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31 lipca br. w Łasku na Placu 11 Listopada 
upamiętniono 71. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Przybyłe na miejsce delegacje 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległo-
ści, oddając cześć bohaterom walczącym z nie-
mieckim okupantem. Heroiczne 63 dni nierów-
nej walki mocno wyryły się na kartach historii 
naszego narodu. Pamięć o tamtych wydarze-
niach jest wciąż bardzo żywa, dlatego każdego 
roku Polacy zatrzymują się na moment w co-
dziennym biegu, aby chwilą refleksji upamięt-
nić poświęcenie mieszkańców stolicy. 

MJ

Już prawie 20 lat ukazuje się w Zelowie 
nietypowy periodyk - „Gazeta 
Kulturalna”. Redaguje go Andrzej 
Dębkowski, autor wielu książek, literat, 
pasjonat dobrej literatury i działacz 
kulturalny. Pismo ma charakter 
ogólnopolski, jego współpracownikami 
są znani naukowcy i literaci. 

Choć periodyk ukazuje się w niewiel-
kim miasteczku, w którym nie ma ani ka-
tedr uniwersyteckich, ani środowiska na-
ukowego i literackiego – od samego począt-
ku współuczestnicy w krytyce literackiej, 
jednocześnie publikuje nowości książkowe, 
fragmenty powieści, poezje i eseje.

Redaktorowi naczelnemu „Gazety 
Kulturalnej” życzymy kolejnych owoc-
nych jubileuszy i sukcesów!

(P)

Koniec wakacji upłynie pod znakiem 
wielkiej kultury. Już 30 sierpnia br. 
Kolory Polski zawitają do Łasku. 
O godz. 19 w kolegiacie łaskiej odbędzie 
się koncert „Inny świat. Muzyka na 
trąbkę i organy”. Wystąpią: Maciej 
Fortuna – trąbka, Marek Smoczyński 
– organy i Paweł Wypych (VJ Pillow) – 
wizualizacje.

Kolory Polski to letnia propozycja Filhar-
monii Łódzkiej dla melomanów, którzy chcą 
połączyć słuchanie muzyki w najlepszym wy-
konaniu ze zwiedzaniem zabytków regionu 
łódzkiego. Niemal każdy z około dwudzie-
stu koncertów odbywa się w innym miejscu: 
w starych kościołach i klasztorach, tajemni-
czych zamkach i muzeach, bogatych w cen-
ne eksponaty, choć czasem niedocenianych, 
a często – w plenerze, w otoczeniu dworskich 

Uczczono 
pamięć 
powstańców

Jubileusz 
„Gazety 
Kulturalnej”

parków czy na leśnej polanie. Rozbrzmiewa 
tam muzyka znacznie swobodniejsza i bardziej 
różnorodna od tego, co filharmonia proponuje 
słuchaczom od jesieni do wiosny. W progra-
mie dominują autorskie projekty, inspirowane 
folklorem i sztuką dawną, oraz niekonwencjo-
nalne opracowania muzyki klasycznej i roz-
rywkowej. Występują zarówno słynni artyści 
o ustalonej renomie, jak i młodzi muzycy, któ-
rzy rozpoczynają dopiero swoją karierę. Wiele 
projektów powstaje specjalnie dla festiwalu. 
Rzadko spotykane instrumenty, artyści ludo-
wi na estradzie razem z profesjonalistami, od-
ważne improwizacje – to propozycja dla tych, 
którzy nie boją się wyjść poza utarte ścieżki 
obcowania z muzyką.

Burmistrz Łasku serdecznie zaprasza na 
koncert!

MJ

Kolory Polski 
zawitają 
do Łasku
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Podczas niedawnych Targów Rolnych „W sercu Polski” 
w Bratoszewicach odbył się konkurs wyrobów mleczarskich. 
Miło nam poinformować, że komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Beaty Bartodziejskiej z Instytutu Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego 
Zakładu Jakości Żywności w Łodzi uhonorowała pucharem 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku – za wysoką jakość 
sera dojrzewającego gouda wędzony. Puchar odebrał wraz 
z gratulacjami członek Zarządu Mleczarni Marceli Mielczarek.

To nie jedyna nagroda przyznawana w ostatnich latach łaskiej firmie 
za wysoką jakość wyrobów mleczarskich. Świadczą one o tym, że opła-
cało się modernizować zakład i doskonalić jego produkcję.

- Przyznany nam za znakomity wędzony ser gouda puchar po raz 
kolejny potwierdza dobrą jakość naszych wyrobów. To nie jedyny prze-
cież artykuł spożywczy cieszący się dużą popularnością wśród klientów 
– mówił w Bratoszewicach M. Mielczarek.

Najstarsi mieszkańcy grodu nad Grabią nie pamiętają takich 
upałów. Preludium do iście afrykańskich temperatur mieliśmy już 
wcześniej, ale ponad dwa tygodnie sierpnia dały nam się mocno 
we znaki. Nie dość że nie można było normalnie funkcjonować ani 
w domu, ani w pracy, to jeszcze powrócił, co prawda na krótko, 
dwudziesty stopień zasilania i pojawiły się apele o oszczędzanie 
wody. Przy takich jak ta okazja okazało się, że zaprocentowała 
zapobiegliwość łaskich włodarzy, którzy od lat z wielką troską 
dbają o tutejsze ujęcia wody i sieć wodociągową. To wszystko ma 
swoją cenę, ale Łask nie ma za to problemów z wodą.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, Sekcja Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że dla osób które złożą wniosek 
o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 do dnia 30 września 2015 r., 
wypłata świadczeń zrealizowana będzie do dnia 30 listopada 2015 r.

Nagroda  dla łaskiej mleczarni

Pożegnanie z Afryką

Gratulacje dla Michała !

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Michał ze swoim partnerem reprezentowali 
RCS Czarni Radom.

Bryl i Kujawiak należą obecnie do krajo-
wej czołówki zawodników w siatkówce plażo-
wej. W ubiegłym roku w młodzieżowych mi-
strzostwach świata wywalczyli oni złoty me-
dal, potwierdzając swój prymat m.in. sprzed 2 
lat. W końcu ubiegłego roku podczas spotkania 
w Warszawie łaskowianin zebrał pochwały od 
władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

(PO)

O Michale Brylu, znakomitym sportowcu 
z Łasku, pisaliśmy już na naszych łamach. 
Miło nam poinformować Czytelników, 
że wspólnie z Kacprem Kujawiakiem 
do licznej kolekcji tytułów i nagród 
dołożyli ostatnio srebrny medal zdobyty 
w mistrzostwach Polski seniorów. W finale 
rozgrywek w siatkówkę plażową zwyciężyli 
duet Kantor/Łosiak 2:1 i zagrali w finale 
z olimpijczykami z Londynu Grzegorzem 
Fijałkiem i Mariuszem Prudelem.

W przypadku złożenia wniosku w dniach od 1 października 2015 r. do 31 października 
2015 r. wypłata świadczeń zrealizowana będzie do dnia 31 grudnia 2015 r. (za miesiące listopad 
i grudzień).

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Miejsko–Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łasku: www. mgopslask.pl

Podczas ponad 30-stopniowych upałów znakomitym miejscem 
wypoczynku okazał się „Zajączek” i plaża w Kolumnie, ale i fontan-
ny w rynku, wielu mieszkańców wybrało się też nad Grabię w inne re-
jony powiatu. Amatorzy przyrody szukali też cienia w podłaskich la-
sach, choć i tam panowały wysokie temperatury. Susza spowodowała, że 
mimo ciepła nie było żadnych grzybów.

Oczywiście ze sklepów zniknęły wentylatory, a klimatyzatory pra-
cowały zwykle na pełnych obrotach. Na szczęście w połowie miesią-
ca aura zaczęła się zmieniać i pojawiły się gwałtowne burzowe opady, 
a z nimi niższe temperatury. Gdy w poniedziałek (17 sierpnia) około 16 
lunął deszcz, wielu łaskowian odetchnęło z ulgą. Pożegnanie z Afryką 
stało się faktem.

(PE) 

Do gratulacji składanych na ręce przedstawiciela łaskiej mleczarni 
przez gospodarzy województwa i organizatorów konkursu dołącza się 
także „Panorama”.

(PO)
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Uf, jak gorąco! Nie przepadam za takimi upałami, jakich obecnie doświadczamy, 
choć na urlopie łatwiej to znosić. W sobotę, 8 sierpnia, miejscami było 40oC. 
Klęska w rolnictwie. Pociągi jadą wolniej, bo szyny nagrzane do 60oC. Przyducha 
niszczy ryby w rzekach i zbiornikach. Sinice pokryły wody morskie w Trójmieście. 
Dramat narasta. Wicepremier Piechociński apeluje o oszczędzanie wody i prądu. 
Wody to oczywiste, ale prądu?

CO Z TYM PRĄDEM?
 
Okazuje się, że w elektrowniach funkcjo-

nuje tzw. otwarty obieg chłodzenia – urządze-
nia chłodzone są wodą, która z uwagi na upały 
jest za ciepła lub jej brakuje, a ponadto woda 
z chłodzenia wpuszczana do zbiorników pod-
nosi i tak dramatycznie jej wysoką tempera-
turę w tych zbiornikach, niszcząc organizmy 
żywe, zwłaszcza ryby. We Wrocławiu w ra-
mach oszczędności wyjechało na trasy 20% 
tramwajów mniej. Ogranicza się korzystanie 
z klimatyzacji. Znawcy twierdzą, że ten „stan 
przedzawałowy polskiej energetyki” jest wyni-
kiem wieloletnich zaniedbań i braku inwestycji 
w energetyce. Wróćmy do wody.

A CO Z WODĄ?
 
W wielu gminach jest ona racjonowana. 

Wydawane są zakazy wykorzystywania wody 
w innych celach niż bytowe, w szczególności 
nie wolno podlewać ginących w oczach roślin, 
a mimo to, jak słyszę, ludzie nabierają wodę 
w piwnicach, bo na parterze nie ma ciśnienia. 
Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w gmi-
nie Staszowice, gdzie od 2 tygodni mieszkańcy 
korzystają z wody dowożonej beczkowozami. 
W części gminy sytuacja taka istnieje od 4 ty-
godni. Dziś przystąpiono do wiercenia studni 
głębinowych. A co z wodą u nas?

Nie ma żadnych ograniczeń, choć zuży-

SUWENIRY

wane są rekordowe jej ilości. Na piątej kondy-
gnacji w blokach normalne ciśnienie. Ogródki 
działkowe podlewane miejską wodą, uzupeł-
niana woda w basenach. I nadal mamy pewną, 
niewielką, ale jednak rezerwę. Dlaczego to pi-
szę? Na walnym zebraniu przedstawicieli Ła-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej kiedy wice-
prezes MPWiK przedstawił koszty funkcjono-
wania firmy, pewna mieszkanka Łasku wręcz 
krzyknęła: – A co mnie obchodzą wasze inwe-
stycje! Droga Pani, proszę Państwa – to są na-
sze inwestycje. Jeżeli je wykonujemy to nie dla 
burmistrza, prezesa MPWiK czy kogoś innego, 
ale dla nas wszystkich, aby żyło nam się lepiej 
i wygodniej. To że dziś mimo tak dramatycznej 
sytuacji mamy jeszcze rezerwę wody to wy-
nik rozsądnych decyzji kolejnych burmistrzów 
i osób kierujących MPWiK. Tylko w ostat-
nich 10 latach zmodernizowane zostało uję-
cie w Bałuczu, zaopatrzono Gorczyn w wodę 
z ujęcia głównego, wykonano tzw. spinkę 
w Borszewicach. W Gorczynie stare ujęcie da-
wało 50% wody zużywanej przez mieszkań-
ców tego sołectwa. Co by zatem było, gdyby 
nie zmodernizowano sieci? Proszę Państwa 
– pisząc te słowa – jeszcze sprawdziłem - nie 
wpłynęła dotychczas żadna skarga w sprawie 
zaopatrzenia w wodę. I myślę, że nasza sym-
patyczna, choć rozemocjonowana mieszkanka 
nie chciałaby, aby pod prysznicem po namydle-
niu brakło wody do spłukania – o czym opo-
wiadała mieszkanka pewnej innej gminy.

Jeszcze nigdy w dziejach grodu nad Grabią nie było tylu 
pamiątek z tego miasta. Przez dziesięciolecia przybyszom 
i miejscowym musiały wystarczać tradycyjne pocztówki, 
teraz w Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się 
w muzeum różnorodnych gadżetów i materiałów dotyczących 
Łasku mamy do wyboru i koloru. Nabyć można m.in. kolejną 
serię pocztówek, które mimo rozwoju internetu wciąż cieszą się 
popularnością, są też różnorodne obrazki z widokami miasta 
do przymocowania przy pomocy magnesu, a nawet ceramiczne 
kubki przypominające wizytę w Łasku.

Miłośnicy miasta mogą też nabywać różnorodne wydawnictwa, 
choćby przewodnik turystyczny „Łask – trzy kolory” czy zbiór portre-
tów łaskowian pióra Jerzego Witaszczyka. Nie brak też popularnych 
zabawowych instrukcji do wędrówek po mieście i okolicy oraz poszu-
kiwania tajemniczych skarbów. W muzeum jest również do nabycia 
ostatni tom „Zeszytów Łaskich” – wydawnictwa popularyzującego dzie-
je miasta i regionu, miłośników grodu nad Grabią zainteresuje zapewne 
najnowsza książka Marka M. Drozdowskiego poświęcona dwudziesto-
wiecznym dziejom miasta i jego mieszkańców. 

A w zapowiedzi są kolejne atrakcje wydawnicze i pamiątki, które 
powinny zaspokoić najbardziej wybrednych turystów.

(ER) 

STOŁÓWKI SZKOLNE
 
W związku z orędziem Pana Prezydenta 

powrócił problem stołówek szkolnych. Jedna 
z partii politycznych z uporem powtarza (sły-
szałem tę opinię w co najmniej 3 programach), 
że trudną sytuację niedojadających dzieci po-
głębiła powszechna likwidacja stołówek szkol-
nych. Jeżeli rzeczywiście stołówki szkolne 
zostały polikwidowane, to jesteśmy chlubnym 
wyjątkiem. W naszej gminie stołówki istnieją 
i nie zamierzamy ich likwidować. Owszem, za-
miar likwidacji był, ale przekonali mnie pań-
stwo dyrektorzy szkół, że część dzieci nie do-
jada i w stołówce szkolnej otrzymują one zupę 
i chleb bez ograniczeń. W stołówce komercyj-
nej ilość będzie wydzielona. Potwierdził to je-
den z radnych, który zachwycał się funkcjono-
waniem stołówki komercyjnej, która początko-
wo karmiła uczniów zupą bez ograniczeń, ale 
tylko początkowo. Po 2 – 3 tygodniach ucznio-
wie dostawali zupę w zagłębieniu talerza. Cóż, 
nie zaoszczędziliśmy około 300 tys. zł rocznie, 
które moglibyśmy przeznaczyć na potrzebne 
inwestycje, ale mam poczucie, że nie przyczy-
niłem się do niedojadania części (pewnie nie-
wielkiej, ale jednak) naszych uczniów.
  
12 VIII 2015

 Gabriel Szkudlarek

Z ŁASKU



W referendum będą mogli wziąć udział 
wszyscy pełnoletni obywatele polscy z wy-
jątkiem prawomocnie ubezwłasnowolnionych 
bądź pozbawionych praw publicznych albo 
wyborczych. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, podobnie jak przy wyborach, tak też 
w przypadku referendum głosować będziemy 
osobiście, ale możliwe jest także głosowanie 
korespondencyjne oraz przez pełnomocnika. 
Kalendarz referendalny przewiduje możli-
wość zgłoszenia zamiaru skorzystania z tych 
dwóch form głosowania odpowiednio do 
24 sierpnia i 28 sierpnia. Mieszkańcy gminy 
Łask będą głosować w obwodowych komisjach 
ds. referendum zlokalizowanych w tych sa-
mych miejscach co komisje wyborcze przepro-
wadzające głosowania w ostatnich wyborach 
prezydenckich czy wcześniej samorządowych. 
Wykaz komisji i ich siedziby zawiera Obwiesz-
czenie Burmistrza z dnia 7 lipca 2015 r. – str. 6
„Panoramy Łaskiej”. Lokale komisji czyn-
ne będą w godz. 6.00 – 22.00, czyli o 2 godz. 
dłużej niż w wyborach. Kartę do głosowania 
otrzymamy po okazaniu komisji dokumentu ze 
zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie naszej 
tożsamości.

Kapituła nagrody Orła Agrobiznesu pod 
honorowym patronatem wicemarszałka 
Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka 
nominowała Okręgową Mleczarnię 
w Łasku do nagrody Orła Agrobiznesu 
2015 w 53. edycji plebiscytu. Odebranie 
nominacji nastąpi 9 września w Sali 
Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. 
Zdobywców nagrody poznamy w grudniu 
tego roku.

