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Już po raz trzeci mieszkańcy Łasku i liczni goście mogli 
uczestniczyć w Festiwalu Róż, jednej z dwóch największych 
imprez promocyjnych w grodzie nad Grabią. Festiwal jest 
swoistym hołdem oddawanym królowej kwiatów, a także 
licznym producentom róż od dziesięcioleci uprawiającym je na 
ziemi łaskiej. To właśnie dlatego region łaski nazywany bywa 
zagłębiem różanym.

Zanim rozpoczęła się intelektualna różana „uczta”, burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek wraz z honorową patronką imprezy, znakomi-
tą polską aktorką Grażyną Błęcką-Kolską, uroczyście otworzyli dwu-
dniowy Festiwal.

WSZYSTKO O KWIATACH

W sobotę (4 bm.) w Łaskim Domu Kultury różą delektowali się – 
zarówno w sensie intelektualnym jak i smakowym oraz zapachowym 
- ci, którzy kochają te kwiaty. Przez kilka godzin wiedzą na temat róż 
dzielili się zarówno naukowcy jak i praktycy. Dr hab. inż. Zofia Wło-
darczyk z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie mówiła o wzroście i kwitnieniu, o trudzie upraw 
tych urodziwych kwiatów. Okazuje się, że wbrew obiegowym opi-
niom, niekiedy krzywdzącym te piękne kwiaty,  róże potrafią kwitnąć 
bardzo długo – nawet 12 tygodni.

Dr inż. Marta Monder z PAN, na co dzień kurator kolekcji róż 
w Powsinie k. Warszawy (3,5 tys. m. kw.), prezentowała nowocze-
sne róże dla ogrodu. Te znane od tysiącleci kwiaty rozwijały się wraz  
z rozkwitem sztuki ogrodowej, kształtowały zatem krajobraz, zdobi-
ły miasta, parki i ogrody, a przy okazji odgrywały znaczącą rolę np., 
w kosmetologii. To dlatego w uprawach brano pod uwagę nie tylko 
odporność na temperaturę, ale i ujemne strony współczesnych miast, 

UDanY FEsTiWaL RÓŻ

Niech żałują ci, którzy w pierwszym dniu 3. Festiwalu Róż nie 
przybyli do Łaskiego Domu Kultury i nie wysłuchali wspaniałego 
koncertu śpiewaczki (sopran koloraturowy) Joanny Woś. Specjalizu-
jąca się w partiach operowych włoskiego belcanta solistka łódzkiego 
Teatru Wielkiego, zdobywczyni wielu nagród na międzynarodowych 
konkursach (m.in. zwycięzczyni Międzynarodowego Konkursu Wo-
kalnego w Bilbao), współpracująca dziś z wieloma scenami operowym 
w kraju i poza jego granicami, zaprezentowała w Łasku próbkę swo-
jego wokalnego kunsztu, wzbudzając aplauz publiczności. Były więc 
bisy i owacje na stojąco. Królowa sceny operowej, jak przystało na 
święto królowej kwiatów,  obdarowana została przez miłośników mu-
zyki i kwiatów wspaniałymi różami. Mamy nadzieję, że Joannę Woś 
usłyszymy jeszcze na łaskiej scenie.

(P) 
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jednocześnie starano się doskonalić odmiany, np. próbując wyhodo-
wać niebieską różę, co jednak nikomu się jeszcze nie udało. Za to są 
róże rabatowe, miniaturowe (do ozdoby małych ogrodów), odporne 
na niskie temperatury, kwitnące przez wiele miesięcy. W powsińskim 
ogrodzie botanicznym znajduje się ponad 800 odmian róż.

Z kolei łaskowianin dr Krzysztof Prawicki z Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Łódzkiego spojrzał na różę z punktu widzenia chemi-
ka, opowiadając o jej… duszy, a ściślej  mówiąc – o chemii piękna. 
To skomplikowany temat, wymagający dysputy filozoficznej, wszak 
nie stronili od niej ani Platon, ani Kant. Ciekawe były spostrzeżenia   
K. Prawickiego na temat zapachu, którego, jak się okazuje, nie można 
zapisać cyfrowo i nawet nie wiadomo czy istnieje, czy jest tylko iluzją, 
a może oszustwem. A jednak kochamy ten kwiat właśnie za piękno  
i zapach. Dziś dzięki nowoczesnym metodom z 1 tony płatków kwia-
towych uzyskać można zaledwie 1 kg olejku różanego, choć wcześniej 
trzeba było aż 3,5 – 10 ton płatków. Cena 1 kg olejku dochodzi nawet 
do 100 tys. euro, czyli więcej niż za złoto! Okazuje się jednak, że war-
to płacić za zapachy, bo prawdą jest, że kto ma władzę nad zapachami, 
ma też władzę nad ludźmi.

Wspomnijmy jeszcze o spotkaniu z dr hab. Agnieszką Krzymińską 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która nie tylko mówiła  
o pięknie róży i jej tajemnicach, ale też pokazała, jak można niemal bły-
skawicznie wykonać imponujący bukiet składający się z tych kwiatów. 
Dziś modne są bukiety ślubne wykonane z samych różanych płatków. 
Róża będąca symbolem piękna, miłości duchowej i seksualnej, a tak-
że śmierci i przemijania, towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Jak się 
okazuje, króluje dziś na holenderskiej giełdzie kwiatowej, choć zaraz 
po niej jest… chryzantema, tulipan, lilia i gerbera. Choć w  Polsce jest 
sporo upraw szklarniowych róż, ze względu na klimat i koszty opłaca się 
sprowadzać te kwiaty nawet z Kolumbii, Ekwadoru, Kenii czy Etiopii.

Spotkanie z różą i jej pasjonatami było też okazją do mówienia  
o swoistym kulcie tych kwiatów, które są obecne w sztuce, architekturze, 
malarstwie. Nie jest przypadkiem, że obecnie odtwarza się różane klomby 
na Wawelu, że pojawiają się one coraz częściej w wielkich miastach.

Czy róża stanie się symbolem i marką Łasku? – tego jeszcze nie 
wiadomo, ale jeden z prelegentów – Krzysztof Lachowski z firmy 
„Prowincja” mówił o niełatwej drodze, jaką trzeba pokonać, by wy-
promować nową markę, ów mityczny dziś produkt turystyczny, przy-
ciągający ludzi, zapewniający dodatkowe dochody.

POGODA DOPISAŁA WYJĄTKOWO

Nie kryła zadowolenia z przepięknej letniej pogody zastępczyni bur-
mistrza Łasku Janina Kosman, pomysłodawczyni festiwalu i od począt-
ku dbająca o jego rozwój i rangę. W tym roku rzeczywiście impreza 
rozkwitła wszystkim barwami, zamieniając łaski rynek w wielkie cen-
trum różane.  Nie zabrakło zatem stoisk z różnymi odmianami róż ofe-
rowanym przez szkółkarzy z naszego regionu, fachowcy ci dzieli się 
też wiedzą i doświadczeniem. Liczni goście, którzy tego dnia zjechali 
do Łasku, zauroczeni byli zarówno kwiatowymi zapachami jak i samy-
mi różami rozdawanymi przez urocze dziewczęta z ŁDK przystrojone  
w stylowe stroje.



 „The Tonacja” w Łasku

To BYł osTaTni MoMEnT
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Uczniowie klasy II c Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja 
Kopernika w Łasku wzięli udział w drugiej edycji konkursu 
„Przedsiębiorczość widziana oczami dziecka” zorganizowanego 
przez Grupę Edukacyjną Kielce – beneficjenta projektu „Szkoły 
kreatywnych umysłów”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Zadaniem drugoklasistów było opracowanie biznesplanu wyjazdu 
edukacyjnego i przedstawienie programu wyjazdu w postaci filmu lub 
wykonanej gry planszowej. Zwycięskie klasy otrzymały dofinansowanie 
do wycieczki  wartości 8 tysięcy złotych.

W tej edycji konkursu jury wyróżniło sześć szkół, w tym biznesplan 
uczniów klasy II c pt. „Uniejów, Borysew, Kłodawa - wspaniała podróż, 
nauka i… świetna zabawa”. Biznesplan powstał na zajęciach pozalekcyj-
nych zorganizowanych w ramach projektu SKU.

 Wspaniała nagroda - pełna atrakcji wycieczka do Borysewa i Uniejowa 
odbyła się 10 i 11 czerwca. Drugoklasiści podziwiali egzotyczne zwierzęta 
zgromadzone na terenie Zoo Safari w Borysewie, uczestniczyli w zajęciach 
warsztatowych „Tajemniczy świat wiatraków” w Uniejowie, doskonalili 

Nagroda dla „Małych przedsiębiorców” z Piątki 

umiejętność pływania w kompleksie basenowo – termalnym, wzięli udział w 
„żywej lekcji historii” przeprowadzonej w kasztelu rycerskim w Uniejowie, 
zwiedzili wraz z przewodnikiem basztę zamkową, aktywnie spędzili czas w 
wiosce Indiańskiej Tatanka. Każdy punkt programu wycieczki wzbogacał 
wiedzę i umiejętności dzieci oraz dostarczał dużo radości. 

Emilia Stępień

 Wszystkim łaskim sympatykom muzyki Społecznego Ogniska 
Muzycznego przedstawiać nie trzeba. Przez 50 lat SOM uczył 
łaskowian (dzieci, młodzież i dorosłych) gry na instrumentach 
takich jak: pianino, keyboard, gitara, akordeon, klarnet itd. 
Wielu z absolwentów Ogniska Muzycznego postanowiło z muzyką 
związać swoją karierę zawodową, inni z pasją i entuzjazmem 
grają znane i lubiane melodie w różnych zakątkach regionu 
łaskiego.

Z okazji jubileuszu 50-lecia Społecznego Ogniska Muzycznego w 
Łasku, który świętowany będzie w październiku tego roku, wystąpi  war-
szawski kwartet smyczkowy „The Tonacja”. Zespół tworzą absolwenci 
wyższych uczelni muzycznych w Warszawie i Gdańsku. „The Tonacja” 
występuje w następującym składzie: Joachim Łuczak – I skrzypce, Joan-
na Gręziak – II skrzypce, Justyna Kostrzoń – altówka i Kamila Wyszy-
kowska – wiolonczela.

Dzięki otwartości na różne style muzyczne, kwartet posiada bogaty 
repertuar koncertowy. Z powodzeniem łączy swobodę popkultury z kla-
syką, a ciekawe i odważne aranżacje zaskakują słuchaczy. Muzycy mają 
duże doświadczenie koncertowe, występowali w Polsce, Niemczech, 
Holandii, Szwecji. Biorą częsty udział w produkcjach telewizyjnych 
(„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, „Super Start”, „Must Be The Music”). 
Uczestniczyli w nagraniach studyjnych wielu albumów m.in.: Buldog 
Płyta (2006), Bóg się rodzi na Pomorzu (2012), Bajka o Siwobrodym 
Krasnalu (2014). Współpracują z wieloma artystami. Obecnie przygoto-
wują się do nagrania autorskiej płyty.

Zapraszamy mieszkańców Łasku na jubileusz, na którym wystąpi 
kwartet smyczkowy „The Tonacja”.

Grażyna Koziara

Jak informowaliśmy w poprzednim nu-
merze, relacjonując otwarcie Muzeum Hi-
storii Łasku, szczególnie powitano Martę 
Pinkiewicz-Woźniakowską i Przemysława 
Woźniakowskiego z Pracowni Rewaloryza-
cji Architektury „Nowy Zamek” w Warsza-
wie, autorów dokumentacji konserwatorskiej 
kamieniczki pod nr 7 w rynku. Korzystając 
z okazji poprosiliśmy P. Woźniakowskiego  
o skomentowanie prac związanych z obiek-
tem w rynku.

- To był ostatni moment na uratowanie 
tej starej kamieniczki. Gdyby nie ten re-
mont, z pewnością przestałaby istnieć, bo 
jedna ze ścian niebezpiecznie odchyliła się, 
co zresztą można zobaczyć nawet dziś. By-
łaby zatem niepowetowana strata dla mia-

sta. A obiekt jest rzeczywiście bardzo inte-
resujący, o skomplikowanej konstrukcji. Jak 
wynika z naszych badań, najpierw zbudowa-
no ściany zewnętrzne, zaś potem wewnętrzne  
wzniesiono z drewna, następnie pojawiły się 
nieprzepisowe płaskie stropy. Nie miały one 
funkcji konstrukcyjnych (nad cienkimi i pła-
skimi łupinami ceglanymi były wcześniejsze 
stropy drewniane). Sklepienia były samono-
śną łupiną pełniącą rolę przegrody przeciw-
pożarowej.

Obiekt ten pełnił kiedyś rolę stacji kurier-
skiej (zajazdu), na którego zapleczu znajdo-
wały się stajnie dla koni i wozownie. Pierwot-
nie budynek dzisiejszego muzeum i sąsiednia 
kamieniczka stały na jednej wspólnej dział-
ce. Odrestaurowana kamieniczka pochodzi  

z 1 połowy XVIII wieku. Na „Mappie pocz-
towej gubernij Królestwa Polskiego” wyda-
nej przez J. Kasprzykiewicza w 1897 r. za-
znaczona jest w Łasku „Stacja Pocztowa”.

Jeśli chodzi o moje łaskowskie korzenie, 
to zarówno matka Jadwiga jak i jej rodzice 
byli łaskowianami. Dziadek Stefan Brożyń-
ski ożenił się z panną Kierską. W trakcie 
opracowywania projektu przeglądaliśmy do-
kumenty rady miejskiej. Był rajca o podob-
nym nazwisku, ale zwał się Bróżyński. Przy-
puszczam, że w trakcie bałaganu gdy obo-
wiązywała cyrylica „ó” zgubiło kreseczkę. 
Mój dziadek ze strony ojca pochodził chyba 
spod Sieradza, a moja żona to urodzona lwo-
wianka.

(PO)

Mówi współautor projektu rewaloryzacji kamieniczki w rynku pod nr 7 – Przemysław Woźniakowski.

Fot. Piotr Rodak



waliśmy 12 miejsce pod względem zadłużenia. 
Począwszy od 2007 roku oddalaliśmy się od 
zadłużonej czołówki i dziś znajdujemy się oko-
ło 200 miejsca (kiedy tylko dane zostaną opu-
blikowane przekażę je Państwu.)

To efekt pracy wielu osób, także większo-
ści radnych, umiejących narzucić finansową 
dyscyplinę i konsekwentnie ją przestrzegać.  
A wszystko to przy dużej aktywności inwesty-
cyjnej związanej między innymi ze skutecz-
nym pozyskiwaniem pieniędzy z UE i innych 
źródeł zewnętrznych.  Proszę wierzyć - jest 
bardzo ciężko odmawiać wykonania słusz-
nych oczekiwań mieszkańców, wiedząc jed-
nak, że są pilniejsze sprawy i zadania. Nadal 
jesteśmy aktywni, prowadzimy wiele inwe-
stycji zachowując jednak zdrowy rozsądek, 
umiar i poczucie odpowiedzialności. Zapew-
niam Państwa, że nigdy nawet przez myśl nam 
nie przeszło aby korzystać z usług paraban-
ków.

