Miksa 
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa - Dariusz Damas
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa - Bożena Kędziak, Ma-
teusz Frontczak
Za Zasługi dla gminnego Pożarnictwa - Tomaszewski Władysław

Uroczystość prowadził komendant Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Łasku Jerzy Kowalski oraz honorowy członek OSP 
Bałucz Zbigniew Wiśniewski.< I.S.



16 maj 2015 r.

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wrzeszczewice Nowe. 

Nieruchomość oznaczona jest działką nr 38 o powierzchni 2,18 ha, która według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego miasta i gminy Łask położona jest na terenach dolesień, zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej oraz upraw rolnych. 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55.600 zł, wadium 6.000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na rachunek:  
BaNk PEkaO S. a. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 

 w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu Miejskiego w Łasku.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 41, tel. 43 676-83-41. 
W uzasadnionych przypadkach 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 

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

 
 nr 280/1 o powierzchni 1300 m2, SR1l/00002692/9

 cena wywoławcza - 109.520 zł, wadium w wysokości – 10.952 zł 
 nr 280/2 o powierzchni 1300 m2 , SR1l/00002692/9

 cena wywoławcza - 109.520 zł, wadium w wysokości – 10.952 zł. 
 

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

Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2015 r. o godz. 10 w siedzibie urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kolumnie (Łasku)  
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. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższe nieruchomości. 

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 czerwca 2015 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 41  
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 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

Jaki był ubiegły rok dla Towarzystwa? Dobry, wydało m.in. 20-pocz-
tówkowy albumik ze zdjęciami Łasku z okresu powojennego, zorganizo-
wało wiele wystaw i prelekcji. Z tych ostatnich wspomnieć należy m.in. 
o spotkaniu z prof. Markiem Koterem, który mówił o rozwoju urbani-
stycznym Łasku. Towarzystwo zainicjowało też uporządkowanie terenu 
w pobliżu obelisku i tablicy pamiątkowej poświęconej prymasowi Jano-
wi Łaskiemu, znajdującej się w sąsiedztwie kolegiaty. Jak poinformowa-
ła zastępca burmistrza Janina Kosman, już za kilka miesięcy teren ten 

tPZŁ podsumowało 2014 rok
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej podsumowało działalność w 2014 roku i wytyczyło 
zadania na 2015 rok. Jak poinformował prezes Sławomir Tralewski, od stycznia 2014 r. TPZŁ 
posiada status organizacji pożytku publicznego.

zmieni się na korzyść, pojawią się tam m.in. różane klomby. J. Kosman 
przypomniała jednocześnie, że gmina bierze udział w konkursie na kolej-
ny etap urządzenia zabytkowego parku miejskiego.

Co będzie się działo w Towarzystwie w 2015 roku? We współpra-
cy z samorządem Towarzystwo realizować będzie 5 zadań, organizując  
m. in. wystawę malarstwa Kamili Michoń i fotografii Tomasza Walkiewicza. 
Oczywiście będą też konkursy, wydawnictwa propagujące ziemię łaską.<

(PO)
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UCZCZONO NarODOWy 
Dzień zwycięStwa
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Mszę odprawił ks. wikariusz Emanuel Stan-
kiewicz z marzenińskiej parafii. W uroczysto-
ści uczestniczyły władze gminy, radni i sołty-

Zgodnie z wieloletnią tradycją, przed obeliskiem upamiętniającym dziewięciu rozstrzelanych Polaków przez 
niemieckich najeźdźców usytuowanym w lesie w Woli Marzeńskiej, 8 maja br. podczas mszy polowej oddano 
hołd ofiarom oraz uczczono zwycięskie zakończenie II wojny światowej. Po raz pierwszy w tym roku uroczystość 
ta wpisała się w obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa ustanowionego na mocy ustawy Sejmu RP. 

si, kierownicy jednostek gminnych, delegacje 
szkół z Marzenina i Sędziejowic oraz strażaków 
ze sztandarami, a także okoliczni mieszkańcy. 

Rozwiń skrzydła, orle biały 
ponad swoim krajem leć 
Ducha Polski wzniecaj w nas 
drogę w przyszłość wskaż

4 maja 2015 r. uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
ZSO nr 1 w Sędziejowicach uroczystym koncertem przygotowanym 
pod kierunkiem Ewy Dionizy i andrzeja Szymczaka uczcili 224. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczął walc 
w wykonaniu gimnazjalistów klas II, przygotowanych przez Monikę 

Choć od wyborów samorządowych minęło 
pół roku, podczas IX sesji Rady gminy 
wszyscy radni po raz pierwszy ustawili się 
do wspólnej fotografii.

Od lewej: Marek Woźniak, Teresa Kocik, 
Anna Kopeć, Marek Okupiński - przew. 
Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty 
i Spraw Socjalnych, Stanisław Tokarek, Jolanta 
Urbaniak - przew. Komisji Budżetu, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, Sylwia Rozwód, 
Krzysztof Domowicz, Danuta Kardas, 
Jarosław Bartczak, Ewa Malinowska - przew. 
Komisji Rewizyjnej, Renata Kowalczyk - wice-
przewodnicząca RG, Władysław Kraszewski, 
Ryszard Masiera - wiceprzewodniczący RG 
oraz Dariusz Cieślak – przewodniczący Rady 
Gminy.< Fot. Marek kidawski

Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów w narodo-
wych barwach oraz zapalono znicze.<

 M. Potasiak, fot. M. kidawski

uroczysty koncert Walczak, natomiast najmłodsi z kl. II i III szkoły podstawowej uświet-
nili program, prezentując się w tańcu poloneza pod czujnym okiem 
swoich instruktorów z GOK w Sędziejowicach. Wzruszająca lekcja hi-
storii i wychowania patriotycznego przypomniała znaczące dla dziejów 
naszego kraju wydarzenia związane z uchwaleniem drugiej na świecie 
konstytucji. 

Okolicznościową dekorację wykonali anna kowalczyk, Elżbie-
ta kopka, Robert Stankiewicz i Janusz kopka. Patriotyczny występ 
obejrzeli z uczniami i nauczycielami zaproszeni przez dyrektora szko-
ły Barbarę gawor, goście: sekretarz gminy Mirosław Potasiak, były 
dyrektor szkoły Zygmunt Hadrysiak oraz przedstawiciele samorządo-
wych radnych i rodziców.<

 Ewa Dionizy
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Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został uchwałą Rady gminy 
Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w wysokości: dochody ogółem - 
18.576.320,00 zł, wydatki ogółem - 17.728.394,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następu-
jących wysokościach: dochody ogółem - zwiększono do kwoty 20.103.142,74 zł, 
tj. o 8,22%, dochody bieżące - zwiększono do kwoty 17.946.451,74 zł, tj. 1,91%, 
oraz dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 2.156.691,00 zł, tj. o 123,36%.

