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Gmina Łask przystąpiła do realizacji kolejnej bardzo ważnej dla miesz-
kańców inwestycji. Jest nią budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie. 
Powstaje tam sieć o łącznej długości 1301 m. Wykonawcą jest firma 
PPHU Ekoinżbud Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego, a war-
tość inwestycji to 949.000 zł. Zakończenie robót planowane jest do  
30 czerwca br.

MJ

K a n a l i z ac j a 
d l a G o rc z yn a

44 elewów po miesięcznym przygotowaniu złożyło uroczystą przysięgę 
w 32. BLT. Najlepsi zostali wyróżnieni. W tym ważnym dla żołnierzy 
wydarzeniu uczestniczyli m.in.: dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycz-
nego płk dypl. pil. Jacek Pszczoła oraz dowódca 32. BLT. p.o. ppłk Ro-
bert Gurzęda. Oprócz gratulacji były też słowa o randze służby dla ojczy-
zny. Na finał uroczystości odbyła się defilada pododdziałów.

(po)

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Paniom wszystkiego 
co najlepsze, spełnienia marzeń niesłabnącego 

optymizmu, wielu sukcesów i oczywiście zdrowia. 
Niech każdy kolejny dzień przynosi szczęśliwe 

chwile, a uśmiech zawsze rozpromienia 
Wasze twarze. 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim Sołtysom z naszej gminy. Życzymy 

dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu 
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Składamy 
także podziękowania i słowa uznania za Waszą ciężką 
pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Nasze panie spotkały się w świetlicy wiejskiej 
w Woli Bałuckiej, aby przed kamerą ugotować 
potrawy, które zaprezentowały w książce.  
Co czeka na widzów? Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych w Łopatkach przygotowało tradycyjne 
paszteciki, a Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 
w Kopyści ulepiło pierogi z kapustą i grzybami. 
Gospodynie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Wola 
Bałucka i Wola Stryjewska przygotowały roladę 
grzybowo-kapuścianą, z kolei Koło Kobiet 
Wiejskich we Wrzeszczewicach przyrządziło 
parówkowe koziołki, natomiast Koło Kobiet 
Wiejskich w Orchowie podzieliło się przepisem 
na kapustę z grochem.

Kulinarne filmy z ich przepisami można 
odszukać na stronach internetowych lask.
naszemiasto.pl oraz zdunskawola.naszemiasto.pl

MJ
Fot. W. Leśniewicz

K u l i n a r n e p o d r ó ż e p o Łó d z K i e m

P R Z Y S I Ę G A 
E L E WÓW

Już po raz trzeci gospodynie z woj. łódzkiego zaprezentowały swoje wyszukane przepisy na stronach popularnej publikacji 
wydawanej przez „Dziennik Łódzki”. Wśród nich znalazło się pięć kół i stowarzyszeń z gminy Łask. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik 

Burmistrz 
Łasku

Gabriel Szkudlarek

Burmistrz
 Łasku

Gabriel Szkudlarek
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Korzystając z okazji, jaką stanowiło doroczne spotkanie sumujące ubiegłoroczną pracę 
strażaków, zapytaliśmy zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi st. bryg. Marka Jankowskiego, jak na tle Łódzkiego plasuje się PSP w Łasku.

STRAŻACY NA PIĄTKĘ

Strażacy z PSP w Łasku otrzymali wóz do działań operacyjnych 
i ekologicznych

Burmistrz Łasku oraz dowódca 32. BLT 
zapraszają do udziału w obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, które odbędą się 1 marca br. 
o godz. 13 na placu 11 Listopada w Łasku. 

1 marca 1951 roku w więzieniu mokotow-
skim komuniści strzałem w tył głowy zamordo-
wali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego 
i jego współpracowników. Tworzyli oni ostatnie 
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspira-
cji, kontynuującej od 1945 roku dzieło AK.

Popularyzowanie historii żołnierzy niezłom-
nych sprawiło, że święto cieszy się bardzo du-
żym uznaniem wśród rodaków, którzy z dużym 
zainteresowaniem poznają heroiczne i często 
tragiczne losy bohaterów antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia. 

MJ
Program uroczystości:
- złożenie meldunku dowódcy garnizonu 

Łask
- podniesienie flagi państwowej i odegranie 

hymnu państwowego
- przemówienie burmistrza Łasku
- modlitwa w intencji żołnierzy wyklętych
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem

W hołdzIe 
ŻołNIeRzom 
WYKlĘTYm

Trwa jubileuszowy XX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 2017 Roku Gminy 
Łask. Dwunastu zawodników i zawodniczek reprezentujących różne dyscypliny zabiega 
o państwa głosy. Wspierać swoich faworytów można do 4 marca br. wysyłając SMS pod 
numer 71480 (koszt SMS-a 1,23 zł  z VAT).

S p o r t o w i e c  r o k u  2017

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 1 marca 
2018 r. rozpoczyna się w naszej gminie rekruta-
cja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz klas pierw-
szych szkół podstawowych na rok szkolny 
2018/2019, dla których gmina Łask jest orga-
nem prowadzącym. W gminie Łask prowadzo-
ny jest nabór elektroniczny. Prosimy o skła-
danie wniosków w formie elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej 

R u S z a  R e k R u tac j a

Pani Annie Antczak
Zastępcy Kierownika

Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/
rejestr.aspx (wybór z menu po lewej stronie 
Aplikacja Nabór – kanał kandydata).

Składanie wniosków rozpoczyna się 1 mar-
ca 2018 r. i potrwa do dnia 16 marca 2018 r. 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji 
znajdują się na stronach internetowych przed-
szkoli i szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Łask. 

Serdecznie zapraszamy. 

Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli 
i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łask. 

Uroczysta gala i podsumowanie plebiscytu odbędzie się 16 marca br. o godz. 16 w Galerii  
z Fortepianem ŁDK.

SMS o treści:
TYP.LS.1  -   Mikołaj Bulzacki – modelarstwo  
       lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.2  -   Magda Gołębowska  
         – kickboxing
TYP.LS.3 -   Dominik Gromada – piłka nożna
TYP.LS.4  -   Martyna Kmiecik – piłka  
                      siatkowa
TYP.LS.5  -   Magdalena Kowal – pływanie
TYP.LS.6  -   Wiktor Kowalczyk – piłka nożna

- Z pewnością Ko-
menda Powiatowa PSP 
w Łasku znajduje się 
w czołówce w naszym 
województwie, o czym 
świadczy jej świetne 
funkcjonowanie, a tak-
że wzorowa działalność 
ratownicza. Na uwagę 
zasługuje też znakomi-
ta baza lokalowa i dobre 
wyposażenie w sprzęt, 
a także świetne zorga-
nizowanie. To wszystko 
służy bezpieczeństwu 
mieszkańców. Posługu-
jąc się tradycyjną oceną 
szkolną, mogę powie-
dzieć, że Łask zasługuje 
prawie na piątkę...  (PO) 

Pani Halinie Kalwińskiej
wieloletniemu Kierownikowi

Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sędziejowicach

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
z Pracownikami UG

Przewodniczący Rady Gminy z Radnymi
Dyrektor GBP w Sędziejowicach 

z Pracownikami 
oraz Kierownicy Jednostek i Sołtysi 

TYP.LS.7 -   Hanna Kowalewska – piłka 
                     siatkowa
TYP.LS.8  -   Hubert Kudra – kickboxing
TYP.LS.9 -   Natalia Ludwisiak 
                   – piłka siatkowa
TYP.LS.10 -   Nikodem Nowakowski – piłka 
nożna
TYP.LS.11 -   Piotr Polega – piłka nożna
TYP.LS.12  -   Angelika Szczepańska 
                      – kickboxing

MJ
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KANALiZOWANie DZieLNiCY 
KOLUMNA

Najpóźniej z początkiem wiosny br. ruszy 
dalsze kanalizowanie Kolumny. 7 lutego podpi-
sano umowę pomiędzy MPWiK w Łasku a fir-
mą BINŻ z Bełchatowa na wykonanie zada-
nia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
w południowej  części dzielnicy Kolumna oraz 
budowa  kanalizacji  tłocznej  z  pompowni  przy 
ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów 
z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ście-
ków w dzielnicy Kolumna. Przydługi tytuł umo-
wy wskazuje w części zakres prac. W ramach 
zadania zostanie wykonanych 4.773 m kana-
łu grawitacyjnego, 1.490 m kanału tłocznego,  
233 przykanaliki (tyle posesji uzyska dostęp do 
kanalizacji sanitarnej) o łącznej długości 1.519 
m. Wartość zadania - 7,7 mln zł. Zadanie ma 
być wykonane w czasie 1 roku, czyli do 7 lu-
tego 2019 r. Zapewne wykonawca będzie dą-
żył do zakończenia inwestycji przed najbliższą 
zimą. Wykonanie zadania spowoduje, że niemal 
cała ta dzielnica zostanie objęta kanalizacją sa-
nitarną. Zapewne niektórzy powiedzą: to mało. 
Kochani, proszę jednak pamiętać, że 40 mln zł 
na budowę praktycznie nowej oczyszczalni, 
to w części także dla Kolumny. 21 – 22 tys. 
mieszkańców naszej gminy korzystać będzie 
z kanalizacji sanitarnej, w tym 4,2 tys. miesz-
kańców Kolumny. Łatwo zatem wyliczyć,  
że mieszkańcy Kolumny są beneficjentami po-
nad 8 mln zł - to koszt oczyszczalni wynikający 
z oczyszczania ścieków tej dzielnicy. Ale to nie 
cała prawda.

W gminie – jeżeli jest się aktywnym – nie ma dłuższych przestojów w pracy. 
Mimo okresu zimowego trwają postępowania przetargowe, zawierane są umowy, 
kierowane są wnioski o dofinansowanie zadań pieniędzmi zewnętrznymi.  
Oto kilka najważniejszych informacji na ten temat.

W Kolumnie stara, nieefektywna oczysz-
czalnia zostanie zlikwidowana, znikną zatem 
wszystkie uciążliwości z tym związanie, do-
świadczać ich natomiast będą mieszkańcy za-
chodnich obszarów miasta i znacznej części 
Orchowa. Uciążliwości te po kompleksowej 
modernizacji oczyszczalni (która już się rozpo-
częła) zmniejszą się (dlatego wszystkie poletka 
z osadami zostaną przykryte dachem), ale za-
pewne nie zostaną całkowicie wyeliminowane.

iNNe iNWeSTYCJe 
A skoro o budowie kanalizacji mowa, cie-

szę się, że wreszcie wykonawca rozpoczął ka-
nalizowanie Gorczyna. Pieniądze nie wyko-
rzystane w ubiegłym roku zostały przeniesio-
ne na 2018 r., a koszty inwestycji będą równe 
cenie ustalonej w ubiegłorocznym przetargu. 
Ogłosiliśmy przetarg na budowę odcinka ka-
nalizacji w Wronowicach. Wkrótce zostaną 
ogłoszone przetargi na budowę kanalizacji 
pozostałych fragmentów zachodniej części 
miasta oraz Woli Łaskiej. Ogłosiliśmy prze-
targ na zakup autobusów w ramach projektu 
komunikacyjnego, którego wartość wynosi  
16 mln, w tym ponad 11 mln to pieniądze 
unijne. Bezpośrednimi beneficjentami tego 
projektu będą mieszkańcy korzystający z ko-
munikacji miejskiej, ale nie tylko. Zaoszczę-
dzone w wyniku dofinansowania unijnego 
własne pieniądze zostaną przeznaczone na 
inne ważne zadania inwestycyjne. 

Na koniec przypomnę iż w tym roku 
w Kolumnie budować będziemy ul. Koper-

W gminnym żłobku będą funkcjonować trzy oddziały, w których 
opieką otoczonych zostanie 71 dzieci. Każdy oddział będzie posia-
dał salę zabaw zapewniającą również leżakowanie. Aby zapewnić 
bardzo dobrą jakość w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, powsta-
nie sala zajęć ruchowych oraz gabinet logopedyczny. W budynku bę-
dzie znajdować się również strefa administracyjna, aneks kuchenny, 
magazyny, pralnia, wózkarnia. Teren rekreacyjny usytuowany przy 
Przedszkolu Publicznym nr 3 w ramach pozyskanych środków zo-
stanie zagospodarowany i dostosowany również dla potrzeb dzieci 
w wieku żłobkowym. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zostaną 
osiągnięte korzyści społeczne i ekonomiczne. 

Burmistrz Łasku otrzymał zaproszenie od ministra rodziny, pra-
cy i polityki społecznej - Elżbiety Rafalskiej na uroczystość wręcze-
nia promes dofinasowania w ramach resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”, która odbyła się 
15 lutego br. w siedzibie ministerstwa.

(MJ)

Ministerstwo dofinansowuje łaski Żłobek

nika, przebudowywać targowisko głównie 
z pieniędzy unijnych (wartość ponad 1 mln. zł) 
oraz sporządzać projekty techniczne ulic w tej 
dzielnicy w celu przygotowania frontu zadań 
na kolejne lata. Pojutrze jadę do Warszawy, 
gdzie podczas uroczystej gali wśród 67 gmin 
z całej Polski otrzymamy promesę potwier-
dzającą uzyskanie ponad 1,4 mln. zł na budo-
wę żłobka. Szerzej o tym zadaniu inwestycyj-
nym w następnej Panoramie.

WieLKie PAń GOTOWANie
Panie z pięciu kół i stowarzyszeń naszej 

gminy spotkały się w Woli Bałuckiej, aby 
przygotować smakowite potrawy w ramach 
Kulinarnych podróży po Łódzkiem. Praca ku-
linarna pań została sfilmowana i będzie można 
zapoznać się z nią na stronach internetowych 
(np. lask.naszemiasto.pl). Przepisy kulinarne 
ubogacone zdjęciami znajdują się w książce 
będącej trzecią częścią Kulinarnych  podró-
ży… . Z gotowania ciekawy fotoreportaż red. 
Wita Leśniewicza zamieszczono w Naszym 
Tygodniku w piątek 9.02.2018 r. Gospodynie 
z Woli Bałuckiej niejako przy okazji zyska-
ły nową pięciopalnikową kuchnię z nowocze-
snym elektrycznym piekarnikiem zakupioną 
przez gminę. Ulegając prośbie współpracują-
cej ze stowarzyszeniami naczelnik W. Raben-
dzie, postanowiłem dołożyć zapewne potrzeb-
ny i pomocny paniom warnik.
 
13 lutego 2018 r.

 Gabriel Szkudlarek

Gmina Łask otrzymała wsparcie finansowe w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch+”. Wsparcie wynosi 1.448.400 zł, wkład własny 366.800 zł - łączna wartość inwestycji 1.815.200 zł. W celu 
otworzenia żłobka będzie dokonana przebudowa - rozbudowa budynku przedszkola nr 3. 
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Trwa modernizacja 
oczyszczalni i Kanalizacji

Roboty ziemne i odwodnieniowe 

Gmina Łask

SeSJe RAD - najbliższa sesja Rady Miej-
skiej w Łasku odbędzie się 28 lutego (środa) 
o godz 13. Radni zajmą się m.in. zmianami 
w budżecie na 2018 r., przyjmą plan gospodar-
ki niskoemisyjnej z elementami planu mobil-
ności miejskiej w Łasku do roku 2020, podej-
mą uchwałę w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, zapadnie też decy-
zja w sprawie podziału gminy Łask na okręgi 
wyborcze. Z kolej Rada Powiatu obradować 
będzie 2 marca br. o godz 12, radni zajmą się 
m.in. funcjonowaniem Centrum Dializa, a tak-
że raportem o stanie środowiska w wojewódz-
twie w 2017 roku.

FALCK WYGRAŁ – konkurs na świad-
czenie usług ratownictwa medycznego w Ła-
sku i gminach powiatu wygrał Falck Medycyna 
Polska. Do konkursu stanęła też Wojewódzka 
Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

AFRYKAńSKi POMÓR ŚWiń – w ła-
skim Starostwie odbyła się na ten temat konfe-
rencja, rozmawiano o występowaniu i zwalcza-
niu pomoru w Polsce.

WYSTAWA W ŁDK - do końca lutego 
w Łaskim Domu Kultury można oglądać pra-
ce artysty malarza z Bełchatowa Mariusza 
Gosławskiego. Jest on absolwentem PLSP 
w Zduńskiej Woli i Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie, zasłynął m.in. obrazami 
malowanymi… kawą. Jest także autorem kil-
ku tomików poezji. W marcu br. w Galerii pod 
Korabiem w łaskiej Bibliotece Publicznej bę-
dzie można obejrzeć „Portrety” tegoż malarza.