Nagroda Orła Agrobiznesu została przy-
znana po raz pierwszy w grudniu 2001 r. Otrzy-
mują ją firmy i banki posiadające udokumen-
towany sukces rynkowy potwierdzony wyni-
kami sondaży wśród konsumentów i klientów 
oraz wizytacji ekspertów na terenie działania 
kandydata na laureata. Nagrody i nominacje 

Wszyscy stali mieszkańcy gminy Łask zo-
staną wpisani z urzędu do spisu osób upraw-
nionych do udziału w referendum dla obwodu 
głosowania właściwego dla ich miejsca za-
mieszkania. Wyborcy, w tym niepełnosprawni, 
chcący głosować w innym obwodzie głosowa-
nia niż właściwy dla ich miejsca zamieszkania, 
mogą to uczynić składając stosowny wniosek 
w Urzędzie Miejskim w Łasku najpóźniej do 
dnia 1 września br. Osoby zamierzające zmie-
nić miejsce pobytu przed dniem referendum 
mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do 
głosowania, z którym będą mogły zgłosić się 
do dowolnego obwodu głosowania. Wniosek 
o wydanie zaświadczenia należy złożyć naj-
później w 2. dniu przed referendum, czyli do 
4 września br. 

Wszelkie szczegółowe informacje dot. re-
ferendum zamieszczamy w naszym Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce „Wybory 
i referenda” oraz udzielamy telefonicznie pod 
nr 43 67 68 312, 43 67 68 319, 43 67 68 331. 

Beata Mielczarek
 sekretarz gminy Łask 

SESJE RAD – 2 września br.  (godz. 10) 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
obradować będzie Rada Miejska Łasku. Radni 
zajmą się m.in.: Wieloletnią Prognozą Finan-
sową gminy na 2015 r., zmianami w tegorocz-
nym budżecie, planami przestrzennego zago-
spodarowania i zniesieniem statusu jednego 
z pomników przyrody. Z kolei Rada Powiatu 
obradować będzie w tymże miejscu w dniu 
4 września (godz.14).

WRZEŚNIOWE UROCZYSTOŚCI – 
1 września br. o godz.11.30 na łaskim cmen-
tarzu parafialnym odbędzie się uroczystość 
upamiętniająca 76. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Natomiast 17 września br. o godz. 
12.00 na tejże nekropolii odbędą się obchody 
76. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

HONORY dla 32. BLT – z okazji Świę-
ta Wojska Polskiego łaska 32. Baza Lotnic-
twa Taktycznego znalazła się wśród  zaledwie 
4 jednostek WP uhonorowanych wpisem do 
„Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Dyplom 
uznania odebrał osobiście z rąk ministra obro-
ny, wicepremiera Tomasza Siemoniaka dowód-
ca Bazy płk dypl. pil. Ireneusz Nowak.

ŚMIGŁOWIEC MI-24 wyremontowany 
– 4 września  br. będzie  okazja  do obejrzenia 
na łaskim lotnisku kolejnej maszyny wyremon-
towanej przez pasjonatów lotnictwa z Grupy 
ARCHEO. Szerzej na ten temat – w następnym 
numerze.

FESTIWAL  Modeli Redukcyjnych – 
Łask 2015  - już po raz piąty wystartuje ta wy-
jątkowa impreza będąca okazją do zobaczenia 
niesamowitych dzieła modelarzy, poznania se-
kretów tego wymagającego hobby, a także uzy-
skania wielu cennych porad od ekspertów.

LASKONLINE – ten portal funkcjonuje 
już cztery lata i na trwałe wpisał się medial-
ny krajobraz miasta. W tym okresie odnotował 
ponad 3,8 mln odwiedzin, prawie 740 tys. uni-
kalnych użytkowników i ponad 25 mln odsłon. 
Gratulujemy!

GRABIA nie wyschła z powodu afrykań-
skich upałów, ale wody w niej ubyło, jak zresz-
tą w innych rzekach regionu i kraju. Sierpień 
upłynął pod znakiem gorączki i suszy, czy bi-
lans wodny w kraju i plony na polach uratują 
wrześniowe opady? Z żaru lejącego się z nieba 
przez kilka tygodni zadowolenia byli szczegól-
nie urlopowicze. 

MISTRZOSTWA Łasku w tenisie ziem-
nym  - po raz trzeci wygrał je Maciej Parada, 
II miejsce zajął Piotr Niewiadomski, III – An-
drzej Siąkowski

DAJ PIĄTAKA NA DZIECIAKA – to 
motto drugiej edycji charytatywnego bie-
gu organizowanego  w Łodzi 12 września br. 
przez Fundację Pomocy Dzieciom „Koloro-
wy Świat”. Oczywiście wystartować mogą też 
mieszkańcy Łasku.

POŻAR w łaskim szpitalu – prawdopo-
dobnie na skutek zwarcia w instalacji elek-
trycznej doszło do pożaru w sterylizatorni. 
Ogień szybko ugasiło kilka jednostek straży 
pożarnej, nikt z pacjentów i personelu szpitala 
nie został poszkodowany.

TRAGEDIA na drodze  wojewódzkiej – 
w Widawie w południe kierujący motocyklem 
BMW 42-letni mężczyzna uderzył w tył jadą-
cego w tym samym kierunku opla astry. Moto-
cyklista odniósł wiele obrażeń i zmarł na miej-
scu. 
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OSM W ŁASKU NOMINOWANA 
DO NAGRODY 
ORŁA AGROBIZNESU 

6 WRZEŚNIA 2015 
- REFERENDUM 

OGÓLNOKRAJOWE
W niedzielę, 6 września, jeszcze z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego, po 

wyrażeniu zgody Senatu RP, odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym Polacy będą 
mieli możliwość odpowiedzi na trzy pytania w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu 
dla państwa. Po pierwsze – czy są za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wybor-
czych w wyborach do Sejmu, po drugie – czy opowiadają się za utrzymaniem dotychczaso-
wego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz po trzecie – czy są za 
wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika. Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział 
ponad połowa uprawnionych do głosowania. 

przyznaje Kapituła złożona z polityków zajmu-
jących się problematyką konsumencką i ryn-
kową marketingowców, handlowców, specja-
listów zajmujących się polityką jakości i wi-
zerunkiem. Przy ocenie brana jest pod uwagę 
skuteczność wchodzenia z nowymi produktami 
na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji 
handlowych, sposób promocji, tworzenie wize-
runku firmy przyjaznej konsumentowi i użyt-
kownikowi, dobra współpraca z władzami sa-
morządowymi. W każdym roku przewidziane 
są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba na-
gród jest limitowana. W każdej edycji wręcza-
nych jest maksimum 15 nagród.

ZA rekomendacją i wnioskiem o nagrodę 
dla OSM wystąpił burmistrz Łasku.

MJ
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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Łasku  

  z dnia 7 lipca 2015 r. 
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (  t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318)   podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy Łask, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września  2015 r. 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice) 

Siedziba obwodowej komisji 
do spraw referendum (adres) 

1.   Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; Wróblewskiego; Publiczne Gimnazjum nr 1 
98-100 Łask, ul. Narutowicza 28 

2.   Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; Polna (11, 15, 17, 19); Południowa; Skłodowskiej; Publiczne Gimnazjum nr 1 
98-100 Łask, ul. Narutowicza 28 

3.   
Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 2, 3, 4, 5, 6, 8,10); 9 Maja (od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr24); Mirosława Bogusa; Narutowicza (bez nr25);             
Polna (od nr 1 do nr 8); 

Łaski Dom Kultury 
98-100 Łask, ul. Narutowicza 11 

4.   

Łask, ulice: ; Armii Krajowej; Dzika; Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; Lutomierska; Łąkowa;  
1 Maja (nr 1, 3, 5, 7, 9); Matejki; Mickiewicza; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Północna; Reymonta; Słowackiego; Sobieskiego; 
Strażacka; Szeroka; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 2 do nr 16 – tylko nr parzyste  i od nr 3 do nr 41 – tylko nr nieparzyste); Wąska; Widawska; 
Wiejska; Zachodnia; Zielona; Źródlana; Żeromskiego; 

Szkoła Podstawowa nr 1 
98-100 Łask, ul. 9 Maja 12 

5.  
Łask, ulice: Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza;  Kwirama; 1 Maja (bez nr 1, 3, 5, 7, 9);Okrzei; Prostokątna; 
Prusa; Rodziny Bujnowskich; Sienkiewicza; Słoneczna; 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, 

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6 

6.  Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja (od nr 35 do końca); Polna (od nr 23 do końca); Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia; 
Publiczne Gimnazjum nr 2 
98-100 Łask, ul.Berlinga 1 

(wejście od ul. Batorego 31) 

7.  Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; Szpitalna; Św. Faustyny;                                               
Warszawska  (od nr 18 do końca – tylko nr  parzyste  i od nr 53 do końca - tylko nr nieparzyste ); 

Publiczne Gimnazjum nr 2 
98-100 Łask, 
ul. Berlinga 1 

8.  Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa; Orzechowa; Podleśna; 
Szkolna; Topolowa; 

Szkoła Podstawowa nr 5 
98-100 Łask, ul. Szkolna 1 

9.  

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej (bez nr 52); Gdańska; Iglasta; Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; 
Leśna; Łanowa; Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; 
Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa; 
Zakopiańska; 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
98-100 Łask, ul. Toruńska 1 

10.  

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej nr 52; Bazarowa; Dolna; Findera; Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; 
Kresowa; Ks. Czajkowskiego; Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych Szeregów; Plażowa; Piaskowa; 
Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego; 

Przedszkole Publiczne nr 4 
98-100 Łask, ul. Łączna 1 

11.   
Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; 
Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; Nowobracka; Ogrodowa; 
Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa; 

Przedszkole Publiczne nr 4 
98-100 Łask, ul. Łączna 1 

12.  Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory; 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa   

w Teodorach 
98-100 Łask, Teodory 62 

13.  Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska; Szkoła Podstawowa  nr 1 
98-100 Łask, ul.  9 Maja 12 

14.  Sołectwa: Łopatki; Sięganów; 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Łopatkach 
98-100 Łask, Łopatki 24 

15.  Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice; Szkoła Podstawowa w Okupie 
98-100 Łask, Okup Mały, ul. Akacjowa 4 

16.  Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska; Szkoła Podstawowa w Bałuczu 
98-100 Łask, Bałucz 32 

17.  Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe; 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

we Wrzeszczewicach 
98-100 Łask, Wrzeszczewice 14 

18.  Sołectwa: Orchów; Wiewiórczyn; Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 

19.  Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice; Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 

20.  Budynek Centrum Dializa Sp. z .o.o Szpital w Łasku; 
Centrum Dializa Sp. z .o.o 

Szpital w Łasku, 98-100 Łask 
Ul. Warszawska 62 A 

 
Lokale Obwodowych Komisji  do Spraw Referendum: nr 1,  nr 2, nr 3, nr 4,  nr 5,  nr 9, nr 10, nr 11, nr 13  w Łasku zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Osoba uprawniona do udziału w referendum  może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje do 
Spraw Referendum, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. komisje nr 1 , nr 2 , nr 3 , nr 4 , nr 5 , nr 9 , nr 10 , nr 11 , nr 13 w Łasku. 
Termin zgłoszenia Burmistrzowi Łasku zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.  

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa 
do głosowania sporządza się na wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 roku do Burmistrza Łasku.  

Bliższe informacje w sprawach rejestru wyborców oraz spisu  uprawnionych do udziału w referendum, zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Łasku w pok. nr 12 lub pod nr tel. (43) 676 83 12, a w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania  w pok. nr  60 lub pod nr  tel. 43 676 83 60. 

Lokale Obwodowych Komisji do Spraw Referendum otwarte będą w niedzielę   6 września  2015 r. w godzinach 6.00 – 22.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania głosujący obowiązany będzie okazać obwodowej komisji j do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający 
stwierdzenie tożsamości. 

                                                                                                                                                                                                                                                Burmistrz Łasku 

                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Gabriel Szkudlarek 
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PODPISANO UMOWĘ 
NA MODERNIZACJĘ BOISKA SOSW  

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania w sprawie

- modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: 100301_2.0003 Brodnia Dolna 
i 100301_2.0007 Czestków F, gmina Buczek, powiat łaski, województwo łódzkie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego, przepisów rozporządzenia ministra rozwoju 
regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku 

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma PUH Pracownia Geodezyjna 

inż. Zbigniew Brzęczek, ul. Ketlinga 3, 98-200 Sieradz.

 Zawiadamiając o powyższych czynnościach, zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających 
nieruchomościami na tym terenie o czynny udział w realizacji prac.

Ponadto informuję, że ww. firma na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego, ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych 
oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Prace wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po zakończeniu ww. prac, koszt związany z wprowadzeniem niezgłoszonych lub 
nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Nowy stan danych ewidencyjnych wynikający z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, zostanie wyłożony 
do wglądu zainteresowanych, przez okres 15 dni roboczych. O terminie ogłoszenia nowego stanu po modernizacji zawiadomię poprzez 

wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku i w Urzędzie Gminy Buczek oraz poprzez 
ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym i Biuletynie informacji publicznej BIP Starostwa Powiatowego w Łasku, na 14 dni przed dniem wyłożenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, pok. nr 4 i 5, 
tel.43 676 30 51, 43 676 30 52.

17 sierpnia br. Starostwo Powiatowe w Łasku ogłosiło konkurs na najciekawszą pocztówkę z wakacji. Celem 
tej zabawy jest promowanie twórczości fotograficznej oraz ukazanie walorów turystycznych powiatu łaskiego, 
a tych atutów nasz powiat ma naprawdę dużo. Wystarczy wymienić choćby cudną przyrodę, bardzo czyste 
i bogate w kajakarskie atrakcje rzeki czy liczne zabytki.

Wartość zadania wyniesie blisko 390 tysięcy złotych. 30 proc. wy-
datków sfinansowanych zostanie z dotacji przyznanej przez ministra 
sportu i turystyki. 

W oficjalnym podpisaniu umowy udział wzięli: starosta łaski Teresa 
Wesołowska, wicestarosta Marek Krawczyk, skarbnik powiatu Dorota 
Cieślak, pracownicy Starostwa odpowiedzialni za inwestycje i zamówie-
nia publiczne oraz przedstawiciele wykonawcy. Firma formalnie przejęła 
już teren budowy. Prace remontowe trwają.

Dariusz Cieślak 

Powiatowa „Pocztówka” i „Pytania do Starosty”

Z A W I A D O M I E N I E

Zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu do udziału w naszym 
konkursie. Fotografie konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną 
na adres: promocja2@lask.com.pl do 6 września br., włącznie. 

Regulamin oraz więcej informacji dotyczących „Powiatowej pocz-
tówki z wakacji” można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku, 
ul. Południowa 1, w pokoju nr 7 lub na stronie internetowej powiatu - 
www.lask.com.pl.

Ponadto pod koniec sierpnia zdecydowałam się zrobić kolejny krok 
w kierunku możliwie najlepszej komunikacji z mieszkańcami powiatu 
łaskiego. Od dłuższego czasu regularnie informuję o moich działaniach 

Powiat łaski podpisał umowę na remont boiska wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.

W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in.: rozbiórkę istnieją-
cej nawierzchni asfaltowej, utworzenie boiska do gier zespołowych o na-
wierzchni poliuretanowej, ogrodzenie boiska, montaż piłkochwytów, 
utwardzenie terenu oraz montaż innych urządzeń związanych z funkcjo-
nowaniem boiska. 

na prywatnym blogu oraz profilach w mediach społecznościowych, 
a dodatkowo od 18 sierpnia każdy może przesyłać swoje pytania za 
pośrednictwem internetu. 

Uruchomiony został specjalny adres mailowy: starosta.pytania@
lask.com.pl - dzięki, któremu możecie Państwo zadawać mi swoje py-
tania. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikowane będą zbiorowo 
na stronie internetowej www.lask.com.pl oraz moim prywatnym blo-
gu, w każdy pracujący czwartek.
    Teresa Wesołowska
     starosta łaski 
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Zmiany w prawie budowlanym

Nowelizację Prawa budowlanego Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r. 
Zmiany zaczęły obowiązywać od 28 czerwca br. Najistotniejsze z tych 
zmian to: Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jed-
norodzinnego. Zmiana dotyczy jedynie budynków, których obszar od-
działywania nie wykracza poza granice działki inwestora. Dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych obszar taki wynika głównie z rozporządze-
nia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie i jest to obszar określony minimalnymi odległościami 
od granicy:

a) 4 m w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okienny-
mi lub drzwiowymi w stronę tej granicy

b) 3 m w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okien-
nych lub drzwiowych w stronę tej granicy

Zamiast dotychczasowego wniosku o udzielenie pozwolenia, wystar-
czy zgłoszenie budowy, do którego jednak należy dołączyć pełną doku-
mentację projektową oraz inne dokumenty wymagane w trybie pozwole-
nia na budowę dla tego budynku. Projekt musi być zgodny z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, lub w przypadku jego braku – 
z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Jeśli w ciągu 30 dni starosta nie 
wniesie zastrzeżeń lub sprzeciwu - można rozpocząć budowę.