Zmiany planu wydatków dokonano w następujących wysokościach: wydatki 
ogółem - zwiększono do kwoty 19.317.288,70 zł, tj. o 8,96%, wydatki bieżące - 
zwiększono do kwoty 17.317.305,70 zł, tj. o 3,59%, wydatki majątkowe - zwięk-
szono do kwoty 1.999.983,00 zł tj. o 97,92%.

WYkONaNIE PlaNu DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wy-
sokościach:
dochody ogółem - w kwocie 20.008.973,97 zł, co stanowi 99,53%, dochody bie-
żące - w kwocie 17.883.445,19 zł, co stanowi 99,65%, dochody majątkowe - 
wykonano w kwocie 2.125.528,78 zł, co stanowi 98,56%.
Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:
-  dochody podatkowe (podatki i opłaty lokalne) - plan 2.086.077,00 zł, wykona-

nie 2.061.728,39 zł, co stanowi 11,53% kwoty wykonania dochodów bieżących 
ogółem

-  udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - plan 
2.823.676,00 zł, wykonanie 2.825.289,80 zł, co stanowi 15,80% dochodów bie-
żących ogółem

- subwencja ogólna - plan 7.452.033,00 zł, wykonanie 7.452.033,00 zł, co stano-
wi 41,67% dochodów bieżących ogółem
-  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, realizowane w ra-

mach porozumień, własne oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 
- plan 3.288.093,52 zł, wykonanie 3.235.601,69 zł, co stanowi 18,09% docho-
dów bieżących ogółem 

-  środki na realizację projektów z udziałem funduszy pochodzących z budże-
tu unii Europejskiej - plan 174.006,02 zł, wykonanie 173.295,50 zł, co stanowi 
0,97% dochodów bieżących ogółem 

-  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) - plan 426.144,00 zł, wykonanie 427.387,94 zł, co 
stanowi 2,39% dochodów bieżących ogółem wpływy z różnych opłat - plan 
197.444,00 zł, wykonanie 206.724,15 zł, co stanowi 1,16% dochodów bieżą-
cych ogółem 

-  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 178.824,00 
zł, wykonanie 192.861,36 zł, co stanowi 1,08% dochodów bieżących ogółem 

-  wpływy z usług - plan 1.038.300,00 zł, wykonanie 1.037.654,54 zł, co stanowi 
5,80% dochodów bieżących ogółem

-  pozostałe dochody bieżące - plan 281.854,20 zł, wykonanie 270.868,82 zł, co 
stanowi 1,51% dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:
-  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysłu-

gującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 3.532,00 zł, wykona-
nie 3.424,14 zł, co stanowi 0,16% kwoty wykonania dochodów majątkowych 
ogółem 

-  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży 
majątku) - plan 764.014,00 zł, wykonanie 732.959,98 zł, co stanowi 34,48% 
dochodów majątkowych ogółem

-  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 200,00 zł, wykonanie 
199,66 zł, co stanowi 0,01% dochodów majątkowych ogółem

-  dotacje celowe otrzymane w ramach środków z unii Europejskiej na re-
alizację inwestycji - plan 786.311,00 zł, wykonanie 786.311,00 zł, co stanowi 
36,99% dochodów majątkowych ogółem

-  dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 
10.000,00 zł, co stanowi 0,47% dochodów majątkowych ogółem

-  dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - plan 124.265,00 
zł, wykonanie 124.265,00 zł, co stanowi 5,85% dochodów majątkowych ogółem

-  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych - plan 
381.259,00 zł, wykonanie 381.259,00 zł, co stanowi 17,94% dochodów mająt-
kowych ogółem

-  dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na 
podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 
87.110,00 zł, wykonanie 87.110,00 zł, co stanowi 4,10% dochodów majątko-
wych ogółem.

WYkONaNIE PlaNu WYDaTkÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wy-
sokościach:
-  wydatki ogółem - wykonano w wysokości 18.662.484,79 zł, co stanowi 

96,61%, wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 17.317.305,70 zł wy-
konano w wysokości 16.747.901,86 zł, co stanowi 96,71%, wydatki mająt-
kowe - plan wydatków w wysokości 1.999.983,00 zł wykonano w wysokości 
1.914.582,93 zł, co stanowi 95,73%.

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 8.673.703,47 zł, wykonanie 

8.606.354,96 zł, co stanowi 51,39% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem
-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 

plan 4.991.918,52 zł, wykonanie 4.653.885,27 zł, co stanowi 27,79% wydatków 
bieżących ogółem

-  dotacje na zadania bieżące - plan 786.378,00 zł, wykonanie 765.835,76 zł, co 
stanowi 4,57% wydatków bieżących ogółem

-  świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.628.671,09 zł, wykonanie 
2.508.274,77 zł, co stanowi 14,98% wydatków bieżących ogółem

-  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 124.634,62 zł, wykonanie 109.935,23 zł, co sta-
nowi 0,65% wydatków bieżących ogółem

-  obsługa długu - plan 112.000,00 zł, wykonanie 103.615,87 zł, co stanowi 0,62% 
wydatków bieżących ogółem.

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie 1.914.582,93 zł za-
wierają się: 

 
Treść 

Wykonanie     
na dzień 

31.12.2014 r. 
Zakup sprężarki powietrza SUW Sędziejowice 6 888,00
Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - 
Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 1+809" 

39 360,00

Sobiepany - budowa kanalizacji burzowej 52 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wrzesiny - 
Kustrzyce 

4 305,00

Przebudowa drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Kamostek 4 305,00
Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra 242 790,41
Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice 
- Wrzesiny - Marzenin, od km 0+000 do km 2+624 

762 518,34

Remont drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Grabica 230 564,79
Wykonanie chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Marzeninie 3 112,01
Zakup pieca c.o. wraz z montażem w budynku poszkolnym               
w miejscowości Pruszków 

12 867,17

Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej                      
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku 

5 308,66

Przebudowa dachu na strażnicy OSP Sobiepany 71 419,11
Dotacja celowa dla OSP Kamostek na zakup pieca c.o. 8 000,00
Dotacja celowa dla OSP Pruszków na zakup pieca c.o. 8 000,00
Dotacja celowa dla OSP Kamostek na zakup pompy wysokiej 
wydajności 

18 080,00

Dotacja celowa dla OSP Sędziejowice na zakup sprzętu 
hydraulicznego 

5 000,00

Dotacja celowa dla OSP Marzenin na zakup sprzętu pożarniczego 2 000,00
Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły  
w Sędziejowicach 

209 949,59

Wymiana pokrycia i docieplenie dachu, wymiana obróbek  
i orynnowania, wymiana i montaż stolarki okiennej oraz grzejników 
c.o. - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach 

131 516,55

Wyznaczenie miejskiego obszaru o charakterze transportowo-
przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego  
wokół węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola 

2 720,00

Zakup beczki asenizacyjnej 12 638,25
Modernizacja oświetlenia ulicznego 1 914,20
Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej  
w Woli Wężykowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

24 600,00

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Sędziejowicach 54 725,85
Razem: 1 914 582,93

 
 
 
 
 

NalEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZaNIa

Należności budżetu na 31 grudnia 2014 r. wynoszą: gotówka i depozyty 
- 560.312,85 zł, należności wymagalne - 535.665,86 zł, pozostałe należności - 
86.490,99 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek w wysokości 2.299.000,00 zł.< grzegorz Dębkowski

skarbnik

Wykonanie budżetu gminy Sędziejowice za 2014 r.



maj 2015 r. 19W I D A W A

Obchody tego święta traktowane są 
przez ludowców jako niezwykle ważny 
element integrujący mieszkańców wsi, 
umożliwiający  kultywowanie tradycji ru-
chu ludowego i pielęgnowanie narodowych 
wartości kulturowych, a przede wszystkim 
stanowiący okazję do przypomnienia spo-
łeczeństwu o istnieniu nowoczesnej partii 
ludowej.

