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Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień przekazuje dyplom 
burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi 
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Z okazji kanonizacji dwóch papieży, w tym naszego rodaka 
Jana Pawła II, na wielkim telebimie przed kolegiatą można było 
oglądać uroczystości w Watykanie. Z tej szczególnej okazji skorzy-
stało wielu mieszkańców Łasku wspólnie oglądając to wydarzenie, 
dzieląc się i radością z okazji kanonizacji naszego rodaka. Była to 
jednocześnie chwila wspólnego przeżywania tego historycznego wy-
darzenia, które być może już nie powtórzy się w naszych dziejach.

Plac 11 Listopada w Łasku został uznany najlepiej 
zagospodarowaną przestrzenią publiczną w kategorii przestrzeń 
zrewitalizowana w województwie łódzkim w 2013 roku. 12 maja 
bm. w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień w towarzystwie 
prezesa łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich  
dr inż. arch. Elżbiety Muszyńskiej wręczył burmistrzowi 
Gabrielowi Szkudlarkowi nagrodę w X edycji tego konkursu. 

Oprócz Placu 11 Listopada w Łasku nagrodzona została także 
ścieżka pieszo-rowerowa z placem zabaw przy zalewie drzewickim 
w Drzewicy oraz park miejski w Rawie Mazowieckiej. Przyznano rów-
nież trzy wyróżnienia. Otrzymały je place: Jana Pawła II w Ozorkowie, 
Wolności w Głownie i Jagiełły w Wolborzu. 

Marszałek, jako honorowy patron konkursu zwrócił uwagę na isto-
tę estetyki wyróżnionych obiektów i dbałość o ład przestrzenny w kon-
tekście rozwoju regionu. Zaakcentował, iż dziesiąta edycja konkursu 
zbiega się z dziesiątą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
To dzięki funduszom unijnym wiele spośród kluczowych projektów 
zakończyło się ich realizacją – zgodnie przyznali marszałek Stepień 
i odbierający nagrody włodarze. Przestrzenie nagrodzone i wyróżnione 
w konkursie łódzkiego oddziału TUP zostaną zgłoszone do edycji ogól-
nopolskiej, objętej honorowym patronatem prezydenta RP. 

Michał Janiszewski
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Mimo niekorzystnej aury, 2 maja na Pl. 11 
Listopada licznie zebrali się łaskowianie, aby 
oddać szacunek barwom narodowym. Choć 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jed-
nym z najmłodszych świąt państwowych, to cie-
szy się dużą popularnością szczególnie wśród 
młodzieży, która chętnie angażuje się w popula-
ryzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i sym-
bolach narodowych. Uroczystość, prowadzona 
przez ZHP, rozpoczęła się podniesieniem flagi 
państwowej na maszt. Następnie burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek wygłosił przemówienie 
okolicznościowe. Na zakończenie uczestnicy 
uroczystości wspólnie przemaszerowali z biało-
-czerwoną flagą wokół Placu 11 Listopada.

Również 3 maja deszczowa pogoda nie 
ostudziła w mieszkańcach Łasku ducha patrio-
tyzmu, tłumnie zgromadzili się oni na mszy 
świętej w łaskiej kolegiacie. Następnie wszy-
scy uczestnicy w towarzystwie Łaskiej Orkie-

Uroczystości majowe
Tegoroczny weekend majowy nas nie rozpieszczał. Ciemne chmury i rzęsisty deszcz pokrzyżował niejedno spotkanie rodzinne 
i planowany od dawna wypoczynek na łonie natury. W te dni obchodziliśmy Święto Pracy połączone z 10 rocznicą wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a także Święto Konstytucji 3 Maja. 

stry Dętej przeszli na Pl. 11 Listopada, gdzie po 
wciągnięciu flagi państwowej na maszt i ode-
graniu hymnu państwowego głos zabrał starosta 
Łaski Cezary Gabryjączyk oraz senator RP An-
drzej Owczarek. Po odczytaniu apelu pamięci 
i oddaniu salwy honorowej złożono kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości.

Ostatnim punktem programu był spektakl 
teatralny pt. „Majowa nadzieja” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej „Pospolite Ruszenie”. Zamiast 
recenzji przytoczymy słowa mieszkanki Ła-
sku pani Ireny Drozd, która nie kryła swojego 
wzruszenia: - To było niesamowite przeżycie. 
Występ grupy młodzieży licealnej z Łasku - był 
wspaniały. Powrót do tamtych historycznych 
dni - wzruszający. Pamiętam lata sprzed 1939 
roku. Każdy 3 Maja - to było wielkie patriotycz-
ne święto. Na akademiach śpiewaliśmy: „Witaj 
Maju - majowa jutrzenko - świeć Naszej Pol-
skiej Krainie -Witaj Maj, Trzeci Maj - dla Po-

Tegoroczne Święto Pracy było okazją dla wielu mieszkańców Łasku do przypomnienia naszych 
dokonań w ostatnich latach, szczególnie w okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
i tego, co nas czeka w bieżącym roku - czyli wyborów do parlamentu Europejskiego oraz 
samorządów lokalnych. Mówił o tym na łaskim rynku poseł Cezary Olejniczak. Potem 
delegacje młodzieży, kombatantów, instytucji oraz organizacji społecznych, a także władz 
samorządowych miasta i powiatu złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Wśród tych, którzy oddali hołd ludziom pracy i złożyli kwiaty pod Pomnikiem na łaskim rynku, 
byli m.in. poseł Cezary Olejniczak (wypowiedź obok), radna Sejmiku Wojewódzkiego Irena M. No-
wacka, szef ZNP Ziemi Łódzkiej Marek Ćwiek i burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.< (PO)

Fotoreportaż z obchodów świąt majowych - na str. 28

- Co sprawia, że tak często zagląda Pan 
do naszego miasta?
- Łask w ostatnich latach pięknieje na 
naszych oczach, a ponadto ma frapują-
cą historię. Rzeczywiście od 2010 roku 
bywam tu często, bo też jeszcze jako rad-
ny sejmiku wojewódzkiego z zaintereso-
waniem śledziłem starania samorządu 
o pozyskanie środków unijnych w latach 
2007-2013, m.in. na kanalizację i rewi-
talizację rynku. Teraz rysuje się nowa 
perspektywa i nowe możliwości. W ta-
kich miastach jak Łask trzeba pilnować, 
by resort rozwoju tak podzielił pienią-
dze unijne, aby trafiły także do małych 
ośrodków, a nie tylko wielkich miast. 
Mieszkańcy Łasku, a także tutejszy sa-
morząd zasługują na wsparcie finanso-
we, które nie tylko poprawi wygląd mia-
sta, ale i ułatwi codzienne życie.<

Poseł Cezary 
Olejniczak

laków błogi Raj”. Składam serdeczne podzięko-
wania dyrektor Domu Kultury - p. Eli i wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do wystawienia 
tego spektaklu. Wyrażam szacunek i uznanie. 
Dziękuję!<

Michał Janiszewski

Pani

MARIANNIE ZGONDEK

Wieloletniemu Skarbnikowi Gminy Łask, 
emerytowanej pracownicy

 Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

 z powodu śmierci

MATKI 

składają
 Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku 
 oraz Przewodniczący i Radni 

 Rady Miejskiej w Łasku 

W Łasku PiS zdobył 40,89 proc. głosów, PO 
– 28,05 proc., SLD-UP – 9,45 proc., Nowa Pra-
wica J. Korwin-Mikke – 7,29 proc., PSL – 4,42 
proc. Frekwencja wyniosła 22,25 proc. Wybory 
przebiegły sprawnie, bez większych  incydentów.

W gm. Buczek frekwencja wyniosła 17,46 
proc., najwięcej głosów zdobyło PiS (46,89 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja br. w powiecie łaskim przyniosły 
zwycięstwo PiS (prawie 45 proc. zdobytych głosów), na drugim miejscu uplasowała 
się PO (23 proc.), na trzecim - PSL (7,70 proc.), na czwartym - SLD-UP (7,48 proc.), 
na piątym – Nowa Prawica J. Korwin-Mikke (6,85 proc.), na dalszych miejscach – 
Polska Razem J. Gowin (2,53 proc.), Solidarna Polska Z. Ziobro (2,18), Europa Plus 
Twój Ruch (1,95 proc.), Zieloni (0,86 proc.), Ruch Narodowy (0,82 proc.), Demokracja  
Bezpośrednia (0,73 proc.), Samoobrona (0,37 proc.). Frekwencja wyborcza w powiecie 
wyniosła ponad 20 proc. (w kraju – 23,30 proc., w woj. 23,56 proc.).

proc.), PSL (18,81 proc.), PO (14,62 proc.), Nowa 
Prawica (5,93 proc.) i SLD-UP (3,76 proc.).

W gm. Sędziejowice najlepszy wynik od-
notowało PiS (52,43 proc), następnie PO (14,38 
proc.), PSL (11,84 proc.), Nowa Prawica (7,08 
proc.) i LSD-UP (6,42 proc.). Frekwencja  
wyborczawyniosła tu zaledwie 17,97 proc. (P)

BURMISTRZ ŁASKU ZAPRASZA mieszkańców gminy Łask na spotkanie, które odbędzie się 29 maja o godz. 18 w sali widowiskowej Łaskiego  
Domu Kultury. Spotkanie poświęcone będzie m.in. bieżącym sprawom miasta i gminy, szczególnie zaś zagospodarowaniu dworców PKP  

w Łasku i Kolumnie, a także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mile widziane będą propozycje i sugestie dot. rozwiązań.



Kwiecień i maj obfitowały w ważne wydarzenia: epokowe - jak 
kanonizacja, czy okresowe - jak święta państwowe, a także te 
związane z zagospodarowaniem zrewitalizowanego rynku.
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KANONIZACJA

27 kwietnia przeżywaliśmy wspólnie 
kanonizację Jana Pawła II. Warto pamiętać, 
że św. Jan Paweł II to Honorowy Obywatel 
Łasku. Skoro przed laty Rada Miejska Łasku 
nadała ten tytuł papieżowi Polakowi, nakła-
da to na naszą społeczność pewne obowiązki. 
Dlatego podjąłem decyzję, informując o tym 
wcześniej Radę Miejską, o wynajęciu ekranu 
umożliwiającego wspólny udział w uroczy-
stości. Następnego dnia „Dziennik Łódzki” 
informował: „W Łasku około 300 mieszkań-
ców oglądało kanonizację Jana Pawła II 
i Jana XXIII na telebimie, ustawionym 
w centrum miasta, tuż przed łaską kolegiatą. 
/.../ Ci, którzy przybyli, w skupieniu śledzili 
przebieg uroczystości, a po jej zakończeniu 
nie ukrywali zadowolenia, że tak doniosłe 
wydarzenie mogli śledzić wspólnie”. Wie-
lu uważa JP II za najwybitniejszego Polaka. 
Osobiście daleki jestem od takich wartościo-
wań, bo trudno porównać zasługi bohaterów, 
ważnych Polaków, którzy działali w róż-
nych sferach - kultury, wiary, nauki, polity-
ki, walki o niepodległość. Niemniej jednak 
warto odnotować, że red. P. Kraśko zakoń-
czył Wiadomości TVP1 w dniu kanonizacji 
stwierdzeniem, które niemal dokładnie cytu-
ję: są narody, które długo by się zastanawia-
ły, kto z rodaków był tym najwybitniejszym, 
komu zawdzięczają najwięcej. My, Polacy 
nie mamy się nad czym zastanawiać. Oto od-
powiedź. W tym miejscu pokazano zdjęcia 
z pielgrzymek św. Jana Pawła II. 

GŁOS Z DALEKA

„Szanowni mieszkańcy Łasku. Byłem 
tutaj gościnnie na uroczystości związanej 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
jak i dzień wcześniej - z okazji Święta Fla-
gi RP. Jestem pod ogromnym wrażeniem za-
równo przemówień Pana Burmistrza i Pana 
Starosty powiatu łaskiego tak bardzo nawią-
zujących do obecnych wydarzeń, zagrożeń 
ale także szans. Jednak jestem zawiedziony 
tym, że nie wszystkie reprezentacje głównych 
sił politycznych RP złożyły kwiaty pod po-
mnikiem, byłby to wyraz jedności na szcze-
blu lokalnym, troski o wolność, mimo różnic, 
występujących przecież w każdym demokra-
tycznym kraju. O tę wolność walczyli nasi 
przodkowie, nie zmarnujmy jej tym razem, 
ponieważ sytuacja za naszą wschodnią gra-
nicą jest dramatyczna, powinniśmy jako Po-
lacy się zjednoczyć, pomimo dramatów, trud-
nej sytuacji pojedynczych rodzin, obywateli, 
niesprawiedliwości. Może my jako obywate-

le powinniśmy wychowywać młodych ludzi 
w bardziej patriotycznym klimacie, podobnie 
jak to było w czasach II RP, jeszcze mamy 
czas. Wiem, że jesteśmy w NATO, w UE, ale 
też powinniśmy liczyć na siebie. Jako rodzi-
ce wpajajmy naszej latorośli wartości takie 
jak Ojczyzna, jak tożsamość narodowa i zwy-
czajnie rozmawiajmy z naszymi dziećmi na te 
tematy. Nie tylko o tym, co dziś w promocji 
w jakiejś sieci handlowej. Przestawmy się na 
wyższe wartości Niestety mam wrażenie, że 
istnieją jakieś siły, które nas chcą podzielić. 
Zjednoczmy się jednak mimo różnic w poglą-
dach, myślę, że to jest oczekiwanie tych, któ-
rzy przed nami walczyli o to, byśmy np. teraz 
mieli wolność słowa, to było ich marzenie, 
którego nie dane było im doczekać. Bardzo 
podobało mi się przedstawienie w ŁDK i po-
dzielam zdanie poprzednika, że mimo zajęć, 
tremy młodzież w każde święto państwowe 
wystawia zawsze jakąś nową sztukę. Jeszcze 
raz wszystkich pozdrawiam.”

„To co mi teraz przychodzi do głowy 
odnośnie nauki patriotyzmu to taka praca 
u podstaw, umacnianie roli rodziny, integra-
cja w jej ramach, a nie zaś życie niby razem 
a osobno. Rodzina jest kolebką patriotyzmu, 
wpajanie młodym ludziom, że nie jest czymś 
właściwym niszczenie własności wspólnej, 
znieważanie flagi państwowej, konieczna 
jest nauka szacunku dla własności wspólnej, 
choćby potępianie dewastacji mienia zgodnie 
z prostą zasadą „nie Twoje - nie ruszaj”. 

To głos Pana Jarosława z woj. warmiń-
sko-mazurskiego skopiowany z laskonline 
- 38 latka. Jego słowa czynię swoimi słowa-
mi, bo z nimi w pełni się identyfikuję. Dla-
tego właśnie organizujemy wiele uroczysto-
ści patriotycznych, ukazujących niebywałe 
poświęcenie naszych przodków walczących 
dla Polski. Dziękuję Panu Jarosławowi, także 
dlatego, że ukazał realia w sposób dla mnie 
niemożliwy bez narażenia się na złośliwości 
paru prześmiewców. Rozważmy, proszę, głos 
naszego gościa tak mądry i prawdziwy, bo 
czyż nie „istnieją jakieś siły które chcą nas 
podzielić”?

Państwa goszczących Pana Jarosława 
bardzo proszę o kontakt w celu przesłania 
gościowi pamiątki. 

NAGRODA 
ZA REWITALIZACJę RyNKU

Dziś oficjalnie otrzymaliśmy nagrodę 
honorową Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich Oddział w Łodzi w konkursie na najle-
piej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w woj. łódzkim w r. 2013. Wręczono także 

3 wyróżnienia. Łącznie do konkursu w ka-
tegorii przestrzeń zrewitalizowana zgłoszo-
no 13 inwestycji. To dla mnie z oczywistych 
powodów ogromna radość. W uzasadnieniu 
napisano m. in.: „Wielofunkcyjność założenia 
umożliwia łatwą aranżację przestrzeni do 
interdyscyplinarnych potrzeb społecznych”. 
Właśnie, w Łodzi fachowcy to dostrzegli, 
a w Łasku?

Cytat skopiowany z laskonline:
„Co do jego konfiguracji i użyteczności 

(chodzi o rynek - przypisek G.S.) w mojej 
opinii to totalna porażka. Nie ma miejsca na 
wielokrotnie wywoływane tzw. ogródki piwne 
czy kawowe, nie ma jak zlokalizować WC, nie 
ma miejsca na stoliki”.