Ustawa przewiduje też możliwość wydania pozwolenia na budowę ta-
kiego budynku o ile wystąpi o to inwestor. Sytuacja taka może wynikać 
z potrzeby przedstawiania w innej instytucji (np. w banku) dokumentu po-
twierdzającego uzyskanie pozwolenia.

Większa liczba obiektów oraz robót budowlanych niewymagają-
cych uzyskania pozwolenia na budowę ani też niewymagających zgło-
szenia.

Z nowości należy wymienić budowę:
• wiat o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowanych na działce, na 

której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownic-
two mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może 
przekraczać dwóch na każde 1000 m kw. powierzchni działki

• miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie

• pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
• przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
• ogrodzeń o wysokości do 2,20 m
• instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, przy czym zgod-
nie z oficjalnym stanowiskiem głównego inspektora nadzoru budowlane-
go dotyczy to również odcinków instalacji między przyłączem sieciowym 
a budynkiem, oraz wykonywanie robót budowlanych polegających na:

- remoncie obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzy-
skania pozwolenia z wyjątkiem obiektów zabytkowych lub objętych ochro-
ną konserwatorską

- przebudowie obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga 
uzyskania pozwolenia, ale z wyłączeniem budynków mieszkalnych, które 
nie wymagają uzyskania pozwolenia

• remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych
• dociepleniu budynków o wysokości do 12 m (zgłoszenia wymaga do-

cieplenie budynków o wysokości od 12 do 25 m, a przy budynkach wyso-
kich (ponad 25 m) wymagane jest uzyskanie pozwolenia)

• utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych
• wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych
• montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej 

mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych
• rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie 

jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako 
zabytki.

Okres letni to nie tylko wakacje i urlopy. Od pewnego czasu obserwujemy wzmożony ruch w Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Inwestycji naszego Starostwa. Być może część inwestorów odłożyła sprawy 
związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę na okres urlopowy, być może wpłynęła na to ostatnia nowelizacja 
ustawy Prawo budowlane. Nowelizacja upraszcza i skraca czas załatwiania niektórych pozwoleń. Dokładamy 
starań, aby mimo zwiększonej ilości wniosków przy jednoczesnym okresie urlopowym pracowników 
Starostwa czas oczekiwania na pozwolenie był jak najkrótszy.

Zwiększyła się też liczba obiektów i robót budowlanych, których 
wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia, a jedynie wymaga 
zgłoszenia. Z najczęściej spotykanych tego typu sytuacji zwolnienie to 
(oprócz wcześniej obowiązujących) dotyczy budowy:

• wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, 
altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o po-
wierzchni zabudowy do 35 m kw., przy czym łączna liczba tych obiektów 
na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni 
działki

• wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, ro-
zumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o po-
wierzchni zabudowy do 35 m kw., przy czym liczba tych obiektów na dział-
ce nie może przekraczać jednego na każde 500 m kw. powierzchni działki

• zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 
10 m sześc.

• boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do 
rekreacji

• zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok 
parkingowych na tych drogach

• przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m kw.
• sieci: 
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe 
nie wyższe niż 1 kV 
b) wodociągowych 
c) kanalizacyjnych 
d) cieplnych 
e) telekomunikacyjnych
• oraz przebudowy takich obiektów jak: budynki mieszkalne nie wyma-

gające pozwolenia, wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym 
garaże i altany, wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej 
o powierzchni zabudowy do 35 m kw. 

Wymienione tutaj obiekty i roboty budowlane nie stanowią pełnej listy 
zawartej w ustawie Prawo budowlane, której tekst jednolity publikowany 
jest z sygnaturą t.j. Dz.U. z 2013 r poz 1409.

Zwrócić też należy uwagę, że zwolnienia z procedur budowlanych nie 
dotyczą obowiązku przestrzegania przez inwestorów innych przepisów ta-
kich jak: ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, ustawa - Prawo ochrony środowiska itp.

W znowelizowanym Prawie budowlanym znaleźć można również inne 
uproszczenia i zwolnienia, jednak z powodu ich zawiłości sugeruję zwracać 
się o wyjaśnienia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Łasku. Można odwiedzić nas osobiście na ul. Narutowicza17, 
drugie piętro, środkowa klatka, lub telefonicznie: 43 676 30 61, 62, 63 lub 
66, oraz oczywiście emailem na adres architektura@lask.com.pl

Marek Krawczyk
wicestarosta łaski
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Inwestycje w gminie Buczek

Komisja przetargowa w Buczku dokona-
ła otwarcia ofert na udzielenie zamówienia 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Buczek”. Złożono 15 
ofert. Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
wykonanie zamówienia 280 000,00 zł z bu-
dżetu 2015 r., pozostałe środki w kwocie 
3 679 559,16 zł przeznaczone będą z budże-
tu 2016 r. Ceny złożonych ofert zaczynają się 

9 lipca br. gmina Buczek wraz Krajową 
Radą Izb Rolniczych zorganizowali dla dzie-
ci rodziców ubezpieczonych w KRUS kolonie 
w Kościelisku. Główną atrakcją tego wyjaz-
du był również kilkudniowy pobyt w hotelu 
w Austrii w Aplach. Dzieci podczas pobytu 
w Kościelisku chodziły po górach, miały zor-
ganizowaną wycieczkę pieszą pod Gubałówkę 
i na Krupówki oraz uczestniczyły w rozgryw-
kach sportowych i zabawach. Podczas pobytu 
w Austrii koloniści zwiedzali pobliskie zamki, 
spędzali czas czynnie w akwenach oraz parku 
linowym. Jedną z głównych atrakcji był wjazd 
kolejką linową na szczyt góry liczącej 2400 m 
n.p.m. Na zakończenie kolonii dzieci zwiedzi-
ły Wiedeń (Stare Miasto, Ring, Hofburg, kate-
drę), jechały metrem z jednego końca miasta na 
drugi, a przed wyjazdem z Wiednia odwiedzi-

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUCZKU

KOLONIE W KOŚCIELISKU I AUSTRII

od kwoty najniższej, tj. 3345600,00, do kwoty 
najwyższej 5 043 000,00 zł. Najdłużej udzielo-
na gwarancja na wykonanie zamówienia wyno-
si 60 miesięcy. Termin wybudowania praktycz-
nie nowej oczyszczalni przewidywany jest na 
wrzesień 2016 r. 

Inwestycja obejmuje następujący zakres 
robót: przebudowę pompowni ścieków i osad-
nika przepływowego w istniejących kubatu-

ły McDonald’s, w którym zjadły lekki posiłek. 
Kolonie szczęśliwie zakończyły się 22 lipca 
bieżącego roku.

Dzieci z Buczku jako pierwsze miały moż-
liwość wyjazdu na taki rodzaj kolonii letnich – 

pierwszy pilotażowy projekt połączenia wyjaz-
du krajowego z zagranicznym. Kolonie współ-
finansowane były przez KRUS, rodziców i bu-
dżet gminy Buczek.
    D.K.

Nowa sala gimnastyczna w Czestkowie B na terenie przylegającym bezpośrednio do Szkoły Podstawowej 
nabiera ostatecznego wyglądu. Trwają prace wykończeniowe przy malowaniu ścian i zakładaniu podłóg. 
Już teraz widać, że wykonawca stara się zadbać o każdy szczegół tak, aby najmłodsi na zajęciach 
sportowych, ale również starsi po lekcjach, mogli się cieszyć z profesjonalnej nawierzchni drewnianej 
podłogi sali gimnastycznej czy innych przyrządów do ćwiczeń.

rach, budowę dwóch reaktorów biologicznych, 
budowę budynku technicznego przy reakto-
rach, budowę zbiornika osadu nadmiernego 
D 3m – szt. 2, budowę wiaty na osad odwod-
niony, budowę punktu zlewnego ścieków, bu-
dowę wiaty na agregat prądotwórczy, zago-
spodarowanie terenu, ogrodzenie, drogi, linie 
en. wewnętrznej w obrębie istniejącej starej 
oczyszczalni. 

W.Sz.

Prace na budowie nowego obiektu urzędu ruszyły pełną parą, po-
mimo wysokich temperatur wykonawca kontynuuje roboty. Zakończenie 
prac planowane jest na wiosnę 2016. 

* * *
Prowadzone są prace przy budowie drogi w obrębie wsi Brodnia Dol-

na. Przewidywane zakończenie prac – wrzesień 2015 r. Wykonana zosta-
nie nowa nawierzchnia z poszerzeniem pasa jezdni i wydzieleniem pasa 

pieszo-rowerowego. Wykonane zostaną nowe przepusty, odmulenie ro-
wów i nowe oznakowanie pionowe i poziome.

* * *
Gmina Buczek osiągnęła duży sukces, jako jedyna w regionie otrzy-

mała dofinansowanie ze środków unijnych i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych 
dla 80 gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej. 
Instalacja tych urządzeń pozwoli na oszczędności opłat za energię elek-
tryczną.
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Oznaczenie Powierzchnia Cena wywoławcza 
 
- Nr 542/7 0,1200 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/8 0,1219 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/9 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/10 0,1219 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/13 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/14 0,1219 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/15 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/16 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/17 0,1427 ha 47.800 zł + 23 % VAT
- Nr 542/19 0,1575 ha 42.690 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/20  0,1230 ha 41.460 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/21 0,1316 ha 35.670 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/22  0,1067 ha 33.190 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/23 0,1346 ha 36.480 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/24 0,1180 ha 36.700 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/25 0,1563 ha 42.360 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/27 0,1083 ha 36.500 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/28 0,1131 ha 38.120 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/29 0,1540 ha 45.800 zł + 23 % VAT
- Nr 542/30 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/31 0,1240 ha 40.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/32  0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/33 0,1240 ha 40.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/34 0,1240 ha 40.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/35 0,1549 ha 46.100 zł + 23 % VAT
- Nr 542/36 0,1502 ha 44.700 zł + 23 % VAT
- Nr 542/37 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/38  0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/39  0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/40 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/41 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/42 0,1627 ha 48.400 zł + 23 % VAT
- Nr 542/45 0,1115 ha 37.580 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/46 0,1202 ha 40.510 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/47 0,1289 ha 43.440 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/48  0,1377 ha 37.320 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/49 0,1464 ha 39.680 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/50 0,1252 ha  42.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/51 0,1250 ha  42.130 zł + 23 % VAT 

DZIAŁKI 
DO SPRZEDAŻY 

Gmina Buczek oferuje do sprzedaży w drodze przetargu 
następujące działki przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usługową 
położone w miejscowości Buczek. 

Działki są w pełni zurbanizowane, posiadają sieć 
wodociągową i kanalizacyjną oraz wyznaczone drogi.

Panie z Bachorzyna 
na Święcie Truskawki
 Największym dorocznym wydarzeniem w gminie jest 
Wojewódzkie Święto Truskawki, w tym roku przebiegające pod 
hasłem „Buczkowska truskawka marką województwa łódzkiego”. 
W czerwcu br. odbyło się I Krajowe Święto Truskawki, na 
którym nie mogło zabraknąć stoiska Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich z Bachorzyna.

Członkinie Stowarzyszenia do tegoż święta przygotowywały się bar-
dzo staranie, a w pracę jaką wykonały włożyły dużo serca. Na stoisku 
Stowarzyszenia podczas 2-dniowych obchodów znajdowały się różno-
rodne smakołyki, którymi każdy mógł się poczęstować, m.in.: truskawki, 
cztery rodzaje ciast, oczywiście z truskawką w roli głównej, nalewka 
truskawkowa, konfitura bachorzyńskich babek, koktajl truskawkowy. Na 
stoisku można było też obejrzeć prace rękodzielnicze członkiń Stowa-
rzyszenia wykonane w ciągu pięciu lat. Wśród tych ostatnich znajdowa-
ły się m.in. obrazy wykonane haftem krzyżykowym, ikebany wykonane 
techniką origami, przedmioty, naczynia, szkatułki wykonane techniką 
decupage, techniką karczochową oraz wikliną papierową, karty okolicz-
nościowe wykonane haftem matematycznym i techniką qulling.

Na zaproszenie członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Ba-
chorzyna, na I Krajowe Święto Truskawki w Buczku przybyły zaprzyjaź-
nione z członkiniami z Bachorzyna – panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Wisła Głębce, a wraz z nimi Męska Grupa Śpiewacza „GRÓNIE”. Ze-
spół „GRÓNIE” podczas obchodów Święta Truskawki wystąpił gościn-
nie na scenie ze swoim góralskim repertuarem. 

J.R.

nieruchomości     nieruchomości
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Człowiek – najlepsza    inwestycja
Rodzinny Piknik Europejski 

w Gminnym Przedszkolu w Buczku

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

Monika Kochanek
Dyrektor Gminnego Przedszkola 

w Buczku

Poranek powitał nas słoneczkiem i bez-
chmurnym niebem. Wszyscy zebrali się w holu 
pięknie udekorowanym pracami dzieci tworzo-
nymi w ramach wiosennego projektu „Jestem 
Polakiem. Jestem Europejczykiem”.

Uroczystość rozpoczęła się częścią ofi-
cjalną, podczas której przypomniano wszelkie 
dobrodziejstwa płynące z uczestnictwa w pro-
jekcie „Dobry start z przedszkolem”. Rodzice 
podziękowali Panu wójtowi Bronisławowi Wę-
glewskiemu, za to, że ich dzieci mogły za dar-
mo uczęszczać do przedszkola i uczestniczyć 
w projekcie. Swoją wdzięczność wyrazili rów-
nież wobec dyrekcji i pracowników przedszko-
la. Pan Wójt wręczył upominki kadrze pedago-
gicznej, dziękując za trud włożony w realizację 
projektu.

Niezwykle miłą niespodzianką były pre-
zenty wójta dla najmłodszych. Każde dziecko 
otrzymało rzeczy przydatne podczas wakacyj-
nych wypraw: plecaczek, czapeczkę, frisbee, 
a także truskawkową torebkę dla rodziców oraz 
słodkości. 

Następnie przedszkolaki zaprezentowały 
umiejętności zdobyte podczas realizacji pro-
jektu. Wyglądały pięknie i tak też tańczyły, 
recytowały oraz śpiewały - po polsku i po an-
gielsku. Rodzice z dumą patrzyli na swoje po-
ciechy i z pewnością nikt nie miał wątpliwości, 
jak wiele zyskały, uczestnicząc w zajęciach.

Po części oficjalnej przyszedł czas na za-
bawy integracyjne dzieci i rodziców podczas 
koncertu Urszuli Pakuły pn. „Z Unią Europej-
ską na Ty”.

Niezwykłym punktem programu był Eu-
ropejski Bufet. Rodzice podzieleni na pięcio-
osobowe grupy zaprezentowali 10 krajów Unii 
Europejskiej. Efekt końcowy był niesamowity, 
gdyż wszystkie grupy przygotowały nie tylko 
potrawy typowe dla danego państwa, ale tak-
że pomysłowo udekorowały swoje stanowiska. 
Pojawiły się mapy, flagi, charakterystyczne re-
kwizyty, prezentacje multimedialne, a nawet 
stroje z wybranych krajów.

W końcu, w nagrodę za występy i cierpli-
wość, dla przedszkolaków nadszedł czas na 
zabawę na dmuchanym placu zabaw, jazdę na 
kucyku oraz malowanie twarzy. 

Z wszystkich atrakcji mogły skorzystać 
również przyszłoroczne przedszkolaki, dla któ-
rych przygotowano zajęcia adaptacyjne. Miło 
spędzony dzień w przedszkolu z pewnością 
wpłynie na zmniejszenie strachu maluchów 
przed nowym wyzwaniem w ich życiu, jakim 
jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej.

Na zakończenie każdy mógł skosztować 
pysznego tortu o barwach flagi Unii Europej-
skiej.

Mimo deszczu, który pojawił się niespo-
dziewanie, wszystkie punkty programu udało 
się zrealizować. Najważniejszy cel - uśmiech 
na twarzach dzieci oraz radość z dobrej za-
bawy - został osiągnięty. A przy okazji każdy 
czegoś się nauczył. Dla jednych była to wiedza 
na temat Unii Europejskiej, dla mnie – świa-
domość, że zarówno rodzice jak i pracownicy 
przedszkola to ludzie, na których zawsze moż-
na liczyć.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Dobry start z przedszkolem” w sobotę, 
20 czerwca 2015 r., w Gminnym Przedszkolu w Buczku odbył się Rodzinny Piknik Europejski.
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„Polscy lotnicy na frontach II wojny światowej – Bitwa o Anglię 
w 1940 r.” i „Bohater polskiego lotnictwa wojskowego – gen. 
bryg. pil. Stanisław Skalski” – to tematy konkursu plastycznego 
organizowanego w ramach 17. Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
WP – Kołobrzeg 2015. 

W tegorocznej edycji dzieci uczęszczające na warsztaty plastyczne pro-
wadzone w Klubie 32. BLT przez instruktor Urszulę Pankowską zostały do-
cenione we wszystkich kategoriach wiekowych. 