Warto chyba również zauważyć - o kondy-
cji gminy świadczy także fakt, że do niedaw-
na mieliśmy tylko Jarmark Łaski. Realizując 
oczekiwania Państwa, kilka dni temu odbył 
się udany kolejny III Festiwal Róż, a przed 
nami dożynki zaplanowane na 13 września, 
tym razem w Łopatkach, na które już dziś ser-
decznie Wszystkich zapraszam.

Kolejnym dowodem niezłej sytuacji gmi-
ny jest fakt, iż jako jedyni w okolicy nie wyłą-
czamy oświetlenia w nocy. To także w ramach 
realizacji Państwa oczekiwań.

13 lipca 2015    
Gabriel Szkudlarek

KsiąŻKa WzBogaca…

Kilka dni wstecz media doniosły o bankructwie gminy Ostrowice  
w Zachodniopomorskiem, której dług wynosi 300 % rocznego dochodu. Zważywszy, 
że znaczna część zadłużenia to pożyczki w tzw. parabankach, Ostrowice pewnie nie 
będą w stanie płacić od nich odsetek.

Informacja o bankructwie  gm. Ostrowice 
kolejny raz wywołała dyskusję dotyczącą stanu 
polskich samorządów lokalnych. Co oczywi-
ste, rodzi się w tej sytuacji pytanie o kondycję 
naszej gminy, gminy Łask.

PROSTA DROGA DO bAnKRUCTWA

Zanim przejdziemy do gminy Łask, pokaż-
my sygnalizowane problemy wielu samorządów.  
W „Rzeczpospolitej” z 10 lipca na str. A9 umiesz-
czono artykuł pt. „Prosta droga do bankructwa” 
oraz podtytuł „Tonące w długach gminy i po-
wiaty ratują się pożyczkami w parabankach. 
Tak powstaje błędne koło”. W artykule czytamy: 
„Mamy generalnie do czynienia z fatalną sytu-
acją finansową samorządów”. Zdaniem jednej z 
posłanek „...działania rządu są główną przyczy-
ną zadłużania gmin i powiatów. Te, by się utrzy-
mać na powierzchni, brną w kolejne kredyty. Gdy 
banki nie chcą im już ich udzielać, samorządy pu-
kają do drzwi parabanków”. W artykule podano 2 
powody tej sytuacji.

„Zbyt duża liczba zadań zlecanych przez 
rząd bez przekazania wystarczających środ-
ków i przeinwestowanie związane z pozyski- 
waniem środków unijnych” Podzielam ten 
pogląd. Sztandarowym przykładem pierwsze-
go powodu – najczęściej podnoszonym – jest 
oświata. Moim jednak zdaniem bardziej wyrazi-
stym przykładem jest cały ten bałagan związany  
z przekazywaniem gminom dróg i to pierwszo-
rzędnych dróg krajowych bez żadnego dofinan-
sowania. Co do drugiego powodu – myślę, że 
należy tyle zjeść, ile da się przetrawić oraz kon-
sumować to, co nam służy. Niektóre samorzą-

dy podjęły inwestycje zbyt kosztowne wobec 
ich możliwości i do tego czasami zbędne. 

PROblEM DRóG

Podejmowałem ten temat kilkukrotnie, in-
formując Państwa, z jakimi problemami bo-
rykamy się. Na początku lipca zaczęło obo-
wiązywać nowe prawo polegające na tzw. 
kaskadowym przekazywaniu dróg. Gmina, 
która przejęła drogi krajowe, może w terminie  
3 miesięcy od wejścia w życie nowego prawa 
przekazać te drogi województwu, które może 
swoje dotychczasowe drogi proporcjonalnie 
przekazać powiatowi, który z kolei może od-
powiednią ilość dotychczasowych dróg powia-
towych przekazać gminie. Zatem i tak najpraw-
dopodobniej otrzymamy te około 17 km. Będą 
to jednak dotychczasowe drogi powiatowe,  
a nie krajowe. Na gminę Łask zostanie nało-
żony kolejny kosztowny obowiązek bez grosza 
dofinansowania. O wdrażaniu nowego prawa 
będę Państwa informował. Należy zauważyć, 
że 3-miesięczny termin określony w nowym 
prawie wymusza szybkie przejęcie przez gmi-
ny dróg krajowych, aby następnie zdążyć z ich 
przekazaniem województwu.

GMInA ŁASK

Kiedy czytam dramatyczne doniesienia do-
tyczące samorządów, dochodzę do wniosku, iż 
stan naszej gminy jest niezły i systematycznie 
poprawia się, co potwierdzają statystyki. Przy-
pomnę, że na koniec 2006 roku pośród nieco 
ponad trzystu gmin miejsko-wiejskich zajmo-

W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu 
nr 4 im. Leśnych Skrzatów realizowany jest 
autorski projekt edukacyjny rozwijania zain-
teresowań czytelniczych pt. „Bajki, bajeczki, 
czytajmy dzieciom…” Projekt powstał w celu 
wykorzystania korzyści płynących z kontaktu  
z książką już na poziomie przedszkola, by kształ-
tować nawyk i rozwijać go u dzieci od wczesne-
go etapu. Projekt zakłada współpracę z rodzi-
cami oraz biblioteką, gdyż to właśnie rodzice  

w dużej mierze kształtują zainteresowania 
dzieci, styl bycia. Biblioteka natomiast, gdyż 
stanowi ogromne źródło książek i wiedzy o 
książkach. W projekcie przewidziana jest także 
współpraca ze środowiskiem lokalnym. Projekt 
zakłada cele szczegółowe, m.in. rozwijanie 
wyobraźni, twórczego myślenia, umiejętności 
słuchania, potrzeby kontaktu z książką, roz-
wijanie pamięci, spostrzegawczości, budzenie 
zaciekawienia literaturą dziecięcą poprzez słu-
chanie fragmentów bajek, wdrażanie do posza-
nowania książek, nawiązanie współpracy z bi-
blioteką, ukazanie dzieciom właściwego kon-
taktu z książką poprzez wzór dorosłych.  

Projekt realizowany jest w kolejnych eta-
pach. W jednym z nich zorganizowano akcję  
„Słowo dla Misi”, w ramach której rodzice 
wraz z dziećmi stworzyli 24 autorskie ksią-
żeczki dla chorej 4-letniej dziewczynki Micha-

linki z Kielc,  która walczy z nawrotem białacz-
ki i nie może chodzić do swojego przedszkola. 
Czekała ona na samodzielnie zrobione ksią-
żeczki – bajki, opowieści, historie prawdziwe 
i wymyślone oraz  listy z bajkami. Bajki na-
rysowane lub namalowane z tekstem dla małej 
dziewczynki zszyte lub związane zaadresowa-
ne zostały dla Misi. 

W ramach projektu zorganizowano też 
akcję polegającą na współpracy z biblioteką. 
Wypożyczano ciekawe bajki dla dzieci, organi-
zowano wycieczki do biblioteki oraz wystawy 
prac dzieci w bibliotekach. Grupa Misie zorga-
nizowała 2 wystawy. W ramach kolejnej akcji 
tzw. ważne osoby czytały przedszkolakom baj-
ki.

Jakie są efekty tych akcji? Jak się okazuje, 
dzieci chętniej sięgają po książki, oglądają ilu-
stracje i proszą o przeczytanie bajki, słuchają 
bajek, przynoszą swoje książki z domu i nowe 
książki do kącika „Pięknej bajki”. 

Anna Piotrowska 
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Przebudowa drogi gminnej  Wola bałucka – Stryje Księże – Wola Stryjewska – wartość robót 
wynosi 140 181,35 zł, wykonawca: Zakład Budowlany, Henryk Mocny, Błaszki. Zakres zadania 
obejmuje m.in.:
• wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównaw-

czo-wzmacniającej grubości 11 cm z mieszanki tłucznia kamiennego
• wykonanie remontu 2  przepustów
• ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego  po uprzednim skropieniu kra-

wędzi podbudowy na szerokości 50 cm emulsją asfaltową
• uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z zagęszczeniem i plantowaniem  

do wymaganego spadku poprzecznego
• wykonanie odmulenia rowu przydrożnego po stronie lewej  wraz z plantowaniem skarp.

Przebudowa ul. Akacjowej w Okupie Małym – wartość robót: 582 118,96 zł, wykonawca: 
Skanska S.A., Warszawa. Zakres zadania obejmuje m.in.:
• wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego o grubości 20 cm – wykonanie podbudowy 

obejmuje jedynie obszar umocnienia krawędzi jezdni w celu zabezpieczenia ich przed degradacją
• wykonanie warstwy wiążącej na całym odcinku, średnia grubość warstwy wiążącej - 8 cm
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na szerokości 5 m i długości 

1231,03 m  
• odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz oczyszczenie przepustów drogowych
• wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Okupie Małym o 

powierzchni 45 m²
• wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej przy SP w Okupie Małym. 

Przebudowa drogi gminnej bałucz – Stryje Paskowe – wartość robót: 502 804,12 zł, wyko-
nawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski.
Zakres zadania obejmuje m.in.: 
• wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,6 cm
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na szerokości 4,0 m i długości 

2627 m
• wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, o szero-

kości 0,75 m 
• remont istniejących przepustów  oraz odtworzenie istniejących rowów do stanu pierwotnego.

budowa oświetlenia ul. Dębowej w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Dębowej wraz  
z budową odwodniania i oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Jodłowej do ulicy Cisowej – 
wartość robót: 36 950,00 z, wykonawca: Eltic-Iwaniuk Elżbieta i Tadeusz Iwaniuk, Zgierz. Zakres 
robót obejmuje:
• budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego
• montaż 6 słupów oświetleniowych oraz 6 opraw oświetlenia ulicznego. 

budowa oświetlenia ul. Jodłowej w ramach zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy Jo-
dłowej od ul. Szkolnej do Batorego” – wartość robót: 52 890,00 zł, wykonawca: EMMA Mieczy-
sław Muszyński, Teodory. Zakres robót obejmuje:
• budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego
• montaż 8 słupów oświetleniowych oraz 9 opraw oświetlenia ulicznego.

Drogowe inwestycje 
w gminie Łask 
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bRAKUJE KRWI – w całym kraju, także  
w naszym regionie, brakuje w szpitalach krwi 
niezbędnej do wszelkiego rodzaju zabiegów  
i operacji. Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Łodzi prosi o po-
moc!
nOMInACJE w 32. blT – w Sali Tradycji 
Bazy mjr Robert Bogdanowicz i mjr  Marek 
Madej otrzymali z rąk dowódcy płk. pil. Ire-
neusza Nowaka nominacje na wyższe stopnie. 
Ppłk R. Bogdanowicz będzie teraz szefem lo-
gistyki, zaś ppłk M. Madej – dowódcą Grupy 
Wsparcia.
TAnKOWAnIE w powietrzu na wys. ok. 
7000 m – ponad 20 maszyn F-16 z baz w Ła-
sku i Powidzu przeprowadziło tankowanie  
w powietrzu, korzystając z holenderskiej cy-
sterny mającej na pokładzie 100 t paliwa. Każ-
dy pilot przynajmniej dwa razy w roku musi 
dokonać takiej skomplikowanej operacji.
ŁASKA SPóŁDZIElnIA MIESZKAnIO-
WA już jesienią br. obchodzić będzie półwie-
cze istnienia, z tej okazji zamierza wydać dru-
kiem okolicznościowe wydawnictwo. Dlatego 
zwraca się do mieszkańców Łasku o udostęp-
nienie starych fotografii ilustrujących rozwój 
Spółdzielni.
CZWARTE miejsce zajęła reprezentacja Ko-
mendy Powiatowej PSP w Łasku w XVII Mi-
strzostwach Województwa Łódzkiego Straża-
ków PSP w Sportach Pożarniczych.
SZPITAl w Łasku – na OIOM trafiły nowo-
czesne łóżka, część z nich zasiliła także po-
wstający Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
bUCZEK nowocześnieje – ruszyły tu roboty 
związane z przebudową i rozbudową siedziby 
władz gminy – zniknie m.in. stary drewniany 
budynek stojący w sąsiedztwie Urzędu Gminy, 
w ten sposób zyska na urodzie centrum Bucz-
ku.
ŁDK zaprasza dzieci na spektakl teatralny 
„Grzecznie i bezpiecznie”, który wystawiony 
zostanie na scenie tej placówki 11 sierpnia br. 
o godz. 10 (bilety w cenie 5 zł).
DOPAlACZE – policjanci w Łasku ostrzega-
ją i apelują, aby nie nabywać i zażywać sub-
stancji odurzających niewiadomego pocho-
dzenia, gdyż są one śmiertelnie niebezpieczne. 
O handlu tego typu substancjami należy poin-
formować policję. Jak doniosła prasa, w po-
bliskich Pabianicach produkowany jest m.in. 
„Mocarz” odpowiedzialny za śmierć wielu 
młodych ludzi w kraju. 
RZEKI zaśmiecone – niedawno kajakarze 
oczyszczali Widawkę na odcinku od Górek 
Grabińskich do Pstrokoni, podobna akcja 
przydałaby się po raz kolejny na Grabi.  
bARSZCZ SOSnOWSKIEGO obecny jest 
też w naszym regionie – doniesiono niedawno, 
iż rośnie w okolicy Okupa. O tej niebezpiecz-
nej roślinie należy poinformować odpowiednie 
służby, np. sanepid, strażaków, policjantów.
lIPIEC – pierwsza część wakacji upłynęła 
pod znakiem letniej pogody. Rolnicy i leśnicy 
narzekali jednak na brak deszczu i suszę.



 Z kolei na estradzie ustawionej w rynku można było podziwiać wystę-
py zespołów folklorystycznych, m.in. z Dobronia i Sędziejowic. Nie zabra-
kło też atrakcyjnych kulinariów. Jak nas poinformowali myśliwi z łowczym 
Jackiem Rędzikowskim i Jerzym Skorkiem, kilka kół łowieckich z regionu, 
m.in. „Ponowa”, „Rolnik”, „Lis” przekazało bezinteresownie 150 kilogra-
mów dziczyzny, z której na potężnej kilkusetlitrowej patelni umieszczonej 
w rynku sporządzono gulasz. W tej smacznej potrawie znalazły się także 
pieczarki – kolejna kulinarna specjalność regionu.

UDANY 
FESTiwaL RÓŻ 
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22 czerwca br. oddano do użytku mieszkańców pierwszy z 
dwóch bloków Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzniesiony 
przy ul. Szkolnej 8. Drugi podobny blok (także 21 mieszkań) 
gotowy będzie do końca bieżącego roku. W sąsiedztwie jest 
jeszcze miejsce na 3 wielorodzinne domy, spółdzielnia zleca więc 
prace projektowe przy kolejnym bloku, który być może będzie 

KoLEJnE  BLoKi  łsM

Tradycyjnie w programie imprezy znalazł się także pokaz powozów 
i koni. To kolejny niezwykle widowiskowy punkt Festiwalu. Odnotujmy 
jeszcze, że podsumowano kilka konkursów o tematyce różanej i rozda-
no laureatom nagrody. Pierwsze miejsce za najpiękniejszy ogród różany 
zdobyła Zofi a Kłos z ulicy Rolniczej w Łasku.