Bez komentarza, tylko fakty.
Podczas prac ziemnych wykonano przy-

łącza wodne i kanalizacyjne na płycie rynku. 
Studzienki zabezpieczono deklami, ale nie 
było to jakieś szczególne maskowanie unie-
możliwiające ich lokalizację nawet przez 
niefachowca. Bez dostępu do toalety nie uzy-
ska się zgody na prowadzenie ogródka. Ona 
oczywiście jest. Dodatkowo w godzinach 
pracy Punktu Informacji Turystycznej moż-
na skorzystać za zwyczajową odpłatnością 
z toalety w muzeum. Wyposażenie ogródka 
jest tymczasowe, wkrótce „festynowe” stoli-
ki i ławki zastąpi nowe wyposażenie, okre-
ślone w odpowiednich decyzjach burmistrza. 
A czyż muszę przekonywać, że miejsce na 
stoliki jest. Zakończmy jednak odmiennym 
wpisem:

„Szkoda że nie zgodziliśmy się jak było 
w pierwszym projekcie żeby rynek był bez ru-
chu pojazdów. Rynek bez aut to by był rynek , 
ale brawo wreszcie coś się rusza w tym mia-
steczku. I nie marudzić na Burmistrza więcej, 
tylko wybierać go ponownie a będzie jeszcze 
fajniej w naszym mieście coraz więcej ludzi 
tak myśli.”

Panu Kornikowi i coraz większej ilości 
ludzi tak myślących dziękuję. Ach, byłbym 
zapomniał - dziękuję za znakomity pomysł 
Panu wożącemu w pogodne dni bryczką 
dzieci wokół naszego pięknego rynku.<
12 maja 2014 r.

Gabriel Szkudlarek

PS A jednak warto było. Warto było rynek 
rewitalizować choćby dla radosnego, czar-
nowłosego Janka, którego następnego dnia 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
obserwowaliśmy, a który jak przysłowiowa 
iskierka pomykał przez kilkadziesiąt minut 
na łyżworolkach w towarzystwie dziewczyn-
ki na rowerku. Warto było także dla tych 
wszystkich dzieci przy fontannach.



SESJE RAD - radni z Łasku obradować będą 
2 czerwca (poniedziałek), od godz. 10, w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego. 
W programie sesji m.in.: zmiany w budżecie 
gminy na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2014-2023, zmiany 
w opłatach za korzystanie z przedszkoli, a tak-
że przyjęcie sprawozdania z realizacji gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych za 2013 rok. Z kolei 
kilka dni wcześniej, bo 29 maja, o godz. 13.30, 
rozpocznie się sesja Rady Powiatu. Radni zaj-
mą się m.in. wykonaniem budżetu powiatu za 
2013 rok i udzieleniem absolutorium dla Za-
rządu Powiatu Łaskiego, współpracą z orga-
nizacjami pozarządowymi, ponadto zapoznają 
się ze sprawozdaniami za miniony rok: Powia-
towego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynaryjnego, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.
CyFROWy RENTGEN - to kolejna inwe-
stycja w nowoczesny sprzęt w łaskim szpitalu, 
urządzenie to zastąpiło tradycyjny aparat. Cy-
frowe urządzenie jest nie tylko bezpieczniejsze 
dla pacjentów, ale i znacznie nowocześniejsze, 
co przekłada się np. na możliwość szybkiego 
przesyłu zdjęć i poprawę komfortu badań oraz 
pracy personelu.
BIBLIOTEKARZy ŚWIęTO - w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie bibliotekarze z po-
wiatu łaskiego świętowali Powiatowy Dzień 
Bibliotekarza, a przy okazji zapoznali się z do-
robkiem tamtejszego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Kulturalno-Artystycznych Regionu IKAR.
DZIEŃ DZIECKA w Okupie (1 czerwca) stał 
się okazją do przypomnienia półwiecza istnienia 
siedziby Szkoły Podstawowej w tej miejscowo-
ści. Oprócz akademii (godz. 14) zaplanowano 
popołudniowy piknik.
MALWINA SMARZEK, wychowanka Ła-
skovii Łask powołana została do reprezentacji 
Polski seniorek na turniej kwalifikacyjny do mi-
strzostw Europy.
WODNIK ŁASK - reprezentacja tego klu-
bu zajęła wysokie III miejsce (na 21 drużyn) 
w województwie łódzkim podczas mistrzostw 
dziesięciolatków. Czołowym zawodnikiem jest 
Adrian Piekarz (5 złotych i 1 srebrny medal), 
tuż za nim plasują się: Zuzanka Sysio i Oliwia 
Łakomiak. Gratulacje dla prezesa klubu Marka 
Krawczyka oraz trenerów: Elżbiety Bąk i Ma-
riusza Nawrockiego!
PECHOWy strzał - 64-letni mieszkaniec Wro-
nowic postrzelił 18-latkę, którą wziął za… dzi-
ka buszującego w jego kukurydzy. Dziewczyna 
wybrała się na wieczorny spacer z kolegą. Ran-
ną przewieziono do szpitala w Pabianicach. Pe-
chowy właściciel kukurydzy miał broń zareje-
strowaną.
ZBIEGŁ z miejsca wypadku - 27-letni kierow-
ca BMW z Łasku potrącił wieczorem na przej-
ściu dla pieszych na ul. 9 Maja, 17-latka z gmi-
ny, następnie zbiegł nie udzielając rannemu 
pomocy. Wkrótce sprawca wypadku zadzwonił 
na policję i poinformował o zdarzeniu. Ranny 
w stanie ciężkim przewieziony został do szpita-
la w Łodzi. Kierujący był trzeźwy.<
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11 maja weszła w życie część zapisów nowe-
lizacji ustawy o Informatyzacji działalności 
podmiotów publicznych realizujących zada-
nia publiczne, opublikowanej w Dzienniku 
Ustaw 10 lutego 2014 r. 

Nowe przepisy mają za zadanie przyspie-
szyć proces wdrażania e-usług w jednostkach 
publicznych oraz uprościć obywatelom za-
łatwianie spraw drogą elektroniczną. Usta-
wa wymusza na urzędach posługiwanie się  
e-skrzynkami podawczymi w jednolitym stan-
dardzie, a także nakłada obowiązek zgłaszania 
wzorów dokumentów elektronicznych do cen-
tralnego repozytorium oraz tworzenia i udo-
stępniania usług - formularzy elektronicznych 
dla obywateli. Usprawniona została również 
możliwość łatwego wyrobienia elektroniczne-
go podpisu dla obywatela, poprzez poszerzenie 
sieci miejsc potwierdzających profil zaufany 
o placówki Poczty Polskiej i banków. Istotną 
zmianą regulującą proces wnoszenia pism drogą 
elektroniczną jest zrównanie go z koresponden-

cją papierową. Oznacza to, że jeżeli obywatel 
zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd 
będzie musiał korespondować z nim tą samą 
drogą. Chodzi tu o korespondencję podpisaną 
profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowa-
nym, a nie zwykłe maile. Wynika to z przepisów 
dotyczących skutecznego doręczenia korespon-
dencji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
deklaruje również znaczne zmiany i usprawnie-
nia platformy ePUAP, aby uczynić ją wygod-
niejszą i bardziej intuicyjną dla użytkowników.

Urząd Miejski w Łasku posiada skrzyn-
kę podawczą na platformie ePUAP od 2009 
roku. Za pomocą skrytki podawczej mogą Pań-
stwo wnosić do urzędu pisma podpisane profi-
lem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. 
Poza standardowym formularzem przekazania 
wniosku do urzędu, systematycznie będą poja-
wiać się również inne usługi Najbliższy punkt 
potwierdzania profilu zaufanego znajduje się 
w Urzędzie Skarbowym w Łasku.<

D.M.

SzybSzy rOzwój 
eAdministracji

KONKurSy inspirowane różą
II Festiwal Róż w Łasku, który odbędzie się 5 i 6 lipca br., poprzedzą 4 konkursy z różą 
jako motywem przewodnim. Do wygrania jest wiele atrakcyjnych nagród, w tym warta 
798 zł kwiatowa suknia od projektantki mody Teresy Kopias. 

W ubiegłym roku zakończono rewitalizację 
płyty Placu 11 Listopada. Choć prace remontowe 
zakończyły się, nie ustają starania o to, aby nowy 
obiekt stał się jak najbardziej przyjazny i atrakcyj-
ny dla łaskowian. Gospodarze miasta wyszli zatem 
z inicjatywą zapewnienia na Placu 11 Listopada 
dostępu do darmowego internetu WiFi. Aby w za-
sięgu znalazł się cały rynek, wymagane były dwie 
anteny nadawcze. Pierwsza z nich została umiej-
scowiona na dachu łaskiego muzeum, zaś drugą 
zamontowano na elewacji budynku „Supersam”, 

którego właściciel Zygmunt Kruszek aktywnie 
pomógł przy realizacji całego projektu. Już od po-
czątku czerwca br. każdy odwiedzający Plac 11 Li-
stopada w Łasku będzie mógł zrelaksować się na 
ławce w towarzystwie fontann i swobodnie surfo-
wać w internecie. Czas korzystania z usługi został 
ustalony na 1 h dziennie dla każdego użytkowni-
ka. Bezpłatny dostęp do internetu będzie swoistym 
zwieńczeniem przemiany łaskiego rynku, który 
staje się prawdziwą wizytówką miasta.< 

Michał Janiszewski

Bezpłatne WiFi na łaskim rynku

Tę cenną i piękną kreację w rozmiarze 38-
44 można wygrać w konkursie „Różane Sty-
lizacje”. Aby ją zdobyć, do końca maja br. na 
adres l.oleksiak@lask.pl należy wysłać zdjęcie 
oraz opis stylizacji inspirowanej różą. Wystar-
czy, że królowa kwiatów zdobić będzie tylko 
jeden z elementów garderoby, np. chustę, buty 
czy krawat. Najlepsi kreatorzy i kreatorki mody 
wystąpią na specjalnym pokazie podczas Festi-
walu Róż 2014. 

Wielbiciele poezji oraz fotografii również 
znajdą coś dla siebie. Konkurs „Róża w haiku” 
dedykowany jest osobom dorosłym, które spe-
cjalizują się w tej japońskiej formie poetyckiej. 
Zgłoszenia należy przesyłać do 6 czerwca br. 
Prace na konkurs „Dziecko i róża” (maks. 3 

fotografie) dostarczyć należy do 20 czerwca 
br. na adres Łaskiego Domu Kultury. Konkurs 
ten ma na celu uwrażliwienie uczestników na 
piękno przyrody, jej bogactwo i tajemniczość, 
a także zwrócenie uwagi widzów na szczegól-
ny rodzaj przyjemności płynący z kontaktu 
człowieka z urokami natury. 

Ponadto mieszkańcy gminy Łask będą mo-
gli wykazać się swoimi ogrodniczymi umie-
jętnościami. Dla właścicieli przydomowych 
ogródków oraz działek burmistrz Łasku ogłosił 
konkurs na „Najpiękniejszy ogród różany”. Do 
wygrania są 3-dwuosobowe vouchery do Cen-
trum Rehabilitacji „Columna Medica”. Termin 
składania zgłoszeń upływa 20 czerwca.

MJ
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Łaskie przedszkola dysponują w sumie 625 miejscami, w tym: 
Przedszkole Publiczne nr 1 - 125 
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek - 100 
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima - 125
Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko - 125
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty (w Kolumnie) - 150. 

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotych-
czasowym przedszkolu w  roku szkolnym 2014/2015 złożyło w sumie 
376 rodziców. W związku z powyższym we wszystkich przedszkolach 
pozostało w sumie 249 wolnych miejsc, na które odbywała się rekruta-
cja. Ogólna liczba wniosków złożona przez rodziców do przedszkoli na 
wolne miejsca to - 332.

Wnioski złożone przez rodziców na wolne miejsce rozpatrywały ko-
misje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów w poszczególnych przed-
szkolach. Ogółem we wszystkich przedszkolach zakwalifikowano do 
dalszego postępowania rekrutacyjnego 315 kandydatów, którzy spełnili 
warunki formalno - prawne. 17 kandydatów zostało niezakwalifikowa-
nych do kolejnego etapu rekrutacji. Następnie rodzice zakwalifikowa-
nych kandydatów potwierdzali wolę uczęszczania dziecka do danego 
przedszkola. Dla każdej komisji rekrutacyjnej to bardzo ważna informa-
cja, ponieważ rodzice mogli złożyć wniosek do 3 przedszkoli, z zazna-
czeniem, które jest pierwszym, drugim czy trzecim wyborem.

 Kolejny etap rekrutacji to ustalenie listy dzieci przyjętych i nie-
przyjętych do przedszkola. Ogółem na rok szkolny 2014/2015 przyję-
to do łaskich przedszkoli na wolne miejsca 243 przedszkolaków. Tyl-
ko 7 kandydatów do Przedszkola nr 3 mimo że rodzice zadeklarowali 
wolę uczęszczania do tego przedszkola - nie zostało przyjętych. Wynika 
to z braku miejsc. Pozostało jednak jeszcze w sumie 6 wolnych miejsc  

ReKRUTAcJA Do PRZeDSZKoLI 
W GMINIE ŁASK 

w  innych przedszkolach: 2 - w Przedszkolu nr 5 i 4 - w Przedszkolu nr 
4 w Kolumnie.

Kolejny etap rekrutacji na wolne miejsca w wymienionych przed-
szkolach odbędzie się w czerwcu.

Wyniki rekrutacji w poszczególnych przedszkolach przedstawiają 
się następująco:

 Oprócz rekrutacji do grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicz-
nym nr 1 w Łasku prowadzono rekrutację do grupy żłobkowej. W gru-
pie żłobkowej jest 25 miejsc. Postępowanie rekrutacyjne ogłoszono na 
25 miejsc. Złożono 34 wnioski. 32 dzieci zostało zakwalifikowanych do 
grupy żłobkowej, nie zakwalifikowano 2 dzieci. Do grupy żłobkowej 
przyjęto 25 dzieci, 7 dzieci zostało nieprzyjętych.<

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji 
i Spraw Społecznych UM

Aczkolwiek przestępczość nieletnich 
w powiecie łaskim nie jest w tej chwi-
li poważnym problemem, (w 2013 r. 
znacznie mniej czynów karalnych niż 
rok wcześniej), to jednak spory niepo-
kój budzi spożywanie alkoholu przez 
młodzież. Nadal nie brakuje przypad-
ków łatwego nabywania napojów al-
koholowych, szczególnie piwa, i spo-
żywania go w miejscach publicznych. 
Problem jest znany szkołom i policji, 
ale wyeliminowanie go wymaga wspól-
nych działań wszystkich ogniw zajmu-
jących się nieletnimi, w tym także ro-
dzin i opiekunów.

W szkołach na ogół wiadomo, którzy 
uczniowie sięgają po alkohol. Zjawisko to do-
tyczy najczęściej tych dzieci, w których rodzi-
nach dochodzi do patologii. Działania policji 
ukierunkowane są na rozmowy z rodzinami 
i kontrole miejsc gromadzenia się młodzie-
ży.< 

(P)

Alkohol  
i uczniowie

Informujemy mieszkańców gminy Łask, 
iż 31 marca br. Rada Miejska w Łasku podję-
ła uchwałę o obniżeniu stawek opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami właściciele nie-
ruchomości są zobowiązani do złożenia no-
wej deklaracji w terminie do 10 czerwca 2014 
roku. Złożenie nowej deklaracji będzie skutko-
wało naliczeniem nowej obniżonej opłaty od  
1 kwietnia br.

Obniżenie stawek opłat 
za odpady komunalne

Druk deklaracji jest dostępny na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Łask pod adresem: www.bip.lask.pl na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku 
www.lask.pl w pliku o formatach: PDF, DOC, 
DOCX, oraz w postaci odnośnika do elek-
tronicznego formularza XML na Platformie  
ePUAP, a także, jako formularz w wersji papie-
rowej w Urzędzie Miejskim w Łasku (w Biurze 
Obsługi Interesanta).<

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Łasku w dniach 31.03- 
4.04.2014 r., z udziałem wolontariuszy ze 
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych i szkoły podstawowej, przeprowadził 
akcję „Wielkanoc z PCK”. 

Jej celem było pozyskanie artykułów spo-
żywczych i funduszy na przygotowanie paczek 

Poparli akcję PCK żywnościowych dla najbiedniejszych dzieci 
z naszego regionu.
Mieszkańcy powiatu łaskiego okazali się bar-
dzo życzliwi i wraliwi na potrzeby biednych 
dzieci, bowiem udało się pozyskać artykuły 
spożywcze i środki łącznej wartości 781,32 
złotych. Łaski Oddział PCK przygotował 27 
paczek żywnościowych dla najbiedniejszych 
dzieci, które trafiły do 6 szkół.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK ser-
decznie dziękuje ludziom dobrej woli za 
wsparcie akcji.<
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Uroczystość rozpoczęła msza święta cele-
browana przez kapelana garnizonu Łask oraz 
proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny i Świętego Micha-
ła Archanioła w Łasku. 