W grupie wiekowej 7-9 lat:
- tytuł laureata i nagrodę Dyrektora Departamentu Komunikacji Spo-

łecznej MON otrzymała Oliwia Langowska
- tytuł laureata i nagrodę Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji 

Obywatelskiej otrzymała praca zbiorowa wykonana przez: Lenę Hykiel, 
Lidię Pankowską, Kornelię Langowską, Malwinę Witusik, Oliwię Gu-
berską, Aleksandra Kolanusa i Franciszka Kolanusa

- wyróżnienie i nagrodę Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej otrzymała Dorota Janosz.

W grupie wiekowej 10-12 lat:
- tytuł laureata i nagrodę Dyrektora Departamentu Komunikacji Spo-

łecznej MON otrzymała Daria Brozińska.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Łasku chciałabym Czytelnikom „Panoramy 
Łaskiej” przybliżyć naszą działalność. 

Rozpoczynaliśmy w październiku 1965 r. Inicjatorem powstania SOM 
był ówczesny dyrektor Powiatowego Domu Kultury Józef Ryszard Sarosiek. 
Te starania aktywnie poparli rodzice dzieci zainteresowanych nauką gry na 
instrumentach. O tym, że byliśmy potrzebni, świadczy liczba uczniów roz-
poczynających naukę (74 osoby).

W latach 60. XX wieku najpopularniejszym instrumentem był akordeon, 
ale uczyliśmy też gry na fortepianie, gitarze klasycznej, mandolinie, skrzyp-
cach, klarnecie. Lata 90. to niepodzielne panowanie instrumentów elektro-
nicznych, tzw. keyboardów. Obecnie najwięcej uczniów uczy się gry na gita-
rze, zarówno tej klasycznej jak i akustycznej oraz elektrycznej. Doskonaląc 
indywidualne zdolności gry na instrumentach, staramy się również rozwijać 
w uczniach umiejętność gry zespołowej. Tworzymy duety, tria, kwartety. 
Wprowadzenie w roku szkolnym 2013/14 nauki gry na instrumentach per-
kusyjnych zaowocowało powstaniem zespołów rockowych. Pierwszy w hi-
storii SOM w Łasku koncert rockowy odbył się w czerwcu 2014 r. Rok 2015 
przyniósł kolejny sukces - nasz uczeń Klaudiusz Sobestjański został finalistą 
VII Ogólnopolskich Płockich Konfrontacji Gitarowych.

Staramy się wychowywać naszych uczniów na przyszłych wykonaw-
ców i odbiorców muzyki. Szczególnie uzdolnionych uczniów kierujemy do 

Sukcesy młodych plastyków
W grupie wiekowej 13-16 lat:
- tytuł laureata i nagrodę Dyrektora Departamentu Komunikacji Spo-

łecznej MON otrzymała Julia Trzuskowska.

 „Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Sie-
moniak otworzył, podczas Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, dwie wystawy. Pierwszą była ekspozycja fotografii „Siły Zbroj-
ne RP w obiektywie. Natomiast druga, to wystawa przygotowana przez 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Polscy Lotnicy na frontach
 II wojny światowej - Bitwa o Anglię w 1940 r.” i „Bohater polskiego lotnic-
twa wojskowego – gen. bryg. pil. Stanisław Skalski”.

Po raz siedemnasty WCEO przeprowadziło konkurs historyczno-pla-
styczny, którego głównym celem jest wychowanie patriotyczne i obywatel-
skie młodego pokolenia Polaków, realizujących swoje zdolności plastyczne 
w klubach jednostek wojskowych”.

kształcenia w Państwowych Szkołach Muzycznych. W ciągu 50 lat naszej 
działalności z tej formy kształcenia skorzystało 70 uczniów. W czerwcu br. 
mogliśmy wysłuchać recitali dyplomowych pianistów Zuzanny Ziarnow-
skiej i Przemysława Grabarczyka - absolwentów PSM II stopnia w Zduń-
skiej Woli, którzy to w naszym ognisku rozpoczynali naukę. 

Obecnie naukę gry na instrumentach w SOM prowadzą panie: Elżbieta 
Antoniak, Grażyna Koziara, Iwona Szkudlarek oraz panowie: Karol Bednar-
ski, Mateusz Gliński, Kamil Kaczmarek i Jerzy Ślęzak. Prowadzimy naukę 
gry na fortepianie, akordeonie, gitarze (klasycznej, akustycznej, elektrycz-
nej), klarnecie, saksofonie, keyboardzie, perkusji.

W dniu 1 września zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 
2015/2016. Przyjmujemy również zapisy dla uczniów rozpoczynających 
naukę.

 Jubileusz 50-lecia SOM w Łasku będziemy świętować 17 października 
2015 r. Zapraszamy absolwentów, uczniów, nauczycieli współpracujących 
z Ogniskiem w ciągu tych 50 lat oraz wszystkich naszych sympatyków. 
W części artystycznej wystąpi kwartet smyczkowy The Tonacja z Warsza-
wy.

Z 50-letnią historią SOM w Łasku zapoznam Czytelników w kolejnym 
wydaniu „Panoramy”.

Grażyna Koziara
kierownik SOM

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE W ŁASKU
Daria Brozińska, lat 12 Julia Trzuskowska, lat14 

Mieszkańcy 
Łasku będą mogli 

obejrzeć naturalnej 
wielkości reproduk-
cje prac malarskich 

oraz oryginalne 
odbitki graficzne 

wysłane na konkurs 
- we wrześniu 2015 
w Bibliotece Peda-
gogicznej w Łasku 

(ul. 9 Maja 6, 
I piętro).



W poprzednim numerze „Panoramy Ła-
skiej” przybliżyliśmy kulisy informatycznej 
rewolucji systemu zarządzania oświatą w na-
szym mieście. W tym miesiącu przyjrzymy się 
Urzędowi Miejskiemu w Łasku, który już we 
wrześniu zyska nową jakość w komunikacji na 
linii urzędnik – petent. 

II etap projektu „Budowa systemu e-usług 
w Urzędzie Miejskim w Łasku”, zakłada m.in. 
wdrożenie Platformy informacyjno-płatniczej 
dla klientów urzędu. W ramach zmian zosta-
nie uruchomiony portal podatkowy, który bę-
dzie dawał możliwość bezpiecznego logowania 
poprzez przeglądarkę internetową z komputera 
lub dowolnego urządzenia mobilnego. Usłu-
ga umożliwi w bezpieczny sposób uzyskanie 
danych o aktualnych zobowiązaniach petenta 
w stosunku do urzędu, a dzięki integracji z sys-
temem elektronicznych płatności - wykonania 
opłat przez internet. 

Kolejną innowacją jest wdrożenie Platfor-
my Komunikacyjnej Urzędu z Klientem (Elek-
troniczna Skrzynka Odbiorcza), dzięki której 
będzie możliwe przesłanie przez Urząd doku-

mentu elektronicznego do klienta na wskaza-
ny przez niego adres e-mail wraz z urzędowym 
poświadczeniem odbioru. Dodatkowo zapew-
ni dostęp do bieżącej informacji o statusie 
wysyłki.

II część projektu zakłada również rozbu-
dowę urzędowego systemu obiegu dokumen-
tów MDOK poprzez integrację z elektroniczną 
skrzynką podawczą ePUAP, integrację z profi-
lem zaufanym oraz wdrożenie elektroniczne-
go archiwum. Petent będzie miał możliwość 
przekazania dowolnego dokumentu przez 
platformę ePUAP, który trafi bezpośrednio do 
elektronicznej kancelarii urzędu. Usprawnienie 
działa również w drugą stronę, czyli urzędnik 
będzie miał możliwość wysłania elektronicz-
nego dokumentu do klienta posiadającego kon-
to na ePUAP bezpośrednio z elektronicznego 
obiegu dokumentów. Usprawnienia te mają na 
celu podniesienie poziomu komunikacji elek-
tronicznej z petentem. 

Do korzystania z tych udogodnień niezbęd-
ne jest posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP. 
Jest on bezpłatny i dostępny dla wszystkich 

osób, które założą konto na portalu ePUAP. 
Aby założyć profil należy najpierw utworzyć 
konto na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl, 
z którego wysyłamy wniosek o potwierdze-
nie aktywacji profilu. Następnym krokiem jest 
uwierzytelnienie profilu w Urzędzie Skarbo-
wym w Łasku. Po uwiarygodnieniu danych 
można już posługiwać się Profilem Zaufanym 
ePUAP w kontaktach z administracją.

Zarówno zmiany w oświacie jak i admi-
nistracji są możliwe dzięki pozyskaniu fun-
duszy unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2017-2013 na zadanie „Budowa syste-
mu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku”. 
Zadanie jest dofinansowane w 85% kwotą 
2.263.507,50 zł, wkład własny gminy Łask wy-
nosi 399.442,50 zł. Zadanie, o którym dzisiaj 
Państwa informujemy, czyli wdrożenie elektro-
nicznych usług w Urzędzie Miejskim w Łasku, 
kosztować będzie 348.951 zł, co stanowi nieco 
ponad 13% całkowitych kosztów projektu. Za-
kończenie projektu przewidziane jest na dzień 
7 września 2015 r.

B. Mielczarek
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Rozbudowa usług administracji przez internet

Dopalacze kradną życie – to nazwa ak-
cji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, 
którym zależy na walce z tymi niebezpiecz-
nymi substancjami. W Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych, podczas inauguracji kam-
panii, podpisany został pakt przeciwko do-
palaczom. Do akcji dołączyło już wiele osób, 
m.in. przedstawiciele mediów, środowiska 
naukowe, sportowcy oraz instytucje i orga-
nizacje pozarządowe. 

 - Początek lipca to tragiczny bilans zatruć 
dopalaczami, ale też bardzo intensywne działa-
nia Policji - 80 kg zabezpieczonych substancji 
i ponad 170 osób zatrzymanych. (…) W tych 
intensywnych działaniach instytucji państwa, 
które wypowiedziały wojnę dopalaczom, po-
trzeba zdecydowanie więcej wielokierunko-
wych działań. Te działania muszą być oparte 
na ludziach, którzy mają swój szczególny auto-
rytet wśród młodych ludzi. Dlatego tak cenne 
jest przyłączenie się osób, które mają autory-
tet – Jurek Owsiak czy Marcin Gortat – powie-
działa podczas inauguracji kampanii premier 
Ewa Kopacz.

DOPALACZE 
Celem kampanii jest uświadamianie mło-

dych ludzi o niebezpieczeństwach związanych 
z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skie-
rowana także dla rodziców, nauczycieli oraz 
innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. 
Od lipca już ponad 1000 osób zatruło się tymi 
niebezpiecznymi substancjami. Oprócz działań 
policji skupionych na zatrzymywaniu osób roz-
prowadzających narkotyki, przewidziano także 
działania profilaktyczne i kampanię społeczną.

 Inauguracji kampanii towarzyszyła pre-
miera spotu przygotowanego przez społecz-
ność programu Komendy Głównej Policji 
„Profilaktyka a Ty”. Spot będzie emitowany na 
antenie Telewizji Polskiej.

 PaT to skrót od nazwy programu „Profilak-
tyka a Ty”. Wartością tej inicjatywy są ludzie, 
którzy chcą działać dla drugiego człowieka. 
Program skupia się na profilaktyce rówieśni-
czej (sama młodzież angażując się w działania 
profilaktyczne, zachęca innych do życia bez 
uzależnień). PaT skupił w ciągu 10 lat ok. 300 
tys. osób. Uczestniczy w niej 90 grup młodzie-
ży w całej Polsce.

Pakt przeciwko dopalaczom został podpi-
sany m.in. przez premier Ewę Kopacz, Teresę 
Piotrowską, minister spraw wewnętrznych, Bo-
rysa Budkę, ministra sprawiedliwości, Mariana 
Zembalę, ministra zdrowia, Andrzeja Halic-
kiego, ministra administracji i cyfryzacji, Ur-
szulę Augustyn, sekretarza stanu w MEN oraz 
nadinsp. Cezarego Popławskiego, zastępcę ko-
mendanta głównego Policji. Akcję wsparli do-
datkowo rzecznik praw dziecka, Urząd Miejski 
w Wyszkowie, Związek Harcerstwa Polskiego, 
Polskie Radio, FAKT oraz Pedagogium. Am-
basadorami akcji zostali Jerzy Owsiak oraz 
Marcin Gortat.

 

KRADNĄ

ŻYCIE



- Pracę społeczną mam chyba w genach i o ożywieniu życia w mojej 
wsi myślałam już bardzo dawno – mówi Zofia Tomala, przewodniczą-
ca Koła. – Pochodzę z Zelowa, gdzie związana byłam z Domem Kul-
tury, tutaj mieszkam już dwadzieścia lat. Kiedyś we wsi działało KGW, 
ale w latach osiemdziesiątych wszystko się zakończyło. Pomyślałam, że 
trzeba coś zmienić we wsi, ale początkowo nie wiedziałam jak zabrać się 
do tego. Postanowiłam porozmawiać między innymi z naszym sołtysem, 
a potem burmistrzem Łasku, który mieszka w naszej wsi. Poinformowa-
łam ich o moich planach założenia Koła. Obydwaj wyrazili zadowolenie. 
To utwierdziło mnie w przekonaniu, że trzeba działać.

Pani Zofia od 12 lat prowadzi we wsi sklep. Nie brakuje jej więc 
rozmów z mieszkańcami. Wielu narzekało na marazm we wsi. Skrzyk-
nęła więc kilkanaście pań, takich samych jak ona niespokojnych dusz, 
i wspólnie założyły wspomniane Koło. Był maj 2011 roku. Celowo zmie-
niły nazwę, by odróżnić się od dawnego KGW. Na czele Zarządu stanęła 
Zofia Tomala, wiceprezesem została Mariola Smolarek, zaś skarbnikiem 
– Zofia Kubiak. Pierwszą imprezę zorganizowały już z okazji Dnia Mat-
ki, goszcząc w Domu Ludowym kabaret „Rydz”. Był też burmistrz Ga-
briel Szkudlarek. 

Potem imprezy posypały się jak z dziurawego worka. W czerwcu 
zorganizowały spotkanie integracyjne z paniami w Klukach, w sierpniu 
było wspólne pieczenie chleba, we wrześniu – piknik rodzinny z udzia-
łem Orkiestry Dętej ŁDK. Na zdjęciach widać, że impreza była udana, 
o czym świadczy obecność Marianny Strzelczyk, dziś liczącej sobie już 
105 lat, z której wieś jest niesamowicie dumna. Pani Marianna tańczyła 
na tym pikniku jakby jej ubyło kilkadziesiąt lat…

Jeszcze we wrześniu wzięły udział w dożynkach w Teodorach i uho-
norowane zostały główną nagrodą za najpiękniejszy wieniec. Nie dość, 
że go przygotowały z sercem i pasją, to jeszcze pięknie ośpiewały. 
W tymże miesiącu wzięły udział w dożynkach powiatowych, a potem 
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DZIEWIĘĆ WSPANIAŁYCH Z ORCHOWA

odwiedziły panie z Woli Bałuckiej, przyjeżdżając w męskim przebraniu, 
Zabawa była przednia! Tak samo jak w sylwestra.

W następnym roku również było sporo imprez i udział w „Smakach 
Ziemi Łódzkiej” w łódzkiej „Manufakturze”. Przygotowały rewelacyjne 
bezmięsne kotlety mielone, które zrobiły furorę. Nikt nie chciał wierzyć, 
że nie było w nich grama mięsa. W czerwcu w swojej wsi zorganizowały 
festyn, z konkursowym obieraniem jabłek. Ileż było radości i zabawy! 
A następnego miesiąca pojechały na wycieczkę do Krakowa, Wadowic 
i Zakopanego. Taka wspólna wyprawa okazała się znakomitą okazją do 
jeszcze bliższego poznania się. W październiku wzięły udział w Biesia-
dzie pod Złotym Liściem zorganizowanej przez ŁDK. Zaprezentowały 
piosenki, wspierał je jak podkreślają – sam maestro Wacław Kubiak.

W lutym 2013 złożyły wizytę Mariannie Strzelczyk, obchodzącej 
wówczas 103 rocznicę urodzin. W maju znów wzięły udział w konkursie 

Dziś jest ich tylko dziewięć. Tworzą Koło Kobiet Wiejskich w Orchowie, zaprzeczając utartemu poglądowi, że siła tkwi w liczbie członkiń. 
Jak na wieś, która liczy 600 mieszkańców, jest ich garstka, ale to, co robią od pięciu lat świadczy o potędze działania. 
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na potrawy regionalne i zdobyły nagrodę za na-
lewkę z dzikiej róży. Zresztą co roku zdobywa-
ją nagrody: w 2014 roku – za roladę z białego 
boczku, w roku następnym – za śliwki w za-
lewie octowej, niegdyś popularne na naszych 
stołach, ale teraz nieco zapomniane. – Trzeba 
śliwki wytrzeć do sucha, zrobić dziurkę, wy-
kąpać owoc w zalewie octowej, zasypać cu-
krem… - zdradza trochę tajemnicy pani Zofia 
Tomala. 