MODeRNiZACJA linii kolejowej Łódź 
Kaliska – Zduńska Wola – PKP Polskie Linie 
Kolejowe przygotowują się do wielkiej moder-
nizacji szlaku od Łodzi do Ostrowa Wielko-
polskiego. W pierwszym etapie modernizacja 
obejmie odcinek do Zduńskiej Woli. Wojewoda 
łódzki wszczął postępowanie w sprawie usta-
lenia lokalizacji linii kolejowej, co wiąże się 
z kwestiami własnościowymi gruntów.

ŚMiGŁOWieC NA PiRATÓW - łódz-
ka policja, która jako jedyna w kraju dyspo-
nuje własnym lądowiskiem i śmigłowcem Bel 
206 B, coraz częściej kontroluje piratów dro-
gowych nawet z wysokości kilkuset metrów. 
Współpraca śmigłowca z patrolami policji,  
np. na drodze ekspresowej S-8, pozwoliła 
już poskromić wielu amatorów zbyt szybkiej 
(i niebezpiecznej) jazdy.

NieBeZPieCZNe TiR-y - przez cen-
trum miasta wciąż przejeżdża wiele TIR-ów, 
które stwarzają duże zagrożenie dla mieszkań-
ców. Jak wykazała tylko jednodniowa kontrola 
tego typu pojazdów, wśród ich kierowców byli 
tacy, którzy usiedli za kółko pod wpływem al-
koholu. 

PRZeDSZKOLe XXi WieKU - w Wi-
dawie zbliża się ku końcowi budowa z praw-
dziwego zdarzenia przedszkola, w którym 
znajdzie opiekę 125 dzieci. Ta nowoczesna pla-
cówka ma być oddana do użytku już w czerw-
cu. To największa inwestycja gminy w ostat-
nich latach (koszt. 4,5 mln zł).

Projekt dofinansowany ze środków Unii 
europejskiej z Funduszu Spójności 
z Programu Operacyjnego infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020 nabiera coraz 
to większego tempa w zakresie realizacji. 

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie nr 2 
projektu - „Rozbudowa systemu kanalizacji 
sanitarnej w południowej części dzielnicy Ko-
lumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pom-
powni przy ul. Modrzewiowej do Placu Sza-
rych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji 
oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna”. 
W dniu 7 lutego podpisano umowę na realiza-
cję tego zadania z firmą BINŻ S.A. z Bełchato-
wa. Wartość kontraktu wynosi 7 723 181,05 zł 
brutto z terminem realizacji 12 miesięcy. Za-
danie obejmuje między innymi ulice Wojska 
Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, 
Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, 
Sandomierską, Leśników Polskich, Świato-
wida, Swojską oraz Spokojną oraz likwidację 
oczyszczalni ścieków przy ul. Modrzewiowej 
i skierowanie ścieków do modernizowanej 
w ramach zadania nr 1 oczyszczalni ścieków 
w Łasku. 

W oczyszczalni ścieków warunki pogodo-
we pozwalają na ciągłą nieprzerwaną realiza-
cję robót zgodnie z harmonogramem. Odebra-
no już płytę denną – fundamentową reaktorów 
biologicznych, na której realizowane są ściany 
boczne reaktorów. Rozpoczęto również prace 
przy budowie pierwszego (z dwóch) osadni-
ka wtórnego oraz przystąpiono do robót wy-
burzeniowych jednego z istniejących ciągów 
biologicznych, w miejscu którego powstanie 
budynek technologiczny obsługujący procesy 
technologiczne w nowo budowanych reakto-
rach biologicznych.  
  Sowiński Mariusz 

prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

Podpisanie umowy

Potężne wykopy, a w nich roboty odwodnieniowe
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Spośród czterdziestu czterech lat służby wojskowej, dwa z nich spędzo-
ne w Żandarmerii Wojskowej były urodą mojego życia.

Te słowa gen. bryg. Jerzego Jarosza - komendanta głównego Żan-
darmerii Wojskowej (ŻW) w latach 1990-1992, tak jak i słowa jednego 
z najwybitniejszych dowódców Napoleona Bonapartego „nie ma spraw-
nego wojska bez sprawnej żandarmerii”, w pełni oddają zaangażowanie 
blisko 2 tys. żołnierzy w służbę, w formacji, jaką jest Żandarmeria Woj-
skowa, oraz potrzebę jej istnienia w ogóle.

Żandarmeria Wojskowa działa na podstawie ustawy z 24 sierpnia 
2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządko-
wych, w której szczegółowo określono jej właściwość, zadania, obo-
wiązki i uprawnienia. Dzięki niej oraz dokumentom około ustawowym 
służba ta jest sprawna, skuteczna i jasno określona przepisami.

Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łasku został sformowany w dniu 
1.03.2015 roku na bazie Placówek ŻW w Sieradzu i w Tomaszowie Ma-
zowieckim. Jest jednostką organizacyjną podległą Mazowieckiemu Od-
działowi ŻW w Warszawie. Obszar działania Wydziału ŻW w Łasku 
obejmuje całe województwo łódzkie, gdzie występują takie jednostki 
wojskowe jak: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 25. Bryga-
da Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 15. Brygada 
Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, Wojskowe Centrum Kształcenia Me-
dycznego oraz Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi. 

W powiecie łaskim Wydział ściśle współpracuje z władzami samo-
rządowymi burmistrzem oraz starostą łaskim, w zakresie zarządzania 
kryzysowego i innych działań mających na celu wzmocnienie ładu i bez-
pieczeństwa społeczeństwa zamieszkującego w tym powiecie. 

Komendantem WŻW w Łasku jest mjr Jacek Pietrasiak. Wydział 
dysponuje bogatym wyposażeniem specjalistycznym, do którego może-
my zaliczyć nowoczesne pojazdy interwencyjne Opel Insygnia czy am-
bulans kryminalistyczny nowej generacji.

W działalności służbowej, celem zabezpieczenia ładu i porządku 
publicznego Żandarmeria realizuje swoje zadania służbowe we współ-
działaniu z innymi służbami mundurowymi, takimi jak: Policja, Straż 

ŻANDARMERIA DLA WOJSKA 
I SPOŁECZEŃSTWA

Graniczna. W zakresie profilaktyki Wydział realizuje wiele programów 
rządowych oraz kampanii społecznych, do których możemy zaliczyć: 
„bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „razem bezpiecznej”, „przeciw-
działanie narkomanii”, „problemy alkoholowe”, „Zatrzymaj się i żyj”, 
„Rowerem bezpiecznie do celu”.

W ramach inicjatywy własnej, współdziałając z organizacjami po-
zarządowymi i instytucjami, prowadzona profilaktyka nie ogranicza się 
tylko do środowisk wojskowych lecz prowadzona jest w środowisku cy-
wilnym, zaczynając od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, szkoły 
średnie, a na osobach dorosłych kończąc: działania te realizuję poprzez 
uczestnictwo w akcjach: „Dzień dawcy krwi”, „Różne mundury - wspól-
ne ideały”, „Bezpieczny przedszkolak”, zagrożenia psami, bezpieczeń-
stwo własne, „Cała Polska czyta dzieciom”.

Do stałych pozycji, jakie Wydział realizuje na rzecz społeczeństwa, 
należą spotkania i pogadanki profilaktyczne w środowisku cywilnym 
dotyczące takich zjawisk jak: cyberprzemoc i dopalacze - dla uczniów, 
studentów, nauczycieli oraz rodziców w ramach spotkań w placówkach 
edukacyjnych na poziomie szkół podstawowych oraz średnich.

Piotr Nagórny
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WNiOSeK O DOFiNANSOWANie ZŁOŻONY
Powiatowy Zarząd Dróg pod koniec stycznia br. złożył w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi 
Grzeszyn-Gucin w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prze-
budowie będzie podlegać odcinek dwukilometrowy od drogi gminnej 
nr 2305E do drogi wojewódzkiej. Wartości kosztorysowa inwestycji to 
blisko 250 tys. złotych. 

AKADeMiCKie TARGi eDUKACYJNe W ŁASKU
W czwartek, 15 lutego br., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Łasku odbyły się Akademickie Targi Edukacyjne organizowa-
ne przez Społeczną Akademię Nauk pod patronatem starosty łaskiego. 
Swoje oferty na targach uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjal-
nych przedstawiło kilkunastu wystawców z całego kraju. 

Vii POWiATOWe TARGi eDUKACYJNe 
12 kwietnia br. odbędą się Powiatowe Targi Edukacyjne w Łasku. 

Podobnie jak przed rokiem zorganizowane zostaną w popularnym „Eko-
nomiku”. Podczas targów swoje oferty edukacyjne zaprezentują wszyst-
kie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu łaskiego. Szczegółowe informa-
cje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.lask.
com.pl

NOWe MOŻLiWOŚCi W HALi POWiATOWeJ
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku otwiera się na nowe 

F L E S Z  I N F O R M A C Y J N Y
dyscypliny sportowe. Jednostka zakupiła nowy sprzęt umożliwiający 
organizowanie w hali rozgrywek piłki nożnej oraz piłki ręcznej. Napra-
wiono również sprzęt do piłki koszykowej. Więcej szczegółów o dzia-
łalności ośrodka znaleźć można na stronie internetowej ośrodka: www.
mos-lask.pl. 

ROZBUDOWA e-ADMiNiSTRACJi W POWieCie ŁASKiM
Starostwo Powiatowe realizuje projekt pn. „Rozbudowa e-admini-

stracji w powiecie łaskim”. Aktualnie trwa zakup nowego sprzętu informa-
tycznego. Rozstrzygnięto również przetargi na usługi i oprogramowanie. 
Wartość całkowita projektu to 2 152 500,00 zł, z czego 1 487 500,00 zł 
stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego. 

BieG PAPieSKi POD KONieC KWieTNiA
29 kwietnia br. odbędzie się XIII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana 

Pawła II w Łasku. Zgłoszenia zbiorcze do kategorii szkolno-integra-
cyjnych przyjmowane są do 23 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym 
w Łasku, pokój nr 7 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: promo-
cja2@lask.com.pl. Zgłoszenie do kategorii OPEN i marszu nordic wal-
king będą prowadzone w systemie internetowym – szczegóły na stronie 
www.lask.com.pl 
  DC

Budżet powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów jednostki zostaje uchwalony na rok kalendarzowy, 
czyli tzw. rok budżetowy. Uchwalony przez radnych budżet na 2018 rok 
tworzy podstawę do prowadzenia samorządowej gospodarki finansowej 
powiatu łaskiego w roku bieżącym. Uchwalono także Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028, która umożliwia 
finansowe planowanie w kolejnych latach, będące koniecznym instru-
mentem nowoczesnego zarządzania. 

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2018 rok to kwota 42 478 737 zł, 
w tym dochody majątkowe 2 281 735 zł. W porównaniu do 2017 roku 
wpływy zwiększyły się o 1 011 549 zł.

 

W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów 
w podatku dochodowym to kwota 10 047 443 zł i stanowią 23,65% ogó-
łu, są one wyższe o 971 019 zł w porównaniu do 2017 r. Natomiast wy-
sokość subwencji ogólnej, która stanowi ponad 40% dochodów powia-
tu, jest wyższa o 5,02% w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, 
w tym subwencja oświatowa jest wyższa o 4,03%, czyli o 541 888 zł. 
Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 
edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie sub-
wencji oświatowej. 

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 40 244 817 zł, w tym wydat-
ki majątkowe 6 047 385 zł. Natomiast w 2017 roku wydatki stanowiły 
kwotę 39 269 268 zł, w tym wydatki majątkowe to 6 123 623 zł. Ogółem 

Radni powiatu łaskiego 
uchwalili budżet 
na 2018 Rok
Podczas sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. radni przyjęli budżet na 2018 rok.

wydatki w 2018 r. są większe o ponad 975 tys. zł w porównaniu do 2017 r. 
i dotyczą wydatków majątkowych. 

W związku z realizacją programu naprawczego, w 2018 r. nie planuje 
się zaciągania nowych kredytów. Natomiast do spłaty w bieżącym roku 
planuje się raty kredytu i pożyczki w kwocie 2 233 920 zł. 

Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 6 714 335 zł 
i dotyczy przede wszystkim infrastruktury drogowej, w tym planowa-
nych wydatków majątkowych realizowanych w ramach „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
I tak na 1.01.2018 r. plan na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 3706E Łask-Kwiatkowice: etap I – odcinek o długości ok. 700 m ul. 
Lutomierska w miejscowości Łask, gmina Łask, Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice: etap II – odcinek o długości ok. 
950 m w miejscowości Kwiatkowice, gmina Wodzierady” to kwota 315 
189 zł (wkład własny zostanie uzupełniony w trakcie roku z wolnych 
środków z 2017 r.) przy wartości kosztorysowej zadania 6 315 189 zł 
w tym 3 000 000 zł to wnioskowana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Natomiast niezakończone w 2017 r. zadania inwestycyjne 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa - Wola Wiązowa - 
Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, 
Ochle” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowi-
ce – Buczek – Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 
2,8 km w miejscowości Sędziejowice” to odpowiednio 815 927 zł oraz 
2 913 692 zł (w tym 383 853 zł to dotacja celowa z gminy Sędziejowice).

Na podstawie umowy partnerstwa zawartej z powiatem zduńskowol-
skim powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Miej-
ski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika 
z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu 
łaskiego” o łącznej wartości ponad 22,5 mln zł. Planowany wkład własny 
powiatu do tego projektu w 2018 r. to kwota 387 064 zł. 

Na dochody ogółem składają się:
- dochody własne    16 193 562 zł 38,12%
- subwencje     17 804 111 zł 41,91%
- dotacje         6 335 265 zł 14,92%
- pozostałe dochody i środki pozyskane      2 145 799 zł 5,05%
Razem         42 478 737 zł 100%
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7 W związku z realizacją przez Związek Powiatów Województwa 
Łódzkiego zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej 
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa 
łódzkiego” wkład powiatu na 2018 r. wynosi 1 375 zł, ale w latach 2019-
2023 to kwota 612 968 zł. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerstwa pomię-
dzy gminą Łask a powiatem łaskim realizowany będzie projekt part-
nerski pn. „Modernizacja transportu publicznego” o łącznej wartości 
16.232.563,32 zł, w tym na powiat w 2018 r. przypada kwota 150 700 zł. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową powiat bę-
dzie realizował projekt pn. „Rozbudowa e-Administracji w powiecie ła-
skim”. Wartość zadania na lata 2016-2018 to kwota 2 152 500 zł, w tym 
w 2018 r. to 1 653 120 zł przy dofinansowaniu środkami z UE w kwocie 
1 142 400 zł. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy w Łasku będzie 
kontynuowało realizację projektu pn. „W rodzinie siła” współfinansowa-
nego środkami z UE w kwocie 50 275 zł.

Do planu wydatków bieżących w 2018 r. przyjęto również realiza-
cję zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2305E Grzeszyn-Gucin na 
odcinku od drogi gminnej nr 103110E do drogi wojewódzkiej o łącznej 
długości około 1.950 m”, której wartość to kwota 245 500 zł. (przy war-
tości kosztorysowej ok. 0,5 mln). Zgodnie z podpisaną umową zadanie 
będzie w 50% współfinansowane przez gminę Buczek. 