Po eucharystii wszyscy uczestnicy w to-
warzystwie Łaskiej Orkiestry Dętej przeszli 
na Plac 11 Listopada, gdzie po wciągnięciu 
flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu 
państwowego głos zabrał starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk, który swoje wystąpienie zaczął 
od słów „Wolność, nigdy nie jest dana raz na 
zawsze. Jest skarbem, którego ochrona staje 
się obowiązkiem każdego nowego pokolenia”, 
nawiązując tym samym do historii polskiej 
niepodległości oraz obecnych wydarzeń na 
wschodzie Europy. Podczas uroczystości głos 
zabrał także senator RP Andrzej Owczarek.

Następnie odczytany został apel pamię-
ci, po którym kompania reprezentacyjna 32. 

Święto KonstytuCji 3 Maja
3 maja br. uroczyście obchodzono 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja z 1791 roku, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą.

Pani 

BARBARZE GAWOR 
Radnej Rady Powiatu Łaskiego 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 

MężA
 

 składają 
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady z Radnymi Powiatu Łaskiego

Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odda-
ła salwę honorową. 

Ostatnim punktem obchodów rocznicy 
i uchwalenia Konstytucji 3 Maja było złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez 

parlamentarzystów, przedstawicieli władz sa-
morządowych powiatu łaskiego, gminy, woj-
ska, policji, straży, kombatantów, szkół i pozo-
stałych gości.<

Dariusz Cieślak

Powiat łaski zakupił nowy autobus przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, który uchwałą Zarządu Powiatu 
Łaskiego został przekazany w użytkowanie Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Łasku.

19-osobowy autobus marki IVECO jest przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Inwestycja 
powiatu łaskiego została zrealizowano przy udziale środków przyzna-
nych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Łączna wartość inwestycji to 231 240 zł, z czego 150 000 zł stanowiły 
środki z PFRON.<

Dariusz Cieślak

nowy autobus 
dla niepełnosprawnych
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Starosty łaskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i założenia 
ewidencji budynków w obrębach ewidencyjnych: Wrzeszczewice, Wrzeszczewice 
Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, położonych w gminie Łask.

Na podstawie art. 24a ust.2 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i  karto-
graficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz.1287, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przy-
stąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków w  obrębach 
ewidencyjnych Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, położonych 
w  gminie Łask.

Informuję również, że opracowane w ramach tej modernizacji projekty operatów opisowo 
- kartograficznych, których podstawowymi elementami będą mapy ewidencyjne oraz rejestry 
gruntów i budynków dla ww. obrębów ewidencyjnych, zgodnie z art. 24a ust.5 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, zostaną wyłożone do wglądu zainteresowanych, na okres 15 dni 
roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektów operatów opisowo - karto-
graficznych, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co naj-
mniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łasku i Urzędu Miejskiego w Łasku oraz ogłoszenie jej w  prasie 
o zasięgu krajowym.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjne-
go upoważnione zostało, na podstawie umowy nr OR.273.2.1.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., 
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 5.<

STAROSTA ŁASKI 

ZAWIADOMIENIE Wojewódzka 
Konferencja
Wydziałów 
Komunikacji

W całym wachlarzu usług medycznych znalazły się m.in.: bezpłat-
ne badania laboratoryjne (morfologia, cukier, cholesterol, PSA), pomiar 
ciśnienia tętniczego, nauka samobadania piersi, EKG, badanie słuchu, 
badania w zakresie osteoporozy, USG piersi, USG jamy brzusznej, ba-
danie mammograficzne oraz konsultacje z lekarzami specjalistami.

W sumie wykonano ponad 400 badań. Najwięcej, bo ponad 150 
osób, skorzystało z morfologii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również przeprowadzane po raz pierwszy - badanie z zakresu osteopo-
rozy (116 osób) oraz badanie słuchu (80 osób).<

 Łaski Dzień onkologiczny
27 kwietnia br. po raz dziewiąty starosta łaski we 
współpracy z burmistrzem Łasku i Wojewódzkim 
Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi 
zorganizował Łaski Dzień Onkologiczny. Tego dnia 
mieszkańcy powiatu łaskiego mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad, konsultacji i badań lekarskich.

Tradycją powiatu łaskiego stała się cy-
kliczność organizowanych konferencji z zakre-
su merytoryki pracy wydziałów komunikacji. 
Po niespełna półrocznej przerwie, w dniu 22 
maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Łasku odbyło się spotkanie na 
które przybyli licznie dyrektorzy, naczelnicy, 
kierownicy oraz pracownicy wydziałów komu-
nikacji województwa łódzkiego. Wypracowa-
no wspólne stanowiska z zakresu wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdami, rejestra-
cji pojazdów jak również transportu drogowe-
go i stacji kontroli pojazdów.<

Zbigniew Frasiak
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Sprawozdanie z działalności Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w imie-
niu Zarządu przedstawiła przewodnicząca Ja-
dwiga Ratajczyk. Zarząd kontynuował kierunki 
działania zgodnie z przyjętym kalendarzem na 
2013 rok oraz przyjętymi wnioskami na III wal-
nym zebraniu. Wydarzenia z życia stowarzysze-
nia w ubiegłym roku były omawiane na posie-
dzeniach zarządu, znajdując udokumentowanie 
w stosownych protokółach, a także w kronice.

Stowarzyszenie prowadzi pełną księgo-
wość. Wszystkie zdarzenia przychodów i wy-
datków księgowane są na poszczególnych kon-
tach. Przychody, które stowarzyszenie uzyskało, 
to składki członkowskie, darowizny i dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego. W 2013 
roku stowarzyszenie oszczędnie gospodarowało 
swoim środkami. Rok ten został zamknięty na 
rachunku oszczędnościowym saldem dodatnim 
- 2.878,73 zł.

Czwarty rok działalności stowarzyszenia był 
okresem pracowitym, a zarazem widocznym. Jest 
to zasługa wszystkich członkiń, które na wspólny 
sukces pracowały bardzo aktywnie, poświęcając 
dużo swojego prywatnego czasu. Do najwięk-
szych sukcesów Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich należą: 
- rozliczenie złożonego w 2012 roku projektu 
o przyznanie pomocy w zakresie małych projek-
tów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 do-
tyczącym operacji: „Promocja i organizacja lokal-
nej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów 
i laptopa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie” - w wyniku zakończonej pozy-
tywnej weryfikacji o płatność ostateczną został 
rozliczony przez Urząd Marszałkowski z dniem 
4 lutego 2013 roku. W ramach tego projektu Sto-
warzyszenie otrzymało dofinansowanie na kwotę  
6.498,00 zł.

- uzyskanie z dniem 17 kwietnia 2013 roku wpi-
su Nalewki Truskawkowej z Bachorzyna na listę 
produktów tradycyjnych prowadzoną przez mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi. Jest to pierwszy i je-
dyny produkt w gminie Buczek. 
- złożenie kolejnego projektu o przyznanie po-
mocy na kwotę 19 246,59 zł w zakresie małych 
projektów w ramach działania 413 „wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
2007-2013 dotyczący operacji: „ Kartka papie-
ru czyni cuda”.

Celem realizacji projektu będzie uczest-
nictwo członkiń w warsztatach rękodzieła ar-
tystycznego techniką origami oraz wyjazd na 
wycieczkę integracyjną o charakterze turystycz-
no-krajoznawczym, do miejscowości Wisła. 
W Koniakowie odbędzie się spotkanie integra-
cyjne kobiet z Bachorzyna z koronczarkami 
z Koniakowa. Działanie to zwiększy poziom 
zaradności i przedsiębiorczości kobiet, mobili-
zując je do prac społecznych i kulturalnych, ak-
tywnego wypoczynku i integracji. 

stowarzyszenie GosPodyń: 
To był dobry rok
IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, 
które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku, stało się okazją do 
podsumowania działalności pań w ubiegłym roku.

- otrzymanie w grudniu 2013 r. z Urzędu Gmi-
ny, na podstawie umowy użyczenia, zestawu 
komputerowego wraz z dostępem do internetu, 
dostarczanych w ramach projektu pn. „Internet 
w gminie Buczek”.

Słowa podziękowania za pomoc, jaką Sto-
warzyszenie otrzymało w 2013 roku, Zarząd 
kieruje do: posła Cezarego Olejniczaka, wój-
ta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego, 
radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego Ireny 
Nowackiej, przewodniczącego Rady Powiatu 
Andrzeja Banaszczyka, Zarządu LGD „Dolina 
Rzeki Grabi” w Łasku, Wojewódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie, dyrektor 
GOKiS w Buczku Jolancty Nietupskiej, Daniela 
Błońskiego - szefa Firmy Kamieniarskiej w Ba-
chorzynie, Krzysztofa Tomczyka - szefa Marketu  
TOM-KOR w Buczku, Doroty Krysiak i Graży-
ny Jędryki - pracownic Urzędu Gminy, Marleny 
Jakóbczak i Moniki Krakowskiej - przedstawi-
cielek firm Dekoracji Sal.<

J.R.

15 kwietnia 2014 r. zmarł długoletni lekarz rodzinny, internista

DOKTOR JAN JAMROżEK

Przez kilkadziesiąt lat kierował Ośrodkiem Zdrowia w Buczku. 
Odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kryształowym Sercem 

przyznanym przez PCK i tytułem Honorowego Obywatela Gminy Buczek.
Był oddanym pacjentom lekarzem, życzliwym człowiekiem, społecznikiem.

Wyrazy współczucia Rodzinie składają
Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński wraz z Radnymi

oraz Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski
wraz pracownikami Urzędu Gminy
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Gminne Przedszkole w Buczku rozpoczęło działalność 1 września 2013 r. Utworzone zostało w ramach realizacji projektu „Dobry start 
z przedszkolem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmuje wsparciem 50 dzieci z naszej gminy. 

W kwietniu przeprowadziliśmy nabór do przedszkola i uczestnictwa w projekcie na rok szkolny 2014/2015. Kilka miesięcy temu doczekali-
śmy się nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, w której zamieszczono regulacje prawne dotyczące rekrutacji. Na nowych zasadach z pewnością 
skorzystały nasze młodsze przedszkolaki z grupy „Motylki”, które nie musiały ponownie przystępować do procesu rekrutacji. Złożenie „Deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Buczku” dawało gwarancję uczestnictwa w projekcie w kolejnym roku 
szkolnym. Przyjęto 16 takich deklaracji, zatem nabór ogłoszono na 34 wolne miejsca. Kryteria były jasne i przejrzyste. Siedem z nich wynikało bez-
pośrednio z ustawy o systemie oświaty i obowiązywało w całym kraju. Sześć pozostałych ustalono w porozumieniu z wójtem gminy i w ogromnej 
mierze wynikało z założeń realizowanego projektu unijnego. Do przedszkola i uczestnictwa w projekcie przyjęto 34 nowych przedszkolaków, w tym 
16 dziewczynek i 18 chłopców. 

Rekrutacja, jak zwykle, wywołała wiele emocji, tych pozytywnych i negatywnych… Niestety, nie wszystkich mogliśmy przyjąć, gdyż nasza pla-
cówka przyciągnęła większą liczbę dzieci niż wolnych miejsc. Na twarzach rodziców widziałam łzy szczęścia z powodu zakwalifikowania dziecka, 
jak i smutku wywołanego nieprzyjęciem. Niektórzy nie potrafili zrozumieć zasady zachowania parytetu płci wynikającej z projektu, który gwaran-
tuje większą liczbę miejsc dla chłopców (z powodu znacznej przewagi narodzin chłopców w rocznikach 2008-2011). Dlatego też rekrutacja musiała 
przebiegać dwutorowo: oddzielnie rozpatrywano wnioski dziewcząt i chłopców.

Rok szkolny 2014/2015 to drugi etap realizacji projektu. Dzieci nadal będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych 
prowadzonych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz szerokiego pakietu zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia plastyczne z ele-
mentami origami, rytmika z elementami tańca, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach terapii 
pedagogicznej). Nieodpłatnie otrzymają trzy posiłki dziennie, podręczniki i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo organizowane będą ciekawe wyciecz-
ki oraz spotkania promujące edukację przedszkolną dla rodziców. 

 Realizacja projektu „Dobry start z przedszkolem” przyczyniła się nie tylko do powstania nowej placówki edukacyjnej oferującej 50 do-
datkowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy, ale owocuje również wzrostem świadomości pedagogicznej rodziców, którzy rozumieją 
potrzebę edukacji przedszkolnej i chętnie posyłają dzieci do przedszkola.

Monika Kochanek
dyrektor Gminnego Przedszkola w Buczku

Projekt „Dobry start z przedszkolem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

REKRUTACJA W PRZEDSZKOLU
Człowiek – najlepsza inwestycja

W najbliższych dniach z mieszkańcami uczestniczącymi w pro-
gramie zostaną podpisane stosowne umowy określające zasady 
uczestnictwa w programie, m.in. koszt dzierżawy zestawów solar-
nych, zasady montażu i eksploatacji. Uczestnicy programu powin-
ni w terminie do 2 miesięcy zamontować na własny koszt otrzy-
many zestaw solarny. Koszt dzierżawy zestawu solarnego na okres 
6 lat wynosi 500 zł plus VAT. Po tym okresie dzierżawca jest 
uprawniony do nabycia na własność zestawu solarnego za kwotę  
2 zł plus VAT.

Gmina realizuje ten program przy wsparciu środków WFOŚiGW 
w Łodzi.<

W. Sz.

Podpisano umowę na dostawę zestawów solarnych dla 
mieszkańców gminy Buczek uczestniczących w programie 
„Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach 
jednorodzinnych w oparciu o zestawy pomp ciepła lub 
kolektorów słonecznych na terenie gminy Buczek”. Dostawcą 
zestawów solarnych będzie firma SOLVER z  Tarnowskich 
Gór. Koszt zakupu wynosi 333 128,77 zł brutto. Mieszkańcy 
otrzymają w ciągu 45 dni 30 zestawów solarnych dla rodziny do 4 
osób włącznie i  23 zestawy solarne - dla rodziny 5 osób i powyżej.

Zadanie obejmuje wybudowanie przepompowni kanalizacji sanitar-
nej o średnicy 200 mm, długości 2199,55 m oraz kanalizacji tłocznej 
o średnicy 110 mm i długości 871,33 m. Każdy z właścicieli posesji we 
własnym zakresie wykona przyłącza kanalizacyjne do budynku. Tych 
przyłączy powstanie 67. Ścieki zostaną wprowadzone do istniejącej 
w Czestkowie B oczyszczalni.

W.Sz.

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej  
w  Czestkowie A, Czestkowie B i Dąbrówce. Roboty prowadzi 
firma JONTEX z Leszczyn Dużych, gm. Dłutów. Koszt 
wykonania zadania wynosi 914 181,23 zł brutto, planowany 
termin zakończenia prac – 30 września br. Inwestycja będzie 
dofinansowana ze środków PROW w  wysokości 50 % 
kosztów wykonania.
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w buczku będzie się działo!

Ulotka zawiera wierszowane wskazówki, które wyznaczają tra-
sę i ścisłe przestrzeganie zawartych w niej zadań doprowadzi nas do 
„skarbu”. 

Questng może być atrakcją dla osób przyjeżdżających do Buczku 
tylko „na chwilę”, gdyż czas przejścia questu to jedynie 45 min. Miej-
scem rozpoczęcia trasy jest budynek straży pożarnej, a dalej popro-
wadzi nas treść ulotki. Mamy nadzieję, że trasa wyznaczona w Bucz-

HiSTORiA BuCZKu W qUEśCiE ZAmKnięTA
Tak jak we wszystkich gminach należących do LGD „Dolina rzeki Grabi”, również w Buczku 
uruchomiona została trasa questngowa. Cóż to jest QUEST? To nieoznakowany szlak, którym można 
przejść, korzystając z ulotki bądź z aplikacji na urządzenia mobilne.

ku będzie okazją do poznania historii wielu miejsc, które mijamy 
codziennie, a tak naprawdę niewiele o nich wiemy. Więc zaprasza-
my wszystkich mieszkańców do przejścia szlakiem historii nasze-
go Buczku. Ulotki dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej lub 
można je ściągnąć ze strony quiz.questing.pl. Ruszajmy zatem ścież-
ką historii!<

Alicja Hans

Ze śmietaną? Z cukrem? Z szampanem? A może prosto z krzaczka? Bez 
względu na sposób podania jedno jest pewne - wszyscy lubimy truskawki! Jak 
wielka jest nasza sympatia do tych małych, smakowitych owoców będzie można 

się przekonać już 28 i 29 czerwca 2014 r. w Buczku na imprezie plenerowej pn. „Buczkowska 
truskawka marką województwa łódzkiego” współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Impreza będzie okazją do po-
słuchania koncertów muzycznych i obejrzenia występów tanecznych oraz występu kabaretu z Kopydłowa. 
Również na najmłodszych smakoszy truskawek będzie czekało sporo niespodzianek, w tym przedstawienie 
dla dzieci - kącik malucha, wesołe miasteczko i przejażdżki konne. Ci którzy wolą spędzać czas aktywnie, 
będą mogli wziąć udział w potyczkach sportowych, zaś kibice będą mieli możliwość dopingować drużyny 
piłkarskie w finale truskawkowej ligi gminy Buczek. 