Tym razem w widawie, 7 czerwca br. 

Powiatowe Święto Ludowe
Zielone Świątki (24  maja, niedziela) stanowią historyczny i tradycyjny już symbol Polskiego 
Stronnictwa ludowego. Wydarzenie to związane jest z obchodami Zesłania Ducha Świętego, mającego 
swoje źródła jeszcze w obrzędowości prasłowiańskiej. 

Tegoroczne powiatowe Święto Ludo-
we odbędzie się dwa tygodnie później, 
tj. w niedzielę 7 czerwca w Widawie, 
a jego organizatorami jest Zarząd Powia-
towy oraz Zarząd Gminny PSL. Powiato-
we Święto Ludowe w Widawie organizo-
wane jest przy udziale samorządu gminy, 
Gminnego Ośrodka Kultury i parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Widawie, 

a jego celem jest podkreślenie znaczenia 
wsi i rolnictwa we współczesnym świe-
cie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 15 
mszą św. odprawioną w miejscowym ko-
ściele, skąd korowód uda się do Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie m.in. przewidzia-
no część artystyczną z udziałem artystów 
z GOK oraz piknik.<

Zg PSl w Widawie

Z tej też okazji, dla uczczenia 70 rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej 
przedstawiciele samorządu gminy Widawa 
z wójtem Michałem Włodarczykiem złoży-
li kwiaty i zapalili znicze na grobach pole-
głych za wolność naszej Ojczyzny, których 
prochy spoczywają na miejscowym cmen-
tarzu. W ten sposób uczczono pamięć boha-
terskich obrońców Polski.<

ak

8 maja – w hołdzie poległym
Po raz pierwszy w tym roku  
8 maja obchodzono w kraju jako 
Narodowy Dzień Zwycięstwa. 
Podpisana przez prezydenta Bro-
nisława komorowskiego ustawa 
w tej sprawie zniosła równocze-
śnie Święto Zwycięstwa i Wolno-
ści obchodzone dotąd 9 maja.

no i udało się Do projektu przystąpiły dwie szkoły podstawowe, przy których funk-
cjonują oddziały przedszkolne, tj. SP w Ochlach i SP w Chociwiu. Kwo-
ta dofinansowania wynosi 156 719,00 zł i obejmuje m.in.: wyposaże-
nie placów zabaw w urządzenia, zakup pomocy dydaktycznych, remont 
i modernizację łazienek oraz w przypadku szkoły w Chociwiu - doposa-
żenie kuchni. W połowie maja br. gmina podpisała umowę na realizację 
tych inwestycji.

Taki sam projekt realizuje Społeczna Szkoła Podstawowa w Restarze-
wie. W jej imieniu z wnioskiem wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w Restarzewie PRZYSZŁOŚĆ. Tam także powstanie nowy 
plac zabaw oraz wykonana zostanie modernizacja oddziału przedszkolnego 
i łazienek. Wartość projektu opiewa na kwotę 78 706,00 zł. 

Realizacja projektów nastąpi w okresie wakacyjnym, aby dzieci po 
powrocie z wakacji mogły cieszyć się z przygotowanej dla nich niespo-
dzianki. To, że warto realizować takie inwestycje, wie chyba każdy, bo 
nic tak nie cieszy jak uśmiech szczęśliwego dziecka.<

ak

Złożone przez gminę Widawa z początkiem lutego 
br. wnioski do urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „gmina 
Widawa na wypasione przedszkola stawia”, w ramach 
naboru zamkniętego Działanie 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty” Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
pozytywnie przeszły proces weryfikacji.
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Tegoroczne obchody Dnia Strażaka odby-
ły się w niedzielę 3 maja i wzorem lat poprzed-
nich, uroczystość rozpoczęła się od zbiórki 
na placu przed strażnicą OSP w Widawie. Po 
wciągnięciu flagi na maszt, przy dźwiękach 
strażackiej orkiestry dętej, jednostki OSP 
z gminy (Dąbrowa Widawska, Ochle, Rogóź-
no i Widawa) wraz pocztami sztandarowymi, 
przemaszerowały do kościoła Podwyższenia 
Krzyża Św. w Widawie. Tam została odpra-
wiona uroczysta msza święta w intencji stra-
żaków i ich rodzin, celebrowana przez pro-
boszcza tutejszej parafii ks. Jarosława Leśnia-
ka. W imieniu swoim i całego społeczeństwa 
podziękował on strażakom za odwagę, wielkie 
poświęcenie i determinację, z jaką na co dzień 
oddają się tej zaszczytnej służbie. 

We mszy św. oprócz druhów strażaków, 
udział wzięli także mieszkańcy, goście oraz 
przedstawiciele miejscowych władz, z wój-
tem gminy Michałem Włodarczykiem na cze-
le. W uroczystości udział wzięła także Doro-
ta Więckowska - dyrektor biura poselskiego 

obchody Dnia strażaKa
Jak każdego roku, 4 maja tradycyjnie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Strażaka. Ma to związek z przypadającym 
tego dnia wspomnieniem św. Floriana - patrona strażaków, 
chroniącego ludzi od pożogi ognia i nieszczęść oraz, mimo wielkiego 
postępu, zawsze groźnej współczesnej techniki.

posła na Sejm RP Piotra Polaka. Tradycyjnie 
po mszy świętej strażacy przemaszerowali 
na miejscowy cmentarz, gdzie złożyli kwiaty 
i oddali hołd druhom, którzy na zawsze opu-
ścili ich szeregi. 

Następnie strażacki korowód pod wodzą 
komendanta gminnego OSP w Widawie dru-
ha Wojciecha Woźniaka przemaszerował na 
plac przy remizie OSP w Widawie. 