Ponadto w ramach wydatków majątkowych planuje się za 200 000 zł 
montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji 
dla budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych z dotacji z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano „Zakup sprzętu elektronicznego 
i łączności (...) dla KPPSP w Łasku” w kwocie 7 000 zł. Starostwo Po-
wiatowe w Łasku planuje zakup klimatyzatora do serwerowni, systemu 
płatności elektronicznych oraz urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 
18 600 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w powiecie łaskim na po-
szczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:

b u d ż e t  n a  2 0 1 8  R o k

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2018 roku dług powiatu będzie sta-
nowił kwotę 12 302 827 zł, na który składają się:

pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2013 roku na spłatę zobo-
wiązań SP ZOZ w Łasku - 10 558 243 zł

kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na spłatę zobowiązań szpi-
tala przejętych wobec firmy MW Trade S.A. - 1 515 000 zł

zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez powiat łaski wo-
bec firmy PKO BP (poprzednio Nordea Bank S.A.) do spłaty w latach  
2019-2020 - 229 584 zł

• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 
    14 273 501 zł 35,48%
• drogi publiczne powiatowe 
 (w tym majątkowe    4 576 462 zł         tj. 68%)  
      6 718 980 zł 16,70%
• administracja publiczna    7 773 278 zł 19,31%
• pomoc społeczna, rodzina 
  i pozostałe zadania polityki społecznej 
      4 243 100 zł 10,54%
• bezpieczeństwo publiczne   3 838 220 zł   9,54%
• ochrona zdrowia    1 338 055 zł   3,32%
• gospodarka mieszkaniowa      222 220 zł   0,55%
• obsługa długu         415 184 zł   1,03%
• działalność usługowa       394 278 zł   0,98%
• rezerwy        616 333 zł   1,53%
• nieodpłatna pomoc prawna      125 208 zł   0,31%
• pozostałe wydatki       286 460 zł   0,71%
  Razem                40 244 817 zł    100%

Starostwo Powiatowe w Łasku przypomina 
o obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntów Skarbu Państwa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd nie ma obowiąz-
ku informować o wysokości opłaty, jeżeli nie ulega ona zmianie. 
Informację o opłacie wysyła się tylko wówczas, gdy następuje aktu-
alizacja (zmiana) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów.

Opłatę w wysokości wynikającej z ostatniego powiadomienia 
otrzymanego z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Łasku należy dokonywać bez dodatkowego we-
zwania do 31 marca każdego roku na rachunek bankowy: Bank 
Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask 02 9263 0000 0517 2451 200
5 0001.
       
  M.L.

Odnosząc dług do planowanych dochodów na 2018 r. w kwocie 
42 478 737 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zo-
bowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na 
poziomie 28,42%. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2018 
roku stanowi 0,98%, przy dopuszczalnym wskaźniku 14,42%. Również 
wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli spłaty kredytu i pożyczki powiatu 
łaskiego, są zachowane w latach następnych objętych Wieloletnią Pro-
gnozą Finansową Powiatu Łaskiego, do 2028 roku, czyli daty spłaty po-
życzki z budżetu państwa zaciągniętej na spłatę długu po szpitalu. 

W latach 2018-2028 spełniona została zasada z art. 242 ustawy o fi-
nansach publicznych – czyli prognozowane dochody bieżące są wyższe 
od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone prze-
jęte zobowiązania zaliczane do długu oraz raty kredytu i pożyczki z bu-
dżetu państwa. Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu w 2018 r. 
i w kolejnych latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postę-
powania naprawczego oraz postanowienia wynikające z umowy pożycz-
ki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem 
łaskim. Pomimo realizacji programu naprawczego w 2018 r. na inwesty-
cje przeznaczono ponad 6 mln zł. 

Projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na wszystkich komi-
sjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną RIO w Ło-
dzi, co potwierdza uchwała nr I/172/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w spra-
wie opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu łaskiego na 2018 rok. 
Również wpłynęła pozytywna opinia RIO w Łodzi w zakresie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej wyrażona w uchwale nr I/171/2017 z dnia  
29 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
budżetu powiatu łaskiego. 

RIO w Łodzi także pozytywnie zaopiniowała prawidłowość progno-
zy kwoty długu powiatu łaskiego na lata 2018-2028 o czym informuje 
w Uchwale nr I/24/2018 z dnia 5.02.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej 
prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorial-
nego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opi-
nii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego powiatu 
łaskiego. 

Dorota Cieślak 
skarbnik powiatu

PrzyPomnienie o obowiązku 
dokonywania wPłat 

1.
.

2.
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Mając na uwadze dobro pacjentów, SPZPOZ zakontraktował wyżej 
wymienione świadczenia z NFZ na okres 5 lat (od dnia 1.10.2017 r.) 
i z powodzeniem rozszerzył swe usługi rehabilitacyjne w ramach zawar-
tej umowy. Na podstawie skierowań z poradni specjalistycznych jak rów-
nież od lekarza medycyny rodzinnej - pacjenci mogą skorzystać z nastę-
pujących zabiegów fizjoterapeutycznych:

na Rehabilitację do buczku
Za prawie 1 milion złotych Urząd Gminy w Buczku rozbudował (na przełomie sierpnia i września 
ubiegłego roku) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w  tej miejscowości, 
uruchamiając dla pacjentów w pełni wyposażoną nową część budynku z przeznaczeniem na usługi 
zdrowotne z zakresu: rehabilitacji ambulatoryjnej (zabiegi rehabilitacyjne), poradni lekarza 
rehabilitacji, jak również poradni pediatrycznej dla dzieci zdrowych. 

Za 1 mln zł rozbudowano ośrodek zdrowia

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą rozpoczęły się prace przy 
przebudowie drogi gminnej Malenia - Sowińce - Grzeszyn. Koszt in-
westycji wynosi 2 182 311,84 zł brutto. Na zadanie to gmina otrzyma 
dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi na lata 2014-2020 w kwocie 1 612992,00 zł. Ter-
min zakończenia prac przewidywany jest do 31.05.2018 r.

Przebudowa drogi gminnej zakłada poszerzenie jezdni bitumicznej do 
szerokości 5.3 m na długości 3,3865 km, wykonanie poboczy oraz czę-
ściowe odmulenie rowów przydrożnych. Na istniejącej nawierzchni bitu-
micznej jezdnia zostanie wzmocniona dodatkowymi warstwami bitumicz-
nymi z betonu asfaltowego. Na poszerzeniach jezdni wykonana zostanie 
pełna konstrukcja nawierzchni, tj. podbudowa z kruszywa łamanego, oraz 
2 warstwy z betonu asfaltowego wiążąca i ścieralna. W obrębie skrzy-
żowania w miejscowości Sowińce powstaną dwie zatoki autobusowe 
z bezpiecznymi dojściami w postaci chodnika dla dzieci dojeżdżających 

R u s z ył a  p R z e b u d o wa  d R o g i  g m i n n e j 
m a l e n i a  -  s o w i ń c e  -  g R z e s z yn

do szkoły i innych użytkowników komunikacji autobusowej. Przebudo-
wa drogi wiąże się z wykonaniem remontu trzech przepustów rurowych 
i wyznaczeniem pasa dla ruchu pieszo - rowerowego. Wykonane prace 
modernizacyjne i nowe oznakowanie w znacznym stopniu poprawią bez-
pieczeństwo użytkowników drogi. Na czas budowy wprowadzone zosta-
ło oznakowanie objazdów w kierunku Buczku i Gucina. Prosimy użyt-
kowników drogi o ich przestrzeganie. Z uwagi na remont przepustów na 
odcinku Sowińce - Grzeszyn nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu tego 
odcinka drogi na okres od 12.02.2018 r. do dnia 22.04.2018 r. Zapew-
niony będzie dojazd docelowy dla mieszkańców wsi Malenia Strupiny 
i Sowińce wytyczonymi objazdami.

Przepraszamy użytkowników drogi za powstałe niedogodności  
i liczymy na wyrozumiałość. 
      W.Sz.

gabinet kinezyterapii
ćwiczenia przyrządowe (ugul, 
                       rotory, wyciągi)
ćwiczenia indywidualne  

                                   z pacjentem
gimnastyka korekcyjna
gabinet fizykoterapii 
światłolecznictwo
ciepłolecznictwo - miejscowe  

           okłady z parafiny
elektroterapia
laseroterapia
ultradźwięki 
pole magnetyczne
diatermia krótkofalowa
krioterapia – ciekły azot
mechaniczny drenaż  

    limfatyczny

gabinet hydroterapii 
wirówka kończyn górnych
wirówka kończyn dolnych
wanna do hydromasażu
gabinet masażu 

Porady lekarza rehabilitacji 
odbywają się w każdy wtorek, 
czwartek i sobotę w wyznaczo-
nych godzinach. Badania pro-
filaktyczne, przesiewowe oraz 
szczepienia ochronne dla dzieci 
zdrowych odbywają się w śro-
dy i czwartki po wcześniejszym 
uzgodnieniu w rejestracji przy-
chodni. 
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Zimowiska sfinansowane zostały głównie ze środków Fundu-
szu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w części ze 
środków budżetowych gminy Buczek i opłat rodziców. Organizatorem 
wyjazdu był Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolni-
ków w Warszawie. 

 Związek zagwarantował bardzo dobre warunki lokalowe (poko-
je 2-4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), opiekę wychowawczą, 
pielęgniarską, ubezpieczenie, salę gier i zabaw ze stołem tenisowym, 
bilardem i „piłkarzykami”, salę dyskotekową, a przede wszystkim wy-
śmienite jedzenie.

Podczas pobytu uczestnicy zimowiska realizowali także ciekawy 
program wychowawczy uwzględniający aktywny wypoczynek. Przewi-
dziano też kilka wycieczek krajoznawczych. Największą popularnością 
cieszył się wyjazd do aquaparku, kręgielni, na lodowisko w Zakopanem, 
a także zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, zjazdy z Gubałówki na 
pontonach i tzw. „ góralski ślizg” na sztucznym torze.

Stałym punktem spacerów były Krupówki, gdzie wszyscy  zamienili 
swoje kieszonkowe na pamiątki dla siebie i najbliższych. Nie mogło też 
zabraknąć wycieczek, choćby do Doliny Strążyskiej, do Kuźnic, kolejką 
na Gubałówkę, na Krzeptówki, do Jaszczurówki, do zabytkowego ko-
ściółka i na cmentarz na Pęksowym Brzyzku. 

Pobyt w górach poprzedził konkurs skoków w Zakopanem, ale mło-
dzież chętnie zwiedziła obiekty sportowe COS z kompleksem skoczni 
narciarskich. Ciekawym doświadczeniem w obcowaniu z przyrodą ta-
trzańską był też pokaz multimedialny w technice 3D najciekawszych 
szlaków, fauny i flory tatrzańskiej.

Niezapomniane wrażenia przyniósł wszystkim góralski kulig zakoń-
czony pieczeniem kiełbasek, a ponadto zjazdy na „jabłuszkach” i san-
kach, a także wiele gier i zabaw integracyjnych: „Konkurs stroi kolonij-

zimowisKo w BiaŁym dunajcu

Program Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności  realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

Słodki 
Smak tradycji

Celem imprezy było zwiększenie aktywności społeczności lokalnej 
oraz zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami sołectwa. Podczas im-
prezy uczestnicy przypominali sobie różne zabawy andrzejkowe z dzie-
ciństwa, np. najpopularniejszą wróżbę andrzejkową, czyli lanie wosku 
przez dziurkę od klucza i odgadywanie kształtów jego cieni. Uczestnicy 
dzielili się również pomysłami na nowe atrakcje, np. kwiatową wróżbę 
andrzejkową czy andrzejkowe ciasteczka z wróżbą. 

Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie Jadwi-
ga Ratajczyk dokonała podsumowania realizowanego projektu oraz go-
rąco podziękowała wszystkim uczestnikom. Członkinie SGW przygoto-
wały smaczne menu dla wszystkich uczestników imprezy integracyjnej. 
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zaplanowali podobne 
imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa wszystkich grup wieko-
wych. Jest duże zainteresowanie takimi spotkaniami, w których mło-
dzież i osoby starsze mogą spędzać wspólnie czas i organizować różne-
go rodzaju zajęcia.

Ferie to okres odpoczynku od nauki. Wzorem lat ubiegłych 
również w tym roku od 29 stycznia do 7 lutego w czasie ferii 
zimowych 15 uczniów z gminy Buczek wyjechało na 10 dni 
w góry. Celem podróży była urocza miejscowość Biały Dunajec, 
gdzie w ośrodku „Bernadeta” dzieci spędziły pełne atrakcji ferie.

nych”, taneczne zabawy z układami choreograficznymi, filmy, wieczorne 
dyskoteki itp. 

Nieco problemów zdrowotnych nastręczyła zmienna pogoda,  
ale oprócz katarów i sporadycznego bólu gardła nie zanotowano innych 
niedyspozycji zdrowotnych. Z dziećmi, które ze względów zdrowotnych 
nie mogły wziąć udziału w wycieczkach, realizowano zajęcia w ośrodku. 
Wiele dzieci po raz pierwszy było w górach

W pamięci wszystkich pozostaną cudne krajobrazy zimowych Tatr. 
Na uczestników zimowisk po powrocie oczekiwali stęsknieni rodzice, 
którzy bardzo cieszyli się z powrotu dzieci i z tego, że wszyscy wrócili 
zdrowi.

Należy dodać, że od kilku lat głównym inicjatorem wyjazdów dzieci 
z rodzin rolniczych z naszej gminy, zarówno w okresie zimowym jak 
i letnim, jest wójt gminy Bronisław Węglewski. Duże podziękowania na-
leżą się też prezesowi Krajowemu Związku Zawodowego Centrum Na-
rodowe Młodych Rolników Tomaszowi Łukomskiemu i dyrektor Marii 
Kubiak za wzorowe przygotowanie organizacyjne zimowisk. 

 
      A.Z.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie na 
zakończenie realizowanego projektu pn. „Słodki smak tradycji” 
zorganizowało imprezę integracyjną „Andrzejki”. Wzieło w niej 
udział 38 osób w różnym wieku - od 10 lat do 75 lat, mieszkańcy 
sołectwa Bachorzyn wraz z sołtysem Mieczysławem Grabarzem, 
mieszkańcy gminy Buczek. 
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zimowisKo w BiaŁym dunajcu

W gminie Buczek wszystkie jednostki 
OSP są dobrze wyposażone w sprzęt ratow-
niczy i pojazdy, a po zakończeniu rozbudowy 
strażnicy w roku 2018 w Woli Buczkowskiej - 
również baza lokalowa osiągnie wszędzie wy-
soki standard. 

W okresie przedświątecznym nowocze-
sny lekki samochód pożarniczy marki FORD 

OSP W CZESTKOWIE 
MA NOWY SAMOChóD

TRANSIT trafił do OSP w Czestkowie. Wóz 
strażacki jest owocem starań druhów z Czest-
kowa, ale również wójta Bronisława Wę-
glewskiego, który nie tylko znalazł w budże-
cie gminy 180.000 zł, ale zaangażował się 
osobiście w pomoc w pozyskaniu środków 
zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Z bezpieczeństwem jest podobnie jak ze zdrowiem, wartość jego dostrzegamy dopiero 
wtedy, gdy nam go brakuje. W zapewnieniu bezpieczeństwa naszego mienia, zdrowia, 
a czasem życia ważną rolę odgrywają strażacy. Oni są często pierwsi podczas wypadków 
drogowych, niezastąpieni podczas pożarów. Należy jednak dodać, że jednostki straży 
zarówno państwowej, jak i ochotniczej, by mogły osiągnąć gotowość bojową muszą 
być wyposażone w odpowiedni, nowoczesny sprzęt. W dużym stopniu spoczywa to na 
barkach samorządów. 

W dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 14 w Urzędzie Gminy w Buczku 
w obecności marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, człon-
ka Zarządu Jolanty Zięby-Gzik oraz zastępcy dyrektora Departamentu 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Włodzimierza Wojtaszka odby-
ło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów 
w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oprócz gminy 

p o d p i s a n o 
u m o w y

w Łodzi - 71.000 zł oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji - 97.000 zł. Za 
kwotę 348.000 zł zakupiono więc lekki samo-
chód  ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na  
wodę o pojemności 1000 l i agregatem wyso-
kociśnieniowym. 

Ponadto w wyposażeniu pojazdu znajduje 
się dodatkowo drabina (d 9), pilarka do cięcia 
stali i betonu Stihl, motopompa Tohatsu, moto-
pompa pływająca Honda, motopompa szlamo-
wa, maszt oświetleniowy, a także kompletny 
zestaw ratowniczy R1 z butlą tlenową, wycią-
garka o udźwigu 5 ton i 2 radiotelefony Moto-
rola.    

Jednostka OSP z Czestkowa przed nie-
spełna 2 laty obchodziła jubileusz 100-lecia, 
a inicjatorem jej założenia był Franciszek Bo-
rowiecki. Druhowie dla upamiętnienia zało-
życiela jednostki nazwali wóz strażacki jego 
imieniem. „Franek” już od początku nowego 
2018 r. bierze udział w akcjach ratowniczo-ga-
śniczych, manewrach i zawodach strażackich. 
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
przyczynił się z pewnością do poprawy bez-
pieczeństwa w sołectwie i gminie, a także go-
towości bojowej jednostki, poprawy wyników 
w szkoleniu i zainspiruje młodzież do wstępo-
wania w szeregi OSP. Zakup samochodu za-
powiedziany i obiecany był na 100-leciu OSP, 
obietnicy, jak widać, dotrzymano.