Podczas święta truskawki odbywać się będzie truskawkowy wyścig rowerowy oraz finał Mistrzostw Polski 
i Puchar Polski Super Enduro. Podczas imprezy czynne będą liczne stoiska handlowe, gastronomiczne i ręko-
dzieła ludowego. W programie przewidziano konkursy związane z truskawką oraz prezentację kulinarną - po-
trawy z truskawką w roli głównej na ogromnej patelni plenerowej. Jeżeli dodamy do tego stoły uginające się 
od rozmaitych truskawkowych pyszności, to mamy najsmaczniejszy przepis na spędzenie ostatniego czerwco-
wego weekendu u nas w Buczku. 

W sobotę na buczkowskiej scenie wystąpią: Rafał Brzozowski, zespół PIERSI, zespół BONEy M  
i RESPECT. W niedzielę dołączą do nich Michał Wiśniewski oraz Maryla Rodowicz.

Serdecznie zapraszamy do Buczku i zachęcamy do wspólnego spędzenia wielu truskawkowych chwil!

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

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

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
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Obecnie do dyspozycji gości została przeznaczona sala wystaw cza-
sowych, w której można obejrzeć ekspozycję przygotowaną przez Bi-
bliotekę Publiczną oraz parafię pw. NMP i św. Michała Archanioła w Ła-
sku pt. „Jan Paweł II - droga do świętości”. W PIT zapoznamy się z ofertą 
turystyczną naszego regionu, zawartą w darmowych folderach, ulotkach 
i mapach. W ofercie znajdują sie również regionalne wydawnictwa, wi-
dokówki oraz okolicznościowe biuletyny. Pomieszczenie zdobią wielko-
formatowe zdjęcia, przedstawiające ciekawe miejsca Łasku i okolic.

 Pracownikiem punktu jest przewodnik turystyczny terenowy po ob-
szarze województwa łódzkiego z państwowymi uprawnieniami, z któ-
rym po wcześniejszym umówieniu, można wybrać się na wycieczkę. Do 
pierwszych gości, którzy odwiedzili PIT, należał burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek, któremu towarzyszył kandydat na europosła Jacek Sa-
ryusz-Wolski. Gościa szczególnie zaciekawiły questy, których ulotki są 
do pobrania w punkcie. Przy ich pomocy samodzielnie zwiedzimy Łask 
i pobliskie tereny (Widawa, Dobroń, Buczek, Sędziejowice, Wodzierady, 
Drużbice i Dłutów). Rymowane teksty folderów pokierują turystę nie-
oznaczonym szlakiem, w czasie którego nie tylko będzie mógł podziwiać 
okolice, poznać ich historię, ale i rozwiązywać zagadki, rebusy i łami-
główki. 

Panowie zwiedzili również cały budynek, przy okazji burmistrz wraz 
z dyrektor Biblioteki Publicznej Bożeną Trocką-Dąbrową przybliży-
li politykowi historię Łasku oraz przedstawili plany zagospodarowania 
muzeum. W dniu otwarcia punkt odwiedziła także wycieczka z Dolnego 
Śląska na czele ze znamienitym krajoznawcą Piotrem Machlańskim oraz 
wielu mieszkańców Łasku i okolic.

Magdalena Binkowska

Punkt InformacjI
turystyCznej

Od 1 maja 2014 roku w Łasku rozpoczął działalność Punkt 
Informacji Turystycznej. Biuro mieści się w wyremontowanym 
budynku przy Placu 11 Listopada 7, w którym swoją siedzibę 
będzie miało również Muzeum Ziemi Łaskiej. 

Biblioteka Pedagogiczna w Łasku włączyła 
się w realizację projektu Ambasady Fran-
cji „Łódzkie bardziej francuskie”. Celem 
projektu jest promocja języka francuskie-
go i kultury państw frankofońskich w na-
szym regionie, a tym samym wzmocnienie 
pozycji tego języka w szkołach.

Projekt koordynowany jest przez eksperta 
pedagogicznego przy Ambasadzie Francji De-
nisa Gerarda, we współpracy ze Stowarzysze-
niem Europa Języków i Kultur.

 W związku z nawiązaną współpracą biblio-
teka w kwietniu przygotowała wiele imprez, 
m.in. ciekawą wystawę „Bonjour la France”, 
na której zaprezentowano publikacje książko-
we związane z literaturą francuską dla dzieci 
i dorosłych, z nauką języka oraz podróżami po 
kraju. Zainteresowani mogli obejrzeć czasopi-
sma francuskie i poznać ciekawostki dotyczące 
zwyczajów panujących wśród Francuzów.

 Placówka gościła także pana Denisa Ge-
rarda, który poprowadził zajęcia dla uczniów 
z Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, Zespo-
łu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie i Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Łasku, uczących się 
języka francuskiego oraz dla dzieci z klas 5-6 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku. Uczniowie 
kolejno brali udział w godzinnych spotkaniach, 
podczas których aktywnie uczestniczyli w za-
proponowanych grach, quizach i ćwiczeniach 
związanych z Francją. Prowadzone lekcje stały 
się doskonałą okazją do poszerzenia i spraw-
dzenia swoich umiejętności z języka francu-
skiego.

 W ramach projektu na zaproszenie na-
szej placówki uczennice klasy gastronomicz-
nej z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostro-
wie przygotowały pokaz kuchni francuskiej pt. 
„Aimez - vous manger?- czyli poznajemy da-
nia kuchni francuskiej”. Uczestniczący w nim 

gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Łasku dowiedzieli się o specyfice i typo-
wych potrawach tej kuchni. Przygotowywali 
przepyszne ciepłe bagietki z masłem zioło-
wym, a do tego samodzielnie komponowali 
sosy o różnorodnych smakach. Dla łasuchów 
była atrakcja w postaci czekoladowego fondue. 
Uczniowie w podgrzewanej czekoladzie zanu-
rzali kawałki świeżych truskawek, winogron 
i bananów.

 Natomiast uczniowie piątej klasy Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie wzięli udział 
w quizie czytelniczym, pt. „W świecie ba-
jek Ch. Perraulta”. Od uczestników wyma-
gana była znajomość sześciu bajek autorstwa  
Ch. Perraulta oraz podstawowej wiedzy o baj-

kopisarzu. Osoby, które wzięły udział w zaba-
wie, wykazały się dużą znajomością tematu 
i umiejętnością współzawodnictwa. Jury oce-
niające pracę zespołów wyłoniło zwycięzców, 
którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

 Biblioteka realizując założenia projektu pla-
nuje dalszą współpracę z D. Gerardem. Według 
wstępnych rozmów następne zajęcia prowadzo-
ne przez lektora będą skierowane do uczniów 
szkół podstawowych. Pan Denis poprowadzi 
spotkania związane z książką bardzo popularną 
w Polsce i zdobywającą ciągle nowych czytelni-
ków w różnym wieku – „Mikołajkiem” francu-
skiego pisarza René Goscinnego.<

 Bogusława Osuch
 Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

 FrancuSKie KliMaTY 
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EnErgia 
z oZe

Energia odnawialna uzyskiwana 
jest z naturalnych, powtarza-
jących się procesów przyrodni-
czych. Odnawialne źródła energii 
(OZE) stanowią alternatywę dla 
tradycyjnych paliw kopalnych. 
Ich zasoby uzupełniają się  
w naturalnych procesach, co 
praktycznie pozwala traktować 
je jako niewyczerpalne.

Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych obejmuje energię z bezpośred-
niego wykorzystania promieniowania 
słonecznego, wiatru, zasobów geoter-
malnych, wodnych, stałej biomasy, bio-
gazu i biopaliw ciekłych. Pozyskiwanie 
energii z tych źródeł jest, w porównaniu 
do źródeł konwencjonalnych (np. węgiel 
kamienny), bardziej przyjazne dla śro-
dowiska naturalnego. Wykorzystywa-
nie OZE w znacznym stopniu zmniejsza 
szkodliwe oddziaływanie energetyki na 
środowisko naturalne, głównie poprzez 
ograniczenie emisji szkodliwych sub-
stancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Dodatkowym impulsem do rozwoju 
energetyki opartej na OZE jest nasze zo-
bowiązanie względem Unii Europejskiej, 
która na rok 2020 sformułowała globalny 
cel wskaźnikowy w postaci 20% udziału 
energii wytworzonej w OZE. Jednocze-
śnie nie sformułowała założeń dotyczą-
cych wkładu poszczególnych sektorów 
energetycznych w jego osiągnięcie, co 
daje możliwość doboru udziału poszcze-
gólnych OZE uwzględniając potencjał 
poszczególnych państw.

Z danych Urzędu Regulacji Energe-
tyki wynika, że struktura OZE w Polsce 
na koniec 2013 r. kształtowała się nastę-
pująco:

Rodzaj instalacji
Elektrownie biogazowe
Elektrownie fotowoltaiczne
Elektrownie wodne
Elektrownie biomasowe 
Elektrownie wiatrowe
Współspalanie biomasy 
Razem

Moc zainstalowana [MW]
162.241

1.901
970.128
986.873

3 389.541
- 

5510.684
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PRĄD Z WIATRU

W energetyce wiatrowej odnotowuje się 
nieustanny postęp w zakresie stosowanych 
technologii, która jest jednym z głównych 
czynników wpływających na efektywność 
produkcyjną elektrowni wiatrowych. Proces 
inwestycyjny związany z budową elektrow-
ni wiatrowej jest dość skomplikowany i czę-
sto długo trwa. Budowa elektrowni wiatro-
wych zawsze budzi wiele kontrowersji nale-
ży jednak pamiętać o rozważnym podejściu 
do tematu i rzeczowym zbilansowaniu wad 
i zalet danej inwestycji w kontekście lokali-
zacji, lokalnego oddziaływania na środowi-
sko, wpływu na lokalną społeczność.

Inwestowanie w elektrownię wiatrową 
jest przedsięwzięciem czaso- i kapitało-
chłonnym. W związku z powyższym klu-
czowe jest, aby etap przygotowania inwe-
stycji był przeprowadzony w sposób rzetel-
ny, z uwzględnieniem wszystkich istotnych 
elementów. Prawidłowa lokalizacja farm 
wiatrowych powinna uwzględnić następują-
ce aspekty:
-  kryterium usytuowania względem zabudo-

wy mieszkaniowej uwzględniające m.in. 
oddziaływanie akustyczne, efekt migota-
nia cienia

-  kryterium wzajemnego oddziaływania 
(uwzględniające możliwość sumowania 
oddziaływań planowanej inwestycji z od-
działywaniami innych inwestycji zlokali-
zowanych w jej sąsiedztwie)

-  kryterium ekologiczne (m.in. uwzględ-
niające usytuowanie elektrowni wiatro-
wej względem terenów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody oraz oddziaływanie na chronione 
komponenty środowiska).

ELEKTROWNIE WODNE

Budowa elektrowni wodnej jest bardzo 
trudnym zadaniem. Na elektrownię wodną 
składa się wiele urządzeń i budowli hydro-
technicznych, których założenia projektowe 
zależą m.in. od rodzaju elektrowni, warun-
ków miejscowych, dostępności materiałów 
konstrukcyjnych. Elektrownie wodne są 
stosunkowo tanim źródłem energii i mogą 
szybko zmieniać generowaną moc w zależ-
ności od zapotrzebowania. Natomiast ich 
wadą jest ograniczona liczba lokalizacji, 
w których można je budować. Ponadto bu-
dowa zapór dla elektrowni wodnych pociąga 
za sobą zahamowanie naturalnego biegu rze-
ki i tworzenie zbiorników retencyjnych, dra-
stycznie zmieniających środowisko. Małe 
elektrownie wodne cechują się bezemisyj-
nym i wysokosprawnym wytwarzaniem 
energii, współistnieniem w harmonii z na-
turą, zdecydowanie mniejszym oddziaływa-
niem na środowisko w porównaniu z duży-
mi obiektami i możliwością wykorzystania 
istniejących już piętrzeń wody, co z kolei 
znacznie obniża koszty inwestycyjne.

FOTOWOLTAIKA

Technologie fotowoltaiczne charakteryzują 
się długą żywotnością, szacowaną na ponad 30 
lat, produkcją energii również w dni pochmur-
ne. Systemy fotowoltaiczne doskonale spraw-
dzają się w ekstremalnych warunkach. Od lat są 
wykorzystywane w kosmosie do zasilania sate-
litów. Są odporne na takie zjawiska jak np. bu-
rze czy też słona woda. Ogniwo fotowoltaiczne 
lub słoneczne to podstawowy przyrząd elektro-
nowy używany do zamiany energii słonecznej 
na elektryczną przy pomocy efektu fotowolta-
icznego. Uformowany jest on w materiale pół-
przewodnikowym, w którym pod wpływem 
absorpcji promieniowania powstaje napięcie na 
zaciskach przyrządu. Po dołączeniu obciążenia 
do tych zacisków płynie przez nie prąd elek-
tryczny. Najczęściej do produkcji ogniw uży-
wany jest krzem. 

GEOTERMIA

Do wytworzenia energii elektrycznej ze 
źródeł geotermalnych wykorzystuje się tyl-
ko bardzo gorące wody. Niestety państw, któ-
re mogą liczyć na niezależność energetyczną 
energii geotermalnej jest bardzo niewiele i Pol-
ska do nich nie należy. Niemniej jednak każdy 
sposób pozyskiwania energii przyczyniający się 
do poprawy stanu środowiska i dywersyfikacji 
zaopatrzenia w energię jest godny uwagi, badań 
i praktycznego wykorzystania. Elektrownie bi-
narne (dwuczynnikowe) odgrywają coraz więk-
szą rolę na nowoczesnym rynku produkcji elek-
tryczności. Wytwarzanie energii elektrycznej 
przez wykorzystanie wysokotemperaturowych 
zasobów geotermalnych można uznać jako 
oczywiste w standardowych technologiach, 
gdzie gorąca para napędza turbiny. Natomiast, 
gdy temperatura płynu geotermalnego wynosi 
około 90-100° C, energię elektryczną można 
produkować tylko przy zastosowaniu systemów 
binarnych. Pozwala to niektórym krajom, które 
nie posiadają złóż par geotermalnych (wysoko-
temperaturowych), na zastąpienie przynajmniej 
części produkcji energii elektrycznej uzyskiwa-
nej przez spalanie surowców kopalnych techno-
logią bardziej ekologiczną.

Oddzielnym tematem związanym z geoter-
mią jest wykorzystanie wód podziemnych do 
ogrzewania domów i w lecznictwie. Dobrym 
przykładem wykorzystania podziemnych wód 
jest w naszym regionie Uniejów.

BIOMASA

Do podstawowych, mających największe 
znaczenie w Polsce, surowców energetycz-
nych zaliczanych do biomasy należą: drewno, 
słoma oraz biogazy. Wytwarzanie energii elek-
trycznej z biomasy jest obecnie realizowane na 
dwa sposoby. Pierwszy, oparty jest na procesach 
spalania, w wyniku czego wytwarzana jest para 
wodna napędzająca turbinę parową połączo-
ną z generatorem prądu elektrycznego. Układ 
taki charakteryzuje się niską sprawnością, wy-

nikającą głównie z niskich parametrów pary 
uzyskiwanej przy spalaniu biomasy. Znacznie 
większą sprawność wykazuje metoda wytwa-
rzania energii elektrycznej poprzez wykorzy-
stanie do napędu agregatu prądotwórczego 
biogazu, powstającego w procesach fermenta-
cji metanowej. Źródła pozyskiwania biogazu 
może stanowić fermentacja osadu czynnego 
w komorach fermentacyjnych oczyszczalni 
ścieków, fermentacja gnojowicy i obornika 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

BIOGAZ

Potencjał energetyki biogazowej w Polsce 
wciąż wykorzystywany jest na niskim pozio-
mie w porównaniu z innymi źródłami energii 
odnawialnej. Ze względu na skalę produkcji 
funkcjonują dwa typy biogazowni:
-  indywidualne, które wykorzystują własny su-

rowiec i produkują na swoje potrzeby
-  scentralizowane, zbierające surowiec z więk-

szego obszaru, od rolników, jak i lokalnego 
przemysłu spożywczego, przetwórstwa rol-
nego itp. 