Tam po krótkich przemówieniach wój-
ta Michała Włodarczyka i prezesa zarządu 
oddziału gminnego ZOSP RP w Widawie 
– druha Włodzimierza Koniecznego odbyło 
się uroczyste wręczenie odznaczeń za wie-
loletnią służbę. Łącznie wręczono 34 odzna-
czenia, w tym jedno za 65 lat służby i jedno 
za 60 lat, które otrzymał druh Mieczysław 
Chajdas. Uroczystość zakończyła się trady-
cyjnym strażackim poczęstunkiem przygo-
towanym w strażnicy OSP.

Obchody strażackiego święta odbywały 
się również w Restarzewie. Strażacy jedno-
stek OSP tamtejszej parafii, tj. OSP Resta-

rzew, OSP Chociw oraz OSP Borowa (gmina 
Szczerców) złożyli kwiaty i znicze na gro-
bach zmarłych druhów, aby następnie udać 
się na mszę św. do kościoła parafialnego. 
Mszę tę w intencji strażaków i ich rodzin 
sprawował ks. Zbigniew Dyks, kapelan stra-
żaków gminy Widawa. Czynny udział w li-
turgii słowa brali sami druhowie.

Reprezentantem samorządu widawskie-
go i gościem strażaków był Ryszard Bruzda, 
przewodniczący Rady Gminy Widawa.

Gościem specjalnym uroczystości był 
ppłk mgr Bernard Zboiński, emerytowany 
oficer WP oraz prezes zgierskiego oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych RP. Prywat-
nie pułkownik jest artystą, rzeźbiarzem i ma-
larzem, twórcą „Kapliczkowa”. Kapliczko-
wo to małe muzeum sztuki ludowej, gdzie 
można zobaczyć ponad trzydzieści przy-
drożnych kapliczek wykonanych w różnych 
stylach i z różnych materiałów, rycerstwo 
wojska polskiego na czele z królem Jagiełło, 
anioły oraz Żydów przynoszących szczęście 
w finansach (Dubie, gm. Szczerców).

Powodem obecności pułkownika było uho-
norowanie ks. Dyksa Krzyżem za Zasługi dla 
Związku Inwalidów Wojennych RP, co zostało 
przyjęte gromkimi brawami ze strony wiernych.

Po mszy druhowie wraz z gośćmi uda-
li się do strażnicy OSP Restarzew, gdzie po 
wspólnym zdjęciu, oficjalnym przywitaniu 
i krótkich przemówieniach nastąpił tradycyj-
ny, strażacki poczęstunek.< ak

Pod takim hasłem od kilku lat odbywa się coroczny festyn rodzinny 
w gminie Widawa. Tegoroczne połączone obchody Dnia Matki, Dnia 
Dziecka oraz Dnia Ojca odbędą się w majowy weekend 30-31 maja  
i zapowiadają się jeszcze bardziej okazale niż dotychczas, bo 
trwać będą dwa dni. Wszystko to za sprawą połączenia wielu sił, 
tj. samorządu gminy z wójtem i przewodniczącym Rady gminy, 
gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, parafii 
Widawa oraz gminnego Ośrodka kultury.

Sobotni blok rozpocznie się o godz. 17 
na terenie kościelnym w Widawie. Po mszy 
świętej odbędzie się przegląd piosenki religij-
nej, wspólne biesiadowanie oraz piknik.

W niedzielę natomiast impreza przeniesie 
się na teren Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie 
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych przygo-
towano wiele niespodzianek, m.in. jak zwykle 
ciekawe występy artystyczne, będą szczudla-
rze, klown, bajkowe postacie, duże bańki my-
dlane, plac zabaw, kawiarenka, ciekawe kon-
kursy, warsztaty kosmetyczne, dużo muzyki 
i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy!<

ak  
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W uroczystości uczestniczyli: naczelnik 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochro-
ny Środowiska Starostwa Powiatowego - Mał-
gorzata Mysur, wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk i przewodniczący Rady Ryszard 
Bruzda, wójt gminy Wodzierady Renata Sza-
frańska i wiceprzewodnicząca Rady Jadwiga 
Bośka, gminę Łask reprezentowała sekretarz 
Beata Mielczarek, gminę Buczek – sekretarz 
Zenona Romankiewicz, gminę Sędziejowice 
– wójt Jerzy Kotarski i przewodniczący Rady 
Dariusz Cieślak wraz z radnymi, sekretarz Mi-
rosław Potasiak, skarbnik Grzegorz Dębkowski, 
kierownicy jednostek gminnych, a także prezes 
LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna Doliwa.

Po serdecznym powitaniu gości przez dy-
rektora GBP Beatę Magdziak, część oficjalną 

uroczystości prowadziła dyrektor łaskiej bi-
blioteki Bożena Trocka-Dąbrowa. Przypo-
mniała, jak wiele zadań wykonują codziennie 
bibliotekarze i jak zmieniła się rola tych in-
stytucji kultury. Wystąpienie zostało wsparte 
prezentacją multimedialną ilustrującą wszel-
kie inicjatywy podejmowane przez biblioteki 
na terenie całego powiatu. Niespodzianką dla 
zgromadzonych okazała się druga prezentacja, 
która ukazywała pasje świętujących pracowni-
ków książnic. Bibliotekarskie zainteresowania 
to nie tylko literatura. Cały pokaz odsłaniał 
inne oblicza pań, tradycyjnie kojarzących się 
z książką, okularami, małym koczkiem i ciszą 
wokół. Następnie koleżanki z łaskiej bibliote-
ki, Marianna Jurek oraz Halina Kendra, zostały 
odznaczone medalami Stowarzyszenia Biblio-

tekarzy Polskich „W dowód uznania” – przy-
znawanymi za długoletnią pracę. Był to piękny 
i wzruszający akcent uroczystości, po którym 
rozpoczęło się składanie życzeń biblioteka-
rzom. Przedstawiciele władz dziękowali im 
za codzienną pracę oraz za niezawodną obec-
ność w życiu kulturalnym podczas lokalnych 
uroczystości. Życzeniom towarzyszyły piękne, 
majowe bukiety kwiatów. 

Szczególnie ciepło o bibliotece wypo-
wiedział się Jerzy Kotarski, wręczając kwiaty 
pani dyrektor oraz pracownikom tej placówki. 
Także młodzież współpracująca z sędziejo-
wicką książnicą podziękowała za poświęcony 
czas oraz umożliwienie uczestnictwa w wielu 
projektach i programach, prezentując kolejny 
skecz z udziałem znanej i lubianej Haliny Bro-
dy. Jak zawsze rolę w jej rolę wcieliła się Mag-
dalena Lisowska z Siedlec. 

