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„ I n c y d e n t y  T e a t r a l n e ”

W Ł A M Y WA C Z E
To miał być dobry sposób na życie. Pięciu męż-
czyzn od 2010 roku włamywało się do domów 
jednorodzinnych, garaży, pomieszczeń gospo-
darczych i sklepów znajdujących się na terenie 
powiatu łaskiego i  bełchatowskiego. Kradli 
wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Nie 
gardzili także paliwem z samochodów ciężaro-
wych i maszyn budowlanych. 

Policjanci, do których wpływały meldunki 
o  kradzieżach, długo analizowali poszczególne przy-
padki, a w końcu wytypowali 22-letniego mieszkańca 
gminy Łask podejrzewanego o włamania i kradzieże. 
Został ona zatrzymany przez łaskich funkcjonariuszy, 
a po kilku dniach dołączyli do  niego inni kompani: 
27-latek z  powiatu bełchatowskiego, 22-letni łasko-
wianin oraz kilku młodych mężczyzn z gminy Buczek. 
Policjanci podsumowali ich złodziejską działalność 
i potwierdzili na razie 29 kradzieży z włamaniem, po-
nad to dwaj mieszkańcy  Buczku  odpowiadać będą 
za paserstwo. Złodziejom grozi do 10 lat pobytu za 
kratkami.

Prokuratura Rejonowa w  Łasku objęła  wspo-
mnianą złodziejską grupę dozorem policyjnym, posta-
nowiła też zakazać im  opuszczania kraju.

                                                                    (PE)

MARCIN GORTAT W ŁASKU
W hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku odbył się Marcin Gortat Camp, czyli cykl 
imprez dla dzieci w wieku 9-13 lat prowadzonych przez najlepszego polskiego koszykarza – Mar-
cina Gortata. Spotkanie zostało zainicjowane dzięki zaproszeniu 32. BLT, na które pozytywnie 
odpowiedział nasz najlepszy zawodnik NBA. 

Po zwiedzeniu bazy lotniczej oraz zabawnej próbie zmieszczenia się w kabinie myśliwca F-16 M. 
Gortat wyruszył w  stronę PG nr 2, gdzie czekało na niego ponad 60 dzieci i młodzieży z powiatu 
łaskiego. Po oficjalnym powitaniu gościa przez burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka rozpoczęło się 
sportowe show, na które wszyscy czekali. 

 Marcin szybko przejął inicjatywę i zaprosił zawodników do wspólnej rozgrzewki.      W tym 
momencie dał się poznać niesamowity charakter i pasja gracza Phoenix Suns. Gdy stwierdził: „jeśli 
ktoś powie na mnie pan, to robi 5 pompek”, w  oczach młodzieży widać było nie tylko ekscytację, ale 
i ogromną radość. I rozpoczął się trening z mistrzem. A był nie byle jaki - liczne serie podań, rzutów 
i kozłowania dały się młodzieży solidnie w kość, jednak było to zmęczenie, któremu towarzyszył nie-
słabnący uśmiech.  Po wyczerpującej grze na boisku nadeszła najbardziej oczekiwana część spotkania, 
czyli zadawanie pytań do Marcina oraz jego krótka „pogawędka”. Na końcu każdy z zawodników otrzy-
mał upominki od Fundacji MG13 i Partnerów Campów, a także mógł zdobyć autograf Marcina oraz 
zrobić sobie z nim zdjęcie.

 Spotkania z cyklu Marcin Gortat Camp odbywają się nieprzerwanie od 2008 roku. Choć 
koszykówka wiedzie prym, gwiazda Phoenix Suns nie zapomina o rzeczach podstawowych, takich jak 
odżywianie, higiena czy też dbanie o własne zdrowie. Ideą wspólnych treningów jest chęć zarażenia 
pasją oraz wskazania najmłodszym drogi do sportowego sukcesu, która prowadzi przez ciężką pracę, 
wyrzeczenia i regularny trening. 

                Michał Janiszewski

„Incydenty Teatralne” to ciekawe wydarzenie teatralne w Łasku. Na sce-
nie ŁDK zaprezentowała się grupa teatralna „Wejście Ewakuacyjne” w in-
scenizacji wiersza „Muzeum” Wisławy Szymborskiej oraz ze spektaklem 
pt. „Cube Garden”, Grupa Wokalna „ABC” z  Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w  Łasku z  interpretacją piosenek z  repertuaru Kabaretu Starszych 
Panów i solistka Publicznego Gimnazjum nr 2  Ewa Jaworska w wierszu 
„Małpa w kąpieli” Aleksandra Fredry. 

Młodzież zaprezentowała się znakomicie. Publiczność miała okazję obej-
rzeć różne formy teatralne – od teatru jednego wiersza po teatr ruchu, w któ-
rym akcję tworzą gesty, muzyka, światło. Ciekawe czy „Incydenty Teatralne” to 
był jednorazowy „incydent”, czy też na trwałe zapiszą się w kalendarzu imprez 
Łaskiego Domu Kultury? Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
spędzili z  nami ten teatralny wieczór, a  szczególnie dziękujemy opiekunom 
grup za trud włożony w przygotowanie inscenizacji. Wyrazy uznania kierujemy 
do Kamila Kuligowskiego, instruktora teatralnego w   ŁDK,  opiekuna Gru-
py Teatralnej „Wejście Ewakuacyjne”, za poświęcenie i serce wkładane w pracę 
z młodzieżą przy tworzeniu sztuki.                                              

                                                                                 Magdalena Kelnerowska
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Z AC Z Y TA N Y 
Ł A S K

F E S T I W A L  R Ó Ż
W  poniedziałkowe przedpołudnie  na skwerze 
przed Biblioteką Publiczną w  Łasku odbyła się 
akcja promująca czytanie jako rodzaj atrakcyjnej 
formy spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcie 
zostało zorganizowane pod hasłem KsięgoZbiór 
w ramach kampanii  „Łódzkie czyta”, do której 
przyłączyła się także łaska książnica. 

Akcja miała na celu promowanie czytelnic-
twa i  zintegrowanie osób już czytających książki, 
wykreowanie pozytywnego wizerunku osoby czyta-
jącej oraz  informowanie społeczeństwa o   różnych 
miejscach i  formach mogących zaspokoić potrzebę 
czytania. 

Przebieg akcji polegał na tym, aby tego samego 
dnia i w tym samym czasie  w wybranych miejscach 
w całym województwie łódzkim spotkali się miłośni-
cy czytania wspólnie manifestujący swoją pasję. I tak 
również było w  Łasku, gdzie w  otoczeniu zieleni 
gościliśmy stawiające pierwsze kroki w czytelnictwie 
dzieci z Przedszkola nr 5 w Łasku. To oni gromadnie 
i z uśmiechami na twarzach wysłuchali opowiadania 
z morałem o kozie i lisie. Na kocyku wśród dziwią-
cych się przechodniów, zagłębialiśmy się w lekturze. 
Miłym akcentem kończącym kampanię  było pa-
miątkowe zdjęcie. 

Oprócz małych milusińskich na skwer przyszli 
także starsi miłośnicy czytania, aby  wspólnie zama-
nifestować swoją pasję i udowodnić, że czytać można 
wszędzie.                                                           (B)

G D Y  U C Z N I O W I E  W Y P O C Z Y WA J Ą . . .
Lipiec i  sierpień to dla administracji oświatowej oraz dyrektorów szkół i  przed-
szkoli okres pracy związany z  przeprowadzaniem remontów i   przygotowaniem 
obiektów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Podczas tegorocznych letnich wakacji 
zaplanowano następujące zadania inwestycyj-
ne, współfinansowane  z  funduszu sołeckiego 
w: Szkole Podstawowej w Bałuczu – wymiana 
płytek posadzkowych w  korytarzach na pow. 
380m ,  Szkole Podstawowej w  Teodorach – 
remont dachu, Szkole Podstawowej w Okupie 
– wyposażenie boiska do piłki nożnej, Szkole 
Podstawowej we Wrzeszczewicach – częściowa 
wymiana okien. 

Łączny koszt powyższych robót wyniesie 
58.000 zł, w tym udział Funduszu Sołeckiego  
w  wysokości 46.776 zł.

W  wakacje   będzie musiał być  wykonany 
nieplanowany remont w Publicznym Gimna-
zjum nr 1. Z  powodu gwałtownej ulewy zo-

stały zalane piwnice, w tym również kotłownia 
gazowa, której urządzenia zostały zniszczone 
i kwalifikują się do wymiany. Na przywrócenie 
kotłowni do eksploatacji trzeba będzie wydać 
około 38 tys. zł.

W  tym roku na szczęście nie potrzeba 
wykonywać w  szerszym zakresie remontów 
bieżących, ponieważ od wielu lat, a zwłaszcza 
w ostatnim okresie, baza oświatowa była roz-
budowywana oraz modernizowana, na co wy-
dano sporo samorządowych pieniędzy. W wy-
niku tych prac stan techniczny obiektów uległ 
znacznej poprawie, co jest zauważalne nie tylko 
przez uczniów i nauczycieli. Wspomnijmy przy 
okazji, że m.in. wykonano termomodernizację 
wraz z  wymianą instalacji wewnętrznej c.o. 

w 10 budynkach, natomiast w 11 zmodernizo-
wano sanitariaty.

Remontu wymaga budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 5. Nieszczelne okna oraz niedo-
cieplony stropodach i ściany powodują duże 
straty ciepła, co wpływa na zwiększone koszty 
ogrzewania. Wymaga on pilnie przeprowadze-
nia termomodernizacji.

W związku z  tym został złożony wniosek 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej o  dofinansowanie 
tego przedsięwzięcia, który został oceniony 
pozytywnie pod względem formalnym i mery-
torycznym.

Przystępując do konkursu na warunkach, 
które określały możliwość otrzymania pomocy 
finansowej wysokości 30% - dotacja i 60% - 
pożyczka, przy wartości kosztorysowej 2.700 
tys. zł, wkład własny wynosiłby tylko 270 

 dokończenie na str.  6

A k c j a  „ G o r ą c z k a  Z ł o t a ”
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łasku w okresie od 1 marca do 
15 czerwca br. przeprowadził w  szkołach naszego powiatu jedenastą edycję ogólno-
polskiej akcji PCK „GORĄCZKA ZŁOTA”.

Celem akcji było pozyskanie funduszy 
na wypoczynek letni dla dzieci z  najbied-
niejszych rodzin. Akcja polegała na zbiórce 
„złotych” monet o  nominałach 1 gr., 2 gr., 
5 gr. Miała ona nie tylko aspekt finansowy, 
lecz  również wychowawczy – kształtowanie 
u dzieci i młodzieży pożądanych postaw spo-
łecznych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego 
człowieka. 

W akcji wzięło udział 10 szkół, które ze-
brały 64,6 kg złotych monet wartości 562,55 

złotych. Dyplom największego zbieracza złota 
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku, 
pozostałym szkołom przypadły dyplomy. 
Z pozyskanych środków jedno dziecko z naj-
biedniejszej rodziny z Zespołu Szkół w Kwiat-
kowicach pojedzie na kolonię do Zakopanego.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK 
w  Łasku serdecznie dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział w akcji. 

                                      Anna Grudzińska 
                                prezes rejonowy PCK

 dokończenie na str.  5

Będąc na targach ogrodniczych w  marcu bieżącego roku 
w Łodzi napotkałam stoisko Państwa Marciniaków  z Gor-
czyna. Prezentowali róże. Poczułam odrobinę dumy, że nasi 
przedsiębiorcy promują się na bądź co bądź  wcale nie małej 
imprezie wojewódzkiej. 

Poprosiłam o wizytówkę i po kilku tygodniach  po-
jechałam zakupić sadzonki do ogródka jordanow-
skiego (poprzednio nasadzone krzewy róż wymarz-
ły) i wówczas usłyszałam propozycję zorganizowania 
festiwalu róż. Po raz pierwszy spotkałam się z inicja-
tywą grupy zawodowej, aby zrobić coś dla promocji 
naszej gminy, poprawić estetykę Łasku i przy tym 
dobrze się bawić. Zaskoczenie było tym większe, że 
miniona zima zniszczyła w wielu przypadkach więk-
szość upraw w szkółkach róż i spodziewałabym się 
raczej rozgoryczenia i bezradności wobec przyrody, 
a  tu propozycja  wspólnej zabawy przedstawiona 
z wielkim optymizmem.  
Pomysł wydał mi się bardzo interesujący. Janina 
Marciniak zobowiązała się do przygotowania ram 
programowych festiwalu, a  ja przedstawiłam pro-
pozycję burmistrzowi i po uzyskaniu akceptacji zor-

ganizowałam spotkanie  miejscowych producentów 
róż. Odbyło się ono 9 lipca w Urzędzie Miejskim. 
Wzięło w nim udział 7 przedstawicieli firm szkół-
karskich: Jerzy Furmańczyk, Bożena Szewczyk, Ja-
dwiga Tyks, Janina Marciniak, Mariusz Sobieszek, 
Bogdan Papuga i Anna Malinowska.
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Zdaniem burmistrza
„Zakochałam s ię  ot  tak ,  po  prostu/  Zakochałam s ię  w nim na  odleg łość . / 
Choć  mnie  n ie  zapros i  na  kawę/ , /  Serce  z  wierszem do niego  pobieg ło !  / . . . / 
Kocham ten  „mój”  Łask” .

14 czerwca br obchodziliśmy skromną, 
ale miłą uroczystość związaną z  15-le-
ciem łaskiego muzeum. Jubileuszowi po-
święcono odrębny artykuł, ja zatrzymam 
się na jednym szczególnym, wręcz nieby-

wałym wątku.
Otóż w  czasie uroczystości dekla-

mowano wiersze pewnej mieszkanki Sta-
rachowic, która nigdy w  Łasku nie była, 
ale zakochała się w nim. Łask i  jego prze-
szłość poznała przede wszystkim przez 
internet. Nawiązała kontakt z  Biblioteką 
Publiczną, przedstawiła swoje zaintereso-
wanie Łaskiem i  przesłała 2 zeszyty wier-
szy (około 160) o  różnej tematyce, po-
święconych naszemu miastu.
„Płoną góry, płoną lasy, piękny widok ten/ 
Zaprzeć może dech, spędzić z oczu sen.

Zaczarować struny gitar, złączyć 
w  ognisk krąg/ Tamburyny gwiazd pod 
batutą rąk!
Nad górskich hal mgieł białych dłoń./ 
Nad lasu szmer i morską toń.
Nad ognisk pasterskich blask,/ Halnego 
śpiew, ja wolę Łask.”  Dziękujemy Pani.

WAŻNE WYDARZENIA

Warto odnotować, że w  ostatnich 
dniach miały miejsce 2 ważne wydarze-
nia. 27 czerwca br. w ŁDK odbył się kon-
cert uczniów średniej szkoły muzycznej 
ze Zduńskiej Woli. Program różnorodny, 
ale koncert wyjątkowy i pierwszy tego ro-
dzaju w historii Łasku. Wystąpiły bowiem 
wspólnie orkiestra symfoniczna oraz chór. 
Na słuchaczach szczególne wrażenie zrobi-
ło wykonanie pięknego brzmieniowo, peł-
nego smutku i  skargi Lacrimosa dies i l la 
z  Requiem d – moll Mozarta oraz dwóch 
części pogodnej I  symfonii Beethovena. 
Słuchacze gromkimi brawami nagrodzili 
wykonawców.

Z  kolei 4 lipca w  Łasku gościł,  dzię-
ki 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego, pan 
Marcin Gortat – pierwszy Polak który 
doszedł do finału amerykańskiej l igi NBA 
Ten sławny koszykarz przeprowadził tre-
ning z  młodzieżą naszych szkół. Było to 
wyróżnienie naszego miasta, jednocześnie 
wielka radość zawodników grających z tak 
sławnym mistrzem.

BELKA W OKU

Po miesiącach oddechu, jaki zafundo-
wał mi mistrz pióra, kreujący się na pana 
boga sumień przedstawicieli  jakiejkolwiek 
władzy, przypuścił on totalny atak z  cha-
rakterystycznym dla siebie jadem prze-
kładanym półprawdami, uproszczeniami 
i  nieprawdą. Powiem krótko za sławnym 
wodzem zwalczającym zdrajcę Radzi-

wiłła: – tegom chciał. Tegom chciał, bo 
miesiącami nosiłem wyrzut sumienia, że 
nie zdobyłem się na odwagę, aby stanąć 
w  obronie, niszczonego także niegodzi-
wością Andrzeja Bulzackiego, niewinnego 
i  bardzo zaangażowanego w  ratowanie ła-
skiego szpitala człowieka Janusza Rataj-
czyka.

Najpierw jednak komentarz do ostat-
niego ataku na mnie. Zbyt wiele niego-
dziwości, także kłamstw, doświadczyłem 
przez lata od tego pana, aby jego twór-
czość podszytą kompleksami i narastającą 
frustracją robiły na mnie wrażenie. Jako 
burmistrz szczególnie dużo uczyniłem, 
w  tym podejmując trudne personalne de-
cyzje dla ratowania naszego Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej. 

W  najmniejszym stopniu nie kiero-
wałem się jakimikolwiek względami poli-
tycznymi, układami itp., l iczył się bowiem 
wyłącznie interes firmy. Sumienie sumień 
doceniło to fraszką o  moim rzekomym 
zamiarze likwidacji ZKM. Kiedy próbo-
wałem się bronić, odmówił mi tego pra-
wa wykpiwając kolejną fraszką mój brak 
poczucia humoru. To jeden z przykładów. 
Pisząc o  podwyżce cen za usługi MPWiK 
podkreśla uczciwość swojego kolegi bę-
dącego członkiem Rady Nadzorczej (ocen 
tych absolutnie nie podważam). Jednak 
to ów miły pan wraz z pozostałymi człon-
kami RN zaakceptował znacznie wyższe 
podwyżki od ostatecznie przyjętych, sta-
wiając mnie przed faktem dokonanym, 
czemu jednak nie uległem. Ale „jazda” 
odbyła się po mnie. Nieważne procedury 
mocno ograniczające kompetencje bur-
mistrza do negowania decyzji organów 
spółki, nieważne fakty (wynagrodzenia 
członków naszych rad nadzorczych są bar-
dzo niskie), nieważnerozwiązania prawne, 
p. Bulzacki specjalista od wszystkiego wie 
lepiej.  „Spółki podległe gminie stały się 
fantami dla kamaryli,  która okrada naszą 
wspólnotę.” - to z jego felietonu. Tak Pan, 
Panie Bulzacki, uważa. Może ja tego nie 
dostrzegam. Proszę pomóc mi to zmie-
nić. Jeżeli do końca wakacji przedstawi 
Pan potwierdzenie kwalifikacji do bycia 
członkiem rady nadzorczej spółek okre-
ślone ustawą, natychmiast powołam Pana 
do składu Rady Nadzorczej MPWiK.