Zarząd OSP Czestków składa serdeczne 
podziękowania sponsorom i darczyńcom za 
wsparcie finansowe w zakupie pojazdu ra-
towniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, 
a szczególnie wójtowi Bronisławowi Węglew-
skiemu i władzom samorządowym Buczku, 
a także WFOŚiGW w Łodzi i MSWiA i ko-
mendantowi KP PSP w Łasku Piotrowi Rudec-
kiemu.        A.Z.

Buczek umowy podpisało 5 innych samorządów: Łask, Kamieńsk, Osja-
ków, Kluki oraz Sulmierzyce. Dzięki pomocy finansowej beneficjenci 
będą mieli możliwość wybudowania nowego lub modernizacji istnieją-
cego targowiska. 

W ramach projektu powstałe targowiska będą miały przestrzeń 
przeznaczoną do sprzedaży w większej części zadaszoną, oświetloną, 
z dostępem do mediów, a większość sprzedawanych produktów będzie 
pochodziła bezpośrednio od rolników, także z certyfikowanych gospo-
darstw ekologicznych. 

Gmina Buczek czuje się wyróżniona faktem, że marszałek wo-
jewództwa łódzkiego Witold Stępień wybrał ją na miejsce podpisania 
umów. Gminy dostały dofinansowania od 400.000 złotych do 1.000.000 
złotych.                    
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Budżet gminy Łask na 2018 rok zakłada dochody w wysokości 
102.999.056,84 zł i jest to wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego na 
2017 rok o około 13,7 mln. Dzięki temu, jak również konsekwentnemu 
zmniejszaniu zadłużenia gminy w latach poprzednich, można było zaplano-
wać w 2018 roku większe, w porównaniu z rokiem poprzednim, wydatki, 
które wyniosą 109.135.142,48 zł. 

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następu-
jąco:

- dochody majątkowe w kwocie 6.843.170,75 zł,
- dochody bieżące w kwocie 96.155.886,09 zł.
Wśród największych kwotowo dochodów pozyskanych ze źródeł ze-

wnętrznych, należą:

- Modernizacja transportu publicznego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach 
umowy zawarta z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - 4.017.157,75 zł

- Budowa systemu informacyjno - komunikacyjnego w gminie Łask. 
Projekt realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 119.000,00 zł

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowa-
nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON) - 18.000,00 zł

- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomoder-
nizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu” - 623.877,00 zł

 - Dotacja z NFOŚiGW na zadanie „Poprawa jakości środowiska poprzez 
rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” - 1.336.656,95 zł

 - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Program ograniczania 
niskiej emisji w Łasku” - 685.160,00 zł

- Dotacja ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Wykonanie 
badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ra-
mach zadania „Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi” - 196.000,00 zł.

Wydatki gminy na 2018 rok ustalono w łącznej kwocie 109.135.142,48 zł,  
w tym wydatki majątkowe - 21.476.209,56 zł oraz wydatki bieżące - 
87.658.932,92 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 19,67% wydatków ogółem.

W  ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuacje zadań 
rozpoczętych w latach poprzednich, jak również wiele zadań jednorocznych, 
a także zadania dla których rok 2018 stanie się początkiem realizacji w trybie 
kilkuletnim. Są to m.in.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - 500.000,00 zł
W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w Gorczy-

nie o długości ok. 1150 m. W dniu 15.09.2017 r. zawarta została umowa 
na realizację I etapu kanalizacji w Gorczynie na kwotę 949 000,00 zł. Wy-
konawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„EKOINŻBUD” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Termin realizacji 
określono do 30.06.2018 r.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice 
- 240.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej z przyłączami. 

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask - 200.000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej o długości ok. 4200 m 
w miejscowościach Aleksandrówek i Rokitnica oraz częściowe wykonanie 
wodociągu.

Środki w kwocie 65.000 zł zostaną przeznaczone na: pomoc finansową 
na rzecz województwa łódzkiego na prace przygotowawcze związane z prze-

P R Z YJ ę T O  b u D Ż E T  N A  2 0 1 8  R O K
Na sesji Rady Miejskiej w Łasku w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwalono budżet gminy Łask na rok 
2018 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028.

budową drogi wojewódzkiej nr 482 - ul. Warszawska w Łasku - 20.000,00 zł, 
a także pomoc finansową na prace przygotowawcze związane z rozbudową 
drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Łask - Gorczyn - 45.000,00 zł

Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie - 19.100,00 zł
W ramach zadania planuje się zakończenie procesu projektowania prze-

budowy drogi gminnej we wsi Budy Stryjewskie na odcinku (ok. 750 m). 
Budowa drogi w Orchowie - 1.000.000,00 zł
W ramach zadania przewiduje się budowę drogi gminnej od skrzyżowa-

nia z drogą gminną do torów kolejowych (877 m) oraz włączenie do drogi 
wojewódzkiej przy Domu Ludowym w Orchowie.

Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz - 60.000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi gminnej (ok. 2000 m). 
Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Kiki - 15.440,00 zł
Obejmuje zakończenie procesu projektowania przebudowy drogi gmin-

nej w obrębie Wrzeszczewice Skrejnia (ok. 1600 m).
Przebudowa drogi gminnej w Karszewie - 12.760,00 zł
Obejmuje zakończenie procesu projektowania jednego z odcinków drogi 

(ok. 1000 m). 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin - 30.000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej 

(ok. 920 m)
Przebudowa drogi gminnej w Borszewicach - 400.000,00 zł
Planuje się przebudowę drogi we wsi Borszewice Cmentarne (ok. 700 m).
Przebudowa drogi gminnej Wola Bałucka - Orchów - 600.000,00 zł
Planuje się przebudowę drogi tj. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu 

na odcinku ok. 1,0 km, od przejazdu kolejowego w m. Orchów do granicy 
m. Wola Bałucka.

Przebudowa drogi gminnej w Kopyści - 8.900,00 zł
Planuje się zakończenie projektowania przebudowy drogi na odcinku  

ok. 970 m.
Przebudowa drogi gminnej w Kopyści - 650.000,00 zł
Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Planowana jest przebudowa 

drogi, roboty budowlane wykona firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk 
Spółka Jawna z siedzibą Porszewice 31, na kwotę 2.067.000,77 zł. 

Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie - 30.000,00 zł
Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 

(ok. 940 m).
Przebudowa drogi gminnej w Rokitnicy - 41.230,00 zł
Zakończenie projektowania przebudowy drogi (ok. 3000 m).
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów - 30.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi (ok. 960 m).
Przebudowa drogi gminnej w Zielęcicach - 630.800,00 zł
Zakończenie projektowania oraz przebudowa drogi (ok. 1,6 km).
Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach - 25.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Jastrzębiej  

(ok. 370 m). 
Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku - 1.230.000,00 zł
Zakończenie projektowania oraz przebudowa ulicy (ok. 600 m).
Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Łasku (Kolumna) - 660.000,00 zł
Przebudowa na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Piotrkowskiej.
Przebudowa ul. Tylnej w Łasku - 700.000,00 zł
Przebudowa ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Łasku (Kolumna) 

- 30.000,00 zł
Zakończenie projektowania przebudowy ul. Lipowej w zakresie budo-

wy zatoki postojowej, przebudowy ul. Rolniczej (ok. 445 m), przebudowy  
ul. Brzozowej (ok. 150 m).

Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie - 60.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Łącznej i Dolnej 

(ok. 400 m). 
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Łasku - 1.500.000,00 zł
Przebudowa ulicy (341 m), budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu, 

budowa ścieżki rowerowej.
Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym - 200.000,00 zł
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Przebudowa ulicy (ok. 580 m).
Przebudowa drogi wewnętrznej w Anielinie - 10.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczy przebudowy (ok. 200 m).
Przebudowa pasażu pomiędzy ulicą 9 Maja i ulicą Polną w Łasku - 

100.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej i  przebudowa ciągów pieszych.
Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie - 300.000,00 zł
Przebudowa ulicy (ok. 250 m).
Budowa stacji rowerowych w gminie Łask w ramach projektu „Integra-

cja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów 
przesiadkowych w województwie łódzkim” - 230.000,00 zł

Gmina przystąpiła do wspomnianego projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ra-
mach projektu ma powstać 6 stacji rowerowych 12-stanowiskowych, z któ-
rych będzie można wypożyczyć jeden z 48 rowerów.

Lokalizacja stacji rowerowych 12 stanowiskowych w Łasku:  
1. ul. Jana Pawła II, przy Targowisku, 2. ul. Zielona, niedaleko dworca PKS,  
3. ul. Szkolna, przy Orliku, 4. ul. Berlinga, naprzeciw Targowiska, 5. ul. Lipo-
wa przy Orliku, 6. Pl. Szarych Szeregów.

Modernizacja transportu publicznego - 5.813.063,56 zł
Realizacja zadania w latach 2017-2020. Zakres zadania obejmuje zakup 

14 szt. autobusów na ekopaliwo, przebudowę ul. Szkolnej w Łasku, prze-
budowę ul. Sikorkowej we Wronowicach, przebudowę ul. Orlej we Wrono-
wicach, punkt przesiadkowy przy ZKM, zakup i montaż 26 wiat przystan-
kowych, budowę trzech zatok autobusowych przy drogach utwardzonych, 
przebudowę drogi powiatowej - ul. Lutomierska w Łasku w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej, budowę punktu przesiadkowego w obrębie dworca PKP 
w Kolumnie oraz zakup i montaż 4 dynamicznych tablic informacji pasażer-
skiej.

Modernizacja wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Ła-
sku - 75.000,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego obejmującego rozebranie murków 
przed wejściem, remont zadaszenia wraz z kolumnami, wymianę drzwi wej-
ściowych do budynku z panelami bocznymi oraz wymianę nawierzchni przed 
wejściem.

Przebudowa sanitariatu damskiego na III piętrze budynku dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie - osoby 
niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” - 23.000,00 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON (18.000,00 zł). Planuje 
się dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask - 
136.530,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W 2018 r. nastąpi wdroże-
nie systemu udostępniania informacji przestrzennej oraz wdrożenie systemu 
komunikacji z mieszkańcami.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu - 
1.850.000,00 zł

Planuje się m.in. remont dachów, kominów i instalacji odgromowej, 
wymianę stolarki zewnętrznej: okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian ze-
wnętrznych i połaci dachów, wykonanie pochylni dla osób niepełnospraw-
nych. Wykonawcą robót jest firma F.H.U.„BUD-GIPS” Zbigniew Borek 
z siedzibą w Luciejowie. Termin realizacji - do 31.08.2018 r.

Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ła-
sku przy ul. Lutomierskiej - 200.000,00 zł

Kontynuacja robót budowlanych.
Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kd W4, W9, W10 - 

260.000,00 zł
Planuje się instalację urządzeń podczyszczających na wylotach kanali-

zacji deszczowej.
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego – 195.000,00 zł - 

termin realizacji określono do dnia 31.05.2018 r.
Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej 

w Łasku – 519.626,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2018. 

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograni-
czania Niskiej Emisji - 685.160,00 zł

Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi umowę o  dofinansowanie w formie dotacji wymia-
ny źródeł ciepła na terenie posesji zlokalizowanych na terenie miasta Łask. Łącz-
na kwota dotacji wynosi 904.320,00 zł, w tym w 2018 roku - 685.160,00 zł.  
Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności 
pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują zna-
czące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych 
zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powie-
trza. W ramach przedsięwzięcia zostanie dokonana likwidacja i modernizacja 
lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Łask w budynkach mieszkalnych 
osób fizycznych oraz budynku wielorodzinnym należącym do Wspólnoty 
Mieszkaniowej, w której mieszkańcy mają indywidualne piece.

Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej - 100.000,00 zł
Budowa linii oświetlenia ulicznego o dł. ok 330 m (17 opraw oświetle-

niowych).
Budowa oświetlenia w miejscowości Łopatki - 40.000,00 zł
Planuje się opracowanie dokumentacji i montaż 2 słupów oświetlenio-

wych z oprawą solarno-hybrydową.
Budowa oświetlenia w miejscowości Wronowice - 25.000,00 zł
Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Budowa oświetlenia uliczne-

go na odcinku ok. 540 m, na kwotę 72 570,00 zł. Termin realizacji - do dnia 
10.01.2018 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostro-
wie - 500.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitar-
nej w Ostrowie i Woli Łaskiej (ok. 1210 m).

Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi - 245.000,00 zł
W 2018 r. planowane jest zakończenie badań i ekspertyz w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższe badania zakończą się 
w maju 2018 r. i posłużą do uzyskania decyzji środowiskowej. Na badania 
gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi.

Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w  Kolumnie. 
Na ten cel pozyskano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wy-

skości 536.092,00 zł
Budowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Rodu Łaskich w Łasku - 

110.000,00 zł
Budowa placu zabaw w Wiewiórczynie (przy SP) - 120.000,00 zł
Budowa siłowni zewnętrznych w Łasku – 140.600,00 zł
Planuje się budowę 5 siłowni (Łask przy ŁDK, na os. Mickiewicza, na os. 

Przylesie przy Orliku, w Kolumnie przy ZSO, w Orchowie przy skateparku).

Stan długu gminy Łask na początku 2018 roku wynosił 10 702 293,24 zł 
co stanowi 10,39% planowanych dochodów. Nie jest więc ono wysokie i po-
zwala na bezpieczne planowanie dochodów i wydatków w kolejnych latach, 
a także możliwości pozyskania środków unijnych.

Budżet gminy jest planem finansowym uchwalanym na rok kalenda-
rzowy. Nie oznacza to, że kwoty przyjęte w pierwotnej uchwale nie ule-
gają zmianie. W ciągu roku w toku wykonywaniu zadań ulega on różnym 
zmianom po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany następują z powodu 
otrzymania dodatkowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów i z tego 
powodu można zwiększyć wydatki, zmiany następują również między po-
szczególnymi grupami wydatków, choćby z powodu uzyskania oszczędności 
w wyniku przetargów publicznych, czy zmiany zakresu projektów. Należy 
więc traktować przyjęte kwoty jako wyjściowe określające poziom planowa-
nych dochodów i wydatków, ale także możliwe do zmiany tak samo w górę 
jak i w dół.

Szczegółowe dane budżetu gminy Łask na rok 2018 można pozyskać na 
stronie www.lask.pl

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask
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Tak było i tym razem, wśród gości strażaków z Komendy Powiato-
wej PSP byli m.in.: zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi 
st. bryg. Marek Jankowski, starosta łaski Teresa Wesołowska, przewodni-
czący Rady Powiatu Marek Aulak, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
i sekretarz gminy Buczek Zenona Romankiewicz, a także nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kolumna Adam Pewniak.

Jaki był miniony rok dla strażaków? - Bardzo pracowity, głównie za 
przyczyną huraganu w miesiącu sierpniu oraz orkanu „Ksawery” w paź-
dzierniku, które spowodowały bardzo dużo zniszczeń i strat. Ogółem 
w 2017 roku odnotowaliśmy 1219 zdarzeń, z czego aż 445 to miejscowe 
zagrożenia dotyczące silnych wiatrów. Należy w tym momencie wspo-
mnieć, że ogólna ilość zdarzeń w minionym roku jest największa od kil-
kudziesięciu lat - mówił komendant powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki.

W minionym roku o prawie 60 proc. więcej odnotowano zdarzeń 
w porównaniu z 2016 r., przybyło także fałszywych alarmów. Te ostatnie 
to czasami alarmy w tzw. dobrej wierze, zatem można je usprawiedliwić, 
inne angażują czas i siły strażaków, gdy w tym samym czasie mogą oni 
być potrzebni w akcji ratującej czyjeś życie.

Choć nie był to rok łatwy, nie brakowało i optymistycznych ak-
centów wynikających m.in. modernizacji i remontów, a także zakupu  

Strażacy podSumowali 2017 r.

dodatkowego nowoczesnego sprzętu, np. prądownic, kamery termowizyj-
nej czy samochodu operacyjnego, doposażono też siłownię w KP PSP 
w celu utrzymania w  wysokiej sprawności strażaków. Na wysokim po-
ziomie stała także działalność kontrolno-rozpoznawcza, o której mówił 
zastępca komendanta powiatowego bryg. Piotr Cały. Na uwagę zasługuje 
też dobra współpraca z jednostkami OSP, które dysponują coraz nowo-
cześniejszym sprzętem ratowniczym - w powiecie działają 43 takie jed-
nostki, posiadają łącznie 70 pojazdów.

