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D i a m e n t P o l s k i e j j a ko ś c i  
w BuDownictwie Dla „elektroBuDu”

Firma PPHU „Elektrobud” Instalatorstwo Elektryczne  
Marian Janas powstała w 1967 r. Na początku działalności była 
to firma jednoosobowa i nosiła nazwę Zakład Instalatorstwa 
Elektrycznego Marian Janas. Wykonywała instalacje elektryczne 
wnętrz, przyłącza energetyczne, instalacje odgromowe. Obecnie 
firma prowadzi roboty w szerokim zakresie usług elektroinsta-
lacyjnych na terenie całego woj. łódzkiego, ściśle współpracuje 
z PGE Dystrybucja S.A. Dysponuje nowoczesnym wyposaże-
niem technicznym, niezbędnym do prowadzenia usług oraz za-
trudnia pracowników z wysokimi kwalifikacjami i dużym do-
świadczeniem.

MJ

Niedawno informowaliśmy na łamach „Panoramy” o cennym wyróżnieniu - Orle Polskiego Budownictwa, 
jakie otrzymało PPHU „Elektrobud” Mariana Janasa, a już firma z Łasku może poszczycić się kolejnymi 
laurami. Została ona uhonorowana przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców 
- Przedsiębiorcy.pl nagrodą - Diament Polskiej Jakości w Budownictwie 2017 oraz certyfikatem 
Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki. Okazała statuetka z pewnością stanie obok Róży 
Przedsiębiorczości i wielu innych trofeów, świadczących o renomie i jakości marki. 

Dowódca kontyngentu ppłk pil. Przemy-
sław Struj stwierdził, że „jest to kolejna już mi-
sja i jestem przekonany, że tak jak poprzednia 
i ta skończy się sukcesem dzięki profesjonalnie 
przygotowanej kadrze...”

Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu 
złożył wniosek do Rady Miejskiej 
w Łasku o dokonanie wyboru w wyborach 
uzupełniających 7 ławników do Sądu 
Okręgowego w Sieradzu - do orzekania 
w sprawach cywilnych (rozwodowych) 
w kadencji 2016-2019.

Kandydatów na ławników można zgłaszać 
do 28 lutego 2018 r. w Biurze Rady Miejskiej 
w Łasku (Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszaw-
ska 14, I piętro, pok. nr 19) od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30. 

Szczegółowych informacji dotyczących na-
boru kandydatów udzielają pracownicy Biura 
Rady pod nr tel. 43 676 83 19. Bliższe informa-
cje na ten temat zamieszczone są także na stro-
nie: www.lask.pl

Małgorzata Dębska-Ksyta
inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

Siedziba brygady ma się znajdować w Łodzi, 
zaś w Piotrkowie, Łasku, Zgierzu oraz Skiernie-
wicach (tymczasowo w  Kutnie) mają się znaj-
dować bataliony lekkiej piechoty. Wojska obrony 
terytorialnej mają służyć społeczeństwu podczas 
klęsk żywiołowych, zwalczać dywersantów pod-
czas wojny, chronić kluczowe obiekty. Łącznie 
w Łódzkiem brygada ma liczyć ok. 3 tys. żołnie-
rzy, czyli po ok. 100 w każdym z 24 powiatów.

Wojska obrony terytorialnej to oczko w gło-
wie byłego już ministra obrony Antoniego Ma-
cierewicza. Czy po zmianach w MON koncepcja 
tego typu formacji zostanie utrzymana?

(p)
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kierunek: kuwejt 
150 żołnierzy i 4 samoloty wielozadaniowe F-16 weszły w skład   IV Zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Kuwejcie, którą 2 stycznia br. pożegnano uroczyście 
w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Żegnający żołnierzy wiceminister obrony 
narodowej Bartłomiej Grabski podziękował im za przygotowanie kolejnej zmiany, 
podkreślając, że  „misja ta ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa RP, ponieważ 
stanowi wypełnienie postanowień szczytu NATO”.

Płk PAWEł WiktoroWicz 
doWódcą 9. Bot
Pułkownik Paweł Wiktorowicz, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu, żołnierz jednostek specjalnych, komandos pochodzący 
i mieszkający w Łódzkiem, mianowany został dowódcą 9. Łódzkiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Jest on żołnierzem doświadczonym, instruktorem sportów strzeleckich, 
szefem Oddziału Szkolenia Specjalistycznego w Dowództwie Obrony Terytorialnej.

Polski Kontyngent Wojskowy w Kuwejcie 
funkcjonuje na mocy postanowienia prezyden-
ta RP o użyciu Polskich Kontyngentów Woj-
skowych w operacji „Inherent Resolve”.

(p) 
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Ferie zimowe w województwie łódzkim 
rozpoczną się 29 stycznia i potrwają do  
11 lutego. Wszyscy ci, którzy spędzą ten 
czas w Łasku nie będą narzekać na nudę. 

Pływalnia miejska zapewni w tym okre-
sie darmowe wejściówki dla dzieci i mło-
dzieży (do 16 lat) z gminy Łask, a 6 lutego 
odbędą się feryjne zawody o słodkie nagro-
dy. Biblioteka przygotowała zwiedzanie Mu-
zeum Historii Łasku, kolegiaty i jej skarbca. 

Tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne
„róże PrzeDsięBiorczości”  
Dla łaskich firm
Spotkania świąteczno-noworoczne łaskiego samorządu z przedstawicielami 
instytucji i organizacji działających w mieście i gminie weszły już do tradycji 
i organizowane są zwykle na początku stycznia. Tak było i tym razem, 
a spotkanie odbyło się w Łaskim Domu Kultury. 

Wśród przybyłych gości byli m.in.: poseł 
Tadeusz Woźniak, starosta łaski Teresa We-
sołowska i wicestarosta Marek Krawczyk, 
przewodniczący Rady Powiatu Marek Au-
lak, radni Łasku i powiatu, przedstawiciele 
wojska, Policji i PSP, a także firm, instytu-

Ferie w Łasku

TERESA KOPIAS - DOM MODY
W 1991 roku z pasji tworzenia mody 

oraz chęci podarowania kobietom luksu-
su i elegancji, T. Kopias stworzyła markę  
TERESA KOPIAS. Do dziś kolekcje projek-
tantki sa cenione w kraju i za granicą. Wielo-
letnie doświadczenie sprawiło, iż twórczyni 
Domu Mody idealnie wpasowała się w ciągle 
zmieniające się trendy.

Kreacje łaskowianki począwszy od projek-
tu aż po wykonanie tworzone sa z dbałością 
o każdy szczegół, co czyni je wyjątkowymi 
i niepowtarzalnymi. Projektantka współpra-
cuje ze światowymi dostawcami tkanin i do-
datków. Kreacje to połączenie klasycznej ele-
gancji z nowoczesnością i odrobiną ekstrawa-
gancji. Przeznaczone są dla kobiet ceniących 
indywidualny styl oraz pragnących podkreślić 
swoją kobiecość. W skład kolekcji wchodzą 
stroje wieczorowe i koktajlowe oraz elegancja 
na co dzień.

Kreacje T. Kopias dostępne są w wielu pre-
stiżowych salonach w kraju i za granicą. Ale to 
właśnie w Łasku projektantka otworzyła Dom 
Mody, czyli nowoczesną siedzibę wraz z salo-
nem firmowym.

DOM MODY TERESA KOPIAS jest lau-
reatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, 
m.in. „Fair Play”, „Dąb Rozwoju” i „Profesjo-
nalny Menedżer Województwa Łódzkiego”.

PPHU „ELEKTROBUD” 
INSTALATORSTWO 

ELEKTRYCZNE - MARIAN JANAS
Firma powstała w 1967 r. jako jednooso-

bowy zakład, zajmujący się wykonywaniem 
instalacji elektrycznych, przyłączy energe-
tycznych i instalacji odgromowych. Trzy lata 
później zatrudniła pierwszego pracownika 
i dwóch uczniów. Potem rozszerzała dzia-
łalność także na obszar poza gminą Łask, 
przybywało też zadań, np. instalatorstwo hy-
drauliczne, elektromechanika, budowa stacji 
transformatorowych, linii napowietrznych 
i kablowych, pomiary i badania instalacji 
elektrycznych oraz odgromowych. W 1980 r. 
firma otworzyła biuro przy ul. 9 Maja.

Dziś „Elektrobud” M. Janasa realizuje 
bardzo szeroki zakres usług elektroinstalacyj-
nych na terenie całego województwa łódzkie-
go, ściśle współpracując z  PGE Dystrybucja, 
co jest możliwe m.in. dzięki znakomitej za-
łodze i dobremu wyposażeniu w nowoczesny 
sprzęt. „Elektrobud” cieszy się także znako-
mitą opinią u łaskich samorządowców.

Firma posiada wiele nagród i wyróżnień, 
np. Platynowy Orzeł Polskiego Budownic-
twa.

Nowoczesny sprzęt firmy mieszkańcy 
grodu nad Grabią mogą zwykle oglądać pod-
czas dorocznych Jarmarków Łaskich.

MMER SPÓŁKA Z O.O.
Od 5 lat działa na rynku mody męskiej 

z misją: „codziennie dbamy o styl milionów 
Polaków”. Koszule i garnitury tej marki łą-
czą tradycję z innowacyjnością oraz poczu-
ciem eleganckiej funkcjonalności. A wszyst-
ko po to, by odnoszący sukces klient miał 
poczucie satysfakcji z dobrego wyglądu. 
Wszystkie koszule są projektowane i szyte 
w polskich szwalniach z długoletnimi trady-
cjami, gdyż firma stawia sobie za cel tworze-
nie produktu o wysokich walorach.

Wśród nowoczesnego bogatego wzornic-
twa markę MMER wyróżnia unikalny dobór 
tkanin i estetyka wykonania, dbałość o naj-
mniejszy detal. W szerokiej gamie wyrobów 
znajdują się koszule wizytowe i biznesowe, 
wygodne i funkcjonalne bawełniane koszu-
le na co dzień. Produkty marki MMER łączą 
elegancję ze sportem, klasykę z nowocze-
snymi trendami w najwyższej jakości. Fir-
ma oferuje też koszule damskie oraz dodatki 
i akcesoria.

Aktualnie MMER posiada salony firmo-
we w Łasku, Łodzi oraz Rzgowie, współ-
pracuje także z kilkudziesięcioma butikami 
i salonami mody na terenie całej Polski, re-
alizując zamówienia także w sklepie interne-
towym.

cji i organizacji współpracujących z samo-
rządem. Nie zabrakło też samorządowców 
z ościennych gmin, m.in. sekretarza gminy 
Buczek Zenony Romankiewicz, sekretarza 
i zastępcy wójta Sędziejowic Mirosława Po-
tasiaka, wójta Wodzierad Renaty Szafrań-

skiej i wójta Dobronia Roberta Jarzębaka. 
Byli również b. burmistrzowie Łasku: An-
drzej Owczarek, Jacek Pałuszyński i Grze-
gorz Ciebiada. Takie spotkania - jak mówił 
G. Szkudlarek - ułatwiają kontakty, a ponadto 
przedsiębiorcy płacący podatki mają prawo 
wiedzieć, jak wykorzystywane są te pienią-
dze. Spotkanie stało się też okazją do podsu-
mowania minionego roku i poinformowania 
o zamierzeniach na 2018 rok. A miniony rok 
był niezły - zrealizowano ok. 40 inwestycji, 
w tym wiele zmodernizowanych ulic i dróg. 

Pani Ewie Iwaszkiewicz-Beridze 
Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki 

i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni 

Rady Miejskiej w Łasku

W łaskiej książnicy czekać będą także warsz-
taty plastyczne, turniej gier planszowych 
oraz zajęcia o bezpiecznym korzystaniu z in-
ternetu. 

Natomiast Łaski Dom Kultury zaplano-
wał specjalne zimowe warsztaty. Ich pierw-
sza część (29.01 - 2.02) odbędzie się pod 
hasłem „Duże podróże małych odkrywców”, 
a drugą (5.02 - 9.02) opanują „Młodzi de-
tektywi”. To nie wszystko. W Łaskim Domu 
Kultury odbędą się także zajęcia rolkowe, 
warsztaty filmu animowanego, a 5 lutego br. 
dzieci będą się bawić na kostiumowym balu 
karnawałowym. MJ    
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W minionym roku rozpoczęliśmy wart 3 mln zł remont szkoły podstawowej 
w Bałuczu w cyklu 2-letnim, w latach 2017-2018. To ostatni obiekt szkoły 
publicznej w gminie Łask, który wymagał pilnej modernizacji. 

Pływalnia Prezentuje się nieźle…

RADOSNE BOŻE NARODZENIE
Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (brak wyko-

nawcy) wiadomym było, że prace wewnątrz obiektu nie zakończą się 
do rozpoczęcia roku szkolnego. Ciągłe opady deszczu utrudniały pro-
wadzenie inwestycji zwłaszcza w starej, pamiętającej Mikołaja II (ostat-
ni car Rosji) części, gdzie pozostały tylko mury, a prace konstrukcyjne 
rozpoczęto od wykonania wieńca. Dzięki pomysłowi właściciela firmy 
i urządzeniu boksów klasowych w sali gimnastycznej, nauka bez więk-
szych przeszkód była prowadzona. Wielu osobom, w tym mnie, cięgle 
towarzyszyły obawy, aby ktoś nie zakwestionował istniejącego stanu 
rzeczy. Ten najtrudniejszy etap remontu na same święta został zakończo-
ny. Bardzo, bardzo dziękuję uczniom, ich rodzicom i nauczycielom za 
cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję firmie Bud-Gips Pana Zbigniewa 
Borka za zrozumienie potrzeb społeczności szkolnej i prowadzenie re-
montu w sposób uwzględniający w jak największym stopniu te potrzeby. 
Publikujemy 2 fotografie wyremontowanych pomieszczeń.

Jesienią budowaliśmy drogę w Maurycy. To zasługa Rady Sołeckiej na 
czele z sołtysem Januszem Malinowskim. Pokonaliśmy wiele problemów, 
reagowaliśmy na każde trudności, droga została wybudowana. W jednej 
z Panoram pokazaliśmy jak wyglądała budowana droga po obfitych opadach 
deszczu. Nie wszyscy są z nowej drogi zadowoleni. Trudno jednak uznać za 
rozsądne wątpliwości, jeżeli ktoś nie przyjmuje do wiadomości, że rów musi 
być zlokalizowany po stronie drogi z której płyną wody opadowe. Inaczej 
wody zalegałyby na prywatnych posesjach, a po osiągnięciu wyższego po-
ziomu przelewałyby się przez asfalt do rowu. W czasie przymrozku jezdnia 

zamieniałaby się w lodowisko, a my budujemy drogi, a nie lodowiska. Do-
dajmy, że pas drogowy jest za wąski na rowy po obu stronach. Inny zarzut to 
za wysoka jakość budowanej drogi. I oto przed Świętami Bożego Narodze-
nia przychodzą Państwo i mówią, że zdecydowana większość mieszkańców 
Maurycy dziękuje za nową drogę, jest bardzo zadowolona, a ci kontestujący 
mieszkają… w Łasku. Co więcej, kolejnego dnia pokazano mi album z dzie-
siątkami fotografii zrobionymi przez P. Leszka Krawca, zdaniem którego 
była to tak ważna dla Maurycy inwestycja, że jej wykonywanie należało 
udokumentować.

ŚMIERĆ KSIĘDZA

Jutro zostanie pochowany w Borszewicach emerytowany proboszcz 
tej parafii Ks. Kanonik Grzegorz Kruszewski. Był postacią nietuzinko-
wą. Mimo fizycznej niepełnosprawności od pierwszych dni podjął wiele 
ważnych dla parafii i samego budynku kościelnego działań. Bardzo za-
angażowany w życie szkoły i szerzej - społeczności lokalnej. Jego ka-
zanie w czasie dożynek w Bałuczu ukazujące miłość polskiego chłopa 
do ziemi na przykładzie powieści M. Rodziewiczówny Dewajtis, było 
jednym z najpiękniejszych kazań, jakie w swoim życiu słyszałem. My-
ślę, że w jednej z najbliższych Panoram, będziemy mogli przeczytać 
wspomnienie o Zmarłym napisane przez parafian.
14 stycznia 2018 r.