Wróćmy jednak do sprawy Janusza 
Ratajczyka, któremu bezpodstawnie po-
stawiono zarzuty niedopełnienia obowiąz-
ków i przekroczenia uprawnień. Stworzo-
no wręcz swoistą, powielaną wielokrotnie 
procedurę. Najpierw artykuł w codziennej 
gazecie epatujący rzekomymi przekrętami 
ofiary, powtórka w  jednym z  tygodników, 
a  w  piątek fraszka. Sumienie sumień nie 
używał zwrotów bardziej przystających do 

rzeczywistości w  tej sytuacji, np.„rzekomo”,  
„jak twierdzi prokuratura” itp. On jedno-
znacznie i  władczo orzekał o  winie. Posunął 
się do tego, że wyrychtował celę i znalazł ofie-
rze towarzystwo w niej. I tak systematycznie, 
chłodno i  z  premedytacją w  otwartej ranie 
fałszywych, bezpodstawnych oskarżeń dłubał 
ostrzem swego talentu. Radość tej haniebnej 
zabawy przyćmiła mu umysł do tego stopnia, 
że nie pomyślał, co czuje ofiara, jego rodzina, 
żona, dzieci, a przecież sam ma syna, zdaje się 
żonę także. A sąd orzekł (znam uzasadnienie), 
że dyrektor Janusz Ratajczyk nie tylko był 
niewinny, ale kontestowane decyzje podejmo-
wał w  interesie szpitala. Odrobina rozsądku 
i  uczciwe myślenie uzmysławiają, że czasami 
trzeba trochę stracić, aby znacznie więcej zy-
skać. Czy zatem nasz poeta, sumienie sumień, 
przeprosił skrzywdzonego? Oczywiście nie. 
Poczekajmy może jednak...    

Na koniec – serdecznie dziękuję Panu 
Jackowi Walczakowi prezydentowi Sieradza, 
który jako jedyny podał rękę Januszowi Rataj-
czykowi w skrajnie trudnym dla niego czasie, 
nie ulegając presji
niegodziwych zachowań, choć sam na takie 
zachowania się wystawił. Jacku, dziękuję To-
bie!

Mam nadzieję, ze tych kilka zdań praw-
dy pan A. Bulzacki przemyśli. W jakąkolwiek 
dalsza polemikę nie zamieżam się wdawać.
     Gabriel Szkudlarek

11 lipca 2012   

            ŁASK W CZOŁÓWCE
Czasy nie są łatwe nawet dla gospodarnych miast 
i gmin. Widać to jak na dłoni w kolejnej edycji ran-
kingu samorządów miast i  gmin, opublikowanego 
niedawno na łamach „Rzeczypospolitej”. Choć w tych 
trudnych czasach nasze miasto nieźle sobie radzi, trud-
no nam trafić do czołówki samorządów. Ważne jest 
jednak to, że trafiliśmy do tego rankingu i że wyprze-
dzamy wiele zasobniejszych miast.

Jak można się domyślać, jesteśmy wśród tych, 
którzy w  ostatnich latach pozyskują najwięcej pie-
niędzy unijnych. W  Polsce i  województwie łódzkim 
bezkonkurencyjny jest Uniejów, który już przed laty 
postawił na geotermię i  teraz konsekwentnie realizu-
je wielki program rozwoju miasta w oparciu o gorącą 
wodę z  wnętrza ziemi. W  2011 r. Uniejów pozyskał 
4520 zł na 1 osobę. Łask w setce gmin sklasyfikowany 
został na 87 pozycji (233 zł/1 osobę), wyprzedzając 
jednak Staszów, Wisłę, a nawet renomowaną Polanicę 
Zdrój.
W  kategorii miast na prawach powiatu najlepszy 
w kraju okazał się Poznań, przed Sopotem i Gdynią, 
w  kategorii gmin wiejsko-miejskich najwyżej sklasy-
fikowano Kołobrzeg, który zdystansował Ełk. W na-
szym woj. najlepiej oceniono Aleksandrów Łódzki (na 
10 pozycji) – gmina najbardziej innowacyjna, Bełcha-
tów (25), Sieradz (36) i Zelów. Wśród gmin wiejskich 
I  miejsce zajęła Stępnica w  Zachodniopomorskiem, 
Słupsk i Tarnowo.                                               (p)

MISTRZ 
BRYL
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F E S T I W A L  R Ó Ż
 dokończenie ze str. 3

dokończenie na str. 12

L I S T  D O  B U R M I S T R Z A
Szanowny Panie Burmistrzu, po wypowiedziach ludzi na temat mojego pisma opublikowanego w ostatnim 
numerze „Panoramy Łaskiej” oraz ich uwag dotyczących atmosfery społecznej panującej w naszym mieście, 
poczułem się zobowiązany do wyjaśnienia kilku spraw. Otóż:

W piśmie do Pana Starosty, dotyczącym remontu 
odcinka ulicy Pułaskiego w Łasku, napisałem następu-
jące słowa:

„Powyższe pismo skierujemy również do Pana 
Burmistrza Łasku, z  podaniem informacji o  tym, że 
każdy użytkownik tej części drogi, oprócz pisma, 
otrzyma dodatkową informację: Ta droga jest zarzą-
dzana przez powiat, którym kieruje Pan Starosta. Piszę 
o tym, ponieważ wielu mieszkańców osiedla wojsko-
wego korzysta z  tej drogi, a przez pryzmat jej zanie-
dbań, odpowiedzialność za ten stan przypisuje wła-
dzom miasta i  osobiście Burmistrzowi Łasku. Dzieje 
się to dlatego, ponieważ znacząca część mieszkańców 
osiedla i miasta, nie przyjmuje do wiadomości, że za 
drogę w  mieście może odpowiadać inna władza niż 
miejska. To naprawdę trudno zrozumieć, ale to już nie 
jest wina Pana Starosty, tylko twórców słynnej reformy 
samorządowej.

Przedstawiona sytuacja, ma również określone 
znaczenie w czasie wyborów samorządowych, czasem 
znaczne.” 

Wypełniając powyższe zobowiązanie, przesła-
łem Panu Burmistrzowi również swoje spostrzeżenia 
nawiązujące do zdarzeń występujących w Łasku. Nie 
stanąłem w obronie Pana Burmistrza, jak uważają nie-
którzy mieszkańcy, bo nigdy nie występowała taka po-
trzeba, ponieważ włodarz naszego miasta, potrafi sam 
bez niczyjej pomocy przekonywująco i merytorycznie 
bronić swoich racji. I  to z  zachowaniem szacunku 
dla swoich rozmówców, niekiedy bardzo wymagają-
cych i  nie chcących przyjąć do wiadomości słów do 
nich wypowiadanych. Niestety w obliczu pomówień 

i oszczerstw jest tak samo bezbronny, jak każdy z nas. 
Podobnie, jak wobec anonimów pisanych przez zde-
gustowanych mieszkańców Łasku, czy zniesmaczoną 
mieszkankę naszego miasta, uczennicę gimnazjum 
(być może z wąsami) lub obywatela, oczywiście zatro-
skanego.

Zgadzając się w pełni ze słowami Pana Andrzeja 
Bulzackiego, że anonim „To jedna z największych pod-
łości, jaka może nas spotkać za sprawą drugiego czło-
wieka” („Mój Łask” nr 22/, należy mieć na uwadze, iż 
ten prymitywny i haniebny proceder miał miejsce już 
w najdawniejszych czasach.

Jest związany z naturą niektórych ludzi, będzie 
trwał dalej, ponieważ znajduje chętnych, którzy go 
z  wielką lubością rozpowszechniają. Świat się zmie-
nia, a  my jesteśmy kolejnym pokoleniem, doświad-
czającym tej bardzo szkodliwej i obrzydliwej ludzkiej 
ułomności.

Podawanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych 
i niesprawdzonych wiadomości należy również uznać 
za czyny niegodne i nieuczciwe. Często jest to czynione 
bardzo sprytnie w postaci wątpliwości wymagających 
wyjaśnień lub pytań wysyłanych do urzędów, insty-
tucji i organów prokuratury. Ludzie to robiący są ich 
zmorą i  utrapieniem, ponieważ te podmioty muszą 
z wielką dbałością wyjaśniać, prostować kłamstwa i in-
synuacje zawarte w tych doniesieniach. 

Można przypuszczać, że dzieje się to z niekorzy-
ścią dla innych spraw ludzkich i społecznych.

Zdarza się jednak, że informacje przekazane do 
obiegu publicznego mają charakter nie tylko przemy-
ślany, ale również skrajnie populistyczny. 

Założyliśmy grupę inicjatywną, omówiliśmy spra-
wy organizacyjne, ustaliliśmy termin i  charak-
ter imprezy.I  Festiwal Róż w  Łasku odbędzie się 
w dniach 6-7 lipca 2013 r. 
Główny punkt programu to oczywiście wystawa 
i prezentacja kwiatów, ale nie zabraknie także róży 
w poezji, malarstwie i muzyce. Planowana jest rów-
nież   tematyczna  konferencja.
Zapowiada się imponująco i mimo, że to przyszły 
rok, pracy jest bardzo dużo. Festiwal objęty jest pa-
tronatem burmistrza Łasku, a Wydziałowi Promo-
cji Urzędu Miejskiego przypadł nie tylko ciężar ko-
ordynacji prac, ale także wiele spraw do załatwienia. 
Nie obejdzie się również bez wsparcia i współpracy 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. 
Podczas spotkania panowała atmosfera zaanga-
żowania i  integracji. Mówiono o  konieczności 
promocji naszej gminy jako różanego zagłębia, 
w którym od pokoleń uprawia się te piękne krze-
wy z bardzo dobrymi wynikami. Wszyscy również 
uznali za konieczne wprowadzenie róż do ziele-
ni miejskiej, wyeksponowanie królowej kwiatów 
w reprezentacyjnych miejscach. Jednocześnie pod-
kreślano, że jak każda królowa, róża jest kapryśna 
i wymagająca, aby ją utrzymać trzeba wiele pracy, 

staranności i  wiedzy. Rozmowy przedsiębiorców 
prowadzone były z  widoczną pasją, optymizmem 
i zaangażowaniem. Wyrażano pragnienie zaangażo-
wania do współpracy  wiele różnych środowisk i or-
ganizacji społecznych, a także instytucji gminnych. 
Oczami wyobraźni widziałam festiwal róż jako im-
prezę cykliczną, a nasze miasto ukwiecone nie tylko 
w miejscach publicznych, ale także na prywatnych 
posesjach.
Mam nadzieję, że idea spodoba się Państwu i wie-
lu z Was podejmie z nami współpracę. Wszystkich 
chętnych proszę o  kontakt: tel. 43 676 -83-58, 
601-082-411.
                Janina Kosman

MISTRZ 
BRYL

Tego się należało spodziewać, bo łaskowianin 
Michał Bryl z roku na rok osiągał coraz lepsze 
wyniki. Gdy we wrześniu ubiegłego roku od-
wiedziliśmy go w jego domu, zdobył właśnie 
– wspólnie z  Bartłomiejem Malcem z  Warki 
– brązowy medal podczas mistrzostw Europy 
w piłkę plażową. W lipcu br. w Larnace na Cy-
prze wraz z Kacprem Kujawiakiem sięgnął po 
najważniejsze trofeum – złoty medal młodzie-
żowych mistrzostw świata. 

Michał w ostatnich latach uczył się w Szko-
le Mistrzostwa Sportowego w Łodzi, gdzie stwo-
rzono mu bardzo dobre warunki do treningów. 
197 centymetrów wzrostu, olbrzymia pasja 
i  umiłowanie piłki plażówej, do której namó-
wiła go siostra bliźniaczka Natalia – to atuty 
łaskowianina. Z  sukcesów cieszy się cała rodzi-
na, w tym mama Anna, która śledzi każdy krok 
swojego syna.

Mistrzostwa w Larnace miały dla Polaków 
dramatyczny przebieg. Michał z  Kacprem szli 
jak burza, pokonując po drodze wszystkich prze-
ciwników. Aczkolwiek nie byli stawiani w gro-
nie faworytów, sami postawili sobie poprzeczkę 
bardzo wysoko, bo stwierdzili, że interesuje ich 
tylko medal. W  półfinale siatkarze Czarnych 
Radom – bo oficjalnie należą do tego klubu – 
pokonali Ukraińców, a  potem przyszło im się 
zmierzyć z kolegami z Polski Łukaszem i Seba-
stianem Kaczmarkami, którzy w półfinale poko-
nali Austriaków. W  tej finałowej walce na po-
czątku lepiej szło Kaczmarkom, którzy wygrali 
pierwszą partie, drugiego seta wygrali już Michał 
i Kacper, a końcówka należała już tylko do nich.

- Mamy zawodników na najwyższym świa-
towym poziomie – stwierdził Mirosław Malec, 
który w Czarnych odpowiada za szkolenie mło-
dych siatkarzy.  Ma oczywiście na myśli zarówno 
Michała z  Kacprem jak i   Łukasza z  Sebastia-
nem. Dodajmy jeszcze, że na Cyprze tytuł wi-
cemistrzyni zdobyły panie: Katarzyna Kociołek 
i Karolina Baran. Wszyscy wspomniani zawod-
nicy są uczniami łódzkiej SMS.

Michałowi gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!
                                                                   (P)  
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POWAŻNA, CZYLI DOBRA
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego (27 czerwca)   w  sal i  widowiskowej 
Łaskiego Domu Kultury mieliśmy przyjemność wysłuchania wyjątkowego koncer-
tu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli. Na sce-
nie zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonawców. 

Wystąpił Zespół Muzyki Dawnej PROAVI-
TUS, w którego skład wchodzą uczniowie i  absol-
wenci PSM. PROAVITUS jest znanym i cenionym 
zespołem promującym głównie polską muzykę daw-
ną, uczestnikiem i laureatem wielu konkursów i fe-
stiwali w  kraju i  zagranicą. Widzowie mieli okazję 
wysłuchać także chóru i orkiestry w różnych kom-
binacjach. W repertuarze tego niezwykłego wieczoru 
znalazły się m.in.:  I Symfonia C-dur op.21 cz. I i IV 
Ludwiga van Beethovena w  wykonaniu orkiestry  
symfonicznej, fragment mszy żałobnej „Lacrimosa” 
z Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta 
na chór i orkiestrę oraz Koncert Es-dur Johanna 
B. Georga Nerudy na trąbkę i orkiestrę smyczkową. 
W  tym ostatnim partie solowe na trąbce wykonał 
brawurowo Bartłomiej Kacperski, znany łaskowia-
nom i  nie tylko z  występów w  kwartecie Emitels 
Brass.   

Jeśli by ktoś chciał zapytać, dlaczego ten kon-
cert był tak wyjątkowy, to odpowiedź jest jasna: 
wspaniały repertuar, wykonanie na bardzo wysokim 
poziomie i świetna oprawa – to wszystko sprawiło, że 
publiczność zgotowała artystom owację na stojąco. 
Melomani i zawodowi muzycy ocenili koncert jako 
zdecydowanie najlepszy na przestrzeni ostatnich lat. 

Bardzo się cieszymy, że po rocznej przerwie 
udało nam się wrócić do tradycji organizowania 
takich koncertów podsumowujących całoroczną 
pracę uczniów i nauczycieli zduńskowolskiej Szkoły 

Muzycznej. Wielkie podziękowania i gratulacje na-
leży złożyć Arkadiuszowi Bogusowi – dyrygentowi 
chóru i  orkiestry, opiekunowi zespołu PROAVI-
TUS. Dziękujemy Dorocie Borowicz, która z klasą 
i wdziękiem poprowadziła cały koncert. Dziękujemy 
także, a może przede wszystkim dyrektorowi PSM 
– Janowi Bizoniowi za wieloletnią owocną współ-
pracę, życzliwość i  zawsze pozytywny stosunek do 
naszych wspólnych projektów. Tegoroczny koncert 
nie doszedłby do skutku bez wsparcia finansowego 
ze strony władz miasta. 

Był to pierwszy występ orkiestry symfonicznej 
w naszej placówce i okazało się, że jest ona idealnym 
miejscem na tego rodzaju imprezy. Mamy nadzieję, 
że kolejne koncerty, które na pewno będą się odby-
wać w  Łaskim Domu Kultury, zgromadzą większą 
ilość publiczności.          Magdalena Kelnerowska

KRÓTKO

 dokończenie ze str. 3

GDY UCZNIOWIE WYPOCZYWAJĄ...
tys. zł.

Jednak po wprowadzeniu ogra-
niczeń finansowych dotyczących sa-
morządów, gmina nie ma możliwości 
zaciągnięcia pożyczki w bieżącym jak 
również przyszłym roku.

W tej sytuacji nie przystąpiono do 
zawarcia umowy na dofinansowanie, re-
zygnując z realizacji tej inwestycji.

Publiczne Przedszkole nr 4, funk-
cjonujące w budynku zagrażającym bez-
pieczeństwu dzieci i  pracowników, zo-
stało przeniesione do nowego obiektu.

W ostatnich trzech latach wykona-
no większe remonty w: Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, Publicznym Gim-
nazjum nr 1 i Publicznym Gimnazjum 
nr 2. Poniesione wydatki na te zadania 
wyniosły 244.000 zł, w  tym pozyskane 
środki z  Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej 47.650 zł. 
W latach 2010-2011 w ramach  progra-

mu  „Radosna szkoła”  przystosowano po-
mieszczenia do zabaw w  5 szkołach podsta-
wowych, w  roku bieżącym podobne prace  
wykonane zostaną w  Szkole Podstawowej 
w Bałuczu. Będą one sfinansowane z budże-
tu gminy, natomiast na zakup pomocy dy-
daktycznych otrzymaliśmy dotację z  MEN 
(54.000 zł).

Czasy dla oświaty nie są łatwe, co widać dosko-
nale na przykładzie nie tylko naszej gminy. Mimo 
kłopotów finansowych dyrektorzy szkół i  przed-
szkoli starają się, aby obiekty były należycie przygo-
towane do  rozpoczęcia nowego  roku szkolnego. 

Dodajmy, wiele drobnych prac remontowych 
wykonają konserwatorzy zatrudnieni w   placów-
kach  oświatowo-wychowawczych.