Współcześnie biblioteka to „Więcej niż 
myślisz” – zgodnie z tytułem najnowszej pu-
blikacji Fundacji Społeczeństwa Informacyjne-
go, podsumowującej sześć lat funkcjonowania 
Programu Rozwoju Bibliotek. Każda książnica 
to prężnie działająca instytucja kultury, w któ-
rej każdy użytkownik, jeśli tylko chce, może 
znaleźć swoje własne miejsce. Dzięki zmianie 
wizerunku instytucji stereotyp bibliotekarza 
został przełamany, a jego obraz w oczach spo-
łeczeństwa uległ zmianie. Dlatego coraz wię-
cej użytkowników i miłośników literatury pu-
blicznie wypowiada się słowami: „Wybieram 
bibliotekę”!<

Beata Magdziak
Fot. Marek kidawski, karina Miśkiewicz 

Wybieram bibliotekę!
Pod takim hasłem w roku 2015 przebiegał XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
W powiecie łaskim bibliotekarze świętowali swój dzień w Sędziejowicach. Na 
zaproszenie dyrektora Biblioteki Powiatowej w Łasku, wójta gminy Sędziejowice 
oraz dyrektora gminnej Biblioteki w Sędziejowicach odpowiedzieli wszyscy 
bibliotekarze i pracownicy powiatowych książnic oraz wielu gości. 

 Tego dnia wszyscy mogli zwiedzić przedszkole, poznając pracow-
ników i rozmawiając o istotnych sprawach przyszłego pobytu dzieci 
w tej placówce. Po zakończeniu zabaw maluchom rozdano medale Le-
śnego Skrzata, a rodzicom przygotowane ulotki informacyjne o przed-
szkolu. Na koniec wszyscy zasiedli do poczęstunku i spokojnej roz-
mowy.< a. Piotrowska

Łagodna adaptacja przedszkolaka
15 kwietnia w Przedszkolu nr 4 im. „leśne Skrzaty” w Łasku 
w ramach łagodnej adaptacji rozpoczęły się Dni Otwarte 
dla nowych dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do 
przedszkola. Trwały do 18 kwietnia, miały na celu przybliżenie 
przedszkola, udział w zabawach z przedszkolakami, 
poznanie przedszkola i pracowników, zmniejszenie stresu 
nowych przedszkolaków, związanego z rozpoczęciem pobytu 
w przedszkolu od września. W sumie przez 4 dni odwiedziło 
placówkę 51 maluchów wraz z opiekunami. 
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Spis powszechny w Polsce z 1925 r. wy-
mienia Okup Wielki jako wieś z 35 budynkami. 
Narodowość polską podało 61 osób, niemiecką 
- 207, inną - 1. Do roku 1939 zmieniły się te 
proporcje na korzyść Niemców.

Wg Jarosława Stulczewskiego stanowili oni 
ponad 95% („Biuletyn Szadkowski” nr 9/2009) 
mieszkańców. Był to rezultat długotrwałego 
procesu kolonizacyjnego, bo pierwsze kontakty 
ludności obu krajów nastąpiły już w XIV wieku. 
Proporcje w tzw. Okupie Małym oraz Fabrycz-
nym były korzystniejsze dla Polaków. 

Kiedy rząd Królestwa Polskiego po Kon-
gresie Wiedeńskim w 1815 r. podjął kroki 
zmierzające do wzrostu ekonomicznego, uru-
chamiając działalność protekcjonistyczną i in-
terwencyjną, rozpoczął się znaczący ruch zwią-
zany z działalnością gospodarczą Niemców. 
Na ziemie polskie przybywa wielu osadników 
z Dolnej Saksonii, a wśród nich rękodzielnicy, 
hutnicy, garbarze, tkacze, farbiarze. Powstają 
wielkie majątki ziemsko – przemysłowe, nowe 
miasta i okręgi przemysłowe. 

W ciągu 15 lat (1815-1830) powstał m. in. 
łódzki okręg przemysłowy. To właśnie wówczas 
zaczęły się rodzić wielkie fortuny w przemyśle 
włókienniczym. Ówczesny Okup nie był wyjąt-
kowy. Korzystnie położony przy trakcie do Sie-
radza i Zduńskiej Woli, zyskał u progu XX wieku 
jeszcze jeden atut – połączenie kolejowe dzięki 
zbudowanej linii łączącej Kalisz z Łodzią. W Ła-
sku uruchomiono dworzec kolejowy w r. 1903. 
W latach 1880-1924 uzupełniono transport drogą 
bitą między Łodzią a Sieradzem. Do ówczesnego 
Okupa przybywają rodziny Nikolajów, Rezlerów, 
Schultzów, Fiszelów, Schubertów, Sperlingów, 
Drymerów, Uttów, Mitznerów. 

Między Niemcami i Polakami dochodzi 
do rzeczywistej współpracy. Efektywność go-
spodarcza przybyszów, wyższy poziom cywi-
lizacyjny rozwiązań technicznych, możliwości 
podejmowania pracy przez Polaków, czynią tę 
współpracę rozwojową. 

Dochodzi do mieszanych małżeństw (np. 
Frątczakowie, Szewczykowie, Grzelczakowie, 
Włęskowie, Spałkowie, Nikolajowie, Bednar-
kowie, Perkowie). 

W 1939 r. po wkroczeniu okupanta okazuje 
się, że część Niemców już wcześniej sympa-
tyzowała z wrogiem. Najtrudniej jest w mał-
żeństwach dwupaństwowców. Przyjaciele stają 
się nagle wrogami. Lojalność wobec ojczyzny 
znajduje się często w opozycji do życia we-
wnętrznego małżeństw i rodzin. 

Przedwojenne potrzeby edukacyjne za-
spokajała szkoła początkowa 4-klasowa 
z jednym nauczycielem. Przed wojną był 
to Maliszewski, w czasie wojny Sperling.  
 Już jesienią 1939 r. rozpoczyna się wysiedlanie 
mieszkańców sąsiedniej Kopyści. Rodziny pol-
skie w większości zostały wywiezione do Pro-
tektoratu, lub na roboty do Niemiec. Ciężkie 

niemiecki OkuP

Na 

Minęła siedemdziesiąta rocznica zwycięstwa nad hitlerowskim reżimem. Pora 
ten fakt przypomnieć, sięgając do wspomnień najstarszych mieszkańców wsi 
Okup,  jednej z tych, która już przed wojną charakteryzowała się zdecydowaną 
przewagą mieszkańców pochodzenia niemieckiego. 

Bunkier... reklamowy
Choć od wybudowania tego obiektu minęło już kilkadziesiąt lat, nie wpisał się dotąd w klimat 

łaskiej Starówki. Jest wciąż ciałem obcym, na siłę wtłoczonym do małomiasteczkowej skromnej 
architektury. Przytłoczył ją betonową bryłą, którą mieszkańcy Łasku nazywają często bunkrem. 
Gdy wznoszono ten obiekt handlowy, nikomu zapewne wówczas nie przyszło do głowy, że stanie 
się swoistym „wieszakiem” najróżnorodniejszych reklam. Przysłaniają one nieco wątpliwej ja-
kości urodę tej budowli, ale jednocześnie zaśmiecają centrum miasta. Aż prosi się, by wreszcie 
zajęto się tym budynkiem i owymi reklamami. Zdjęcie pochodzi z 1988 roku.< (Saw)

przeżycia z tym związane wciąż tkwią w pa-
mięci wielu polskich rodzin. Wywózek z Oku-
pa było mniej, bo w niemieckiej wsi Polaków 
było tylko kilkunastu. Niektóre źródła mówią, 
że ostatnich, i tak nielicznych, wywieziono 
w 1943 r. (np. Zofia Korona z d. Jarosławska). 