Gabriel Szkudlarek
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SESJE RAD - 25 bm. odbyła się sesja 
Rady Powiatu Łaskiego, podczas której za-
twierdzono m.in. plany stałych komisji na 2018 
rok. Radni zajmowali się także Miejskim Ob-
szarem Funkcjonalnym Zduńska Wola - Karsz-
nice. 

Rada Miejska Łasku obradowała 17 bm. na 
nadzwyczajnej sesji, dokonując zmian w bu-
dżecie. Sesja Rady planowana jest dopiero 
w ostatniej dekadzie lutego.

POWSTANIE STYCZNIOWE - wybu-
chło 155 lat temu, na ziemi łaskiej doszło do 
wielu potyczek, a nawet zwycięskiej bitwy 
w Sędziejowicach. Wielu mieszkańców Łasku 
i okolicznych wsi trafiło do powstańczych od-
działów. 22 stycznia br. obchody rocznicowe 
odbyły się m.in. w Sędziejowicach pod pomni-
kiem w centrum tej miejscowości i przy grobie 
powstańców na miejscowym cmentarzu, trzy 
dni później odbył się marsz upamiętniający 
zryw powstańczy na trasie Kolumna - Ostrów, 
zorganizowany przez Zespół Szkół Munduro-
wo-Technicznych w Ostrowie. 

STUDNIÓWKI ruszyły - taki tradycyjny 
bal odbył się już w Liceum Ogólnokształcącym 
w Kolumnie, a także w I LO w Łasku. Gośćmi 
specjalnymi licealistów z Kolumny byli: bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Józef Rychlik.

ODDZIAŁ szpitala zamknięty - do końca 
stycznia br. zamknięto oddział ginekologicz-
no-położniczy łaskiego szpitala zarządzanego 
przez Centrum Dializa. Oficjalnym powodem 
jest remont oddziału, nieoficjalnym zaś - pro-
blemy kadrowe.

MAGISTRAT w Łasku ogłosił przetarg 
na 8 autobusów niskoemisyjnych, które trafią 
do grodu nad Grabią w ramach realizowanego 
projektu „Modernizacja transportu publicznego 
w gminie Łask”, o którym niedawno pisaliśmy. 
Docelowo do Łasku trafi 14 nowoczesnych po-
jazdów, powstaną też 2 węzły przesiadkowe 
i zmodernizowanych zostanie kilka ulic.

„WOODSTOCK 2015 i 2017” - W Galerii 
z Fortepianem ŁDK do końca stycznia czynna 
jest wystawa fotografii Marcina Dybalskiego, 
który od lat uwiecznia przy pomocy kamery zja-
wisko zwane „Przystankiem Woodstock”. Autor 
zdjęć jest zapalonym fotografikiem i perkusistą 
łódzkiego zespołu „Fabric Square”.

AURA w styczniu okazała się łagodna, ni-
czym nie przypominając śnieżnych i mroźnych 
zim z przeszłości. Nowy rok witaliśmy pra-
wie jak późną jesienią. Co prawda w połowie 
stycznia pojawiły się mroźne noce (-9 st. C), 
ale w dzień było już znacznie cieplej i słonecz-
niej. Dni coraz dłuższe, wiosna coraz bliżej…

POŚCIG za piratem drogowym - dopiero 
po pościgu łaskim policjantom udało się za-
trzymać 24-letniego kierowcę pirata drogowe-
go, który w Teodorach przekroczył o 70 km/h 
dozwoloną prędkość ignorując sygnały stró-
żów prawa usiłujących go skontrolować. Teraz, 
w myśl nowych przepisów, grozi mu nie tylko 
odebranie prawa jazdy, ale i pozbawienie wol-
ności nawet na… 5 lat.

W poprzednim numerze „Panoramy” 
podaliśmy sporo danych liczbowych 
dotyczących problemów demograficznych. 
Nabierają one coraz większego znaczenia, 
bowiem jako społeczeństwo starzejemy 
się, co niesie sporo negatywnych skutków, 
także dla funkcjonowania państwa.

Ponieważ dane liczbowe dotyczące same-
go miasta i gminy Łask nie obrazują dostatecz-
nie problemu, a w niejednym przypadku wy-
paczają obraz, sięgnęliśmy do statystyki woje-
wództwa i kraju.

Przyjrzyjmy się zawieranym związkom 
małżeńskim. W ubiegłym roku było ich rekor-
dowo mało. Nie dysponujemy jeszcze danymi 
za cały rok, dlatego podajemy liczby obrazu-
jące pierwsze półrocze: w całym woj. łódz-
kim odnotowano zaledwie 4004 ślubów, gdy 
w analogicznym, okresie 2016 r. było ich 4371. 
Zjawisko ma charakter stały - w 2013 r. zawar-
to 10,9 tys. małżeństw, czyli o ponad 13 proc. 
mniej niż rok wcześniej.

Niepokoi także jeszcze jedno zjawisko - 
związki małżeńskie zawierane są coraz póź-
niej. Okazuje się, że popularne jest życie „na 

kocią łapę”, wielu singli czeka na dorobienie 
się, zdobycie pozycji zawodowej. Młodzi na-
rzekają też na wysokie ceny ślubów, szcze-
gólnie kościelnych. Wszystko to oznacza, że 
najlepszy wiek do wstępowania na nową dro-
gę życia (25-29 lat) wydłuża się, a to oznacza 
mniej narodzonych dzieci. Takie pary mają naj-
częściej tylko jedno dziecko.

Jaka jest przyczyna tych zjawisk? Jak 
twierdzi łódzki demograf prof. Piotr Szukal-
ski, mamy do czynienia z większą liczbą osób 
żyjących ze sobą w związkach nieformalnych 
i spadku liczby mieszkańców w wieku od 25 
do 29 lat. Z pewnością pewien wpływ mają też 
wyjazdy młodych ludzi, np. szukających pracy 
poza granicami kraju.

Przyjrzyjmy się jeszcze rozwodom w woj. 
łódzkim. Ich liczba rośnie, w przeciwieństwie 
do kraju. Najczęściej rozwodzą się pary bez-
dzietne w wieku 30-40 lat mieszkające w mia-
stach. W 2016 r. odnotowano o ponad 7 proc. 
rozwodów więcej niż rok wcześniej, podczas 
gdy w kraju było ich o blisko 6 procent mniej. 
W 2016 r. ogłoszono 115 separacji, czyli o 9,5 
proc. więcej niż w 2015 r. (p)

Już dzień po kolejnym, dwudziestym szó-
stym Finale WOŚP było wiadomo, że w ska-
li całej Polski znów pobite zostały wszelkie 
ubiegłoroczne rekordy. Radio Eska podało na 
ten temat bardzo konkretne dane: zaraz po za-
kończeniu Finału deklarowana kwota zebrana 
przez WOŚP to prawie 81,5 miliona złotych. 
O tej samej porze w 2017 r. Orkiestra miała 
na koncie 62 miliony złotych. Końcowa suma 
105,5 miliona (w 2017 r.) to efekt trwających 
jeszcze później aukcji, napływających przele-
wów od darczyńców i partnerów akcji.

Do wyobraźni przemawia także zestawie-
nie kwot porównywanych z roku 2017 i 2018: 
o godz. 14 WOŚP 2017 - ok. 10 mln zł, godz. 13 
- WOŚP 2018: 11 129 744 zł; o godz. 16 - 
WOŚP 2017 - ok. 13 mln zł, WOŚP 2018 r. 
- 18.266.563 zł; o godz. 19.30 - WOŚP 2017 
- ok. 22 mln zł, WOŚP 2018 - 30.441.832 zł.

Bardzo się cieszymy, że również Łask 
jak co roku wziął udział w tym ogólnonaro-
dowym graniu. Tak jak w całej Polsce, także 
w naszym mieście w niedzielę, 14 stycznia, 
pojawili się wolontariusze z puszkami, a popo-
łudniu w Łaskim Domu Kultury wystartował 
wielki koncert, podczas którego licytowaliśmy 
orkiestrowe gadżety i przedmioty podarowane 

My, Polacy, jesteśmy cudowni. Nieraz udowodniliśmy swoją siłę, niezłomność 
i solidarność w słusznej sprawie. Pokazuje to historia, ale dzięki Bogu i dzień dzisiejszy. 
Ile dobrego potrafimy zrobić razem świetnie pokazują kolejne Finały Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Możecie wierzyć lub nie, ale za tą akcję podziwia nas cały świat!

przez łaskich przedsiębiorców, artystów, ręko-
dzielników, sportowców i wszystkich ludzi do-
brej woli. Serdeczne dzięki za waszą ofiarność! 
Żeby wymienić tu wszystkich, którym chcie-
libyśmy i powinniśmy gorąco podziękować za 
udział w kolejnym już Finale WOŚP - „Pano-
rama Łaska” musiałaby być dwa razy grubsza. 
Dziękujemy z całego serca - Wy wiecie, o kogo 
chodzi. Jesteście niezawodni! W momencie, 
kiedy oddajemy artykuł do druku cała kwota 
zebrana w sztabie ŁDK to: 47.000 zł. Zeszło-
roczny rekord (44.000 zł) został więc pobity 
o całkiem znaczną sumę. Grali z nami także 
wolontariusze ze sztabów ZHP i Stowarzy-
szenia Harcerskiego „Grabia” (zebrali łącznie 
43.000 zł), bez których niedzielny Finał nie 
odbyłby się tak sprawnie - takie wsparcie to 
skarb. Dziękujemy oczywiście burmistrzowi 
Łasku, który był fundatorem naszego Świateł-
ka do Nieba. 

Razem możemy więcej. Spróbujmy pamię-
tać o tym na co dzień, a nie tylko przy tak wy-
jątkowych okazjach jak Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Adam Łoniewski
szef sztabu 

Fotoreportaż na str. 27

Kolejny reKord WOŚP

Ślubów cORaz mNIej, 
PrzyBywa rozwoDów 
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Wydano też niemal 900 tys. zł na budowę 
nowej siedziby Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, trwa remont ostatniej w gminie 
szkoły w Bałuczu, który łącznie kosztować 
będzie 3 mln zł. Niestety, nie udało się uzy-
skać zewnętrznego dofinansowania rewita-
lizacji m.in. łaskiej Starówki, ale być może 
jeszcze się to zmieni, bo łaski projekt wciąż 
znajduje się w rezerwie.

Jakie ważne zadania inwestycyjne 
czekają gminę w tym roku? Podobnie jak 
w minionym roku modernizowane będą 
liczne drogi i ulice, m.in. od lat czekająca 
na taki remont ul. Przemysłowa (koszt ok. 
3 mln zł), a także m.in. ul. Łąkowa i Tyl-
na oraz pasaż przy Komendzie Powiatowej 
Policji. Modernizowane będą również dro-
gi wiejskie, m.in. w Orchowie, Wiewiór-
czynie, Okupie i Zielęcicach, powstawać 
będą kolejne odcinki wodociągów, np. 
w Aleksandrówku. Ruszy też budowa sta-
cji roweru publicznego, powstanie 5 siłow-
ni na świeżym powietrzu, zakończy się za-
gospodarowanie tzw. Ogródka Jordanow-
skiego na osiedlu wojskowym w Łasku. 
Podejmowane też będą działania o charak-
terze ekologicznym, jak choćby usuwanie 
azbestu czy wymiana ok. 90 pieców w go-
spodarstwach domowych na urządzenia 
oszczędniejsze i mniej szkodzące środowi-
sku. Ponadto w  przyszłym roku rozpocz-
ną się starania o pieniądze z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (ok. 10 mln zł) na budowę 
pierwszego geotermalnego odwiertu, któ-
ry docelowo posłuży m.in. do ogrzewania 
domostw. Być może uda się też zdobyć 
środki na remont łaskiego dworca kole-
jowego, choć na razie obiekt ten nie znaj-
duje się na liście 200 podobnych budowli 
w Polsce przeznaczonych do rewitalizacji.  
Dodajmy jeszcze wielki projekt rozbudo-

wy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
wraz z rozbudową kanalizacji. 

Wszystko zatem zdaje się wskazywać 
na to, że 2018 r. będzie równie owocny jak 
rok wcześniejszy. Rozwój miasta i gminy 
przyniesie więc wiele korzyści nie tylko 
mieszkańcom, ale i firmom działającym na 
tym terenie. Wspomniane spotkanie stało 
się okazją do uhonorowania kolejnych naj-
lepszych firm Nagrodą Gospodarczą Bur-
mistrza „Róża Przedsiębiorczości”. Zosta-
ła ona ustanowiona w 2015 roku i otrzy-
mują ją wyróżniające się przedsiębiorstwa 
i przedsiębiorcy, którzy przez osiągnięcia 
gospodarcze promują gminę Łask. „Różą 
Przedsiębiorczości” w poprzednich latach 
nagrodzono 6 firm: „PETECKI”, Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, BK 
Bussines, OVER Group, PROFILEX i PO-
LWET-CENTROWET.

„Różą Przedsiębiorczości” za 2017 
rok uhonorowano tym razem Teresę Ko-
pias i jej Dom Mody, Mariana Janasa i fir-
mę „Elektrobud” oraz MMER. Wręczenia 
statuetek dokonali: burmistrz G. Szkudla-
rek i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
J. Rychlik. Laureatom gratulowano, nagro-
dzono ich także oklaskami.

Podczas spotkania uhonorowano rów-
nież zawodniczkę Łaskiego Klubu Sztuk 
Walki „Proyama” Karolinę Kubiak, któ-
ra w grudniu 2017 r. zdobyła mistrzo-
stwo świata seniorów w kickboxingu. Za 
promocję Łasku na arenach sportowych 
i osiągnięcia sportowe podziękowania 
przekazała sekretarz gminy Beata Miel-
czarek. Przygoda Karoliny ze sportem roz-
poczęła się 14 lat temu, gdy po raz pierw-
szy pojawiła się na treningu prowadzonym 
przez Stanisława Kołodziejskiego, do dziś 
trenuje nieprzerwanie karate, a potem 
kickboxing. Dzięki treningom i wyrzecze-
niom, a także umiejętnemu godzeniu pasji 
z nauką (ukończyła awionikę na Politech-
nice Rzeszowskiej), a teraz pracą zawo-
dową w branży informatycznej, odniosła  
życiowy sukces.

Do licznych gratulacji i podziękowań 
zarówno dla laureatów jak i samorządow-
ców przyłączył się poseł Tadeusz Woźniak, 
przypominając jednocześnie, że 2018 r. to 
czas wyjątkowych wyzwań, związanych 
m.in. z obchodami 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości i wyborami samorządo-
wymi.

Miłym akcentem świąteczno-nowo-
rocznego spotkania w ŁDK był recital 
znanego aktora Roberta Moskwy, miesz-
kającego od niedawna w okolicach Łasku. 
Jego interpretacje, m.in. znakomitych pio-
senek W. Młynarskiego, zostały nagrodzo-
ne burzliwymi oklaskami.

(ER)

Fotoreportaż na str. 28
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PoWiAt łAski 
PodsumoWAł 
2017 rok

Na zaproszenie organizatorów odpowie-
dzieli m.in.: poseł Artur Dunin, poseł Piotr Po-
lak i poseł Tadeusz Woźniak, marszałek woje-
wództwa łódzkiego Witold Stępień oraz członek 
Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zię-
ba-Gzik, jak i wielu innych równie znamieni-
tych gości.

Starosta łaski Teresa Wesołowska, w swo-
im wystąpieniu podsumowała miniony rok, ale 
i całą dobiegają końca kadencję samorządową. 