W czerwcu znów zorganizowały imprezę 
dla maluchów z okazji Dnia Dziecka, a kil-
ka miesięcy później pojechały na dożynki do 
Okupa, gdzie wręczyły wieniec wicemarszał-
kowi Sejmu Kuchcińskiemu. Potem niejako 
w rewanżu zaproszone zostały na Wiejską.

Pięć lat to nie jest długi okres działalności, 
ale zostały już zauważone i docenione. Cenią 
sobie szczególnie list gratulacyjny, jaki w tym 
roku otrzymały od burmistrza Łasku G. Szku-
dlarka. 

- To dla nas zaszczyt ale i zachęta do dal-
szego działania – mówi Teresa Strzelczyk. – 
Jesteśmy emerytkami, przy okazji działalności 
w Kole mamy trochę rozrywki, ale szczególną 
radość sprawia nam to, że możemy rozsławiać 
Orchów.

Rzeczywiście o tej podłaskiej wsi, z boga-
tą, wciąż nieodkrytą przeszłością, przez wiele 
lat nie mówiono nic dobrego. Ludzie za to na-
rzekali, zamykali się w swoich czterech ścia-
nach. W ubiegłym roku powstała piękna droga 
asfaltowa, ożywiło się nieco życie kulturalne 
i towarzyskie we wsi. Nawet sołtys Grzegorz 
Groblewski jakby nieco złagodniał, co niektó-
rzy przypisują paniom z Koła Kobiet Wiej-
skich.
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Bieganie jest modne. Bieganie to obecnie 
więcej niż moda, to styl życia. Polacy 
chętnie biegają w maratonach czy 
półmaratonach i biorą udział w zawodach 
triatlonowych Ironman. Jeszcze kilka 
lat temu osoby biegające po parku czy 
lesie wyśmiewano, dzisiaj patrzy się na 
trenujących z podziwem i często uważa za 
wzór do naśladowania. 

Bieganie stało się społeczną potrzebą. Po-
noć najtrudniej zacząć, ale każdy przebiegnięty 
kilometr jest motywacją do następnego i na-
stępnego. Korzyści z tego sportu są niepodwa-
żalne: świetne samopoczucie, eksplozja endor-
fin, lepsza kondycja,  satysfakcja i pokonywa-
nie własnych słabości. Niewiele jednak mówi 
się o czarnej stronie biegania, o niebezpieczeń-
stwach, które czyhają na sportowców-amato-
rów, jeśli niewłaściwie zaplanują swoją trenin-
gi. Wszyscy zachęcają do biegania, ale nikt nie 
pokazuje jak to robić w zdrowy sposób.

Każdy sport, który jest uprawiany regu-
larnie, wymaga przygotowania. Odpowiedni 
strój, akcesoria, trasa, ocena swoich możliwo-
ści i ogólnego stanu zdrowia w kontekście da-
nej aktywności. Podobnie  z bieganiem. Sport, 
a szczególnie bieganie, tenis, golf, rower czy 
squash, sprzyja występowaniu różnorakich 
schorzeń kręgosłupa, jeśli nie jest uprawiany 
w bezpieczny i zaplanowany sposób. Powta-
rzalność tych samych, nieprawidłowych ru-
chów może prowadzić do urazów przeciąże-
niowych i ku naszej złości szybko zakończyć 
przygodę z bieganiem, a czasem wyłączyć nas 
ze sportu na bardzo długo. Warto zainwestować 
w diagnostykę przed rozpoczęciem intensyw-
nych treningów, konsultując się z doświadczo-
nym fizjoterapeutą, który oceni stopień spraw-
ności i przygotuje indywidualny plan treningo-
wy korygujący nieprawidłowości i wzmacnia-
jący ogólną kondycję.

1. Po pierwsze, należy sprawdzić rucho-
mość we wszystkich stawach, szczególne ko-

Biegnij po zdrowie, 
bez falstartu

lanowym, biodrowym i skokowym (kostka). 
Wszelkie ograniczenia w ruchomości tych sta-
wów kręgosłup skompensuje w odcinku lędź-
wiowym, ponieważ powierzchnie stawowe są 
wówczas bardziej obciążane. Skutkować to 
może dolegliwościami w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa i nieznośnym bólem.

2. Po drugie, trzeba ocenić sprawność mię-
śni stabilizujących, tzw. core muscles (kom-
pleks lędźwiowo-miedniczny). Jeśli mięśnie 
głębokie brzucha nie będą odpowiednio wy-
trzymałe na wysiłek, może to skutkować wy-
tworzeniem sił ścinających w kręgosłupie i po-
wodować mikrourazy w obrębie powierzchni 
stawowych  dysków, co pacjent odczuwa naj-
częściej jako ograniczenie ruchomości w dol-
nej części pleców, sztywności, napięcia i dys-
komfortu po bieganiu.

3. Specjaliści zalecają także funkcjonalną 
ocenę sprawności całego układu narządu ru-
chu, tzw. Functional Movement Screen. Jest 
to szybkie badanie screeningowe weryfikują-
ce braki i atuty sportowca. Na podstawie testu 
FMS w obrazowy i jasny sposób można zakla-
syfikować zawodnika i przygotować optymal-
ny zestaw ćwiczeń.

4. Bezcennej wiedzy dostarcza urządzenie 
Diers Formetric 4D, które w precyzyjny sposób 
ocenia w statyce i dynamice postawę ciała. Jest 
to trójwymiarowa analiza kręgosłupa, miedni-
cy i kończyn dolnych, która daje możliwość 
systematycznej kontroli efektów prowadzonej 
terapii. Wszystkie powyższe badania dają cen-
ne wskazówki fizjoterapeucie i trenerowi per-
sonalnemu, niezbędne do wypracowania planu 
treningowego eliminującego dysfunkcje, które 
utrudniają bieganie.

Bagatelizowanie nawet niewielkiego bólu 
czy dyskomfortu podczas biegania może nas 
zdyskwalifikować na samym starcie, a przecież 
znacznie lepiej jest zapobiegać nić leczyć.

www.columnamedica.pl
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Te ostatnie zyskały już sporo sojuszników. 
Przede wszystkim pomagają mężowie, ale na 
odnotowanie zasługuje też współpraca z radą 
solecką i Urzędem Miejskim w Łasku. – Choć 
jest nas mało, nie zrażamy się, stawiając przede 
wszystkim na jakość i sojuszników mówi Zofia 
Tomala. 

Plany? Niedługo wezmą udział w dożyn-
kach w Łopatkach, a potem w kolejnej edycji 
„Biesiady pod Złotym Liściem”. W przyszłym 
roku chcą podsumować pięcioletnią działal-
ność i włączyć się do obchodów 150-lecia 
KGW. Czy dziś taka działalność wiejskich ko-
biet jest potrzebna? Odpowiadają zgodnie, że 
tak. Kobiety mogą bowiem ożywić swoje śro-
dowisko, pokazać na zewnątrz, a przy okazji 
zapromować swoją maleńką ojczyznę. W Or-
chowie pokazały, że to dobra droga dla wsi.
   (P) 



RODOWITA ŁASKOWIANKA 
ROZKOCHANA W ŚLĄSKU

16 sierpień 2015 r.

Pani Barbara, urocza blondynka, pochodzi 
z łaskiej rodziny Fidlerów. Mieszkała przy ulicy 
Kilińskiego 43, pracowała w urzędzie powiato-
wym i Powiatowym Inspektoracie Statystycz-
nym. Do Rudy zabrała swoją matkę, ale dalsza 
rodzina została w grodzie nad Grabią. Dlatego 
co jakiś czas przyjeżdża z mężem do Łasku, by 
ze zdumieniem odnotowywać kolejne korzystne 
zmiany. – Jeszcze się nie gubię w mieście, ale 
tych zmian jest naprawdę bardzo dużo – mówi 
z widocznym zadowoleniem i dumą.

Choć rodzinny Łask darzy olbrzymią sym-
patią, jej drugą małą ojczyzną stała się Ruda 
Śląska. Kiedyś pracowała tu m.in. w Urzędzie 
Miejskim i policji. Po 39 latach pracy przeszła 
na emeryturę. Wspólnie z mężem „od zawsze” 
pasjonuje się nie tylko dziejami tej miejscowo-
ści, ale i jej kulturą, wspaniałym dorobkiem Ślą-
ska. Małżonkowie stali się znakomitymi amba-
sadorami tego regionu. Marzą o tym, by gwara 
śląska stała się językiem literackim, stąd w ich 
dorobku tak wiele opracowań językowych. Plo-
nem wspólnych poszukiwań i badań są liczne ar-

tykuły, opracowania i książki. Jest ich tak dużo, 
że właściwie trudno je policzyć. W wykazie, 
który przywieźli do Łasku na spotkanie z repor-
terem wymienione są 53 tytuły książkowe i 61 
wydań. Już same tytuły obrazują wszechstronne 
zainteresowania małżonków, np.: „Ogród no-
wych wierszyków do pamiętników. Mała anto-
logia poezji sztambuchowej”, „Andrzejkowe 
wróżby. Zwyczaje, obrzędy, przepowiednie”, 
„Vademecum szaradzisty”, „Encyklopedia de-
monów. Diabły, diabełki, jędze, skrzaty, bo-
ginki… i wiele innych”, „Panu Bogu świeczkę 
a diabłu ogarek. Sprawy boskie i sprawki diabel-
skie w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych 
polskich”, „Polski zielnik kulinarny”, „Wielka 
księga demonów polskich. Leksykon i antolo-
gia demonologii ludowej”, „Słownik gwar ślą-
skich. Godómy po naszemu, czyli po śląsku”, 
„Drzewa w pomniki zaklęte. Drzewa pomni-
kowe Rudy Śląskiej”, „Bernard Szczech i jego 
publikacje z lat 1974-2009”, „Mitologia śląska 
czyli przywiarki słońskie. Leksykon i antolo-
gia śląskiej demonologii ludowej”, „Synagoga 

w Wirku 1891-1939. Ocalona pamieć” „Serca 
jesienne”, „Rudzkie limeryki óroz insze fiki-mi-
ki”, „Godulowe siva rerum”, i „Pierniki święte-
go Mikołaja. Legendy z Rudy Śląskiej”. Sporo 
opracowań trafiło na prawach manuskryptu do 
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ru-
dzie Śłąskiej, inne są m.in. w katowickiej książ-
nicy. Sporo publikacji spotkać można także 
w internecie.

O książkach małżonków (nad wszystkim 
pracują wspólnie, a pan Adam żartuje, że nawet 
dzieci robili razem…) napisano sporo dobrego. 
Podkreślano, że „przywrócili starym nazwom 
krążenie w krwiobiegu głosek i liter. Nie pomi-
nęli, rzecz jasna, nazw współczesnych”, że są 
bezstronni i nie patrzą na „sprawę śląską” przez 
pryzmat polskości czy niemieckości, ich po-
mnikową „Mitologię Śląska” krytycy nazywają 
„znakomitym dziełem”, „unikalną propozycją 
dokumentującą pochodzenie i znaczenie nazw 
geograficznych Rudy Śłąskiej”, pionierskim 
opracowaniem ludowej demonologii ujętym 
w formie leksykonu. 

Podgórscy nie tylko piszą i wydają pomni-
kowe dzieła, są też znakomitymi działaczami 
obywatelskimi, żyjącymi na co dzień sprawami 
Śląska. I na ten temat można by napisać książ-
kę, bo małżonkowie kipią wprost oryginalnymi 
pomysłami i inicjatywami. W przyszłym mie-
siącu minie dziesięć lat od założenia Rudzkie-
go Towarzystwa Przyjaciół Drzew, co ma ścisły 
związek z wykształceniem pana Adama (leśnik). 
Dzięki zainteresowaniom przyrodą Ruda zyska-
ła nie tylko wiedzę na temat cennych okazów 
drzew, ale i same drzewa. W ciągu tych 10 lat 
małżonkowie rozdali 3,5 tysiąca drzew, a cztery 
książki poświęcone tej tematyce dobrze przysłu-
żyły się ekologii i środowisku. 

Pani Barbara jest współzałożycielką m.in. 
Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, a także Forum Inicjatyw Kultural-
nych w Rudzie Śłąskiej, działa też w wielu in-
nych organizacjach i stowarzyszeniach. 

Nagrody i wyróżnienia? Trudno wymienić 
wszystkie, ale z pewnością ważne są te otrzy-
mane za działalność literacką i dziennikarską. 
W ubiegłym roku uhonorowano ją tytułem „Za-
służony dla Miasta Ruda Śląska”.

Plany związane z rodzinnym miastem? – 
Być może napiszę coś o Łasku mojej młodości, 
o liceum i pedagogach. Na razie chcę zobaczyć 
odnowiony rynek i Muzeum, o którym sporo do-
brego słyszałam.

(RP)

Nikt nie wie, co mu życie przyniesie. Rodowita łaskowianka Barbara Podgórska do 22. roku życia mieszkała 
w Łasku. Tu uczęszczała do podstawówki, tu zdobyła maturę w liceum ogólnokształcącym. Potem niespodziewanie 
wyprowadziła się do Rudy Wielkiej koło Raciborza, a potem Rudy Śląskiej, gdzie mieszka do dziś. W tej ostatniej 
miejscowości żyła już jej siostra bliźniaczka Urszula, z tymi stronami niejako z przymusu związany był też jej mąż 
Adam. Właśnie minęło 40 lat od najazdu Podgórskich na Śląsk – jak zgodnie mówią żartobliwie.



W lipcu oddano do użytku po gruntownej 
przebudowie ponad 1800-metrowy 
odcinek drogi gminnej Sędziejowice - 
Kozuby. W ramach prac nad realizacją 
zadania rozpoczętego z początkiem 
kwietnia br. wykonano podbudowę 
z kruszywa, chodniki i zjazdy do posesji 
zamieszkałych i gruntów rolnych, 
ułożono warstwy wyrównawcze oraz 
ścieralną warstwę wierzchnią dywanika 
na całości przebudowywanej drogi. 
W centrum Starych Kozub znalazło się 
pierwsze w gminie małe rondo, które 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
i usprawnienia ruchu.

Zadanie drogowe realizowano w ramach 
Narodowego Programu Dróg Lokalnych – etap 

Wójt Gminy Sędziejowice
zaprasza

Komitet Organizacyjny Święta Plonów

na uroczystości związane z odsłonięciem 
odrestaurowanej mogiły bohaterów września 1939 r. 

na cmentarzu parafialnym w Marzeninie
w dniu 6 września 2015 r.

uprzejmie zaprasza na Gminno – Parafialne Dożynki 
,,Grabno – Zamość 2015’’,

które odbędą się 13 września 2015 roku w Grabnie

Program:
11.30 - zbiórka pododdziałów - boisko szkolne w Marzeninie
- Msza w kościele NMP w Marzeninie
- uroczysta defilada na cmentarz parafialny w Marzeninie
- odsłonięcie i poświęcenie odrestaurowanej mogiły żołnierzy września
- przemówienie wójta gminy Sędziejowice i zaproszonych gości
- apel pamięci, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
- rozformowanie pododdziałów i zakończenie uroczystości

Program dożynek:
11.30 -  Korowód dożynkowy - zbiórka na placu przy OSP w Grabnie
12.00 - Msza w kościele w Grabnie - wręczenie chleba dożynkowego oraz poświęcenie wieńców
13.10 - Przemarsz korowodu dożynkowego na plac przy OSP oraz koncert orkiestry dętej DRUH OSP 
Sędziejowice
13.35  -  Część obrzędowa  
15.00  -  Występ zespołu piosenki kabaretowej „Trzeci Oddech Kaczuchy”. Ocena stołów wiejskich
16.00  -  Finał I Turnieju Sołtysów i Sołectw w ramach Programu „Równać Szanse” 
16.30  -  Część artystyczna zespołów GOK Sędziejowice
17.30  -  Ogłoszenie wyników oceny stołów wiejskich oraz wręczenie wyróżnień
18.00  -  Koncert zespołu disco polo „IMPERIUM”
19.30  -  Zabawa dożynkowa

ZIELONO NAM...
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Droga z Sędziejowic do Kozub zmodernizowana

Sędziejowicka grupa zaprezentowała swój 
projekt „Zielono nam” honorowym gościom, 
szerszemu gronu ekspertów, przedstawicielom 
samorządów, uczniom, nauczycielom i dzienni-
karzom. Uroczysta inauguracja prezentacji od-
była się w sali balowej Zamku Królewskiego, 
gdzie prezes fundacji CEO dr Jacek Strzemiecz-
ny podkreślił wartość pracy nauczycieli i ich 
wychowanków, mówiąc, że „projekt edukacyj-
ny to najefektywniejsza metoda kształcenia”. 
Również dyrektor ds. programów i wydawnictw 
CEO – Alicja Pacewicz gratulowała młodym 
ludziom zaangażowania i wytrwałości podczas 
realizacji bieżących i przyszłych przedsięwzięć. 