                     Zygmunt Nowakowski

NOWEGO metropolitę łódzkiego bp. 
Marka Jędraszewskiuego mianował w poło-
wie lipca br. papież Benedykt XVI. Ingres 
metropolity odbędzie się we wrześniu. Ar-
cybiskup Władysław Ziółek przechodzi na 
emeryturę, ale nie rezygnuje z  kontaktów 
z parafianami.
S-14, czyli fragment zachodniej obwodnicy 
Łodzi od Portu Łódź do Chechła oddano do 
użytku w nocy z 14 na 15 lipca br. Teraz bez 
trudu ominąć można Pabianice i Ksawerów, 
tym samym skróceniu uległa podróż do sto-
licy województwa. Czekamy na ekspresówkę 
S-8... 
POLICJANCI obchodzili swoje święto (20 
lipca br.), z  tej okazji otrzymali mianowa-
nia na wyższe stopnie, były gratulacje i po-
dziękowania za niełatwą codzienną służbę. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
samorządów powiatu, a  także instytucji na 
co dzień współpracujących ze stróżami pra-
wa.
21 MIESZKAŃ w nowym bloku ŁSM na 
Przylesiu prawdopodobnie zasiedlonych zo-
stanie do końca br. To już drugi blok wy-
budowany przez spółdzielnie w  ostatnich 
latach. Jeśli znajdą się chętni, być może  
w przyszłym roku ŁSM rozpocznie budowę 
szeregowych domków jednorodzinnych.
STRAŻACY z  Komendy Powiatowej PSP 
w  Łasku apelują o  szczególną ostrożność 
podczas prac związanych ze zbiorem zbóż. 
Nie palmy tytoniu podczas żniw, pilnujmy 
maszyn i  urządzeń elektrycznych, by jakaś 
iskra nie spowodowała pożaru. Przypomina-
my: wypalanie słomy i  pozostałości roślin-
nych na polach jest zakazane! 
AMERYKANIE, którzy w przyszłości mają 
stacjonować na łaskim lotnisku, prawdopo-
dobnie mieszkać będą w  Łodzi. A  szkoda, 
gdyby znaleźli odpowiednie kwatery w gro-
dzie nad Grabią, z pewnością mieliby bliżej 
i zdrowiej,  bo powietrze w Łasku jest czy-
ściejsze.
URLOPY na całego – wielu łaskowian wy-
poczywa poza granicami kraju, ale nie brak 
też takich, którzy wybrali letni relaks na wła-
snej działce. Wielu mieszkańców odwiedza 
okoliczne lasy, choć z  powodu lipcowych 
upałów brakuje w nich grzybów.
DZIĘKUJEMY, takiego gościa weselnego 
nie chcemy – mógłby teraz usłyszeć 24-latek 
z łasku, który podczas wesela ukradł damską 
torebkę z pieniędzmi i telefonem komórko-
wym. Właścicielka wyceniła stratę na 1700 
zł. Policjanci zanalizowali sytuację i  trafnie 
wytypowali złodzieja. Był zaskoczony wizytą 
funkcjonariuszy. Wyrokiem sądu nie będzie  
chyba zaskoczony...
Z  SĄDOWYM zakazem prowadzenia po-
jazdu – prowadzący vw pasaata w Osinach 
28-letni mieszkaniec gm. Sędziejowice nie 
zatrzymał się na polecenie policjantów. 
Ucieczka się nie opłacała, bo po krótkim po-
ścigu okazało się, że nie tylko jest pod wpły-
wem alkoholu i zasiadł za kierownicą wbrew 
sądowemu zakazowi, to jeszcze upomina się 
o  niego zakład karny, w  którym powinien 
odsiedzieć zasądzoną karę. Teraz wyrok bę-
dzie znacznie surowszy...

Do pięciu lat pobytu za kratkami grozi złodziejom 
energii elektrycznej, a przekonać się o tym może 
44-letni mieszkaniec ulicy Toruńskiej w Łasku. 
Pracownicy Zakładu Energetycznego stwierdzili, że 

KRADŁ PRĄD korzysta on z nielegalnego podłączenia. Gdy dziel-
nicowy i energetycy odwiedzili łaskowianina, by 
stwierdzić kradzież prądu, 44-latek był pijany 
(3 promile). Niestety, nie będzie to w tym przypadku 
okoliczność łagodząca…

                                                               (P)
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WYDZIERŻAWIONO SZPITAL
W dniu 25 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu Łaskiego podpisał umowę dzierżawy z wyłonionym w drodze przetargu  

dzierżawcą – Centrum Dializa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 27, 41-200 Sosnowiec. Spółka działa od 2000 r. i pro-
wadzi działalność ze świadczenia usług medycznych w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (stacje dializ, przy-
chodnie specjalistyczne-nefrologiczne), zlokalizowanych na terenie całego kraju. Utworzyła 39 ośrodków dializ z poradniami 
nefrologicznymi. Prowadzi również szpital w Pszczynie, a zasięg jej działania jest ogólnopolski i obejmuje 14 województw.

Z  dniem 1 lipca 2012 r. dzierżawca rozpoczął działalność leczniczą 
w  wydzierżawionych pomieszczeniach, przy ul. Warszawskiej 62 a. Pro-
wadzi wszystkie przejęte oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne 
z wyłączeniem Poradni Dermatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, 
Poradni Uzależnień od alkoholu wraz z będącym na ich wyposażeniu ma-
jątkiem, budynku administracji i wolnostojącego  budynku po byłej aptece 
oraz budynku wolnostojącego zajmowanego obecnie przez poradnię reha-
bilitacyjną, które pozostaną w dyspozycji powiatu łaskiego.

W  umowie dzierżawca zobowiązał się do kontynuacji udzielania 
świadczeń osobom  uprawnionym do nieodpłatnej opieki leczniczej fi-
nansowanych ze środków publicznych, prowadzenia działalności leczni-
czej i udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres dzierżawy. Nadto 
dzierżawca oświadczył, iż będzie dążył do uruchomienia innych usług lecz-
niczych, wspomniano między innymi o uruchomieniu oddziału kardiologii 
inwazyjnej, stacji dializ. Zapotrzebowanie na tego typu usługi medyczne 
jest niezaspokojone w  naszym powiecie. W  związku z  tym konieczne są  
wstępne inwestycje i zakup aparatury oraz sprzętu  medycznego, a także  re-
mont i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych. Na te cele Centrum Dializa 
ma zamiar przeznaczyć ponad 40 milionów zł. 

W  podpisanej umowie zawarte zostały szczegółowe warunki 
dzierżawy, między innymi: miesięczny czynsz dzierżawy nierucho-
mości 210.000,00 zł brutto, miesięczny czynsz dzierżawy ruchomo-
ści 40.000,00 zł brutto. Ponadto zagwarantowano minimum dwuna-
stomiesięczne zatrudnienie przejętym pracownikom. 

Biorąc pod uwagę specyfikę zatrudnienia, strukturę długu, 
kontraktowanie usług, przy jednoczesnym wymogu dostosowania 
pomieszczeń i  urządzeń do obowiązujących standardów, przyjęte 
przez powiat rozwiązanie wydaje się być optymalnym, korzystnym 
i zasadnym. Jeśli nie podjęto by działań zmierzających do wydzierża-
wienia łaskiej lecznicy, obecna sytuacja finansowa szpitala mogłaby 
doprowadzić do całkowitej jego likwidacji a  tym samym likwidacji 
powiatu.

Mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu korzystających 
z usług medycznych, w umowie zapisano takie warunki aby zapewnić 
nieodpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie niepo-
gorszonym.
                                                                   Małgorzata Mysur

                             naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

Międzynarodowy 
Wyśc ig 

Ko la r sk i
W dniach 26-29 lipca br. rozegrany zostanie XXI 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski TOUR DE 
LA REGION DE LODZ. W bieżącym roku aż 
trzykrotnie  kolorowy peleton przemknie droga-
mi naszego powiatu - 26.07 etap „Dookoła Sę-
dziejowic”, 27.07 – „Dookoła Buczku”, 29.07 – 
„Po powiecie łaskim”.  

W sobotę (28 bm.) kolażom będą mogli 
kibicowac mieszkańcy Łodzi podczas etapu „Do-
okoła Retkini”.

Wyścig jest najstarszą i  największą imprezą 
kolarską juniorów województwa łódzkiego. Od 
2005 roku posiada kategorię 2.1, która jest naj-
bardziej prestiżową kategorią juniorską.

                                                           M.L.

S p o t k a n i e  z  l e ś n i c z y m
 dokończenie  na str. 8

W Y P E Ł N I A M Y  O B I E T N I C E
W czerwcu br. ruszył kolejny etap prac na gruntowej drodze powiatowej Bałucz – Stryje Księże 
– Anielin. Jest to pierwszy etap robót w Anielinie, polegający na zastabilizowaniu gruntu i wyko-
naniu pierwszej warstwy podbudowy. Łącznie wbudowano już 700 ton kruszywa. 

Roboty przewidziane w dokumentacji technicznej obejmują istniejącą nawierzchnię oraz pobocza 
ziemne na odcinku od Anielina do Jabłonki, tj. około 2000 m. Droga ta służy ruchowi lokalnemu 
mieszkańców  następujących miejscowości: Bałucz, Stryje Księże i Anielin.

Remont nawierzchni jezdni i poboczy pozwoli na poprawę stanu technicznego drogi, zlikwiduje 
uciążliwe pylenie z istniejącej nawierzchni wykonanej w większości z żużla wielkopiecowego i paleni-
skowego oraz częściowo zapobiegnie podtapianiu drogi po intensywnych opadach deszczu.

Mamy nadzieję, że mieszkańcom i użytkownikom ułatwimy korzystanie z drogi.
      
                                                                                                                   Krzysztof Mikołajczyk
                                                                                                              Kierownik PZD w Łasku 

Uczmy miłości do przyrody 
uczmy spostrzegać jej piękno 
cieszyć się nim, podziwiać je 

i przestrzegajmy dzieci 
by tego piękna nie niszczyły.
               H. Zdzitowiecka

 
Uczniowie klasy „O  b” wraz z  wychowawczy-
nią Teresą Wesołowską ze Szkoły Podstawowej 
Wojska Polskiego w Wiewiórczynie wyruszyli na 
spacer po lesie pod opieką leśniczego Sławomira 
Walczaka - pracownika Starostwa Powiatowego 
w Łasku. 
 Dzieciaki oczekiwały go z niecierpli-
wością od samego rana. Około godziny 9 ich 
cierpliwość została nagrodzona 2-godzinnym 
spacerem i nauką o życiu i funkcjonowaniu lasu.  

Leśniczy S. Walczak, jako opiekun lasu przy-
pomniał  7-latkom ważne zasady zachowania 
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ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO ogłasza:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych
w obrębie Kolonia Sędziejowice gmina Sędziejowice, oznaczonych jako działki nr 

119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11.
- działka nr 119/2 o pow. 1234 m²  - cena wywoławcza 35.115,- zł, wadium 3.500 zł 
- działka nr 119/3 o pow. 1221 m²  - cena wywoławcza 34.745,- zł, wadium 3.400,zł 
- działka nr 119/4 o pow. 1240 m²  - cena wywoławcza 35.285,- zł, wadium 3.500 zł 
- działka nr 119/5 o pow. 1260 m²  - cena wywoławcza 35.855,- zł, wadium 3.500 zł 
- działka nr 119/6 o pow. 1908 m²  - cena wywoławcza 54.350,- zł, wadium 5.400 zł 
- działka nr 119/7 o pow. 1200 m²  - cena wywoławcza 34.146,- zł, wadium 3.400 zł 
- działka nr 119/8 o pow. 1367 m²  - cena wywoławcza 38.900,- zł, wadium 3.800 zł 
- działka nr 119/9 o pow. 1369 m²  - cena wywoławcza 38.955,- zł, wadium 3.800 zł 
- działka nr 119/10 o pow. 1407 m²  - cena wywoławcza 40.040,- zł, wadium 4.000 zł 
- działka nr 119/11 o pow. 2084 m²  - cena wywoławcza 59.300,- zł, wadium 5.900 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia br. o godz. 10 w Starostwie Powiatowym  w Łasku, 
ul. Południowa 1.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
Powyższe działki wchodzą w  skład większej nieruchomości dla której stan prawny jest uregulowany 

w księdze wieczystej nr SR1L/00035470/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Zgodnie z  wydaną przez Urząd Gminy Sędziejowice decyzją o  warunkach zabudowy działki 119/2, 
119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11 przeznaczone są pod budowę bu-

dynków mieszkalnych i budynków gospodarczo- garażowych.
Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki należy wpłacić w takim terminie, 

aby komisja przetargowa mogła w dniu 9.08.2012 r. stwierdzić, że dokonano wpłaty.
Przed przystąpieniem do w/w przetargów uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w od-
niesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z  rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz 
właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu pomniej-
szona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż  w dniu zawarcia aktu 
notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej. 

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Wadia należy wpłacać na konto: Powiat Łaski nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Na-
rutowicza 17 (/II piętro, pokój nr 3),  tel. 43  676-30-54 i  43  676-30-52.

S p o t k a n i e 
z  l e ś n i c z y m

 dokończenie ze str. 7

F A Ł S Z Y W Y 
M O R A L I S T A

W nawiązaniu do pomówień i bredni Pana 
Bulzackiego z  20 czerwca 2012 r., które 
ukazały się w  ,,Moim Łasku”, chciałbym 
w kilku słowach wyrazić swoje stanowisko. 
Ten Pan nazywa radnych powiatowych 
kundlami, psubratami, którzy pozbyli 
się własności szpitala w Łasku. Moja oso-
ba jest szczególnie szykanowana, ten Pan 
nazywa mnie zdrajcą, kreując siebie na 
wielkiego moralistę i porządnisia. W 2009 
r. Pan Bulzacki szkalował uczciwego czło-
wieka pana dyrektora szpitala w Łasku Ja-
nusza Ratajczyka i szykował dla niego i dla 
mnie cele. Ja miałem rzekomo go kryć i za 
to miała się mną zajmować prokuratura. 
Ten człowiek nie ma wstydu ani honoru 
bo po takich kalumniach powinien zapaść 
się pod ziemię i nie pokazywać się ludziom 
na oczy. Ponieśliśmy z tego tytułu ogrom-
ne straty. Ja wówczas pełniłem funkcję wi-
cestarosty i  dla mnie było to szczególnie 
dotkliwe. 

Pan Ratajczyk został oczyszczony z  za-
rzutów przez sąd w  dwóch instancjach. Do 
dnia dzisiejszego nie padło słowo przepra-
szam z  ust tego Pana. Teraz znowu zaczyna 
kłamać i niszczyć ludzi. Jak można drugiego 
człowieka porównywać do psa. Przecież to 
jest przejaw braku szacunku dla jednostki 

ludzkiej. W tym człowieku nie ma człowie-
czeństwa i  minimum przyzwoitości. Radni 
powiatowi podczas wykonywania swoich 
obowiązków są funkcjonariuszami publicz-
nymi i przysługuje im ochrona prawna. Nie 
można w  ten sposób odnosić się do ludzi 
wybranych przez społeczeństwo powiatu ła-
skiego. Ten człowiek podcina gałąź, na której 

siedzi, bo przecież należy do tej samej co rad-
ni wspólnoty samorządowej. Radni w trosce 
o dobro powiatu prawie jednogłośnie podjęli 
decyzje o wydzierżawieniu szpitala w Łasku. 
Była to jedyna możliwość uratowania tej pla-
cówki służby zdrowia, której dług zbliżył się 
do 30 milionów złotych. Przecież ten dług 
nie powstał z  dnia na dzień i  jest efektem 
długoletniej polityki zdrowotnej państwa 
polskiego. Niestety wysokość kontraktów 
nie pokrywała potrzeb szpitala i braki trzeba 
było uzupełniać zaciągając kolejne pożyczki 
i kredyty. Powiat łaski nie jest w stanie spłacić 
tego długu bo jego budżet to ok. 40 milio-
nów zł.  Spłata zobowiązań SP ZOZ-u czyn-
szem dzierżawnym, który jest dosyć wysoki 

i  wynosi brutto 250 000 zł. miesięcznie 
przy jednoczesnym funkcjonowaniu mini 
ZOZ-u, jest najbardziej optymalnym roz-
wiązaniem w tej sytuacji. Ten Pan pracując 
w  tym szpitalu powinien znać jego sytu-
ację, ale widocznie nie posiada elementar-
nej wiedzy na ten temat. Dzierżawa szpi-
tala to przecież nie pozbycie się własności. 
Przecież oddział urologiczny w  Łasku 
funkcjonuje w  formie komercyjnej od lat 
i jest jednym z najlepszych oddziałów tego 
typu w  województwie łódzkim, chwalo-
nym przez pacjentów zarówno naszego po-
wiatu jak i ościennych jednostek. 

Uważam, że powinniśmy zdecydowa-
nie potępić tego typu insynuacje i hanieb-
ne obelgi tworzone przez tego człowieka. 
Nie można tego zaliczyć pod żadnym 
pozorem do krytyki, jest to grzebanie 
z  premedytacją żywcem ludzi za pienią-
dze. Niestety w Polsce prawo prasowe jest 
zbyt liberalne, takie inwektywy powinny 
być ścigane z urzędu. Pozostają tylko sądy 
i  tam trzeba udowadniać, że nie jest się 
wielbłądem. Mam nadzieje, że dosięgnie 
kiedyś tego człowieka sprawiedliwość za 
zło, które wyrządza uczciwym ludziom. 
  Michał Włodarczyk

      radny Rady Powiatu Łaskiego

w lesie, który jest domem zwierząt. Opowiadał 
o zwierzętach tam zamieszkujących, ich zwycza-
jach i  sposobach szukania pożywienia w  ciągu 
całego roku. Pokazał dzieciom również korę 
drzew jako miejsce żerowania korników, a także 
nasiona różnych drzew i krzewów. 

Jednak największe zainteresowanie  wśród 
małych mieszczuchów wywołały tegoroczne ja-
gody.  Podczas spotkania pan leśniczy zadawał 
maluchom wiele pytań, z którymi  świetnie sobie 
radziły.       
                                            

                           Agnieszka Stachowiak
      Starostwo Powiatowe w Łasku
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ŚWIĘTO TRUSKAWKI NA MEDAL

 dokończenie na str. 10

Jak co roku, w ostatni weekend czerwca gmina Buczek była organizatorem Wojewódzkiego Święta Truskawki, 
które łączy w sobie różnorodne elementy tradycji i obyczajowości regionalnej i - oprócz promocji truskawek 
-  jest elementem budowania tożsamości lokalnej, w  najwyższym stopniu uwzględniając tradycje regionu. 
Święto stanowiło swoiste podsumowanie zbiorów tego smacznego owocu.

Patronat nad tegorocznymi obchodami 
objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek 
Sawicki, marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień oraz wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska.