- To była dobra kadencja dla powiatu 
łaskiego. Zrealizowaliśmy przebudowy i mo-
dernizacje dróg powiatowych we wszystkich 
gminach naszego powiatu, kompleksowy re-
mont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Łasku, termomodernizację budyn-
ku Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, wy-
budowaliśmy dwa boiska wielofunkcyjne przy 
szkołach powiatowych wraz z siłowniami ze-
wnętrznymi - powiedziała starosta.

W trakcie uroczystości podsumowano mi-
niony rok, wręczono odznaczenia przyznane 
przez prezydenta oraz uhonorowano nagrodą 
gospodarczą osoby aktywnie wspierające dzia-
łalność samorządu. Laureatów uhonorowali go-
spodarze spotkania starosta Teresa Wesołowska, 
wicestarosta Marek Krawczyk i przewodniczą-
cy Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak. 

Za rok 2017 statuetkami „Przyjaciel Samo-
rządu Powiatu Łaskiego” uhonorowano Sła-
womira Łyżwę (zakład ślusarski), Pawła Błoń-
skiego (zakład kamieniarski), Urszulę i Piotra 
Bołtromiuków (firma Boltim - Pec), Andrzeja 
Michalaka (Pośrednictwo Przewozowe Kasi-
-Trans), Ośrodek Wypoczynkowy Michałówka 
oraz starostę zduńskowolskiego Wojciecha Ry-
chlika. 

W czasie spotkań noworocznych, oprócz 
statuetek „Przyjaciel Samorządu Powiatu Ła-
skiego”, wręczane są również wyróżnienia dla 

16 stycznia br. odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane 
przez władze samorządowe powiatu łaskiego. W spotkaniu udział wzięli 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, 
pracownicy jednostek powiatowych oraz lokalni przedsiębiorcy i społecznicy. 

osób, które swoją działalnością wspierają róż-
norodne inicjatywy społeczne organizowane na 
terenie powiatu łaskiego. Za rok 2017 otrzymali 
je: Orkiestra Dęta OSP Kwiatkowice, Mariusz 
Podedworny, Beata Magdziak, Wojciech Kłos, 
Urszula Olejniczak i Anna Kowalczyk. 

Spotkanie było także okazją do uhonoro-
wania przedsiębiorców, którzy zaangażowali 
się w organizowaną przez Caritas archidiecezji 
łódzkiej akcję „Serce na Gwiazdkę” na tere-
nie powiatu łaskiego. Byli to Maciej Stec, Ja-
cek Bujnowski, Andrzej Kaczmarek, Krzysztof 
Białkowski, Przemysław Rusiecki, Wojciech 
Pokora, Anita i Tomasz Wawrzyniak, Maciej 
Wawrzyniak, Małgorzata i Marek Dolata, Ewa 
i Jarosław Buss, Zbigniew Czyżak, Dariusz 
Czyżak, Bogdan Wasilewski, Tamara Szymko, 
Mariola Kęska, Andrzej Wiśniewski, Teresa Ko-
pias, Izabela Bogusławska, Wojciech Kieraś, 
Izabela Rykała, Ireneusz Krawczyk, zespół mu-
zyczny Medium, Marian Janas oraz Biuro Bro-
kerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides. 

W części artystycznej spotkanie noworocz-
ne powiatu łaskiego uświetniły swoimi występa-

mi zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tań-
ca „Dzieci z Doliny Grabi”, Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca „Mali Sędziejowiczanie” oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Seniorów „Ziemia Sędzie-
jowicka”, które w minionym roku promowały 
powiat łaski podczas Dożynek Wojewódzkich 
w Sędziejowicach. Zespół Pieśni i Tańca Se-
niorów „Ziemia Sędziejowicka” reprezentował 
również gminę Sędziejowice i powiat łaski na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale. 

- Już od jakiegoś czasu staramy się reali-
zować strategię, żeby podczas wydarzeń orga-
nizowanych przez samorząd powiatu łaskiego 
promować naszych, lokalnych artystów. W każ-
dej gminie funkcjonują artyści, którzy promują 
powiat łaski nie tylko na terenie kraju, ale i na 
arenie międzynarodowej. Chcielibyśmy, aby 
systematycznie prezentować ich i promować 
podczas naszych wydarzeń - powiedziała staro-
sta Wesołowska. 

Z kolei poczęstunek dla gości spotkania 
przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Rolni-
czych w Sędziejowicach.

Dariusz Cieślak 
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W celu rozstrzygnięcia konkursu starosta 
łaski powołała komisję, w skład której weszli 
m.in. przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 
Marek Aulak, dyrektor Łaskiego Domu Kul-
tury Adam Łoniewski, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środo-
wiska Małgorzata Mysur oraz inspektor wspo-
mnianego wydziału Dariusz Cieślak. 

Na logo wpłynęło 36 propozycji od 10 
uczestników konkursu. Po analizie wszystkich 
prac komisja wybrała projekt przygotowany 
przez Jakuba Pokorskiego z gminy Buczek. 
Przyznano również wyróżnienia, m.in. dla Łu-
kasza Dukowicza z Piotrkowa Trybunalskiego 
oraz Krystiana Kolbe z Łodzi.

Jeśli chodzi o hasło promocyjne, to zgło-
szonych zostało 141 propozycji przez 6 uczest-
ników. Zwycięzcą konkursu zostało hasło: „Po-
wiat łaski - leży w sercu…” zgłoszone przez 
Łukasza Dukowicza z Piotrkowa Trybunalskie-
go. Wyróżnienia natomiast otrzymali Ewa Do-
browolska oraz Mirosław Nita z Bydgoszczy.

Uroczyste podsumowanie konkursu od-
było się 18 grudnia 2017 r. w Starostwie 
Powiatowym w Łasku. Starosta łaski Teresa 

Starostwo Powiatowe w Łasku po raz trzeci 
zaprosiło w mikołajki mieszkańców powiatu do 
wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą 
choinkę bożonarodzeniową „Choinka - symbol 

PoWiAt łAski rozstrzygnął 
konkurs na logo i hasło

W październiku ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w Łasku ogłosiło konkurs na logo i hasło 
promujące powiat. Tuż przed końcem minionego roku odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu.

Wesołowska i wicestarosta Marek Krawczyk 
uhonorowali zwycięzców. Nagrodzili rów-
nież panią Annę Melon, która została laure-

atem konkursu „Powiat Łaski wczoraj i dziś 
na fotografii”. 

Dariusz Cieślak

Radni wybRali najpiękniejsze choinki
Zakończyła się trzecia edycja konkursu „Choinka - symbol Świąt Bożego 
Narodzenia” organizowana przez powiat łaski. 

Świąt Bożego Narodzenia”. Wymagania nie były 
wielkie, by wziąć udział w konkursie wystar-
czyło wykonać choinkę ozdobną o wymiarze do  
80 cm dowolną techniką, z różnych materiałów, 

np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pier-
ników, makaronu, muszelek, itp. i dostarczyć ją 
do Starostwa jeszcze przed świętami. 

Autorzy prac dostarczyli do starostwa kil-
kanaście pomysłowo wykonanych choinek. Tra-
dycyjnie podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 
Łaskiego biorące udział w konkursie choinki 
oceniali radni. Radni najwyżej ocenili choinkę 
wykonaną przez Joannę Świercz. Drugie miejsce 
radni przyznali ex aequo trzem choinkom wy-
konanym przez: Piotra Kamieniaka i Dominikę 
Kaźmierczak, Alicję Liwińską oraz klasę IV c ze 
SP nr 4 w Kolumnie. Trzecie miejsca, również 
ex aequo zajęły choinki, które wykonali: Jagoda 
Jarosławka, Iza Liwińska, Elżbieta Ostrowska 
i Anna Foszpańczyk oraz przedszkolak Paweł 
Ludwsiak z nauczycielką Anną Bartos. 

Radni szczególnie wyróżnili choinkę wyko-
naną przez klasę II ze SP w Wiewiórczynie wraz 
z wychowawcą Urszulą Popielas. Choinka otrzy-
mała wyróżnienie, ponieważ nie mogła otrzymać 
nagrody z uwagi na przekraczające regulami-
nowe 80 cm wysokości. Pozostałe wyróżnienia 
otrzymali: Kamila Świercz, Izabela Liwińska 
i Zofia Liwińska. 

Za zajęcie miejsc I-III uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dawid Mataśka 
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Przejęty teren jest już częściowo zagospodaro-
wany przez PGNiG - ułożono tu gazociąg wiodący 
przez teren gminy Buczek do Zelowa. Za umiesz-
czenie urządzeń gazociągu PGNiG na rzecz gminy 
Buczek wnosić będzie coroczne opłaty.

W dniu 20 grudnia 2017 r. gmina Buczek 
podpisała pierwszą umowę na dostawę gazu 
do Szkoły Podstawowej w Czestkowie, co daje 

Gmina Buczek powiększyŁa się 
i wzBoGaciŁa
Po trzech latach starań na podstawie aktu notarialnego z 19 grudnia ubiegłego roku gmina Buczek przejęła 
w drodze darowizny od Skarbu Państwa grunty po byłej trasie torów kolejowych do Zelowa (Herbertowa). 
Gmina Buczek jest większa o ok. 23 ha i bogatsza o ok. 700 tys. zł, bo na taką wartość wyceniane są te grunty. 

możliwość dalszej gazyfikacji Czestkowa A, B 
i F, pod warunkiem, że mieszkańcy wystąpią 
o takie zapotrzebowanie do PGNiG. Zachęca-
my wszystkich do złożenia wniosków na do-
starczenie gazu, pomoc w tym zakresie można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w Buczku, pokój 
nr 7. Kolejną umową objęte będą budynki uży-
teczności publicznej, zarządzane przez gminę 

Buczek i w tym miejscu prosimy mieszkańców 
Buczku, ale i wszystkich pozostałych miejsco-
wości również o składanie wniosków. Mamy 
nadzieję, że to co kiedyś było w sferze ma-
rzeń staje się po woli rzeczywistością, a będzie 
to realne w dużej mierze dzięki Wam drodzy 
mieszkańcy gminy Buczek. 

UG

Druhowie OSP z Maleni podjęli się tru-
du organizacji wigilii, przy wydatnej pomocy 
GOPS-u i GOKiS w Buczku, a także Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzy-
nie. Należy dodać, że w przeddzień zorgani-
zowano tutaj także wigilię dla ponad 140 osób 
samotnych. Organizacja wieczerzy wigilijnej 
to przedsięwzięcie wymagające ogromnego 
nakładu pracy, ale i wielki splendor dla całe-
go sołectwa. Zwłaszcza, że w spotkaniu wi-
gilijnym wzięli udział m.in.: członek Zarządu 
Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, 
starosta łaski Teresa Wesołowska - jeszcze 
przed kilku laty mieszkanka sołectwa Male-
nia, przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz 
Dębkowski, komendant Powiatowy Policji 

przy wspólnym stole w maleni
W pięknie udekorowanej sali OSP w Maleni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek wzorem lat minionych spotkali 
się (17 grudnia) na wigilii strażackiej. Sala jest już miejscem spotkań nie tylko druhów, ale służy całemu sołectwu. Organizowane są tu 
każdego roku: zabawy, chrzciny, komunie, wesela i inne uroczystości rodzinne i środowiskowe, które oprócz ważnej funkcji społecznej 
i integrującej pomagają druhom zdobyć dodatkowe środki na finansowanie potrzeb jednostki. 

Wigilia strażacka w Maleni

młodszy insp. Piotr Bielewski, dowódca JRG 
PSP w Łasku st. kpt. Sławomir Wągrowski, 
a także księża: proboszcz parafii Buczek  
ks. Rafał Mazurczyk i ks. wikariusz Łukasz 
Goździk. Na wigilii była również obec-
na prezes LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna 
Doliwa. Należy przypomnieć, że to również 
LGD w ramach swej działalności programo-
wej zapewnia środki unijne, także na budowę 
świetlic wiejskich przy OSP. 

Oprawę muzyczną dla wigilii strażackiej 
stworzyli piękną muzyką i śpiewem niezastą-
pieni od wielu lat Paulina Makulska i Łukasz 
Maciejewski. W programie artystycznym nie 
zabrakło najpiękniejszych kolęd i pastorałek, 
zarówno tych znanych, które druhowie śpiewa-
li z wokalistką, jak i tych mniej popularnych.

Proboszcz parafii złożył wszystkim 
najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe, 
a ks. wikariusz fragmentem ewangelii o naro-
dzeniu Pańskim oraz krótką modlitwą przy-
pomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego 
Narodzenia, następnie wicemarszałek Jolanta 
Zięba-Gzik, starosta łaski Teresa Wesołowska 
i wójt Bronisław Węglewski złożyli życzenia 
świąteczno - noworoczne wszystkim zebranym 
strażakom, podkreślając ich zaangażowanie 
i rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społecz-
ności lokalnej oraz mieszkańcom gminy i po-
wiatu. 

Życzenia dla druhów w imieniu władz 
samorządowych złożył przewodniczący 
Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński oraz 
gospodarz wigilii, prezes OSP w Maleni druh 
Tomasz Kaczmarek, który podziękował rów-
nież wójtowi za pomoc organizacyjną, a także 
paniom z Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
z Bachorzyna, które przygotowały wspaniałe 
potrawy wigilijne. 

Produkty na stół wigilijny można było za-
kupić dzięki sponsorom i darczyńcom, wśród 
których znaleźli się: radni gminy Buczek, Fir-
ma „Joltek” Jolanty i Mariusza Kowalczyków, 
Auto Komis Kłos, Grzegorz Głowiński, Anna 
Moder, Grzegorz Kępa, Elżbieta Praśkiewicz, 
Andrzej Subczyński, Zbigniew Borek, Leczni-
ca dla zwierząt w Buczku, Bartłomiej Moder, 
Szczepan Pawlicki, Krzysztof Tomczyk, OSM 
w Łasku oraz firma „Bro-Węg” Bronisława 
i Dominika Węglewskich.

Kolacja wigilijna minęła w pogodnej i mi-
łej atmosferze, stworzyła też możliwość do 
rozmów o służbie i życiu codziennym dru-
hów, a także integracji całej braci strażackiej. 
Spotkanie  dało też asumpt do złożenia życzeń 
i gratulacji przez gości dla wszystkich druhów 
za dokonania w mijającym roku. 

Andrzej Zieliński
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Rolnicy mogą składać wniosek w terminie 
1-28 lutego br. do wójta, burmistrza, (prezy-
denta miasta) w zależności od właściwego ze 

zwrot Podatku akcyzowego
Wójt gminy Buczek przypomina wszystkim producentom rolnym o składaniu 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018. 

względu na miejsce położenia gruntów rolnych 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy), 

wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2017 r. do 31 styczna 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi: 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 17 listopada 2017 r. stawka zwrotu podat-
ku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr ole-
ju. Wniosek wraz z fakturami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Buczku (pok. nr 1- hol).