Ogólnopolska prezentacja stanowi zakoń-
czenie działań grupy projektowej w roku szkol-
nym 2014/2015. W ciągu kilku miesięcy ucznio-
wie realizowali poszczególne działania, które 

II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój pozy-
skując od wojewody łódzkiego kwotę ok. 690 
tys. zł na ogólną wartość zadania blisko 1,4 mln. 
Gmina czyni starania o dodatkowe wsparcie 
na ten cel ze środków będących w dyspozycji 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonawcą 
inwestycji była firma BudTrans z Sieradza, któ-

uczyły pozyskiwania sojuszników, partnerów 
i sponsorów. Uczniowie klasy II a gimnazjum 
uczestniczyli w warsztatach organizowanych 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej nt. „Jak 
zrealizować projekt”. Za pozyskane środki za-
kupione zostały rośliny i nasadzono je na placu 
przed parkingiem szkolnym, co znacznie po-
prawiło estetykę otoczenia. Na finał prezentacji 
mogło pojechać tylko czworo uczniów, jednak 
nad realizacją poszczególnych zadań czuwa-
li inni aktywiści: Julia Cichowska, Angelika 
Cieślak, Aleksandra Denuszek, Anita Gajew-
ska, Weronika Gosiewska, Błażej Haładyniak, 
Patryk Krawczyk, Weronika Krawczyk, We-
ronika Łamek, Dawid Mikła, Natalia Mikołaj-
czyk, Ewelina Pawelska, Magdalena Pikorska, 
Michał Piotrowski, Sebastian Sowała, Błażej 
Sroka, Weronika Stępień, Beata Szewczyk, Ju-

Organizatorzy:                                                                                                          Wójt Gminy Sędziejowice                                                                                           Sołectwo Grabno                                                                                              GOK Sędziejowice                                                                                    OSP Grabno

9 czerwca 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, w klimatycznej przestrzeni Arkad Kubickiego, delegacja 
uczniowska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach – Aleksandra Papuga, Karolina Damazer, 
Gabriela Filipowska oraz Karolina Matusiak pod opieką koordynatora projektu Magdaleny Wawrzyniak, wzięli 
udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego 

uczestnicy programów Centrum Edukacji Obywatelskiej mogli się spotkać, wymienić doświadczeniami i pomysłami w działaniach. 
W prezentacji uczestniczyło 88 zespołów projektowych z różnych regionów Polski, wybranych spośród 400 innych. 

lia Szymańska, Kacper Zel, Joanna Łyszkowicz. 
Działania uczniów wsparła gmina Sędziejowi-
ce zakupując rośliny ozdobne posadzone przez 
młodzież.

 Informacje i zdj. ZSO nr 1

ra przedstawiła najniższą ofertę spośród wie-
lu oferentów. Należy przypomnieć, że wartość 
kosztorysowa zadania opiewała na kwotę ok. 
2,2 mln zł. 

Dzięki inwestycji użytkownicy poruszają 
się bezpieczniej, a ponadto dużej poprawie ule-
gła estetyka otoczenia ul. Słonecznej w Sędzie-
jowicach oraz części centralnej Starych Kozub. 
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Udany wypoczynek wakacyjny 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach 
udało się zorganizować trzy turnusy półkolonii letnich dla 84 
dzieci z gminy:

- I turnus pod nazwą „Bezpieczne wakacje – sportowe wakacje” dla 
25 dzieci pod kierownictwem Anny Kowalczyk był dotowany przez Kra-
jowy Rejestr Izb Rolniczych w Warszawie;

- II turnus „Słoneczna Gromada - Harcerskie lato” dla 28 dzieci pod 
kierownictwem Moniki Walczak został dofinansowany przez gminę Sę-
dziejowice i ZSO nr 1 w Sędziejowicach;

- III turnus o charakterze typowo sportowym „Wakacyjna szkoła 
mistrzów sportu” dla 31 dzieci pod kierownictwem Janusza Kopka był 
wspófinansowany przez gminę Sędziejowice, przy udziale finansowym 
rodziców i szkoły. Grupa ta zajęła się szlifowaniem młodych talentów 
sportowych, w wyniku czego inspirowała do rozwijania zainteresowań 
piłką nożną. Wymiernym efektem w niedalekiej przyszłości tego działa-
nia miałoby być utworzenie żeńskiej drużyny piłki nożnej. 

W ramach wszystkich turnusów półkolonii, dzieci miały zapew-
nione dwa posiłki, zorganizowano 7 wyjazdów autokarowych: do kina 
w Zduńskiej Woli, na baseny do Kleszczowa i Uniejowa, do wioski in-
diańskiej TATANKA w Uniejowie oraz do Państwowej Straży Pożarnej 
w Zduńskiej Woli.

 Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach zapewnił wypoczynek 
dla członków zespołów artystycznych działających przy GOK. 15-oso-
bowa grupa dzieci w okresie od 28 czerwca do 8 lipca br. uczestniczyła 
w obozie sportowo-rekreacyjnym w Mrzeżynie. Obok atrakcyjnego wy-
poczynku nad morzem w programie przewidziano także warsztaty wo-
kalne, warsztaty tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, naukę 

W ramach projektu Działaj Lokalnie IX Gminna Biblioteka 
Publiczna z grupą „Poszukiwaczy” realizuje zadanie 
„Sędziejowickie Dziedzictwo”. W zamierzeniu jest opracowanie 
kolejnych czterech questów, stwarzających miłośnikom historii, 
tradycji i przyrody możliwość odkrywania całego bogactwa 
kulturowego i zasobów przyrodniczych gminy Sędziejowice.

 W lipcu rozpoczęto tworzenie zarysów następujących questów: „Hi-
storia Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach”, „O czym szumią 
Sędziejowickie Drzewa” oraz „Dęby Pruszkowskie”. Grupa młodzieżo-
wych „Poszukiwaczy” pod okiem instruktorów sprawnie działa w tere-
nie, angażując chętnych do współpracy dorosłych. W sierpniu kolejna 
grupa rozpoczęła pracę nad questem „Ojczyzna to ziemia i groby - Ma-
rzenin”. Na zakończenie questowych działań i po wypracowaniu kolej-
nych świadectw mijającego czasu powstanie pierwsza w gminie strona 
internetowa, na której będzie można znaleźć wszystkie gminne questy. 
Cieszą się one wciąż niesłabnącą popularnością. 

Pragniemy gorąco podziękować Darczyńcy (Stowarzyszeniu Dobro-
czynnemu „Razem” z siedzibą w Zelowie) za stworzenie tak wspaniałej 
możliwości integracji społeczności lokalnej, budzenia tożsamości na-

piosenki harcerskiej, wiele konkursów i konkurencji sportowych, a także 
wycieczki do Kołobrzegu i Kamienia Pomorskiego.

 Kolonie dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS 
koordynował z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejo-
wicach. Pracownicy ośrodka dokonywali naboru i zajmowali się kom-
pletowaniem dokumentów na wypoczynek sfinansowany z Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 17 dzieci wypo-
czywało w okresie od 11-24 lipca br. w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym 
„SAWA” w Stegnie. Rodzice pokrywali koszty wyjazdu w kwocie 400 
zł. Dzieci z wyjazdu wróciły bardzo szczęśliwe i zadowolone.

Półkolonie dla wszystkich dzieci z Bilewa zorganizowano w lipcu 
br. w ramach projektu „Wspólny czas, łączy nas.” Razem możemy wię-
cej z programu „Grant na lepszy start” współfinansowanego ze środków 
Programu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu dzieci i młodzież mogły nie tylko lepiej poznać 
siebie, ale również spędzić miło i aktywnie wakacyjny czas. Podczas za-
jęć uczestnicy półkolonii poznali historię kolei, zwiedziłi Skansen Loko-
motyw w Karsznicach oraz Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie. 
Spotkali się też z ciekawymi ludźmi, którzy opowiedzieli o swojej pracy: 
strażakami, dogoterapeutą, groomerem a także fotografem, który podpo-
wiadał jak utrwalić niezapomniane chwile. W programie były również 
różnorodne warsztaty, konkursy, zadania, wycieczka na basen do Klesz-
czowa, wyjazd na Wojewódzkie Święto Policji do Łasku sfinansowany 
przez gminę. 

Były to niewątpliwie ciekawe wakacje pełne rodzinnej i przyjaznej 
atmosfery, które na długo zapadną w pamięci naszych pociech.

 Zebrał: M. Potasiak

Odkrywanie dziedzictwa
rodowej oraz utrwalanie wydobytej na światło dzienne historii gminy 
w nowoczesnej formie. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność za stwo-
rzenie okazji do współpracy ze Stowarzyszeniem Rękodzieła Łaskiego 
„Szuflandia”. Łaskie Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców gminy Sę-
dziejowice do udziału w projekcie „ Za(WĄŻ)-amy znajomości”. Roz-
poczęliśmy wspólne działania!
  Beata Magdziak
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110 LAT OSP W WIDAWIE

Tam odprawiona została uroczysta msza 
polowa w intencji jednostki, koncelebrowana 
przez księży: kapelana strażaków gminy Wida-
wa ks. Zbigniewa Dyksa - proboszcza parafii 
Restarzew oraz ks. Jarosława Leśniaka - pro-
boszcza parafii Widawa. Oprawę muzyczną 
mszy stanowiła strażacka orkiestra dęta oraz 
chór miejscowej parafii wraz z organistą.

W części oficjalnej udział wzięło 21 
pocztów sztandarowych, władze samorządo-
we wszystkich szczebli, politycy, goście ho-
norowi, radni gminni, kierownicy jednostek 

z gminy Widawa, sponsorzy oraz mieszkańcy. 
Wśród gości zaproszonych obecni byli m.in.: 
Andrzej Owczarek – senator RP, posłowie 
– Piotr Polak i Cezary Olejniczak, wicewo-
jewoda – Jarosław Klimas, zastępca komen-
danta powiatowego PSP w Łasku – bryg. Piotr 
Cały, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Łasku – Wojciech Pokora, członek 
Sejmiku Województwa Łódzkiego – Krzysztof 
Ciebiada, wicestarosta Łaski – Marek Kraw-
czyk, przewodniczący Rady Powiatu – Marek 
Aulak, członkowie Zarządu Powiatu Łaskiego 
- Dariusz Polak i Marek Jan Krawczyk, radny 
powiatowy - Robert Majczyk, wójt gminy Sę-
dziejowice – Jerzy Kotarski, prezes LGD „Do-
lina rzeki Grabi” – Anna Doliwa oraz wicepre-
zes LGD – Ireneusz Omyła. Gości powitał wójt 
gminy – Michał Włodarczyk. 

Wójt pogratulował pięknego jubileuszu, 
a także zachęcił do dalszej owocnej pracy. Od-
wołując się do historii miejscowej jednostki 
OSP przypomniał, że powinnością strażaka jest 
niesienie pomocy ludziom i ratowanie dobyt-
ku. Dziękując druhom za ich owocną i pełną 
poświęcenia pracę, życzył dalszego efektyw-
nego rozwoju i spełnienia wszystkich planów, 
zarówno tych związanych z rozwojem jednost-
ki OSP, jak i tych prywatnych - rodzinnych 
i zawodowych.

W trakcie uroczystości wręczono łącznie 
24 różnego rodzaju odznaczenia, wśród któ-
rych na szczególną uwagę zasługują te przy-

znane przez ministra spraw wewnętrznych 
– Brązowa Odznaka „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej”. Otrzymali je: dh Jan Dra-
bent, dh Jan Królikowski, dh Leszek Strzel-
czyk i dh Krzysztof Goździewicz. Wręczenia 
odznaczeń dokonali: wicewojewoda łódzki 
– Jarosław Klimas oraz senator RP – Andrzej 
Owczarek. Warto przy tym nadmienić, że są to 
pierwsze tego typu odznaczenia przyznane dru-
hom z gminy Widawy.

 Ponadto przedstawiciele widawskiej jed-
nostki wręczyli okolicznościowe podziękowa-

nia szerokiemu gronu osób, firm i instytucji za 
dotychczasową współpracę, wspieranie oraz 
zaangażowanie dla dobra jednostki.

Jubileusz 110-lecia był także znakomitą 
okazją do przybliżenia rysu historycznego wi-
dawskiej OSP, która pamięta nie tylko czasy 
PRL, ale także obie wojny światowe. Przez ten 
cały czas aż do dzisiaj druhowie dbają o bez-
pieczeństwo mieszkańców gminy.

- Straż pożarna obecnych czasów ukazuje 
zupełnie inny wizerunek niż kilkadziesiąt lat 
temu, zawsze jednak pozostając wierna swym 
nieśmiertelnym ideom, jakie towarzyszyły jej 
od momentu powstania, czyli bezinteresowne-
mu ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mie-
nia. Jednostka dysponuje dobrym sprzętem, 
skutecznym w działaniu oraz wyszkolonymi 

strażakami, a wszystko po to, aby mieszkańcy 
mogli czuć się bezpiecznie – mówi dh Henryk 
Partyczyński – prezes OSP Widawa.

W oparciu o posiadane dokumenty, za datę 
powstania OSP Widawa przyjęto rok 1905, 
kiedy to ks. Feliks Mikulski – ówczesny pro-
boszcz parafii Widawa, wystąpił z inicjatywą 
utworzenia straży ogniowej. Od 1995 r. jed-
nostka jako pierwsza z gminy została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, stanowiąc niezawodne wsparcie dla Jed-
nostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Łasku, 

oddalonej o ponad 20 km, będąc jednocześnie 
jednym z jej głównych filarów. 

- Dziś nasza jednostka posiada nowoczesne 
samochody, wyposażone w sprzęt renomowa-
nych firm i to dzięki temu może w każdej chwi-
li nieść pomoc potrzebującym, i to nie tylko na 
skutek pożaru, ale także innych klęsk żywioło-
wych. Z tym wszystkim muszą poradzić sobie 
nasi strażacy, robiąc to skutecznie od 110 lat 
– podsumowuje dh Krzysztof Goździewicz – 
naczelnik OSP. 

Po zakończeniu części oficjalnej, i dokona-
niu wpisów w księdze pamiątkowej, przyszła 
kolej na wspólną biesiadę oraz zabawę, która 
trwała do późnych godzin nocnych.

AK

Wyjątkowy jubileusz, bo aż 110-lecia swojego istnienia obchodziła w niedzielę, 9 sierpnia, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Widawie, której historia sięga 1905 roku. To znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń 
i z pewnością powód do dumy, licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół 
i zaproszonych gości. Obchody 110-lecia OSP były okazją do przypomnienia dziejów tej jednostki oraz wręczenia 
odznaczeń zasłużonym druhom. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się zbiórką na Starym Rynku, skąd 

defiladowym krokiem przy rytmach Strażackiej Orkiestry Dętej przemaszerowano na plac OSP, gdzie miała miejsce główna część 
jubileuszu. Nie przeszkodziła nawet wyjątkowo wysoka tego dnia temperatura, w której cała uroczystość przebiegała.



Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 6 września br. na placu szkolnym w Restarzewie. Impreza rozpocznie 
się o godz. 13.30 zbiórką na placu szkolnym, skąd korowód przemaszeruje do kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie, gdzie 
odprawiona zostanie uroczysta msza dożynkowa. Po niej barwny korowód powróci na plac szkolny, gdzie odbędzie się dalsza część 
uroczystości. W części artystycznej oprócz rodzimych artystów wystąpi Łódzki Duet Akordeonowy „DUO ATRE” oraz polski zespół 
muzyki cygańskiej „CZTERY STRUNY SKRZYPIEC”. 
 Imprezie towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje w postaci wystaw, stoisk handlowych, wesołego miasteczka, punktów 
gastronomicznych itd.
              AK

C Z A S  N A  D O Ż Y N K I 
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Renata Graczyk wygrała konkurs 
na nowego dyrektora Zespołu Szkół 
w Widawie. Konkurs został rozstrzygnięty 
z końcem lipca br., rozpatrzono dwie 
kandydatury: dotychczasowego dyrektora 
– Marka Wójcika i nowej kandydatki 
– Renaty Graczyk, i jej oferta, zdaniem 
komisji, okazała się lepsza. 

Nowa pani dyrektor placówki zacznie pracę 
na nowym stanowisku z dniem 1 września. Renata 
Graczyk jest nauczycielem od ponad 17 lat. Posia-
da wykształcenie wyższe, dotąd pracowała w Wi-
dawie jako nauczyciel chemii i matematyki.

- Stanowisko dyrektora na pewno potraktuję 
jako misję, którą będę się starała wypełnić jak naj-

Dobra wiadomość czeka na uczniów i ich 
rodziców, bowiem w nadchodzącym roku 
szkolnym 2015/2016 będzie możliwość 
skorzystania z dotacji celowej na 
podręczniki. Dla ucznia klas I i II będzie 
to 75,00 zł, dla ucznia klasy IV - 165,00 zł, 
zaś ucznia klasy I gimnazjum - 275,00 zł. 