- Zawsze jesteście z nami samorządowcami - stwierdziła starosta  
T. Wesołowska. Wysoko oceniła ofiarną pracę strażaków, dziękując im 
jednocześnie za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców 
i spieszenie z pomocą w każdej trudnej sytuacji. Podziękowała jednocze-
śnie za szkolenie pracowników Starostwa i za próbne ćwiczenia oraz alar-
my. – Jesteście, pomagacie – dziękuję za to pięknie PSP, ale i wszystkim 
ochotnikom z OSP. Na was zawsze można liczyć! 

O minionym roku w województwie mówił z kolei zastępca komen-
danta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski. Zmienia 
się charakter działania strażaków - pożary stanowiły tylko 20 proc. zda-
rzeń, reszta to tzw. miejscowe zagrożenia. Niestety przybyło ofiar śmier-
telnych (42 w województwie). Wiele ciepłych słów padło pod adresem 

PSP w Łasku, a także strażaków ochotników z tego powiatu. - OSP są 
naszym sprawdzonym partnerem - stwierdził zastępca komendanta wo-
jewódzkiego PSP. Zapowiedział jednocześnie kolejną pomoc związaną 
z doposażeniem strażaków w nowoczesny sprzęt.

Jakie zadania stoją przed strażakami w 2018 roku? Komendant Ru-
decki mówił na ten temat sporo, ale zamierzenia te można zawrzeć w kil-
ku punktach: pozyskanie lekkiego pojazdu, profilaktyka dzieci i młodzie-
ży oraz modernizacja powiatowego stanowiska kierowania. 

Spotkanie w KP PSP było dobrą okazją nie tylko do pokazania trud-
nej pracy strażaków, ale i ukazania wielkiego problemu, jakim jest za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Łasku i powiatu. Świetny 
pokaz multimedialny jeszcze raz przypomniał wspomniane problemy,  
ale też ukazał dramaturgię akcji ratowniczych z udziałem strażaków.

Po zakończeniu wspomnianego spotkania, przed strażnicą PSP od-
było się uroczyste przekazanie strażakom nowego lekkiego pojazdu 
rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyściciel sfinansowanego 
w znacznej części przez gminy powiatu łaskiego i przedsiębiorców oraz 
WFOŚiGW w Łodzi (patrz: zdjęcie na str. 3).

(PO)

- Wasza służba budzi szacunek społeczeństwa - tak swoją wypowiedź na temat podsumowania ubiegłego roku w pracy łaskich strażaków 
z PSP podsumował burmistrz Gabriel Szkudlarek. Takie spotkania sumujące to już wieloletnia tradycja. Uczestniczą w nich zwykle 
przedstawiciele gospodarzy miasta i powiatu oraz gmin, a także druhowie z OSP. 

to był baRdzo pR acowity Rok
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Pretekstem spotkania w kolumnieńskiej szkole było zamknięcie 
wystawy ukazującej zarówno wspomnianą architekturę letniskową,  
jak i prace pomiarowe oraz inwentaryzacyjne. To plon kilkuletnich prac 
wykonywanych przez studentów. Wojciech Pardała z PŁ powiedział,  
że tego typu działania będą kontynuowane także w roku bieżącym. 

Jak stwierdziła dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie 
Halina Wawrzyniak-Licha, ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, bo odsłaniała rąbka tajemnicy i pokazywała frag-
ment czegoś, co przez dziesięciolecia było niedoceniane, a jednocześnie 
bliskie wielu mieszkańcom, szczególnie tym żyjącym w tych domach. 
Wystawę oglądali zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.

Dziś wiele dawnych domów letniskowych jest w złym stanie tech-
nicznym i wymaga gruntownego remontu. Uświadomiły to wspomniane 
prace inwentaryzacyjne i pomiarowe studentów. Dlatego w 2016 roku 
temat podjął samorząd, przygotowując wnioski na dofinansowanie re-
waloryzacji dawnych willi letniskowych. Na razie Urząd Marszałkowski 
w Łodzi nie zapewnił środków na remonty, ale - jak potwierdziła zastęp-
czyni burmistrza Łasku Janina Kosman - jest jeszcze szansa na finanso-
we wsparcie Kolumny, m.in. ze środków rezerwowych. 

Prace wykonane przez studentów Wydziału Budownictwa, Architek-
tury i Inżynierii Środowiska PŁ prezentują się imponująco. Bez opraco-
wań będących plonem tych działań studentów nie byłoby szans na ubie-
ganie się o środki na rewitalizację - mówi zastępca burmistrza Łasku 
Janina Kosman. Podkreśla jednocześnie, że plon prac inwentaryzacyj-
nych i pomiarowych pozwolił poznać przedwojenną architekturę drew-
nianą Kolumny i docenić ją. Studenci odegrali też olbrzymią rolę w dzia-

W YS TAWA O DAW N E J KO Lu M N I E
Do tego tematu wracamy po raz kolejny. Dotyczy on drewnianej architektury Kolumny z okresu 
międzywojennego, która dzięki pracom inwentaryzacyjnym studentów Politechniki Łódzkiej zyskała już 
należytą rangę i być może uratowana zostanie dla przyszłych pokoleń.

łalności uświadamiającej, wielu mieszkańców Kolumny zrozumiało,  
że drewniana architektura z okresu międzywojennego zasługuje na lepsze 
traktowanie niż dotąd. Jak mówiono, młodzi ludzie obudzili olbrzymie 
pokłady miłości do Kolumny, czego wyrazem było m.in. duże zaintereso-
wanie ze strony mieszkańców prowadzonymi badaniami, a także udziela-
nie młodym ludziom wszechstronnej pomocy…

Na wspomnianej wystawie znalazły się też prace plastyczne dzieci, 
będące plonem warsztatów prowadzonych przez studentów. To dodatko-
wy zysk z wielkiej akcji ratowania i promocji Kolumny. 

Wystawa trafi teraz do łaskiego muzeum, gdzie będzie ją można oglą-
dać. Dodajmy jeszcze, że towarzyszą jej dwie niewielkie książeczki uka-
zujące fenomen miasta ogrodu Kolumny i prace inwentaryzacyjne oraz 
pomiarowe wykonywane przez studentów PŁ. 

(p)
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Drugi tydzień miał charakter detektywistyczny, dzieci nauczyły się 
łamania szyfrów, odgadywały zagadki. Odwiedzili nas policjanci z wy-
działu kryminalnego łaskiej Komendy Powiatowej Policji i pokazali 
dzieciom jak zbiera się odciski palców. Uczestnicy zajęć zwiedzili Mu-
zeum Historii Łasku, skarbiec w kolegiacie, wzięli udział w warsztatach 
i zawodach modelarskich. Wyjątkową atrakcją był pokaz robienia pizzy 
oraz nauka jazdy na rolkach.
   Sylwia Zbijewska

Feriowanie z biblioteką dobiegło końca. Był to czas nie tylko zaba-
wy, ale i wycieczek śladami lokalnej historii. Na wyprawę po kolegiacie 
i skarbcu znalazło się sporo chętnych. Strome, kręte schody prowadzące 
do skarbca, XVI-wieczne księgi, kolekcje srebrnych monet, i całe jego 

Feriowanie to już hiStoria…
Ferie zimowe w Łaskim Domu Kultury przebiegały w tym 
roku pod znakiem podróży i zagadek detektywistycznych. 
W pierwszym tygodniu dzieci zwiedziły egipt i Grecję, a nawet 
wyleciały w kosmos. Codziennie brały udział w zajęciach 
przyrodniczo-edukacyjnych, eksperymentowały i świetnie się 
bawiły. Dowiedziały się jak zrobić tęczę, ciepły śnieg i magiczną 
ciecz. Powstały nowe przyjaźnie i super wspomnienia. Pierwszy 
turnus dzieci zakończyły wielką cepeliadą. 

Grupa II (4-5 latki) pod kierunkiem wy-
chowawczyń Kamili Wesołej i Renaty Ko-
necznej, przygotowała przedstawienie teatral-
ne do znanej bajki „Kopciuszek”. Miało ono 
charakter opowieści muzycznej. W bogatej 
oprawie muzycznej znalazły się utwory bliskie 
sercom dziadków. 

Wśród utworów znalazły się m.in.: „Wiel-
ka miłość” Seweryna Krajewskiego”, „Szukaj 
mnie” Edyty Geppert, „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą” Eugeniusza Bodo, „Serduszko puka 
w rytmie cza-cza” Marii Koterbskiej. 

Oprócz rekwizytów rodem z Kopciuszka, 
czyli karocy i  złotego pantofelka dziadków 
urzekła przepiękna scenografia, a także wy-
tworne stroje dworzan, rycerzy i książąt. Były 
łzy wzruszenia, publiczność skandowała bis, 
a na zakończenie nagrodziła małych aktorów 
gromkimi brawami.             KW, RK

JAK PRAWdzIWY TeATR…
Cóż to był za spektakl! 25 stycznia w Przedszkolu Publicznym nr 6 im. Słoneczko w Łasku odbyła się coroczna 
uroczystość organizowana z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku zorganizowało konkurs plastyczny 
pt. „Bohaterowie baśni i bajek - konkurs na kukiełkę”, przeznaczony dla 
przedszkolaków, ich babć i dziadków. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Wpłynęły 34 prace konkursowe. Jury miało trudne 
zadanie, gdyż prace były bardzo ciekawe, piękne i twórcze. Każda z prac 
została doceniona i nagrodzona. Prace zostały wystawione w holu przed-
szkolnym, gdzie były podziwiane przez babcie i dziadków przybyłych do 
placówki na uroczyste obchody ich święta. 

Organizatorkami konkursu były: Monika Wronka i Beata Becht.
MW

BAśNIoWY 
KonKurs

wyposażenie wywołały u dzieci najwięcej emocji, sprawiły, że poczu-
ły się niczym mali odkrywcy. Kolejny dzień ferii poświęcono lekkiej 
i przyjemnej historycznej edukacji. Dzieci poznały cechy charaktery-
styczne herbów, ich symbolikę, ze szczególnym uwzględnieniem her-
bu Łasku, gmin, powiatu, województwa i kraju. Po części teoretycznej 
uczestnicy przystąpili do wykonania swojego własnego herbu. Niezwy-
kłe zaangażowanie sprawiło, że niemal każde dziecko stworzyło po 2-3 
herby, prezentowane na koniec z niezwykłą dumą i satysfakcją.

W ramach Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, które-
go tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Razem tworzymy lepszy Inter-
net”, przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Łasku, zwraca-
no uwagę dzieci na pozytywne aspekty korzystania z sieci i ich udział 
w tworzeniu wirtualnego świata. Podczas spotkania wraz z policjantka-
mi rozmawialiśmy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 
zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem.

 W czasie tych dziesięciu dni dzieci chętnie odwiedzały łaską 
bibliotekę i dobrze się bawiły. Na pewno ze spotkań tych wyniosły wiele 
ciekawych wrażeń i dużo wiadomości. Celem wspólnych działań było 
zagospodarowanie wolnego czasu i zapewnienie dzieciom zabawy oraz 
wypoczynku. Do zobaczenia za rok! 
fotoreportaż: str. 28
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22 stycznia br. w słoneczne zimowe po-
łudnie zgodnie z tradycją zapoczątkowaną na 
ziemi sędziejowickiej w 2013 r. w  okrągłą 150. 
rocznicę Powstania Styczniowego, uczczono 
pamięć poległych powstańców w bitwie pod 
Sędziejowicami. Podczas uroczystości złożono 
kwiaty i zapalono znicze na mogile powstań-
ców oraz pod pomnikiem pamięci w centrum 
Sędziejowic. Wraz z wójtem gminy Sędziejo-
wice Jerzym Kotarskim i kierownikami jedno-
stek gminnych w uroczystości wzięły udział 
delegacje z pocztami sztandarowymi jednostek 

uczczono pamięć 
powStańców Styczniowych
W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, w Sędziejowicach nie zapomniano o oddaniu hołdu poległym 
powstańcom uczestniczącym w tym największym w XiX wieku zrywie narodowym. W dużym stopniu wpłynęło ono 
na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń, okupione jednak zostało śmiercią kilkudziesięciu tysięcy Polaków. 

OSP, Zarządu Gminnego Związku OSP w Sę-
dziejowicach, ZSO nr 1 w Sędziejowicach, ZS 
w Marzeninie i GBP w Sędziejowicach oraz 
Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, 
a także przedstawiciele partii Prawo i Sprawie-
dliwość z Łasku i Sędziejowic. Dawne zdarze-
nia historyczne w kontekście zwycięskiej sę-
dziejowickiej potyczki z sierpnia 1863 r. przy-
pomniał zebranym wójt Jerzy Kotarski. Po-
dziękował wszystkim uczestnikom, a szczegól-
nie licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej 
i mieszkańcom, za czas poświęcony uczczeniu 
pamięci naszych przodków oraz wzmacnianiu 
tradycji patriotycznych i niepodległościowych 
na ziemi sędziejowickiej, tym bardziej że te-
goroczne świętowanie wpisuje się w 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tego samego dnia wieczorem w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowi-
cach noszącym imię Powstańców 1863 r. za-
prezentowano spektakl patriotyczny z progra-
mem artystycznym wykonanym przez uczniów  
pt. „Patronowi szkoły – Powstańcom 1863 

roku – w 155. rocznicę Powstania Stycznio-
wego”. Po uroczystości licznie zgromadzona 
społeczność gminy przemieściła się na cmen-
tarz parafialny, gdzie w mroźną styczniową noc 
na mogile uczniowie zapalili znicze. Modlitwę 
w hołdzie poległym odmówił sędziejowicki 
proboszcz ks. kanonik Dariusz Chlebowski, 
a historię sędziejowickiej bitwy przedstawił 
wójt gminy Jerzy Kotarski.

Mirosław Potasiak
Fot. UG i ZSO nr 1 

Mieszkańcy gminy Sędziejowice po raz ko-
lejny zdecydowali o przeznaczeniu przy-
znanych środków w ramach funduszu 
sołeckiego. Tym razem wyliczono łączną 
kwotę 425.763,43 zł, tj. o 24,37% większą 
niż w 2017 r. i do ustawowego terminu  
30 września 2017 r. do Urzędu Gminy Sę-
dziejowice wpłynęły wnioski o przeznacze-
niu tych środków ze wszystkich 25 sołectw. 

Kwota ta została przeznaczona na następu-
jące zadania:

- 142.450,23 zł (33,46%) - remonty, zago-
spodarowanie terenów lub zakup wyposażenia 
świetlic wiejskich w Brzeskach, Grabi, Grabicy, 
Kozubach, Lichawie, Rososzy i Siedlcach

- 109.640,07 zł (25,75%) - zadania związane 
z remontem i budową dróg, w tym zakup kru-
szywa - w Grabi Trzeciej, Korczyskach, Marze-
ninie, Nieceni, Podulach, Pruszkowie i Sędzie-
jowicach

- 109.498,24 zł (25,72%) - remonty, rozbu-

Fundusz sołecki na 2018 rok
dowa i zagospodarowanie terenów strażnic OSP 
w Bilewie, Grabnie, Kamostku, Siedlcach, So-
biepanach i Żaglinach 

- 40.021,25 zł (9,4%) zadania w zakresie 
sportu i rekreacji, w tym zagospodarowanie 
boiska w Dobrej, remont ogrodzenia stadionu 
w Sędziejowicach Kolonii, zagospodarowanie 
placu zabaw i zakup wyposażenia sportowego 
w Pruszkowie

- 10.000 zł (2,35%) - modernizacja sieci 
wodociągowej rozdzielczej w Podulach (prace 
projektowe)

- 9.000 zł (2,11%) - budowa oświetlenia ulicz-
nego (ok. 800 m) w Sędziejowicach Kolonii 

- 5153,64 zł (1,21%) - zorganizowanie pikni-
ków rodzinnych z okazji Dnia Dziecka w Brze-
skach, Grabi, Przymiłowie i Sobiepanach. 

Szczegółowy wykaz zadań zaplanowanych 
do realizacji przez poszczególne sołectwa znaj-
duje się w załączniku do uchwały budżetowej na 
2018 r.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wła-
ściwa realizacja zaplanowanych w budżecie za-
dań w ramach funduszu sołeckiego uprawnia 
do ubiegania się do zwrotu części poniesionych 
wydatków. Po dokonaniu rozliczenia za 2016 r. 
na postawie złożonego wniosku wojewoda przy-
znał gminie dotację na zwrot części wydatków 
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 
w kwocie 102.611,61 zł.