Zamiast komplementów pod adresem organizatorów za niezwykle 
udaną imprezę promującą miasto i region, wspomnijmy jedynie, że iście 
królewskie podziękowanie na ręce władz miasta w imieniu producentów 
złożyła Janina Marciniak. Czekamy zatem z niecierpliwością na kolejną 
edycję Festiwalu! (P)

przekazany lokatorom w przyszłym roku. Zainteresowanie 
mieszkaniami w kolejnych blokach jest duże.

 Jak nas poinformował prezes ŁSM Ireneusz Nowakowski, 
zainteresowanie tego typu budownictwem w mieście jest duże, stąd 
decyzja spółdzielni o kontynuacji wznoszenia kolejnego bloku. Do-
dajmy, iż nowe domy wznoszone są na „Przylesiu”, w pobliżu SP nr 5 
i krytej pływalni, w każdym z budowanych bloków znajduje się po 18 
garaży.

(PO)



sYsTeMaTYCZnie
ROZWIJAMY NASZ POWIAT

Tradycją stało się, że mieszkańcy najwięk-
szą uwagę przywiązują do inwestycji drogo-
wych, których w ostatnim okresie udaje nam 
się realizować naprawdę sporo. Trwa już ostat-
ni etap przebudowy ulicy Batorego w Łasku. 
Drogę Kolonia Zawady - Zawady wyremon-
tujemy przy wsparciu fi nansowym pozyska-
nym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Lada chwila ruszą również wyczekiwane przez 
mieszkańców gminy Sędziejowice prace na 
ulicy Zduńskiej w Marzeninie i wiadukcie ko-
lejowym na drodze Kozuby – Żagliny. Ponadto 
w samym Łasku wykonamy nowy chodnik na 
ulicy Kilińskiego od ulicy Konopnickiej do uli-
cy Mickiewicza oraz remont nawierzchni ulicy 
Warszawskiej (ok. 700 metrów).

Sezon wakacyjno-urlopowy trwa w najlepsze, ale nie w powiecie łaskim. Wspólnie z Zarządem, 
pracownikami Starostwa i jednostek podległych przygotowujemy modernizacje dróg, inwestujemy w sport 
i dbamy o bieżące utrzymanie majątku powiatu łaskiego.

Inwestujemy również w infrastruktu-
rę sportową. Już niebawem przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku 
powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyj-
ne. Ponadto na sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łasku wymieniona zostanie 
podłoga. Prace już trwają. Starą, wysłużoną 
wykładzinę zastąpią płytki. Z sali oprócz Rady 
Powiatu Łaskiego i Rady Miejskiej w Łasku 
korzystają również liczne organizacje pozarzą-
dowe działające w naszym powiecie.

Cieszy również fakt, że gmina Sędzie-
jowice przystąpiła do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sędziejowice. Stworze-
nie tego dokumentu jest niezbędne do wyko-

rzystania terenów inwestycyjnych zlokalizo-
wanych w Pruszkowie, które powiat łaski prze-
jął w tym roku od skarbu państwa.

Jednocześnie w Starostwie Powiatowym 
w Łasku trwają pracę nad „Strategią rozwoju po-
wiatu łaskiego 2022”, która będzie wyznaczała kie-
runki rozwoju naszego powiatu na najbliższe lata.

Dobre wiadomości napływają również 
z łaskiego szpitala. Praktycznie gotowy jest już  
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, kompleksowy 
remont przeszła kotłowania, a w niedalekiej 
przyszłości operator – Centrum Dializa przy-
mierza się do zwiększenia liczby miejsc par-
kingowych. Oby tak dalej. 

Teresa Wesołowska
starosta łaski
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DziEci z WiEWiÓRczYna 
W stAROstWie

Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu gotowości bojowej za-
stępów PSP oraz jednostek OSP włączonych do KSRG i doskonalenia 
współdziałania pomiędzy służbami.

- Przed ćwiczeniami odbyło się również spotkanie przedstawicieli 
służb ratowniczych i współdziałających oraz członków Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku – mówi starosta łaski Te-
resa Wesołowska.

Wspólnie ze starostą całemu przedsięwzięciu przyglądał się prze-
wodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak.

Dariusz Cieślak

ćWiczYLi niE TYLKo sTRaŻacY
W Patokach (gmina Widawa) odbyły się powiatowe ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych służb  ratowniczych i współdziałających (26 czerwca br.).

Starosta łaski Teresa Wesołowska podejmowała dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie. 
Dla dzieci była to okazja to poznania nie tylko Urzędu, ale i pracy najważniejszej osoby 
w powiecie łaskim.

Starostwo Powiatowe w Łasku odwiedziła grupa dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Wiewiórczynie. Dzieci wraz z opiekunami spotkały się 
ze starostą łaskim Teresą Wesołowską, która opowiedziała im o swojej co-
dziennej pracy i obowiązkach. Mali goście mieli również okazję zwiedzić 
wnętrza urzędu, w tym salę konferencyjną, w której odbywają się sesje 
Rady Powiatu Łaskiego oraz inne ważne wydarzenia.

- Obejmując funkcję starosty obiecałam moim wychowankom, że za-
proszę ich kiedyś do nowego miejsca pracy. W czerwcu znalazłam wolną 
chwilę i udało się zrealizować tę deklarację. Dzieciaki zwiedziły m.in. 
gabinet starosty i salę konferencyjną – mówi T. Wesołowska. 

Dariusz Cieślak
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To był „policyjny” dzień w Łasku. W samo południe miasto, a przy-
najmniej jego część wokół Placu 11 Listopada, rozbrzmiało muzyką 
orkiestry dętej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To ona 
uświetniła uroczyste obchody wojewódzkiego Święta Policji w Ła-
sku. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kolegiacie, po której wszyscy 
uczestnicy w asyście kompanii reprezentacyjnej przeszli ulicami miasta 
na Plac 11 Listopada, gdzie odbyła się cześć oficjalna uroczystości. 

Podczas uroczystości zastępca komendanta głównego Policji przeka-
zał sztandar Komendzie Powiatowej w Łasku, który w imieniu jednostki 
odebrał jej komendant podinspektor Piotr Bielewski. Sztandar ufundo-
wali mieszkańcy powiatu łaskiego. Zbiórkę pieniędzy prowadził Komitet 
Honorowy pod przewodnictwem starosty łaskiego Teresy Wesołowskiej.

- Społeczność naszego powiatu stanęła na wysokości zadania i to 
właśnie dzięki jej ofiarności możemy dzisiaj, w tych bardzo uroczystych 
okolicznościach, przekazać nowy sztandar naszej komendzie – mówi sta-
rosta T. Wesołowska. 

Podczas święta wręczono także odznaczenia resortowe oraz pań-
stwowe, jak również awanse na wyższe stopnie służbowe dla policjantów 
z  województwa łódzkiego.

W godzinach popołudniowych na Placu 11 Listopada odbył się pik-
nik dla mieszkańców, podczas którego przygotowano szereg atrakcji, ta-
kich jak: wystawa sprzętu policyjnego, sprzętu wojskowego z 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, sprzętu ratownictwa medycznego Falck, Straży 
Pożarnej oraz zagranicznych mundurów policyjnych i pojazdów Klubu 
Motocyklowego Blue Knight. Działało również stoiska przygotowane 
przez Nadleśnictwo Kolumna i WORD w Sieradzu. Odbyły się liczne 

WoJEWÓDzKiE śWięTo 
poLicJi W łasKU

W czwartek 16 lipca br. w Łasku obchodzono  uroczyście Wojewódzkie Święto Policji połączone z nadaniem sztandaru Komendzie 
Powiatowej Policji w Łasku.

konkursy dla dzieci, pokaz symulatora dachowania i zderzeniowego, po-
kaz wyszkolenia koni służbowych, ratowania osób uwięzionych w sa-
mochodzie oraz przelot policyjnego śmigłowca nad Placem 11Listopada. 
Dzień wcześniej odbył się również turniej piłkarski „Kibicuj bezpiecznie 
z Policją”.

Święto Policji przypada 24 lipca. Ustanowił je Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej w 1995 r., upamiętniając powołanie Policji Państwowej po 
odzyskaniu niepodległości Polski – 24 lipca 1919 r. , w bieżącym roku 
policja obchodzi więc 96-lecie istnienia.

Dariusz Cieślak



Święto odbyło się w ramach projektu  
pn. „buczkowska truskawka - marką wo-
jewództwa łódzkiego” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2013. Impreza po 
raz pierwszy miała rangę święta krajowego.  
Gminę Buczek zaszczycili swoją obecnością 
goście nie tylko z gmin i powiatów, ale także 
województwa i kraju.

W tym roku gościliśmy: Jacka Marcinia-
ka - szefa gabinetu  politycznego wicepremiera 
Janusza Piechocińskiego, Mieczysława Łucza-
ka - wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, 
Tomasza Drabika - doradcę ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Marka Sawickiego, Cezarego 
Gabryjączyka – wiceministra skarbu, Arka-
diusza Góraja - asystenta Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów,  Cezarego Tomczyka. Byli też 
parlamentarzyści: Andrzej Owczarek, Cezary 
Grabarczyk, Artur Dunin, Marek Matuszewski, 
Cezary Olejniczak, Agnieszka Hanajczyk, An-
drzej Biernat. 

Buczek gościł także  Jarosława Klima-
sa - wicewojewodę łódzkiego, Witolda Stęp-
nia - marszałka województwa łódzkiego wraz  
z dyrektorami departamentów Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, Marka Mazura - przewod-
niczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
Dorotę Ryl - wiceprzewodniczącą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, Katarzynę Szcze-
paniak  - dyrektora Biura Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, Krzysztofa Nowaka - wicepreze-
sa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,  
przedstawicieli instytucji i agencji rolniczych, 
Tomasza Łyska - prezesa WFOŚiGW w Ło-
dzi, Waldemara Brosia - prezesa Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich, Hannę 
Zdanowską - prezydent  Łodzi, Dariusza Bana-
chowicza - komendanta wojewódzkiego Policji  
w Łodzi oraz przedstawicieli władz powiato-

TRUsKaWKoWE ŻniWa 
zaKończonE

W dniach 27-28 czerwca br. w gminie buczek odbyło się I Krajowe Święto Truskawki. Patronat nad 
tegorocznymi obchodami objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi  Marek Sawicki, wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

wych i gminnych, przedstawicieli straży pożar-
nej, policji i służb medycznych.

Członek Zarządu Województwa Łódzkie-
go Paweł Bejda oraz generał brygady pilot 
Dariusz Malinowski zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Buczek otrzymali tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Buczek. Centrum Konferen-
cyjno -Wypoczynkowe „Dzikie Wino” ufundo-
wało pobyt w ośrodku dla Honorowych Oby-
wateli Gminy Buczek.

Jak co roku odbyło się kilka konkursów 
związanych z truskawką. Głównymi sponso-
rami nagród we wszelakich konkursach, jakie 
miały miejsce na tegorocznym I Krajowym 
Święcie Truskawki byli:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Krajowa Rada Izb Rolniczych
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- wójt gminy buczek

Osoby biorące udział w konkursie na naj-
ładniejsze ciasto truskawkowe: Małgorzata 
Niedzielska, Irena Janicka, Maja Janicka, Iwo-
na Przerywacz, Beata Strucka, Jolanta Kowal-
czyk, Anna Izydorczyk, Sylwia Jędrysiak, Be-

ata Grącka, Beata Sobala, Katarzyna Sobala, 
Kamila Świątek, Iwona Świątek, Jolanta Izy-
dorczyk, Wiktor Olszewski, Jarosław Sawicki, 
Elżbieta Brzezińska, Stowarzyszenie Gospo-
dyń Wiejskich z Bachorzyna, Ewa Bartosik, 
Milena Kowalczyk, Wioletta Pisarska, Paulina 
Malinowska, Agnieszka Kośka, Monika Grąc-
ka, Agnieszka Chudobińska. Nagrody główne 
w konkursie na najładniejsze ciasto truskawko-
we ufundowali:
- Krajowa Rada Izb Rolniczych ze środków  
z Funduszu Owoców i Warzyw;
- Urząd Marszałkowski w Łodzi;
- Gmina Buczek.

Osoby nagrodzone to:
 I miejsce: Jolanta Izydorczyk
II miejsce: Irena Janicka  
III miejsce: Jolanta Kowalczyk  
IV miejsce: Piekarnia Buczek
V miejsce: Jarosław Sawicki
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody pocieszenia  w postaci wyrobów mle-
czarskich ufundowane przez Okręgową Spół-
dzielnię  Mleczarską w Łasku  oraz Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku.

Osoby biorące udział w konkursie na na-
lewkę truskawkową: Janina Niedzielska, Irena 
Janicka, Damian Zawiasa, Janina Radomska, 
Mariusz Kowalczyk, Małgorzata Niedzielska, 
Sławomir Izydorczyk, Paweł Jędrysiak, Beata 
Grącka, Beata Sobala, Katarzyna Sobala, Ma-
ciej Zawiasa, Janina Zawiasa, Paweł Świątek, 
Paulina Szewczyk, Izabela Knul, Grzegorz 
Pawłowski, Alicja Niedzielska, Beata Strucka, 
Jadwiga Gębarowska, Agnieszka Chudobiń-
ska, Wiktor Olszewski, Mariusz Łechtański, 
Lucyna Wolna, Paulina Malinowska, Małgo-
rzata Kubiak, Monika Grącka, Renata Pietrzyk, 
Grażyna Badziak, Iwona Świątek, Małgorzata 
Olszewska i Halina Olszewska.

Nagrody główne w konkursie na nalewkę 
truskawkową  ufundowała  Krajowa Rada Izb 
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Rolniczych ze środków z Funduszu Promo-
cji Owoców i Warzyw, Urząd Marszałkowski, 
gmina  Buczek. Osoby nagrodzone:

 I miejsce: Beata Sobala
II miejsce: Irena Janicka  
III miejsce: Małgorzata Niedzielska
IV miejsce: Grażyna Badziak
V miejsce: Paweł Jędrysiak. 
Nagrody pocieszenia w postaci toreb  

z dużą zawartością produktów mleczarskich 
zostały ufundowane przez Okręgową Spół-
dzielnie Mleczarską w Łasku oraz Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku.

Po raz pierwszy w tym roku rozegrany zo-
stał „Truskawkowy Turniej Piłki Nożnej” o Pu-
char Wójta Gminy - na boisku  „Orlik” przy 
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Publicznego w Buczku. Po zaciętej i sportowej 
walce z dwóch grup do finału zakwalifikowa-
ły się 4 drużyny. W rundzie finałowej drużyny  
grały systemem „każdy z każdym”, z której zo-
stał wyłoniono zdobywcę Pucharu, były to na-
stępujące drużyny:

1. „Piękni i Młodzi”
2. „Bachorzyn”
3. „Oldboy Buczek”
4. Wola Bachorska

Najlepszymi strzelcami Turnieju zostali:  
Tomasz Walczak - z Bachorzyna oraz Mate-
usz Dobroszek z „Oldboy Buczek”. Na boisku 
sportowym „Orlik” przy Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum Publicznego w Bucz-
ku odbyły też się różnego rodzaju rozgrywki 
sportowe dla maluchów. Najmłodsi otrzymali 
gadżety oraz słodkości ufundowane przez wój-
ta gminy Buczek.