Nawozowe wykorzystanie gnojowicy 
i obornika w postaci nieprzefermentowanej, 
powoduje emisję znacznych ilości metanu do 
atmosfery. Uzyskanie metanu na drodze kon-
trolowanej fermentacji w biogazowni i jego 
wykorzystanie do produkcji energii, pozwala 
na uniknięcie części emisji metanu i innych 
gazów cieplarnianych, pochodzącej z rozkładu 
odchodów zwierzęcych. Spalanie biogazu do-
datkowo stukrotnie obniża emisję dwutlenku 
siarki i trzykrotnie niższą emisję tlenków azo-
tu, niż w przypadku spalania paliw kopalnych, 
co w efekcie prowadzi do ograniczenia po-
wstawania kwaśnych deszczy, odpowiedzial-
nych za niszczenie lasów i korozję materiałów 
budowlanych. Odpady poddane procesowi 
fermentacji beztlenowej są znacznie lepszym 
nawozem, niż gnojowica nie przefermento-
wana. Produkcja biogazu pozwala również na 
znaczną redukcję emisji odorów, wydziela-
nych w dużych ilościach podczas naturalnego 
rozkładu odchodów zwierzęcych, rozwożo-
nych na polach w formie nawozu naturalnego. 
Biogazownie rolnicze istniejące przy indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych mają szan-
se rozwoju praktycznie tylko w dużych gospo-
darstwach towarowych. Małe gospodarstwa 
napotkają na szereg barier, w których najwięk-
szą wydają się koszty budowy instalacji.

Aktualnie wstępnym, a jednocześnie klu-
czowym etapem w zakresie planowania przed-
sięwzięcia sektora OZE, jest uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, która 
determinować będzie jego lokalizację. Decy-
zję uzyskuje się dla przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisku 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko.<

Małgorzata Gawlikowska
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Wsi
Urząd Miejski w Łasku
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Placówką kultury koordynującą projekt 
w gminie Łask jest Biblioteka Publiczna im. 
Jana Łaskiego Młodszego w Łasku natomiast 
realizatorem całego projektu jest Łódzki Dom 
Kultury. „Kolorowa Lokomotywa” to projekt 
ekologiczno - artystyczny dla dzieci z woje-
wództwa łódzkiego, którego ideą jest stwo-
rzenie oferty w postaci programu edukacji 
ekologicznej, łączącego warsztaty artystycz-
ne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielę-
gnowania najbliższego otoczenia, skierowany 
do dzieci i młodzieży z województwa łódz-
kiego. Pierwsza edycja projektu została zre-
alizowana przez Łódzki Dom Kultury w roku 
ubiegłym i brało w niej udział 12 miast woje-
wództwa łódzkiego. 

Tegoroczna edycja „Kolorowej Lokomoty-
wy” odbywa się pod hasłem „Poznaj łódzką małą 
ojczyznę”, a jej uczestnikami są 20-osobowe 
grupy dzieci i młodzieży z 42 gmin wojewódz-
twa łódzkiego, w tym także z Łasku. Partnerami 
tej edycji projektu są: Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Cen-
tralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Instytut 
Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódz-
kiej, Fundacja „Ocalić od zapomnienia”.

 W ciągu czterech miesięcy uczestnicy tej 
edycji wezmą udział w sześciu typach warsz-
tatów, organizowanych między innymi w: Cen-
tralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi czy Politechni-
ce Łódzkiej. Nie zabraknie także konkursów. 
Wszystkie działania merytoryczne ukierunko-
wane są na stworzenie spektaklu teatralnego do 
wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autora-
mi scenariusza spektakli będą nauczyciele i ani-

Kolejnym ukwieconym miejscem będzie 
działka pomiędzy ul. Objazdową a ul. War-
szawską (przy samolocie). Na terenie dział-
ki przygotowano osiem rabat tworzących 
okrąg. Na sześciu z nich zostały posadzone: 
róże białe przekazane przez pana Krzyszto-
fa Pruskiego z Łopatek Cegielnia, róże róż-
nokolorowe od pani Jadwigi Tyks z Łopatek 
Cegielnia oraz róże o kwiatach różowych 
od pana Bogdana Papugi z Łasku. Pozosta-
łe dwie rabaty zostaną obsadzone jesienią. 
W środku rabat posadzono róże pnące, od-

9 maja br. grupa dzieci z Łasku, składająca się z uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1, wzięła udział w pierwszych warsztatach zorganizowanych w ramach 
projektu „Kolorowa Lokomotywa”, które odbyły się w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi oraz Domu Papiernika. 

matorzy kultury z placówek partnerskich z woje-
wództwa łódzkiego (ośrodki z 42 gmin), aktorami 
zaś dzieci biorące udział w projekcie. Uczestnicy 
projektu wezmą udział w warsztatach realizują-
cych ideę recyklingu, celem zajęć jest wykona-
nie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do 
przedstawienia „Ptasie radio”.

W Łódzkim Domu Kultury, w obecności 
marszałka województwa łódzkiego Witolda 
Stępnia, wiceprezesa WFOŚiGW Andrzeja Cza-
pli, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Anny 
Rabiegi, dyrektora Departamentu Kultury i Edu-

Producenci róż i w tym roku podarowali gminie krzewy na stworzenie kolejnych rabat różanych w mieście. Róże o żółtych kwiatach, 
przekazane przez pana Bogdana Papugę, posadzone zostały na nowej rabacie przy ul. Narutowicza, która jest kontynuacją 
zaprojektowanych różanek przez architekta krajobrazu panią Grażynę Ojrzyńską. 

Ulica Warszawska

UKWIEćMy różAMI ŁASK

miana powtarzająca kwitnienie, charaktery-
zująca się nasyconą czerwonokrwistą barwą 
kwiatów i obfitym kwitnieniem. Róże pnące 
przekazała pani Ewa Gajda z Gorczyna. 

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiaro-
dawcom za przekazanie krzewów. Mamy 
nadzieję, że rabaty różane będą długo cie-
szyły nasze oczy, a zapach płatków róż uno-
sić się będzie jak najdłużej.<

Ewa Krysiak-Miksa
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Wsi UM

kacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ewy 
Wasik oraz dyrektora Łódzkiego Domu Kultury 
Jacka Sokalskiego, dnia 6 maja br. zainauguro-
wano tegoroczną edycję. Podczas tego spotka-
nia porozumienia z łódzką instytucją podpisali 

dyrektorzy placówek kulturalnych z 42 gmin 
znajdujących się w 21 powiatach regionu łódz-
kiego. 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a honorowy 
patronat nad projektem objął marszałek Witold 
Stępień.

Szczegółowe informacje z działań reali-
zowanych z tegorocznej edycji „Kolorowej 
Lokomotywy” znajdą Państwo na stronie 
Łódzkiego Domu Kultury.<

I. S. 

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania
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Oświetlenie diodowe jest nie tylko tań-
sze, ale i skuteczniejsze, co potwierdzają 
porównania choćby z tradycyjnymi żarów-
kami. Te ostatnie dają światło rozproszone, 
którego część jest odbijana od powierzch-
ni. Tymczasem diody świecą kierunkowo, 
czyli znacznie efektywniej. W porównaniu 
z tradycyjnymi żarówkami są oszczędniej-
sze nawet do 90 proc., zaś świetlówkami - 
do 50 proc. 

W ostatnich latach wiele miast zdecydowało się na zainstalowanie 
oszczędniejszych lamp oświetlających ulice. Tak się stało m.in. 
w Łasku. Ale wielu rodaków poszło znacznie dalej, instalując 
w swoich domach lampy jeszcze oszczędniejsze, wykorzystujące 
technologię LED (Light Emitting Diode).

Warto jeszcze zwrócić uwagę na inną za-
letę - trwałość. Mogą służyć nawet do 100 
tys. godzin, gdy tradycyjna żarówka na sku-
tek tzw. zmowy wielu jej producentów może 
świecić tylko ok. 1 tys. godzin, lampa haloge-
nowa - ok. 5 tys. godzin, zaś świetlówka - ok. 
10 tys. godzin. Diody LED są też bardzo trwa-
łe i nawet po okresie przewidzianym przez 
producenta nadal mogą świecić, choć ich moc 
będzie stopniowo słabnąć. Nadal jednak będą 

świecić, podczas gdy tradycyjne żarówki po 
terminie żywotności najzwyczajniej zgasną 
któregoś dnia i będą się nadawać jedynie do 
wyrzucenia na śmietnik.

Niestety lampy LED są dziś jeszcze dro-
gie i nie każdy zdecyduje się na ich uży-
wanie. Dochodzi jeszcze jeden delikatny 
aspekt: jak w przypadku tradycyjnej żarówki 
mamy do czynienia z podróbkami o niskiej 
jakości, które zamiast 100 tys. godzin będą 
świecić zaledwie kilka tysięcy godzin. Co 
zatem należy robić? Wybierać renomowane 
firmy wytwarzające tego typu oświetlenie.

Jak wszystko co nowe i nowoczesne, dio-
dy LED stosunkowo powoli wypierają trady-
cyjne oświetlenie. Mają jednak tyle zalet, że 
nie należy martwić się o ich przyszłość. Już 
dziś znajdują zastosowanie nie tylko w na-
szych domach i obiektach handlowych czy 
usługowych, ale i reklamie. A ta ostatnio, jak 
wiadomo jest dźwignią nie tylko handlu...<

E. Górska

Wścieklizna jest chorobą wywoływaną 
przez wirus. Zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt w Polsce jest 
chorobą podlegającą obowiązkowi zwalcza-
nia.

Wszystkie zwierzęta stałocieplne są po-
datne na zakażenie wirusem wścieklizny, 
ale tylko ssaki pełnią rolę wektorów i rezer-
wuaru choroby w środowisku naturalnym. 
Najbardziej podatne na zakażenie wirusem 
wścieklizny są szakale, wilki, kojoty, lisy 
i niektóre gryzonie (myszy). Skunksy, szo-
py, nietoperze, króliki, krety, bydło oraz nie-
które kotowate i łasicowate wykazują wyso-
ką wrażliwość na zakażenie. Do gatunków 
o umiarkowanej wrażliwości należą psy do-
mowe, owce, kozy, konie i naczelne oprócz 
ludzi. Koty częściej niż psy ulegają zakaże-
niom wywołanym przez izolaty, pochodzące 
ze środowiska naturalnego. Młodsze zwie-
rzęta są zwykle bardziej podatne na zakaże-
nie wirusem wścieklizny niż starsze.

Choroba prawie zawsze rozwija się 
w następstwie ugryzienia przez zakażone 
zwierzę, u którego wirus znajdował się w śli-
nie. U ludzi wścieklizna rozwija się w wyni-
ku pogryzienia przez zakażone zwierzę, choć 
może również rozwijać się po przedostaniu 
się wirusa na rogówkę.

Charakterystyczne objawy wścieklizny 
u psów i kotów trwające ok 2 -3 dni to nad-
pobudliwość, lęk, odosobnienie, gorączka. 
Zwierzęta przyjacielskie stają się nieśmiałe 
lub nerwowe, szczerzą zęby, podczas gdy 

Wścieklizna

wciąż 
groźna

Każdego roku na świecie notuje się 
ponad 27000 przypadków wścieklizny 
u zwierząt. Szacowana rzeczywista liczba 
przypadków jest kilkakrotnie wyższa. 
Ocenia się, że wścieklizna wywołuje ok. 
50000 zgonów rocznie.

zwierzęta nieposłuszne stają się uległe i przy-
jacielskie. Większość zwierząt stale liże miej-
sce pokąsania, stanowiące bramę dla zakaże-
nia. Zwierzęta często unikają światła, ukry-
wając się w ciemnych miejscach, szczekają na 
wyimaginowane przedmioty, psy mogą zjadać 
różne przedmioty.

Kliniczna postać wścieklizny u ludzi jest 
podobna do choroby występującej u psów 
i kotów. Występuje gorączka, ból głowy, nie-
pokój i nadpobudliwość. Ludzie ślinią się nie-
ustannie i mają problemy z piciem wody.

Na przestrzeni lat dzięki programom 
szczepień psów i lisów, statystyki dotyczą-
ce przypadków zakażeń u zwierząt ulegają 
zmniejszeniu. Na całym świecie szczepienia 
psów i lisów stanowią najważniejszy ele-
ment kontroli zakażeń u ludzi. Ograniczenie 
występowania choroby jest możliwe dzięki 
prowadzonym na szeroką skalę szczepieniom 

u psów i kotów preparatami iniekcyjnymi 
oraz szczepieniom lisów za pośrednictwem 
zrzucanych szczepionek.

W Polsce psy powyżej 3 miesiąca życia 
oraz lisy wolno żyjące podlegają obowiązko-
wemu ochronnemu szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie, a następnie nie rzadziej niż co 
12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 

Zgodnie ze wspomnianą ustawą: „Kto 
uchyla się od obowiązku ochronnego 
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, 
a w przypadku wprowadzenia obowiązku 
ochronnego szczepienia kotów przeciwko 
wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega 
karze grzywny”.<

Elżbieta Kulczyńska
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia 

zwierząt, Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Łasku
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PodzięKowanie 
DLa STRaŻaKÓW

Następnie wszyscy udali się na plac przed 
OSP w Siedlcach, gdzie zasłużeni druhowie: 
Marcin Fraszka, Andrzej Pietrzak i Dariusz 
Wałdoch z OSP Marzenin zostali odznaczeni 
Brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”. Odznaki Strażak Wzorowy otrzyma-
li wyróżniający się druhowie z OSP Siedlce: 
Ireneusz Augustyniak, Józef Bednarek, Arka-
diusz Kaczmarek, Damian Tomaszczyk oraz 
Przemysław Marek z OSP Grabia. Osiemna-
stu strażaków-ochotników legitymujących się 
wieloletnim stażem otrzymało także odznaki 
za wysługę lat.

Strażackie święto zaszczycili swoją obec-
nością, zaproszeni goście: Andrzej Owczarek - 
senator RP, brygadier Paweł Stępień - zastępca 
łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej, Wojciech Sikora - wicesta-
rosta łaski, brygadier Piotr Rudecki - komendant 
powiatowy PSP w Łasku, gospodarze uroczysto-

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w gminie Sędziejowice, odbyły się 4 maja br. w Grabnie i Siedlcach. Obchody rozpoczęto od 
zbiórki pododdziału strażackiego wraz z pocztami sztandarowymi oraz złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy na cmentarzu 
parafialnym, a następnie uroczystej mszy świętej w intencji strażaków gminy Sędziejowice, w kościele pw. św. Wacława w Grabnie, 
celebrowanej przez ks. Wiesława Kalupę - miejscowego proboszcza. 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach

PANI BARBARZE GAWOR

z powodu śmierci

MężA

składają
Rada Gminy Sędziejowice, Sołtysi

oraz Wójt Gminy z kierownictwem i pracownikami

ści: Jerzy Kotarski - wójt gminy Sędziejowice 
oraz druh Wojciech Fraszka - prezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach. 
W święcie uczestniczyli również: sekretarz gmi-
ny Mirosław Potasiak, Wacław Ułański - prze-
wodniczący Rady Gminy Sędziejowice wraz 
z radnymi, sołtysi, a także dyrektorzy i właścicie-
le firm współpracujących z sędziejowickimi stra-
żakami, kierownicy gminnych jednostek organi-
zacyjnych, a przede wszystkim delegacje straża-
ków wraz z pocztami sztandarowymi wszystkich 
jednostek OSP gminy oraz OSP Patoki i Wygieł-
zów - z sąsiednich gmin. Uroczystość uświet-
niła Strażacka Orkiestra Dęta „DRUH” z OSP 
Sędziejowice. Nie zabrakło też członków rodzin 
strażaków i mieszkańców, którzy swoją obecno-
ścią wyrazili ochotnikom podziękowanie za cało-
roczny trud i poświęcenie. 

Zaproszeni goście w swych wystąpie-
niach docenili poświęcenie i wkład strażaków 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziejowicach 
świętowano uroczyście (6 bm.) jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Tym razem złote gody świętowali 
państwo Janina i Jerzy Kostrzewa z Lichawy.