Mirosław Potasiak

Koparka zakupiona w 2017 r. w 62% sfinan-
sowana z funduszu sołeckiego służy miesz-

kańcom całej gminy

Powiat łaski podczas spotkania noworocznego uhonorował oso-
by związane z gminą Sędziejowice zgłoszone przez wójta gmi-
ny: statuetką „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” Andrzeja Michala-
ka - przedsiębiorcę z Podul (na zdjęciu wraz z małżonką Boże-
ną) oraz wyróżnieniem „za działalność społeczną” - Beatę Mag-
dziak - dyrektorkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. 
Z własnej inicjatywy powiat łaski przyznał wyróżnienie „za działal-
ność społeczną”  Annie Kowalczyk – sołtysowi sołectwa Grabica.  
                 (MP)

uhonorowani Przez Powiat
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Osiem drużyn rywalizowało w i Halowym Sołeckim Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice, który odbywał 
się od wczesnych godzin porannych w niedzielę, 11 lutego br., 
w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. 
Tym razem swoje piłkarskie umiejętności zaprezentowali 
zawodnicy z sołectw: Grabica, Kamostek, Pruszków, Przymiłów, 
Sędziejowice i Żagliny, a ponadto wystartowali juniorzy z GKS 
Sędziejowice oraz rodzinna drużyna Buczkowskich.

Gra toczyła się w dwóch wcześniej wylosowanych grupach, z któ-
rych najlepsze cztery drużyny przeszły do fazy pucharowej. W półfina-
łach drużyna Buczkowskich zwyciężyła z Pruszkowem, z kolei drużyna 
Kamostku pokonała Sędziejowice. W meczu o III miejsce Sędziejowice 
pokonały Pruszków 3:0, a puchar trafił do Buczkowkich, którzy w fina-
le wygrali z drużyną z Kamostku 4:3. Tytuł bramkarza turnieju zdobył 
Krzysztof Głowinkowski z Sędziejowic, a najlepszym piłkarzem został 
Wojciech Buczkowski.

Puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wójta gminy Sę-
dziejowice oraz Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego wręczył zastęp-
ca wójta Mirosław Potasiak oraz przedstawiciel Izby, członek Zarządu 
Powiatu Łaskiego Marek Krawczyk. Jak ocenił M. Potasiak, wygranymi 

TuRNIEJ O  PuChAR WóJTA 

są wszyscy, którzy włączyli się w dobrą zabawę i razem aktywnie spę-
dzili wolny czas.

inf. i zdj. - GKS Sędziejowice

W kategorii „dorośli” I miejsce ponow-
nie zajął Stanisław Witkowski, II miejsce - 
Beata Magdziak, III - Małgorzata Czwartek,  
IV - Marlena Dymińska, V - Magdalena Piecha, 
VI - Alina Derbich oraz Krzysztof Woskowski, 
VII - Aneta Chodak, VIII - Marianna Kalińska 
oraz Teresa Smolak, IX miejsce - Halina Płó-
ciennik. 

W kategorii „dzieci” I miejsce zajęła 
Agnieszka Filipowska, II - Julia Jaworska,  
III - Maja Sobala, IV - Magdalena Jura, V - Julia 
Mirowska, VI - Daria Sysio, VII - Aleksandra 
Owczarz, VII miejsce - Olga Żak. W katego-
rii „głośne czytanie dzieciom” I miejsce zajęła 
Elżbieta Kozieł, II - Emilia Krajda, a III miej-

CZYTELNIK ROKu 2017 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach podsumowała czytelnictwo w 2017 
roku. Była to Viii edycja konkursu „Czytelnik Roku”. Do 884 osób (o 9,4%) 
wzrosła liczba osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych, a także ilość książek 
przeczytanych przez najlepszych czytelników. Sędziejowicka książnica wraz z filiami 
w Marzeninie, Pruszkowie i Siedlcach oferuje zainteresowanym mieszkańcom ponad 
22050 woluminów, a liczba przeczytanych w 2017 r. książek przekroczyła 22400!

sce Magdalena Piecha. W kategorii najlepszy 
czytelnik wśród podopiecznych ŚDS I miejsce 
zajęła Grażyna Goździk, II - Elżbieta Ciołek, 
III - Piotr Terela, a IV - Gabriel Pawłowski. 
W kategorii najlepiej czytający SAGI I miej-
sce zajęła Ewa Nowacka, II - Alina Ignasiak,  
III - Krystyna Czechowska, IV - Monika Swę-
drowska, a V miejsce - Dorota Rulko. W ka-
tegorii najlepszy czytelnik książek fantasy 
i sensacyjnych I miejsce zajęła Katarzyna Dą-
browska, II Ewelina Markowska, a III miejsce 
Iwona Krześniak. Tytuł Najlepszego czytelnika 
prasy religijnej zdobył Waldemar Krawczyk, 
a prasy rolniczej - Danuta Kardas. Najlepszym 
czytelnikiem czasopism: ŁOWIEC POLSKI” 

i „ECHA LEŚNE” jest Adrian Trzuskowski 
a „PANORAMY ŁASKIEJ” - Piotr Domagała.

W FB w Marzeninie w kategorii dorośli 
I miejsce zajęła Cezara Wasilewska, II - Maciej 
Wasilewski, III - Barbara Zielińska, IV - Ha-
lina Mielczarek, V - Ewa Rżanek, VI - Edyta 
Sagan i Henryk Sagan, VII - Kazimiera Saleta. 

W FB w Marzeninie w kategorii dzieci 
I miejsce należy do Zuzanny Sagan i  Bartło-
mieja Paprockiego, a II do Julii Paprockiej. 
W FB w Pruszkowie w kategorii dorośli pierw-
sze miejsce zajęła Teresa Marek, II - Halina 
Pięta, III – małż. Nowakowscy, a IV - Stani-
sław Wdowiński. W kategorii głośne czyta-
nie dzieciom I miejsce zajęła Sylwia Zaczyk, 
a najlepszą czytelniczką prasy religijnej jest 
Janina Winiecka. W FB w Siedlcach w katego-
rii dorośli I miejsce należy do Marioli Zalew-
skiej, II - do Marii Szczesio, a III zajął Dariusz 
Łubiński. Najlepszą czytelniczką sag jest Pani 
Irena Barańska.

W podsumowaniu czytelnictwa uczestni-
czył wójt Jerzy Kotarski, który przybył wraz 
z odwiedzającym w tym dniu gminę Sędzie-
jowice senatorem RP Maciejem Łuczakiem, 
zastępca wójta Mirosław Potasiak, radna po-
wiatowa Barbara Potasiak oraz Rafał Dębik 
z PTTK w Łodzi. Gościem specjalnym była 
pisarka Jolanta Szwalbe, z którą po uroczysto-
ści spotkali się najwierniejsi czytelnicy. Spon-
sorami nagród byli: Paweł Grzesiak, reprezen-
tujący Tygodnik Poradnik Rolniczy, Aleksan-
dra Balcerowiak i Rafał Samiec - poczęstunek 
i nagrody rzeczowe oraz GBP w Sędziejowi-
cach - nagrody książkowe

Wszystkim czytelnikom gratulujemy i ży-
czymy równie wspaniałych wyników w 2018 
roku! 

inf. i zdj. - GBP Sędziejowice
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Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele Podwyższenia Krzy-
ża Św. w Widawie pod przewodnictwem ks. biskupa Marka Marczaka, 
administratora archidiecezji łódzkiej. W eucharystii, obok rolników i pa-
rafian, uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych oraz poczty sztandarowe organizacji rolniczych - NSZZ So-
lidarność, Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wi-
dawie. Przybyłych gości powitał ks. Jarosław Leśniak, archidiecezjalny 
duszpasterz rolników wraz z posłem RP Robertem Telusem przewodni-
czącym NSZZ RI „Solidarność” w Łodzi. W uroczystości brali udział  
m. in. Tomasz Nowicki dyrektor oddziału Terenowego KRUS w Łodzi, 
Andrzej Górczyński - zastępca dyrektora KRUS w Łodzi, Anna Bieniaw-

Razem - zgodnie z tRadycją
W niedzielę, 28 stycznia br., w Widawie odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk wiejskich archidiecezji łódzkiej 
zorganizowane przez Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, wójta gminy Widawa Michała Włodarczy-
ka i Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników indywidualnych „Solidar-
ność”. Celem spotkania była integracja środowisk wiejskich oraz kultywowanie tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia. Było ono doskonałą okazją aby podsumować miniony rok i złożyć sobie życzenia.

Mieszkańców gminy Widawa do wspólnej zabawy zaprosił sołtys 
Ireneusz Płóciennik wraz z Radą Sołecką, organizując bale kostiumowe: 
dla dorosłych i dla dzieci.

Bal kostiumowy dla dorosłych odbył się 20 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, które wykazały 
się niezwykłą kreatywnością i poczuciem humoru. Zabawa była przed-
nia. Barwne korowody wystylizowanych postaci krążyły po sali w rytm 
muzyki serwowanej przez DJ ADIK-a. Wspaniała muzyka i dobrze zna-
ne przeboje zachęcały do szalonych tańców, a przygotowane przez radę 
sołecką kulinarne przysmaki zadowoliły najwytrawniejszych smakoszy. 
Konkurs na najlepsze przebranie wygrał oczywiście sołtys, otrzymując 
w tajnym głosowaniu najwięcej głosów. Bal był doskonałą okazją do 
wspólnego spędzenia czasu w atmosferze radości i życzliwości, goście 
bawili się wspaniale i obiecali spotkać się znów za rok.

Rada sołecka Widawy nie zapomniała także o najmłodszych miesz-
kańcach gminy, zapraszając ich na podobny bal do GOK w okresie fe-
rii zimowych. Liczba przybyłych dzieci, ku ich zadowoleniu, przerosła 
oczekiwania. Zabawę dla dzieci poprowadził niezastąpiony DJ ADIK. 
Na bal stawiły się postacie nie z tej ziemi: księżniczki, czarownice, wróż-

JAK KARNAWAŁ TO KARNAWAŁ…
Karnawał to szaleństwo imprez, maskarad i balów. Rozpoczyna go dzień Trzech Króli, czyli 
6 stycznia, a kończy początek Wielkiego Postu, czyli Środa Popielcowa.

ki, elfy, piraci, strażacy, policjanci i wiele innych bohaterów bajek i fil-
mów.

Była super zabawa, były tańce, węże, gry, konkursy i słodkie upo-
minki. Uśmiechnięte i zadowolone buzie to najlepszy dowód na to,  
że zorganizowany bal przysporzył dzieciom i ich rodzicom wiele rado-
ści.      Katarzyna Kałuża

ska – dyrektor biura regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych TUW w Łodzi wraz z przedstawicielami Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Gospodarz”, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego 
i Marszałkowskiego województwa łódzkiego, przedstawiciele Woje-
wódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, Związku Ogrodniczego w Ło-
dzi oraz innych instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa. Obecni 
byli również wójtowie, samorządowcy, sołtysi i rolnicy.

Po okolicznościowych przemówieniach wygłoszonych przez organi-
zatorów i gości przyszedł czas na indywidualne życzenia i dzielenie się 
opłatkiem. Świąteczną atmosferę przywołał Zespół Śpiewaczy „Wida-
wianie” oraz uczniowie szkoły podstawowej w Ochlach, wyśpiewując 
pięknie kolędy i pastorałki. Na zakończenie spotkania goście mieli oka-
zję  jeszcze raz skosztować tradycyjnych potraw świątecznych.

 
Katarzyna Kałuża



20 luty 2018 r. W I D A W A

Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci z gminy Widawa 
mogły skorzystać z dwóch ofert wypoczynku wyjazdowego.

Pierwsza była skierowana dla dzieci, których rodzice ubezpieczeni są 
w KRUS. Zaoferowano im 10-dniowy wyjazd do Wisły podczas którego 
zaplanowano m.in. naukę jazdy na nartach i inne zabawy na śniegu oraz 
zwiedzanie muzeum poświęconego Adamowi Małyszowi, Muzeum Nar-
ciarstwa oraz skoczni narciarskiej Wisła – Malinka. Z tego wypoczynku 
skorzystała trójka dzieci. Całkowity koszt turnusu dla jednego uczestnika 
wyniósł 570 zł, a dofinansowanie ze strony gminy wynosiło 250 zł.

Druga oferta dotyczyła wyjazdu 6-dniowego do miejscowości Soko-
lec. Z tej propozycji skorzystało 10 dzieci. W czasie trwania wypoczyn-
ku dzieci przebywając na terenie ośrodka wypoczynkowego mogły grać 
w ping – ponga, piłkarzyki oraz bilard. Poza tym zapewniono im zwie-
dzanie Kudowy Zdroju gdzie znajduje się Muzeum Zabawek, Muzeum 
Minerałów lub Muzeum Dawnych Rzemiosł. Poza tym były zabawy na 
śniegu, dyskoteki, gry, konkursy, a także ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Koszt wypoczynku dla jednego uczestnika wyniósł 699 zł, a dofinanso-
wanie ze strony gminy wyniosło 250 zł.

Obie propozycje wypoczynku wyjazdowego gwarantowały w czasie 
trwania turnusu realizację programu profilaktycznego i były dofinanso-
wane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

Natomiast dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, mogły 
bezpłatnie skorzystać z zabaw na „Dmuchanym placu zabaw”, zorgani-
zowanym w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Widawie. Urządzenia 
rekreacyjno – zabawowe były do dyspozycji dzieci w dniach 5-7 lutego 
i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ta forma rozrywki dla dzieci 
była w całości sfinansowana ze środków GKRPA.

W okresie ferii z ciekawą ofertą dla dzieci wyszła również Gminna 
Biblioteka Publiczna w Widawie. Po raz kolejny zorganizowała wiele 
różnorodnych zajęć pod hasłem: „ZIMA, KSIĄŻKA I JA”. Odbyły się 
zajęcia plastyczne, gdzie każdy mógł wykazać się kreatywnością i po-
mysłowością. Nie zabrakło gier zręcznościowych i zabaw stolikowych. 
W błyskawicznym tempie powstało bałwankowe miasteczko. Z pomocą 
różnorodnych materiałów dzieci wykonały ciekawe wyklejanki walen-

FeRIe zImoWe 
Pod zNAKIem 
zabawy 

tynkowe oraz maski, stroje i korony karnawałowe. Komputerowcy za-
angażowali się w gry, a miłośnicy książki wysłuchali głośnego czytania 
baśni. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem dzieci, zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych.

 emilia Konieczna

4 lutego br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Widawie odbył 
się 12. Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Widawa. W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn. Rozegrano 
w sumie 26 meczów po 12 minut każdy. Zmagania piłkarzy 
bacznie obserwowała duża grupa kibiców głośno dopingując 
swoich faworytów. 

Dobra organizacja turnieju oraz zaangażowanie zawodników i gra 
fair play sprawiły, że w hali panował klimat prawdziwej sportowej ry-
walizacji. Po niezwykle zaciętych meczach wyłonili się zwycięzcy. I tak 
Puchar Wójta Gminy Widawa zdobyła drużyna KAMAR z Widawy, uho-
norowana przez wójta Michała Włodarczyka, miejsce II zajęła druży-
na GOŁ-TRANS ze Złoczewa, a miejsce III - CHICAGO Team Łask. 
Puchary za miejsce drugie i trzecie ufundowali i wręczyli odpowiednio 
przewodniczący Rady Gminy Widawa Ryszard Bruzda oraz prezes GKS 
WIDAWIA Andrzej Kopka.
     Katarzyna Kałuża

12 TuRNIEJ hALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ



luty 2018 r. 21

Premiera Kobiet, których nie ma odbyła się w Łaskim Domu Kultury 
9 lutego 2018 r. Trzeba przyznać, że już na początku mile zaskoczyła nas 
frekwencja. Tłum, który zgromadził się w holu ŁDK, był zapowiedzią 
niecodziennego wydarzenia. Z drugiej strony narastał stres, czy wszyst-
ko pójdzie zgodnie z założeniami, czy nie zawiedzie sprzęt, scenografia 
wytrzyma napór ekscytacji.

W końcu ogołociliśmy scenę, pozostawiając jej ascetyczny i indu-
strialny charakter. Dodaliśmy kilka jasnych akcentów i światło, które 
wraz z aktorkami i akompaniamentem Michała Iwanka, zagrało w spek-
taklu jedną z pierwszoplanowych ról. 