Już po raz drugi pod-
czas Święta Truskawki 
odbyły się mistrzostwa 
Polski i Puchar Polski 
Super Enduro. Finał od-
był się w niedziele, a oto 
wyniki rywalizacji:

Mistrzostwa Polski 
Klasa Junior:
1. Emil Juszczak - 
BKFM FLOW 
2. Grzegorz Kargul - 
CKM Cieszyn 
3. Dawid Nastula - Au-
toMotoKlub Gliwice 
4. Oskar Kaczmarczyk - 
ŁKM Łódź

Mistrzostwa Polski 
Klasa Open
1. Michał Pyzowski - 
ŁKM Łódź
2 . Adrian Andrzejak - 
ŁKM Łódź
3. Karol Paśko - KM 
ETER Rymanów
4. Tomasz Kujawiak - 
ŁKM Łódź

Puchar Polski Kla-
sa Kobiet
1. Natalia Śniada - 
ŁKM Łódź
2. Dorota Dudzik - 
AMK Gorce Nowy Targ

3. Natalia Krakowska - ŁKM Łódź
Puchar Polski Klasa Młodzik

1. Jakub Pawłowski - ŁKM Łódź
2. Jakub Śniady - ŁKM Łódź
3. Adrian Beczkowski - ŁKM Łódź
4. Mateusz Zięba - AutoMotoKlub Gliwice

Puchar Polski Klasa Amator
1. Damian Strzelczyk
2. Andrzej Luberda
3. Mateusz Studziżba
4 . Damian Bogusławski

Puchar Polski Klasa b
1. Sylwester Błaszczyk - ŁKM Łódź
2.  Sebastian Karalus - 
  Enduro Team Centrum Łódź
3. Hubert Gałęski - Motoklub Oborniki
4. Paweł Drzewiecki - ŁKM Łódź

Puchar Polski Klasa C
1. Jakub Majcherek - ŁKM Łódź
2. Krystian Drzewiecki - ŁKM Łódź
3. Arkadiusz Włodarczyk - 
  Enduro Team Centrum Łódź
4. Kacper Beczkowski - ŁKM Łódź

28 czerwca br. na I Krajowym Święcie 
Truskawki w Buczku odbyła się rywalizacja 
„siłaczy”. W konkursie wzięło udział 5 zawod-
ników w następujących konkurencjach: spacer 
farmera, waga płaczu, wycisk sztangi na ła-
weczce oraz podrzut ze sztangą.

Zabawie towarzyszyła liczna publiczność, 
zgłosili się również ochotnicy, którzy chcieli 
sprawdzić swoją tężyznę fizyczną. Dla zwy-
cięzców zostały ufundowane przez wójta gmi-
ny atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 W tym samym dniu już po raz drugi odbył 
się Truskawkowy Wyścig Kolarski.

Około stu kolarzy, głównie z wojewódz-
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twa łódzkiego, wystartowało w tym wyścigu. 
Trasa wiodła po bardzo dobrych nawierzch-
niach dróg gminnych i powiatowych, co dało 
efekt w postaci przeciętnych prędkości rządu 
40 km/h – jak w profesjonalnym peletonie. 
Zresztą wśród uczestników znaczna część to 
byli kolarze ścigający się nadal w formule Ma-
sters. Gmina Buczek postarała się o właściwe 
zabezpieczenie trasy wyścigu, przez świetnie 
zorganizowanych strażaków z OSP Buczek, 
Malenia, Grzeszyn, Brodnia i Wola Buczkow-
ska, wspieranych przez drużynę z Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku.

 Fundatorem nagród był wójt gminy Bu-
czek Bronisław Węglewski. W wyścigu kolar-
skim brali  również udział mieszkańcy gminy 
Buczek. Pierwsze miejsce podobnie jak w roku 
ubiegłym zajął Marek Górecki z Buczku, dru-
gie Alek Jendryka z Buczku, trzecie - Piotr Ski-
biński z Luciejowa.

Na placu imprezy rozstawione były na-
mioty z truskawkowymi specjałami, stoiska 
promocyjne   i  branżowe związane z pro-
dukcją truskawki.  Zorganizowano rów-
nież pokaz garncarstwa, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem zarówno dzieci 
jak i dorosłych. Chętni mogli ulepić wła-
sne projekty naczyń z gliny. Nie zabrakło 
też atrakcji dla najmłodszych: przygotowa-
no specjalnie dla nich przedstawienie dla 
dzieci (kącik malucha), wesołe miastecz-
ko oraz przejażdżki na kucach.  Była także 
prezentacja kulinarna deseru z truskawkami 
przygotowywanego przez Teatr Kulinarny 
Krzysztofa Górskiego oraz gulasz pieczar-
kowy ufundowany przez firmę Małgorzaty  
i Macieja Steców z Aleksandrówka.

W sobotę na buczkowskiej scenie wystąpił 
zespół Calibra, zespół MiG, zespół After Party, 
zespół B-qll, Róże Europy oraz gwiazda wie-
czoru IRA, natomiast w niedzielę kabaret Sa-
kreble, zespół Piękni i Młodzi, Margaret i ze-
spół Pectus.

 Tegoroczne święto  zostało zorganizowa-
ne w ramach projektu „Buczkowska truskaw-
ka – marką województwa łódzkiego”, na któ-
ry  gmina Buczek jako jedyna gmina wiejska  
w województwie łódzkim otrzymała dofinan-
sowanie na promocję marki w wysokości pra-
wie 850 tysięcy złotych (na dwa lata po 425 
tys. zł).  Dofinansowanie pochodzi z funduszy 
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (III Oś Priorytetowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2007-2013). 
Pieniądze przeznaczone  zostały na organi-
zację święta truskawki jak również na dzia-
łania związane z promocją truskawki.  Pro-
jekt „Buczkowska truskawka – marką woje-
wództwa łódzkiego” realizowany był w latach 
2014-2015.

 Buczek z własnego budżetu nie dokła-
da do imprezy żadnych środków i nie osiąga  
z niej żadnego zysku. Największym sukcesem  
i zyskiem dla gminy jest zadowolenie 
mieszkańców z udanej zabawy oraz roz-
głos na całą Polskę. Tegoroczne Święto Tru-
skawki przyciągnęło w ciągu 2 dni około 50 
tysięcy osób, gmina już teraz zaprasza ser-
decznie za rok.

Laureatka zwycięskiej nalewki



podziękowania

- Marka Sawickiego - ministra rolnictwa  
i rozwoju wsi 
- Krajową Radę Izb Roliczych
- Witolda Stępnia - marszałka wojewódz-
twa łódzkiego 
- Marię Kaczorowską - dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
   Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
- Macieja Kokotka  - dyrektora Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Serdeczne podziękowania składamy 
również sponsorom:
-  Państwo Maciej i Małgorzata Stec -  
Aleksandrówek
- Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk - 
Porszewice
- GRENE Sklep Rolniczo-Techniczny,  
Buczek
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Buczku 
- METERING – Państwo Anna i Witold  
Moder
- Pan Rajmund Krakowski - Sprzęt- 
Kop-Gucin
- Państwo Daniel i Anna Błońscy -  
Bachorzyn

Gospodarze gminy buczek wyrażają serdeczne podziękowania dla partnerów za pomoc 
w organizacji imprezy „buczkowska Truskawka - marką województwa łódzkiego”. 
Wśród partnerów gminy, bez których impreza nie miałaby takiego prestiżu, należy 
wymienić:

- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - 
prezes Waldemar Broś
- OSM Łask - prezes Jerzy Skorek
- OSM Radomsko - prezes Andrzej  
Chodkowski
- Agencja Nieruchomości Rolnych  
O T Warszawa Filia w Łodzi
- „LUPOL” Sp zo.o. - prezes Wojciech Pokora
- Karol Dobrowolski - prezes „BRONISZE”
- Firma IND AGRO - Adam Chromik -  
Czestków A
-Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek 
Krystyna Szymczak
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  
w Bachorzynie
- Krzysztof Skrzypek - komornik sądowy
- Reklama od A do Z - Państwo Marek  
i Małgorzata Dolata - Łask 
- TOM-KOR w Buczku - Krzysztof Tomczyk
- Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek
- TABOR - Bogdan Janeczek 
- Firma ORTUS - Janusz Fengler
- RBS  Meble z Pazurem, Sebastian  
Grzelak-Buczek  
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” 

- „Dzikie Wino”- Stanisław Nastarowicz
- Zakład Wędliniarski - Bogdan Tarczewski
- Zakład Wędliniarski w Czestkowie – Grze-
gorz Kępa
- AGROBART Krzysztof Bartczak
- Prywatny Punkt Weterynaryjny w Buczku 
- IMPEX Sp. z o. o.
- TOYA Systemy Komputerowe Sp.z.oo. 
Łódź
- GRANUM Firma Nasienna  
- Alma - Józef Krawczyk                 
- Agro-Motos
- POLSAD Jacek Korczak
- Orange GONABE s.c. T. Strejlan  
R. Korulczyk M. Korulczyk
- BK BUSINESS Krzysztof Białkowski                                                                                                                           
- PPHU „Jontex” Piotr Jończyk                                                           
- Pracownia Poligraficzna „Intrograf”  
E. i .J. Buss       
- ARCONBUD Przed. Projektowo-Wykon. 
Łódź                                                   
- PHU  „Twój Dom”, Zelów -  
Marek Pluciński                                                 
- P & P Investment M. Chęciński
- IZII D. Taborowska                                              
- PHU-INSTAL - Krzysztof Subczyński
- Avon 

Dziękujemy również jednostkom OSP, 
Policji, grupie motocyklowej Forever Young 
oraz wszystkim, którzy pomagali przy orga-
nizacji imprezy.

bronisław Węglewski
               wójt gminy buczek  
   

Urząd  Gminy w Buczku przypomina 
wszystkim producentom rolnym o składaniu 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na rok 2015. 
Rolnicy mogą składać wniosek w terminie 
1-31 sierpnia 2015 r. Należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza, (prezy-
denta miasta) w zależności od właściwego ze 

zWRoT poDaTKU aKcYzoWEgo
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To pierwszy taki sukces od cza-
sów powstania izb rolniczych, gdy oso-
ba z powiatu łaskiego i powiatów z nią 
sąsiadujących obejmie takie stanowisko. 
Nowy prezes doskonale zna strukturę, zada-
nia izb rolniczych jak i problemy, jakie stoją 
przed polskim rolnictwem, jako że od mo-
mentu powstania izb przewodniczy Radzie 
Powiatowej Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Łasku, jest delegatem do Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych jak i członkiem 
komisji branżowych d.s. rolnictwa w Copa-
-Cogeca w Brukseli, a co najistotniejsze sa-
modzielnie zarządza dobrze prosperującym 
wielkoobszarowym gospodarstwem rolnym z 
dominacją produkcji roślinnej.

Z tytułu objęcia nowego stanowiska Bro-
nisław Węglewski wejdzie w skład Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych z jeszcze silniej-
szej niż dotychczas pozycji, tj. prezesa wo-
jewódzkiego, a nie jak do tej pory delegata. 
Będzie to wiązało się ze zwiększeniem kom-
petencji, jako że Krajowa Rada Izb Rolni-
czych reprezentuje samorząd rolniczy przed 
sejmem, senatem i administracją rządową, 

bronisław Węglewski – znany przede wszystkim  jako wójt gospodarnej i ciągle rozwijającej się inwestycyjnie gminy buczek, został 
wybrany zdecydowaną większością głosów I Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jej nowym prezesem. 

BRonisłaW WęgLEWsKi - pREzEsEM 
izBY RoLniczEJ WoJEWÓDzTWa łÓDzKiEgo

która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o 
projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących 
rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. 
Ponadto  opiniuje ona założenia polityki rol-
nej oraz wszelkie projekty aktów prawa doty-
czące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.  
Krajowa Rada  pomaga ponadto  w wykony-
waniu zadań wojewódzkim izbom rolniczym i 
nadaje im kierunek działania.

Zadaniem nowego prezesa będzie ponad-
to reprezentowanie izby rolniczej na szczeblu 
krajowym przed organami państwa oraz ogól-
nokrajowymi  organizacjami i instytucjami 

względu na miejsce położenia gruntów rol-
nych będących w posiadaniu lub współposia-
daniu tego producenta rolnego (w tym dzier-
żawcy) wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.,

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Buczku  (pok. nr 3)

T.K.

działającymi na rzecz i w otoczeniu rolnictwa. 
Ta silna pozycja w strukturze krajowej (jako 
że zasięg działania Krajowej Rady Izb Rolni-
czych to cały teren RP) Bronisława Węglew-
skiego przyniesie z pewnością wymierne ko-
rzyści dla polskiego rolnictwa, a w tym dla 
rolników z naszego powiatu.

Wybór Bronisława Węglewskiego na 
funkcję prezesa Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego nie spowoduje żadnych zmian we 
władzach gminy Buczek, wójtem gminy pozo-
staje nadal Bronisław Węglewski. 

I.R.



MEcz, JaKiEgo DaWno niE BYło

W przypadku osób zaginionych wiele ta-
jemnic skrywają polskie góry, lasy, rzeki i stru-
mienie, bo niektórzy umierają z wyczerpania, 
zimna i głodu, inni toną w akwenach, jeszcze 
inni prawdopodobnie padają ofiarami bandy-
tów.

nA WŁASnE ŻYCZEnIE

Nieliczni odnajdują się po latach, jak choć-
by mieszkaniec Zabrza. Na jego trop natrafiono 
w Niemczech po 33 latach. W Polsce w 1980 
roku pozostawił żonę i dzieci. Gdy pojawili się  
u niego policjanci, oświadczył, że nie życzy 
sobie żadnego kontaktu z rodziną i nie zamie-
rza wracać do Polski. Co było przyczyną tak 
drastycznego rozstania? – nie wiadomo. Takich 
dramatycznych przypadków ucieczki od bli-
skich jest zresztą więcej. Na przykład mieszka-
niec Szczecina  po 13 latach od zaginięcia od-
nalazł się w… Portugalii. On również nie chciał 
żadnego kontaktu z rodziną, choć ta przez lata 
sporo wycierpiała, poszukując „zguby”.

Policjanci, którzy wpadają na trop zagi-
nionych, są niejednokrotnie w trudnej sytuacji, 
bo z jednej strony chcieliby zwrócić „zgubę” 
zrozpaczonej rodzinie, z drugiej zaś strony nie 
mogą nawet pytać, dlaczego osoba odnaleziona 
nie chce wrócić do domu i bliskich. W wielu 
przypadkach funkcjonariusze policji informu-
ją jedynie o odnalezieniu osoby zaginionej na 
własne życzenie, nie podając jej adresu. Za 
każdą taką historią kryją się nie tylko rodzinne 
dramaty, ale i olbrzymi wysiłek np. naszej po-
licji i Interpolu.

Są też i inni zaginieni, głównie dzieci i 
młodzież. W 2013 roku zaginęło prawie pół ty-
siąca dzieci do lat 7, prawie 1 tysiąc – w wieku 
7-13 lat i aż ponad 6,1 tys. 14-17-latków. Nie-
powodzenia w szkole, zawody miłosne i różno-
rodne kłopoty sprawiają, że młodzi ludzie wy-
bierają ucieczkę od bliskich. Wsiadają do po-
ciągu, znikają na kilka dni i zwykle po pewnym 
czasie wracają do domu (95 proc. dzieci wraca 

ZAGINIONY, ZAGINIONA…

do domu w ciągu pierwszych siedmiu dni), ale 
bywa też, że po drodze znajdują „opiekunów” 
i czasami taka niewinna ucieczka kończy się 
tragicznie.