RODZINa SCHulTZÓW

Na początku XX wieku z Dolnej Sakso-
nii przybywa do Okupa Wielkiego Wilhelm 
Schultz. To on w 1912 r. zaczyna wznosić 
budynek tkalni. Pierwsza wojna światowa 
opóźnia jej uruchomienie, udaje się to dopie-
ro w 1918 r. Początkowo pracuje 29 osób, ale 
w 1939 r. zatrudnionych jest już 120. Ma to 
olbrzymie znaczenie dla dźwignięcia cywili-
zacyjnego Okupa, Kopyści, Bilewa i Zielęcic. 

Z wypowiedzi najstarszych mieszkańców ry-
suje się oryginalna i szanowana postać. Wilhelm 
był skromnym człowiekiem. Do swojej tkalni 
wchodził w trepach i roboczym ubraniu przepa-
sanym powrósłem. Nie wywyższał się. Ogrom-
ną rolę przywiązywał do nauki. Synów kształcił 

w Poznaniu. Starszy Ryszard na studiach poznał 
Polkę, Hankę, przyszłą żonę. W wianie ślubnym 
wniosła poważny majątek, który wystarczył na 
budowę drugiej tkalni. Dynamiczna żona zmienia 
społeczne i kulturalne oblicze wsi. Synowie Wil-
helma - Ryszard i Arnold tworzą firmę pod nazwą 
„Bracia Schultz”. Jeszcze przed wojną kończą 
budowę składającego się z 18 mieszkań domu 
w centrum Okupa. Parter zajmuje wielki sklep, 
który firmuje Spółdzielnia Spożywców. Polacy 
mają w niej udziały. W tym sklepie w czasie oku-
pacji realizują swoje kartki żywnościowe. 

Co roku właściciele wypłacają członkom 
spółdzielni dywidendę. Nad sklepem widniaje 
flaga z napisem TĘCZA. Przy fabryce funkcjo-
nuje ochronka z jednym posiłkiem dla dzieci 
pracowników. Prowadzi ją p. Elżbieta z Łasku 
(nazwisko zaginęło w mrokach pamięci). Wyro-
by fabryczne to nie tylko surówka, ale i różne 
asortymenty wełen, „cajgu” na ubrania robocze, 
apaszki (tzw. marynarskie). Powstają jeszcze 
dwa inne sklepy. Na święta pracownicy otrzy-
mują podarki: około 3-metrowy płat płótna, 
odzież, słodycze. Kobiety karmiące wychodzą 
z pracy pół godziny wcześniej. Bardzo starzy 
pracownicy dostają niewielki dodatek do pensji. 
Schultzowie mają kilka samochodów ciężaro-
wych i pojazd osobowy. Na święto spółdzielczo-
ści zbierają dzieci z Okupa, Kopyści i przewożą 
je do Łasku. Tam w parku organizowana jest dla 
nich zabawa z poczęstunkiem.<

ciąg dalszy w następnym numerze
Zofia Wieczorek, Jerzy Szewczyk
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U stóp pamiątkowego głazu spotkali się m.in. syn poety prof. Jacek 
Sztaudynger z małżonką Filomeną i swoimi synami Janem oraz Marci-
nem, a także wnukami, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet w Kopy-
ści Anna Skowron, Krzysztof Nowakowski, są też dziennikarze, miesz-
kańcy Kopyści. Po złożeniu kwiatów pod pamiątkowym kamieniem od-
słoniętym w ubiegłym roku prof. J. Sztaudynger w kilku zdaniach pod-
sumowuje obchody Roku Sztaudyngera, akcentując szczególnie to, co 
zrobiono w Kopyści dla przetrwania pamięci o poecie. Znakomity frasz-
kopisarz wypoczywał z rodziną w tej wsi, tu zaprzyjaźnił się z wieloma 
mieszkańcami, chętnie podpatrywał ich codzienne życie, opisując wiele 
scen w swoich utworach. Na pamiątkę Profesor przekazuje A. Skowron 
rękopisy 3 fraszek, m.in. „Nie kochaj” i „Męska słabość”. Te oryginały 
wzbogacą kolekcję eksponowaną w pięknie odnowionym Domu Ludo-
wym. Profesor wraca jeszcze do swojego ojca, który w lapidarny sposób 
w jednym z utworów uzasadniał swoje zainteresowanie poezją: 
Jeśli w ogóle jestem poetą
To dzięki kwiatom, grzybom i kobietom.

Kontakt z naturą w Ko-
pyści sprzyjał zatem poezji, 
Sztaudynger uwielbiał zbierać 
grzyby, interesował się tym 
wszystkim, czym żyli miesz-
kańcy wsi. A ponadto z wiel-
kim szacunkiem traktował 
ludzi z tej wsi, co potwierdza 
pani Stasia, która znała oso-
biście poetę i specjalnie po-
jawiła się na spotkaniu z jego 
rodziną. – Bardzo lubiłam 
ojca pana Jacka, troszczył się 
o mnie. Tej pamięci nikt mi 
nie zabierze… - mówiła wy-
raźnie wzruszona.

Poprosiliśmy Profesora 
o garść wspomnień na temat 
ojca i swojego pobytu w Kopy-

ści, a także zakończonego już Roku Jana I. Sztaudyngera.
- W latach 1952-1954 chodziłem do pierwszych klas podstawówki 

i w okresie wakacji przyjeżdżaliśmy na wypoczynek do Kopyści. Jaka 
była ówczesna Kopyść? Nie polegałbym zbytnio na mojej pamięci, ale 

Zakończenie Roku 
Sztaudyngera w Kopyści

Na finał Roku Sztaudyngerowskiego w kopyści, u stóp 
głazu poświęconego poecie, znów pojawiła się jego rodzina. 
Spotkała się z organizatorami ubiegłorocznego święta, podczas 
którego odsłonięto kamień przypominający pobyt poety w tej 
miejscowości – Stowarzyszeniem kobiet, a także krzysztofem 
Nowakowskim. Ten ostatni  we współpracy z łaskim samorządem 
zainicjował tu obchody Roku Jana I. Sztaudyngera.

Rodzina poety przy pamiątkowym kamieniu w Kopyści, 
drugi od prawej – prof. Jacek Sztaudynger

oryginał jednej z fraszek podarowany Stowarzyszeniu Kobiet z Kopyści

Pani Stanisława z Kopyści 
pamięta doskonale poetę

z pewnością było to miejsce swojskie, w którym czułem się znakomicie. 
Miałem tu trzech bliskich kolegów, między innymi Stasia Pawlika, który 
pokazał się tu jeszcze przed rokiem, a teraz już nie żyje. Pasałem wów-
czas krowy, wchodziłem w różne miejsca, które dla miejskiego dziecka 
były czymś nadzwyczajnym, co jednak wzbudzało obawy mojego taty, 
a dla Stasia było to raczej niezrozumiałe.