W ramach rządowego programu pomocy 
uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” dofi-
nansowanie podręczników w roku szkolnym 
2015/2016 zostanie skierowane do trzech grup 

Nowy dyrektor ZS w Widawie

Wyprawka 
szkolna

lepiej. Będę zarówno liderem jak i managerem. 
Wiem, że dobry dyrektor powinien być przewod-
nikiem dla rady pedagogicznej, ale również powi-
nien umieć zadbać o dobrą kondycję finansową 
szkoły. Będę dążyć do tego, aby Zespół Szkół 
w Widawie był wizytówką gminy, powiatu, był 
dumą uczęszczających tutaj uczniów, spełnieniem 
marzeń o nowoczesnej szkole, której absolwenci 
będą w pełni przygotowani do kolejnego etapu 
kształcenia i odpowiedzialni za swoją przyszłość. 
Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowa-
nia, uczyć się właściwego nawiązywania relacji 
z drugim człowiekiem i poznawać zasady współ-
działania w grupie rówieśniczej – obiecuje nowa 
pani dyrektor. 

AK

uczniów: najmłodszych uczestników edukacji 
szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podsta-
wowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, uczniów, którzy kontynuują 
naukę według nowej podstawy programowej na 
poziomie klasy czwartej technikum, uczniów nie-
pełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Asperge-
ra, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy-
padku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona wyżej. Tym samym 
program będzie obejmować wszystkich uczniów 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów nie-

widomych, dla których podręczniki zapewniono 
w odrębnym trybie. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych 
będzie przysługiwać: uczniom pochodzącym z ro-
dzin, w których dochód na osobę nie przekracza 
574 zł, uczniom pochodzącym z rodzin niespeł-
niających kryterium dochodowego na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne 
warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka cho-
roba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narko-
mania w rodzinie) oraz uczniom niepełnospraw-
nym bez względu na dochód.

Termin i miejsce składania wniosków oraz 
kryteria dodatkowe określone zostaną w zarządze-
niu wójta gminy Widawa.

 AK 
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To jeden z najstarszych konterfektów łaskich ulic. Przedstawia Warszaw-
ską sprzed ponad stu laty. Warto zwrócić uwagę na solidną zabudowę uli-
cy, która od wieków należała do najważniejszych arterii komunikacyjnych 
miasta. Gdy Łask nie posiadał jeszcze ulicy nazywanej przez niektórych 
mieszkańców obwodnicą, przy której znajduje się m.in. siedziba PUP 
i niewielka stacja paliwowa, właśnie Warszawska spełniała rolę główne-
go traktu przebiegającego przez miasto. Podróżni podążający z Sieradza 
w kierunku Piotrkowa musieli przejechać wspomnianą ulicą, zatrzymując 
się niekiedy na rynku, na którym można było nie tylko odpocząć, ale i po-
silić się.
     (Saw)

Na pierwszym miejscu należy wymienić nowe wyposażenie oraz wyko-
rzystanie energii słonecznej do procesów technologicznych. - To właśnie od-
nawialne źródła energii są prawdziwą przyszłością - mówi Marek Kaczorow-
ski, właściciel Browaru Koreb i jednocześnie uspokaja wszystkich entuzja-
stów łaskich piw dodając, że metody zacierania i ważenia nie ulegną zmianie. 

Warszawska 
sprzed ponad 100 laty

KOREB– TO BRZMI DUMNIE!

Na 

Już drugi rok Browar Koreb wita wszystkich tych, którzy postanowili odwiedzić Plac 11 Listopada w Łasku. 
Złocisty trunek znad Grabi stał się prawdziwą wizytówką naszego miasta, a jego popularność w Polsce nieustannie 
rośnie. W 2014 r. do użytku oddano nowy obiekt browaru, który wprowadził małą rewolucję. Co zmieniło się od 
tego czasu? 

W ostatnim czasie do kolekcji piw dołączyły dwa nowe: American IPA 
i Pszeniczne. Pierwsze jest ukłonem w stronę 32. BLT i stacjonujących w niej 
amerykańskich żołnierzy. - Wykorzystaliśmy amerykańskie odmiany chmielu 
oraz miejscowe drożdże tworząc unikalny produkt znany powszechnie na za-
chodnim rynku – opowiada Marek Kaczorowski. Nasi sojusznicy byli na tyle 
zainteresowani lokalnym browarem, że odwiedzili go całą delegacją. Dziś są 
częstymi gośćmi ogródka na 
łaskim rynku. Druga nowość 
jest zupełnie inna i nawiązu-
je do tradycji. W dawnych 
wiekach piwa pszeniczne cie-
szyły się ogromną popularno-
ścią. Zwyczaj wykorzystania 
jęczmienia przyszedł dopiero 
nieco później. Istnieją zapiski 
historyczne, które poświad-
czają, iż to właśnie piwo psze-
niczne było na terenie Polski 
najprzedniejsze. 

W kraju zapanowała po-
wszechna moda na degusto-
wanie nowych i coraz bardziej wyszukanych rodzajów piw. Podniebienia Po-
laków poszukują unikalnych wrażeń, a dla wielu z nich produkty wiodących 
producentów to zdecydowanie za mało. Na ulicach widoczna jest prawdziwa 
celebracja jedzenia i picia. Te z pozoru zwyczajne czynności stały się czymś 
znacznie więcej. Szczególnie widoczne jest to w większych miastach, gdzie 
regularne organizowane są festiwale ulicznego jedzenia. Te akcje przyciągają 
tysiące osób spragnionych gastronomicznych wrażeń. Stanowią one również 
wyjątkową okazję dla zaprezentowania się lokalnym przedsiębiorcom. Na ta-
kich imprezach widoczny jest oczywiście łaski browar, którego rozpoznawal-
ność nieustanie rośnie. Rodzime piwa można spotkać już w wielu sklepach 
i restauracjach na terenie całej Polski. 

Jakość łaskiego piwa stoi nieustannie na najwyższym poziomie. Świadczą 
o tym liczne nagrody i wyróżnienia. Poszanowanie tradycji i uczciwość pro-
dukcji stanowią filary sukcesu. - Stara prawda mówi „Przez żołądek do serca”. 
Jeśli komuś coś smakowało, to później mile wspomina dane miasto i okolicę, 
a to najlepsza reklama – dodaje Marek Kaczorowski. 

Jakie ma plany na najbliższą przyszłość? Przede wszystkim samodosko-
nalenie i stopniowe zwiększanie produkcji. 

Michał Janiszewski



(12 cembrowin), która do dziś jest spraw-
na. Jak twierdzą świadkowie z tamtych lat, 
woda jest tak smaczna, że letnicy w po-
jemnikach zabierają ją do Łodzi. Całość 
posiadłości otacza drewniany płot z dwie-
ma bramami. Przy każdej znajduje się 
budka dla stróża. Alejki toną w kwiatach 
i krzewach. Stoją też ławeczki i przy nich 
stoliki do gry w karty. Przy stawie zosta-
je wydzielony plac na tańce i podium dla 
orkiestry. 

Przed wojną w letnie niedziele odby-
wają się tu majówki, organizowane są lo-
terie fantowe. Z tych rozrywek może po-
dobno korzystać także miejscowa ludność. 
Jest też ochronka dla dzieci pracujących 
w fabryce, by rodzice mogli spokojnie 
odpoczywać. Wielką atrakcją są oswojone 
łabędzie, ale największą - prawdziwa mał-
pa w klatce, która tuż po wojnie zaginie. 

Przed wojną na miejscu pracuje kraw-
cowa Irena Szewczyk. Obszywa łódzkie 
jak i miejscowe damy. Na zimę Grau wy-
jeżdża do Łodzi, gdzie mieszka na stałe. 
Tutaj zostaje tylko służba. Po wyzwoleniu 
w krótkim czasie ośrodek ulega dewasta-
cji. Przetrzebiono las, wszelkie urządzenia 
rozkradziono, giną nawet drzwi, a szcze-
gólnie oryginalne klamki. Zniszczonych 
zostaje wiele książek. 

Na temat Okupa lat wojny krążą różne 
plotki. Do dziś żywa jest opowieść o wi-
zycie Hitlera i jego sztabu. Mieli się tu 
zatrzymać. Wczasowicze liczyli, że wódz 
spotka się z nimi. Tymczasem na czas po-
bytu świty hitlerowcy wszystkich usunę-
li...

 W latach powojennych Okup nie po-
wrócił do dawnej świetności. Jednak przy-
zjeżdżają tu harcerze i rozbijają namioty, 
w parku nadal organizowane są majówki, 
młodzież gra w piłkę, odbywająły się zaję-
cia z wychowania fizycznego. 

ciąg dalszy w następnym numerze
Zofia Wieczorek, Jerzy Szewczyk
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Niemcami są też dwaj bracia Nikolajowie 
- Edmund i Willi, którzy żenią się z Polkami. 
Śluby, chrzty ich dzieci i komunie odbywają 
się w kościele w Marzeninie. Mieszkają wśród 
Polaków, nie chcą demonstrować swojej odręb-
ności. Spoczywają na cmentarzu katolickim. 
Wilhelm stracił nogę na wojnie. Erich, syn Ed-
munda, uczęszcza z nami po wojnie do polskiej 
szkoły. Wyjeżdża wielokrotnie do Niemiec, ale 
mieszkańcy Okupa widują go tutaj od czasu do 
czasu. 

Stanisława Orłowska, która mieszka z ro-
dzicami u Niemki w połowie Okupa, opowiada, 
że żona Ryszarda Schultza pomogła umieścić 
ją w szpitalu w czasie choroby pod nazwiskiem 
Rita Schultz, córka Wilhelma. 

Stefan Szewczyk (ur. 1908 r.) żeni się 
z Niemką Martą Kerl. Pracuje w zakładzie 
włókienniczym. Po zajęciu Polski przez hitle-
rowców zostaje wcielony do wojska. Odnosi 
kontuzję i wraca do Okupa zmuszony do wy-
konywania poleceń władzy okupacyjnej. Po 
wojnie wyjeżdża wraz z żoną do strefy brytyj-
skiej w Niemczech. Do Polski nigdy nie wraca. 
W 1976 r., a potem w 1980 dochodzi do nasze-
go spotkania k. Hannoweru. Jest i jego rodzi-
na. Zmarli oboje w latach dziewięćdziesiątych. 
Córka Renata odwiedza Kopyść w 2005 r.

Franciszek Frątczak, ożeniony z Niem-
ką, także w pośpiechu wyjeżdża do Niemiec 
w końcowej fazie wojny. Szewczykowie wpro-
wadzają się do jego domu w 1945 r. Inne na-
zwiska Niemców z lat wojny zacierają się po-
woli w pamięci. Niektóre jeszcze pamiętamy, 
choćby Hupke, Trepke, Schmidt, Rezler, Fi-
szer, Schmeisel, J. Heinrych, Lehmann, Hugo 
Kern, Drymer, Giser czy Renzner… 

Drymer mieszka tam, gdzie po wojnie 
znajdują swoje miejsce Przybylscy. Jego syn 
jest krytycznie nastawiony do rządów hitle-
rowców. Na wniosek organizacji Hitlerjugend 
zostaje wysłany na front i już nigdy nie wraca. 
To jeden z przykładów dużej aktywności tej 
organizacji we wsi. Do Drymera należały far-
biarnia i mydlarnia w Okupie.

Hugo Kern – jak wspomina Stefania Wil-
kowska - zajmuje wytwórnię elementów beto-
nowych jej ojca. Mimo to w domu rodziców 

odbywają się tajne spotkania AK. Kern wzbu-
dza obawy, gdy przyjeżdżał do Okupa w czar-
nym mundurze. Okazuje się, później że był 
funkcjonariuszem obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Polski sąd po wojnie skazuje go na 
śmierć.

Lehmann żyje z kilkorgiem dzieci w domu 
później zamieszkiwanym przez rodzinę Jana 
Szafrańskiego. Nie wytrzymuje pogardy, z jaką 
spotyka się ze strony zwycięzców, i popełnia 
samobójstwo. Dzieci zostają wywiezione do 
Niemiec. 

Samobójstwo popełnia także Gotlieb Kern 
- sołtys Okupa Małego. Jak donosi gazeta 
„Orędownik” (nr 61/1939), przyczyną jest de-
presja z powodu zadłużenia. Tak przynajmniej 
wynika z informacji prasowej. 

Zanim do władzy w Niemczech dojdą hi-
tlerowcy, znaczną rolę w Okupie odgrywa, 
powstała w 1921 r., Niemiecka Partia Pracy, 
w latach trzydziestych i później Deutscher 
Volksverband (DVV). Koło w Okupie Wielkim 
liczy w pewnym okresie nawet 55 członków. 
W styczniu 1938 wybrany zostaje nowy za-
rząd. Prezesem zostaje Helmut Fiszel, wice-
prezesem Juliusz Hipfe, sekretarzem Rudolf 
Renzner i skarbnikiem Hugo Kerl.

 PARK GRAU’A

W roku 1927 Niemiec Grau kupuje od 
rodaka Langego ok. 6 ha ziemi ze żwirow-
nią na pograniczu Okupa i Kopyści. Gra-
nicą jest kanał przepływający przez park. 
I na tej ziemi, przy ruchliwej już trasie 
Łódź – Sieradz, za przykładem Szweycera 
zamierza stworzyć ośrodek letniskowy dla 
łódzkich fabrykantów. Wznosi 3 budynki: 
dom drewniany 20-pokojowy z tarasami, 
dla siebie murowany z cegły z 12 poko-
jami i trzeci - również murowany z wę-
złem kuchennym i jadalniami; na piętrze 
znajdują się pomieszczenia dla służby. 
Wszystkie budynki otoczone są tarasa-
mi. Posiadają kanalizację i bieżącą wodę. 
Wywiercona została też głęboka studnia 

fot. J. Szewczykfot. J. Szewczyk

NIEMIECKI OKUP(3)

Dom mieszkalny ze sklepem zbudowany przez Schulzów w Okupie Dom wypoczynkowy Grau`a, stan z 2015 roku
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Florianowi
rycerze

Musiał ten płomień – mściciel spaść na twe oblicze,

Spalić miasto, pożogą spustoszyć ulice

I jak Troję Dardanów ojczyzno maleńka, 

Sięgnąć ciebie musiała kary boskiej ręka.

Ogień domy spopielił, zaułki, wykusze, 

Wszelkie inne budowle, zmierzyć się z ratuszem

I wraz z wieżą go pożarł sięgającą nieba,

W proch obrócił i w zgliszcza to, co ongiś Dedal

Rękach zręczną nadzwyczaj uniósł w gwiazd przestworza.

Piękno Łasku umknęło z dymem na bezdroża.

O łaskich strażakach piszemy często, bo choć miasto dysponuje 
zawodową strażą pożarną wyposażoną w nowoczesny sprzęt, 
przywiązujemy sporo uwagi do profilaktyki i z naszego 
krajobrazu zniknęły słomiane strzechy, które niegdyś płonęły 
bezustannie – „czerwony kur” wciąż jest groźny dla ludzi i ich 
mienia. Co prawda nie spotykamy się już ze zjawiskiem niegdyś 
powszechnym – płonącymi całymi wsiami, ale pojawiły się nowe 
zagrożenia pożarowe i wciąż nie brak tragicznych zdarzeń, 
z jakimi mają do czynienia strażacy.

Ogień towarzyszy człowiekowi od początku istnienia w dwóch 
aspektach: tym dobrym – gdy ogrzewa domostwo i pozwala przyrzą-
dzić smaczną potrawę, ale i tym złym – gdy niszczy dobytek, a niekiedy 
zabiera i życie. Nasze miasto przez wieki nie różniło się niczym od po-
dobnych ośrodków w kraju. Drewniana zabudowa i brak jakichkolwiek 
zabezpieczeń przed ogniem powodowały, że miasto bezustannie było 
pustoszone przez płomienie. Jak przypomina nieżyjący już kronikarz ła-
skiej straży i autor książki poświęconej miejscowej OSP Stanisław Ru-
sin, pierwszy wielki pożar wybuchł w 1523 roku, niszcząc niemal cały 
dobytek mieszczan. Starym zwyczajem właściciele Łasku zwrócili się 
o pomoc do ówczesnego władcy Zygmunta Starego. Król zwolnił miesz-
czan na lat 15 od płacenia wszelkich podatków, ustanowił też w Łasku 
trzeci z kolei jarmark, by zwiększyć dochody mieszkańców. W podobny 
sposób reagowali władcy w przypadku innych miast, w których ogień 
siał także spustoszenie.

Choć mieszczanie bali się ognia, na co dzień zapominali o swoim 
bezpieczeństwie, a to skutkowało kolejnymi pożarami. Bywało niejed-
nokrotnie, że ogień zdołano szybko opanować, ale czasami ludzie wo-
bec żywiołu byli bezsilni. Tracili wówczas wszystko. Gdy przed laty ar-
cheolog Anna Dzierzgowska prowadziła badania we wschodniej pierzei 
sieradzkiego rynku, odkryła spore ilości spalonego i nadpalonego ziar-
na, zgromadzonego w pomieszczeniach gospodarczych na zapleczu jed-
nej z kamieniczek. Warstwa spalenizny potwierdziła, że przed wiekami 
ogień strawił sporą część zabudowy. Ponieważ z pogorzeliska nie było 
co ratować, ludzie wyrównali teren zasypując rumowisko nawiezionym 
żwirem i wznieśli kolejne zabudowania, wszak życie nie znosi pustki. 
Tak zapewne było i w Łasku, choć nasze miasto nie miało jeszcze szczę-
ścia do szeroko zakrojonych badań archeologicznych i odkrycia tajem-
nic, które kryje ziemia.