Z kolei dzieci giną (każdego dnia 11) naj-
częściej z powodu nieostrożności dorosłych. 
Siedmioletniego malucha z Żyrardowa szukało 
kilkuset policjantów, bo matka, która zostawi-
ła go na moment w samochodzie, zgłosiła jego 
zaginięcie. Okazało się, na szczęście, że zmę-
czony dzieciak schronił się w samochodowym 
bagażniku, gdzie po prostu zasnął.

Giną też ludzie starsi, schorowani, któ-
rzy wychodzą z domu i nie potrafią do niego 
powrócić. Tak się dzieje, gdy np. wybierają 
się do lasu na grzyby. Miał szczęście 82-la-
tek, którego w porę odnaleziono uwięzionego  
w… bagnie. Pół biedy, gdy tacy zaginieni na-
trafią na kogoś, kto zaopiekuje się nimi, zawia-
domi policję. Bywa jednak, że ludzie, pozba-
wieni pamięci i dokumentów, a więc adresu, 
imienia i nazwiska, trafiają do schronisk dla 
bezdomnych i innych placówek opiekuńczych. 
Czasami policjantom udaje się ustalić ich toż-
samość, odnaleźć rodzinę, ale bywa, że przez 
lata los ich nie jest znany najbliższym.

Z roku na rok rośnie liczba zaginionych. 
W poszukiwaniu takich ludzi specjalizuje się 
od lat Fundacja ITAKA, która po otrzymaniu 
sygnału o zaginięciu szybko uruchamia pro-
cedurę poszukiwań. Bardzo pomocny w tych 
działaniach jest internet. Jak twierdzi prezes 
Itaki Krystyna Napiórkowska, w przypadku 
zaginięć poza granicami kraju, najszybciej  
i najlepiej reagują Brytyjczycy, którzy niemal 
natychmiast rozklejają ogłoszenia, nagłaśnia-
ją dane o zaginionym. Fundacja na facebooku 
umieściła dotąd zdjęcia prawie 1200 osób za-
ginionych, których zgłosiły ich rodziny. Wia-

domo jednak, że sporo przypadków zaginięć 
nie jest nagłaśnianych. Dla usprawnienia po-
szukiwań także polska policja utworzyła spe-
cjalną komórkę reagującą na każdy sygnał  
o zaginięciu. 

 
TAJEMnICZA TRóJKA

- W ciągu ostatnich 10 lat w powiecie ła-
skim zaginęło 120 osób. Do tej pory poszuki-
wane są trzy osoby. Pozostałe osoby zostały 
odnalezione bądź same się zgłosiły, niestety 
niektóre poszukiwania kończyły się odnale-
zieniem zwłok osoby zaginionej – mówi oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ła-
sku sierżant sztabowy Katarzyna Staśkowska. 

O niektórych poszukiwanych pisaliśmy już 
na naszych łamach. Wciąż nieznane są losy 
22-letniej Edyty Wedler z Łasku, która zaginę-
ła w końcu sierpnia 1999 roku. Tego dnia mia-
ła się spotkać z koleżanką z Bełchatowa, ale 
wszelki ślad po kobiecie zaginął. Rzekomo wi-
dziano ją w Poznaniu. Z kolei 55-letni Leszek 
Mysior z Ostrowa (gm. Łask) w sierpniu 2005 
roku oddalił się od swojego miejsca zamiesz-
kania i do dziś nie nawiązał jakiegokolwiek 
kontaktu z rodziną. Inny zaginiony - 65-letni 
Krzysztof Frąckiewicz z Widawy ostatni raz 
widziany był w końcu sierpnia 2006 roku w 
Chrząstawie. Mężczyzna był poważnie chory, 
do chwili obecnej nie natrafiono na jakikolwiek 
jego ślad.

Od momentu otrzymania informacji o za-
ginięciu osoby policja prowadzi wszelkie moż-
liwe działania zmierzające do jej odnalezienia. 
Wykorzystywany jest internet, monitorowane 
są szpitale, sprawdza się odnalezione nieznane 
zwłoki. Każda sprawa traktowana jest indywi-
dualnie. (RYS)

W ubiegłym roku w Polsce zaginęło około 18 tysięcy osób, podczas gdy dziesięć lat wcześniej było ich o 2 tysiące mniej. Większość 
odnalazła się. Z danych policji wynika jednak, że około 4 tys. osób ginie bez jakiegokolwiek śladu. Ich los jest nieznany.

W rozgrywkach uczestniczyło osiem dru-
żyn.  Do rywalizacji stanęły reprezentacje po-
licjantów z KPP w Łasku, strażaków KP PSP 
Łask, wojskowych z 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego, Falck z Łasku, samorządowców  
z Widawy, przedstawicieli starostwa i gminy 
Łask, a także drużyna emerytowanych poli-
cjantów oraz zespół Ferax Zduńska Wola. Pa-
dło wiele bramek, jednak nie liczył się wynik 
tylko dobra zabawa w duchu fair play. 

Najlepszą drużyną turnieju okazał się ze-
spół FERAX Zduńska Wola, drugie miejsce 

Takiego meczu dawno nie było w Łasku. Z okazji obchodów wojewódzkiego Święta Policji, w Łasku odbył się Turniej Piłkarski 
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Łasku przy 
wsparciu IPA Łódź oraz Starostwa Powiatowego i gminy Łask 

zajęli wojskowi z 32. BLT, na trzecim miej-
scu uplasowali się policyjni emeryci, któ-
rzy w walce o podium pokonali w rzutach 
karnych reprezentację policjantów z Łasku. 
Nagrody w imieniu komendanta wojewódz-
kiego policji w Łodzi nadinsp. Dariusza Ba-
nachowicza wręczali: komendant powiatowy 
policji w Łasku podinsp. Piotr Bielewski, I za-
stępca komendanta mł. insp. Małgorzata Mą-
czyńska, przewodniczący Rady Powiatu Ma-
rek Aulak, starosta łaski Teresa Wesołowska, 
zastępca burmistrza Janina Kosman oraz ko-

mendant powiatowy PSP w Łasku bryg. Piotr 
Rudecki. 

Nagrodami indywidualnymi uhonorowano 
najlepszego bramkarza, którym został Sławo-
mir Świątek, zawodnik drużyny z 32. BLT, naj-
lepszym strzelcem został Sylwester Wójcik, re-
prezentujący drużynę FERAX Zduńska Wola. 
Najlepszym zawodnikiem wybrano Dominika 
Janeczek z drużyny emerytów, a zawodnikiem 
fair play - reprezentanta KPP w Łasku - Kamila 
Jankiewicza.

lipiec 2015 r.

W dobie otwartych granic wiele osób wybiera swoistą wolność i zrywa kontakt z dotychcza-
sowym życiem i bliskimi Zarówno internet jak i inne techniczne rozwiązania ułatwiają poszukiwa-
nie zaginionych, ale i tak wciąż najważniejszy jest człowiek. Gdy zorientujemy się, że ktoś boryka się 
z problemami osobistymi czy psychicznymi – otrzymujemy sygnał, że trzeba bliźniemu pospieszyć  
z pomocą. 



13

Grupę, którą przywiodła do Sędziejowic Anna Doliwa, prezes Lo-
kalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, uroczyście powitała Be-
ata Magdziak. Radośni i barwnie przybrani uczestnicy, z wiankami na 
głowach wyruszyli na wędrówkę po wsi, starannie odnajdując wszystkie 

Uczestnicy akcji „Pociągiem 
w Łódzkie” zwiedzili Sędziejowice
W Sędziejowicach gościła ponad 30-osobowa grupa z Łodzi, uczestników akcji „Pociągiem w Łódzkie”. 
Ich celem było przemierzenie trasy questu „Śladami powstania styczniowego 1863 r. na terenie gminy 
Sędziejowice”. Funkcja przewodnika została powierzona dyrektorowi oraz pracownikom Gminnej 
biblioteki Publicznej, których twórcze siły wsparli: sekretarz gminy Mirosław Potasiak, druhowie OSP 

oznaczone w queście ślady powstańczej walki. Wszyscy byli bardzo za-
interesowani tematyką powstańczą, ze wzruszeniem przemierzali sędzie-
jowickie miejsca pamięci, składając kwiaty, oddając hołd, modląc się za 
poległych bohaterów. Na całej trasie questu członkowie grupy przewod-
nickiej uzupełniali treść questu, wygłaszając prelekcje, wspomnienia, 
czytając fragmenty literackie, historyczne, odpowiadając na zadawane 
pytania. Biblioteka przygotowała wiele konkursów na trasie z drobnymi 
upominkami, co dodatkowo umiliło gościom czas spędzany w grodzie 
Sędzieja. 

Uczestnicy akcji „Pociągiem w Łódzkie” bezbłędnie rozwiązali qu-
est, odnaleźli skarb – pieczęć oraz słodycze, sponsorowane przez właści-
ciela sędziejowickiej „ALMY” Aleksandra Krawczyka. Do ich skoszto-
wania bibliotekarki zaprosiły gości na teren Zespołu Szkół Rolniczych, 
przed dworek, będący w czasie powstania własnością generała Piotra 
Łuzanowa. Tam też odbył się ostateczny konkurs z losowaniem nagród, 
podczas którego okazało się, że wszyscy przybyli otrzymali publikacje 
okolicznościowe, wydane przez bibliotekę oraz dwa albumy o Sędziejo-
wicach. Wykonanie pamiątkowych zdjęć w parku poprzedziło pożegna-
nie z gośćmi, którzy obiecali, ze na pewno tu jeszcze powrócą … 

beata Magdziak 

fot. Karina Miśkiewicz

Swoją obecnością uświetnili imprezę: dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej ŁUW w Łodzi Ryszard Szubański, przedstawicielka PCPR  
w Łasku Małgorzata Jóźwiak, władze gminy Sędziejowice: wójt Jerzy 
Kotarski z sekretarzem Mirosławem Potasiakiem i skarbnikiem Grzego-
rzem Dębkowskim, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Cieślak, wice-
przewodnicząca RG Renata Kowalczyk, kierownicy gminnych jednostek 
a także sponsorzy. Najmłodszymi uczestnikami tegorocznej Integracji 
były dzieci z klas I-III – uczniowie tut. ZSO nr 1 wraz z wychowawcami. 

Punktualnie o godzinie 11 kierownik ŚDS Agnieszka Papuga powi-
tała gości, z których udziałem dokonano otwarcia XVII Przeglądu oraz 
wręczono wszystkim delegacjom pamiątkowe dyplomy i upominki. Na-
stępnie w kolorowy świat bajki i piosenki wprowadziła uczestników gru-
pa teatralna „Pinezka” przedstawieniem „Brzechwa Forever” oraz  grupa 
taneczna „Kontra” działające przy GOK w Sędziejowicach. Po powitaniu 
gości i wystąpieniach nastąpiły konkursy na trzech płaszczyznach: mu-
zycznej, plastycznej i sportowej. W konkursie muzycznym soliści zapre-
zentowali swoje umiejętności śpiewając solo lub w grupach. Gry i zaba-
wy sportowe przeprowadzone były w różnorodnych konkurencjach, tak 
aby każdy mógł wybrać odpowiednią dziedzinę dla siebie. Były to m.in. 
rzut kaloszem do celu, bieg z przeszkodami, przeciąganie liny. Kon-
kurs plastyczny miał na celu zaprezentowanie umiejętności i talentów 
w dziedzinie m.in. rysunku i akwareli. Odbyła się również zaplanowa-
na wystawa rękodzieła, na której grupy zaprezentowały prace wykonane  
w swoich placówkach. Dużym powodzeniem, szczególnie wśród naj-
młodszych, cieszyły się bańki mydlane, malowanie twarzy i wykonywa-
nie najróżniejszych rzeczy z kolorowych balonów.

„Integracja” W sęDziEJoWicach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach był gospodarzem XVII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 
niepełnosprawnych „InTEGRACJA – SĘDZIEJOWICE 2015” (18 czerwca br.). W spotkaniu wzięli udział niepełnosprawni  
z województwa łódzkiego - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w: Łasku, Dąbrowie Widawskiej, Ostrówku, Strobinie, 
Walewicach, Aleksandrowie Łódzkim, bełchatowie, Drzewocinach, Pabianicach, Głownie oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Przatówku. 

Spotkanie zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków 
PFRON oraz wsparciu sponsorów. Ogromne podziękowania składamy: 
Stanisławowi Węzikowskiemu i Janowi Bykowskiemu z Firmy WiB 
z Sieradza, Annie i Robertowi Krankowskim – sklep wielobranżowy 
KRANIK, Katarzynie i Grzegorzowi Grzelińskim, Łukaszowi Wilkowi, 
Agnieszce Pawłowskiej, Renacie i Robertowi Korczowic – Tom-Kor Sę-
dziejowice, Aleksandrowi Krawczykowi – firma ALMA w Sędziejowi-
cach, Jerzemu Skorkowi – prezesowi OSM w Łasku oraz Andrzejowi 
Kredensowi – Gospodarstwo Ogrodnicze w Łopatkach. 

Honorowy patronat nad uroczystością objął wójt gminy Sędziejowi-
ce Jerzy Kotarski. 

Agnieszka Papuga 

Siedlce i Grabia, Koło Gospodyń Wiejskich w Grabnie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przyjaciele biblioteki oraz Urząd Gminy 
Sędziejowice. Wszystkie panie z Komitetu Powitalnego przywdziały stroje ludowe, a głowy ozdobiły wiankami z niezapominajek, aby, 
jak same mówiły, goście „nigdy nie zapomnieli dnia mile spędzonego w Sędziejowicach”.

fot. Katarzyna Prus

lipiec 2015 r.
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Ponad 200 osób w wieku od 2,5 roku do 68 
lat, wzięło udział w biegach na pięciu różnych 
dystansach (10 km, 3 km, 1 km, 500 m i 100 
m) oraz w marszu z kijkami (nordic walking) 
na dystansie 5 000 m. Uczestnikami biegów  
i marszu byli wychowankowie i uczniowie 
ZS w Marzeninie, ich rodzice, nauczyciele, 
pracownicy administracji, dorośli i młodzież 
z gminy Sędziejowice oraz z Łodzi,  Łasku, 
Zduńskiej Woli i Poddębic. Udział w tym świę-
cie sportu wziął zastępca wójta gminy Sędzie-
jowice, sekretarz Mirosław Potasiak, który 
przemaszerował z kijkami 5 km, a radna Rady 
Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak zdobyła III 
miejsce w tej konkurencji.