- Obchody w Kopyści? To była inicjatywa pana Krzysztofa Nowa-
kowskiego. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto wydać drukiem 
utwory związane z tym miejscem. Udało się to zrealizować. Jestem za-
dowolony z tej inicjatywy, wszak o wielu poetach ludzie szybko zapomi-
nają, a nam zależy, by pamięć o ojcu trwała długo, nawet gdy nas już nie 
będzie. Z pewnością przetrwa kamień odsłonięty w ubiegłym roku. Jeśli 
idzie o tatę, ukazało się dotąd ponad siedemdziesiąt jego książek, nie 
licząc wznowień, w łącznym nakładzie miliona egzemplarzy, w samym 
Wydawnictwie Literackim 630 tysięcy. Dziś w popularyzacji twórczości 
poety wielką rolę odgrywa internet.

W tym domu wypoczywała rodzina Sztaudyngerów

Nie mogliśmy nie zapytać Profesora o dalsze losy związków Kopy-
ści i Sztaudyngera.

- Mam swoje lata, w 2020 roku minie 50 lat od śmierci ojca, to za-
pewne ostatnia okrągła rocznica, której dożyję, chciałbym zatem, by pa-
mięć kontynuowały wnuki. Na szczęście jest już ten kamień…

Niedaleko siedziby Stowarzyszenia Kobiet, pod numerem 25, wciąż 
jak przed laty stoi murowany dom, w którym mieszka dziś Jan Wlazło. To 
właśnie jego rodzice Janina i Bolesław wynajmowali Sztaudyngerom swoje 
mieszkanie. Dwa pomieszczenia – niewielka kuchenka i pokoik z oknem 
wychodzącym na drogę. Całe gospodarstwo wygląda niemal tak samo jak 
wówczas. Tylko nieliczni pamiętają, że właśnie tutaj wypoczywał w okresie 
lata wielki poeta i fraszkopisarz Jan Izydor Sztaudynger.< (PO) 
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Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie „majówka na sportowo” zorganizowana przez 
CSiR w Łasku na pływalni krytej, Orlikach w Łasku i kolumnie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród młodych łaskowian i ich rodziców. Organizatorzy przygotowali 
atrakcyjne konkurencje, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Były to: sztafety 
rodzinne w pływaniu, indywidualne konkurencje pływackie, treningi i mecze siatkówki, 
mecze piłki nożnej dzieci i rodziców, turniej szachowy, rozgrywki w streetballu, gry 
i zabawy ruchowe. W trakcie imprez każdy mógł się posilić kiełbaską i kaszanką z grilla 
ufundowaną przez organizatorów.< E.k.

Majówka na sportowo 
z csir w Łasku

W Szkole Podstawowej im. Wojska Pol-
skiego w Wiewiórczynie po raz kolejny 
uczniowie uroczyście obchodzili Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi. Tradycja ta 
wpisała się trwale w szkolną działalność, 
a obchody mają na celu zwrócenie uwa-
gi na promocję proekologicznych postaw 
w społeczeństwie. 

Gościem tegorocznych obchodów był 
pan inżynier nadzoru – Tomasz Koziej z Nad-
leśnictwa Kolumna. Uczniowie z klas II B, 
V i VI zaprezentowali publiczności szkolnej 
przedstawienie pt. „Jak rozweselić Ziemię?”. 
Dodatkową atrakcją obchodów był pokaz eko 
- mody. Reprezentanci wszystkich klas dum-
nie przemaszerowali po wybiegu w strojach 
wykonanych z surowców wtórnych. Dzień 
Ziemi przebiegł w miłej atmosferze.< 

a. Bartos

DZiEń ZiEmi



maj 2015 r. 25

Zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk Walki 
świetnie walczyli w swoich kategoriach, rywa-
lizując z reprezentantami różnych krajów. Na 
zawody wpłynęło ponad 700 zgłoszeń w for-
mułach od lekkich do pełnokontaktowych 
w różnych kategoriach wiekowych i wago-
wych. Nasi zawodnicy walczyli w formułach 
light contact, kick light i low-kick. Patryk Mar-
kowski, Angelika Szczepańska, Tomasz Szcze-
paniak, Karolina Szwedzka, Mateusz Nowak, 
Karolina Kubiak godnie reprezentowali nasz 
Klub. Patryk stoczył zaciętą walkę, jednak po 
nabytej kontuzji musiał wycofać się z dalszych 
rozgrywek. Karolina Szwedzka w dobrym sty-
lu przeszła od eliminacji do finału i wywalczy-
ła srebrny medal w kategorii light contact. Ma-
teusz Nowak - nasz pewny zawodnik - zabrał 
ze sobą złoto w low kicku oraz srebrny medal 
w formule kick light. Karolina Kubiak również 
zgarnęła dwa krążki - złoto w low kicku oraz 
srebro w kick light. Tomasz Szczepaniak zna-
komitą postawą na ringu zagwarantował sobie 
drugie miejsce w low kick’u, przywiózł rów-
nież brązowy medal w kick light. 

Puchar europy

w kickboxingu

W dniach 30 kwietnia - 3 maja br. 
w krynicy Zdrój nasi zawodnicy rywa-
lizowali w Pucharze Europy w kickbo-
xingu, Światowej Organizacji WakO. 
Dla naszych zawodników ta impre-
za była doskonałą okazją do tego, aby 
sprawdzić swoje umiejętności na ringu 
i macie oraz wymienić doświadczenia 
w walkach na europejskim poziomie. 

Angelika Szczepańska błyskawicznie 
przeszła przez eliminacje, przechodząc do 
ćwierćfinałów jednogłośnym werdyktem sę-
dziów. W walce o medal zajęła trzecie miej-
sce, zdobywając brązowy medal w formule 
light contact. W formule kick light Angeli-
ka zdobyła srebro, finałowa walka Angeliki 
z reprezentantką organizatora zakończyła 

czterodniowe zmagania sportowców z Eu-
ropy.

Dobrej postawy wszystkim naszym zawod-
nikom gratulował członek Zarządu Komitetu 
Olimpijskiego Michał Jasnosz, który obserwo-
wał całą imprezę. Z sukcesów i postawy swo-
ich zawodników zadowolony był trener Stani-
sław Kołodziejski.< Justyna u.