Stawki podatków i opłat lokalnych
w gminie BuczeK na roK 2018 
 
PODATEK OD  NIERUCHOMOŚCI 
1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1 m kw. powierzchni                           

0,59 zł 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami  
powierzchniowymi płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni,                                                                                                     

0,10 zł 

c) pozostałych od 1 m kw. powierzchni, w tym:  
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                                                    0,01 zł 

- zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
zabudowanych i niezabudowanych     0,13 zł 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  
(Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu  
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

1,00 zł 

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                            0,35 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej za 1m2 pow. użytkowej                                                                                                              

14,88 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym za 1m2 pow. 
użytkowej                                                 

0,01 zł 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2 pow. użytkowej          

1,00 zł 

e) pozostałych za 1 m2 pow. użytkowej w tym:  
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                                                       0,10 zł 

- gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej                                                    3,00 zł               
- garaży towarzyszących zabudowie mieszkaniowej                                                                 3,20 zł 
- letniskowych                                                                                                                             5,00 zł 

3) od budowli:  
a) służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz służące 
oczyszczaniu ścieków 0,01% 

b) pozostałych 2% 

  
PODATEK ROLNY  
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych – równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta 110,00 zł 

2) dla gruntów nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych – 
równowartość pieniężną 5 q żyta 220,00 zł 

  
PODATEK LEŚNY (zgodnie z komunikatem  
Prezesa GUS z dn. 20.10.2017 r.)  
1) od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężną 
0,220 cm³ drewna 43,3532 zł 

2) od 1 ha powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której 
mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50% 

21,6766 zł  

 
 
 
 
 
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
(najniższy w Polsce) 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

 i poniżej 12 ton 
Rok produkcji pojazdu  

i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

pojazdy wyprodukowane po 2000 roku 
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 225,00 
Powyżej 5,5 do 9 włącznie 760,00 
Powyżej 9 i poniżej 12 920,00 

pojazdy wyprodukowane do 2000 roku włącznie 
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 250,00 
Powyżej 5,5 do 9 włącznie 850,00 
Powyżej 9 i poniżej 12 1100,00 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  
wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 70,00 139,00 
13 14 139,00 384,00 
14 15 384,00 541,00 
15  541,00 1225,00 

Trzy osie 
12 17 139,00 242,00 
17 19 242,00 496,00 
19 21 496,00 644,00 
21 23 644,00 992,00 
23 25 992,00 1542,00 
25  992,00 1542,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 644,00 653,00 
25 27 653,00 1019,00 
27 29 1019,00 1618,00 
29 31 1618,00 2399,00 
31  1618,00 2399,00 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
Rok produkcji pojazdu i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

Pojazdy wyprodukowane po 2000 roku 
Powyżej 3,5 i poniżej 12 500,00 

Pojazdy wyprodukowane do 2000 roku włącznie 
Powyżej 3,5 i poniżej 12 600,00 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
 lub wyższej niż 12 ton  
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
 z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne 
systemy 

zawieszenia 
osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 30,00 38,00 
18 25 260,00 470,00 
25 31 548,00 899,00 
31  1382,00 1895,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1219,00 1685,00 
40  1685,00 2493,00 
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PrzEdsięBiorcy dlA sAmotnych

Gospodarzem wigilii, która odbyła się 16 grudnia, była jednostka 
OSP w Maleni. Uroczystość odbyła się w odświętnie udekorowanej 
strażnicy, gdzie przyjęto blisko 140 uczestników. Środki finansowe 
i rzeczowe na zorganizowanie wigilii udało się wygospodarować 
z budżetu gminy, GOPS, a w dużej części także od sponsorów. W na-
strój  wieczerzy i radosnego oczekiwania na narodzenie Pana wpro-
wadziła zebranych orkiestra dęta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku pod batutą Adama Kobalczyka przepiękną kolędą „Bóg się 
rodzi”. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, starosta łaski Teresa Wesołowska, wice-
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Gawlik, komendant PSP st. bry-
gadier Piotr Rudecki, komendant powiatowy policji młodszy insp. Piotr 
Bielewski, a także proboszcz parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk. Na 
wigilii była również obecna prezes LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna 
Doliwa. Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli wszystkich jedno-

Tradycją stały się już wigilie środowiskowe organizowane w gminie Buczek. Również w minionym 
roku dla osób starszych i samotnych, z inicjatywy wójta Bronisława Węglewskiego, a przy wsparciu 
organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku, zorganizowano spotkanie mieszkańców z całej gminy przy stole wigilijnym.

stAWki PodAtkóW...
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych  
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

Rok produkcji i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

Wyprodukowane po 2000 roku 
Od 7 i poniżej 12 250,00 

Wyprodukowane do 2000 roku włącznie 
Od 7 i poniżej 12 800,00 
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem  
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  
podatku rolnego 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 15,00 25,00 
18 25 174,00 313,00 
25  313,00 549,00 

Dwie osie 
12 28 206,00 303,00 
28 33 600,00 832,00 
33 38 832,00 1263,00 
38  1124,00 1663,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 662,00 922,00 
38  922,00 1253,00 

7) od autobusów, z tym, że w zależności od liczby miejsc do siedzenia  
poza miejscem kierowcy 
Rok produkcji pojazdu i liczba miejsc do 

siedzenia poza miejscem kierowcy Stawka podatku (w złotych) 

Pojazdy wyprodukowane po 2000 roku 
Mniej niż 22 miejsc 1000,00 
Równej lub większej niż 22 miejsc 1300,00 

Pojazdy wyprodukowane do 2000 roku włącznie 
Mniej niż 22 miejsca 1050,00 
Równej lub większej niż 22 miejsc 1350,00 

 
 
 

stek OSP, którzy przywieźli samotne osoby z poszczególnych miejsco-
wości gminy Buczek. Część osób przybyła też wynajętym przez wła-
dze gminy autokarem. 

Proboszcz parafii fragmentem ewangelii o narodzeniu Pańskim 
oraz krótką modlitwą przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Boże-
go Narodzenia, a następnie wicemarszałek Jolanta Zięba-Gzik, starosta 
łaski Teresa Wesołowska i wójt Bronisław Węglewski złożyli życzenia 
świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym i mieszkańcom gminy 
Buczek. Nad organizacyjną stroną wigilii pieczę sprawowała szefowa 
GOPS Joanna Jarosławska, ale w przygotowanie sali, obsługę gości 
i pomoc w podawaniu posiłków zaangażowali się druhowie i druhny 
OSP w Maleni.

Kolacja wigilijna była szczególnie uroczysta, z zachowaniem tra-
dycyjnego postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Panie ze 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna ze swoją szefową 
Jadwigą Ratajczyk przez 3 dni przygotowywały najwspanialsze wy-
twory sztuki kulinarnej. Tradycyjne postne potrawy, pięknie przyrzą-
dzone i podane wzbudzały zachwyt, potrawy smakowały także wszyst-
kim gościom. 

Wspólne świętowanie sprzyja integracji lokalnej społeczności, 
bliższemu poznaniu, wysłuchaniu radości i trosk dnia codziennego 
znajomych i sąsiadów, a także wspólnemu śpiewaniu kolęd.

W atmosferę zbliżających się Świąt wprowadziły także lokalne 
zespoły artystyczne działające przy GOKiS: orkiestra dęta pod dyrek-
cją Adama Kobalczyka, chór „Bogoria” z kierownikiem artystycznym 
Zbigniewem Mierzwińskim, zespół „Kana”, a także znakomita woka-
listka Paulina Makulska w towarzystwie akompaniamentu w aranżacji 
Łukasz Maciejewskiego. W repertuarze wszystkich  zespołów wokal-
nych i instrumentalnych znalazły się najpiękniejsze kolędy i pastorałki.   

Wszyscy uczestnicy wigilii zostali obdarowani przez wójta i kie-
rownika GOPS paczkami, które podobnie jak produkty na stół trafi-
ły dzięki sponsorom i darczyńcom, wśród których znaleźli się: radni 
gminy Buczek, Firma „Joltek” Jolanty i Mariusza Kowalczyków, Auto 
Komis Kłos, Grzegorz Głowiński, Anna Moder, Grzegorz Kępa, Elż-
bieta Praśkiewicz, Andrzej Subczyński, Zbigniew Borek, Lecznica dla 
zwierząt w Buczku, Bartłomiej Moder, Szczepan Pawlicki, Krzysztof 
Tomczyk, Mleczarnia Łask oraz firma „Bro-Węg” Bronisława i Domi-
nika Węglewskich.

A.Z.
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W ramach projektu wiele się działo. Otwarciem było seminarium 
„Edukacja globalna, edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju - pro-
gram działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych”, zorganizo-
wane w WODN w Sieradzu 21 września 2017 r., w którym uczestniczyli 
nauczyciele z całego regionu sieradzkiego. W tematykę edukacji global-
nej wprowadził uczestników dyrektor Olgierd Neyman, później wysłu-
chaliśmy bardzo ciekawego wykładu dr. Artura Rosiaka nt. celów zrów-
noważonego rozwoju w kontekście sytuacji krajów Afryki oraz pasjo-
nującej opowieści Anny Mary o wolontariacie w krajach afrykańskich. 
Przykłady realizacji edukacji globalnej w polskiej szkole prezentowali 
pp. Aleksandra Owczarek, Agata Subczyńska, Maciej Szulc - nauczycie-
le praktycy i jednocześnie liderzy edukacji globalnej w swoich szkołach. 
W październiku i listopadzie trwały szkolenia nauczycieli, by mogli ak-
tywnie włączyć swoich uczniów w realizację Tygodnia Edukacji Global-
nej 2017, który odbywał się pod hasłem „Cele zrównoważonego rozwo-
ju. Przyszłość świata zależy od nas”. 

Podsumowaniem TEG 2017 była I Gra Terenowa „Edukacja glo-
balna 2017” na terenie Łasku. W kategorii szkół podstawowych w grze 
zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego 
w Krobanowie, 2 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Łasku, a 3 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Ła-
sku. W kategorii szkół starszych - wynik, jaki uzyskały drużyny z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Ła-
sku i I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku, różnił się 
tylko 0,5 punktu.

Gratulujemy uczniom oraz opiekunom, którzy także musieli zmie-
rzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami. Gra nie mogłaby się od-
być, gdyby nie życzliwość i zaangażowanie pracowników łaskiego Sta-

Do konkursu zgłosiły się przedszkola, 
szkoły podstawowe oraz gimnazja z gminy, 
które konkurowały w kategorii kolęd oraz ja-

liderzy edukacji na rzecz rozwoju
Tytuł artykułu to jednocześnie część nazwy projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji agendy MEN, w którym uczestniczyły szkoły 
z powiatu łaskiego (4), zduńskowolskiego (1) i pabianickiego (1). Projekt ten współfinansowany był w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

rostwa, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Historii Łasku, Publicznego 
Gimnazjum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie znajdowały się 
punkty z zadaniami.

Działania w czasie TEG zaowocowały bardzo ciekawymi projektami 
i scenariuszami zajęć, które zostały docenione przez ekspertów ORE oraz 
MSZ i znalazły się na liście laureatów ogólnopolskiego konkursu. W obu 
kategoriach wysoką punktację uzyskała Agata Subczyńska - Szkoła Pod-
stawowa nr 5 im. M. Kopernika w Łasku, która jednocześnie na pod-
sumowaniu projektu w grudniu 2017 uzyskała wyróżnienie za swoją 
pracę Liderki Edukacji Globalnej. Na liście laureatów z równie wysoką 
pozycją znalazł się projekt dwóch liderek ze Szkoły Podstawowej nr 1  
im. T. Kościuszki w Łasku - Ewy Skorek i Izabeli Knul. 

M.Z

i PrzegląD zesPołów 
kolęDniczych i jasełek

sełek. Podczas przeglądu nie zabrakło wzru-
szeń i radości. Młodzi artyści zaprezentowali 
swoje talenty wokalne w najpopularniejszych 
kolędach, ale były także utwory mniej znane, 
chociaż równie piękne. Z kolei przedstawie-
nia jasełkowe ukazały niezwykłą wyobraźnię 
i kunszt przygotowań - od świetnej gry aktor-
skiej dzieci po doskonałe stroje i rekwizyty. 
Każdy z występów był niezwykle oryginal-
ny, a komisja konkursowa w składzie: Jadwi-
ga Kurkowska, Magda Binkowska oraz Adam 
Łoniewski nie miała łatwego zadania ustalając 
swój werdykt. 

Gmina Łask, ŁDK i Centrum Idei Ku Humanizmowi wspólnie zorganizowali I Przegląd 
Zespołów Kolędniczych i Jasełek. 8 stycznia br. Łaski Dom Kultury wypełniły tłumy 
uczestników oraz gości, którzy przybyli dopingować swoich faworytów. 

Wyniki:
Kategoria: przedszkola - kolędy
I miejsce: Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku
II miejsce: PP nr 6  im. Słoneczko w Łasku
III miejsce: PP nr 3 im. Misiaczek w Łasku
Kategoria: przedszkola - jasełka
I miejsce: PP nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
II miejsce: PP nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku
Kategoria: szkoły podstawowe - kolędy

I miejsce ex aequo:  Szkoła Podstawo-
wa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku,  
SP w Bałuczu
III miejsce: SP 4 w Łasku (Kolumnie)
Kategoria: szkoły podstawowe - jasełka
I miejsce: SP w Wiewiórczynie
II miejsce: SP nr 5 im. Mikołaja Kopernika 
w Łasku
III miejsce: SP w Okupie

Wyróżnienie: SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Łasku
Kategoria: gimnazja - kolędy
I miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego w Łasku
II miejsce: PG nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku
Kategoria: gimnazja - jasełka
Wyróżnienie: PG nr 1 im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Łasku

Dla wszystkich uczestników przeglądu 
przygotowano nagrody rzeczowe.

Michał Janiszewski
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Oprócz warunków atmosferycznych, które od nas nie zależą, waż-
ne są nasze zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie. Przygotowania do zimy 
należy zacząć dużo wcześniej. Polegają one na tym, że w drugiej po-
łowie lata i jesienią nie stosujemy już nawożenia azotem, unikamy in-
tensywnego podlewania, a także silnego cięcia, gdyż to spowoduje od-
rastanie nowych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed nadejściem 
zimy. Najlepszym materiałem do zabezpieczenia róż jest ziemia usy-
pana w 30-centymetrowe kopczyki u podstawy krzewów. Ale róże po-
winniśmy okrywać dopiero po nastaniu silniejszych przymrozków. Kil-
kustopniowe, krótkotrwałe poranne spadki temperatury do -5 ºC tylko 
nasze róże zahartują i w sposób naturalny spowodują opadnięcie liści 
i zakończenie wegetacji. Zwykle następowało to w drugiej połowie li-
stopada, a nawet na początku grudnia. 

Jednak w tym (nietypowym) roku najkorzystniej byłoby zostawić 
nieokryte róże jak najdłużej. Zbyt wczesne okrycie może spowodować 
rozwój chorób grzybowych. Przy obecnej pogodzie wskazane byłoby 
zabezpieczenie róż preparatem grzybobójczym, np. Topsinem (w sło-
neczny dzień przy dodatniej temperaturze powietrza). Krzewy, które nie 
zrzuciły liści, powinny być ręcznie z nich ogołocone z obawy przed gni-
ciem i pleśnią. 

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem wpływającym na kondycję 
wiosenną róż, oprócz wspomnianego mrozu, jest nadmierna wilgotność 
gleby. Dlatego należy rośliny zabezpieczyć w taki sposób, aby nie dopu-

Tegoroczna jesień obfitowała w anomalia pogodowe. Duża liczba opadów i wysoka, jak na 
tę porę temperatura, spowodowały, że przyroda zamiast szykować się do zimowego snu 
znajduje się w stanie przedłużonej wegetacji. Co zrobić, aby róże dobrze przezimowały?

co warto wiedzieć…
o przygotowaniu róż do zimy?

Róża w zimowym ogrodzie

Noworoczna niespodzianka już po pierwszych
 przymrozkach i opadach śniegu

ścić do gromadzenia się wody wokół krzewów. Jak się okazuje, nie tylko 
mróz i nadmiar wody są naturalnymi wrogami naszych róż, ale także rap-
towne, częste i nadmierne skoki temperatury oraz słońce i wiatr. 