Dostojnym Jubilatom gratulacje i życzenia długich lat wspólnego ży-
cia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu złożyli: wójt gminy Jerzy Kotarski, 
sekretarz Mirosław Potasiak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Alina Oleszczak. Parze małżeńskiej wręczono Medal „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pamiątkowy dyplom oraz kwiaty.<

AO

w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom 
i ich mienia. Wójt Jerzy Kotarski oraz prezes  
W. Fraszka podziękowali zaproszonym gościom 
za przybycie, a mieszkańcom i strażakom - za 
udział w uroczystości oraz zaprosili do świę-
towania. Następnie odbył się koncert orkiestry 
dętej z OSP w Sędziejowicach. Uroczystość 
zakończyła defilada pododdziałów i pocztów 
sztandarowych, którą poprowadził dh Tomasz 
Mielczarek - komendant gminny OSP.

Zorganizowanie uroczystości było możli-
we dzięki zaangażowaniu członków z Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sędziejo-
wicach, druhów z jednostki OSP w Siedlcach 
z prezesem Stanisławem Tokarkiem, społecz-
ności Siedlec, a także wsparciu gminy Sędzie-
jowice i sponsorów: Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Łasku, Zakładu Wędliniar-
skiego Gabrysiak w Lichawie, firmy KAWIKS 
z Patok i firmy ALMA z Sędziejowic.<

MP

złote gody 
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III Rajd Rowerowy po gminie Sędziejowice „Graj w dziedzictwo 
- śladami II wojny światowej” - w ramach ogólnopolskiej akcji 
Odjazdowy Bibliotekarz - za nami!

Z uwagi na gromadzenie, segregowanie i porządkowanie tysięcy 
zdjęć, które wciąż jeszcze spływają do GBP, poniżej prezentujemy tyl-
ko dwie fotki ze wspaniałego rajdu, który swą obecnością uświetni-
ło niemal sto osób. W najbliższych dniach, systematycznie na naszej 
stronie będą pojawiać się opracowane informacje, prezentujące kolejne 
etapy rajdu, a także działania naszych prelegentów i partnerów. Zapra-
szamy każdego dnia na nasza stronę!< BM

Opłata targowa: od 23 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe stawki 
opłaty targowej ustanowione uchwałą Rady Gminy Sędziejowice z 28 
marca 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z 7 kwietnia 2014 r. Uchwała, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, ustala zakres opłat oraz stawek od poszczególnych przed-
miotów objętych opłatą targową, zasady dokonywania opłat, wyzna-
cza inkasentów i ich wynagrodzenie za inkaso. Dzienne stawki opłaty 
targowej ustalono w następującej wysokości:
1) z ręki, kosza, torby, skrzynki, wiadra, wózka, itp. - 5 zł 
2) ze straganu, stolika, ławki - 16 zł do 4 m + 4 zł za każdy kolejny 
rozpoczęty m powierzchni 
3) z samochodu osobowego, przyczepy, wozu konnego - 12 zł 
4) z samochodu ciężarowego  - 20 zł 
5) z zajętego placu - 3 zł za każdy rozpoczęty m 
6) pozostałe nie wymienione w pkt. 1-5, w tym handel obwoźny -  
10 zł.

Do poboru opłaty uprawnieni są sołtysi na obszarze poszczegól-
nych sołectw oraz upoważnieni przez wójta gminy, pracownicy Gmin-
nej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach. Opłaty można 
również wnosić w kasie Urzędu Gminy Sędziejowice. 

(GS)

Cena wody i odprowadzenia ścieków: na sesji w dniu 28 kwiet-
nia 2014 r. Rada Gminy Sędziejowice uchwaliła nowe stawki cen 
wody i odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać od 1 czerw-
ca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Odbiorcy indywidualni zapłacą za 1 m3 wody 2,50 zł, do ceny tej 
budżet gminy dopłaci 0,16 zł, gdyż cena taryfowa wynosi 2,66 zł/m3. 
Pozostali odbiorcy w tym przedsiębiorcy zapłacą 2,66 zł/m3. 

Za odprowadzanie ścieków siecią komunalną cena dla dostawców 
indywidualnych wyniesie 5,40 zł/m3. Budżet gminy dopłaci 0,81 zł/m3 

gdyż cena taryfowa wynosi 6,21 zł/m3 . Pozostali dostawcy w tym 
przedsiębiorcy zapłacą cenę 6,21 zł/m3.<

(JG)

Tym razem tematem szkolenia były „ Ikony, czyli emocje odciśnięte 
w papierze”. Tajemniczy tytuł zachęcił do udziału w spotkaniu wójta Jerzego 
Kotarskiego oraz sekretarza gminy Mirosława Potasiaka. Uczestnicy warsz-
tatów poznali tajniki tworzenia obrazów sakralnych i świeckich. Obok Pan-
tokratora, Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Mikołaja pojawili się 
także Gustav Klimt i Alfons Mucha. Technika decoupage’u (z fr. „wycinać”) 
pozwala tworzyć doskonałe imitacje różnych stylów i dzieł. Niektórych two-
rzących tą techniką zaczęto powoli uznawać za artystów. Nawet przy pomo-
cy decoupage’u tworzyli Pablo Picasso i Henri Matisse.

 Nadgrabieńscy entuzjaści malarstwa ikonowego mogli stworzyć własną 
ikonę na wzór tych z prawosławnych cerkwi, wykorzystując do tego pozna-
ne wcześniej różne techniki zdobnicze. Powstałe dzieła niewiele różniły się 
od oryginalnych bizantyjskich ikon. 

Przed nami kolejne warsztaty. Tym razem będą to zajęcia zdobnicze ze 
szkłem i porcelaną. Zainteresowanych zapraszamy.<

JS

Spotkanie ze sztuką
To już po raz czwarty, po „Odsłonach piękna”, „Prezencie dla 
Mikołaja” i „Bożonarodzeniowych inspiracjach”, z inicjatywy 
sołtys Grabna Jolanty Siwek i Koła Gospodyń Wiejskich w tej 
wsi, przy finansowym wsparciu wójta gminy Sędziejowice 
Jerzego Kotarskiego, odbyły się warsztaty rękodzielnicze 
decoupage’u. Imprezę zorganizowano w ramach cyklu 
„Grabieńskie Warsztaty Artystyczne”. Spotkania te cieszą 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców całej gminy, ale 
przyciągają także gości z sąsiednich gmin, a nawet powiatów. 
Warsztaty prowadziła grupa pasjonatek twórczości ludowej 
zawodowo związanych z Zespołem Szkół w Marzeninie.

Nowe stawkiŚladami

II WOJNY ŚWIATOWEJ
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W województwie łódzkim oficjalnie ruszy-
ło 35 nowych szlaków – ścieżek questingo-
wych. Zostały one opracowane w ramach 
największego w Polsce projektu questingo-
wego pn. „Questing umożliwi innowacyjne 
zwiedzanie”, akronim „QUIZ”, realizo-
wanego przez trzech Partnerów: Lokalną 
Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”, Sto-
warzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz 
Fundację Rozwoju Gmin „PRyM”. 

Jednym z sukcesów projektu było zaan-
gażowanie do wspólnego działania przedsta-
wicieli różnych grup społecznych. Bowiem 
wśród jego uczestników znaleźli się zarówno 
przedstawiciele samorządów lokalnych, biblio-
tek, gminnych ośrodków kultury oraz domów 
kultury, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, 
a także nauczyciele, dzieci i młodzież oraz pa-
sjonaci turystyki, historii, znawcy lokalnych le-
gend, łamigłówek matematycznych, rymowa-
nek i łamańców językowych, którzy podczas 
warsztatów, przy ogromnym zaangażowaniu, 
pracowali nad stworzeniem tej innowacyjnej 
formy zwiedzania województwa łódzkiego. 

Warto nadmienić, iż w ramach realizowa-
nego projektu powstało 35 tras questingowych, 
na obszarze 32 gmin (łącznie 112 km nie-
oznakowanych szlaków turystycznych w wo-
jewództwie, w tym 72 km na obszarze LGD 
„Dolina rzeki Grabi” - powiat łaski, pabianicki 
i bełchatowski. 

Inauguracja otwarcia szlaków odbyła się 
23 kwietnia 2014 r. w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „Dolina Koni” w Dłutówku (po-
wiat pabianicki). Na konferencji prezentującej 
12 tras na terenie LGD „Dolina rzeki Grabi”, 
obecny był marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień, który objął nad tym wydarze-
niem honorowy patronat. 

Podczas spotkania odbyła się prezentacja 
nowych szlaków, multimedialny pokaz działa-
nia aplikacji na urządzenia mobilne oraz przej-
ście fragmentu dłutowskiego questu „Historia 
na ścieżkach natury”. 

A co to są guesty? To nieoznakowane szla-
ki turystyczne, którymi można wędrować, ko-
rzystając z ulotek lub aplikacji na urządzenia 

mobilne w systemie iOS oraz Android. Aplika-
cja jest innowacyjnym rozwiązaniem, wspie-
rającym questing w tradycyjnej postaci. Aby 
przejść trasę wybranego questu należy wydru-
kować ze strony projektu: www.quiz.questing.
pl, ulotkę lub pobrać bezpłatną aplikację na te-
lefon, na której wskazane jest miejsce rozpo-
częcia trasy, a na końcu naszej wyprawy czeka 
ukryty... skarb. 

Wierszowane wskazówki wytyczają trasę, 
a do jej ukończenia potrzebne jest rozwiązanie 
szeregu zadań i zagadek. Dzięki temu pozna-
wanie ciekawych miejsc jest bardziej atrak-
cyjne i lepiej zapada w pamięć. – Chcemy dać 
turystom szanse na aktywne spędzenie czasu, 
ale też pozwolić im na samodzielne docieka-
nie historii, bliski kontakt z przyrodą i lepsze 
zrozumienie otaczającego nas świata – mówił 
marszałek Witold Stępień, podczas oficjalnej 
inauguracji szlaków.

Wytyczone trasy pokazują mniej znane wa-
lory ziemi łódzkiej: przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe. Na przykład w Buczku, poznamy 
całą jego historię w queście zamkniętą. Histo-
rię niesamowitą, sięgająca czasów „potopu” 
szwedzkiego: 
 …W 1655 podczas Potopu Szwedzkiego
Kiedy wrogie wojska dotarły już do miejsca tego,
Ludność Buczka skryła się w kościele…
Do dziś po kulach z muszkietów dojrzysz śladów wiele.
Na południowej ścianie zobaczyć je możesz – 
Popatrz, jak zraniły owo miejsce Boże.” 

Widawa zaciekawi nas niesamowitymi le-
gendami, a Łask opowie historię w tablicach 
ujętą. Natomiast drużbicki quest prowadzi 
przez ostępy pełne wiekowych drzew. W Sę-
dziejowicach powędrujemy „Śladami Powsta-
nia Styczniowego”, w Dobroniu zapraszamy 
do poznania legendy drewnem pisanej, a w Ze-
lowie pójdziemy trasą Braci Czeskich, poznając 
zwyczaje, tradycje i religię społeczności cze-
skich kolonistów, którzy w początkach XIX w. 
osiedlili się w miasteczku. – Każda trasa jest 
wyjątkowa, bo pokazuje walory i atrakcje cha-
rakterystyczne dla konkretnego miejsca – po-
wiedziała Anna Doliwa – prezes zarządu LGD 
„Dolina rzeki Grabi”. 

Dzięki questom zdobywamy wiele cen-
nych informacji dotyczących danej miejscowo-
ści lub postaci z nią związanych. Przykładem 
może być quest po gminie Wodzierady, który 
przytacza anegdoty z życia jednej z najbardziej 
znanych polskich pisarek:
Barbara i Lucjan Niemyscy, do wojny tutaj żyli,
ze znanych osób pisarkę Marię Dąbrowską gościli.
To tu Maria prace polowe w Piorunowie poznała,
w powieści „Noce i dnie” skrzętnie je opisywała.”
(fragment questu „Śladami niejednej tajemnicy 
Piorunowa i Przyrownicy”).

Ponadto poprzez połączenie nauki z zaba-
wą, questy stanowią doskonałe narzędzie, po-
mocne w edukacji regionalnej oraz podczas or-
ganizacji szkolnych wycieczek. 

Opracowano też questy transgraniczne. 
Praca nad nimi była nie lada wyzwaniem, gdyż 
dotychczas jeszcze nikt nie pokusił się o reali-
zację tras, które swym przebiegiem łączyłyby 
obszar kilku gmin. Te wyjątkowe questy po-
wstały na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi”, 
gdzie utworzono 2 trasy transgraniczne rowe-
rowe: „Szlakiem gminnych legend” oraz „Lot-
niczymi historiami”. I zupełna nowość - quest 
samochodowy - „Ukryte młyny Grabi”, które-
go ponad 30-kilometrowa trasa (Sędziejowice 
– Ldzań), łączy wyjątkowe zabytki techniki, 
jakimi są dawne młyny wodne wzdłuż biegu 
rzeki Grabi - niektóre z nich - nawet z końca 
XIX wieku. Wbrew pozorom quest nie został 
poprowadzony głównymi drogami, lecz od-
wrotnie, dzięki czemu ukazuje niesamowite 
zakątki i miejsca, przez które biegnie.

Dla śmiałków, którzy mają w planach prze-
mierzyć wszystkie 35 questów, mamy ALBUM 
KOLEKCJONERSKI I ODZNAKI: Poszuki-
wacz, Tropiciel, Odkrywca i Zdobywca. 

Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno 
w poszczególnych stopniach, rozpoczynając 
od stopnia Poszukiwacza. O przyznanie od-
znaki może ubiegać się każdy, kto wykaże się 
zaliczeniem odpowiedniej ilości questów. Pod-
stawowym dowodem odwiedzenia danego qu-
estu jest uzyskanie odcisku pieczęci – skarbu 
na karcie (ulotce) danej wyprawy lub dyplomu 
(aplikacja mobilna). Odznakę w poszczegól-
nych stopniach zdobywa się poprzez odwie-
dzenie następującej liczby questów: 

Questing – sposób na 

odkrywanie Łódzkiego

Szczegóły znajdują się w Regulaminie 
Przyznawania Odznaki Odkrywcy na stro-
nie: www.quiz.guesting.pl oraz https://www.
facebook.com/pages/LGD-Dolina-rzeki-Gra-
bi/586460538118979

Zapraszamy na ścieżki questingowe – od-
kryjmy wspólnie walory turystyczne i nasze 
dziedzictwo kulturowe. Do zobaczenia na szla-
ku…

Tekst: LGD „Dolina rzeki Grabi”, 
www.dolinagrabi.pl
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BURmiSTRZ ŁASKU OGŁASZA

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 1 lipca 2014 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 23 czerwca 2014 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

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przewidzianych do zabudowy garażami wraz z ułamkową 
częścią działki podjazdowej, położonych w Łasku, obręb 19 przy ul. Karpińskiego, oznaczone numerami :

nr 501/11 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10
cena wywoławcza - 3.631 zł - wadium w wysokości - 364 zł

nr 501/12 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10
cena wywoławcza - 3.631 zł - wadium w wysokości - 364 zł

nr 501/13 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10
cena wywoławcza - 3.631 zł - wadium w wysokości - 364 zł

nr 501/24 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10
cena wywoławcza - 3.631 zł - wadium w wysokości - 364 zł.

Są to ostatnie 4 działki przewidziane pod budowę garaży.
Przetarg odbędzie się 6 czerwca 2014 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności”. 

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania.
Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr SR1L/00029231/5 i SR1L/00058772/1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask 
Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 29 maja 2014 r. włącznie. 

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

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu 
osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście 

lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub 
za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Osoba wygrywająca przetarg, 
po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 

własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.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
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Niestety w gminach powiatu nastąpił wzrost bezrobocia: w Widawie o ponad 11 proc., Sę-
dziejowicach - o prawie 3 proc, a w Buczku - 1,6 proc. W stosunku do 2012 r. wzrosła też liczba 
długotrwale bezrobotnych, wśród których znajdują się osoby głównie w wieku 45-59 lat. W grupie 
długotrwale bezrobotnych najwięcej jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33 
proc.) oraz gimnazjalnym (30 proc.), osób z dyplomami wyższych uczelni jest tylko 6 proc.

Sporo bezrobotnych mieszka na wsi. Najwięcej poszukujących pracy jest w wieku 18-34 lata, 
z wykształceniem głównie gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym. Poszukujący pracy na wsi 
legitymują się najczęściej niewielkim stażem.

Powiat łaski po wojnie trapiło bezrobocie 
wśród kobiet, teraz jest ono również duże, ale 
nie tak bolesne jak niegdyś. Wśród zarejestro-
wanych bezrobotne kobiety stanowią 48 proc., 
dominują panie w wieku 25-34 lata oraz 45-59 
(łącznie prawie 60 proc.).