WAŻNIEJSZE IMPREZY W CZERWCU
kulturalne

lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa fotografii Piotra 
Kociołka 29.05-30.06 BP w Łasku BP w Łasku

2. 18 lat Muzeum Historii Łasku - 
wystawa 

czerwiec/
lipiec/

sierpień 

Muzeum Historii 
Łasku (Plac 11 
Listopada 7)

BP w Łasku

3. Ogólnopolski Głos Profilaktyki 1
zbiórka - PG nr 2  

w Łasku, 
przejście do ŁDK 

KPP w Łasku,  
gmina Łask 

4.
Międzypowiatowe potyczki 
matematyczne uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów

2 PG nr 1 w Łasku OPRU „Asymptota”, 
PG nr 1 w Łasku 

5. XXI Festiwal Artystyczny 
Przedszkolaków „Bąbel 2015” 3 ŁDK ŁDK

6. 
Promocja książki M. M. Drozdows- 
kiego pt. „Łask 1914-1950  
w relacjach rodzinnych”

5 BP w Łasku BP w Łasku

7.
XIX Jarmark Łaski 

Otwarcie Muzeum Historii Łasku
6

teren rekreacyjny 
przy  

ul. Narutowicza 28,  
Plac 11 Listopada 7

gmina Łask 

gmina Łask,  
BP w Łasku

8.
Uroczyste zakończenie roku 
akademickiego w UTW - 
koncert muzyczny 

16 ŁDK ŁDK

9. Koncert zespołów tanecznych 
ŁDK 18 ŁDK ŁDK

10. Bookcrossing - uwalnianie 
książek 18 BP w Sieradzu filia  

w Łasku
BP w Sieradzu filia  

w Łasku

11. Zakończenie roku w SOM 23 ŁDK ŁDK

Sportowe

1.

Orlikowa Liga Mistrzów
-  w piłce nożnej szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych dziew-
cząt i chłopców

-  w piłce siatkowej szkół gimna-
zjalnych dziewcząt i chłopców

-  gry i zabawy dla dzieci z klas I-III

czerwiec boisko Orlik 2012 
w Łasku CSiR 

2. V Supermaraton Jastrzębi 
Łaskich 7 ŁDK (start i meta) Klub Rowerowy 

„Jastrzębie Łaskie”

3. Otwarte zawody wędkarskie  
z okazji Jarmarku Łaskiego 7 kąpielisko miejskie Koło PZW Grabia 

Łask

4.
II Charytatywny Marszobieg  
pt. „Sportowy Marszobieg Radości 
w Powrocie do Sprawności” 

13 Łask - Teodory
Stowarzyszenie 

„Akcja dla Kolarstwa”, 
WS „Nasze Sprawy” 

Teodory 

5. Łaska Liga Tenisa Ziemnego od czerwca CSiR - korty 
tenisowe CSiR w Łasku 
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Po raz trzeci w Łasku odbyły się 
zawody ogólnopolskie o nazwie 
„Power kids” (12 kwietnia br.). 
Skupiają bardzo wielu najmłodszych 
pasjonatów brazylijskiego jiu-
jiutsu. W tym roku w zawodach 
wzięło udział blisko dwustu młodych 
wojowników w wieku 3-16 lat. 

„Power Kids” to organizacja mająca na 
celu promowanie sportu wśród dzieci i mło-
dzieży. W zawodach dzieci są łączone w czte-
roosobowe grupy. Każdy walczy z każdym. 
Dziecko, które przegrywa wszystkie walki 
zdobywa trzecie miejsce. Nie ma przegranych 
dzieci. Każde dostaje dyplom, medal, nagrody 
rzeczowe oraz losuje los, a w nim dodatkową 
nagrodę specjalną. Przez cały czas zawodów 
dzieci mają zapewnione dodatkowe atrakcje: 
kawiarenkę malucha, krainę lego, pajęcze na-
mioty, tunele księżniczek. Organizowane są 
również konkursy, np. w tym roku na najład-
niejszy wiersz o swoim klubie.

- Dzieci startując w naszych zawodach 
w ogóle nie odczuwają stresu - mówi Joanna 
Rogowska, organizatorka imprezy.

Gościem specjalnym zawodów byłam Ka-
rolina Kowalkiewicz, mistrzyni KSW.<

(JR)

POWer KIds 
w Łasku

Tej wiosny pierwszy bocian pojawił się w słynnym gnieździe na tere-
nie miejskiej oczyszczalni ścieków już 10 kwietnia. Niestety radość oka-
zała się przedwczesna, gdyż po krótkim odpoczynku odleciał w dalszą 
drogę. Już traciliśmy nadzieję, że tego roku łaskie gniazdo zostanie za-

Bociany przyleciały! mieszkałe. Niespodziewanie w długi majowy weekend zjawił się w nim 
wyczekiwany Wojtek, a chwilę później odbyła się prawdziwa ptasia bi-
twa. Wojtek skutecznie odparł atak obcego bociana, który wraz z part-
nerką chciał przejąć jego gniazdo. Po zwycięstwie do samca dołączyła 
Maga. Na tę informację czekały setki internautów, którzy od lat śledzą 
perypetie łaskich boćków. Wszystkim udzieliła się powszechna radość 
i emocje, którymi dzielono się na łamach facebooka.< 

MJ
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Uroczystość prowadzona przez ZHP, 
rozpoczęła się podniesieniem flagi państwo-
wej na maszt. Następnie burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek wygłosił przemówienie 
okolicznościowe. Po nim głos zabrał marsza-
łek województwa łódzkiego Witold Stępień. 
Po części oficjalnej zebrani na łaskim rynku 
przemaszerowali wokół placu niosąc wielką 
biało-czerwoną flagę. Nie lada atrakcją oka-
zały się niesamowite występy dzieci ze szkół 
podstawowych, które ubrane w fantazyjne 
stroje zaprezentowały swoje układy taneczne 
i artystyczne. Ich występy zgromadziły tłumy 
oglądających i wzbudziły powszechną radość 
oraz entuzjazm.< Michał Janiszewski

Święto Flagi 
w ŁaSku

2 maja w całym kraju obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych popularyzujących wiedzę 
o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Jego radosny i rodzinny 
charakter sprawia, że z każdym rokiem cieszy się ono coraz większą 
popularnością. W Łasku ten dzień uczczono na Placu 11 listopada. 

K. Szmigiel maluje architekturę, pejza-
że, kwiaty, martwą naturę. Wykonuje kopie 
znanych mistrzów z XVIII wieku i wcale się 
tego nie wstydzi, bo kontakt z płótnem i far-

marzenia Krystyny Szmigiel
To piękne, gdy ktoś po 30 latach nauczycielskiej pracy i wychowywania 
także swoich dzieci zaczyna nagle sięgać do marzeń i urzeczywistniać je, 
jak to się stało w przypadku łaskowianki krystyny Szmigiel. Dopiero na 
emeryturze mogła sięgnąć po pędzel i malować, a plon tej jej pasji można 
było oglądać w galerii pod korabiem w łaskiej Bibliotece Publicznej. 

bami to czas swoistego zatracenia i wielkich 
emocji.< (P)
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