Dobrym zabezpieczeniem przed skokami temperatury, słońcem 
i wiatrem jest okrycie krzewów gałązkami drzew iglastych. Jest to ma-
teriał przewiewny i dobrze przeciwdziała zgubnym skutkom czynników 
pogodowych. Róże krzewiaste i pnące oprócz wspomnianych kopczy-
ków okrywamy tkaniną ogrodową - włókniną lub matami trzcinowymi 
i ocieplamy gałązkami świerkowymi. Róże pienne (drzewka różane 
mogą zimować w pozycji leżącej lub stojącej. Jeżeli przechowujemy 
w pozycji leżącej, to musimy podkopać korzenie z jednej strony róży 
i całe drzewko ostrożnie przygiąć w stronę przeciwną przymocowując 
pień kulką do ziemi, a związaną wcześniej koronę już bez liści okry-
wamy ziemią ze szczególnym uwzględnieniem miejsca szczepienia. 
Pień zabezpieczamy świerczyną lub słomą. Róże pienne w pozycji 
stojącej zabezpieczamy poprzez związanie korony sznurkiem, a miejsce 
szczepienia ocieplamy słomą, sianem świerczyną, a następnie owijamy 
tkaniną ogrodową lub jutową zawiązując dookoła pnia poniżej i powyżej 
korony tworząc kształt cukierka.

Na zakończenie jeszcze dwie dobre rady: przy zabezpieczeniu róż na 
zimę pędów nie należy przycinać, a w razie występującej suszy, podob-
nie jak różaneczniki wcześniej trzeba obficie podlać.

Janina Kielanowicz - Marciniak
prezes SMŁR
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Od lat wzrusza i motywuje swoje czytel-
niczki nie tylko w Polsce, ale również za gra-
nicą. O popularności, jaką cieszy się pani Wit-
kiewicz i jej powieści, mogliśmy przekonać się 
tego listopadowego wieczoru, kiedy na spotka-
nie przybyły Czytelniczki nie tylko z powia-
tu łaskiego, ale również sąsiednich, a nawet 
z Piotrkowa Trybunalskiego.

Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej, 
pełnej śmiechu atmosferze. Pani Magda jest 
osobą bardzo ciepłą i pozytywną, z niesamowi-
tym poczuciem humoru i dystansem do siebie. 
Swoim żywiołowym opowiadaniem oczarowa-
ła wszystkich zebranych. Opowiedziała o swo-
ich początkach pisarskich, o tym skąd czerpie 
inspiracje, o wyjeździe do Wietnamu, o tym, 
że my zwyczajnie boimy się być szczęśliwi 
i wiele innych zabawnych, czasem wzruszają-
cych historii. I jak sama powiedziała „może tak 
długo, czyli opowiadać i opowiadać”. My nato-
miast moglibyśmy jej słuchać i słuchać, aż żal 
było, że spotkanie dobiegło końca. Oczywiście 
były jeszcze pamiątkowe zdjęcia i długa kolej-
ka po autograf. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ra-
mach Dyskusyjnego Klubu Książki we współ-

Specjalistka od szczęśliwych zakończeń
Wieczorem 23 listopada br. w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego gościła Magdalena Witkiewicz - niezwykle popularna 
pisarka, nazywana „specjalistką od szczęśliwych zakończeń”. Sama o sobie mówi: „jestem pisarką, piszę czasem o lekkich sprawach, 
a czasem o poważnych w lekkim, a nawet bardzo lekkim stylu. Dla dzieci i dla dorosłych, i „tylko dla dorosłych również”. Podobno moje 
powieści poprawiają nastrój. Są lekiem na deszcz za oknem i nieco smutniejsze dni. Moje książki zawsze kończą się dobrze. Niezależnie, 
jakie przeciwności losu napotykają bohaterowie na swojej drodze - zawsze potem żyją długo i szczęśliwie”. 

pracy z Instytutem Książki, Wojewódzką Bi-
blioteką Publiczną w Łodzi, Gminną Biblio-
teką Publiczną w Wodzieradach z siedzibą 

w Kwiatkowicach oraz Narodowym Progra-
mem Rozwoju Czytelnictwa.

Renata Grabowska

Zajęcia w bibliotece miały uświadomić 
dorosłym, że to głównie od nich zależy wybór 
lektury, a tym samym kształtowanie osobo-

PIctuRebOOk - nowy wymiar książki
Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarze, rodzice oraz wszyscy zaintrygowani 
fenomenem książki obrazowej zgromadzili się na warsztatach w Bibliotece 
Pedagogicznej. Zajęcia poprowadziła Anna Sobczak, polonistka, poetka, bibliotekarka, 
miłośniczka mądrych i wyjątkowych książek dla dzieci. 

wości małego czytelnika czy słuchacza. Pro-
wadząca starała się udowodnić, iż klasyczny 
picturebook, czyli książka obrazowa może 

być o wiele atrakcyjniejsza niż komercyjna 
publikacja z upstrzoną, kiczowatą szatą gra-
ficzną i próżnym bohaterem. Na podstawie 
kilku picturebooków, głównie autorstwa Iwo-
ny Chmielewskiej, uczestnicy warsztatów de-
finiowali, czym jest książka obrazowa i czym 
różni się od konwencjonalnej literatury dzie-
cięcej - książki ilustrowanej. Oprócz ogrom-
nego ładunku artystycznego picturebook jest 
narzędziem służącym do wychowania, uczy 
szukania nowych znaczeń, świadomego czy-
tania ilustracji. W nienachalny sposób akty-
wizuje czytelnika, rozwija empatię i  cieka-
wość. I co najważniejsze - ten hybrydowy 
gatunek, łączący równomiernie słowo i obraz 
- jest narzędziem do wydobywania z czytel-
nika bogactwa wyobraźni, jest inspiracją do 
kreowania własnych pomysłów. Rozśmiesza, 
intryguje, wzrusza - w każdym razie nie pozo-
stawia człowieka obojętnym.

W praktycznej części warsztatów uczest-
nicy mieli za zadanie zilustrować wymyślo-
nego przez siebie bohatera - osobę, przedmiot 
lub zjawisko. Intencją tego ćwiczenia było 
rozbudzenie w dorosłych dziecięcego spojrze-
nia na wszechstronne możliwości sztuk wizu-
alnych. 

(as)
Fot. Kacper Bilecki
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 Na wstępie prezes Stowarzyszenia Wło-
dzimierz Jurowski przywitał przybyłych 
gości. Jak co roku Stowarzyszenie odebra-

33. rocznicA PoWstAniA kluBu mErkury
Już 33 lata istnieje w Łasku Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury. Z okazji 
jubileuszu 6 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się zabawa abstynencka. 
Trwała od godz. 20 do późnych godzin nocnych.

Tego dnia (29 października br.) w szkole 
w Kolumnie byli obecni najlepsi fachowcy 
w Polsce w dziedzinie ortopedii, fizjoterapii 
oraz psychologii z Kliniki Ortopedii i Trau-
matologii Orto Med Sport, którzy przeprowa-
dzili wśród zawodników Akademii Funinio 
testy, m.in. koordynacji i rozwoju motorycz-
nego, badania ortopedyczne oraz warsztaty 
z prawidłowego automasażu (rolowania). 
Nie zabrakło również prelekcji dla rodziców 
psychologa sportu Pawła Drużka, na co dzień 
pracującego z Damianem Kądziorem, piłka-
rzem powołanym do reprezentacji Polski. 
Pod okiem trenerów z Akademii odbyły się 
testy piłkarskie - sprawności ogólnej i spe-

nie tylKo szKolenie
Ponad 40 dzieci uczestniczyło w testach zorganizowanych wspólnie przez APN Funinio 
i Orto Med Sport! Młodych sportowców odwiedził Mariusz Stępiński.

cjalnej, oceniające potencjał zawodników. 
W tym dniu, nie mogło nie być również za-
łożyciela OMS - dr. Bartłomieja Kacprzaka, 
wybitnego specjalisty, który bacznie przy-
glądał się wszystkiemu.

Głównym celem projektu było uzyskanie 
odpowiedzi czy dany zawodnik prawidłowo 
się rozwija. Uzyskane wyniki z poszczegól-
nych testów, umożliwiły pogląd na zalety, 
które dzieci posiadają, ale również na wady, 
które można zlikwidować.

Nie zabrakło również atrakcji, jaką 
niewątpliwie była wizyta reprezentanta 

Polski w piłce nożnej - Mariusza Stępiń-
skiego, grającego obecnie w Chievo Vero-
na. Swoją obecnością wzbudził zachwyt 
wśród dzieci, które mogły z nim poroz-
mawiać, pozować do wspólnego zdjęcia 
czy też otrzymać autograf. Mariusz, zo-
stał zasypany licznymi pytaniami. Dzieci 
pytały o wszystko, nawet o to, ile zarabia 
na sekundę, jakim autem jeździ. Nasi mali 
adepci futbolu nie mogli się powstrzymać 
z pytaniami o Robercie Lewandowskim, 
ich największym idolu.

 Elżbieta Kwiecińska

ło liczne gratulacje i życzenia zarówno od 
przedstawicieli władz miasta, Starostwa Po-
wiatowego w Łasku, jak i zaprzyjaźnionych 

stowarzyszeń abstynenckich. Swoją obec-
nością spotkanie zaszczycili również przed-
stawiciele Krajowej Rady Związków i Sto-
warzyszeń Abstynenckich oraz Związków 
i Stowarzyszeń Abstynenckich Wojewódz-
twa Łódzkiego.

Zabawy w Łasku zdobywają coraz więk-
szą popularność zarówno wśród społeczno-
ści abstynenckiej naszego kraju, jak i miesz-
kańców Łasku. W tym roku do Łasku przy-
była grupa z Władysławowa, byli też goście 
z województw ościennych, tj. wielkopol-
skiego i świętokrzyskiego, nie zabrakło 
również przyjaciół z województwa łódzkie-
go oraz mieszkańców miasta i gminy Łask. 
Zabawa rocznicowa to jedna z największych 
tego typu imprez organizowanych w kraju. 
Łącznie bawiło się około 800 osób.

Zarząd Stowarzyszenia Abstynentów 
Klubu Merkury w Łasku serdecznie dzięku-
je gościom za przybycie, a także władzom 
i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy 
nie tylko zaszczycają swoją obecnością,  
ale również wspierają i pomagają w orga-
nizowaniu różnych przedsięwzięć. Stowa-
rzyszenie dziękuje także przedstawicielom 
władz Starostwa za okazywane wsparcie.

Agata Jurowska
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Dom kultury moich marzeń opiera się na wię-
zi lokalnej, ale nie jest prowincjonalny w złym 
tego słowa znaczeniu. Jego program to projekty 
realizowane wspólnie przez artystów, architek-
tów, muzyków, aktorów, twórców i ich sąsiadów, 
mieszkających w tym samym miejscu. Ludzi in-
spirowanych lokalną specyfiką i atmosferą.

Takie głosy co rusz dochodzą z ust ważnych 
animatorów życia kulturalnego w Polsce z Macie-
jem Nowakiem (długoletnim dyrektorem Nadbał-
tyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, a obecnie 
dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu) na cze-
le, a ja podpisuję się pod nimi wszystkimi kończy-
nami, które są w stanie utrzymać długopis.

Dom kultury. Już sama nazwa tego miejsca 
zobowiązuje. „Dom” to miejsce, w którym mu-
simy się czuć bezpiecznie i dobrze. Miejsce, za 
które jesteśmy odpowiedzialni, ale i potrafimy 
od tego miejsca wymagać. Dom to miejsce, które 
nas kształtuje i prowokuje do dyskusji.

Zawsze znajdą się osoby kwestionujące ra-
cjonalność jakichkolwiek zmian w myśl zasady 
„20 lat było dobrze, to po co zmieniać”. Może 
i było dobrze, nie mi to oceniać, tylko świat zmie-
nia się w tak dynamicznym tempie, odwołując 
się wciąż do nowych idei, technologii, trendów, 
potrzeb i marzeń, że coś co jeszcze 10 lat temu 
było świetne, dziś ma brodę do kolan i wzbudza 
co najwyżej irytację i zniecierpliwienie.

Najwrażliwsza jest na to młodzież, chętnie 
akceptująca głębokie zmiany mentalne w naszym 
społeczeństwie. Młodzież, która wiele lat temu 
od nas uciekła (nad czym boleję) i nie jest to 
bynajmniej specyfiką Łasku. Młodzież uciekła 
z domów kultury w całej Polsce. Całe pokole-

mój idealny dom kultury

nia obchodzą domy kultury szerokim łukiem, bo 
straciły zaufanie, że to miejsce może być cieka-
we ich świata, ich często pokręconej, bezkom-
promisowej, nieopierzonej, ale do bólu szczerej 
wrażliwości. Ich szorstkości i skrótowości my-
ślenia. Ich liryki i narracji wewnętrznej, którą 
tworzyli Peja, O.S.T.R., KęKę, Czwarty Wymiar 
czy Żabson, a nie Miłosz, Herbert, Różewicz czy 
Szymborska.

Na ostatnim Forum Instytucji Kultury w Ra-
domsku przedstawiano badania, z których jasno 
wynika, że młodzież to tylko 15% uczestników 
zajęć w całym województwie łódzkim. Z doro-
słymi jest jeszcze gorzej. Nikt nawet poważnie 
tego nie bada. Domy kultury to dziś domy dzieci 
i seniorów. Świetnie. To wielka zdobycz naszych 
czasów. Chluba nasza i duma, że obejmujemy 
ofertą prawie 400 dzieci i 200 seniorów, mamy 
niezwykle prężny, świetnie działający Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, który jest prawdziwym dia-
mentem w koronie naszych aktywności, ale... No 
właśnie jest małe „ale”... Dom kultury powinien 
wyciągać ręce pełne pomysłów także do doro-
słych i młodzieży, zasłuchać się w ich potrzeby. 
Otworzyć szeroko drzwi, przewietrzyć korytarze, 
udostępnić przestrzeń zamykaną na 15 kluczy, 
żeby przypadkiem „nie zniszczono i nie nabru-
dzono”, zaprosić młodzież do wspólnego bu-
dowania oferty, wspólnego szukania pieniędzy, 
a nie „strzelać focha” i biadolić, że w tym mieście 
się nie da. Wszystko się da, tylko trzeba uwierzyć 
że się da, a wiara, jak głoszą pisma, góry przeno-
sić może.

Trudno za taki stan rzeczy kogokolwiek wi-
nić. To czas, kiedy musimy wybudzić się z le-

targu i wejść w dorosłość, co jest trudne i bole-
sne. Może dlatego, że domy kultury, zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach, utknęły gdzieś 
pomiędzy czasem sprzed 89 roku, kiedy były 
centralnie zarządzaną instytucją z monopolem na 
prawdę o kulturze i jedynie słusznymi drogami 
rozwoju opisanymi świętą triadą: muzyka, pla-
styka, taniec (i ewentualnie grupa teatralna jako 
wisienka na torcie), a czasem po 89 roku, kiedy 
nagle musiały nabrać przyspieszenia, odnaleźć 
się w wolnorynkowej walce o dotacje, granty, 
sponsorów i mecenasów.

Kolektywna mentalność, którą dostaliśmy 
w spadku po wielu latach zawłaszczenia domów 
kultury przez „jedynie słuszną ideologię” wciąż 
używała słów wytrychów „nie można”, „nie da 
się”, „nie ma pieniędzy” przyspieszając nieunik-
nione bezwiedne popadanie w entropię i marazm. 
Wolność i decyzyjność, którą domy kultury do-
stały po 89 roku, zostały zwracane samorządom 
w zamian za bezpieczną kroplówkę dotacyjną, bo 
domy kultury bały się samodzielności i przesta-
wały rozumieć świat, który je otacza. Pozamy-
kały więc drzwi, traktując swoich potencjalnych 
beneficjentów jak intruzów strasząc ich monito-
ringiem i firmami ochroniarskimi.

Dziś jako Łaski Dom Kultury jesteśmy 
w przededniu dużych zmian. Zmian koniecznych. 
Zalecanych przez Narodowe Centrum Kultury 
i organizacje monitorujące domy kultury w Pol-
sce jak Inicjatywa „Ę”. Chcemy otworzyć Nasz/
Wasz Dom Kultury w przenośni i dosłownie. 
Chcemy oddać w wasze ręce pieniądze w ramach 
systemu „mini grantów” wspierających Wasze 
marzenia i artystyczne aspiracje. Pieniędzy tych 
będziemy szukać u sponsorów, darczyńców, pi-
sząc projekty i wypracowując je.