Wojewódzkie Święto Truskawki odbyło 
się w tym roku w ramach projektu pn. „Wo-
jewódzkie Święto Truskawki – Buczek 2012” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013. Impreza zorganizowana po 
raz czwarty ma już rangę wojewódzką, a swoją 
obecnością gminę Buczek  zaszczycają goście 
zarówno z  kraju, województwa, powiatu jak 
i gminy. 

W  tym roku gościliśmy wicepremiera, 
ministra gospodarki - prezesa Polskiego Stron-
nictwa Ludowego  i  jednocześnie  prezesa 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka, po-
słów: Mieczysława Łuczaka - prezesa  Zarządu 
Wojewódzkiego PSL w Łodzi, Cezarego Olej-
niczaka,   Artura Dunina, Dariusza Jońskiego, 
Marka Matuszewskiego, marszałka wojewódz-
twa łódzkiego Witolda Stępnia wraz z  wice-
marszałkiem Dariuszem Klimczakiem oraz  

dyrektorami departamentów Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, przewodniczącego Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego  Marka Mazura, 
wicewojewodę Pawła Bejdę, organy Straży 
Pożarnej z generałem Andrzejem Witkowskim 

- komendantem Wojewódzkim 
PSP   i  Policji z  inspektorem 
Dariuszem Banachowiczem - 
komendantem wojewódzkim 
Policji w Łodzi na czele, przed-
stawicieli instytucji i agencji rol-
niczych, prezesów WFOŚiGW 
w  Łodzi Zbigniewa Stasiaka  
i  Cezarego Dzierżka, prezesa 
Krajowego  Związku Spółdzielni 
Mleczarskich - prezesa Walde-
mara Brosia, prezesa OSM Łask 
- Jerzego Skorka oraz  przedsta-
wicieli władz samorządowych 
powiatowych i gminnych, Wice-

premier Waldemar Pawlak 
zgodnie z  uchwałą Rady 
Gminy Buczek otrzymał 
tytuł Honorowy Obywatel 
Gminy Buczek. Odznaką 
tą zostali wyróżnieni tak-
że: Adam Moder  – wie-
loletni naczelnik gminy   
i  prezes OSP Buczek, Jan 
Jambrożek - lekarz rodzin-
ny, Maria Kaczorowska 
–  dyrektor Departamentu 
Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w  Ło-
dzi, Wiesław Golański - za-
stępca dyrektora Zarządu 
Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 Atrakcji było mnóstwo, najmłodsi mo-
gli odwiedzić wesołe miasteczko i  pojeździć 
konno, starsi natomiast oddawali się zdrowej 
rywalizacji, walcząc w  truskawkowych kon-

kursach. Zaplanowano wiele występów, nie 
tylko gwiazd estrady, ale również zespołów 
regionalnych. Impreza łączyła pokolenia, więc 
na buczkowskiej scenie obok zespołów z miej-
scowego GOKiS-u  wystąpiła  Budka Suflera, 
Horyzonty, Lady Ga-Ga Imitation, natomiast 
drugiego dnia gości bawił zespół Golec Orkie-
stra i Bayer Full.

Były również przedstawienia dla dzieci 
i  kabarety, a  prawie wszystko, co się działo, 
miało związek z  truskawką, jako że głównym 
przesłaniem imprezy było pokazanie tego 
wspaniałego owocu w różnych aspektach jego 
wykorzystania. Zabawa jak co roku zgroma-
dziła liczne stoiska handlowe, gastronomiczne 

i  rękodzieła ludowego, np. w  postaci pokazu 
garncarstwa. Panie ze Stowarzyszenia Gospo-
dyń Wiejskich w  Bachorzynie kusiły słodką 
soczystą truskawką w  postaci babeczek, ciast 
i nalewek truskawkowych. Kto jeszcze nie pró-



10

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

ŚWIĘTO TRUSKAWKI NA MEDAL
 dokończenie ze str. 9

bował - musi obowiązkowo to zrobić! Odbyła 
się także wystawa maszyn rolniczych.

Na scenie odbyły się konkursy i  ich roz-
strzygnięcia, a  jury w  postaci naszych gości 
wręczało nagrody.

W  konkursie Liga truskawkowa i  roz-
grywkach piłki nożnej I miejsce zajęła drużyna 
Junior Buczek, II miejsce - Jastrząb Lotnisko 
Buczek, III - Bachorzyn, IV -  Sprzęt-Kop 
Gucin. Najlepsze IV drużyny  otrzymały fir-
mowe ochraniacze i piłki, rękawice bramkar-
skie, stroje sportowe współfinansowane przez 
Urząd Marszałkowski w  Łodzi - Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich, Bank Spółdzielczy 
w Buczku i wójta gminy Buczek.

Najlepszym strzelcem został Tomasz Ma-
recki z Buczku (53 bramki), natomiast Andrzej 
Lotczyk z Bachorzyna został najlepszym bram-
karzem. W nagrodę otrzymali firmowe piłki.

W  konkursie na poncz truskawkowy 
I miejsce zajęła Katarzyna Bordowicz i w na-

grodę otrzymała aparat fotograficzny firmy 
NIKON, II miejscem uhonorowano Michała 
Bogdanowicza, który otrzymał namiot, nato-
miast III miejsce zajęła Maja Janicka i otrzy-
mała zraszacz bijakowy.

W konkursie  na fantazyjną babeczkę tru-
skawkową I miejsce zajęła Pietroniec Magdale-
na i również otrzymała aparat firmy NIKON, 
II miejsce przypadło Irenie Janickiej i  w  na-
grodę otrzymała namiot, natomiast Stowarzy-
szenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za-
jęło III miejsce i w nagrodę otrzymało śpiwór.

Wszyscy uczestnicy konkursów na poncz 
i  babeczkę otrzymali ponadto torby z  pro-
duktami mlecznymi finansowane przez OSM 
Łask i  prezesa tej spółdzielni Jerzego Skorka.  
Współfinansującym nagrody w  konkursach 

był także Krajowy Związek Spółdzielni Mle-
czarskich z prezesem Waldemarem Brosiem.

W  konkursie na piosenkę o  truskawce 
przyznane zostały trzy I  miejsca: Zespołowi 
Cu-dens, Przedszkolakom z  Buczku i  Alek-
sandrze Zielińskiej wraz z Karoliną Badowską. 
Laureaci otrzymali namioty, zestawy kosmety-
ków firmy AVON, firmowe plecaki, narzędzia 
ogrodnicze i inne drobne upominki. Nagrody 
zostały ufundowane przez Bronisława Wę-
glewskiego - wójta gminy Buczek.

Nastąpiło również rozstrzygnięcie kon-
kursu, który odbył się w ramach  projektu pn. 
„Wojewódzkie Święto Truskawki – Buczek 
2012” współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkie-
go na lata 2007-2013 - na znak promocyjny 
oraz logo marki regionalnej gminy Buczek. 

Konkurs wygrał Łukasz Badziak, który 
w  nagrodę za pomysłowe logo otrzymał 
komputer oraz bilety do term uniejow-
skich. Wspomniane bilety ufundowane 
przez burmistrza Uniejowa Józefa Kacz-
marka były nagrodami także w  innych 
konkursach.

Dobra zabawa zgromadziła w  obu 
dniach ok. 40 tys. osób. Święto Tru-
skawki w  Buczku ma za sobą wieloletnią 
tradycję, a  przed sobą - miejmy nadzieję 
- długą przyszłość. Już teraz zapraszamy 
wszystkich do odwiedzenia w  przyszłym 
roku naszej gminy. Zapewniamy, że 
atrakcji nie zabraknie!
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9 0 - l e c i e  O S P  w  B u c z k u
1 lipca br. podczas II dnia Wojewódzkiego Święta Truskawki – Buczek 2012 odbyły się obchody 90-lecia Straży Pożarnej w Buczku.  Imprezę 
zaszczycili swoją obecnością: poseł Cezary Olejniczak,  Wojciech Sikora - wicestarosta łaski, Andrzej Banaszczyk - przewodniczący Rady 
Powiatu Łaskiego, Wojciech Pokora - członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi oraz prezes Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Łasku, Piotr Rudecki - komendant PSP  w Łasku,  Zbigniew  Rosiak – zastępca dowódcy 32 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego, Jerzy Pniewski - Honorowy Komendant OSP Buczek, Adam Moder - Honorowy Prezes i zarazem Obywatel Gminy Buczek, 
kapelan powiatowy strażaków ksiądz kanonik Jarosław Wojtal, proboszcz parafii Buczek ksiądz kanonik Zbigniew Kaczmarkiewicz oraz 
Bronisław Węglewski - wójt gminy Buczek i zarazem prezes Zarządu Gminnego. 

Uroczystość rozpoczął przemarsz pododdziałów OSP 
i pocztów flagowych zaproszonych jednostek z wojewódz-
twa łódzkiego  pod remizę strażacką  i odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej. Punktem kulminacyjnym imprezy było 

przekazanie prezesowi OSP Buczek - Wiktorowi Papudze 
nowo zakupionego ciężkiego  samochodu gaśniczego marki 
SCANIA.

Samochód został nabyty dzięki środkom gminy Bu-
czek, WFOŚiGW  oraz MSWiA. Podkreślenia wymaga, że 
jest to drugi samochód w kraju o takich parametrach. Cie-
kawostką było dokonanie symbolicznej ceremonii chrztu 
nowo zakupionego samochodu przez Bożenę Węglewską .

W trakcie w uznaniu szczególnych zasług za długolet-
nią aktywną działalność na rzecz ochotniczych straży pożar-
nych  druhowie otrzymali:
- dh Bronisław Węglewski - prezes Zarządu Gminnego 
OSP - Złoty Znak Związku OSP RP
- dh Kazimierz Jawniuk - Złoty Znak Związku OSP RP
- dh Władysław Wajszczyk - Medal Chomicza
- dh Wiktor Papuga - komendant gminny i prezes OSP Bu-
czek - Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
- dh Maciej Zawiasa - Srebrny Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”
- dh Łukasz Krakowski - Brązowy  Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”
- dh Witold Zawiasa - Brązowy  Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”
- Ewa Niciak - Brązowy  Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”.
Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni:
- dh Roman Kaźmierczak, dh Krzysztof Koper, dh Arka-
diusz Gawlik, dh Sylwia Parada, dh Anna Klęk, dh Kamila 
Tyluś, dh Natalia Froncala i dh Aneta Milczarek.

 Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej za 
działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz Krajo-
wego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wyróżnił medalem 

okolicznościowym dh Bronisława Węglewskiego.
 Obchody zakończyła defilada strażaków poprzedzo-

na odegraniem hymnu strażaków.
Serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe im-

prezy składamy dh Wojciechowi Pokorze, Danielowi Błoń-
skiemu i dh Bronisławowi Węglewskiemu.

P O D Z I Ę K O W A N I A
Gospodarze gminy Buczek wyrażają serdeczne podziękowania dla partnerów za pomoc 
w organizacji Wojewódzkiego  Święta Truskawki. Wśród naszych partnerów, bez których 
impreza nie miałaby takiego kształtu, należy wymienić:
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
- FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rol-
nictwa
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajo-
wa Sieć Obszarów Wiejskich 
- Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
- Studio Grupa s.c – Robert Krysiak i Krzysztof 
Pasiewicz –Płońsk
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Buczku 
- Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Porsze-
wice 
- Firma Korbanek Tarnowo Podgórne 
-  Państwo Maciej i Małgorzata Stec-Aleksandró-
wek
- Pan Marian Janowski Europejskie Centrum Go-
spodarcze –Głowno

- KAWIKS 
- Pan Rajmund Krakowski - Sprzęt-Kop-Gucin
- Pan Daniel Błoński - Bachorzyn
- OSM Łask - Pan Prezes Jerzy Skorek
- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - 
Pan Prezes Waldemar Broś
- Burmistrz Uniejowa - Pan Józef Kaczmarek
- Firma NOVA LIGHT
- „LUPOL” Sp zo.o. -  Pan Prezes Wojciech Po-
kora 
- Bronisze Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy - 
Pan Prezes Karol Dobrowolski
- Firma IND-AGRO - Pan Adam Chromik - 
Czestków B
- Drukarnia Intrograf Łask - Państwo Ewa i  Ja-
rosław Buss
- Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek - 

Pani Krystyna Szymczak 
- Reklama od A do Z - Państwo Marek i Małgo-
rzata Dolata - Łask 
- TOM-KOR w Buczku - Pan Krzysztof Tomczyk
- TABOR - Pan Bogdan Janeczek 
- HYDROMEL - Sieradz
- Komornik Sądowy w Łasku - Krzysztof Skrzy-
pek
- Hurtownia ELEKTRYK
  Firma Projnad - Sieradz
- Firma ORTUS - Pan Janusz Fengler
- HYDRA Grupa SBS J. Kłos
- AGRANA Juice Poland Jarosław Dybus 
-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
- „Dzikie Wino” - Pan  Stanisław Nastarowicz
-ELEKTROMONTER Paweł Kobielewski - 
Wola Buczkowska
- Państwo Anna i Witold Moder - Buczek 
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bacho-
rzynie

Dziękujemy również jednostkom OSP i Po-
licji oraz wszystkim, którzy pomagali przy organi-
zacji imprezy.
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Magda i Karolina - najlepsze
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku zawsze kierują się mottem swojego patrona 
Jana Pawła II, które brzmi „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Potwier-
dzeniem tych słów są sukcesy młodzieży w licznych  konkursach, zawodach i plebiscytach. 

Dwie uczennice szkoły - Magdalena Wronka 
i Karolina Lipowska -  zwyciężyły w IX i X edycji 
Programu Stypendialnego organizowanego przez 
Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualne-
go w  Krakowie. Laureaci Programu Stypendial-
nego to osoby wyjątkowe zarówno pod względem 
uzdolnień, zainteresowań jak  i   postawy wzglę-
dem innych ludzi. Takie również są uczennice 
łaskiego gimnazjum. 

Magdalena Wronka reprezentowała  godnie 
gimnazjum we wszystkich zawodach sportowych 
na szczeblach międzyszkolnym, rejonowym i wo-
jewódzkim. Sport i taniec towarzyski to także jej 
hobby. Żmudne treningi przynoszą efekty w po-
staci nagród i wyróżnień na wielu turniejach.

 Upór, ambicja i  zaangażowanie to cechy, 
które pozwoliły jej na osiąganie sukcesów nie tylko 
w sporcie. To wzorowa uczennica (jej średnia ocen 
wynosi 5,33), osoba kulturalna, godna zaufania, 
działająca na rzecz klasy i  szkoły. Magda repre-
zentowała szkołę w konkursach przedmiotowych 
i fakultatywnych. Brała udział w Konkursie Wie-
dzy Mitologicznej „Mitologiada” organizowanym 
przez Publiczne Gimnazjum w  Dobroniu pod 
patronatem władz gminy Dobroń – dwukrotnie 
została jego laureatką. Uczestniczyła w  konkur-
sie ortograficznym i w Wojewódzkim Konkursie 
z Języka Polskiego organizowanym przez Kurato-
rium Oświaty w Łodzi. 

Można by powiedzieć, że Magda to uczenni-
ca do zadań zwykłych, ale przede wszystkim tych 
specjalnych. Powierzając jej zadanie jest się pew-
nym, że zostanie zrealizowane na 150%. 

Społeczności szkolnej pozostaje mieć nadzie-
ję, że Magda będzie miała godnych naśladowców, 
ponieważ w właśnie została absolwentką naszego 
gimnazjum.

Druga laureatka Programu Stypendialnego 
- Karolina Lipowska -  od początku nauki w na-
szej szkole doskonale sobie radzi. Wiedzie prym 
wśród rówieśników, będąc wzorem do naśladowa-
nia. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce - była 
prymusem szkoły w pierwszym 

i  drugim  semestrze roku szkolnego 
2011/2012  osiągając średnią ocen 5,40. Jej pasją 
jest sport. 

Od najmłodszych lat Karolina trenuje kara-
te, należąc do Łaskiego Klubu Sztuk Walki „Oy-
ama Karate”. Trenuje 3-5 razy w  tygodniu, co 
pozwoliło jej zdobyć zielony pas i osiągnąć bardzo 
dobre wyniki na turniejach i zawodach. Najwięk-
szymi osiągnięciami Karoliny są m.in.: III miejsce 
w mistrzostwach Europy Oyama Karate, I miejsce 
w XVII mistrzostwach Polski Oyama Karate, II 
miejsce w X Pucharze Polski Juniorów i Seniorów 
w  Oyama Karate, III miejsce w  Mistrzostwach 
Wielkopolski, I miejsce w XIV w Mistrzostwach 
Polski w kata. 

Karate to nie jedyna sportowa pasja Karoli-
ny. Czynnie uczestniczy w  zajęciach Klubu Pły-
wackiego „Wodnik”. Oprócz tego reprezentuje 
szkołę w  zawodach pływackich oraz turniejach 
w  piłce koszykowej, siatkowej i  ręcznej. Dziew-
czyna osiąga również sukcesy w konkursach wie-
dzowych.  Z dobrymi i bardzo dobrymi rezulta-
tami brała udział w konkursach przedmiotowych: 
z języka angielskiego, języka polskiego („Popraw-
na polszczyzna”), matematyki oraz w  konkursie 
przyrodniczym „Mistrz Intelektu”. Mimo tak 
wielu sukcesów, jest osobą skromną, otwartą na 
świat i potrzeby innych. 

Uczennice w ramach Programu Stypendial-
nego otrzymały półroczne  stypendia w wysokości 
750 zł ufundowane przez Uniwersytecką Szkołę 
Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Nagro-
dy wręczył pan Robert Król – dyrektor regionalny 
szkoły.

                                        PG nr 2 w Łasku

L I S T  D O  B U R M I S T R Z A
 dokończenie ze str. 5

Mogą dotyczyć, na przykład, żądania przeznaczenia pie-
niędzy zaplanowanych na modernizację rynku, na rzecz bied-
nych rodzin, szczególnie biednych dzieci. Kto z nas nie kocha 
dzieci, zwłaszcza tych biednych. Proponują to, chociaż dosko-
nale wiedzą, jaki będzie efekt ich żądań. Prawda, potwierdzo-
na przez socjologów, psychologów i praktykę społeczną, jest 
jednak okrutna; w następnym roku nie będzie pieniędzy na 
inwestycje, a problem biednych dzieci zostanie pogłębiony. Bo 
to nie jest metoda na zmniejszenie biedy.