W 1624 roku doszło do kolejnego wielkiego pożaru. Zawiniła iskra 
z nieszczelnego komina, a może raczej nieostrożność mieszkańców. 
Ogień szybko przenosił się z domu na dom, niszcząc 147 zabudowań. 
Prawdopodobnie wówczas zniknął z powierzchni ziemi drewniany ra-
tusz z wysoką wieżą stojący w centrum Łasku. Ogień nie zniszczył jedy-
nie murowanej kolegiaty i kilka innych kościelnych domów. 

To fragment opisu pożaru pióra samego poety Grzegorza Zdziewoj-
skiego, bezpośredniego świadka tragedii miasta, przetłumaczony przez 
Rafała Orlewskiego. Wydawać by się mogło, że pożar stał się kolejną na-
uczką dla ludzi. Nic podobnego! Choć mozolnie musieli odbudowywać 
swoje domostwa, ogień wciąż pustoszył miasto. W 1665 roku, jeszcze za 
życia Zdziewojskiego, pożar niszczy zachodnią część Łasku. Zaledwie 
trzy lata później, w końcu zimy 1688 roku, nocą z 8 na 9 marca, prawdo-
podobnie na skutek nieostrożności jednego z pracowników gorzelni przy 
późniejszej ul. Dworskiej znikają w ogniu 34 domy. Ogień zniszczył nie 
tylko gorzelnie z urządzeniami należącymi do Wojciech Czeglica, Pio-
tra Deprcowicza, Ignacego Kasprowicza, Chajcia Narożnego i Ignacego 
Szubskiego, ale i browar Agnieszki Daruchowej. Dziś byśmy powiedzie-
li, że zniknęły nie tylko domy i majątek ówczesnych rzemieślników, ale 
i stanowiska pracy, co w konsekwencji oznaczało zubożenie mieszkań-
ców i miasta. Odbudowa była kosztowna, a często po prostu niemożliwa. 
Dlatego po tego typu klęskach lustratorzy odnotowywali opuszczone do-
mostwa, ubytek ludności w mieście.

Nie tylko pożary przyczyniały się do ubożenia, a nawet upadku 
miast. Tzw. klęski elementarne, czyli morowe powietrze, epidemie, po-
żary, powodzie czy gradobicie w wielu miastach Zachodniej Europy 
przyczyniały się do wymarcia niemal całej ludności. Trzeba było po-
tem olbrzymiego wysiłku i nakładów, by miasta te znów ożyły. Podob-
nie było też i na ziemiach polskich. W jednej z osad przemysłowych 
(młyn, huta szkła) – jak byśmy dziś powiedzieli – w pobliżu Rzgowa, we 
włościach kanoników krakowskich administrowanych przez ekonomów 
z Pabianic, na skutek epidemii zmarli wszyscy robotnicy i ich rodziny, na 
wiele lat miejscowość ta nie była zamieszkana.

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Barcz

Portret Teofila Wojciecha Załuskiego
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kierowcom
Gmina Łask przyłączyła się do ogólno-
polskiej kampanii „Powstrzymaj pija-
nego kierowcę”, zainaugurowanej przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Komendę 
Główną Policji. 

W dniu 26.07.2015 r. w kościele parafial-
nym pw. św. Faustyny Kowalskiej, a wcze-
śniej w dniu 28.06.2015 r. w kolegiacie łaskiej, 

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Teodory. 

Nieruchomość oznaczona jest działką nr 173 o powierzchni 0,51 ha, która według studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Łask położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 103.400 zł, wadium 10.500 zł.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na 
 rachunek: BANK PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 9 września 2015 r. 

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Urzędu Miejskiego w Łasku.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 41 tel. 43 676-83-41. 
W uzasadnionych przypadkach burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl 

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi Orchów. 

 
Nieruchomość oznaczona jest działką nr 236 o powierzchni 1,91 ha, która według miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka, położona jest 
na terenie upraw rolnych bez prawa zabudowy. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.000 zł, wadium 4.300 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

 
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na 

 rachunek: BANK PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 
 w terminie do dnia 9 września 2015 r. Za termin płatności uważa się datę 

 wpłynięcia środków na konto Urzędu Miejskiego w Łasku.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 41 tel. 43 676-83-41. 
W uzasadnionych przypadkach burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl 

w związku z dniem świętego Krzysztofa – pa-
trona kierowców i podróżujących, po każdej 
mszy odbyło się święcenie wszelkich pojaz-
dów uczestniczących w ruchu drogowym. 

W tych dniach członkowie Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Łasku przy współpracy z członkami Stowa-
rzyszenia Abstynentów Klubu „Merkury” i Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łasku włączyli 
się do akcji, przekazując uczestnikom świę-
cenia materiały edukacyjne i nalepki na szybę 
samochodu „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. 
Podczas mszy zwrócono uwagę na trzeźwość 
kierowców i zachowanie bezpieczeństwa na 
drogach. Akcja zorganizowana w bieżącym 
roku będzie kontynuowana również w następ-
nym. Przesłaniem kampanii jest uświadomie-
nie mieszkańcom gminy, jakim zagrożeniem 
na drodze jest nietrzeźwy kierowca. Kampania 
nie jest skierowana tylko do osób dorosłych, 
ale działania od września zostaną rozszerzone 
na edukację dzieci i młodzieży oraz współpra-
cę ze szkołami nauki jazdy. Chcielibyśmy, aby 

instruktorzy jazdy włączyli się w propagowa-
nie pozytywnych postaw na drodze. 

Trudno teraz mówić o namacalnych efek-
tach kampanii, ale należy wierzyć, że podejmo-
wane działania przyczynią się do zwiększenia 
świadomości i konsekwencji jazdy pod wpły-
wem alkoholu czy innych substancji psycho-
aktywnych. Zgodnie z założeniami kampanii 
chcemy uświadomić mieszkańcom, że odpo-
wiedzialny kierowca to nie tylko osoba kie-
rująca samochodem osobowym, ale również 
rowerzysta, pieszy i każdy z nas, których za-
chowanie w równym stopniu wpływa na bez-
pieczeństwo na drodze. 

 
 Jolanta Nowak-Popławska
 sekretarz GKRPA w Łasku

pijanym 
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Jedną z największych tajemnic, nie tylko warszawskich salonów, po-
zostawała osoba pięknej lekarki Eugenii Lewickiej, przyjaciółki Józefa Pił-
sudskiego, aczkolwiek do końca nie jest jasne, czy była ona rzeczywiście 
ostatnią miłością marszałka. Pod koniec życia spotykał się on bowiem jesz-
cze z Jadwigą Burchardt. Znacznie więcej już wiedziano, oczywiście tylko 
w określonych kręgach najwyższej elity, o powiązaniach marszałka Edwar-
da Śmigłego-Rydza z jego życiową partnerką Martą Thomas-Zaleską.

Zdecydowanie mniej uwagi przyciągały natomiast zmieniające się 
gwiazdeczki na firmamencie przygód miłosnych pierwszego ułana Rze-
czypospolitej - generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Przypi-
sywano mu nawet, choć raczej bezpodstawnie, romans ze Stefanią Tuwim, 
żoną Juliana... To o nim napisał Antoni Słonimski: „Dzwoniąc szablą od 
progu idzie piękny Bolek, Ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek. Poślizgów 
uczuciowych nie ustrzegł się nawet uchodzący za wzorzec wszelkich cnót 
generał Władysław Sikorski, chociaż po latach jego małżeństwo mimo 
licznych awantur domowych było przedstawiane jako idealne. Stawało się 
to chwilami przedmiotem szantażu wobec generała, który w chwili szcze-
rości żalił się marszałkowi sejmu Maciejowi Ratajowi, iż jeden z posłów 
groził mu ujawnieniem z trybuny sejmowej, „ile razy i z kim Sikorski zdra-
dzał swoją żonę”.

Najbardziej jednak godna uwagi pozostaje Lewicka. I to nie ze wzglę-
du na jakąś szczególną pikantność tego romansu, pod tym względem prym 
wiodłyby raczej inne. Ale weszła ona w biografię „Pierwszego z Pierw-
szych”, człowieka z pomników. Gdy zmarła 27 czerwca 1931 roku śmier-
cią samobójczą, w dość tajemniczych okolicznościach, Warszawa wręcz 
trzęsła się od plotek.

Marszałek poznał młodą Eugenię wiosną 1924 roku, gdy waz z rodziną 
przebywał w sanatorium w Druskiennikach. Ta 28-letnia lekarka zwracała 
uwagę urodą i nowoczesnością zainteresowań. Jak pisze profesor Andrzej 
Garlicki w swej obszernej biografii Piłsudskiego, Eugenia Lewicka miała 
ładną twarz o delikatnych rysach, okoloną ciemnymi włosami. Niektórzy 

Z notatnika historyka profesora Jana Sobczaka

ROMANSE MARSZAŁKA 
I INNYCH DOSTOJNIKÓW II RP
W książce Sławomira Kopera „Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej” znajdujemy wiele mniej 
znanych informacji na wstydliwie pomijany w powszechnie dostępnych podręcznikach temat obyczajowości 
i przygód miłosnych ministrów oraz innych dostojników przedwojennego państwa polskiego.

nazywali ją przez to „ka-
meą”. Była świetnie zbu-
dowana i wysportowana. 
Jako lekarka specjalizo-
wała się w fizjoterapii, 
była entuzjastką sportu 
kobiet, leczenia słońcem, 
powietrzem i ruchem.

Gdy latem roku na-
stępnego Piłsudski, już 
sam, znów przybył do 
Druskiennik, stał się jej 
pacjentem. Być może już 
wówczas młodsza od nie-
go o prawie 30 lat piękna 
kobieta zafascynowała 
go. Z pewnością człowiek 
legenda, wskrzesiciel 
Niepodległej nie pozo-
stawał obojętny - mimo 
różnicy wieku - jej egzal-
towanemu sercu. Gdy po-
tem jeszcze kilkakrotnie bywał w Druskiennikach, stałą jego towarzyszką 
stała się atrakcyjna pani lekarz. Wspólne spacery nad brzegami Niemna 
i inne spotkania z Lewicką przenosiły zmęczonego polityką marszałka 
w zupełnie inny świat. Przynosiły mu ulgę.

Romans z Lewicką, coraz trudniej ukrywany przed światem, trwał już 
6 lat. Na przełomie 1930 i 1931 roku to ona towarzyszyła marszałkowi 
w jego paromiesięcznym kuracyjnym pobycie na Maderze. Coś tam mu-
siało zajść między bohaterami romansu, bo Lewicka z nieznanych powo-
dów przerwała nagle swój pobyt i samotnie wróciła do kraju. W Warsza-
wie złożyła jej wizytę żona marszałka Aleksandra. Możemy się tylko do-
myślać, o czym rozmawiały te dwie kobiety. Być może ta tajemnicza roz-
mowa zadecydowała o samobójstwie Lewickiej. W każdym razie pewne 
jest, że nie wytrzymała psychicznie mocno dwuznacznej sytuacji, w której 
się znalazła. Piłsudski w towarzystwie kilku zaprzyjaźnionych z sobą ge-
nerałów przyjechał na mszę żałobną na Powązkach.

Po śmierci Eugenii szybko starzejący się marszałek, mieszkający już od 
dłuższego czasu poza Belwederem, w warszawskim „domu bez kantów” 
- siedzibie Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, w separacji od żony, 
zadurzył się jeszcze, co nie jest wszakże pewne, w młodszej o 34 lata (!) 
urzędniczce Jadwidze Burchardt. Świadczyć o tym mogą jedynie znalezio-
ne zupełnie niedawno, w 1995 roku, krótkie listy podpisane inicjałem jego 
imienia i nazwiskiem. Ale ukrywać się pod tym mógł także doskonale jego 
brat Jan. Autor listów słał tej „kochanej Dzidzi”, jak nazywał adresatkę, 
drogie prezenty, wspomagał ją finansowo.

Czy był to jednak marszałek? Jak było naprawdę, nie wiemy. Józef 
Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w wieku zaledwie 68 lat. Sama Jadwiga 
dożyła prawie naszych czasów, u schyłku życia pracowała jako kucharka 
w sanatorium dziecięcym w Otwocku, zmarła jako zupełnie nieznana oso-
ba w 1965 roku. Dziwne są powikłania ludzkich losów!<

Jan Sobczak
Profesor Jan Sobczak jest wychowankiem łaskiego I LO, autorem 

wielu znakomitych książek historycznych.
Józef Piłsudski z rodziną. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Generał Władysław Sikorski
Źródło: http://pl.wikipedia.org
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ŚWIĄTYNIA
NA  ŁASKIM
„PRZYLESIU”

Mistrzyni 
Marta

Fundusz alimentacyjny
Łaskowianka (mieszkanka Kolumny) Mar-

ta Mysur na mistrzostwach świata w taekwon-
do, rozgrywanych we Włoszech, zdobyła aż 
trzy medale, w tym dwa srebrne. To efekt wie-
loletniej pracy i wytrwałości. Rok wcześniej 
w Budapeszcie młoda sportsmenka zdobyła 
cztery medale, w tym jeden złoty i dwa srebrne, 
została też mistrzynią Europy i Polski. 

Z Marty dumni mogą być także mieszkań-
cy nadpilicznego Tomaszowa Mazowieckiego, 
gdzie łaskowianka pracuje w policji.

(P)

Wyścig kolarski „Po Ziemi Łódzkiej”  
w klasyfikacji generalnej wygrał Białorusin 
Dzmitry Nazaranka. Najlepszym z Polaków 
okazał się Jakub Murias, który w ostatecznej 
punktacji uplasował się na III miejscu. Wspo-
mnijmy jeszcze, że etap łaski okazał się naj-
szczęśliwszy dla Biarorusina Pavla Paskhu-
ka, który wyprzedził Andy Berana z Niemiec 
i Carlosa Ambrosiusa – także z Niemiec. Naj-
lepszym z Polaków na łaskim rynku był Adrian 
Mrówka.
 (ER)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, Sekcja Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 
31 października 2015 r.        

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 
2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 paź-
dziernika 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. 

Jeszcze niedawno stała tu drewniana ka-
plica zaprojektowana przez arch. Mirosława 
Rybaka (wzniesiona w 1996 r., w 2012 r. prze-
niesiona do Piotrkowa Trybunalskiego), a obok 
od 2000 r. powstawała już murowana świąty-
nia zaprojektowana przez architektów Pawła 
Marciniaka i Dariusza Witasiaka. Dziś kościół 
parafialny pw. św. Faustyny na łaskim „Przy-
lesiu” jest już użytkowany, choć do zakończe-
nia jego budowy jeszcze daleko. Wmurowanie 
kamienia węgielnego i pierwsza msza odbyła 
się 4 października 2009 roku z udziałem abp. 
Władysława Ziółka. 

Parafianie szczególnie chwalą przytulne 
wnętrze świątyni – pełne światła i ciepła, nie 
rażące nowoczesnością dominującą w wielu 
podobnych obiektach. Podoba się też skromny 
wystrój plastyczny. Nad całością prac budow-
lanych i wystrojem wnętrza świątyni czuwa od 
początku budowy proboszcz ks. Jarosław Woj-
tal.

(P)
Fotoreportaż: patrz na str. 28 
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NIE TYLKO 
GRABIA

Mieszkańcy Łasku na ogół zachwycają się rzeką Grabią i urokli-
wymi łąkami rozlokowanym wzdłuż jej brzegu, ale w mieście nie brak 
innych malowniczych akwenów. Oto kilka zdjęć wykonanych przez 
redakcyjnego fotoreportera na zapleczu łaskiego stadionu. Równie cie-
kawe miejsca można podziwiać w Parku Miejskim.

(ER) 

OBRAZY POZOSTAŁY I WSPOMNIENIA
To był niezły pomysł. W Kolumnie za sprawą Stowarzyszenia 
Nasza Kolumna, Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Łodzi 
i sekcji malarskiej łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zorganizowano I Ogólnopolski Plener Malarski Malarzy 
Amatorów – Kolumna Sztuki. Spotkanie miłośników sztuki 
wzbudziło duże zainteresowanie i wygląda na to, że impreza 
będzie kontynuowana.

Kolumna znakomicie nadaje się do organizowania tego typu im-
prez. Ma swój niepowtarzalny klimat, sporo pozostałości oryginalnej 
drewnianej architektury, nie brak też tutaj ciekawych miejsc z ziele-
nią, jakiej próżno szukać w innych miastach. Wizyta ludzi wrażliwych 
na sztukę wywołała zaciekawienie, szczególnie wśród najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy.

Chciałoby się powiedzieć, że powstałe w Kolumnie obrazy po-
winny tworzyć swoistą galerię z konterfektem tego miejsca. Aż żal, że 
w od dawna nie organizowano takiego pleneru w starym Łasku - ostatni 
z udziałem młodych artystów ASP Katowice odbył się w 2006 roku.

(PO)
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