Druga część „Dnia Promocji” poświęcona 
20 rocznicy powstania Uczniowskiego Ludo-
wego Klubu Sportowego „SUKCES” przy ZS 
w Marzeninie oraz spotkaniu pokoleń pracow-
ników i uczniów szkoły, odbyła się na Boisku 
Szkolnym  im. Księdza Kanonika Andrzeja Su-
sło, goszcząc uczestników biegów i zaproszo-
nych gości. Licznie zebrani mogli poznać oko-
liczności powstania i osiągnięcia ULKS „SUK-
CES”, oglądać zmagania w ramach siatkówki 
plażowej, prezentacje uczestników zajęć karate 
kyokushin, występ członków szkolnego zespo-
łu tanecznego „Dzieci z Doliny Grabi”, doro-
bek wokalny scholi z parafii WNMP w Marze-
ninie. Dzieci i ich rodzice brali chętnie udział  
w specjalnie przygotowanych zabawach, zaś 

Dzień Promocji W MaRzEniniE
Każdy, najdłuższy nawet bieg, zaczyna się od jednego - pierwszego kroku. W sobotę, 19 czerwca, dzięki współpracy całej społeczności 
Zespołu Szkół w Marzeninie i gminy Sędziejowice, wykonaliśmy pierwszy krok w utrwaleniu nawyków zdrowego stylu życia,  
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Kompleks leśny – niecenia – Sięganów przez ponad dwie godziny gościł amatorów aktywnego 
spędzania wolnego czasu.  

byli nauczyciele i uczniowie szkoły wzię-
li udział w retrospektywnym konkursie wie-
dzowym przypominającym bliższą i dalszą 
historię placówki. Występom, prezentacjom i 
konkursom towarzyszyły wystawy twórczości 
plastycznej absolwentki i ikonograficzna ofer-
ta edukacyjna szkoły. Rodzice i pracownicy 
obsługi przygotowali przepyszną grochówkę 
„po marzeńsku” serwowaną z kuchni polowej 
oraz kiełbaski z rożna. Jeśli dodamy do tego 
wspaniałą oprawę muzyczną i imponującą, 
wykonaną w barwach naszego klubu dekora-
cję, otrzymamy obraz nowej jakościowo, wy-
jątkowej dzięki bogactwu propozycji i integru-
jącej wszystkich wokół ponadczasowych war-
tości, imprezy. Finansowo uroczystość została 
wsparta przez gminę Sędziejowice oraz wielu 
sponsorów

Wyniki poszczególnych rywalizacji przed-
stawiały się następująco: 
bieg na 100 m: Chłopcy - 1. Pściuk Jakub, 2. 
Kosmala Wojciech, 3. Muszyński Alan 
Dziewczęta - 1. Lament Julia i Krzyczyńska 
Martyna – ex aequo, 3. Wolniak Blanka 
bieg na 500 m: Chłopcy - 1. Ignasiak Łukasz, 
2. Wawrzyniak Janusz, 3.  Marciniak Jakub 
Dziewczęta - 1. Krzyżańska Natalia, 2. Bart-
czak Roksana, 3. Sałagacka Julia 
bieg na 1000 m: Chłopcy - 1. Szczepanik Pa-
tryk, 2. Piątek Kacper, 3. Piątek Kevin 
Dziewczęta - 1. Sałagacka Natalia, 2. Gutow-
ska Edyta, 3. Sitarek Julia 
bieg na 3000 m: Mężczyźni - 1. Piechol Ad-
rian, 2. Bednarkiewicz Krzysztof, 3. Berstling 
Jan, Kobiety - 1. Pabich Marta, 2. Rowińska 
Natalia, 3. Szewczyk Magdalena 
bieg na 10 000 m: Mężczyźni - 1. Nowak Ma-
teusz, 2. Sobala Tomasz, 3. Sałagacki Daniel 
Kobiety - 1. Zalewska Aneta, 2. Płuciennik 
Marlena, 3. Kapuścik Beata 
nordic walking 5000 m: 1. Światowa Małgo-
rzata, 2. Mielczarek Danuta, 3. Potasiak Barbara.
najmłodszy uczestnik biegu Nela Mielczarek 
najstarszy uczestnik biegu Obrębski Ryszard 
Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 1. Sagan 
Justyna, Madalińska Natalia, 2. Szczepanik Pa-
tryk, Piechol Alan, Bartczak Grzegorz, 3. No-
wak Klaudia, Jędryka Magdalena.

Krzysztof Jaworski

W programie Dnia Otwartego z Zespołem „Śląsk” 
czekały na nas warsztaty tańca ludowego, warsztaty tań-
ca narodowego, warsztaty wokalne, gry i zabawy tanecz-
ne, umuzykalnienie, warsztaty aktywności ruchowej oraz 
dykcji i recytacji. Z wielkim zainteresowaniem uczestni-
czyliśmy w tych zajęciach. Wzbudziliśmy podziw i za-
chwyt znajomością niszowych pieśni z terenów Górnego 
Śląska i tańców znanych tylko rdzennym mieszkańcom. 
Otworzono szeroko drzwi pałacowe przepięknych sal ba-
lowych, zapraszając do ich zwiedzania, a także kostiu-
mernię, gdzie można było posłuchać opowieści o życiu 
Ślązaków, ich strojach regionalnych.

Po karminadlach, czyli śląskim obiedzie serwowa-
nym w kryształowej sali balowej, odbył się niezwykły 
koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – „A to 
Polska właśnie”. Koncert zakończył się owacjami na sto-
jąco. 

Tyle wrażeń i emocji było możliwe dzięki życzliwo-
ści wójta Jerzego Kotarskiego,  który ze środków gminy 
Sędziejowice sfinansował przejazd do Koszęcina.

Tekst i zdj. Jolanta Siwek

a MY TYLKo TańczYć chcEMY...
Siedzibę Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie wypełnił kolorowy tłum uczestników imprez odbywających się w ramach Święta Edukacji 
Regionalnej: VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Edukacja Regionalna w Szkole”, Galowego Koncertu XXII Regionalnego 
Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza, Dnia Otwartego z Zespołem „Śląsk” oraz Galowego Koncertu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – „A to Polska właśnie”. W tym wyjątkowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć 
„Dzieci z Doliny Grabi”, zespołu aktywnie działającego przy Zespole Szkół w Marzeninie.

lipiec 2015 r.
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Wiele radości rozgrywane konkurencje 
przyniosły dzieciom, bowiem podczas jednego 
z punktowanych ćwiczeń bojowych strażacy 
mieli za zadanie strugą wody strącić pachołki 
i obrócić tarczę obrotową na słupku, i tu właśnie 
rozproszoną wodą można było się schłodzić. 

Według Michała Lipińskiego - sędziego 
głównego z PSP w Łasku, tego typu zawody 
organizowane są po to, by kontrolować spraw-
ność bojową strażaków, a te zawody tylko to 
potwierdziły. Gminne zawody sportowo-pożar-
nicze organizowane są co dwa lata, a w Cho-
ciwiu zorganizowano je ostatnio w 2009 roku. 

Za udział w tegorocznych, wyjątkowo 
trudnych, bo rozgrywanych w ogromnym upa-
le zawodach, wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, a za 3 pierwsze miejsca 
przyznano nagrody rzeczowe. Miejsca drużyn 
przedstawiają się następująco: I miejsce -  OSP 
Restarzew, II - OSP Rogóźno, III - OSP Dąbro-
wa Widawska, na miejscu IV uplasowała się 
OSP Widawa, na miejscu V -  OSP Brzyków, 
miejsce VI przypadło OSP Ochle, zaś ostatnią 
była drużyna OSP Chociw.

Korzystając z okazji Ochotnicza Straż Po-
żarna w Widawie zaprasza na 110-lecie po-
wstania swojej jednostki. Uroczystości z tym 
związane odbędą się w dniu 9 sierpnia 2015 
roku na terenie OSP Widawa. 

AK

OSP Z RESTARZEWA naJLEpSza
Przy ponad trzydziestostopniowym upale rozegrano w niedzielę, 5 lipca, gminne zawody sportowo-
pożarnicze w Chociwiu. Udział w nich wzięło 7 drużyn z gminy Widawa. najlepszą okazała się jednostka 
OSP Restarzew. Zawody rozegrano w dwóch widowiskowych kategoriach: ćwiczenie bojowe i sztafeta 
pożarnicza, a zmagania druhów obserwowała około 100-osobowa publiczność, co rusz nagradzająca 
brawami swoich faworytów. 

W ramach planowanej inwestycji, na od-
cinku 2,5 km zostanie wykonana nakładka as-
faltowa oraz obustronne pobocza z kruszywa, 
jak również wymienione zostaną 3 przepusty 
drogowe. Dzięki wykonanej inwestycji, skoń-
czą się problemy mieszkańców Grabówia, któ-
rzy od wielu lat borykali się z utrudnieniami na 
swej drodze.

AK  

Dobrą wiadomość mamy do zakomu-
nikowania mieszkańcom wsi Grabówie 
i okolic, bowiem z początkiem lipca 
br. wójt gminy Widawa podpisał 
umowę z województwem łódzkim na 
dofi nansowanie zadania pn. „Przebudowa 
drogi w miejscowości Grabówie”. Środki 
na ten cel pochodzą z tytułu wyłączania 
z produkcji gruntów rolnych w 2015 
roku. Wysokość dofi nansowania opiewa 
na kwotę 189 170,00 zł. Gmina Widawa 
ogłosiła więc przetarg nieograniczony, 
na który wpłynęło 6 ofert. najtańsza 
oferta została złożona na kwotę brutto 
561 659,51 przez fi rmę SIDROG sp. z o.o. 
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Zlot rozpocznie parada motocykli po gmi-
nie, do udziału w której zapraszamy także 
wszystkie sprawne technicznie samochody 
m-ki Fiat 126p. W programie ponadto: konku-
rencje motocyklowe, rywalizacja siłaczy sekcji 
Strongman Team Łask, koncert zespołu Wie-
lebny Blues Band i zespołu Skalar’s oraz po-
kaz ogni sztucznych, a całość zakończy biesia-

ZaprosZenie na zlot motocyklowy

Gościem specjalnym imprezy była Ka-
pela Ludowa „Szadkowiacy”, której  występ 
zachwycił całą zgromadzoną na placu publicz-
ność. Jak zawsze tak i tym razem nie zawiedli 
harcerze miejscowej drużyny harcerskiej Car-
pe DiemM, której członkowie bardzo czynnie 
wzięli udział zarówno w przygotowaniach do 
imprezy, jak podczas jej trwania.

Na pięknie przygotowanej i udekorowa-
nej scenie wystąpiły dzieci z zespołu „Weso-
łe Nutki”, soliści: Maryla Ciszewska, Patrycja 
Krysiak, Roksana Bąk, Klaudia Płóciennik  
i Krzysztof Szymczak oraz znany już na wi-
dawskich deskach zespół śpiewaczy „Wida-
wianie”. Duży aplauz publiczności wywołał 
porywający do tańca występ amatorskiej grupy 
wokalnej „PracującyRazem”, która zabawiała 
publiczność do późnych godzin wieczornych. 

Główna zabawa ruszyła, gdy tylko zaczął 
zapadać zmrok. Wówczas Michał Włodarczyk 
- wójt gminy w towarzystwie dziewcząt – ru-
sałek, uroczyście rozpoczął rytuał Nocy Świę-
tojańskiej, rozpalając sobótkę. Zadanie miał 
nieco utrudnione, ponieważ chwilę wcześniej 

BYłY czaRY, gUsła i… hisToRia  
niesamowita atmosfera zapanowała w sobotę, 4 lipca, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie, a wszystko to za sprawą 
organizowanych już po raz czwarty przez tę placówkę Widawskich Spotkań z Tradycją i Historią, czyli obchodów nocy Świętojańskiej, 
zwanej także nocą Kupały. Choć impreza była nieco spóźniona, to jednak pomimo ogromnego tego dnia upału zgromadziła bardzo 
liczną publiczność. Czar tej wyjątkowej nocy, kwitnący kwiat paproci i niesamowite zjawiska towarzyszą jej od zamierzchłych czasów, 
i nie zabrakło ich też w sobotę. 

musiał sobie wybrać 1 z 5 rodzajów podpałki, 
ukrytych w pięciu pudełkach. Trafił oczywiście 
na najtrudniejszą, czyli dwa kamienie, jednak  
z małą pomocą pani kierownik GOK zadanie 
zostało wykonane. Kiedy płomienie ogarnęły 
już cały stos drewna, rozpoczęło się magicz-
ne widowisko obrzędowe, w którym wystąpiła 
młodzież z gimnazjum w Widawie oraz ama-
torska grupa teatralna „Tacy Sami” z GOK Wi-
dawa. 

 Widowisko oparte było na mitach i legen-
dach oraz sobótkowych zwyczajach Słowian, 
choć współczesnych elementów także nie za-
brakło. Były rusałki, topielice, czarownice  
i wiele innych dziwnych stworów. Jak na tą 
wyjątkową noc przystało, zapłonęły dziesiąt-
ki pochodni przygotowanych przez harcerzy  
i GOK. Dziewczęta zaś, w takt piosenek grupy 
„PracującyRazem” wypuściły na wodę wian-
ki uplecione z ziół i kwiatów. W lustrze rzeki, 
wśród dymów i oparów odbijały się refleksy 
magicznego ognia i światła, miejscowa OSP 
natomiast stworzyła piękny efekt spadającej  
z pobliskiego mostu kurtyny wodnej. 

Tego, czego nie może zabraknąć podczas 
Nocy Świętojańskiej, to oczywiście kwiatu pa-
proci. Według dawnych wierzeń, kto ten niezwy-
kły kwiat znajdzie, na ogrom szczęścia przez cały 
rok liczyć może. Czy to prawda, czy mit - nie 
wiemy, ale kwiat zakwitł, i został odnaleziony,  
a chętnych do jego posiadania było wielu.

Po wspólnym wypuszczeniu kolorowych 
lampionów szczęścia, widowisko zakończy-
ło się urzekającym pokazem ogni sztucznych, 
po którym odbyła się wspólna biesiada trwa-
jąca do późnych godzin nocnych. Nastrojowa 
scenografia, piękne stroje, wyjątkowe efekty  
i oświetlenie, bliskość rzeki, wyłaniające się  
z mgły tajemnicze, postacie i towarzysząca 
nam opowieść sprawiły, że przedstawienie na 
długo zapadnie w pamięć każdemu przybyłe-
mu na teren GOK-u widzowi. 

Wszystkim, których ominęła przyjemność 
zobaczenia widowiska na żywo, proponujemy 
odwiedzenie strony www.widawa.pl i obej-
rzenie fotokroniki, będącej jednak tylko małą 
namiastką tego, co stworzyli organizatorzy tej 
wyjątkowej imprezy.

AK

 
  

da pod gwiazdami. Wstęp jest wolny, motocy-
kliści otrzymają okolicznościowe odznaki oraz 
wyżywienie, którym będzie widawski żurek. 

Imprezie towarzyszyć będą dodatkowe 
atrakcje w postaci wystaw, stoisk handlowych, 
wesołego miasteczka, punktów gastronomicz-
nych itd.

AK

Serdecznie zapraszamy miłośników dwóch kółek i nie tylko, na V Widawski Zlot Motocyklowy, który 
odbędzie się 15 sierpnia br. na placu targowym w Widawie. 
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Użytkownikami systemu będzie około 
28% mieszkańców Łasku – 5000 rodziców lub 
opiekunów, 2500 dzieci i uczniów, a także 271 
nauczycieli i prawie 150 pracowników admi-
nistracyjnych. W praktyce oznacza to, że każ-
da rodzina posiadająca dzieci w wieku przed-
szkolnym lub szkolnym będzie objęta e-usłu-
gami. Polegają one na tym, że już pierwszy 
etap korzystania z edukacji, czyli rekrutacja do 
przedszkoli, będzie odbywać się drogą elektro-
niczną – rodzice nie będą musieli odwiedzać 
przedszkola – wystarczy zarejestrować dziecko 
lub dzieci, a system ten proces przeprowadzi. 
Wszystko odbywa się w myśl jasnych i obiek-
tywnych kryteriów, by rodzicom czy opieku-
nom oszczędzić czas i pozwolić uniknąć stresu. 
Co więcej, drogą elektroniczną będzie można 
również załatwić nawet takie formalności jak 
np. opłata za przedszkole, zamówienie książki 
w szkolnej bibliotece.