O czym są Kobiety, których nie ma? Najprościej byłoby napisać: 
o kobietach. I tak właśnie jest. O ich kondycji fizycznej, psychicznej 
dzisiaj, kiedyś, zawsze. O „zagubieniu, osamotnieniu, walce z czasem 
i słabościami, wszystkim, co przyziemne, ulotne, bolesne...” - czytamy 
w broszurze do spektaklu. Ale nie! To nie jest sztuka jakich wiele, nudna 
i wyświechtana. Przemęczona feministycznym bajdurzeniem. To sztu-
ka o babskiej wrażliwości. O rozedrganiu kobiecego świata. Wiecznego 
dualizmu wyobrażeń i realności. Ciągłym byciu na rozstaju. Jak przesta-
wić się z pięcioletniej dziewczynki w słomkowym kapeluszu, z dynda-
jącą beztrosko torebunią, w jej matkę! To sztuka o babskiej próżności. 
O próżności? Czy strachu przed samotnością? O poszukiwaniu miłości, 
za wszelką cenę? O walce między mną silną, odważną, a mną słabą i ule-
głą.

Niech jednak nie zwiedzie was myśl, że jest to spektakl tylko o ko-
bietach i dla kobiet. Nie! Sztuka przesiąknięta jest męskim pierwiast-
kiem, sprytnie zakamuflowanym w niuansach słownych, sączących 
się z ust, każdej z trzech kobiet. Całość przepleciona jest piosenkami 
Agnieszki Osieckiej. A któż, jak nie ona, potrafiła opisać kobiecą wrażli-
wość i targające nią emocje.

Kobiety, których nie ma. To piosenki Osieckiej, przeplecione teksta-
mi Anuli Sobczak – kobiety w kwiecie wieku, chodzącej palmiarni i ła-
skiej poetki, Dariusza Bilskiego – instruktora teatralnego, którego teksty 
jak nici babiego lata krążyły nad każdym światem, oraz Adama Łoniew-
skiego, który dorzucił swoje „trzy grosze”.

KoBIeTY, KTóRYCh NIe mA

Całość scenariusza w wysmakowany i poruszający sposób, z akcen-
tem humorystycznym, zinterpretowały trzy błyskotliwe aktorki – woka-
listki, którymi są: Urszula Kasprzak-Wąsowska, Justyna Kociuba i Ma-
rzena Lamch-Łoniewska. Nie zapomnijmy też o świetnej choreografii 
Joanny Juźwin, której weny nigdy nie brakuje.

Podsumowując, Kobiety, których nie ma, to w pełni profesjonalne 
dzieło, choć według kolegi, odpowiedzialnego za wizualne efekty spek-
taklu, to „zwykli grajkowie”.

Ale jesteśmy! Chętni i gotowi do tworzenia dla Was kolejnych spek-
takli, projektów i imprez.

A wasza liczna obecność i owacje na stojąco, to dla nas ogromy za-
szczyt i rekompensata za trud, który włożyliśmy w stworzenie spektaklu. 
Dziękujemy! Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę już 8 marca. 
       

Agnieszka Świstek

Występują: Urszula Kasprzak-Wąsowska, Justyna Kociuba, Ma-
rzena Lamch-Łoniewska, scenariusz i reżyseria: Adam Łoniewski, 
akompaniament: Michał Iwanek, teksty piosenek: Agnieszka Osiecka, 
pozostałe teksty: Anula Sobczak i Dariusz Bilski, choreografia: Joanna 
Jużwin, scenografia: Agnieszka Świstek, efekty wizualne: Rafał Sta-
siak.

Serdeczne dzięki dla ekipy zza sceny: Magdaleny Kelnerowskiej 
- za maszynową perfekcję, Mateusza Kosmana - za akustyczny senty-
ment, Grzegorza Bąka - za „takerowe szaleństwo”, Krzysztofa Tylusia 
- za kablowe niuanse. 

Ponieważ nie wierzę w obiektywną krytykę, czy to książki, 
filmu, obrazu, sztuki teatralnej…(w życiu ciężko o obiektywizm 
w ogóle), dlatego pokusiłam się o napisanie recenzji ze spektaklu, 
którego po części jestem współautorką.

Z reguły słyszymy o dużych organizacjach, które taki status posiada-
ją. Jednak nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących dzia-
łalność w poszczególnych gminach czy powiatach. 

Z licznej grupy organizacji społecznych z gminy Łask, tylko kilka 
posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniający  
do pozyskiwania 1% podatku, i są to:  

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 
98 – 100 Łask, numer KRS 0000178398

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  – Komenda Huf-
ca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, nu-
mer KRS 0000283814  (w zeznania PIT za 2017 r. w rubryce „cel szcze-
gółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 

Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łasku, ul. Słowackiego 
14, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000225587 (w zeznania PIT za 2017 r.  
w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy PCK  
w Łasku) 

Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98 – 100 
Łask, numer KRS 0000204657

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, 
numer KRS 0000198329

Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 
Łask numer KRS 0000346625

Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg 
Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000321325

„Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51,   
98-100 Łask, numer KRS 0000344864.

 Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych 
organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowa-
dzoną w naszej gminie.   

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce skła-
dane zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, 
której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 
1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już 
lat w tym właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji 
pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

1% PODATKu DLA OPP Z gMINY ŁASK



Na 
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Po zakończeniu ii wojny światowej przez 
kilka dziesięcioleci przedwojenna Policja 
Państwowa nie cieszyła się zbyt dobrą opi-
nią. Wyolbrzymiano jest dokonania z cza-
sów okupacji niemieckiej, zapominając 
całkowicie o okresie międzywojennym i tra-
gicznym losie wielu funkcjonariuszy tzw. 
Policji Granatowej. Zbrodnie popełnione 
na policjantach zniknęły niemal całkowicie 
w cieniu mordów katyńskich, których ofia-
rami stali się polscy żołnierze.

Słynna książka „Wyrok na Franciszka 
Kłosa”, związanego m.in. z  Łaskiem i Piotr-
kowem znakomitego pisarza Stanisława Rem-
beka (1901-1985), i nakręcony na jej podsta-
wie film Andrzeja Wajdy ukazały w całej zło-
żoności problem Granatowej Policji. Niestety, 
trzeba było lat, by w miarę pełna wiedza na 
ten temat dotarła do Polaków. Dotyczy to tak-
że zbrodni popełnionych na funkcjonariuszach 
Policji, których potraktowano tak samo jak lu-
dzi w mundurach żołnierskich.

W 2015 roku ukazała się drukiem nie-
zwykle ważna książka pt. „Funkcjonariusze 
Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej 
w Łodzi. Ofiary zbrodni katyńskiej” opra-
cowana naukowo przez Piotra Zawilskiego,  
Tomasza Walkiewicza, Tomasza Szczepań-
skiego i Jarosława Olbrychowskiego. Przygo-
towanie i wydanie drukiem objął honorowym 
patronatem komendant główny policji. Ponad 
700-stronicowe wydawnictwo to głównie wy-
kaz funkcjonariuszy zamordowanych przez 
Rosjan.

Policja gRanatowa 
– mity  i  fakty

TRUDNe LATA MiĘDZYWOJNiA 
i OKUPACJi 

Ponieważ wciąż niewiele wiemy o przed-
wojennej Policji Państwowej w naszym regio-
nie, warto przypomnieć jej losy. Powstała ona 
w 1919 roku jako jedna ze struktur odrodzone-
go państwa. Jej narodziny nie były łatwe, bo też 
budowa państwa składającego się z kilku po-
zaborczych obszarów wymagała szczególnych 
umiejętności, podobnie zresztą jak w przypad-
ku armii. Nowa formacja policyjna skonsoli-
dowała różne służby. Oczywiście dostosowano 
ją do ówczesnej struktury terytorialnej. I tak 
w województwie łódzkim była komenda wo-
jewódzka PP, komendy powiatowe, komendy 
miejskie.

Niewiele wiemy o funkcjonowaniu Policji 
w Łasku w okresie międzywojennym. Potwier-
dza to Arkadiusz Cieślak z Muzeum Historii 
Łasku. Olbrzymie luki w archiwaliach, skąpe 
wzmianki w literaturze to stanowczo za mało, 
by pokusić się o odtworzenie dziejów PP w Ła-
sku. Wiadomo natomiast, że w 1922 r. komen-
dantem PP był Stanisław Pisarski, a od 1927 r. 
J. Kieroński, zaś w latach 1935-1937 formacją 
kierował K. Kusiewicz.

W momencie wybuchu II wojny światowej 
„KWPPŁ podlegały: Urząd Śledczy z siedzibą 
w Łodzi oraz 14 komend policji szczebla po-
wiatowego (w Brzezinach, Końskich, Kutnie, 
Łasku, Łęczycy, Łodzi, Łowiczu, Opocznie, 
Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie 
Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wie-
luniu) oraz równorzędna im Komenda Miasta 

Łodzi” - czytamy we wspomnianym opracowa-
niu. W sierpniu 1939 roku w woj. łódzkim za-
rządzono mobilizację do jednostek PP, 1 wrze-
śnia na terenie Łódzkiego było łącznie 4483 
policjantów służby zawodowej i rezerwistów, 
z tego 2493 to funkcjonariusze zawodowi.

Na 26 sierpnia w obliczu zagrożenia wo-
jennego zaplanowano w Łasku odprawę kie-
rowników jednostek PP, z posterunkami włącz-
nie, z terenów powiatów przygranicznych, jed-
nakże ta narada nie doszła do skutku. PP w ca-
łym województwie przygotowywała się już do 
wojny. 31 sierpnia przed północą zarządzono 
w Łodzi pogotowie OPL, a zaraz potem alarm 
dla oficerów i szeregowych.                      (PO)

Łódzki fotoreporter Mirosław 
Zajdler należał do najbardziej 
utalentowanych młodych foto-
grafików lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Jego zdjęcia 
są do dziś ozdobą wielu albu-
mów. Niestety z powodu wady 
serca ten utalentowany twórca 
zmarł przedwcześnie.

W grudniu 1980 roku M. 
Zajdler odwiedził Łask i wyko-
nał serię zdjęć, z których jed-
no prezentujemy w tym cyklu. 
Przedstawia ono ówczesny plac 
15 Grudnia, czyli samo centrum 
miasta. Proszę zwrócić uwagę 
na wiele detali, które wówczas 
„zdobiły” łaski rynek, a zniknę-
ły podczas rewitalizacji tej czę-
ści miasta.

(Saw.)

rynek okieM fotoreportera

Przedwojenny policjant na zdjęciu ze zbiorów 
Muzeum Historii Łasku

ciąg dalszy w następnym numerze



zaliczany do grona najlepszych pism prowin-
cjonalnych w Królestwie Polskim, by się prze-
konać, że mimo represyjnej polityki caratu, 
nasi przodkowie nie rezygnowali z narodo-
wych aspiracji.

Tak było i w Łasku, gdzie właściciele tu-
tejszych dóbr kultywowali najlepsze polskie 
tradycje, podobnie było w wielu okolicznych 
dworach, które np. w okresie Powstania Stycz-
niowego wspierały uczestników zrywu, choć 
groziły za to zsyłki i konfiskaty majątków. 
To patriotyczne zaangażowanie potwierdzają 
m.in. wspomnienia z tamtej epoki, a także ra-
porty carskich donosicieli i urzędników.

XIX-wieczny Łask był niewielkim ośrod-
kiem miejskim, do tego prywatnym, borykają-
cym się z wieloma problemami dnia codzien-
nego. Choć miejscowa inteligencja i właścicie-
le dóbr łaskich, a także kapłani nie zaniedby-
wali spraw polskich, nie doszło tu do tak zde-
cydowanych działań patriotycznych jak choćby 
w Sieradzu. W 1882 r. w nadwarciańskim gro-
dzie miejscowy lekarz i społecznik, pasjonat 
archeologii i sztuki, rozpoczął starania o zor-
ganizowanie wystawy starożytności. Dla swo-
jej inicjatywy zyskał wsparcie m.in. Edmunda 
Stawiskiego z pobliskich Podłężyc, pasjonata 
nowoczesnego rolnictwa, autora wielu prac na 
ten temat, także rozmiłowanego w pamiątkach 
przeszłości. 

Stanisław Barcz

luty 2018 r. 23

(1)

c.d. nastąpi    

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę jest dobrą okazją do przypomnienia wy-
siłków kilku pokoleń rodaków zmierzających 
do przywrócenia naszego kraju na mapie Euro-
py. Ten wielki zbiorowy wysiłek zaowocował 
nie tylko zrywami narodowymi, które przynio-
sły, niestety, prześladowania, wzrost represji 
i śmierć tysięcy Polaków, ale i codzienną pa-
triotyczną postawą kruszącą powoli zaborczą 
opokę. Pisałem niedawno o roli dworów, które 
kultywowały narodową tradycję, przechowy-
wały patriotyczne pamiątki i przygotowywały 
grunt do tego epokowego wydarzenia, do któ-
rego doszło w listopadzie 1918 roku. Podobną 
rolę spełniały też kościoły, w których wbrew 
naciskom zaborcy modlono się po polsku i nie-
jednokrotnie odwoływano do naszej narodowej 
tradycji.

Niedawno w jednym z domów Łasku po-
kazano mi niewielki obrazek z Matką Boską 
umieszczony w bogato zdobionej złotej ramce. 
Jakież było moje zdziwienie, gdy właścicielka 
tego cennego obrazka z połowy XIX stulecia 
przechowywanego w jej rodzinie niczym reli-
kwie, przy pomocy tajemnego przycisku otwo-
rzyła drugi ukryty pod spodem obrazek, tym 
razem z orłem Jagiellonów. Gdyby coś takiego 
carscy siepacze odkryli w domu przodków ła-
skowianki, z pewnością trafiliby na Sybir.

To nie jedyna pamiątka z okresu zaborów 
przechowywana w łaskich domach. Widziałem 
już piękne obrazy ze scenami batalistycznymi 
ukazującymi potęgę polskiego oręża, pokazy-
wano mi broń z powstań narodowych, a tak-
że pocztówki przypominające najwspanialsze 
wydarzenia z naszych dziejów. Za przechowy-
wanie wielu z tych pamiątek polskości groziły 

Strażacka wspinalnia przy dawnej  
ul. Gorczyńskiej (dziś Narutowicza, 

w pobliżu szkoły), tu odbywały się typowo 
pożarnicze ćwiczenia, ale wielu członków 

OSP doskonaliło także sprawność fizyczną, 
przydatną potem w POW i legionach. 

A ponadto spotkania były okazją  
do kultywowania polskości. 

Pocztówka z 1908 roku. 

zanim wybuchła 
niepodległa

kary, łącznie z pobytem za kratkami, a nawet 
zsyłką na Sybir.

Nasze nieudane z reguły powstania naro-
dowe przyniosły wiele nieszczęść, ale para-
doksalnie każde z nich przybliżało Polaków 
do niepodległości. Wielu historyków nie bez 
powodu zauważa, że nie umieliśmy wykorzy-
stać szans, jakie niosła nam historia, i topiliśmy 
nasze nadzieje w morzu krwi. To prawda, ale 
prawdą jest i to, że wielu światłych Polaków 
przygotowywało powoli grunt do odzyskania 
niepodległości posługując się nie tylko bronią, 
ale i umysłem oraz wiedzą. To nie przypadek, 
że jeszcze przed wybuchem Powstania Stycz-
niowego powstało w Warszawie Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, które organizowało 
m.in. wystawy starożytności, czyli pamiątek 
przeszłości. Z kolei w zaborze austriackim 
w 1879 r. powstało Muzeum Narodowe, wy-
korzystujące bogate zbiory Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, a cztery lata wcześniej w zaborze pruskim 
dzięki zbiorom Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
narodziło się Muzeum Starożytności Krajo-
wych w Poznaniu. 