Zdarza się jednak, że takie nieprawdziwe i niesprawdzo-
ne informacje wynikają z niewiedzy i  są tworem określonej 
sytuacji. Tak było podczas spotkania informacyjnego o prze-
biegu, przejęciu, wykupie gruntów i terminach wypłaty od-
szkodowań, związanych z budową drogi ekspresowej S-8, któ-
re na prośbę zainteresowanej ludności zorganizował w grudniu 
ubiegłego roku w Łaskim Domu Kultury burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek. Dużo niesprawdzonych informacji i plo-
tek, ale to nie była wina zebranych właścicieli i gospodarzy, lecz 
naszego państwa.

Dokonaniu zmian własności w księgach wieczystych, 
powinien towarzyszyć przelew należnej kwoty pieniężnej, 
a w przypadku, gdy państwo nie zdążyło sporządzić opera-
tu szacunkowego, to każdy właściciel i gospodarz, powinien 
otrzymać zaliczkę odpowiedniej wysokości.

Oprócz tego, tryb przejęcia własności przez państwo 
powinien uwzględniać czas niezbędny do unormowania życia 

dotychczasowym właścicielom i ich rodzinom. W demokra-
tycznym państwie prawnym inne postępowanie jest nie do 
przyjęcia, ponieważ własność jest chroniona bezpośrednio 
przez przepisy Konstytucji i prawo. Ten przykład pokazuje, jak 
naszemu państwu daleko jest do tego miana. Wina państwa 
jest bezsporna, ale czyja? Za tworzenie prawa odpowiada Sejm, 
rola Senatu jest całkowicie marginalizowana, podporządkowa-
na Sejmowi. Ustawę podpisuje Prezydent Rzeczypospolitej 
jako władza wykonawcza, nie podpisuje jednak aktów wyko-
nawczych do ustawy, które uchwala druga władza wykonaw-
cza, czyli Rada Ministrów, lub na mocy delegacji wskazane 
ministerstwa. W ten sposób nawet dobre, sprzyjające ludziom, 
rozwiązania zawarte w ustawie mogą być zmieniane, wbrew 
intencjom Ustawodawcy.

Dokonuje tego machina biurokratyczna ministerstw 
i innych instytucji, w czasie dalszego procesu legislacyjnego, 
a dokonane zmiany, jak wskazuje praktyka, mogą być nieko-
rzystne dla ludzi, szczególnie tych najbiedniejszych i bezbron-
nych. Przypomną niezwykle mądre i cenne słowa prof. Marka 
Safiana:

„Ktoś, kto jest na marginesie, ma pozycję z natury słab-
szą, znajduje się w stanie uzależnienia od władzy i jest narażony 
na nadużycia tej władzy. To jest jeden z najbardziej niepoko-
jących rysów państwa, które powinno robić wszystko, żeby 
najsłabszych szczególnie mocno bronić”. Tyle powiedział były 
prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Jak widać, nasze państwo robi dokładnie odwrotnie. I to 
należy zmienić. Może moje wyjaśnienia zmienią pogląd niektó-
rych ludzi, którzy winą za problemy związane z budową S-8 
obarczają starostę i burmistrza. No cóż, są pod ręką.

Każda miejscowość ma swoje najważniejsze dla jej miesz-
kańców miejsce, serce miejscowości, i to niezależnie czy jest to 
wioska, czy miasteczko, czy duże miasto. Obowiązek dbania 
i troszczenia się o to szczególne miejsce spoczywa na lokalnej 
władzy. Jak ten problem przedstawia się w innych miastach na-
szego regionu? Wzorem do naśladowania jest rynek w Łęczycy 
z przepięknym ratuszem i traktem prowadzącym do Zamku 
Królewskiego. Ładny jest rynek w Poddębicach i coraz ładniejsza 
staje się Starówka w Sieradzu.

Gdyby nie Pomnik Niepodległości postawiony kilka lat 
temu, dzięki stanowczości i odwadze obecnego burmistrza Ła-
sku, to nasze miasto byłoby na szarym końcu klasyfikacji. Przed 
nami byłaby nawet Zduńska Wola, trwająca przez długie lata 
w bezruchu inwestycyjnym i decyzyjnym.

Nasze miasto nie ma wystarczającej ilości środków, aby 
zająć się innymi inwestycjami, ratującymi inne ważne dla miasta 
obiekty lub zabytki. Jest to problem ogólnokrajowy.

W wielu przypadkach skutecznym rozwiązaniem było 
powołanie społecznych komitetów, jak to miało miejsce przy 
budowie licznych kaplic, świątyń oraz domów dla ludzi do-
tkniętych klęskami żywiołowymi. Jest to droga trudna, dająca 
w zamian dużo satysfakcji ludziom obdarzonym szlachetnymi 
cechami działacza społecznego.

Kończąc pisać ten tekst, pragnę zaznaczyć, że nie jestem 
dyżurnym korespondentem „Panoramy Łaskiej”, tylko jednym 
z tysięcy mieszkańców naszego, coraz ładniejszego miasta.

                                                                      Bogdan Kubik
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No i mamy upragnione wakacje, czas ładowania akumulatorów, odpoczynku od codziennego szykowania 
kanapek do szkoły i pomocy w odrabianiu lekcji. Wszyscy mamy teraz czas na rekonwalescencję i spowol-
nienie tempa życia. To doskonała pora by odpocząć i zadbać o zdrowie. Niekoniecznie muszą być to wakacje 
w drogim, egzotycznym kurorcie, zabiegi w SPA czy pobyt w cieniu palm kokosowych. Odpoczynku i zdro-
wia poszukajmy w lesie, gwarantujemy, że to doskonały pomysł. Kontakt z lasem i drzewami daje przyjem-
ny i bezbolesny zastrzyk dobrej energii i zdecydowanie podnosi naszą odporność na choroby. 

Ruch na świeżym powietrzu odpręża i pobudza 
procesy myślowe. Olejki eteryczne wydzielane przez 
drzewa iglaste działają przeciwzapalnie, antybakte-
ryjnie i  uspakajająco. Taką aromaterapię zapewni 
nam sosnowy las, do którego każdemu będzie blisko.

Ten rodzaj terapii możemy stosować do woli 
spacerując po lesie z wiklinowym koszem  i zbiera-
jąc dary lasu, liczne o tej porze roku. To doskonały 
wypoczynek i  inwestycja we własne zdrowie oraz 
kondycję.

Każde leśne drzewo w określony sposób dzia-
ła pozytywnie na człowieka. Lipa pomaga wyciszyć 
się, buk likwiduje stres, dąb dodaje energii życiowej, 
a brzoza zmniejsza stany depresyjne. Drzewa ema-
nują zdrową energią i działają jak bioenergoterapeu-
ci. Taka drzewna terapia to kolejny leśny pożytek 
dostępny gratis i bez recepty.

Las to także naturalna apteka, od zawsze bo-
wiem dawał zioła wykorzystywane w medycynie lu-
dowej do leczenia, a często ratowania ludzkiego ży-
cia. Medycyna ludowa posługiwała się przy leczeniu 
nawet 250 roślinami, z tego blisko 150 to gatunki 
typowo leśne.

Dziś zamiast kupować je w aptece w postaci 
gotowych mieszanek, do których dodaje się zwykle 
inne składniki, lepiej samemu zbierać je podczas 
spaceru po lesie. Ziołolecznictwo przeżywa dziś re-
nesans, a leśne zioła wracają też do polskiej kuchni. 
Rosnące z dala od miast, dróg, nieskażone cywiliza-
cją borówki, poziomka, malina, berberys, pokrzywa, 
dziurawiec, kruszyna, jałowiec czy bez czarny są 
składnikami ciekawych potraw oraz trunków i by-
wają antidotum na różne, nawet bardzo poważne 
schorzenia.

Można z  nich sporządzić przepyszne dania, 
choć najlepsze są „prosto z krzaka”.

O wartości odżywczej i leczniczej tych owoców 
przesądzają witaminy. Zawartość witaminy C jest 
w nich bardzo wysoka. Owoce róży, głogu, bzu czar-
nego czy berberysu dystansują pod tym względem 
nawet cytrynę, która może konkurować jedynie z ja-
rzębiną czy poziomką. Pamiętajmy, że człowiek nie 

magazynuje tej witaminy, należy więc dostarczać ją 
systematycznie.

Dość zasobne są owoce leśne również w wita-
minę P, gdyż występuje ona razem z witaminą C. 
Wymieńmy owoce róży, jarzębiny, borówki czy żu-
rawiny jako wartościowe źródło tej witaminy.

Źródłem witaminy A  są rokitnik, jarzębina, 
róża i głóg.

Obok witamin owoce dziko rosnące mogą 
zaopatrywać nasz organizm w  łatwo przyswajalne 
cukry proste, korzystnie wpływające na procesy tra-
wienne kwasy organiczne, działające żelująco i prze-
ciwmiażdżycowo pektyny oraz składniki mineralne. 
100 g poziomek zawiera od 15 do 20 mg żelaza. 
Nawet owoce maliny czy borówki czernicy, które 
są mniej zasobne w żelazo, mają go znacznie więcej 
niż owoce cytrusowe. Maliny są szczególnie bogate 
w  fosfor – 35-40 mg w 100 g owoców. Spożycie 
owych stu gram malin czy jeżyn pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie człowieka na miedź.

Owoce dziko rosnące są (poza orzechami) 
niskokaloryczne. Dlatego ich spożywanie, nawet 
w  dużych Ilościach, nie powoduje odkładania się 
tłuszczów w organizmie. Natomiast zawarty w nich 
błonnik pobudza ruch robaczkowy jelit, przyśpiesza-
jąc tym samym procesy trawienne.

Te dary natury możemy konsumować przez 
cały rok. Latem i  jesienią – świeże, a zimą i wcze-
sną wiosną – jako przetwory: soki, kompoty, powidła, 
konfitury, domowe wina i nalewki. Wysiłek włożony 
w ich przygotowanie stokrotnie wynagrodzi nam aro-
mat, barwa, smak i wygląd tychże smakołyków.

Zajrzyjcie więc w wakacje do leśnej apteki, gdzie 
bez recepty możecie korzystać z  aromatycznych ziół 
i zdrowych owoców.

Pamiętajmy, że dobra i zdrowa kuchnia nie po-
lega na kosztownych specjałach, a na różnorodności 
menu.

 Borówka czernica, powszechnie nazywana jest 
czarną jagodą. W  medycynie ludowej używana jest 
jako skuteczny środek przeciw biegunkom w postaci 
naparu z suszonych jagód. Od wieków cieszy się po-
pularnością w kuchni polskiej. Przygotowuje się z niej 
pierogi, konfitury, soki, kompoty, dżemy, a także mar-
molady, wina i nalewki. Owoce znakomicie nadają się 
do suszenia. Najsmaczniejsze są jednak owoce świeże 
z dodatkiem cukru i śmietanki.

Jagodowa nalewka dla pań: Napełnij gąsiorek 
lub duży słój jagodami, zalej spirytusem tak, aby na-
krył borówki i trzymaj w cieple 10-20 dni póki jagody 
nie zbieleją. Gdy już spirytus odbierze jagodom smak 

WAKACYJNA APTEKA 
BEZ RECEPT

 dokończenie na str. 14
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AWANS
NADLEŚNICZEGO WAKACYJNA APTEKA

 dokończenie ze str. 13

i kolor, zlej go i przefiltruj przez bibułę lub gazę, a na 
każdy litr soku odważ 10 dag cukru. Przecedzoną na-
lewkę przelej do emaliowanego rondla, wsyp cukier 
i podgrzewaj pod nakryciem tak długo, póki nalew-
ka nie powróci do poprzedniej wysokości. Po ostu-
dzeniu przelej do gąsiora. Po dziesięciu dniach, gdy 
męty opadną, zlej czystą nalewkę do butelek, a mętną 
przefiltruj.

 Maliny w stanie dzikim rosną najczęściej na 
skraju lasów i na polanach. Owoce są aromatyczne 
i  bardzo słodkie, Zawierają głównie witaminę C 
oraz bardzo cenne sole mineralne. Najsmaczniejsze 
są w stanie surowym. Znany i ceniony jest sok ma-
linowy. Dodaje się go do herbaty przy wszelkiego ro-
dzaju przeziębieniach. W medycynie ludowej naparu 
z suszonych owoców malin używano jako środka „na 
poty”.

Malinowe kosmetyki: Maseczka odżywiająca 
i wygładzająca do każdego rodzaju cery - 2 łyżeczki 
soku ze świeżych malin zmieszaj z 4 łyżkami surowe-
go mleka. Nałóż na twarz i trzymaj do wyschnięcia, 
po czym zmyj letnią wodą.

Maseczka odblokowująca pory i  redukująca 
zaskórniki - garść malin rozgnieć, wymieszaj z łyżką 
miodu i żółtkiem. Pozostaw na twarzy na ok. 10 mi-
nut. Następnie zmyj letnią wodą.

Lotion do twarzy oczyszczający i odświeżający 
- szklankę świeżych, oczyszczonych owoców malin 
zalej 300 g spirytusu i pozostaw na miesiąc w naczy-
niu z ciemnego szkła. Przed użyciem płyn rozcieńcz 
przegotowaną wodą w proporcji 1:1 i odcedź. 

 Bez czarny należy do najstarszych roślin leczni-
czych znanych człowiekowi. Jego owoce i kwiaty od 
wieków stosowane są w profilaktyce i leczeniu prze-
ziębień. Owoce i kwiaty bzu mają działanie moczo-
pędne, napotne i oczyszczające organizm z  toksyn. 
Owoce ponadto wykazują działanie lekko przeczysz-
czające i przeciwbólowe. Kwiaty natomiast posiadają 

właściwości przeciwzapalne. Znacznie rzadziej stoso-
wana kora ma działanie moczopędne, a w medycy-
nie ludowej uważana jest za środek wspomagający 
odchudzanie.

Kąpiel z  dodatkiem bzu czarnego: Woreczek 
płócienny napełnij 2 garściami świeżych kwiatów 
bzu czarnego. Zawieś na kranie wanny i zażywaj 10 
minutowej kąpieli.

Kąpiel z dodatkiem kwiatów bzu czarnego jest 
korzystna przy tłustej cerze z trądzikiem.

Syrop z kwiatów bzu czarnego: 10-15 kwiato-
stanów bzu zalej 1 litrem wrzącej wody i odstaw na 2 
dni. Następnie odcedź napar  i dodaj sok z 1 cytryny 
oraz 1 kg cukru. Całość wymieszaj i podgrzej, nie 
doprowadzając do wrzenia. Syrop przelej do butelki. 

Nalewka z kwiatu czarnego bzu: 50 baldachów 
kwiatów czarnego bzu, 2 cytryny, 2-3 limetki 70 
dag cukru,1 litr spirytusu, 1 łyżeczka korzenia arcy-
dzięgla. Sposób przygotowania: Ugotuj syrop z litra 
wody i cukru. Ostudź. Cytryny umyj i sparz, pokrój 
w plasterki, oczyść z pestek. Kwiaty włóż do umyte-
go i wyparzonego słoja, przekładając je plasterkami 
cytryny. Zalej syropem, przykryj lnianą ściereczką 
i odstaw na 10 dni w nasłonecznione miejsce. Co 
jakiś czas sprawdzaj, czy sok nie fermentuje, i mieszaj 
wyparzoną łyżką minimum 2 razy dziennie. Potem 
zlej powstały sok do słoja przez sitko wyłożone gazą. 
Połącz ze spirytusem, dodaj sok z limetek. Wlej do 
2 litrowych butelek, dodaj do każdej po 1/2 łyżeczki 
korzenia arcydzięgla. Odstaw na 4 tygodnie. Wstrzą-
saj butelką co 3-4 dni. Odstaw nalewkę na 2 tygo-
dnie do sklarowania. Potem zlej ją znad osadu, a osad 
przesącz prze sitko wyłożone papierowym ręcznikiem 
i połącz z resztą nalewki. Odstaw na 3-4 tygodnie, 
aby nalewka dobrze dojrzała.

                              Hanna Bednarek-Kolasińska
                       rzecznik prasowy RDLP w Łodzi

25 czerwca br. dyrektor generalny Lasów Pań-
stwowych Adam Wasiak odwołał Andrzeja 
Gapińskiego ze stanowiska dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. 
Miło nam poinformować, że tego samego dnia 
na stanowisko dyrektora łódzkiej dyrekcji zo-
stał powołany Edward Janusz – dotychczaso-
wy nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna.
  E. Janusz jest absolwentem Wydzia-
łu Leśnego Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu. Karierę zawodo-
wą rozpoczął 1 września 1989 r. jako stażysta 
w Nadleśnictwie Kolumna. Począwszy od 1990 
do 1997 r. pełnił funkcje: instruktora, starsze-
go instruktora, inżyniera nadzoru, a następnie 

zastępcy nadleśniczego w tymże Nadleśnictwie. 
Od 15 października 1997 r. powołany został na 
nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki ,  a 
1 maja 2003 r. na stanowisko zastępcy dyrektora 
RDLP w Łodzi do spraw gospodarki leśnej. Od 
9 kwietnia 2008 r. pełnił funkcję nadleśniczego 
Nadleśnictwa Kolumna. Ukończył studia pody-
plomowe w zakresie ochrony środowiska leśnego 
na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu oraz stu-
dium menadżerskie.

Ma 47 lat, jest żonaty, ma dwie córki.
E. Janusz dał się poznać jako świetny szef i 

organizator, a także przyjaciel żurnalistów. To w 
dużej części dzięki niemu wyremontowano sta-
ry dworek, który stał się siedzibą Nadleśnictwa 
w Kolumnie, był także organizatorem licznych 
konferencji naukowych i popularyzujących pro-
blemy LP oraz ochrony środowiska. W ostatnich 
latach Kolumna miała szczęście do wyśmieni-
tych szefów, takich chociażby jak Jan Bryl, wśród 
których był również E. Janusz.

Aktualnie obowiązki nadleśniczego w Ko-
lumnie pełni Adam Pewniak.                       (p)

Edukacja przez obiektyw
To nazwa konkursu dla młodych 
(uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 
miłośników przyrody, zorganizowanego 
przez Nadleśnictwo Kolumna. Konkurs 
trwa od 2 lipca do 21 września br., a jego 
celem jest ukazanie piękna przyrody 
w  naszym otoczeniu oraz lasów Nadle-

śnictwa Kolumna. Zdjęcia należy nadsy-
łać w następujących kategoriach: „Drze-
wa naszych lasów”, „Zwierzęta złapane 
w kadr”, „Leśny świadek historii” i przy-
roda w trybie makro”. Bliższe dane na te-
mat konkursu – na stronie internetowej 
Nadleśnictwa.                                   (ER)

Ta część starego Łasku, przyznajmy, nie była nigdy rozpieszczana. Do dziś brakuje tu 
kanalizacji, są problemy z wodą i gazem. A przecież właśnie tutaj, w tej wizytówce miasta, 
powinno być wzorowo, by nie trzeba się było wstydzić przed przybyszami.