W ramach projektu Urząd, szkoły i przed-
szkola w Łasku zostaną wyposażone również 
w aplikacje wspierające takie obszary jak: pla-
nowanie i kontrola realizacji budżetu, kadry, 
płace, zarządzanie finansami oświaty. 

Jedni odpoczywają, inni pracują
Jak budowanie takiego elektronicznego 

systemu wygląda w praktyce? Już w połowie 
lipca do naszego miasta dostarczony został po-
trzebny sprzęt i serwery, a cały projekt zakoń-
czy się 7 września. W międzyczasie wszystkie 

noWoczEsna ośWiaTa W łasKU
W czasie wakacji oświata w naszym mieście zmieni się nie do poznania… Już na początku września, dzięki współpracy Urzędu 
Miejskiego i firmy VUlCAn z Wrocławia, Łask będzie mógł korzystać ze zintegrowanego systemu zarządzania oświatą. Co to oznacza 
dla mieszkańców?

osoby pracujące w nowym systemie – pracow-
nicy szkół i samorządu – zostaną przeszkole-
ni tak, by w momencie uruchomienia systemu 
praca przebiegała bezproblemowo. Już na po-
czątku nowego roku szkolnego będzie można 
korzystać z nowego, elektronicznego systemu.

Na korzyści płynące z e-usług w oświa-
cie dla mieszkańców zwraca  uwagę  również 
Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku. – Reali-
zowany projekt to nowy krok w rozwoju na-
szej lokalnej oświaty. Jestem przekonany, że 
system e-usług ułatwi komunikację pomiędzy 
urzędem a jednostkami oświatowymi, a także 
zacieśni współpracę między szkołą, rodzicami  
a uczniem – mówi.

Możemy więc cieszyć się z tego, że w cza-
sie kiedy dzieci korzystają z uroków wakacji, 
system oświaty w naszym mieście zmienia się 
w nowoczesny, przejrzysty, a przede wszystkim 
wygodny dla wszystkich użytkowników – na-
uczycieli, rodziców i dzieci. Tę technologiczną 
rewolucję zawdzięczamy realizacji programu 
„Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miej-
skim w Łasku”, którego głównym celem jest 
rozwój e-usług publicznych poprzez zwiększe-
nie wykorzystania zaawansowanych technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych w gmi-
nie Łask. Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu: 2 662 950,00 

PLN. Kwota dofinansowania z EFRR (85%):  
2 263 507,50 PLN

Duże zmiany dosięgną także Urząd Miej-
ski w Łasku, który zyska nową jakość w ko-
munikacji na linii urzędnik – petent. Do tematu 
wrócimy w kolejnym numerze „Panoramy Ła-
skiej”.

K.K.

W dniach 19-20 czerwca LGD „Dolina 
rzeki Grabi” zorganizowała w „Dzikim Winie” 
konferencję pt. „Ochrona i zabezpieczanie lo-
kalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego 
oraz możliwości ich udostępnienia turystom  
w województwie łódzkim”. Pierwszy dzień 
obfitował w interesujące wykłady specjalistów  
i krajoznawców. Dyrektor Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi Piotr Machlań-
ski opowiedział o dziedzictwie kulturowym 
regionu ziemi łódzkiej: architekturze sakral-
nej, rezydencjonalnej (dwory i pałace) oraz ar-
chitekturze przemysłowej. Andrzej Danowski 
przedstawił zagadnienia dotyczące fotografii 
krajoznawczej jako formy dokumentowania 
zabytków, Tomasz Koralewski mówił o sposo-
bach promocji atrakcji i produktów turystycz-
nych województwa łódzkiego, a Magdalena 
Binkowska przybliżyła zgromadzonym zabytki 
powiatu łaskiego. 

Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, 
którego celem było pokazanie dobrych przykła-
dów ochrony i zabezpieczenia obiektów świec-

Wirtualna wycieczka  
Już wkrótce zachwycające zabytki naszego miasta, takie jak łaska kolegiata czy kościół pw. św. Ducha oraz urokliwe miejsca, 
np. zrewitalizowany rynek czy Park Miejski, będzie można zobaczyć bez konieczności wychodzenia z domu. Umożliwi to projekt 
„VIRTOUR”, realizowany przez lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”. Dzięki niemu poznamy wirtualną odsłonę turystyki 
oraz promocji regionu. 

kich oraz sakralnych. Zaproszeni goście zoba-
czyli łaską kolegiatę, nowo powstałe Muzeum 
Historii Łasku, a także pałac w Piorunowie oraz 
kościoły znajdujące się w gminie Zelów. Waż-
nym punktem dwudniowego spotkania było 
zapoznanie z projektem „Wirtualne zwiedzanie 
wybranych atrakcji trurystycznych - VIRTOUR”, 
dofinansowanym w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Jego 
szczegóły przybliżyła prezes LGD „Dolina rzeki 
Grabi” Anna Doliwa. Głównym celem projektu 

jest rozpropagowanie bogactwa lokalnego gmin 
członkowskich LGD (w tym gminy Łask, gminy 
Buczek, gminy Sędziejowice, gminy Widawa i 
gminy Wodzierady). To zupełnie nowa perspek-
tywa promocji regionu, przypominająca znane 
na całym świecie „Google street view”. Po wej-
ściu na specjalną stronę internetową, będziemy 
mieć dostęp do około 1.000 panoram sferycz-
nych, rewelacyjnych 90 widoków z lotu ptaka 
wykonanych za pomocą dronów i 33 filmików 
promocyjnych. 

Oprócz tego wydany zostanie bogato ilu-
strowany album oraz 3 panoramiczne gry edu-
kacyjne. Ponad 50 panoram dotyczyć będzie 
gminy Łask – zobaczymy najważniejsze zabyt-
ki sakralne, wejdziemy do skarbca kolegiaty, 
odwiedzimy skatepark, łaski rynek oraz wybie-
rzemy się nad Grabię w Kolumnie. Prezenta-
cje miejsc opatrzone zostaną w opisy, przetłu-
maczone w przyszłości także na języki obce. 
Gdy projekt będzie już gotowy, poinformujemy  
o tym na łamach „Panoramy Łaskiej”.

Michał Janiszewski

lipiec 2015 r.
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Podobno wybawili kilka rodzin polskich 
od wywozu na roboty do Niemiec, wcześniej 
ich ostrzegając (np. Dregierów i Stodulskich 
z Bilewa).

Wszystkie wspomniane socjalne przedsię-
wzięcia upadły, rzecz jasna, w czasie okupacji.

W budowę obiektu straży pożarnej obok 
braci włączył się Adolf – stryjeczny brat. Od 
początku aż po lata powojenne remiza służy  
zawsze także kulturze. Tutaj odbywają się spo-
tkania z miejscową ludnością, ale i z ciekawy-
mi ludźmi, znajduje się też miejsce na zespół 
teatralny, muzyczny, śpiewaczy, odbywają się 
tu huczne bale i zabawy, jasełka, wesela. 

Nad wszystkim czuwa i prowadzi część 
zajęć żona Ryszarda, Hanna. Shultzowie jako 
pierwsi przed wojną mają radio lampowe. Jed-
no z nich przekazują do pokoju - świetlicy dla 
mieszkańców okolicznych wsi. I ten fakt staje 
się przyczyną zdemolowania pomieszczenia 
przez zawistnych współplemieńców. Piekarnię 
i szynk prowadzi Kerl.

Małżeństwo Ryszarda jest nieszczęśliwe. 
Pierwsze dziecko – Konrad - emiera mając 
dwa latka. Pochowane zostaje na cmentarzu 
ewangelickim w Okupie Małym. My, wówczas 
dzieci, widzieliśmy pomniki z białego marmu-
ru i klęczącego na płycie aniołka. Po wojnie 
przychodziliśmy modlić się do niego. Źli lu-
dzie ukradli jednak pamiątkę z płytą. Odnalazła 
się w Marzeninie na cmentarzu, ale nie wróciła 
na swoje miejsce. 

Siostra Konrada, Kornelia, jest dzieckiem 
niepełnosprawnym. Po wojnie występuje w cyr-
ku w Poznaniu. Mimo takich trudnych doświad-
czeń, Hanna i Ryszard nie poddają się i ofiarnie 
pracują. Jeszcze przez wejściem Armii Czerwo-
nej w 1945 r. Ryszard wraz z robotnikami ukry-
wają silniki. Pasy transmisyjne chowają w zało-
mach dachu. Przy pomocy grupy pracowników 
polskich fabryka rusza już w lutym tego roku. 

nieMieCKi oKUp

Kierownikiem zakładu zostaje Stefan 
Konstanty Gruchała z technicznym przedwo-
jennym doświadczeniem i wykształceniem. 
Jego żona, Irena stara się kontynuować pracę 
pani Hanki Schultzowej. Ryszard Schultz wraz 
z żoną zostaje zatrzymany przez Rosjan, ale in-
terwencja robotników skutkuje. Wkrótce umie-
ra w Poznaniu. Anna Schultz tam się zatrzymu-
je. W latach 50. wychodzi ponownie za mąż za 
lekarza i zamieszkuje w Gnieźnie. Odwiedza 
Okup i rodzinę. Zainteresowana jest wykupie-
niem obrazu olejnego, który wisi w remizie. 
Niestety, obraz ginie w latach 80-tych, zostaje 
tylko rama. Przedstawia scenę ratowania ko-
biety z płonącego, w latach dwudziestych XX 
stulecia, Okupa. Mówiono, że strażak na obra-
zie to jej mąż.

Znaczące miejsce w gospodarce wsi speł-
nia też Adolf, stryj Ryszarda. Dzięki niemu 
powstaje młyn na rzece Grabi, w tzw. Okupie 
Fabrycznym. Adolf ożeniony z Antoniną Bed-
narek umiera w 1943 r. na tyfus.

Po zakończeniu wojny młyn wraz z zie-
mią w Okupie Fabrycznym przejmuje brat 
Antoniny, Józef Bednarek. Zrażony jednak 
postępowaniem komendanta wojennego w Ła-
sku, rezygnuje i opuszcza majątek. Przejmuje 
opuszczone gospodarstwo w Okupie Wielkim. 
Antoninę Schultz pod swój dach przyjmują 
mieszkańcy Zielęcic. Zarząd przejmują Łojko-
wie. Za ich rządów młyn jest bliski katastrofie. 
Wybito też bydło. Antonina Szulc wyprowadza 
się do Zduńskiej Woli. Jej córka, Janina wy-
chodzi za mąż za prezesa spółdzielni „Lipcowy 
Zryw”. W międzyczasie kończy studia w Łodzi 
i zostaje główną księgową w zakładzie baweł-
nianym „ZWOLTEX” w Zduńskiej Woli. Jej 
córka, Rita, kończy studia na Uniwersytecie 
w Toruniu i zostaje tam profesorem chemii. 
Druga córka Janiny, Elżbieta, jest absolwent-
ką UJ w Krakowie i mieszka w tym mieście. 

Druga córka Antoniny, Helena, wychodzi za 
mąż za Czesława Perkę. Mąż Heleny w latach 
1943/44 bierze udział w walce podziemnej na 
terenie Łaskiego, pod dowództwem ppor Hie-
ronima Wajsa. 

Dopiero z niedawno ujawnionych informa-
cji wynikło, że podczas okupacji Schultzowie 
przez kilka lat ukrywali Żyda Joachima Jeske, 
który przeżył wojnę i dwukrotnie po wojnie od-
wiedzał swoich wybawców. 

Dalsze losy Szulców (bo tak po wojnie za-
częli pisać swoje nazwisko) powoli ulegają za-
pomnieniu. Udało nam się dotrzeć do informa-
cji o mężu Heleny – Czesławie oraz dzieciach 
Ryszardzie i Marku, a przecież wiele faktów 
bezpowrotnie zapomniano. 

InnI nIEMCY

W Okupie są jeszcze i inni Niemcy. Choć-
by Mitzner, człowiek wykształcony, mieszka-
jący w Łodzi współwłaściciel fabryki „GROH-
MANN”. Jeszcze przed wojną wykupuje od 
Polaków majątek ziemski w połowie wsi obok 
majątku Utty. Jemu zawdzięcza się wprowa-
dzenie nowości do rolnictwa. Zakłada sad z no-
wymi odmianami drzew. Całe gospodarstwo 
prowadzi mu Polak - J. Skurpel, wraz z żoną 
i dziećmi. Ma też służącą Polkę, Ewę Łakom-
ską, która rządzi w jego domu na wsi. Gdy 
umiera pierwsza żona, Mitzner żeni się z nią. 
Jako pierwszy stosuje nowoczesne maszyny, 
takie jak sprowadzone z Niemiec siewniki, 
opylacz, kopaczkę. Maszyny wypożycza też 
sąsiadom. Na własnym placu buduje niewielką 
zlewnię mleka dla gospodarzy. Mleko dociera 
nawet do Łodzi. Ma też oryginalną brykę-wo-
lant, którą wiele starszych małżeństw wspomi-
na do dziś. Powożący J. Skurpel posiada na-
wet specjalny strój stosowny do uroczystości. 
Mitzner jest honorowym naczelnikiem straży, 
materialnie ją wspiera. Nie akceptuje ówcze-
snego porządku. Umiera w 1960 r. pochowany 
zostaje w Łodzi. Wielu sąsiadów bierze udział 
w pogrzebie. 

 Nie można pominąć Niemca o nazwisku 
Utta. August Utta, ur. w 1887 r. z wykształcenia 
nauczyciel, w r. 1924 tworzy Niemieckie Stowa-
rzyszenie Ludowe w Polsce (Deutscher Volks-
verband in Polen). Początkowo wypełnia mandat 
radnego w Łodzi aż do 1927 r. Jednocześnie w r. 
1922 zostaje wybrany posłem z ramienia Bloku 
Mniejszości Narodowych w okręgu Łódź. Obo-
wiązki posła pełni do 1930 r., kiedy to zostaje 
senatorem. W sumie zasiada w Sejmie 8 lat, 
a później w senacie – 5. Jest też członkiem 
Rady Nadzorczej Niemieckiego Banku Spół-
dzielczego w Łodzi. Jego działalność satysfak-
cjonuje mniejszość niemiecką, Polacy znali ją 
z innych powodów. Ma piękny dom na środku 
wsi, wielką oborę. Nowoczesne gospodarstwo 
prowadzi mu Grzelczak z rodziną. Polacy krót-
ko doświadczają jego wpływu na swoje losy 
– umiera w 1940 r. Znacznie gorzej oceniają 
mieszkańcy Łasku jego synów, którzy prowa-
dzą w mieście sklep z artykułami żelaznymi. 
Demonstrują wyraźnie wrogi stosunek do Po-
laków. 

ciąg dalszy w następnym numerze
Zofia Wieczorek, Jerzy Szewczyk

W fabryce funkcjonuje kasa zapomogowo – pożyczkowa. Założono straż pożarną. Ze 
strażaków składa się 30-osobowa orkiestra dęta. Pamięta ją jeszcze najstarszy strażak 
Okupa – Franciszek Wąsik. Ta orkiestra to oczko w głowie Ryszarda. Syn Arnold 
zajmował się wyłącznie importem surowców i eksportem produkcji, nawet na rynki 
wschodnie. W czasie okupacji hitlerowskiej Schultzowie w miarę możliwości poprzez 
spółdzielnię i młyn w Okupie Fabrycznym zaopatrują miejscową ludność w żywność. 
Zatrudniaja nawet tzw. aprowizatora do rozdziału produktów. 

lipiec 2015 r.
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Gdzie są te lochy?