Niepokoić może fakt, że aż ponad 3,5 tys. 
osób zaliczonych jest do pozostających w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy - są to głównie 
osoby długotrwale bezrobotne, a także bez wy-
kształcenia średniego, wiele kobiet nie ma żad-
nych kwalifikacji zawodowych. Niestety, do 
PUP napływa bardzo dużo takich osób, w 2013 r. 
tylko trzecia ich część znalazła zatrudnienie.

Powiat łaski jest w szczególnej sytuacji, bo 
na skutek przemian społeczno-gospodarczych 
po 1989 roku upadło tu wiele znaczących firm, 
co radykalnie zmniejszyło rynek pracy, a ostat-
nie lata też raczej nie obfitują w tworzenie no-
wych stanowisk. W ubiegłym roku Powiatowe-
mu Urzędowi Pracy udało się pozyskać nieco 
ponad 1 tys. miejsc pracy, tj. o 3,3 proc. więcej 
niż rok wcześniej, głównie w następujących 
zawodach: robotnik gospodarczy, szwaczka, 
sprzedawca, techniki prac biurowych, sprzą-
taczka). Choć zorganizowano sporo giełd pracy 
dla pracodawców, efekt ich był raczej niewiel-
ki. Dla poszukujących swojego miejsca na ryn-
ku pracy przydatne były szczególnie różnorod-
ne szkolenia (dla 95 osób) i kursy. W projek-
cie dofinansowywanym przez Unię Europejską 
„Od bierności do aktywności” w ubiegłym roku 
wzięło udział 240 osób, w tym prawie połowa 
w wieku do 25 lat. Projekt zakończyło ponad 
230 osób, spośród których 52 otrzymały środki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ze środków państwa organizowano też 
półroczne staże, prace interwencyjne i roboty 
publiczne - łącznie dla prawie pół setki osób. 
Przydatne były zapewne również różnorodne 
formy doradztwa zawodowego dla prawie 12 
tys. osób.

Odnotujmy jeszcze, że z Funduszu Pracy 
i EFS w ubiegłym roku wydano łącznie ponad 
11,6 mln zł, tj. o prawie 29 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Znaczącą kwotę stanowiły zasiłki 
dla bezrobotnych (5,8 mln zł).

Jakie wnioski płyną z tego podsumowania 
roku 2013? - pytamy dyr. PUP w Łasku Jacka 
Pałuszyńskiego. 

- Przede wszystkim w naszym powiecie 
wciąż za dużo jest bezrobotnych z kwalifikacja-
mi niedostosowanymi do potrzeb zgłaszanych 
przez pracodawców, zbyt wiele jest też osób 
bez lub z krótkim stażem, podobnie jak w in-
nych regionach zbyt dużo jest również bezro-
botnych powyżej 50 roku życia. Niepokoi także 
wysokie ukryte bezrobocie na wsi oraz trudna 
sytuacja absolwentów niektórych szkół kształ-
cących w zawodach nie gwarantujących zna-
lezienia zatrudnienia. Obserwuję ponadto zbyt 
małą aktywność zawodową niepełnosprawnych 
osób bezrobotnych.

Jaki jest sposób na rozwiązanie wielu 
z tych problemów? Z pewnością zwiększenie 
nakładów finansowych na walkę ze skutkami 
bezrobocia, ale i dostosowywanie kierunków 
szkolenia do potrzeb rynku pracy i poprawa ko-
munikacji między pracodawcami i PUP.<

(P)

Przy grobie żołnierzy Września
To bardzo cenna fotografia, gdyż potwierdza, że Polacy zawsze potrafili docenić krew przelaną 

w obronie ojczyzny. Zdjęcie zostało wykonane we wrześniu 1939 roku na łaskim cmentarzu przy 
mogile żołnierzy poległych w niedawnych walkach z hitlerowskim najeźdźcą. W pierwszych dniach 
września 1939 r. w Łasku i okolicy poległo i zostało rannych sporo naszych żołnierzy, kilku z nich, 
m.in. zmarli z powodu odniesionych ran w tutejszym szpitalu, spoczęło na cmentarzu parafialnym.

Widoczni na zdjęciu łaskowianie to przyszli żołnierze konspiracji, kontynuatorzy patriotycznych 
tradycji bojowników Września. Przy okazji prośba do Czytelników „Panoramy”: kto znajduje się na 
fotografii? Prosimy o listy i telefony w tej sprawie (tel. 603-505-131).<

(Saw)

Na 

Powiat łaski należy w województwie do grupy najbardziej trapionych 
przez bezrobocie. Nie dziwi zatem, że w ciągu całego 2013 roku 
odnotowano minimalny spadek bezrobocia w powiecie łaskim. W końcu 
ubiegłego roku zarejestrowanych było 3769 bezrobotnych, w tym 1816 
kobiet. W końcu listopada stopa bezrobocia wynosiła 18,5 proc. Aż 831 
osób zarejestrowano w PUP po raz pierwszy, byli to głównie sprzedawcy 
i szwaczki, ale i technicy ekonomiści, mechanicy samochodów osobowych 
i krawcy. Pracy poszukiwali też technicy mechanicy i elektronicy oraz 
specjaliści ds. marketingu i handlu.

bOLESNE 
bezroboCie



Program uroczystości:
Powitanie przybyłych gości
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 
Janowi Sztaudyngerowi
Wystąpienia okolicznościowe
Prezentacja tomiku wierszy o wsi
Występ artystyczny z udziałem poety satyryka 
Andrzeja Poniedzielskiego
Wystawa twórczości poety
Festyn rodzinny
 Krzysztof Nowakowski

PS Część informacji do artykułu uzyskałem 
dzięki uprzejmości syna poety profesora Jana 
Jacka Sztaudyngera

Jan Izydor Sztaudynger (1904-1970), 
był poetą, satyrykiem, teoretykiem lalkar-
stwa, tłumaczem i zbieraczem, dr filozo-
fii. Z wykształcenia filolog. Po burzliwym 
okresie okupacji hitlerowskiej (aresztowa-
ny przez Niemców i umieszczony w obo-
zie, potem brał udział w tajnym naucza-
niu) pracował w resorcie kultury i sztuki, 
następnie przeniósł się do Łodzi, a potem 
Szklarskiej Poręby (1947 r.) i Zakopane-
go (1955 r.). Jako eseista debiutował już 
w 1923 r., dwa lata później ukazał się jego 
debiutancki tomik poezji „Dom mój”. 
W 1954 r. do rąk czytelników trafił tomik 
fraszek „Piórka”. Pisał też wiersze dla 
dzieci. Prowadził prace badawcze dotyczą-
ce teatru lalkowego, redagował periodyki 
dotyczące tej tematyki. Jego fraszki wciąż 
cieszą się olbrzymią popularnością, o czym 
świadczą liczne wznowienia książek Sztau-
dyngera. O spuściznę literacką dba szcze-
gólnie jego córka Anna Sztaudynger-Kali-
szewicz.

Był pasjonatem natury i miłośnikiem 
mało znanych a urokliwych miejsc w Pol-
sce. Lubił wędrówki nad Pilicą, w cen-
trum Łodzi zbierał… grzyby, wypoczywał 
w mało znanej podłaskiej Kopyści.<

maj 2014 r.

Mieszkał głównie w Poznaniu, Szklarskiej 
Porębie, Łodzi i Zakopanem. Jego utwory cie-
szą się niesłabnącą popularnością. Potwier-
dzają to wysokie nakłady książek, wydawa-
nych głównie przez Wydawnictwo Literackie. 
Po śmierci Sztaudyngera ukazało się więcej 
jego książek niż za życia (35 z 69 książek, nie 
licząc wznowień).

Fraszki Sztaudyngera weszły do języka 
polskiego, często w oderwaniu od nazwiska 
autora. W zbiorze cytatów i sentencji Markie-
wicza i Romanowskiego ,,Skrzydlate słowa”, 
PWN znalazło się ponad 80 jego utworów. 
Rośnie liczba wyszukiwań Jana Sztaudyngera 
w internecie (aktualnie ponad 150 tys.). Skąd 
tak duża, niesłabnąca popularność utworów 
Sztaudyngera? Odpowiedzi doszukujmy się 
we fraszce:

Słowa kunsztowne, słowa piękne bledną,
Wobec prostego, które trafia w sedno.

Te proste słowa nigdy nie były pierw-
szymi z brzegu. Każda fraszka miała kilka, 
a czasami kilkanaście wersji, w dążeniu do 
coraz prostszej, coraz bardziej klarownej 
i zwięzłej formy. Sztaudynger kierował swo-
je utwory do czytelników wrażliwych jak we 
fraszce: 

W miłości właśnie cenię niedoświadczenie.
Miłość jest kunsztem, miłość jest wzruszeniem.

Pisał również:

Moje życiowe plany.
Kochać i być kochanym.

Dzięki temu, że ludzi wrażliwych i kocha-
jących zawsze będzie wielu, wielu będzie rów-
nież czytelników Sztaudyngera.

Jak pisał o poecie Tadeusz Nyczek, utwo-
ry Sztaudyngera są ,,Lekkie jak piórka, mienią 
wszelkimi barwami słów, bawią paradoksami, 
grą znaczeń i przeinaczeń”.

Twórczość poety i tematykę jego utworów 
można odczytać w fraszce zatytułowanej ,,Jeśli 
w ogóle” 

Jeśli w ogóle jestem poetą .
To dzięki kwiatom, grzybom, kobietom.

8 czerwca 2014 roku przed Domem Lu-
dowym w Kopyści zostanie odsłonięta tabli-
ca upamiętniająca Jana Sztaudyngera i jego 
twórczość inspirowaną tą wsią i jej miesz-
kańcami.

Kopyść, jedno z sołectw gminy jest po-
łożone w odległości około 4 km od Łasku, 
w pobliżu rzeki Grabi i niewielkich lasów. 
Prawdopodobnie te lasy i grzybobranie do-
prowadziły Sztaudyngera najpierw do pobli-

jan SzTaudYnger po 60 laTach W KopYści

skiej stacji kolejowej Borszewice, a potem 
do Kopyści. W pierwszej połowie lat 50-tych 
XX wieku poeta wraz z rodziną spędzał tu 
wakacje. Będąc zapalonym grzybiarzem, 
swój pobyt we wsi często przedłużał do paź-
dziernika. 

Dzięki uprzejmości rodziny poety udało 
nam się dotrzeć do utworów, które powsta-
ły w Kopyści. Część utworów była do tej 
pory niepublikowana, są to: Pogwarka o Ko-
pyści, Letniczka, Kałuża, Babie lato, Wieś 
ukwiecona, Aksamit, Sianokosy, Pochwa-
ła gruszy, Indyczka, Grzyby i panny, Dyry-
gent przyrody, Gdy wieczór, Kwiaty leśnych 
ustroni oraz Majówka nad Grabią. Utwory 
publikowane znajdują się w wydaniu Jana 
Sztaudyngera ,,Piórka prawie wszystkie” 
w rozdziale ,,fraszki wiejskie i leśne” oraz 
tomiku ,,Łatki na szachownicy” wydanym 
przez Wydawnictwo Łódzkie. 

Tomik utworów Jana Sztaudyngera, któ-
ry się ukaże na początku czerwca br., bę-
dzie zatytułowany ,,Pogwarki o Kopyści”. 
Jest obiektem dużej inspiracji poetyckiej. 
Poeta spędzając wakacje w Kopyści podzi-
wiał piękno przyrody, lasów, bogactwa fauny 
i flory i bardzo dobrze się czuł wśród miesz-
kańców, czego odzwierciedleniem jest frag-
ment tego utworu: 

,,…Wieś jest dumna, bo nie ma 
u siebie złodziei,

Chyba owoc do czyichś palców się przyklei.
Chyba kwiat? - Chłopcy pannom 

pocałunki kradną, 
Ale jak tu nie ukraść, kiedy panna ładną.

I czy tu można mówić o kradzieży,
Gdy samej pokrzywdzonej na stracie zależy”.

Twórczość Sztaudyngera cechuje wrażli-
wość na piękno człowieka, najbliższej przy-
rody często niedocenianej. Z takiej postawy 
wobec natury i mieszkańców zrodziły się 
wiersze o wsi. Czytelnik znajdzie w nich tro-
skę o uchwycenie minionej chwili, która zapi-
sana wydaje się trwać i żyć nie tracąc swojego 
piękna i wyjątkowości.

Ilustracje do tomiku wierszy o Kopyści 
wykonał sieradzki artysta malarz Aleksy No-
wak, który współpracuje z Łaskim Domem 
Kultury.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Ko-
pyści i Społeczny Komitet Obchodów Uro-
czystości 110 rocznicy urodzin Jana Sztau-
dyngera, którzy są organizatorami uroczysto-
ści, oraz burmistrz Łasku zapraszają miesz-
kańców gminy Łask oraz powiatu i sympaty-
ków twórczości poety na jubileuszową uro-
czystość, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 
br. o godzinie 15 przed Domem Ludowym 
w Kopyści. 

Jan Sztaudynger urodził się w Krakowie 28 kwietnia 1904 roku. 
Zmarł również w Krakowie 12 września 1970 roku. W 2014 roku 
mija zatem 110 lat od jego urodzin.
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Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze

Małowiejski kierował urzędem do momen-
tu odzyskania przez nasz kraj niepodle-
głości, potem zastąpił go p. Kaczorowski 
z Sieradzkiego, a jego następcą był Bole-
sław Targowski.

W 1927 roku Łask posiada 4890 miesz-
kańców, w tym 2308 mężczyzn i 2582 ko-
biet (do miasta nie był włączony tzw. Łask 
Kościelny). Gdy cztery lata później naczel-
nik B. Targowski przeniesiony zostaje na po-
dobne stanowisko do innego miasta, czaso-
wo zastępuje go u nas specjalnie delegowa-
ny z Piotrkowa urzędnik Woźnicki. Po nim 
oficjalnie obowiązki naczelnika pełni Adam 
Kaczanowski, gdy awansuje do Łodzi (1931 
r.), zastępuje go Aleksander Mantaj - pierw-
szy w dziejach łaskiej poczty Niemiec - jak 
to podkreśla autor kroniki. Mantaj jednak po 
pewnym czasie zawieszony zostaje w obo-
wiązkach i na jego miejsce przysłany zosta-
je tzw. członek komisji lotnej Ministerstwa 
Poczt w Warszawie inspektor Wójcik.

 W latach trzydziestych zmian kadro-
wych jest znacznie więcej. W 1934 roku na-
czelnikiem urzędu zostaje Stanisław Dobro-
wolski (z UP w Zelowie), który dwa lata póź-
niej przenosi Urząd z ul. Piłsudskiego 46 na 
ul. Narutowicza 1. Rok później naczelnikiem 
zostaje Wacław Kędzierski (wcześniej szef 
UP w Zduńskiej Woli).

Jest rok 1939. Łask liczy ok. 9000 miesz-
kańców, w tym połowę stanowią Żydzi. Mia-

sto, które cechuje raczej stagnacja, posiada 
trochę drobnego przemysłu i zakładów rze-
mieślniczych. W funkcjonowaniu poczty 
w tym czasie wielką rolę odgrywa kolej, któ-
ra jeszcze przed I wojną światową praktycz-
nie wyeliminowała transport przy pomocy 
bryczek i dyliżansów. Jednak w przypadku 
Łasku dworzec kolejowy znajduje się daleko 
od centrum miasta, dlatego trzeba było zor-
ganizować sprawny transport między Urzę-
dem Pocztowym i dworcem. W latach 1920-
1939 zajmował się tym Leon Żwański.

Gdy 1 września 1939 roku wybucha II 
wojna światowa, Łask przeżywa gehen-
nę. Uciekinierzy z Wielunia i innych przy-
granicznych miast tłoczą się w centrum 
i na drogach wiodących w kierunku Łodzi 
i Piotrkowa. Do 3 września w Łasku znaj-
duje się punkt zborny ewakuowanych urzę-
dów z miejscowości począwszy od Błaszek. 
„Cały Urząd zawalony był gotówka (pozo-
stałości kasowe), przesyłkami poczt i ludźmi 
uciekającymi w popłochu”. 3 września ewa-
kuowano Urząd samochodem do pobliskiej 
Łodzi. Zabrano pieniądze, przesyłki, a także 
kilka osób, łącznie z naczelnikiem.

Podczas wojny obronnej w 1939 roku 
Łask zbytnio nie ucierpiał, spalonych zosta-
ło jedynie kilka domów. Gdy przewaliła się 
machina wojenna, ci którzy wcześniej ucie-
kli w kierunku Łodzi czy Warszawy, zaczy-
nają powracać, ale rządy okupanta nie wróżą 

niczego dobrego. Pod koniec wrześnie hi-
tlerowcy uruchamiają pocztę, obsadzając ją 
głównie swoimi żołnierzami. Potem stopnio-
wo na niższe stanowiska angażują Polaków. 
Naczelnikami są kolejno: Kusche - Niemiec 
z Rzeszy, a potem Richard Schultz.