Zmieniamy przestrzeń w Domu Kultury, aby 
stała się „domowa” i „przyjazna”. Współpracuje-
my ściśle z Młodzieżową Grupą Działania, którą 
wspieramy jak możemy. Oddajemy w ręce mło-
dych ludzi kompetencje organizacyjne i ideowe 
w związku z projektem wydłużenia Jarmarku 
Łaskiego do 2 dni. Będziemy spotykać się z sa-
morządami szkolnymi i grupami młodzieży, które 
chcą „coś zrobić dla Łasku”, a przede wszystkim, 
gdzie tylko można zarażamy wiarą, entuzjazmem 
i przekonaniem, że naprawdę możemy uczynić 
wiele, ale nie sami a z Wami. Z Waszymi marze-
niami, pasjami, talentami.

Robimy w waszą stronę duży krok. I wy 
zróbcie maleńki. Przyjdźcie na koncert, na 
kawę, napiszcie na naszym fejsie, jaki dom kul-
tury Wam się marzy, co chcielibyście usłyszeć, 
zobaczyć. Czego od nas oczekujecie. Poczuj-
cie, że dom kultury to Nasz Wspólny Dom Kul-
tury. Każdego z Was, bo przecież tworzymy go 
z myślą o Was. 

Adam Łoniewski

Mój idealny Dom Kultury to Dom Wolności. Miejsce z otwartymi drzwiami. Nieosaczone przez jakiekolwiek przypisane mu 
jednoznacznie funkcje i małostkowe ambicje. Miejsce gościnne i przyjazne. Czyste i estetyczne, które daje każdemu platformę 
do wspólnej rozmowy i wspólnego działania. Miejsce, gdzie można skorzystać z komputera z dostępem do internetu, wypić 
kawę, umówić się na spotkanie założycielskie stowarzyszenia o zasięgu lokalnym czy krajowym. Miejsce pozbawione komercji 
i partyjnej agitacji. Niezaśmiecone ulotkami reklamowymi i nieudolnymi plakatami. Miejsce, gdzie można przyjść z każdym 
pomysłem, który służyć będzie ludziom mieszkającym w okolicy.

Na ulicy Kilińskiego w Łasku stanęło 10 no-
woczesnych instalacji do zasilania oświetle-
nia drogowego. Dzięki połączeniu systemu 
solarnego i wiatrowego lampy cechują się 
autonomicznością. 

Wartość inwestycji to 193.291,99 zł, a wy-
konawcą była RMS Polska Sp. z o.o. Na ten 
cel pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Łodzi wysokości 46.800 zł. Jest to pierw-
sze tego typu oświetlenie w gminie Łask, ale 
z pewnością nie ostatnie. Kolejne pojawi się 
już przy okazji tworzenia ogrodu różanego na 
osiedlu Przylesie. MJ

Pierwsze 
takie 
latarnie
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W warsztatach udział wzięła Dziecięca 
Skrzypcowa Grupa Suzuki, działająca przy PSM 
I i II st. w Zduńskiej Woli, Dziecięca Skrzypco-
wa Grupa Suzuki działająca przy sędziejowickim 
GOK oraz indywidualni mali skrzypkowie, 
którzy uczą się tą metodą i przyjechali do nas 

warsztaty skrzyPcowe  
i kolęDowanie
6 stycznia br. do Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach zjechała Rodzina 
Suzukowa, by przez blisko 6 godzin pod kierunkiem profesor Anny Bralewskiej 
warsztatowo doskonalić swoje skrzypcowe umiejętności. 

z Łodzi. Łącznie w spotkaniu tym wzięło udział 
25 dzieci z województwa łódzkiego.

W połączeniu z plastyczną wirtuozerią pod 
okiem Eweliny Markowskiej dzień przebiegał 
w doskonałym muzyczno-plastycznym nastro-
ju. Słodkie wypieki przywiezione przez rodzi-
ców umilały dzieciom każdą przerwę, nato-
miast gospodarze GOK zadbali o pyszny obiad.

Uwieńczeniem całodniowej pracy młodych 
skrzypków był koncert kolęd w kościele w Ma-
rzeninie w wykonaniu dzieci Suzuki oraz ich 
rodziców i opiekunów pod kierunkiem Anny 
Bralewskiej. 

Bożonarodzeniowe i noworoczne święto-
wanie miało miejsce nie tylko w marzenińskim 
kościele. Kolędowały też dzieci i młodzież 
szkolna. W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Sędziejowicach dwukrotnie spotkały się 

całe rodziny ze swoimi pociechami wraz z ka-
drą szkoły - 7 grudnia podczas wieczoru ko-
lęd i pastorałek oraz 21 grudnia na rodzinnych 
jasełkach. Uroczystą wigilię zorganizowała też 
społeczność Zespołu Szkół w Marzeninie, pod-
czas której dzieci śpiewały tradycyjne i mniej 
znane kolędy. 

W noc wigilijną koncert kolęd podczas 
tradycyjnej pasterki w kościele w Grabnie wy-
konała działająca przy OSP w Sędziejowicach 
Strażacka Orkiestra Dęta „DRUH”, podobny 
koncert odbył się w Święto Trzech Króli w 
Marzeninie, natomiast w niedzielę 7 stycznia 
br. w kościele w Sędziejowicach wspomnianej 
orkiestrze podczas koncertu towarzyszył chór 
„Złota Jesień” ze Zduńskiej Woli.

W piątkowy wieczór 5 stycznia br. podczas 
spotkania noworocznego kolędowały dziecięce 
zespoły działające przy GOK w Sędziejowi-
cach. W święto Trzech Króli „Dzieci z Doliny 
Grabi” wykonały w kościele w Grabnie koncert 
kolęd „Nie płacz Jezu, my ci zaśpiewamy…”.

W sobotę, 6 stycznia br., z centrum Sę-
dziejowic do kościoła przemaszerował orszak 
Trzech Króli. Tradycja zapoczątkowana przez 
ks. Dariusza Chlebowskiego w ubiegłym roku 
przyciągnęła wielu parafian i mieszkańców ca-
łej gminy. K. Matusiak, M. Potasiak

Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane są róż-
ne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne. W mi-
nionym roku były to warsztaty kulinarne dla mieszkańców tutejszego 
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz podopiecznych GOPS, 
a także porady w zakresie edukacji ekonomicznej prowadzone w ramach 
pracy socjalnej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Warsztaty kulinarne prowadzone były przez 
dietetyczki Banku Żywności w Łodzi. 

Łącznie przekazaliśmy ponad 2200 paczek żywnościowych (wzrost 
o 150 paczek w porównaniu z rokiem ubiegłym) dla 440 podopiecznych 
ze 186 rodzin. Artykuły spożywcze w ilości 21277 kg zostały pozyskane 
z Fundacji „Bank Żywności” w Łodzi. Sprawne funkcjonowanie systemu 
dystrybucji żywności dla najuboższych jest możliwe dzięki dużemu za-
angażowaniu członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy 
Sędziejowice, współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziejo-
wicach (udostępnienie pomieszczeń) oraz ogromnej pracy załogi  Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Szczególnie ser-
decznie dziękujemy panu Władysławowi Gabrysiakowi oraz jego pra-
cownikom za zorganizowanie transportu żywności. We wrześniu 2017 r. 
została podpisana kolejna umowa Podprogram 2018. 

Elżbieta Kozieł
Świąteczna paczka 2017 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Gminy Sędziejowice w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posił-
kiem”, w dniach 1 i 2 grudnia 2017 r. zorganizowało zbiórkę żywności 
w sklepach „TOM-KOR” Sędziejowice i „DELIKATESY CENTRUM” 
w Sędziejowicach. Podczas zbiórek pracowało 11 wolontariuszy spo-
śród uczniów sędziejowickich szkół. Łącznie zebrano blisko 218 kg 
żywności. Z zebranych artykułów spożywczych wykonano okazałe 
paczki, którymi obdarowano 23 rodziny, w których pod opieką znaj-
dują się dzieci niepełnosprawne wymagające szczególnej troski oraz 
osoby leżące po wypadkach. Paczki zostały dowiezione dzieciom przez 
wolontariuszy z GOK i GJUK w Sędziejowicach. Serdecznie dziękuje-

PomagaliŚmy PotrzeBującym
Pomoc z „Banku Żywności” - W 2017 r. gmina Sędziejowice po raz kolejny uczestniczyła w realizacji 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Polega on na dostarczaniu osobom 
najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. 

my darczyńcom i wszystkim osobom, które pomogły w realizacji akcji 
pomocowej.

Krystyna Komorowska
Szlachetna Paczka - Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej typował rodziny do Szlachetnej Paczki. Jednak nie wszystkie ro-
dziny zostały przez wolontariuszy pozytywnie zaopiniowane. Szlachet-
ne Paczki z terenu naszej gminy otrzymały 2 rodziny.  

Aleksandra Andrysiak
Spotkanie wigilijne - odbyło się w Środowiskowym Domu Samo-

pomocy w Sędziejowicach dla uczestników ŚDS oraz samotnych, star-
szych, niepełnosprawnych, bezdomnych i chorych mieszkańców gminy 
Sędziejowice objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały od św. Mikołaja paczki ze 
słodyczami i owocami. Uroczystość ta została zorganizowana przez pra-
cowników ŚDS w Sędziejowicach wraz z uczestnikami, którzy przygo-
towali wigilijne potrawy oraz wzruszające przedstawienie kukiełkowe 
w bożonarodzeniowym klimacie. 

Agnieszka Papuga



18 styczeń 2018 r.

 Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą Rady Gmi-
ny Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

 Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi 
25.020.909 zł, z czego kwota 24.169.673 zł to dochody bieżące, nato-
miast kwotę 851.236 zł stanowią dochody majątkowe.
Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:
subwencje ogólne - 7.952.055 zł
z tego: 
subwencja oświatowa - 4.643.710 zł
subwencja wyrównawcza - 3.308.345 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 7.280.446 zł  
(z tego program „Rodzina 500+” - 4.377.720 zł)
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 289.144 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-
ków europejskich - 687.736 zł
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 
4.201.978 zł
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -
10.000 zł
podatek od nieruchomości - 1.145.551 zł
podatek rolny - 610.601 zł
podatek leśny - 112.212 zł
podatek od środków transportowych - 164.181 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 544.896 zł
dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych (do-
starczanie ciepła, woda, ścieki, czynsze za mieszkania) - 1.202.500 zł

 Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na 2018 rok wynosi 
27.265.446 zł, w tym wydatki bieżące - 22.973.873 zł, natomiast wydatki 
majątkowe (inwestycyjne) - 4.291.573 zł, co stanowi 15,7% wydatków 
ogółem. 

Wydatki gminy według rodzajów działalności przedstawiają się na-
stępująco:
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Wydatki gminy według rodzajów działalności przedstawiają się następująco: 
Dział Nazwa Kwota w zł 
010 Rolnictwo i łowiectwo 94.418 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 843.600 

600 Transport i łączność 2.667.367 
700 Gospodarka mieszkaniowa 201.000 
710 Działalność usługowa 75.000 
750 Administracja publiczna 2.636.586 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.332 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeppppprzeciwpoprzeciwpożarowa 

485.985 
757 Obsługa długu publicznego 120.000 
758 Różne rozliczenia 100.000 
801 Oświata i wychowanie 9.169.624 
851 Ochrona zdrowia 73.000 
852 Pomoc społeczna 1.476.320 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 326.060 
855 Rodzina 6.550.859 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.353.500 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 849.383 
926 Kultura fizyczna 241.412 

 Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji: 

Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką 
i powierzchniowym utrwaleniem oraz budową studni 
rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby 

65.000 

Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej  
w m. Podule 10.000 

Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach 45.000 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - 
Sędziejowice- Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na 
odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice 

383.853 

Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - 
budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu 
zduńskowolskiego i powiatu łaskiego 

578.924 

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej  
w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 
1+592 

385.000 

Przebudowa ul. Polnej w Marzeninie 30.610 
Przebudowa ul. Rolniczej w Sędziejowicach 32.306 
Rozbudowa drogi gminnej nr 103062E Stare Kozuby - 
Brody 58.000 

Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku 5.000 
Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach 51.000 
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP  
w Bilewie 17.555 

Wymiana dachu w strażnicy OSP w Siedlcach 17.000 
Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP  
w Grabnie 13.830 

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP  
w Pruszkowie 150.000 

Budowa przedszkola w Sędziejowicach 1 500.000 
Termomodernizacja budynku ZSO nr 1  
w Sędziejowicach 675.000 

Modernizacja szaf sterowniczych na oczyszczalni  
w Marzeninie 11.200 

Zakup dmuchawy na oczyszczalnię w Sędziejowicach 10.000 
Zakup pompy na oczyszczalnię w Marzeninie 10.000 
Budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej  
nr 2301E na odcinku drogi około 800 m (Sędziejowice 
Kolonia) 

9.000 

Zadaszenie budynku gospodarczego w m. Rososza 7.000 
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy 
wiejskiej w Kozubach 18.000 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy 
wiejskiej w Kustrzycach 14.383 

Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego  
w Sędziejowicach - bieżnia 180.231 

Remont ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego  
w Sędziejowicach 13681 

Razem 4.291.573 
 
 
            Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.244.537 
zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łącznie planowane przychody 
(kredyty i pożyczki) wynoszą 3.091.282 zł, zaś rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) - 846.745 zł. 
 

Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu w wysokości 2.244.537 zł, który zostanie pokryty przychoda-
mi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łącznie planowane przychody 
(kredyty i pożyczki) wynoszą 3.091.282 zł, zaś rozchody (spłaty rat kre-
dytów i pożyczek) - 846.745 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się wydatki na przedsię-
wzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 
425.763,43 zł.

Budżet gminy Sędziejowice na rok 2018 uzyskał pozytywne opinie 
komisji Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Łodzi. Grzegorz Dębkowski 

skarbnik gminy 

Zachęcamy do przekazywania 1% na organiza-
cje pożytku publicznego, wpisując w zeznaniach 
podatkowych PIT składanych za 2017 r. nr KRS 
organizacji, których działalność związana jest 
z potrzebami na terenie gminy Sędziejowice:
1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy 
Sędziejowice, Wieluńska 6, 98-160 Sędziejo-
wice, numer KRS 0000237995 

2. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,  
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, numer 
KRS 0000037904, z dopiskiem 25063 Marek 
Aleksander 
3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym AMI, ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 
Zduńska Wola, numer KRS 0000246136,  
z dopiskiem Julka Gabrysiak

4. Fundacja Światło, ul. Grunwaldzka 64,  
98-100 Toruń, numer KRS 0000183283, z do-
piskiem Anna Saleta
5. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym AMI, ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 
Zduńska Wola, numer KRS 0000246136, z do-
piskiem Zuzanna Sagan
Dziękujemy!

1% wspierajmy organizacje i potrzeby z terenu naszej gminy
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Tym samym spełniło się wieloletnie marze-
nie druhów z Widawy o samochodzie ze zbior-
nikiem na wodę o pojemności minimum 8000 
litrów. 

Choć jednostka posiadała cztery samocho-
dy pożarnicze to niestety pojazd, który przede 
wszystkim służył do akcji typowo pożarni-
czych czyli Jelcz, w ubiegłym roku skończył 
30 lat i był poważnie wyeksploatowany. Jego 
ciągłe naprawy i nieustające zagrożenie kolej-
ną awarią dla jednostki należącej do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, było pro-
blematyczne i negatywnie wpływało na goto-
wość bojową.