I własnie teraz pojawiła się szansa - ruszyła przebudowa płyty rynku. Na początek zaczęto 
zmieniać to co w ziemi, czyli budować kanalizację. Teraz powstaje kanalizacja w pierzei północ-
nej, potem po kolei w pozostałych. 
Sanitarna powstanie w całym rynku - by nie trzeba było latem zatykać nosa, by było najzwyczaj-
niej zdrowiej. Będzie też kanalizacja deszczowa. Przeciętnie dwa miesiące na jedną pierzeję - tyle 
czasu potrzebują brygady wykonujące kanalizację. Do wiosny planują zakończenie robót. A 
potem, od kwietnia 2013 roku, będzie modernizowana płyta rynku.

Apelujemy o cierpliwość. Tego typu roboty są, niestety, uciążliwe, ale trzeba je wykonać i... 
przeżyć. W środku miasta, na żywej substancji, takie roboty ziemne paraliżują. Ale wszystko ma 
swój kres, potem będzie z pewnością lepiej...                                                                        (PE)

B ę d z i e  z d r o w i e j  w  r y n k u
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Ł ASKIE BOCIANY

Praca plastyczna uchonorowana I nagrodą

Zwycięska praca w konkursie fotograficznym

Bocianie obrączki Laureaci konkursów

Realizacja „Edukacyjnego programu ekologicznego „Łaskie bociany”, przeznaczonego w   bie-
żącym roku dla uczniów szkół gminy Łask (trzecia edycja) przekroczyła  półmetek. Oto co się 
wydarzyło w ostatnich kilku miesiącach we wspomnianym programie.

W monitorowanym gnieździe zgodnie z nie-
pisaną regułą działo się bardzo wiele. Bociania para 
doczekała się czwórki potomstwa. Jednak jedno 
(najsłabsze) pisklę zostało wyrzucone z  gniazda 
przez rodziców. Najprawdopodobniejszą przy-
czyną takiego zachowania była obawa rodziców, 
że z powodu trudności w zdobyciu pokarmu nie 
zdołają wykarmić całej czwórki małych. Trójka 
małych bocianów rosła w  oczach, wprawiając   
mniej wtajemniczonych w tajniki ornitologii ob-
serwatorów w zdumienie. 

 14 czerwca  dwa boćki zaplątały się w sznu-
rek. Jak zawsze w  takich sytuacjach niezawodni 
okazali się strażacy, którzy dzięki szybkiej inter-
wencji pomogli uwięzionym bocianom oraz 
oczyścili gniazdo z pozostałych śmieci. Serdecznie 
dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku 
za udzielną pomoc, jak również internautom, 

którzy zaalarmowali nas o zaistniałej sytuacji.
29 czerwca ornitolog Tomasz Iciek zaob-

rączkował trzy młode bociany. Otrzymały one 
obrączki o  sygnaturach podanych poniżej, a my 
przypisaliśmy do nich wybrane (w  głosowaniu 
zorganizowanym przez firmę ATLAS) przez inter-
nautów imiona:

- VN 9041 (24701) - Atlassia
- VN 9042 (24702) - Grawisław
- VN 9043 (24703) - Monterek
 Przy okazji gniazdo zostało oczyszczone 

z  drobnych zanieczyszczeń naniesionych przez 
bociany. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi 
za przeprowadzenie obrączkowania.

Strona internetowa www.bociany.lask.pl, 
na której znajduje się przekaz z  monitorowane-
go gniazda, cieszy się niesłabnącą popularnością 
wśród internautów. W  trakcie trwania obecnej 
edycji programu (od 22 marca) odnotowaliśmy 
blisko 460 tys. odwiedzin.

Zajęcia edukacyjne
Do tej pory (tj. od kwietnia do czerwca) zo-

stały przeprowadzone trzy z czterech zaplanowa-
nych zajęć edukacyjnych.  Wzięło w nich udział 
50 uczniów z klas IV i V z 5 szkół podstawowych 
(SP nr 4 Łask-Kolumna, SP w  Wiewiórczynie 
oraz SP nr 5, SP w Bałuczu oraz SP w Okupie). 

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu 
zajęcia prowadził pan dr Radosław Włodarczyk 
z Zakładu Dydaktyki Biologii i Badań Różnorod-
ności Biologicznej Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
                           Rajd rowerowy

2 czerwca odbył się rajd rowerowy. Uczestni-
czyło w nim 46 uczniów z 5 szkół podstawowych 
biorących udział w  programie. Uczestnicy byli 
podzieleni na 4 grupy i  objechali 4 różne trasy 
szlakiem bocianich gniazd na terenie gminy Łask. 
Po rowerowej wyprawie uczestnicy spotkali się na 
terenie łaskiego CSiR, gdzie wymienili wrażenia 
oraz posilili się kiełbaskami z grilla.

Dziękujemy za pomoc w  zorganizowaniu 
rajdu członkom łaskiego oddziału PTTK oraz 
pracownikom OSiR-u w  Łasku. Dziękujemy 
firmie ATLAS Polska za przekazanie bocianich 
maskotek, którymi zostali obdarowani uczestnicy 
rajdu.

Wycieczka do Rogowa
6 czerwca  uczestnicy programu  wzięli 

udział w  wycieczce do Rogowa. Zwiedzili tam 
Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. To jeden z  największych ogrodów tego 
typu w  Polsce. Położony jest w  przerzedzonym 
lesie i ma charakter parku leśnego. Na jego ob-
szarze znajdują się jedne z  najbogatszych i  naj-
ciekawszych kolekcji drzew i  krzewów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne 
powierzchnie doświadczalne z  obcymi gatunka-
mi drzew leśnych i alpinarium - ulubione miejsce 
wielu zwiedzających. Uczestnicy odwiedzili rów-
nież Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, w któ-
rym obejrzeli następujące ekspozycje: ssaki, ptaki, 
owady, szyszki, drewno, fitopatologia oraz muszle 
oraz uczestniczyli w  ćwiczeniach edukacyjnych 
zorganizowanych przez dr Radosława Włodar-
czyka.

Konkursy
Pierwszym  był konkurs na wykonanie pracy 

autorskiej w formie plastycznej (rysunek, malar-
stwo, wyklejanka itp.) o tematyce ekologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem motywów bocia-
nich. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 

 dokończenie na str. 16
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DĄB PAPIESKI W KOLUMNIE
Na terenie całej Polski spotkać można dęby – drzewa potężne, wznoszące się wysoko ponad innymi. Są symbolem 
siły i  szlachetności. Nie bez powodu to właśnie żołędzie, owoce dębu zostały poświęcone przez Jana Pawła II, 
a wyhodowane z nich drzewa upamiętniają pontyfikat papieża Polaka.

Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

podstawowych z  terenu gminy Łask. Na 
konkurs wpłynęło 95 prac od 95 uczestni-
ków.

Laureatami konkursu zostali 

Ł ASKIE BOCIANY
 dokończenie ze str. 15

I miejsce – Natalia Dobrowolska (klasa 
VI, Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie)

II miejsce – Wiktoria Prusisz (klasa II 
b, Szkoła Podstawowa nr 4 Łask-Kolumna)

Przyroda stanowiła ważny element życia Ojca Świętego. Chętnie 
wypoczywał na łonie natury jeżdżąc na nartach czy pływając kaja-
kiem. W swych listach i homiliach niejednokrotnie wzywał do obro-
ny przyrody. Podczas spotkań z leśnikami wielokrotnie zaznaczał jak 
ważna jest ich praca, trud włożony w ochronę środowiska. Wyrazem 
wdzięczności i  pamięci leśników stały się wyhodowane i  posadzone 
przez nich Dęby Papieskie. 

W Polsce znajduje się 514 Dębów Papieskich. Są to drzewa wyho-
dowane w szkółce leśnej w Nędzy z żołędzi poświęconych przez Jana 
Pawła II podczas pielgrzymki leśników do Watykanu w 2004 r. Rosną 
one na terenie całej Polski, w nadleśnictwach, szkołach, seminariach 
duchownych i  sanktuariach. Stanowią wyjątkową pamiątkę pontyfi-
katu papieża Polaka. Każdy z nich otrzymał certyfikat i  świadectwo 
pochodzenia

 Żołędzie, z  których wyhodowano Dęby Papieskie,  pochodzą 
z dębu Chrobry, znajdującego się w Borach Dolnośląskich. Jego wiek 
ocenia się na ok. 650 lat. Chrobry ma bardzo dobrze rozwiniętą koro-
nę, a jego średnica wynosi prawie 10 m. Pomnikiem przyrody jest od 
1967r. Jego nazwa wiąże się z legendą, która głosi, że pod tym dębem 
odbyło się spotkanie Bolesława Chrobrego z  cesarzem Ottonem III. 
Oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ w tym czasie dąb jeszcze 
nie rósł. Jeden z Dębów Papieskich rośnie przy siedzibie Nadleśnictwa 
Kolumna.      Został posadzony 28 kwietnia 2008 r. 
podczas Dnia Leśnika. W  święcie uczestniczyli pracownicy Lasów 
Państwowych, duchowieństwo oraz władze lokalne. Wokół dębu zo-
stały posadzone cisy, w okręgu, o wymiarach takich jak obwód dębu 
Chrobry. W pobliżu drzewa znajduje się także przedwojenna rzeźba 
aniołka, który dniem i nocą pilnuje pamiątkowej rośliny. Wszystkich, 
którzy chcieliby na własne oczy zobaczyć Dąb Papieski, leśnicy zapra-
szają na wycieczkę do siedziby Nadleśnictwa Kolumna, gdzie rośnie 
drzewo, które być może kiedyś będzie tak duże i potężne jak macie-
rzysty dąb Chrobry.                                                   Natalia Janusz

III miejsce – Marta Grabska (klasa VI, Szkoła Podstawo-
wa w Bałuczu)

Wyróżniono:  Aleksandrę Jelińską (klasa V) – 
Szkoła Podstawowa w Okupie

Drugi  konkurs polegał na wykonaniu pracy fo-
tograficznej o  tematyce ekologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem motywów bocianich. Konkurs skiero-
wany był do uczniów szkół gimnazjalnych gminy Łask. 
Na konkurs wpłynęły 3 prace od 2 uczestników.

Laureatami konkursu zostali:
I  miejsce – Filip Zielnik (klasa III c, Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Łasku) 
II miejsce – Marcelina Zielnik (klasa III c, Publicz-

ne Gimnazjum nr 1 w Łasku) 
III miejsce – Filip Zielnik (klasa III c, Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Łasku)
Program edukacyjny „Łaskie bociany” realizowany 

jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi.

                                    Adam Synowiec 
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ZŁOTY JUBILEUSZ ABSOLWENTÓW PTR

B Ą D Ź M Y  B E Z P I E C Z N I

Od roku 2000, w którym zmarł powszechnie szanowany, wieloletni nauczyciel hodowli zwierząt a nasz wycho-
wawca - profesor Marian Minias - spotykamy się w swojej dawnej szkole corocznie, a nie tylko z okazji Jubileuszo-
wych Zjazdów Absolwentów. Mamy świadomość, że bardzo rzadko zdarza się, aby po wielu latach uczniowie tak 
chętnie chcieli wracać do miejsca, w którym przebywali ze sobą przez kilka lat, zdobywali wiedzę i uczestniczyli 
w życiu szkoły oraz miejscowej społeczności.

 Spotkanie tegoroczne miało wyjąt-
kowy charakter, bowiem 50 lat temu, w roku 
1962, zdawaliśmy maturę i uzyskaliśmy świa-
dectwa dojrzałości.

W  piątek, 15 czerwca br., przed godzi-
ną 17, w  jednej z  sal szkolnych ZSR zasie-
dli prawie wszyscy z  żyjących absolwentów 
5-letniego PTR z  roku 1962. Towarzyszyli 
im: dyrektor ZSR i  kierowniczka internatu 
oraz gość specjalny -  nasza nauczycielka, od 
ponad pół wieku mieszkanka Sędziejowic, 
profesor Maria Antoszewska, którą zebrani 
powitali kwiatami i  gromkimi oklaskami na 
stojąco. Witająca wszystkich niżej podpisana 
skierowała do pani Marii nietypowe podzię-
kowania: - Przez Was ten sentyment, który 
siedzi w naszych duszach; - przez Was inaczej 
myślimy i  inaczej czujemy; - przez Was to 
wszystko i za to dziękujemy.

Na trzydniowe spotkanie przygotowa-
no wiele atrakcji. W  pierwszym dniu była 
to kolacja i tańce przy utworach z lat naszej 
młodości w wykonaniu kapeli „Sędziej” oraz 
śpiewy piosenek wykonywane przez nie-
których jubilatów. W kolejnym dniu każdy 
z uczestników obejrzał poświęconą mu pre-
zentację, zawierającą zdjęcia z  lat pobytu 
w PTR, ze zjazdów szkolnych i spotkań kla-
sowych. Można było także popisać się inter-

pretacją wiersza, który dla każdego wybrał 
jeden z  kolegów – miłośnik poezji Tuwima 
i Puszkina. 

Spotkanie zakończyło wręczanie każ-
demu jubilatowi potwierdzenia „Złotego 
Jubileuszu”. Dokonał tego kolega starosta 
-senior, którego powołaliśmy na podstawie 
danych metrykalnych. Na uwagę zasługuje 

fakt, iż rozpoczęcie wręczania „Potwierdzeń 
Jubileuszu 50-lecia” miało miejsce dokład-
nie 50 lat od dnia i godziny wręczania nam 
świadectw dojrzałości, bowiem otrzymali-
śmy je 17 czerwca 1962 r. o godz. 10, także 
w niedzielę.  

 Bożena Rabikowska, Zbigniew Goździk   
  i starosta senior - Bogdan Gajzlerowicz

6 i  12 czerwca br. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Sędziejowicach reali-
zował program edukacji ratowniczej dla szkół podstawowych w  Sędziejowicach 
i w Marzeninie „Bądźmy bezpieczni - pierwsza pomoc”.

Jest to pierwszy w  powiecie łaskim 
i jeden z nielicznych w województwie łódz-
kim projekt mający na celu wyposażenie 
młodzieży ze szkół podstawowych w  wie-
dzę z  zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy. Realizacja tego programu umożliwia 
kształcenie u  dzieci bezpiecznych zacho-
wań w  domu, szkole i  w  innych środowi-
skach społecznych, nabycie rzeczywistych, 
praktycznych umiejętności ratowniczych 
w  sytuacjach zaistnienia nieszczęśliwego 
wypadku.

Program cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem młodzieży szkolnej. Z uwagą 
wysłuchiwała pogadanek przeprowadzo-
nych przez druhów z Pruszkowa i Marzeni-
na, a następnie podczas zajęć praktycznych 
każdy z uczniów mógł  sam przeprowadzić 
resuscytację krążeniowo–oddechową na 
fantomie. Ćwiczenia pozwoliły na wyro-

bienie prawidłowych reakcji  wobec osób 
poszkodowanych oraz troski o zdrowie wła-
sne i innych. 

Idea edukacji ratowniczej jest bardzo ważna ze 
względu na to, iż my jako pierwsi jesteśmy świadkami 
wypadków i  mamy obowiązek udzielenia pomocy, 
a prawidłowe postępowanie i wdrożenie odpowied-
nich procedur pozwala zwiększyć szanse przeżycia 
osób poszkodowanych.     dh Sławomir Sobala
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INTEGRACJA  SĘDZIEJOWICE    2012
W  Ś r o d o w i s k o w y m  D o m u  S a m o p o m o c y  w  S ę d z i e j o w i c a c h  o d b y ł  s i ę  X I V  P r z e g l ą d  Tw ó r c z o ś c i  A r t y -
s t y c z n e j  O s ó b  N i e p e ł n o s p r a w n y c h   „ I N T E R G R A C J A  –  S Ę D Z I E J O W I C E  2 0 1 2 ” .  P a t r o n a t  n a d  i m p r e z ą 
o b j ą ł  w ó j t  g m i n y  S ę d z i e j o w i c e  J e r z y  K o t a r s k i . 

Swą obecnością zaszczyci l i  nas 
również m.in. :  zastępca dyrekto-
ra Wydziału Polityki  Społecznej 
ŁUW w Łodzi   Ryszard Szubań-
ski ,  sekretarz gminy Sędziejowice 
Mirosław Potasiak,  przewodniczą-
cy Rady Gminy Wacław Ułański , 
proboszcz paraf i i  Sędziejowice ks. 
G. Kaźmierczak oraz przedstawi-
ciele  zaprzyjaźnionych DPS i  ŚDS 
z województwa łódzkiego. 

Podczas Integracj i  je j  uczest-
nicy zaprezentowali  swe umie-
jętności  w trzech kategoriach: 
muzycznej ,  plastycznej  oraz spor-
towej.  Tego dnia miało również 
miejsce uroczyste przekazanie 
przez wójta kluczyków oraz po-
święcenie nowego samochodu 
marki Opel Vivaro,  z  którego 
będą korzystal i  uczestnicy ŚDS 
w Sędziejowicach. Całość im-
prezy zakończyła zabawa tanecz-
na.  Przegląd Twórczości  mógł s ię 
odbyć dzięki  sponsorom, którzy 
wsparl i   organizację naszego świę-
ta,  jak  co roku. Dziękujemy!   

                 Katarzyna Chodak  

Piknik rodzinny w Sobiepanach
Z okazji rozpoczęcia  wakacji w Sobiepanach odbył się piknik rodzinny. Zorganizowano go 
dla dzieci z Sobiepan, Brodów i Sędziejowic – Kolonii. Na uroczystości nie zabrakło wójta, 
sekretarza gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów  wsi, z których pochodziły 
dzieci zaproszone na piknik. 

W trakcie uroczystości zorganizowano  mecz piłki nożnej. Grali „Kawalerowie”  kontra „Żo-
naci”. Sędziował pan Ułański. Rozegrano także turniej tenisa stołowego oraz mecz koszykówki. 
Wszystkie dzieci otrzymały prezenty sponsorowane przez Urząd Gminy, zakład cukierniczy „Alma” 
oraz radną Monikę Porada. Nie zabrakło straganów odpustowych i  waty cukrowej.

                                                                                                                                       M.P.

B ezp ieczne  wak ac j e  w  L i chawie
Kilkudziesięciu młodych mieszkańców miejscowości Lichawa w gminie Sędziejowice poznało zasady bezpiecznego wypoczynku. 