W okresie okupacji hitlerowskiej wszyst-
kie placówki powiatu podlegają urzędowi 
pocztowemu w Łasku, a ten z kolei - dyrekcji 
w Poznaniu. Wszystkie placówki terenowe 
obsadzone są przez Niemców. Łaska pocz-
ta dysponuje 4 dużymi autobusami, które 
kursują na trasach: Łask-Zelów-Bełchatów, 
Łask-Szczerców, Łask-Widawa, wożąc za-
równo pasażerów jak i pocztę. Przesyłki na 
dworzec kolejowy dowozi prywatny wozak. 
Uszkodzenia linii telekomunikacyjnych usu-
wa jeden monter dysponujący specjalnym 
pojazdem.

 Warto zatrzymać się na moment przy 
wspomnianych naczelnikach łaskiej pocz-
ty. Kusche pochodził z Saksonii, był kato-
likiem, Polaków traktował poprawnie. Gdy 
zmarł jego syn, wyjechał na pogrzeb i już nie 
powrócił. Opuszczając Łask przeklinał woj-
nę i hitlerowców.

Z kolei Richard Schultz, starszy Nie-
miec, z zawodu inżynier, pochodził znad 
Odry. Jego żona pochodziła z Poznańskiego 
i z pracownikami rozmawiała po polsku. Nie 
wywyższała się, nie terroryzowała Polaków. 
Jej mąż doprowadził do wielkiego remontu 
i modernizacji siedziby poczty, m.in. zało-
żono kanalizacje z filtrami, studnię motoro-
wą, ułożono parkiety, wybetonowano posze-
rzony dziedziniec. Nocą z 15 na 16 stycznia 
1945 roku Schultz ewakuował pocztę, wy-
wożąc gotówkę, przesyłki, znaczki, rekwi-
zyty imienne, kasetki. Wraz z pracownikami 
poczty z całego obwodu rankiem 16 stycznia 
wyruszył w kierunku Poznania. Ich uciecz-
kę obserwowali Polacy, m.in. ekspedient Jan 
Żwański i urzędnik Flisiński. Gdy ten pierw-
szy zaproponował Schultzowi by pozostawił 
klucze, ten wręczył Polakowi jedynie klucze 
od urzędu, zaś te od kasy obiecał pozostawić 
w dyrekcji w Poznaniu, czego jednak nie zro-
bił.

Podczas tego odjazdu Flisiński zapropo-
pował Niemcowi, by przyjechał za trzy mie-
siące zobaczyć, jak się tutaj rządzą Polacy, 
na co Schultz miał odpowiedzieć: „Wy się 
gospodarzyć nie umiecie, ja dla was przykry 
nie byłem”. 

20 stycznia 1945 roku Łask odzyskuje 
wolność. Siedzibę poczty zajmuje organizu-
jąca się Milicja Obywatelska wraz z przed-
stawicielami Armii Czerwonej. Trwa bałagan 
po przejściu frontu, na razie nikt z pracowni-
ków nie zgłasza się do służby.<

W książce znalazły się biogramy m.in.: 
Tadeusz Bala, Jana Błęckiego, Mirosława 
Bogusa, Maksymiliana Dąbkowskiego, Jana 
Fabisiaka, Józefa Kaflaka, Ryszarda Książ-
czyka, Marii Najgebauer, Włodzimierza No-
wickiego, Andrzeja Sobieraja, Zenona Strzel-
czyka, Sławomira Tralewskiego, Włodzimie-
rza Walczaka, Zdzisława Wegenko, Henryka 
Wesołego, Józefa Wojtackiego, Jadwigi Zajdy 
i Zygmunta Zastróżnego.

„Poczet” Witaszczyka - ciąg dalszy
Do rąk czytelników trafił II tom „Pocztu 
znanych postaci Ziemi Łaskiej” pióra 
znanego działacza kulturalnego, pedagoga, 
autora wielu publikacji o grodzie nad 
Grabią - Jerzego Witaszczyka. Książka 
zawiera 109 biogramów, które nie znalazły 
się w części pierwszej wydanej w 2010 r. 
Autor z powodu choroby nie mógł wcześniej 
wydać II tomu, choć właściwie był on już 
przygotowany kilka lat wcześniej. Dzięki 
małżonce Marioli i przyjacielowi Feliksowi 
Dębkowskiemu podjęty trud autora 
doczekał się pomyślnego finału.

Książkę przygotowało wydawnictwo „In-
trograf” z Łasku.< RP
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II 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, n/w nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Nieruchomości oznaczone są działkami:
- nr 316/8 o pow. 1010 m2, cena wywoławcza 31.700 zł, wadium 3.200 zł
- nr 316/9 o pow. 987 m2, cena wywoławcza 29.200 zł, wadium 3.000 zł
- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 30.500 zł, wadium 3.100 zł
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 33.500 zł, wadium 3.400 zł

 
 Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na rachunek: 
BANK PEKAO S. A. O/Łask 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 16 czerwca 2014 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. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

BURmiSTRZ ŁASKU OGŁASZA

BURmiSTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie, w obrębie 5, 

przy ul. Swojskiej, przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne oznaczonych numerami:
 

 nr 280/1 o powierzchni 1300 m2, SR1L/00002692/9
 cena wywoławcza - 136.900 zł - wadium w wysokości - 13.690 zł 

 nr 280/2 o powierzchni 1300 m2 , SR1L/00002692/9
 cena wywoławcza - 136.900 zł - wadium w wysokości - 13.690 zł 

 Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro , pok. nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kolumnie 
pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 15 września 2010 r. 

uchwałą nr L/527/10 w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto 
gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 29 maja 2014 r. włącznie.

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

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, 
a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów 

do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). 
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa 

współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż na 3 dni przed dniem 

zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

Za term płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758). Nabycie gruntów przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania 

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy w/w ustawy. 
Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

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

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip,lask.pl
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Główną nagrodę: jednodniowy pobyt dla rodziny w termach unie-
jowskich dla najlepszej sztafety rodzinnej, ufundowaną przez Jacka 
Saryusz- Wolskiego, zdobyła rodzina Adamczyków - Rafał, Filip i Mi-
kołaj. II miejsce zajęła rodzina Zwolińskich - nagroda to piękna lampa 
ufundowana przez hurtownię Elektryk Andrzeja Staniuchy. III miejsce 
było udziałem rodziny Budzyńskich, która otrzymała karnet na pływal-
nię w Łasku. 

Nagrody najlepszym sztafetom rodzinnym wręczyli europoseł Jacek 
Saryusz-Wolski, senator Andrzej Owczarek i burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek. 

W konkurencjach indywidualnych wystartowało wielu młodych pły-
waków, dla których był to pierwszy w życiu start w wyścigach pływac-
kich. Miejsca medalowe w poszczególnych kategoriach wiekowych za-
jęli: 

rocznik 2007 i młodsi dziewcząt: I miejsce - Lena Pietrzak, II - Ju-
styna Jarczyńska, III - Dominika Kaźmierczak. Chłopcy: I miejsce - 
Wiktor Nowak, II - Jakub Jaryszek, III - Mateusz Banaś.

rocznik 2006 dziewcząt: I miejsce Wiktoria Pawłowska, II - Justyna 
Sagan, III - Natalia Jeżak. Chłopcy: I miejsce - Michał Kępa, II - Woj-
ciech Pokorski, III - Mateusz Borowski.

rocznik 2005 dziewcząt: I miejsce - Otylia Lipowska, II - Magdalena 
Kowal, III - Gabriela Jarzyńska. Chłopcy: - I miejsce - Alan Budzyński, 
II - Marcel Piszczała, III - Bartłomiej Tosik.

rocznik 2004 dziewcząt: I miejsce - Zuzanka Sysio, II - Oliwia Ła-
komiak, III - Klaudia Rosińska. Chłopcy: I - miejsce - Adrian Piekarz, 
II - Jakub Widawski, III - Jakub Derbich.

rocznik 2003 dziewcząt: I miejsce - Martyna Jasińska, II - Nikola 
Błażejewska, III - Paulina Żyła. Chłopcy: I miejsce - Jakub Lewandow-
ski, II - Adam Berbelski, III - Szymon Derbich.

pod patronatem europosła jacka Saryusz-Wolskiego

Zawody „PŁYWAJMY RAZEM” 
Po raz 10. od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej odbyły się w Łasku zawody pływackie „Pływajmy 
razem”, w których wzięło udział ponad 100 młodych pływaków i 14 trzyosobowych rodzin. 

rocznik 2002 dziewcząt: I miejsce - Karolina Chwiałkowska, II - We-
ronika Sawicka, III - Karolina Zabawińska. Chłopcy: I miejsce - Mikołaj 
Adamczyk i Filip Paprocki, II - Wojciech Rajczak, III - Narcyz Pyrek.

rocznik 2003 I miejsce - Maja Kalupa, II - miejsce Domonika Pokor-
ska, III - Artur Jaros.

Zawody zorganizowało Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku wraz 
z klubem pływackim Wodnik.<



WAŻNIEJSZE IMPREZY W CZERWCU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa pokonkursowa prac 
dzieci z SP w Okupie czerwiec BP w Sieradzu filia 

w Łasku 
BP w Sieradzu filia 

w Łasku 

2.
Wystawa fotograficzna 
Stowarzyszenia Miłośników 
Lotnictwa Ziemi Łaskiej

czerwiec - 
lipiec BP w Łasku

BP w Łasku, 
Stowarzyszenie 

MLZŁ

3.
„Łask - fotografie z lat powo-
jennych” - wystawa i promocja 
albumiku fotograficznego

czerwiec
Muzeum Historii 
Łasku (Plac 11 
Listopada 7)

BP w Łasku, TPZŁ

4. Wystawa sekcji malarskiej 
UTW w Łasku 2-30 ŁDK ŁDK

5. XX Festiwal Artystyczny 
Przedszkolaków „Bąbel 2014” 4 ŁDK ŁDK 

6.
Międzypowiatowe potyczki 
matematyczne uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów

6 PG nr 1 w Łasku OPRU „Asymptota”

7. XVIII Jarmark Łaski  7
teren rekreacyjny 

przy 
ul. Narutowicza 28

gmina Łask

8. Obchody 110 rocznicy urodzin 
Jana Sztaudyngera 8 Dom Ludowy  

w Kopyści

Społeczny Komitet 
Organizacyjny, Sto-
warzyszenie Kobiet 

Wiejskich w Kopyści 

9.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Prawosławie. Cerkiew. Ikona” 
wygłosi ks. Jakub Dmitruk

10 ŁDK ŁDK

10. Bookcrossing - 
czyli uwalnianie książki 12 BP w Sieradzu filia 

w Łasku 
BP w Sieradzu filia 

w Łasku 

11. III Rodzinny piknik Integracyjny 13 SOSW w Łasku SWRON  
„Krąg Dobrych Serc”

12. Ogólnopolski Głos Profilaktyki 14 teren przed ŁDK KPP w Łasku,  
gmina Łask

13. Uroczyste zakończenie 
roku akademickiego w UTW 17 ŁDK ŁDK

14. Koncert dyplomantów Społecznego 
Ogniska Muzycznego 26 ŁDK ŁDK 

Sportowe

1.

Orlikowa Liga Mistrzów
- w piłce nożnej szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych dziewcząt  
i chłopców
- w piłce siatkowej szkół gimna-
zjalnych dziewcząt i chłopców

czerwiec boisko Orlik 2012 w 
Łasku CSiR

2. Turniej piłki nożnej „Szukamy 
Talentów” z okazji Dnia Dziecka 2 boisko w Bałuczu LUKS Bałucz

3. IV Supermaraton Jastrzębi Łaskich 8 ŁDK (start i meta) Klub Rowerowy 
„Jastrzębie Łaskie”

4. Łaska Liga Tenisa Ziemnego od 13.06 CSiR – korty 
tenisowe CSiR w Łasku 

5. „Parszywa” Wrak race 14-15 Orchów członek stowarzy-
szenia APC
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Już od godzin porannych w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 im. „Leśne Skrzaty” 
w Kolumnie panowało poruszenie 
spowodowane zaplanowanymi zabawami 
sportowymi organizowanymi pod hasłem 
„Mały Olimpijczyk”. Wszystkie grupy 
w piękną słoneczną pogodę już po śniadaniu 
wyruszyły w stronę „Orlika”, nawet 
najmłodsze dzieci ochoczo stawiały kroki.

Podczas zabaw sportowych panowała wiel-
ka radość, dzieci pokonywały kolejne stacje 
z uśmiechem na twarzy. Z wielkim przejęciem 
nosiły piłeczkę na łyżce, skakały z gazetą mię-
dzy kolanami, toczyły piłkę lekarską, rzucały 
do celu, strzelały gole itp. Dzieci głośno dopin-
gowały swoich rodziców, którzy pokonywali 
przygotowany dla nich tor przeszkód. Wszyst-
kie dzieci były bardzo zadowolone.

W imieniu dzieci i nauczycieli dziękujemy 
panu Jakubowi Surowemu za pomoc w zorga-
nizowaniu wspaniałej zabawy sportowej dla 
przedszkolaków na „Orliku”.<

Jolanta Kuśmirowska 

Około godz. 17 (7 bm.) na skrzyżowaniu al. 
Niepodległości i ul. 9 Maja 31-letnia mieszkan-
ka Łasku kierująca Nissanem Almerą doprowa-
dziła do zderzenia z Oplem Vectrą, za którego 
kierownicą siedział 22-latek z Łasku. Powodem 
tego zdarzenia było nie ustąpienie pierwszeń-
stwa przez kobietę. Niestety, dwie pasażerki 
Nissana (61 i 7 lat) trafiły do szpitala.<

(P)

Mały 
Olimpijczyk

nieostroŻnoŚĆ 
powodem wypadku

34-latek pod wpływem alkoholu (ponad 2 
promile) uszkodził nad ranem lusterka kilku sa-
mochodów osobowych na łaskim osiedlu Bato-
rego. Jeden ze świadków opisał wandala i poli-
cjanci wkrótce zatrzymali go na ulicy. Bezmyśl-
nemu łaskowianinowi postawiono już zarzut 
zniszczenia mienia, za co teraz będzie musiał 
stanąć przed obliczem Temidy. Grozi mu kara 5 
lat pozbawienia wolności.

Od czasu do czasu różnego typu przykłady 
wandalizmu dotykają nasze miasto: niszczenie 
zieleni, bezmyślne malunki na ścianach domów. 
Spróbujmy zbudować tamę dla wandalizmu! 

(PO)

wandalizm
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Niedawno T. Kopias zaprezentowała swoją kolejną kolek-
cję tym razem w Łodzi (Centrum Promocji Mody ASP przy ul. 
Wojska Polskiego). Goście mogli obejrzeć zwiewne kolorowe 
sukienki na sezon wiosna - lato 2014, nie brakowało też ele-
ganckich garsonek, wieczorowych kreacji, seksownych ubio-
rów, w których kobiety czują się idealnie. Te kreacje nadają się 
na wielkie przyjęcie i bal sylwestrowy, ale i imprezę w gronie 
przyjaciół. Projektantka zaproponowała kwieciste wzory i cie-
niowane efektowne tkaniny, pełne bieli, różu i zieleni. Do-
minowały jedwabie i bawełna. Kreacje w większości sięgały 
kostek.

Łaska projektantka, od ponad dwudziestu lat ubierająca panie, 
potwierdziła po raz kolejny, że potrafi dogodzić gustom i sma-
kom naszych kobiet szukających pięknych kreacji na mniejsze 
i większe imprezy. Wiele pań marzy wprost o takich kreacjach.

Jak zwykle podczas pokazów mody T. Kopias, można było 
zobaczyć nie tylko najlepsze polskie modelki, ale i sporo cele-
brytek oraz celebrytów (panowie też podziwiają kreacje T. Ko-
pias) od lat wiernych stylowi łaskiej projektantki. Kiedyś pod-
czas pokazów mogliśmy podziwiać m.in. Agatę Młynarską, 
tym razem była m.in. Olga Borys, Anna Samusionek, Iwona 
Pavlovic, Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal z zespołu 
Blue Cafe.<

(PO)

nowa kolekcja Teresy Kopias

Kreacje 
na każdą okazję
Teresa Kopias od lat tworzy nietuzinkowe kreacje dla 
pań. Nie są to jednak suknie za gigantyczne pieniądze, 
a więc dostępne tylko nielicznym kobietom. Łaska 
kreatorka mody stawia na kobiecość i delikatność oraz 
dobrą energię. Krótko mówiąc - chodzi o to, by w jej 
strojach nasze panie czuły się dobrze.
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