Z początkiem 2017 r. jednostka podjęła 
działania zmierzające do zakupu nowego sa-
mochodu polegające na składaniu wniosków 
do Komendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej (za pośrednictwem komendanta powia-
towego PSP w Łasku i komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Łodzi), Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz komendanta głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Dzięki złożonym wnioskom oraz 

NOWy SamOchód 
dla OSP WIdaWa
W listopadzie ubiegłego roku w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego Ochotnicza Straż 
Pożarna w Widawie wzbogaciła się o nowy ciężki samochód. 

Jest to doskonała forma uznania przez władze samorządowe wy-
siłku włożonego przez uczniów w zdobywanie wiedzy, motywująca 
dzieci i młodzież nie tylko do sumiennej nauki, ale również do uczest-
nictwa w konkursach szkolnych i działaniach z zakresu szerzenia kul-
tury, promocji gminy i sportu. Stypendia za rok szkolny 2016/2017 
otrzymało łącznie 52 uczniów. W Zespole Szkół w Chociwiu do 
otrzymania stypendium zakwalifikowało się 6 uczniów z podstawów-
ki i 5 uczniów z gimnazjum, w szkole filialnej w Ochlach - 1 uczeń, 

Stypendia dla najzdolniejszych
W Mikołajki, 6 grudnia 2017 r., wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk wręczył dzieciom i młodzieży, osiągającym bardzo dobre 
wyniki w nauce, stypendia, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Co roku jest to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają uczniowie 
uczęszczający do szkół w gminie Widawa, których średnia na świadectwie wynosi 5.0 i powyżej.

natomiast w Zespole Szkól w Widawie - 27 uczniów z podstawówki 
i 14 z gimnazjum.

Uroczystość miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Wida-
wie. Przed uzdolnioną młodzieżą, ich rodzicami i samorządowcami wy-
stąpili uczniowie Zespołu Szkół w Widawie w programie artystycznym 
przygotowanym pod okiem nauczycieli: Małgorzaty Frąckiewicz i Mag-
daleny Bartczak.

Katarzyna Kałuża

przychylności wójta gminy Widawa Michała 
Włodarczyka i dużemu zaangażowaniu skarb-
nika Piotra Wołosza, na zakup wymarzonego 
pojazdu udało się pozyskać następujące środki:
-  84 973,32 zł - dotacja z Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie

-  373 920,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi

-  225 000,00 zł - dotacja z KG PSP w Warsza-
wie (środki KSRG)

- 190 906,68 zł - dotacja z gminy Widawa
-  50 000,00 zł - dofinansowanie od komendanta 

głównego PSP w Warszawie
- 10 000,00 zł - środki własne OSP w Widawie.

Za łączną kwotę 934 800,00 zł zakupiono 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki „Scania” 
P410 z napędem 6x6 o pojemności zbiornika 
na wodę 9500 litrów. Dostawcą pojazdu była 
firma „Wawrzaszek ISS Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa 
z Bielska-Białej. Odbioru technicznego pojaz-
du dokonano 20 listopada 2017 r. w siedzibie 
dostawcy, natomiast oficjalne powitanie po-
jazdu w jednostce wraz z symboliczną lampką 

szampana nastąpiło 4 grudnia.
W niedzielę, 7 stycznia br., ks. Jarosław 

Leśniak - kapelan gminny OSP w Widawie, 
w obecności parafian, strażaków, samorzą-
dowców oraz zaproszonych gości, dokonał 
uroczystego poświęcenia nowo nabytego sa-
mochodu strażackiego. W czasie uroczystości 
wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk zło-
żył szczególne podziękowania senatorowi RP 
Maciejowi Łuczakowi za wsparcie inicjatywy, 
komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi 
Jarosławowi Wlazłowskiemu oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do pozyskania tego naj-
nowocześniejszego w powiecie łaskim wozu 
bojowego. W tym dniu mieszkańcy gminy mie-
li możliwość dokładnego obejrzenia nowocze-
snego samochodu strażackiego, z czego szcze-
gólnie chętnie korzystały dzieci zasiadając za 
kierownicą pojazdu.

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
oznacza na pewno poprawę gotowości operacyj-
nej jednostki, wzmocnienie jej potencjału bojo-
wego, ale przede wszystkim zwiększenie poczu-
cia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców gmi-
ny Widawa, jak i całego powiatu łaskiego.

Magdalena Ochocka
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Zebranych powitał wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, który w kilku słowach 
przedstawił przebieg długo oczekiwanej przez 
mieszkańców osiedla inwestycji oraz podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się do 
jej realizacji: radnym, skarbnikom gminy oraz 
pracownikom Referatu Inwestycji, Środowi-
ska i Spraw Komunalnych w Urzędzie Gminy 
Widawa.

Ksiądz Jarosław Leśniak - proboszcz 
parafii Podwyższenia Krzyża Św. poświę-
cił nowo wybudowany odcinek drogi. Sym-
bolicznego przecięcia wstęgi dokonali wraz 
z wójtem Michałem Włodarczykiem - prze-
wodniczący Rady Gminy Widawa Ryszard 
Bruzda, radni, pracownicy Urzędu Gminy, 
sołtys Widawy Ireneusz Płóciennik oraz 
mieszkańcy osiedla.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 
1 936 096 zł. Jest to największa drogowa in-
westycja od wielu lat. Zmieniła ona utwardzo-
ną, żużlową nawierzchnię w piękną asfaltową 
drogę z chodnikami z kostki brukowej z wbu-
dowanymi pasami zieleni. Nadało to osiedlu 
nowego, świeżego wyglądu, poprawiło kom-
fort jazdy kierowcom, ale przede wszystkim 
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców osie-
dla. Przyczyniły się do tego szczególnie wy-
niesione przejścia dla pieszych wyposażone 

drogA długo oczEkiWAnA…
To było z pewnością historyczne wydarzenie. 5 stycznia br. o godzinie 12 odbyło się uroczyste otwarcie drogi 
osiedlowej, z której każdego dnia korzystają mieszkańcy ulic Sosnowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Widawie.

dodatkowo w punktowe elementy odblasko-
we.

Przebudowa drogi była możliwa dzięki 
pozyskanym środkom w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-

Kolędy, pastorałki i świąteczne piosen-
ki zaprezentowało w sumie 70 uczestników. 
Wykonano 26 utworów. Zebranym zaprezen-
towali się: dzieci z działającego przy GOK ze-
społu „Wesołe nutki”, dzieci i młodzież przy-
gotowana przez Blandynę Ciszewską, Schola 
młodzieżowa działająca przy kościele Pod-
wyższenia Krzyża Św. w Widawie prowadzo-
na przez ks. wikariusza Kamila Kacprzykow-
skiego, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cho-
ciwiu przygotowane przez Magdalenę Szy-
dłowską, dzieci ze szkoły filialnej w Ochlach 
pod kierunkiem Joanny Ratowskiej, dzieci ze 
SP w Widawie oraz wykonawcy indywidual-
ni. Występom przysłuchiwała się licznie zgro-
madzona publiczność, która z przyjemnością 
wysłuchała profesjonalnie wyśpiewanych 
znanych i mniej znanych kolęd.

Na koniec wójt Michał Włodarczyk ser-
decznie podziękował wszystkim uczestni-
kom Widawskiego Kolędowania oraz na-
uczycielom i instruktorom, którzy przygo-
towali dzieci i młodzież. Wyraził również 
zadowolenie, że zainteresowanie przeglądem 
kolęd jest z roku na rok coraz większe. Na-
stępnie wraz z ks. Kamilem Kacprzykow-
skim i kierownikiem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Widawie Kamilem Kudzinem 
wręczyli wykonawcom i opiekunom dyplo-
my i słodkie upominki.

Katarzyna Kałuża

Widawskie Kolędowanie
Mieszkańcy gminy Widawa po raz czwarty spotkali się w kościele Podwyższenia Krzyża 
Św. na Widawskim Kolędowaniu, które odbyło się 6 stycznia br. w święto Trzech Króli. 
Organizatorem przeglądu kolęd był wójt gminy Widawa, przewodniczący Rady Gminy 
Widawa, proboszcz parafii Widawa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Widawie.

tury Drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie  
624 724,03 zł. Z powiatu łaskiego w ramach 
umowy partnerskiej otrzymano 562 547 zł, 
natomiast środki własne gminy Widawa to 
609 426,69 zł. Katarzyna Kałuża
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„jagóDka” - kawiarnia 
nie tylko Dla Bohemy

Do tej pory dwukrotnie wystąpił w niej światowej sławy artysta - 
włoski muzyk - Perluigi Petrica, odbył się klimatyczny wieczór poetycki 
Michała Maciejaka, o azjatyckich wojażach opowiadał szalony podróż-
nik - Tomek Walkiewicz, a lokalni muzycy zaistnieli podczas tzw. „Blu-
es session”. W „Jagódce” nie zabrakło też atrakcji dla tych, którzy nad 
wyraz cenią sobie estetyczne doznania. To tutaj można było cieszyć oczy 
finezyjną biżuterią, a zarazem podziwiać manualne zdolności podczas 
warsztatów odlewu artystycznego, prowadzonych przez lokalnego pro-
jektanta - Jacka Skrzyńskiego. Dr Jarosław Kolec wprowadził zgroma-
dzonych w „Jagódce” gości w świat kamieni używanych w jubilerstwie. 

Studenci i pracownicy Politechniki Łódzkiej dwukrotnie wzięli 
udział w spotkaniach z mieszkańcami Kolumny, które były poświęcone 
tej leśnej dzielnicy, jej historii, walorom antropogenicznym oraz przyrod-
niczym. Ci sami wzięli udział także w spotkaniu, sprzyjającym lokalnym, 
ekologicznym przedsięwzięciom, mającym na celu ratunek i ochronę re-
jonu Kolumna - Las. 

Wiosną i latem, gdy promienie otulą ciepłem jagódkową kawiarenkę 
- atmosfera artystyczna przenosi się w plener, rozmowa i swojski gwar 
rozbrzmiewa wówczas przy stolikach na tarasie, otoczonym barwnym 
żywym kwieciem. Fantastycznie odebrana przez najmłodszych klientów 
została „Bajkowa niedziela”, rozbiegana, ciut szalona, rozbudzona przez 
animatorkę Paulinę Borycką i jej wirujące na wietrze gigantyczne bańki 
mydlane. To była niedziela inna niż wszystkie - z Anulą Sobczak, czy-
taną bajką i dziecięcą piosenką w tle. Na żywo - w wykonaniu Klaudii 
Biegańskiej.

W okresie wakacyjnym, wraz z 39 drużyną harcerską „Młode Wilki” 
dzieciaki nabywały praktycznych umiejętności podczas konstruowania 
szałasu. Ile frajdy przy tym było i emocji! 

W „Jagódce” roi się od okolicznościowych imprez. „Mikołajki” mi-
nęły pod znakiem świątecznej literatury (bo i z książką dla małego i doro-
słego słuchacza) jednocześnie uatrakcyjnione fotobudką, wyczarowującą 
prześmieszne spersonalizowane zakładki do książki. Marcin Dybalski 
uraczył dorosłych świątczną lekturą. Ostatniego dnia października odby-
ły się także „Dziady”, inspirowane niegdysiejszymi obrzędami. 

Warto dodać, że właściciele - Kasia i Jarek Pokucińscy - dołożyli 
wszelkich starań, by to miejsce zachowało w sobie ducha przeszłości, 
wystrój przenosi nas bowiem w świat starej Kolumny, osobliwe fotografie 
w kolorze sepii, wyszperane z domowych archiwów mieszkańców 
(„Kolumna na starych zdjęciach”) przypominają miejsca i ludzi, 
współtworzących niegdyś kolumieńską brać. Drewno, świece, ceramicz-

Powiedzieć o niej kawiarnia to jakby nic nie powiedzieć. Ulokowana w samym sercu zielonej kolumieńskiej ziemi, otoczona bulwarem 
niepospolitych drzew, „Jagódka” (oprócz stricte kawiarnianej oferty) zachęca do odwiedzin domową i serdeczną atmosferą oraz nade 
wszystko - oryginalnymi propozycjami kulturalnymi. 

ne rękodzieła, na których serwowane są rozmaite pyszności potęgują 
swojski nastrój, kuszą kameralnym wdziękiem retro. 

Kasia i Jarek w ten pełen sympatii sposób apelują do klientów:  
„To Wasze miejsce, gości, którzy tu przychodzicie. Powstało na Wasze 
życzenie i dla Was będzie się zmieniać. Sentymentalne, z magią starych 
zdjęć, zapachem kawy, smakiem herbaty, pozwalające spojrzeć na daw-
ną Kolumnę, której już nie ma. Przyjdź, smakuj, delektuj się, pracuj i od-
poczywaj - śmiej się, kontempluj - sam lub w miłym gronie... Z nami 
bądź !”

Oprócz tych wszystkich wspomnianych konceptów artystycznych, 
naukowych i lokalnych - „Jagódka” rewelacyjnie spełnia rolę „drugie-
go domu”, azylu, w którym każdy może pograć w scrabble czy karty, 
poczytać książkę (w kawiarni kusi lekturami specjalny przeszklony kre-
dens) bądź urządzić urodzinowe przyjęcie.

Rok 2018 zapowiada się jeszcze ciekawiej - bowiem właściciele „Ja-
gódki” mają zamiar podjąć współpracę z Łaskim Domem Kultury. A za-
tem - będzie jeszcze głośniej, efektowniej i bardziej artystycznie. 

 Myślę, że każdy, kto choć raz odwiedził tę uroczą kawiarenkę po-
czuje w sercu, niczym Osiecka, przyjemne, rozmarzone i baaardzo,  
baaaaardzo leśne „Zielono mi…”

Anna Krzemińska Sobczak
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Na 

sTRzeLecka 
DeFiLaDa

Nie jest to zdjęcie najlepszej jakości, ale pokazujemy je jako 
dokument czasu i prawdy minionej epoki. Prawdopodobnie 
pokazuje defiladę łaskiego Związku Strzeleckiego w 1938 
roku. Na fotografii widać wylot ulicy Kościelnej i pl. Dąbrow-
skiego. Choć w rejonie tym zaszły spore zmiany, zabudowa  
ul. Kościelnej jest wciąż rozpoznawalna.

(Saw.)

Doroczne spotkanie szkoleniowe kadry 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego zainaugurowało nowy rok szkoleniowy. Z tej okazji 
p.o. dowódcy 32. BLT ppłk Robert Gurzęda podziękował kadrze 
i pracownikom RON za bardzo dobrą pracę i służbę w 2017 r. 
oraz poprosił o równie mocne zaangażowanie w bieżącym roku, 
jednocześnie zapoznał kadrę z głównymi zamierzeniami Bazy 
i planami szkoleniowymi.

Odczytano również m.in. rozkaz o przodownictwie i współzawod-
nictwie. Dowódca 32. BLT wyróżnił dyplomem:
Pilot Roku 2017 - por. pil. Damian Puchała 
Technik Roku 2017 - mł. chor. Piotr Kotlarek 
Podoficer Roku 2017  - mł. chor. Jan Świędrych
Szeregowy Roku 2017 - st. szer. Rafał Tomaszewski.

chOPIN lOveS jazz
Wieść gminna niesie, że w Łaskim Domu Kultury dzieją się rzeczy niesłychane. I nie ma w tym ani grama przesady. 
Jeszcze nie opadły emocje po grudniowym koncercie kwartetu Michała Kobojka, a już 10 stycznia zaserwowaliśmy 
łaskowianom kolejną porcję jazzu w absolutnie niepowtarzalnym wykonaniu Leny Ledoff.

Artystka - z pochodzenia Rosjanka - od 1994 roku mieszka w Polsce, 
poświęciła się komponowaniu i graniu jazzu. W Galerii z Fortepianem 
Łaskiego Domu Kultury Lena Ledoff zaprezentowała swoje autorskie 
aranżacje, w których łączy muzykę Fryderyka Chopina ze standardami 
jazzowymi i popularnymi utworami takich gwiazd jak Leonard Cohen, 
Edith Piaf czy Krzysztof Komeda. Wybitny talent i wirtuozeria wykona-
nia w połączeniu z wyjątkowym wdziękiem, urokiem osobistym i poczu-
ciem humoru artystki - to wszystko sprawiło, że nawet mniej przekonani 

nowy rok szkoleniowy  
w  32. Blt

do takich eksperymentów muzycznych widzowie musieli potwierdzić: 
Chopin loves jazz! 