29 czerwca na świetlicy wiejskiej w Lichawie zorganizowano dla najmłodszych spotkanie inaugurujące sezon letni, pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. 
Spotkanie dla najmłodszych było elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej, której głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędza-
nia wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Każdy z nas wie, że wakacje to czas beztroskiej zabawy i wypoczynku dla dzieciaków, ale przy tym nierzadko czas czyhających zagrożeń.  Warto zatem 
znać podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, nad wodą czy w każdym innym miejscu, w którym wypoczywamy – mówi Dariusz Cieślak, radny Rady 
Gminy w Sędziejowicach i inicjator „Bezpiecznych wakacji” w Lichawie. 

O zasadach bezpieczeństwa opowiadał najmłodszym radny, ale także  st. sierż. Katarzyna Chrzanowska z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łasku.  Podczas spotkania przekazano nie tylko niezbędną wiedzę, ale w konkursach rozdano także sporo 
atrakcyjnych nagród.

Połączyć przyjemne konkursy z pożytecznymi wykładami to najlepsza gwarancja tego, że najmłodsi zapamiętają spotkanie i to, o czym mówiliśmy – 
podsumowuje Dariusz Cieślak. 

Coraz więcej turystów odwiedza Sędziejowice
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ NA S-8
W rejonie węzła „Emilia” na autostradzie A-2 ciężarowy samochód  zawraca w miejscu niedozwolonym i jedzie pod prąd, stwarzając niebezpieczeń-
stwo zderzenia z innymi pojazdami. Kilka samochodów osobowych wyhamowuje w ostatniej chwili. Na ekranie jak na dłoni widać olbrzymie zagro-
żenie i operator błyskawicznie informuje kierowców o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Na czołowej ścianie znajduje się po-
tężny ekran, na którym wyświetlanych 
jest wiele informacji i   parametrów – od 
aktualnej temperatury poczynając, a  na 
natężeniu ruchu kończąc. Na bocznej 
ścianie – 16 małych ekranów, a  na każ-
dym kamera pokazuje któryś z  węzłów  
autostrady A-1 na odcinku od Łodzi do 
Konina. Operator siedzący przy kilku 
dodatkowych monitorach na środku nie-
wielkiego pomieszczenia, dostrzega nagle 
dziwnie zachowujący się pojazd na węźle 
„Wartkowice”, robi zbliżenie i  sprawdza, 
czy w  pobliżu są inne pojazdy. Kamera 
obraca się o 360 stopni  i  praktycznie nic 
nie da się ukryć w tym rejonie. Na szczę-
ście osobówka dodaje gazu i  znika. Tym 
razem udało się uniknąć wypadku.

W  należącym do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i  Autostrad w  Łodzi 
Centrum Zarządzania Ruchem, znajdują-
cym się w  Strykowie tuż przy autostra-
dzie, przez 24 godziny na dobę monito-
rowany jest ruch drogowy. Na razie na 
odcinku do Konina, ale za kilka miesięcy 
kamery pracować będą także na nowym 
fragmencie do Konotopy, a docelowo tak-
że na autostradzie A-1od Torunia do gra-
nicy z  województwem śląskim i  na całej 
drodze ekspresowej S-8. W  niedalekiej 
przyszłości – S-8 ma być zbudowana do 
początku 2014 roku – wspomniany mo-
nitoring obejmie m.in. węzły w  rejonie 
Łasku, Zduńskiej Woli i  Sieradza, a także 
węzeł „Rzgów” i skrzyżowanie autostrady 
z ekspresówką w rejonie Romanowa.

- To z pewnością najnowocześniejsze 
regionalne centrum zarządzania ruchem 
na najnowocześniejszych w naszym kraju 
drogowych arteriach komunikacyjnych 
– wyjaśnia rzecznik prasowy GDDKiA 
w  Łodzi – Maciej Zalewski. – Docelo-

wo planuje się 
z b u d o w a n i e 
4 takich cen-
trów, m.in. we 
W r o c ł a w i u . 
W  Warszawie 
powstanie na-
rodowe cen-
trum zarządza-
nia ruchem.

O p e r a t o r 
d e m o n s t r u -
je możliwości 
m o n i t o r i n g u . 
Robi zbliżenia 
pojazdów, lu-
struje teren, 
analizuje na-
tężenie ruchu. 
Pokazuje tak-
że, jak specjal-
ne wycieraczki 
myją oko ka-

mery umieszczonej na wysokim słupie. 
Gdy przyjdą opady deszczu i śniegu, nikt 
przecież nie będzie wchodził na słupy, by 
oczyścić obiektyw kamery. 

- Przybywa nam nowoczesnych dróg, 
ale wielu kierowcom nie starcza ani 
umiejętności do poruszania się na nich, 
ani wyobraźni. W  efekcie dochodzi do 
nagminnego łamania przepisów i  stwa-
rzania zagrożenia, np. na autostradzie 
A-2 – mówi kierownik strykowskiego 
Centrum Zarządzania Ruchem Krzysz-
tof Jóźwiak. – A  że szybkości tutaj nie 

są małe, mamy do czynienia z poważnym 
zagrożeniem. Musimy zatem dbać o bez-
pieczeństwo na wspomnianych drogach.

Gdyby nie system monitoringu, 
w wielu przypadkach nie wiedzielibyśmy 
nawet o tych niebezpiecznych sytuacjach, 
bo przecież policjanci nie stoją co kilka-
dziesiąt metrów i  nie obserwują wszyst-
kich pojazdów. Dzięki kamerom łatwo 
wychwycić wiele „grzechów” kierowców. 
W najbardziej drastycznych przypadkach 
do akcji wkraczają funkcjonariusze z Ko-
misariatu Autostradowej Policji ,  ściśle 
współpracujący z drogowcami.

- Nasze Centrum pracuje dopiero od 
września 2011 roku i  właściwie jesteśmy 
wciąż na etapie jego rozwoju, bo prze-
cież niedawno dopiero oddano fragment 
A-2 do Warszawy i  powstają kolejne od-
cinki A-1 oraz S-8 – wyjaśnia Tomasz 
Janikowski z  Wydziału Bezpieczeństwa 
Dróg łódzkiej GDDKiA. – Na razie na 
A-2 w naszym rejonie ruch jest niewielki, 
bo wynosi zaledwie 20 tysięcy pojazdów 
w  ciągu doby, ale w  przyszłości będzie 
kilkakrotnie większy. Dlatego już teraz 
testujemy wszystkie urządzenia, by do-
celowo maksymalnie dbać o  bezpieczeń-
stwo podróżnych.

Wspomniany system monitoringu 
autostrad i  dróg ekspresowych oparty 
jest na doświadczeniach innych krajów, 
głównie Niemców. Wspomniane cztery 
centra regionalne powinny w  radykalny 
sposób przyczynić się do poprawy bez-
pieczeństwa na tych arteriach.   
                     (P)           
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POWROTY RYSZARDA WASILEWSKIEGO
Zawsze mnie frapował fenomen powrotów. I ludzi i zwierząt. Ptaki potrafią przelecieć tysiące kilometrów, by powrócić do swego pierwotnego gniaz-
da. Tak samo jest z ludźmi.

Ryszard Wasilewski, urodzony 25 marca 1938 
roku w Kolumnie, związany był z tym swoim szcze-
nięcym miejscem, ale po latach  wywędrował, by 
zajmować się najdziwniejszymi sprawami. W Łodzi 
ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Łódzkiego, w podłódzkim Rzgowie był prezesem 
GS do dzis mile wspominanym, przez wiele lat żył 
i pracował w Gdańsku, by wreszcie na stare lata przy-
cumować do tego najważniejszego portu – Kolumny.

Praca zawodowa zawsze absorbowała go moc-
no, ale w  wolnych chwilach ciągnęło go do pióra, 
a  że klimat Kolumny z  Łasku sprzyjał w  tamtych 
latach twórcom, więc Wasilewski zbliżył się też do 
Grabian. Szczególnie cenił sobie twórczość Rafała 
Orlewskiego, do dziś ciepło wspomina również Eu-
geniusza Iwanickiego, członków legendarnej grupy 
poetyckiej „Grabia 59”.

 Wasilewski uprawa poezję, szczególnie 
pasjonuje go satyra. Drukuje w  prasie literackiej, 
odnosi sukcesy w  konkursach poetyckich, m.in. 
„O grudę bursztyny”, „O statuetkę Stolema”. Bardzo 
spóźniony debiut książkowy – jak sam to określa – 
nastąpił dopiero w 2006 roku. To właśnie wówczas 
ukazał się jego tomik poetycki „Nadpalone obrazy” 
z  wierszem pt. Powroty do Kolumny”, dedykowa-
nym Rafałowi Orlewskiemu. W  tym wierszu pisze 

m.in.:
w naszym wieku zmęczonym
jeszcze w szafy za wcześnie
weź przestrzenie w swe juki
podróżne

wypłyniemy z lampionem
z wielką harfą na dziobie
krętą Grabią wśród łąk
i pożądań

W 2010 r. wydał tomik poetycki „Jeżeli czytasz 
we mnie...”, w  tymże roku ukazał się jego zborek 
fraszek i  limeryków „Od ucha do ucha i  cierpko”, 
będący kontynuacją „Docinków” wyłącznie dla doj-
rzałych” z 2009 roku.

Poezja R. Wasilewskiego pełna jest egzysten-
cjonalnych refleksji i rozterek, a także filozoficznych 
rozważań. Poszukiwanie odpowiedzi na fundamen-
talne pytania zdaje się być sensem poezji kolumnia-
nina, co potwierdza choćby wiersz „Poszukiwanie”, 
który zaczyna się w ten sposób:

jedno pytanie
to za mało
aby wyznaczyć cel podróżyt
jedna odpowiedź
to aż nadto

bo nie ma po co wracać z drogi 
I na zakończenie prezentacji twórczości Wasi-

lewskiego – kilka fraszek frywolnych:
Powodzenie

Wśród tych, co szukali uczuć ujścia, 
miała niejednego mołojca – 
i wiele propozycji zamążpójścia –
wyłącznie od matki i ojca.

Różnica ocen

Podziwiał jej stroje, 
potem nogi i biust.
Ona pochwaliła...
tylko jego gust.

Ramiona i usta

Twoje ramiona – ich smak i kształt nęci – 
Kiedy rozwarte miękną nawet święci.
Twe usta pani – róże świeżo ścięte.
Dbaj o nie, sa piękne... kiedy są zamknięte.

                                                          (PO)

Kradli drewno
Funkcjonariusze Straży Leśnej wytro-

pili w Borszewicach Cmentarnych złodziei 
drewna. Na widok leśników rabusie usi-
łowali odjechać swoim samochodem, ale 
zostali zatrzymani i  wezwano policjantów. 
Złodziejami, którzy już wcześniej kradli 
i  zbywali drewno, okazali się dwaj młodzi  
mieszkańcy gminy Łask oraz dwie miesz-
kanki z  powiatu pabianickiego. Dowo-
dem są nie tylko ścięte drzewa, ale i  piła 
spalinowa oraz siekiery, a  także samochód 
z  przyczepką. Policjanci ustalają  paserów. 
Złodziejom grozi nawet 5-letni pobyt za 
kratkami, zaś nabywcom drewna – 2-letnia 
odsiadka.

                                                          (ER)

Trzeba nie mieć odrobiny wyobraźni, by siadać za kierownicą pojazdu mimo posia-
dania sądowego zakazu prowadzenia samochodów, do tego będąc pod wpływem alkoho-
lu. A tak właśnie postąpił 39-letni mieszkaniec Łasku, który mimo nakazu zatrzymania 
się na ul. Widawskiej, zaczął uciekać swoim oplem vectrą. Efekt był łatwy do przewi-
dzenia: będący pod wpływem alkoholu (2,3 promila) kierowca w pewnej chwili stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji przy tejże ulicy. Wkrótce potem 
znalazł się w areszcie. Teraz przyjdzie mu stanąć przed obliczem Temidy, która podsu-
muje jego głupotę.

                 (ER)

N i e u d a n a  u c i e c z k a

W  j e d n y m  z d a n i u
NADZWYCZAJNA sesja Rady Miej-

skiej w  Łasku odbędzie się 1 sierpnia br. - 
radni podejmą m.in. uchwałę poświęconą 
dotacjom dla szkół niepublicznych.

SESJA Rady Powiatu (26 bm.) poświę-
cona była m.in. zmianom w budżecie i utwo-
rzeniu specjalnego przedszkola w SOSW.

REMONT ulicy Borowikowej w Ła-
sku - nareszcie będzie można lepiej doje-
chać do wizytówki naszego miasta - fir-
my T. Kopias.

GREK Miltiades Varvounis, mający 
korzenie w Łasku, jest autorem artyku-
łów o tematyce historycznej, wydał nie-
dawno książkę o królu Janie Sobieskim.
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

      lek. wet. Przemysław Rybiński
Łask, ul. Kościuszki 10 

tel. 043 675-22-86, 0 603-206-087
www.rybinski.prv.pl

          B U R M I S T R Z    Ł A S K U  O G Ł A S Z A 
II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie, w obrębie 5, przy ul. Swojskiej róg ul. Spokojnej, przewidzianych 
pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne oznaczonych numerami :

                 Nr 277/1 o powierzchni 1335 m kw., SR1L/00002901/8
           cena wywoławcza  -141.456 zł  – wadium w wysokości – 14.146 zł   

                 Nr 277/4 o powierzchni 1805 m kw., SR1L/00002901/8
           cena wywoławcza  -191.257 zł  – wadium w wysokości – 19.126 zł   

                 Nr 280/1 o powierzchni 1300 m kw., SR1L/00002692/9
           cena wywoławcza  -137.747 zł  – wadium w wysokości – 13.775 zł   

                Nr 280/2 o powierzchni 1300 m kw., SR1L/00002692/9
           cena wywoławcza  -137.747 zł  – wadium w wysokości – 13.775 zł.   

Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2012 r. o godz. 10   w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 15 
września 2010 r. Uchwałą nr L/527/10, w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną .             

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/
Łask Nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 03 sierpnia 2012 r.włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków 

na konto urzędu. 
2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu 

osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście 
lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za 
okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka , zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

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

umowy przenoszącej własność.
5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
 7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43  676-83-40  lub  676-83-41. 

 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl                                                         

 Łask , data: 2012-07-10                                                                 

B U R M I S T R Z    Ł A S K U O G Ł A S Z A
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie , w obrębie 5, przy ul. Spokojnej,  przewidzianych pod budownic-
two mieszkaniowo-rekreacyjne oznaczonych numerami:

                                                                                Nr 277/5 o powierzchni 1400 m kw., SR1L/00002901/8
           cena wywoławcza  148.343 zł  – wadium w wysokości – 14.834 zł   

                 Nr 277/6 o powierzchni 1400 m kw., SR1L/00002901/8
           cena wywoławcza  148.343 zł  – wadium w wysokości – 14.834 zł   

  Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 
 Przetarg odbędzie się 10 sierpnia  2012 r. o godz. 12   w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pa-

łusznicą, uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 15 września 2010 r. Uchwałą nr L/527/10, w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo 
– rekreacyjną.                                                                                                                                     

         1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/
Łask Nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 3 sierpnia 2012 r. włącznie.

 Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 
 2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w 

przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu 
osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście 
lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

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

warcia umowy przenoszącej własność.
 5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6.Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
 7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43  676-83-40  lub  676-83-41. 

 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl                                                                            

 Łask , data: 2012-07-10                                                                 
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Na pożółkłej fotografii

70 lat temu,  w sierpniu 1942 roku hitlerowcy oprawcy zlikwidowali łaskie 
getto, mordując kilka tysięcy Żydów. Oto dawna synagoga, którą w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku przebudowano na siedzibę OSP.

             (saw)

70 lat  temu. . .

ZAPOMNIANY STAROSTA ŁASKI
Mało o nim wiemy,  szczególnie  o  okresie  łaskim,  gdy w grodzie  nad Grabią  był  s tarostą .  Niespodziewanie 
z  powodu sporu o nazwę drzewa w Kolumnie przypomniano jego nazwisko.  W codziennej  prasie  pojawiła 
s ię  nawet  notka biograf iczna.

Mowa o  Julianie Horodeckim, 
który urodził się 17 sierpnia 1907 
roku w  Garwolinie, a  zmarł 27 wrze-
śnia 1969 roku w Warszawie, działaczu 
państwowym w  okresie PRL, członku 
partii ludowych (SL i  ZSL), pośle na 
Sejm kilku kadencji. Jak wielu ówcze-
snych działaczy ludowych, pochodził 
z  rodziny chłopskiej. Wiedzę zdoby-
wał w  Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Już w  połowie lat trzydziestych został 
członkiem SL. Do wybuchu wojny 
zatrudniony był w  samorządzie tery-

torialnym w  pow. krzemienieckim, 
a  w  latach 1939-1943 – na Wołyniu, 
następnie w  woj. kieleckim. Po wy-
zwoleniu pracował w Końskich, a w la-
tach 1947-1948 był starostą łaskim., 
zaś w  latach 1949-1950 był wojewo-
dą białostockim, następnie przewod-
niczącym Przeydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku i Ło-
dzi. W okresie 1957-1969 był sekreta-
rzem Rady Państwa, a od połowy 1969 
r. – przewodniczącym sejmowej Komi-
sji Spraw Zagranicznych.

Jako działacz ludowy zajmował 
w  ZSL wiele ważnych stanowisk par-
tyjnych – był m.in. członkiem Rady 
Naczelnej (1949-1956), członkiem Na-
czelnego Komitetu Wykonawczego 
(od 1954 r.)  i  członkiem Prezydium 
NK ZSL.

Był związany z Ziemią Łódzką, do-
skonale pamiętał swój pobyt w tym re-
gionie. Po latach, wraz z odejściem PRL 
zapomniano o  nim, podobnie zresztą 
jak o wielu naczelnikach i burmistrzach 
grodu nad Grabią...                      (p) 

Idel Singer - łaski felczer, jeden z nielicznych 
Żydów ocalałych z hitlerowskiego pogromu, 
na fotografii wraz z żoną (na zdjęciu wyżej), 

niżej - pamiątkowa tablica na dawnej 
synagodze
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M O J A  S Z KO Ł A  ( 2 )

Oto końcowa część wspomnień pani Ire-
ny Drozd, która przypomina epizody 
z dziejów łaskiej Szkoły Podstawowej nr 
1. Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze 
jedno: udział łaskowian w sypaniu kop-
ca poświęconego Józefowi Piłsudskie-
mu. Wyjazdy do Krakowa były nie tylko 
wyrazem hołdu oddawanego marszał-
kowi, ale i  demonstracją patriotyzmu. 
W  okresie  coraz bardziej komplikują-
cej się sytuacji politycznej w Europie ta 
demonstracja środowisk patriotycznych 
i  narodowych miała olbrzymie znacze-
nie.