Pisałem już na ten temat kilka razy, bo sprawa podziemi rozpala wy-
obraźnię tym bardziej, że pod kolegiatą istnieją do dziś krypty, w których 
jeszcze w czasie wojny spoczywali dobrodzieje świątyni i właściciele tu-
tejszych dóbr. Podczas niedawnych prac konserwatorskich w kolegiacie 
reporter „Panoramy” zwiedził te podziemia, ale nie udało mu się natra-
fić na jakiekolwiek ślady lochu wychodzącego z podziemi świątyni. Nie 
znaczy to oczywiście, że takiego wyjścia nie było, ale wydaje się mało 
prawdopodobne, by w XVI wieku budowano w Łasku lochy. Dlaczego? 
Powód jest banalny – miasto nigdy nie miało charakteru obronnego, nie 
było tu fortalicji, murów obronnych. Nie trzeba więc było po kryjomu 
opuszczać miasta, unikając spotkania np. z oblegającymi wojskami, jak 
to było choćby podczas szwedzkiego „potopu” w jasnogórskim klasz-
torze.

Jest jeszcze jeden powód, który nie pozwala wierzyć w istnie-
nie lochu łączącego kolegiatę z dworem właścicieli Łasku. Łask 
od początku istnienia znajdował się na terenie zalewowym, a więc 
podmokłym.  Z badań archeologicznych wynika, że z tego powodu 
mieszczanom żyło się raczej trudno i przez wieki starali się walczyć 
z wodą, bezustannie podnosząc poziom miejskiego gruntu. To zresztą 
nic nowego – w takim Piotrkowie, leżącym w widłach dwóch niewiel-
kich rzeczek – Strawy i Strawki, pierwotny poziom gruntu, na którym 
żyli w średniowieczu piotrkowianie był niższy od dzisiejszego nawet 
o 5-6 metrów.

Do powrotu do tego tematu zachęcił mnie pan Adam z Łasku, który stwierdził, że jego ojciec przed laty był w lochach, które 
prawdopodobnie ciągnęły się z kolegiaty w kierunku dworu znajdującego się niegdyś na terenie dzisiejszego Parku Miejskiego. Pan 
Adam jest przekonany, że gród nad Grabią posiada tajemnicze lochy czekające wciąż na odkrycie. „niech pan napisze na ten temat, 
bo wśród mieszkańców wciąż krążą niesamowite opowieści o łaskich lochach” – apeluje mieszkaniec grodu nad Grabią.

Czy w takich warunkach można było budować lochy? Raczej nie.  
A ponadto, dodajmy, tego typu inwestycja była kosztowna. Z pewnością 
zbudowanie podziemnego przejścia z dworu do kolegiaty można włożyć 
między bajki.

Opowieści o tajemniczych podziemnych przejściach związane są  
z wieloma zabytkowymi budowlami. Wielu Czytelników zna z pewno-
ścią cysterskie opactwo w nadpilicznym Sulejowie. Z tym XII-wiecznym 
założeniem „białych mnichów” także wiązano lochy wiodące rzekomo 
do oddalonego o kilka kilometrów opactwa norbertańskiego w Witowie. 
Nawet dziś zbudowanie takiego tunelu pod Pilicą i Luciążą nie byłoby 
sprawą prostą, a w średniowieczu byłoby to jeszcze bardziej skompliko-
wane. I w przypadku nadpilicznego klasztoru znamy bardzo dużo rzeko-
mo wiarygodnych relacji o tych podziemiach…  

Oczywiście chciałbym się mylić, ale dziś trudno mi uwierzyć  
w istnienie łaskich lochów, przynajmniej tych wiodących z kolegiaty do 
dworu. Za to jestem przekonany, że istniały ciekawe piwnice pod ka-
mieniczkami przy łaskim rynku, które mogły się łączyć i służyć nie tyl-
ko przechowywaniu w nich gąsiorków z trunkami i warzyw. W takim 
Sandomierzu piwnice te były nawet wielopiętrowe i tworzyły wielki ta-
jemniczy podziemny labirynt. Podobnie było w wielu innych miastach, 
choćby wspomnianym Piotrkowie. Zatem i w naszym Łasku warto przyj-
rzeć się tym piwnicom, jako że właśnie części podziemne kamieniczek są 
znacznie starsze od tego, co dziś możemy oglądać w rynku.

S. barcz

Starsi mieszkańcy Łasku pamiętają zapewne gmach Liceum Ogólnokształcącego w zupełnie innej szacie niż ta, jaką posiada dziś. Zmienił 
się nie tylko patron szkoły, ale i jej elewacja, a także otoczenie. Nie wszyscy też wiedzą, że wcześniej w miejscu szkoły znajdował się cmentarz 

żydowski, zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej.    (Saw)

Na 
Liceum w starej szacie

lipiec 2015 r.
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
 

I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość położoną w Łasku,  w obrębie 12,  
przy ul. Objazdowej                                                                                                                                                                      

 
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to tereny usług, 
handlu, oświaty, administracji, kultury i innych. 

Zgodnie z wykonaną analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.  
Nieruchomość o łącznej powierzchni 3801 m2 oznaczona jest działkami:

 
 - 84/1 o pow. 3432 m2 zabudowaną trzema budynkami magazynowymi murowanymi (łączna pow. zabudowy 883 m2) 
 - 84/4 o pow. 369 m2 niezabudowaną 
 
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12, 14. Obecnie nieruchomość posiada funkcjonujący zjazd z drogi krajowej, 

w przypadku zmiany funkcji budynków istnieje możliwość urządzenia zjazdu od ul. Konopnickiej.
Nieruchomość położona jest w obszarze zespołu urbanistycznego miasta Łask wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabytków i alei drzew, które posiadają charakter zabytkowy, 
a część z nich to pomniki przyrody.      

 
   cena wywoławcza – 668.000  zł, wadium w wysokości – 66.800  zł
 

Do działki niezabudowanej zostanie doliczony należny podatek VAT wynoszący 23% proporcjonalnie do wylicytowanej ceny nieruchomości.
Dla powyższej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00046088/2.

 Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2015 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, sala nr 18.                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać  na konto PEKAO 

S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 2 września 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 54 
lub telefonicznie tel. 43  676-83-40  oraz 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl  oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.  

Piotr Ziółkowski i Jakub 
Kubera przepraszają Alek-
sandrę Wałęską za narusze-
nie jej dóbr osobistych po-
legających na utrwaleniu w 
dniu 29 grudnia 2014 roku 
w markecie Dino w miej-

pRzEpRosinY
scowości Ostrów, gmina 
Łask, bez jej zgody - jej 
wizerunku w postaci fi lmu 
wideo, a następnie umiesz-
czeniu go w internecie pod 
nazwą „Piccolo – na – do-
wod”.

Czyżby zahamowano wreszcie wieloletni  
proces spadku urodzin dzieci w naszym woje-
wództwie? Po bardzo dobrym roku 2009, gdy na 
świat przyszło 26052 dzieci, zaczął się gwałtow-
ny spadek narodzin i w 2013 roku osiągnął po-
ziom 22420. Jednak w roku następnym na świat 
przyszło już 22704 dzieci i wygląda na to, że po-
woli przybywać będzie nowo narodzonych. To 

WięcEJ  URoDzin optymistyczna prognoza. Te zapowiedzi studzą 
jednak demografowie, którzy twierdzą, że za 
kilka lat znów będzie urodzeniowy „dołek”.

Na razie optymistycznie wygląda sytuacja 
także w powiecie łaskim, gdzie w 2014 roku 
odnotowano znaczący wzrost urodzeń. Taki 
trend widoczny jest również w innych powia-
tach, np. brzezińskim, kutnowskim, pabianic-
kim i wieruszowskim, a także w samym Piotr-
kowie i Skierniewicach.   (RYS)

Tym razem w gm. Wodzierady policjanci 
z Komendy Powiatowej w  Łasku zlikwidowali 
dużą plantację marihuany. Prawie 1500 donic 
z tym niebezpiecznym zielskiem należało 
prawdopodobnie do kilku głównie młodych 
ludzi. W trakcie przeszukiwań stróże prawa 
u jednego z zatrzymanych odkryli ponad 70 do-
datkowych krzaków tej rośliny. W rękach poli-
cji znalazły się też liczne urządzenia niezbędne 
do uprawy konopi indyjskich.

Na widok policjantów, którzy niespodzie-
wanie pojawili się na terenie podejrzanej pose-
sji, jeden z młodych mężczyzn próbował uciec, 
jednakże został schwytany. Wszyscy czterej 
podejrzani trafi li za kratki, grozi im teraz na-
wet 8-letnia kara pozbawienia wolności. To nie 
pierwszy tego typu przypadek w powiecie ła-
skim. Choć policjanci odnotowują sporo suk-
cesów w walce z narkotykami i dopalaczami, 
amatorów łatwego zarobku nie brakuje.

(ER)

zLiKWiDoWano 
pLanTacJę 

MaRihUanY
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BURMISTRZ  ŁASKU  OGŁASZA
 

I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość położoną w Łasku, w obrębie 5, przy  ul. Śląskej 
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z dnia 

15 września 2010 r. dla obszaru położonego w Łasku-Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, nieruchomość 
położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.   

Nieruchomość oznaczona jest działką:
 181 o pow. 4254 m2 zabudowaną budynkiem dawnego przedszkola, parterowym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym 

w konstrukcji z drewnianych elementów prefabrykowanych (powierzchnia zabudowy 1010 m2 ), dla potrzeb realizacji funkcji obiektu 
zgodnej z ustaleniami planu miejscowego niezbędne jest w szczególności poniesienie nakładów na prace budowlane poprawiające 

warunki ochrony pożarowej 
cena wywoławcza – 790.000 zł, wadium w wysokości – 79.000 zł

 Dla powyższej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00003717/8.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2015 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 
sala nr 18.                                                                                                                                                                                                                                                            

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 
Wadium  należy wpłacać  na konto PEKAO 

S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 2 września 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 54 lub telefonicznie 
tel. 43 676-83-40 oraz 676-83-54. 

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.  

BURMISTRZ  ŁASKU OGŁASZA 
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku, w dzielnicy Kolumna, w obrębie 2, przy ul. bocznej 

i brackiej,  przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych numerami:
nr 19 o powierzchni 1069 m2 , SR1l/00004741/2

cena wywoławcza - 72.652 zł – wadium w wysokości – 7.265 zł   
nr 18 o powierzchni 2097 m2 , SR1l/00004444/0

cena wywoławcza - 142.508 zł – wadium w wysokości – 14.251 zł   
 Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2015 r.  o godz. 11   

w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności na obszarze zadrzewionym”.  
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto 

PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 27 lipca 2015 r. włącznie.
 Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 

lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 676-83-41. 
 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

BURMISTRZ  ŁASKU OGŁASZA 
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie

 Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.            
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, niżej wymienione nieruchomości przeznaczone są  pod budowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.  Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2.
nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 22.300 zł, wadium 2.300 zł
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 24.600 zł, wadium 2.500 zł

 Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
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 28 lipca 2015 r.
    Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu.

 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
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Teresa Wesołowska

łoKiEć 
tenisisty

Łokieć tenisisty to częsta przypadłość 
informatyków i grafików, ale i lekarzy - 
chirurgów, stomatologów, biznesmenów, 
sportowców, muzyków, mechaników  
i majsterkowiczów, a nawet nałogowych 
palaczy i graczy komputerowych. Jednym 
słowem - tych, którzy pracują z klawiaturą 
i myszką, wykonując regularnie 
precyzyjne ruchy nadgarstkiem. Ci, 
którzy cierpią na to schorzenie, odczuwają 
ból zlokalizowany w obrębie łokcia, 
promieniujący do nadgarstka, nierzadko 
do palców, nawet przy zwykłym uścisku 
dłoni na powitanie i nie są w stanie 
podnieść lekkich przedmiotów, np. kubka 
z kawą. 

lipiec 2015 r.

Określenie „łokieć tenisisty” może być my-
lące, wszak ma niewiele wspólnego z tenisem, 
ale dotyka coraz więcej osób w różnym wieku. 
Nie każdy ból w okolicy łokcia oznacza łokieć 
tenisisty. Dlatego niezwykle ważna jest trafna 
diagnoza specjalisty wykluczająca inne scho-
rzenia, których sposób leczenia jest zupełnie 
inny. 

Łokieć tenisisty jest przypadkiem entezo-
patii przylepów prostowników nadgarstka. In-
nymi słowy, miejsce, w którym mięsień przy-
czepia się do kości ulega przeciążeniu i nadwy-
rężeniu. Leczenie rozpoczyna się od diagnosty-
ki i terapii przeciwbólowej terapią manualną, 
falą uderzeniową, masażami, poprzez ćwicze-
nia stabilizujące nadgarstek czy kinezjotaping. 
W efekcie diagnostyki na nowoczesnych urzą-
dzeniach oraz współpracy ortopedy, neurologa 
i rehabilitantów zwiększają się możliwości wy-
konywania wszelkich czynności bez bólu, mię-
śnie ulegają wzmocnieniu, a pacjent wraca do 

domu z cenną wiedzą, jak kontynuować trening 
i prawidłowo pracować (ergonomia stanowiska 
pracy), aby sobie ponownie nie zaszkodzić. 

Schorzeniem o podobnej etymologii jest 
łokieć golfisty, który również powstaje w wy-
niku przeciążenia, ale odmiennej grupy mięśni. 
O ile w łokciu tenisisty są to mięśnie odpowia-
dające za prostowanie palców i nadgarstka, to 
w przypadku łokcia golfisty dotyczy to grupy 
zginaczy. 

Jeśli boli łokieć, doskwiera migrena, do-
kuczają zawroty głowy i szumy w uszach czy 
pojawiają się zaburzenia równowagi lub drę-
twienie twarzy - warto zweryfikować niepoko-
jące objawy u specjalisty fizjoterapii i spraw-
dzić, czy to łokieć tenisisty, łokieć golfisty czy 
dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa, któ-
rej również sprzyja pochylona pozycja przy 
komputerze z głową wysuniętą do przodu lub  
w trakcie codziennej jazdy samochodem.

www.columnamedica.pl

Panu

AnDRZEJOWI 
DEJnAROWICZOWI

Inspektorowi Wydziału Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

O J C A

składają
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego  
oraz Przewodniczący i  Radni

Rady Miejskiej w Łasku

Z powodu śmierci
wieloletniego pracownika

Urzędu Gminy 
Sędziejowice

JóZEFA RUSInIAKA

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie

składają
Wójt Gminy 

wraz z pracownikami Urzędu
i jednostek gminnych

Rada Gminy Sędziejowice
oraz Sołtysi
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