Podobne tendencje dało się zaobserwować 
i w naszym regionie. Choć Sieradz i Zduńska 
Wola w latach sześćdziesiątych XIX w. znala-
zły się w guberni kaliskiej, a Łask – w piotr-
kowskiej, łączyły je wspólne interesy carskie-
go zaborcy. Sieradz ze względu na bliskość 
i tradycję ciążył bardziej ku Kaliszowi, ale już 
Zduńska Wola zdecydowanie współpracowa-
ła, szczególnie na niwie gospodarczej i prze-
mysłowej, właśnie z Łodzią, podobnie zresztą 
jak i Łask. Wystarczy prześledzić prasę z 2 poł. 
XIX stulecia, choćby piotrkowski „Tydzień”, 

Łaska kolegiata i jej kapłani odegrali wielką rolę w kultywowaniu polskiej tradycji i budzeniu 
uczuć patriotycznych, pocztówka sprzed I wojny światowej
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W niedzielę, 28 stycznia br., wystartowa-
ło łącznie 30 zawodników z Częstochowy, 
Opoczna, Warszawy, Zduńskiej Woli i Łasku. 
Startowano modelami szybowców halowych 
F1N. 

mISTRzoSTWA WoJeWódzTWA modelI hAloWYCh

Podobnie jak w przypadku poprzednich 
wystaw zwiedzający mogli zapoznać się z sze-
rokim wachlarzem atrakcji przyciągających 
co roku tysiące woodstockowiczów do nie-
wielkiego Kostrzyna nad Odrą. Fotografie 
z koncertów na czterech scenach i spotkań ze 
znanymi osobistościami w Akademii Sztuk 
Przepięknych przeplatały się z barwną prezen-
tacją uczestników festiwalu, których nigdy nie 
opuszcza wyobraźnia i poczucie humoru. Duży 
format kluczowych dla tego reportażu fotogra-
fii pozwalał na szybkie wciągnięcie w fenomen 
polskiego Woodstocku. Wernisaż uświetnił 
koncert spontanicznie skrzykniętej na tę oka-
zję grupy w składzie: Krzysztof Straburzyński 

– gitara i klawisze, Marcin Dybalski - gitara, 
Rafał Stasiak - cajon, Olimpia Michoń - wokal, 
Piotr Biela - wokal. Zespół wsparły podopiecz-
ne Krzysztofa Straburzyńskiego prowadzące-
go zajęcia wokalne w ŁDK w ramach grupy 
„Spółka z o.o.”. Zlicytowano również 4 foto-
grafie, z których dochód wsparł Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy. 

Marcin Dybalski jest m.in. współautorem 
ekspozycji „Kolumna na starych zdjęciach” 
oraz perkusistą łódzkiego zespołu Fabric Squ-
are, który wystąpił na ubiegłorocznym Jarmar-
ku Łaskim.

MD
Fot. Piotr Zapała

rocKandrollowa wysTawa

Mistrzowie województwa łódzkiego:
F1N Młodzik - wszyscy KMLiK ŁDK
I Mikołaj Bulzacki 
II Szymon Oborowski 
III Igor Pęgowski

Wyodrębniona F1N Młodzik Dziewczęta
I Iga Kowalczyk - MDK Zduńska Wola
II Nikola Bilawska - MDK Zduńska Wola
III Marianna Pęgowska - KMLiK ŁDK

F1N Senior
I Krzysztof Bulzacki - KMLiK ŁDK
II Tomasz Słowikowski - MDK Zduńska Wola
III Zenon Kowalczyk - MDK Zduńska Wola

Wyodrębniona F1N Kobiet
I Paulina Pikosz - Łask
II Rrenata Oborowska - Łask
III Olga Kurowska - MDK Opoczno

Na zakończenie zawodów wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy oraz pamiątki od Sta-
rostwa Powiatowego w Łasku i Urzędu Miej-
skiego w Łasku.

Andrzej Pikosz
   

Po raz kolejny, dzięki uprzejmości dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego - KMLiK ŁDK zorganizował Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego Modeli Halowych pod patronatem starosty łaskiego.

W styczniu br. w Galerii z Fortepianem ŁDK ponownie zagościli uczestniczy i artyści 
jednego z największych festiwali muzycznych w europie. A to za sprawą wystawy 
fotografii Marcina Dybalskiego pt. „Przystanek Woodstock 2016 & 2017”. 

BURMiSTRZ ŁASKU OGŁASZA
I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Szpitalnej. 

Działka przeznaczona jest w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
Działka oznaczona jest numerem:

- nr 95/2 o powierzchni 234 m2 

- cena wywoławcza - 18.000 zł – wadium w wysokości – 1.800 zł 
 

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

Przetarg odbędzie się 23 marca 2018 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 
I piętro, pok. nr 18.

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 16 marca 2018 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska14, pok. nr 40 i 54  
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 676-83-54. 
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3 lutego był bardzo szczególny dla Klubu Sztuk Walki PROYAMA, 
bowiem tego dnia odbyła się uroczysta Gala Sportu, na której 
przedstawiona została działalność całej organizacji, a także 
wręczono nagrody m.in. partnerom biznesowym, trenerom 
oraz zawodnikom. Uroczystość odbyła się u naszego partnera - 
w Hotelu Kolumna Park. Tam też podziękowano za profesjonalną 
współpracę Joannie Małuszyńskiej, prezes Kolumna Park.

Galę poprowadził prezes PROYAMA Dawid Kołodziejski oraz 
szef wyszkolenia Stanisław Kołodziejski. W gali uczestniczyło  
80 osób. Oprawę muzyczną i przyjemną atmosferę zapewnił Wiesław  
Rychlik.

- Mam wrażenie, że goście byli mile zaskoczeni tym co zobaczyli. 
Cieszę się, że udało nam się przygotować i przeprowadzić takie spotka-
nie. Zauważyliśmy, że nasze sukcesy dostrzegane są w kraju i za grani-
cą, jednak są mało znane lokalnie. Chcieliśmy przedstawić, jaki ogrom 
pracy wkładamy w rozwój PROYAMA oraz jaki zasięg i jakiej rangi  
są to osiągnięcia. Myślę, że była to profesjonalna gala sportu, a profesjo-
nalizm to właśnie to czym chcemy się wyróżniać” - mówił prezes Dawid 
Kołodziejski

Oto najważniejsze osiągnięcia w latach 2016/2017: 
2 mistrzostwa świata w  kickboxingu 
6 medali mistrzostw Europy w kickboxingu, w tym dwa srebrne 
12 medali mistrzostw Polski w kickboxingu, w tym 6 złotych 
9 medali w pucharach świata w kickboxingu, w tym 4 złote 
18 medali w pucharach Europy w kickboxingu, w tym 8 złotych.

W pierwszej części 25 zawodników, którzy zdobywali miejsca  
medalowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, uhonorowano  

PROYAMA GALA SPORTU

PodSumoWAlI dzIAłAlNość

pamiątkowym dyplomem oraz statuetką. Następnie specjalnymi nagro-
dami rzeczowymi wyróżnieni zostali mistrzowie Polski, Europy i świa-
ta: Bartosz Pospiszył, Hubert Kudra, Magda Gołębowska, Angelika 
Szczepańska oraz Karolina Kubiak. 

Wśród gości był marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, 
który za wkład na rzecz klubu uhonorowany został specjalnym wyróż-
nieniem. Oprócz statuetki otrzymał on podpisane rękawice bokserskie, 
w których w kwietniu ubiegłego roku miał okazję boksować na podczas 
treningu z mistrzynią świata Karoliną Kubiak.

Za wspieranie działalności klubu podziękowano również burmi-
strzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi oraz wójtowi gminy Dobroń 
Robertowi Jarzębakowi. Podziękowano też kluczowym partneromw 
biznesowym: Julicie Małuszyńskiej - prezes Columna Medica, gdzie 
nasi zawodnicy już od ponad roku mogą korzystać z najwyższej jako-
ści usług, mają zapewnioną stałą opiekę doskonałych fizjoterapeutów 
i dostęp do sali ćwiczeń, a także pełnej regeneracji, Czesławowi Zasiń-
skiemu - prezesowi telewizji regionalnej 8TVR, Wojciechowi Grąckie-
mu - kierownikowi marketingu Skoda Bednarek w Dobroniu, Stanisła-
wowi Gosiewskiemu prezesowi Over Group, Dariuszowi Mietlickiemu  
- dyr. Duo Life i Adamowi Kruszkowi - właścicielowi  biura podróży 
Travel Shops w Łasku. 

Dawid Kołodziejski



kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1.  Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” 
1 plac 11 Listopada gmina Łask,  

32. BLT 
2. Wystawa Mariusza Gosławskiego  

pt. „Portrety”  
2 BP w Łasku Galeria 

pod Korabiem 
BP w Łasku 

3.  Wykład w Uniwersytecie III Wieku: 
„100. rocznica Orląt Lwowskich” 
i 75. rocznica „krwawej niedzieli  
na Wołyniu” – ks. T. Isakowicz-Zaleski 

6 ŁDK ŁDK 

4. 
 

„Kobiety których nie ma” – spektakl  
reż. A. Łoniewski 

8 ŁDK ŁDK 

5. Koncert z okazji Dnia Kobiet 
w wykonaniu Orkiestry Dętej ŁDK 
i grupy tanecznej ŁUTW 

10 ŁDK ŁDK 

6. Warsztaty ceramiczne 12 ŁDK ŁDK 
7. Spotkanie z Feliksem Dębkowskim 14 ŁDK ŁDK 
8. „Mandorla” – koncert muzyczny 15 ŁDK ŁDK 
9. Konkurs savoir-vire 

„Obycie umila życie” - finał 
16 ŁDK ŁDK 

10. Kabaret Jurki 18 ŁDK ŁDK 
11. Wykład w Uniwersytecie III Wieku: 

„Funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego na przykładzie Starostwa 
Powiatowego w Łasku” Teresa 
Wesołowska 

20 ŁDK ŁDK 

12. Popis uczniów Społecznego Ogniska 
Muzycznego 

20 ŁDK ŁTK 

13. „Ocalona” – koncert Agnieszki Fiuk 23 ŁDK ŁDK 
14. Warsztaty ceramiczne 26 ŁDK ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. XVIII Otwarte Zawody „Mały Gordon 

Bennett” 
17 teren rekreacyjny,  

ul. Narutowicza 28  
w Łasku 

KMLiK, ŁDK 

2. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy – Pogoń Zduńska Wola 

24 boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 

 

26 luty 2018 r.

Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w marcu

Walentynki to dzień,  który na dobre zagościł  
w kalendarzu naszych świąt. W tym 
szczególnym dniu każdy chce okazać 
bliskim osobom sympatię, uczucie i miłość. 

W związku z tym grupa 4-5-latków z Przed-
szkola Publicznego nr 6 w Łasku uczciła Walen-
tynki w wyjątkowy sposób wystawiając dla swojej 
przedszkolnej publiczności widowisko muzyczne  
pt. „Kopciuszek”. Wszak bajka ta od wieków opo-
wiada o uczuciach i spełnionej miłości. Była piękna, 
realistyczna dekoracja, skromny, uroczy Kopciuszek, 
czarujący Książe, zła macocha i jej córki oraz cała 
plejada dworzan, a nawet skromne myszki. Dzieci od 
kilku dni pod czujnym okiem swoich wychowawczyń 
Kamili Wesołej i Renaty Konecznej ćwiczyły przy-
dzielone, taneczne role. Rodzice zaś przygotowywali 
kolorowe, estetyczne stroje dla swoich pociech.

Gościem honorowym w przedszkolu była Jadwi-
ga Kurkowska naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku. 

Sądząc po reakcjach wszystkich zgromadzo-
nych zarówno dorosłych, jak i dzieci - bajka muzycz-
na wywołała duże wrażenie i bardzo się podobała.  
Na zakończenie uroczych Walentynek każdy uczest-
nik spotkania otrzymał z rąk pani dyrektor przedszko-
la dużego, czerwonego lizaka.                    (RK, KW)

Ach, co za piękne Walentynki

Tylko w 2014 roku z powodu zanieczyszczeń 
powietrza zmarło przedwcześnie 534 tys. miesz-
kańców Europy. W Polsce przodującej w tej nie-
chlubnej statystyce rocznie umiera 46 tys. osób. 
W Łodzi normy smogowe przekraczane są pra-
wie trzykrotnie. W Łasku jest nieco lepiej, bo nie 
ma tu dużych zakładów emitujących do atmosfe-
ry szkodliwe pyły, ale za to w okresie jesienno- 
zimowym czuć w powietrzu… chemię. Niestety 
z wielu kominów ulatniają się szkodliwe dla zdro-
wia związki chemiczne. Podcinamy więc gałąź na 
której siedzimy. Szansą dla grodu nad Grabią jest 
gaz ziemny i geotermia.                                  (er) 

Smog, który zabija

BuRmISTRz   łASKu  
INFoRmuJe

Zbliżają się terminy płatności podatków i opłat 
lokalnych: 
•  w dniu 15 marca mija termin wniesienia I raty 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 
za 2018 r. - dla osób fizycznych otrzymujących 
decyzje ustalające na w/w podatki.

•  w dniu 30 kwietnia 2018 r. upływa termin wnie-
sienia opłaty od posiadania psów za 2018 r.  
Opłata od posiadania jednego psa w kwocie  
48 zł płatna jest jednorazowo bez wezwania. Wpłat 
należy dokonać na rachunek: Bank PEKAO S.A.  
I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

•  Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO 
S.A. IO/Łask nie będzie pobierana prowizja 
bankowa.

•  w dniu 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za I kwartał 2018 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe. 

•  opłata roczna za użytkowanie wieczyste za rok 
2018 pozostaje bez zmian. Należy ją wpłacić 
na rachunek: Bank PEKAO S.A. I O/ŁASK  
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 do 31 marca 
2018 r. Informacje w sprawie wysokości opłaty 
można uzyskać pod numerami tel. 43 676 83 40, 
43 676 83 54.

Nie zapłacenie opłaty rocznej w wyżej 
określonym terminie spowoduje naliczenie   
odsetek ustawowych za zwłokę. 



luty 2018 r. 27

Niedawno w siedzibie Nadleśnictwa Kolumna odbyło się otwarcie 
wystawy poplenerowej. Dzięki pomocy leśników z nadleśniczym Ada-
mem Pewniakiem na czele odbył się kilkudniowy plener, którego plonem 
jest kilkadziesiąt prac malarskich. Część z nich pozostanie na zawsze 
w siedzibie leśników. To z pewnością namacalna korzyść, jaką mają le-
śnicy z pobytu członków sekcji plastycznej UTW, ale i jest też inna. Ar-
tyści, jak się okazało, byli wdzięcznymi słuchaczami i poznawali las, in-
teresując się sprawami, które są raczej obce turystom. Leśnicy cierpliwie 
przybliżali te problemy. To wszystko znalazło potem odbicie w tym, co 
namalowano na płótnie i co jest efektem przeżyć oraz obserwacji.

Aleksandra Tarnowska z UTW dziękując leśnikom za pomoc mówi-
ła o tym, że las zainspirował wielu emerytów zarówno do malowania,  
jak i pisania. Anna Malinowska sugerowała zatem, by takie plenery od-
bywały się co roku. Entuzjastycznie do tej inicjatywy UTW i Nadleśnic-
twa podchodzi również dyr. Łaskiego Domu Kultury Adam Łoniewski. 
Działaniami UTW i pięknem kolumnieńskiego lasu zafascynowana jest 
także Krystyna Kosierb, która po przejściu na emeryturę zamieszkała 
blisko natury. Jak wspomniał A. Pewniak, wiosną dla uczczenia 100-le-
cia Polskiego Towarzystwa Leśnego sadzony będzie las. Jubileusz ten,  
jak mówiono, wiąże się z 10-leciem UTW. To rzeczywiście dobra okazja 
do utrzymywania bliższych kontaktów twórców z ludźmi lasu.

Las towarzyszy nam w życiu, jest ostoją spokoju i ciszy, daje zdro-
wie i inspiruje twórczo, bo wiąże się z nim także pewna tajemniczość. 
Wbrew kataklizmom drzewostany niekiedy liczące sobie po kilkaset lat 

laS kocHa aRtyStÓw
Mieszkańcy Łasku mają szczęście. W obrębie miasta znajduje się dużo terenów zielonych, w tym piękne lasy sosnowe. Nic więc 
dziwnego, że te „zielone płuca” służą nie tylko do wypoczynku, ale i inspirują twórców. Wrześniowy plener plastyczny dla członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest tego najlepszym potwierdzeniem.

– trwają jakby na przekór ludzkiej ułomności i naturze. Nie będzie nas, 
ale będzie las… - przywoływano wielokrotnie te słowa. 

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy jeszcze tych, którzy uczest-
niczyli we wspomnianym wrześniowym plenerze i pokazali swoje ob-
razy w siedzibie Nadleśnictwa: Barbara Ciechańska, Krystyna Fleming, 
Anna Malinowska, Krystyna Mianowska, Maria Pawlina, Barbara Skot-
nicka, Krzysztof Stasiak, Grażyna Śliwińska, Urszula Wiktorowska 
i Alicja Wojciechowska.                  (P)



 

Ferie zimowe to już historia