Zapamiętałam do dziś refren pieśni o Marszałku: 
To nieprawda Wodzu, że cię już nie ma,
To nieprawda, że jesteś już w grobie,
Chociaż cała Polska jest w żałobie.

Również w  maju 1935 roku Zwią-
zek Żołnierzy Rezerwistów zorganizo-

wał wyjazd do Krakowa na tzw. sypa-
nie Kopca im. Piłsudskiego. Tatuś mój 
- Antoni Sobowski walczył jako ochotnik 
podczas wojny 1920 r. na froncie bol-
szewickim, za co nawet  otrzymał Krzyż 
Walecznych. Marszałek Piłsudski często 
odwiedzał swoich żołnierzy, stąd wielki 
szacunek i  umiłowanie Wodza, a  potem 
zbiorowe wyjazdy i  chęć upamiętnie-
nia Marszałka także przez łaskowian. 
Pojechałam  z  rodzicami, pamiętam 
ustawione taczki. Zbieraliśmy ziemię 
i  woziliśmy na wzgórze w  wyznaczone 
miejsce.

W  wojnie 1920 r. brał udział tak-
że kolega mojego tatusia pan Władysław 
Werner, który jako murarz uczestniczył 
w  budowie łaskiego Pomnika Niepod-
ległości. Należał również do organi-

zacji rezerwistów. 
Gdy w  1939 roku 
wkroczyli do miasta 
Niemcy, powiedzieli 
Wernerowi, że musi 
rozebrać ten pomnik. 
Przyszedł wówczas 
do tatusia i  płakał 
jak dziecko.

Gdy rozpoczęła 
się wojna we wrze-
śniu 1939 roku, 
nauki już nie pod-
jęliśmy. Szkołę za-
mknięto, w  jej mu-
rach stacjonowało 
niemieckie  wojsko. 
Pamiętam dosko-

nale, że w  październiku  tegoż roku 
otworzono szkołę na ulicy Narutowi-
cza. Uczono tam jednak tylko w  języ-
ku niemieckim. Byłam tam tylko kilka 
razy. Nauczycielka – Niemka – uderzy-
ła moją koleżankę w  twarz i  nauka się 
skończyła. Więcej do tej „szkoły” już nie 
poszłam. Rozpoczęła się ponura okupa-
cja niemiecka.

Przy okazji apeluje do czytelni-
ków, by sięgnęli do rodzinnych szu-
flad i  udostępnili  do wykorzystania 
pamiątki dotyczące dziejów łaskiej 
„Jedynki”, a  także miasta. Byłbym 
wdzięczny również za podzielenie 
się wspomnieniami podobnie jak to 
uczyniła I. Drozd.                
                            Stanisław Barcz

Kopiec Józefa Piłsudskiego

Na zdjęciu na pierwszym planie – fotografia nauczycielki 
Marii Cicheckiej, z prawej – autorka wspomnień
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B U R M I S T R Z    Ł A S K U  O G Ł A S Z A    
I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość  położoną  w Łasku,   w obrębie 12, przy  ul. Objazdowej .                                                                                                                                
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy są to tereny usług, handlu, oświaty, administracji, kultury i innych. Zgodnie z wykonaną anali-
zą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.  

 Nieruchomość o łącznej powierzchni 3987 m kw. oznaczona jest działkami:
- 84/1 o pow. 3432 m kw. zabudowaną  trzema budynkami magazynowymi murowanymi   (łączna pow. zabudowy 911 m kw). 
- 84/2 o pow. 555 m kw. niezabudowaną z trzema drzewami (wiązy)
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12, 14. Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 12 uwzględnia 
zjazd publiczny.

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabytków i alei drzew, które posia-
dają charakter zabytkowy, a część z nich to pomniki przyrody oraz budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Działania dotyczące 
drzew o charakterze zabytkowym wymagają współdziałania z konserwatorem zabytków, konserwatorem przyrody oraz gminą, która jest 
właścicielem sąsiedniego terenu.

 Sposób zagospodarowania nieruchomości nie powinien prowadzić do naruszenia wartości zabytkowych tych obiektów, w tym 
także walorów ekspozycyjnych z zaleceniem podjęcia działań sanacyjnych istniejących dysharmonii i dysfunkcji. Architektura winna na-
wiązywać do lokalnych wartości historycznych i tradycyjnego budownictwa regionalnego.

 Zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektów kubaturowych winna uwzględniać przebieg tzw. alei wiązów. 
 Forma ewentualnego ogrodzenia nieruchomości winna uwzględniać walory ekspozycyjne parku i możliwość zachowania wglądu 

na teren parku (z zakazem stosowania betonowych przęseł prefabrykowanych).
 W wyprawie elewacji zewnętrznych, pokryciu  dachowym i stolarce otworowej należy zastosować tradycyjne, bądź nawiązujące 

do tradycji, rozwiązania materiałowe i technologie.     
 cena wywoławcza – 905.000 zł, wadium w wysokości  90.500 zł
 Do działki niezabudowanej zostanie doliczony należny podatek VAT wynoszący 23% proporcjonalnie do wylicytowanej ceny 

nieruchomości.
 Dla powyższej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00046088/2.
 Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 Przetarg odbędzie się 4 września 2012 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, sala nr 18.                                                                                                                                             
 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać  na konto PE-

KAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r. włącznie.
 2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby 

reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezento-
wania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie 
posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.    

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

później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin  zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od 
rozstrzygnięcia przetargu. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 

 5. Koszty notarialne oraz ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.
 7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieru
             chomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758; z 2005r. nr 94, poz. 788, nr 183, poz. 1538; z 2008 r. 
             nr 180, poz. 1112 i nr 216, poz. 1367; z 2011 r. nr 85, poz. 458).
 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14  pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie 

tel.  43  676-83-40  oraz 676-83-54. 
 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl                   Łask, 2012-06-26

K O R C Z A K  B Y Ł B Y  D U M N Y
Kolejny raz Szkoła Podstawowa w Okupie przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd na medal Janusza Korczaka” 
i kolejny już raz zajęła wysokie premiowane miejsce.

 W  V edycji konkursu, zorganizo-
wanego przez Szkołę Podstawową nr 25 
w Warszawie pod patronatem burmistrza 
dzielnicy Wola, w którym wzięło udział 30 
szkół z całej Polski, Samorząd Uczniowski 
z Okupa zdobył II MIEJSCE.  Zespół pro-
wadzony przez  Martę Konieczną i Teresę 
Wichan w składzie: Julia Owczarek, Marta 
Wyrwas, Sebastian Stefaniak, Krystian Ta-

borowski, Natalka Koziróg, Natalka Zwoliń-
ska, Hubert Szafran, Dawid Michalak, Ola 
Jelińska, Kacper Garbaciński, Bartek Wal-
czak, Natalka Gajewczyk, Michał Gawron, 
Anita Niziołek, Oliwia Pol, Klaudia Smażek, 
Bartek Szubański, Marta Olejniczak, przy-
gotował uroczysty apel o  patronie szkoły 
oraz prezentację multimedialną o pracy SU. 
Uczniowie napisali również piękne listy do 

wybranych nauczycieli, które zgodnie z  re-
gulaminem wraz z pozostałą dokumentacją 
wysłane zostały do Warszawy. 

30 maja br. dzięki sfinansowaniu przez 
Radę Rodziców wyjazdu do stolicy, dzieci 
osobiście mogły odebrać dyplom oraz cenną 
nagrodę i uczestniczyć w finałowej gali przy-
gotowanej w Muzeum Woli. 

                             Agnieszka Sobczak
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EURO 2012 W OKUPIE

MATEMATYKA  INNEGO  WYMIARU

Z inicjatywy Mariusza Nawrockiego 21 czerwca br. odbył się I Turniej Piłki Nożnej 
im. Janusza Korczaka w Okupie. Rozpoczęcie rozgrywek między drużynami z Oku-
pa, Bałucza i Teodorów oraz Czestkowa, poprzedzone zostało uroczystym otwarciem 
nowo powstałego boiska do piłki nożnej. Inauguracji całej sportowej imprezy dokonali: 
burmistrz Gabriel Szkudlarek, który ufundował puchary dla wygranych, a także radni 
Grzegorz Stolarek i Grzegorz Miłosz – przewodniczący Rady Rodziców. 

Do końca czerwca na szkolnym terenie, 
dzięki rodzicom oraz funduszowi sołeckiemu 
powstało jeszcze jedno boisko, tym razem 
dla miłośników siatkówki plażowej.

Wspomniany na wstępie turniej, mimo 
deszczu rozpoczął się zgodnie z planem. Sę-

dziował go Mateusz Janecka – sędzia Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej. Po niezwykle 
emocjonujących meczach dopingowanych 
przez wyjątkowo głośnych kibiców, po go-
dzinie 13 wyłoniono zwycięzców. 

Pierwsze miejsce wśród drużyn dziew-

częcych zajęła reprezentacja Czestkowa 
(7 pkt.), drugie - piłkarki z Teodorów (4pkt.), 
trzecie - dziewczęta z  Bałucza (3pkt.). Go-
spodynie imprezy zajęły czwartą pozycję 
(1 pkt.) 

Wśród chłopców najlepiej spisali się 
piłkarze z  Czestkowa (6 pkt.) zdobywając 
pierwsze miejsce, drugie zajęli reprezentan-
ci z Teodorów (3 pkt.), zaś trzecie – młodzi 
sportowcy z Okupa. 

Największe emocje wzbudził mecz Teo-
dory – Okup.  Pełna napięcia dogrywka nie 
wyłoniła zwycięzcy. Zachrypnięci kibice mo-
gli gratulować dziewczętom z Teodorów do-
piero po rzutach karnych. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Julia Malinowska z Okupa, najlepszą bram-
karką – Justyna Bordowicz z Czestkowa. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Damian Oklejak z  Czestkowa, najlep-
szym bramkarzem – Dawid Strzelec z Teo-
dorów.                       Agnieszka Sobczak

Adam Sukiennik – uczeń klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku zajął 1. miejsce w powiecie, 3. w województwie oraz 
24. w kraju w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży, organizowanych w ramach projektu „Matematyka Innego Wymiaru”. 
Poza satysfakcją, zdobył też nagrodę rzeczową. Rozwiązywał trudny test wielokrotnego wyboru. Zrobił to znakomicie. Wychowawczynią Adasia jest 
Lidia Stempień.

1. miejsce w  powiecie zaję-
l i  również:  Kajetan Woskresiński 
z   klasy 3b (wychowawczyni Doro-
ta Miksa),  Kamila Krysiak z  kl .4a 

(uczennica Justyny Plis ieckiej)  oraz 
Maryla Ciszewska z  kl .  6a (uczen-
nica Sylwii  Groblewskiej) .  Ogó-
łem w  konkursie wzięło udział  46 

uczniów klas 
2-6 z  „Piąt-
ki”.  Cieszy 
tak l iczne za-
i n t e r e s o w a n i e 
matematyką,  a 
zwłaszcza od-
noszone suk-
cesy.  Dodaj-
my jeszcze,  że 
w  „Mistrzo-
stwach” starto-
wało ponad 20 
tysięcy dzieci 
z  całego kraju.   

Wojciech 
Nowakowski
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Praca dla księgowego
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze: główny księgowy. 

Termin składania dokumentów - 
do 3 sierpnia br. w ZSO w Łasku-Kolumnie 

(ul. Toruńska 1), od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-15. Szczegóły na stronie www.lask.pl

Lokal do wynajęcia ( Łask, 
ul. Warszawska) – do 62 m . 

Wejście od ulicy, 150 m od Urzędu 
Miejskiego, 100 m od Kauflandu. 
W pobliżu banki, urzędy, policja, 

szkoły. Swobodny dojazd, parking, 
czysta i zadbana okolica. 

Uwaga ATRAKCYJNA CENA !
Tel. 508 230 268  

Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Beata Mielczarek (Łask)
Cezary Gabryjączyk (Łask), Bronisław Węglewski (Buczek) Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia „Intrograf”,

Publikujemy ogłoszenia płatne. Bliższych informacji o warunkach druku ogłoszeń i reklam
udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Nakład: 2600 egzemplarzy

WAŻNIEJSZE  IMPREZY W SIERPNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
Wystawa fotografii uczestników  
projektu „Magiczna podróż po Łask”            
z programu Równać Szanse  

16.07-31.08 BP  w Łasku – Galeria 
pod Korabiem BP w Łasku 

2.
Wakacje z ŁDK  - zajęcia dla dzieci 
i młodzieży (zajęcia taneczne, modelarskie 
warsztaty plastyczne, kino letnie) 

1-3,6-10,
13-17,
20-24 ŁDK ŁDK 

3. Wakacje z biblioteką  2012 – zajęcia dla 
dzieci, wycieczki 

1-3,6-10,
13-17,
20-24 BP  w Łasku BP w Łasku

4.
„ Z książką w tle - Spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Petkiem pt. „Noc 
Detektywów” dla dzieci i młodzieży  
(zgłoszenia do 31.07 w BP w Łasku) 

8-9 BP w Łasku BP w Łasku filia dla 
dzieci 

5. 70. Rocznica likwidacji getta 
żydowskiego w Łasku 19

Cmentarz Żydowski 
na Podłaszczu,

Kolegiata Łaska,
ŁDK

gmina Łask, 
parafia 

rzymskokatolicka 
w Łasku

1. Grand Prix w tenisie ziemnym 4-5 CSiR– korty 
tenisowe CSiR 

2.
Rajd rowerowy Łask i okolice dla dzieci 
pow. 11 latm (zgłoszenia do 31.07 
w CSiR) 7 Łask CSiR 

3.
Spływ kajakowy z Kolumny, dla młodzieży 
powyżej 14 lat (zgłoszenia do 31.07 
w PTTK) 

8 Ldzań – Kolumna 
„Pod bykiem” PTTK Łask, CSiR  

4.
Turniej tenisa stołowego dla dzieci 
i młodzieży 13 SP nr 1 w Łasku 

ULKS-ASTS 
Łask ,

Stowarzyszenie 
Abstynentów 

Klubu Merkury

5.  Zawody wędkarskie  z okazji Święta 
Wojska Polskiego 15 zbiornik w Łopatkach PZW Koło Łask 

Grabia

6.
Otwarte zajęcia sportowe oraz gry i zabawy 
w terenie dla dzieci i młodzieży (zgłoszenia 
do 13.08 w ŁKSW Oyama Karate  )   

20-22 Łask ŁKSW Oyama 
Karate 

Sportowe

Festyn w „Misiaczku”
W  związku z  obchodami 50-lecia powstania pla-
cówki, w Przedszkolu Publicznym nr 3  im. „Misia-
czek” w Łasku odbył się festyn rodzinny pod hasłem 
„Wspomnienia z mojego przedszkola”.  

 Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci oraz ro-
dziców.  Dzieci wspaniale bawiły się na dmuchanych 
zamkach, zjeżdżalniach, korzystały z  możliwości 
zrobienia sobie tatuażu oraz chętnie jeździły na kucy-
kach. Czas spędzony w ogrodzie umilał Misiaczek 
częstujący dzieci cukierkami oraz muzyka i słod-
ki, smaczny poczęstunek: ciasta, wata cukrowa, 
popcorn.                

W  czasie festynu ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego  pt. „Wspomnienia z mojego przedszko-
la”.                                                                          

Z okazji jubileuszu w przedszkolu przygotowano wy-
stawę zdjęć pod hasłem „50 lat wspomnień z historii przed-
szkola”. Na wystawie tej zaprezentowano także wyróżnione 
w konkursie prace plastyczne. Wystawa była czynna do 30 
czerwca br.                                                                   ZP, DF

OGŁOSZENIE

AKTYWNE WAKACJE

Gmina Łask zaprasza na wakacyj-
ne imprezy kulturalne, sportowo-re-
kreacyjne, taneczne i inne zaplanowa-
ne na sierpień zgodnie z kalendarzem 
wakacyjnym, dostępnym na stronie 
www.lask.pl

U z n a n i e  d l a  d i a b e t y k ó w
W obchodach Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka oraz 25–lecia PSD na Ziemi Piotrkowskiej (23 czerwca br.), 
które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim, nie zabrakło i łaskich akcentów. Oprawę muzyczną w trakcie trwa-
nia celebracji liturgicznej  w kościele oo. Bernardynów zapewnił Mieczysław Zalasa – przewodniczący łaskiej 
delegacji, na co dzień organista w kościele św. Anny we Wrzeszczewicach.

 Ciąg dalszy obchodów odbywał się w ZSP nr 4 
przy ul. Sienkiewicza 10/12, gdzie po uroczystym otwar-
ciu spotkania i wprowadzeniu sztandarów PSD wręczono 
odznaczenia państwowe i  resortowe. Wśród odznaczo-
nych Brązowym Krzyżem Zasługi znalazł się mieszkaniec 
Łasku – Bogusław Stachowski, od 1982 roku obarczony 
cukrzycą insulinozależną, od 24. lat pracujący społecznie 
wśród ludzi chorych na cukrzycę. 

Część naukową spotkania zdominowały następujące te-
maty: „Aktualne zasady leczenia cukrzycy”, „Zastosowanie in-
suliny w cukrzycy typu 2”, „Diagnostyka i leczenie neuropatii 
cukrzycowej”, „Rozpowszechnienie MiniHoldera wśród dia-
betyków” oraz „Żywienie w aspekcie samokontroli”. Dopeł-
nieniem spotkania były wystawy diabetologiczne, bezpłatne 
badania przesiewowe dla mieszkańców miasta oraz wspólny 
obiad.                                                                                     BS

2 
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BEZ SZKOŁY 
FAJNIE...

W R A Ż E N I A 
N A  C A Ł Y  R O K
Półkolonie letnie w  szkole w  Łopat-
kach (2-12 lipca) były wspaniałe. Przede 
wszystkim dlatego, że zorganizowano 
dzieciom dużo niezapomnianych imprez, 
m.in. wyjazdy do sali zabaw „Hipcio” 
w  Łasku, na basen „Fala” w  Łodzi, do 
Sztolni  Czarnego Pstrąga, Skansenu Lo-
komotyw oraz kopalni srebra w  Tarnow-
skich Górach. Były też zajęcia plastycz-
ne, podczas których dzieci wykonywały 
kolorowe pudełka na pamiątki z wakacji. 
A w pobliskim lesie szukano jagód.
      Z takich półkolonii zadowoleni byli też 
rodzice. Nic dziwnego, maluchy nie chciały 
siedzieć w  domu, co było zasługą zarówno 
organizatorów jak i... znakomitej pogody. 
Dyrektor szkoły przy okazji dziękuje samo-
rządowi Łasku, za finansowe wsparcie wypo-
czynku dzieci.     