Piękna muzyka grana na wysokiej klasy instrumencie przez cudowną 
pod każdym względem światowej sławy pianistkę, blask świec, filiżan-
ka herbaty, wirujące w powietrzu dźwięki i emocje - takie rzeczy tylko 
w Łaskim Domu Kultury! Poszukiwaczy wrażeń artystycznych, spra-
gnionych nektaru i ambrozji dla duszy, każdego, kto potrzebuje chwili re-
laksu w przyjemnej atmosferze i doborowym towarzystwie - wszystkich 
Państwa zapraszamy do Łaskiego Domu Kultury na kolejne wydarzenia, 
o których możecie przeczytać na naszej stronie i w mediach społeczno-
ściowych. Zapraszamy serdecznie także wszystkich sceptyków i malkon-
tentów kryjących się za sieciowymi nickami i sztucznie podgrzewających 
wokół ŁDK atmosferę niby-skandalu. Przyjdźcie ogrzać się w naszym 
cieple. Wystarczy dla wszystkich.

Magdalena Kelnerowska

PS Dla tych, którzy przegapili koncert Leny Ledoff mamy dobrą wia-
domość - podczas wydarzenia rejestrowane były materiały do nagrania 
płyty. O szczegółach będziemy informować.
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(4)
W dWorach 
trwała polskość

Jeden z mieszkańców Łasku, jak się oka-
zuje wierny Czytelnik „Panoramy” i niniej-
szego cyklu, stwierdził, że nasze rodzime 
dwory, nie tylko te z XVIII i XIX wieku, były 
rzeczywiście miejscem, gdzie rozkwitała pol-
skość i wolność. Oczywiście w czasach staro-
polskich była ona różnie postrzegana, często 
w sposób wynaturzony, ale generalnie służyła 
polskiej racji stanu. Tak było na wielu dwo-
rach magnackich, jak i szlacheckich. Dobrym 

dzie Łaskich, owym dworze na terenie dzi-
siejszego parku, znajdowały się liczne cenne 
dzieła sztuki. Może to były obrazy przywie-
zione z dalekiej Italii, może cenne rzeźby. To 
właśnie wielki prymas zadbał o to, by cenna 
płaskorzeźba z warsztatu Andrea della Rob-
bi (1435-1525) trafiła do tutejszej świątyni. 
Niestety nic nie wiemy o tego typu wypo-
sażeniu łaskiego dworu. A przecież i inni 
Łascy wędrowali po świecie, i oni też mogli 
przywozić do rodzinnego dworu cenne dzie-
ła sztuki.

Dwór Łaskich nie miał, niestety, szczę-
ścia. Wielcy przedstawiciele tego rodu szyb-
ko wywędrowali w inne strony. „Jak wspo-
mina ks. Grzegorz Augustynik, „dom duży 
modrzewiowy, na wysokich murowanych 
fundamentach z dużymi sklepionymi piwni-
cami ze staroświeckim podwójnym dachem 
z widocznym belkowanym sufitem” opusto-
szał podczas klęsk narodowych, a ostatecz-
nie zniszczył go pożar w 1862 roku. Zapew-
ne już wcześniej zniknęło cenne wyposaże-
nie, które podzieliło los nawet ceglano-ka-
miennych fundamentów.

Echo dawnej wspaniałości tej rezydencji 
łaskich przetrwało w nazewnictwie: dawny 
dwór był nazywany zamkiem, choć zapewne 
nie była to fortalicja godna niejednej magnac-
kiej czy szlacheckiej siedziby obronnej. Źró-
dła z 1617 roku mówią wciąż o drewnianym 
dworze posadowionym na kopcu i otoczo-
nym fosą, ale zapewne nie było tu ani wież 
obronnych, ani kamiennych bram z mostami 
zwodzonymi. Urszula Ruszkowska wspomi-
na o XVI-wiecznym  zamku lub nawet pałacu 
Olbrachta Łaskiego wzniesionym dla swojej 

żony Francuski Sabiny de Seve (lata 70. XVI 
stulecia).

Badacze spierają się o łaskie dwory: nie 
wiadomo dokładnie ile ich było, kiedy po-
wstały. Pewne jest natomiast to, że i w nich 
tkwiła polskość. Nawet w tym ostatnim dwo-
rze do dziś istniejącym przy ul. Objazdowej, 
znacznie przebudowanym i oszpeconym, 
który niestety dożywa swoich dni, przy-
puszczalnie jeden z Kręskich, ówczesnych 
właścicieli, gromadził broń dla powstańców 
1863 roku. Prawdopodobnie po klęsce tego 
powstańczego zrywu Kręski powierzył swo-
je dobra Wartaszewskiemu, by je uchronić 
przed carską konfiskatą. Oczywiście po la-
tach majątek wrócił do rodziny Kręskich.

Wspomnę o jeszcze jednym dworze, sto-
sunkowo młodym - znajdującym się w Ostro-
wie. Gdy Michał Szweycer (1843-1919), wła-
ściciel Rzeczycy w pow. rawskim, zakupił 
dobra łaskie  w 1895 r., postanowił wznieść 
nową siedzibę dla rodziny. Dwór Kręskich 
był bowiem za mały i mało reprezentacyj-
ny. Wybór padł na Ostrów, leżący w znacz-
nie zdrowszej okolicy, dalej od miasta. W tej 
nowej siedzibie, zbudowanej w latach 1917-
1918 wg projektu znanego architekta  Romu-
alda Gutta, także znajdowała się ostoja pol-
skości i wolności. Szweycerowie wspomaga-
li patriotów przygotowujących się do odzy-
skania przez Polskę niepodległości w 1918 
roku. Dziś można tylko ubolewać, że w 1945 
roku Szweycerowie, podobnie jak przedsta-
wiciele wielu innych rodów służących wier-
nie Polsce,  przez nową władzę potraktowani 
zostali surowo i brutalnie.

Stanisław Barcz

tego przykładem jest choćby Łask, który do-
chował się prymasa Polski, a także wielu ludzi 
znaczących w polityce czy kulturze. To także 
nie przypadek, że w niedalekiej Widawie roz-
kwitła filia Akademii Krakowskiej i z tamtych 
stron wywodzi się kolejny prymas.

To prawda, wszak w naturze wszystko 
z czegoś wynika. Największy przedstawiciel 
rodu Łaskich, wielki prymas Jan wychowy-
wał się także na tutejszej ziemi, czerpał soki 
z kształtowanej tu polskości, żył w dworze 
znajdującym się na terenie dzisiejszego Par-
ku Miejskiego. Zapewne zaglądał tutaj także 
wtedy, gdy wypełniał ważne obowiązki w kra-
ju. Tylko należy żałować, że tak mało wiemy 
o tej rezydencji i jej roli w kształtowaniu po-
staw życiowych nie tylko wielkiego prymasa. 

Nieżyjący już profesor Leszek Kajzer, 
którego zasługą jest m.in. prowadzenie ba-
dań archeologicznych na terenie parku i zlo-
kalizowanie dawnej rezydencji Łaskich, opo-
wiadał kiedyś o mecenacie tego rodu. To że 
wielki prymas przebywający od lat daleko 
od rodzinnej ziemi wciąż pamiętał o Łasku, 
świadczy najlepiej o jego wychowaniu w du-
chu umiłowania także tej „małej ojczyzny”. 
Można wnioskować, że w rodzinnym gnieź-

Prymas Jan Łaski

Antyfonarz – jeden z cennych darów dla Łasku
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Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, m.in. Jadwiga Kurkowska 
- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego, ks. Adam Rogulski - proboszcz parafii Wniebowzię-
cia NMP w Kolumnie, Mariusz Janiszewski i Grzegorz Rosiak - radni 
Rady Miejskiej w Łasku, asp. Katarzyna Staśkowska - oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Obecni byli również przedsta-
wiciele instytucji współpracujących z przedszkolem oraz emerytowani 
pracownicy przedszkola i rodzice występujących dzieci. 

Występ poprzedziły liczne próby, a na jednej z nich gościła 8 Tele-
wizja Regionalna. Dzieci z wielkim zaangażowaniem grały swoje role 
i wspólnie z chórem „Canto Amici” - śpiewały kolędy. Dla uczestni-
ków jasełek były to wzruszające chwile, które wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój. Po zakończeniu przedstawienia Hanna Waśniew-

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego.

Działki przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w zabudowie wolnostojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych:

- nr 76/4 i 72/11 o łącznej powierzchni 1460 m2 cena wywoławcza - 110.700 zł - wadium wysokości - 11.070 zł 
- nr 76/5 i 72/12 o łącznej powierzchni 1460 m2 cena wywoławcza - 124.200 zł - wadium wysokości - 12.420 zł. 

Wylicytowana cena działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się 20 lutego 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 powyższe nieruchomości. Wadium należy wpłacać na konto  
PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. włącznie.  

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
Kontakt: tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-54

Dzieci razem z wychowawczyniami przy-
gotowały koncert pt. „W klimacie Świąt Bo-
żego Narodzenia”. Wśród zaproszonych była 
m.in. naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego Jadwiga Kurkowska, emerytowani pra-
cownicy przedszkola nr 6. W programie kon-
certu znalazły się m.in. mniej i bardziej znane 
pastorałki i kolędy oraz różne elementy tań-
ca, ruchu i śpiewu. Na scenie wystąpiły dzie-
ci z sześciu grup wiekowych. Każdy występ 
nagrodzony został gromkimi brawami licznie 
zgromadzonej publiczności. Koncert zakoń-
czyło wspólnie wykonanie kolędy „Przybieżeli 
do Betlejem...”.

Joanna Szwebs

jasełka w PrzeDszkolu
W Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku dzieci 
z grupy „Muchomorki” i „Jagódki” wystawiły jasełka. Rodzice 
przygotowali dla dzieci piękne stroje, a dekorację wykonała 
Monika Szmydt, mama z grupy „Muchomorków”. 

ska - dyrektor przedszkola podziękowała dzieciom za występ i złoży-
ła świąteczne i noworoczne życzenia w imieniu swoim i nauczycielek 
odpowiedzialnych za występ: Agnieszki Krakowiak, Jolanty Kuśmirow-
skiej i Elżbiety Zalewskiej. Przedszkolaki również przekazały życzenia. 

w świątecznym klimacie
Aby tradycji stało się zadość, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 6 im. Słoneczko 
w Łasku przygotowały występ bożonarodzeniowy dla swoich najbliższych. 
Jednak w tym roku po raz pierwszy uroczystość odbyła się poza przedszkolem. 
19 grudnia sala widowiskowa Łaskiego Domu Kultury gościła prawie wszystkich 
wychowanków przedszkola przy ulicy Batorego wraz z rodzinami.
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Gdy później oglądałem Lim-2 z cokołu 
już na lotnisku, gdy występował w roli mu-
zealnego eksponatu, prezentował się zna-
komicie. Jak się jednak okazało, maszy-
nę jedynie odmalowano i przygotowano do 
eksponowania m.in. podczas przylotu F-16. 
Poważniejsze roboty pozostawiono na póź-
niej. Powrócono do nich w ubiegłym roku.  
Jak wszystko pójdzie dobrze, we wrześniu 
2018 roku będziemy mogli zobaczyć nie tyl-
ko odnowioną, ale i w pełni zrekonstruowaną 
maszynę.

Piotr Polit ze Stowarzyszenia Entuzjastów 
Lotnictwa „Grupa Archeo” w Łasku twierdzi, 
że całkowite odtworzenie wszystkich detali, 
łącznie z instalacjami, jest realne, choć wyma-
ga olbrzymiej pracy wielu ludzi. Różne urzą-
dzenia i podzespoły trzeba szukać w całej Pol-
sce, bowiem maszyny te już od kilkudziesię-
ciu lat nie latają i mamy jedynie do czynienia 
z egzemplarzami muzealnymi, jak ten łaski. 
Z panem Piotrem umówiliśmy się na spotka-
nie, by przybliżyć Czytelnikom wspomniana 
maszynę, robiąca niegdyś furorę na świecie. 
Teraz zaś przedstawiamy jeszcze garść infor-
macji na temat Lim-2.

Maszyna zrodziła się na deskach pro-
jektantów w 1947 roku w biurze Mikojana 
i Guroiewicza. Początkowo płatowiec ten 
oznaczono I-310 - od istriebitiela - myśliwca. 
Brakowało odpowiedniego silnika, z pomocą 

lim-2 z pomnika

Zgodnie z ustawą, nadzory wodne wy-
konują m.in. następujące zadania Wód Pol-
skich:
a) prowadzą sprawy dotyczące decyzji, 
o których mowa w:
•  art. 232 ust. 4 – decyzja zwalniająca z za-

kazu grodzenia nieruchomości przyległych 
do publicznych śródlądowych wód po-
wierzchniowych w odległości mniejszej 
niż 1,5 m od linii brzegu 

•  art. 394 ust. 2 – decyzja nakładająca obo-
wiązek uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego w przypadku przedsięwzięć wy-
magających zgłoszenia wodnoprawnego 
(w określonych przypadkach) 

•  art. 424 ust. 1 – decyzja ustalająca wyma-

gania w zakresie gospodarowania wodami 
dotyczące warunków wykonania urządzeń 
wodnych lub innych działań wymagają-
cych zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione 
koniecznością ochrony wód lub środowi-
ska; 

b)  prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń 
wodnoprawnych

c)  przyjmują wnioski o wydanie zgód wod-
noprawnych oraz innych decyzji przewi-
dzianych w ustawie

d)  utrzymują i eksploatują urządzenia wodne 
będące własnością Skarbu Państwa, z wy-
łączeniem urządzeń wodnych, w stosunku 
do których minister właściwy do spraw 
żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb 

nadzór Wodny w Łasku
1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W skład Wód Polskich wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu administruje 
regionem wodnym Warty. Na jego terenie działa 5 zarządów zlewni – w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Kole, Poznaniu, Sieradzu. 
Nadzór Wodny w Łasku, zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 14 wchodzi w skład ostatniego z wymienionych zarządów zlewni. 

Państwa i wykonuje prawa właścicielskie 
Skarbu Państwa

e)  zapewniają sygnalizację o zagrożeniach 
w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zja-
wisk hydrologicznych

f)  zapewniają oznakowanie szlaków żeglow-
nych na śródlądowych drogach wodnych 

g)  zapewniają należyty stan techniczny, ob-
sługi i bezpieczeństwa budowli hydro-
technicznych będących własnością Skarbu 
Państwa, z wyłączeniem budowli, w sto-
sunku do których minister właściwy do 
spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje 
Skarb Państwa i wykonuje prawa właści-
cielskie Skarbu Państwa.

NW

Pamiętam doskonale ten dzień: 3 lipca 2008 rok. Była ładna pogoda. W pobliżu cokołu 
z samolotem odrzutowym Lim-2 pojawił się wojskowy dźwig. Maszynę podpięto 
pasami i linami, uniesiono kilka metrów i po chwili wylądowała na jezdni. Niedługo 
potem Lim-2 znalazł się na terenie jednostki wojskowej. Po jakimś czasie na cokole 
stanęła inna popularna na tutejszym lotnisku maszyna - TS „Iskra”.

Rosjanom postanowili pospieszyć Anglicy, 
którzy udostępnili ZSRR nowy silnik tur-
boodrzutowy Rolls-Rojce. 30 grudnia 1947 
roku w niebo wzbił się pierwszy odrzutowiec 
z tym silnikiem, oznaczony już MiG-15bis. 
W 1950 roku gotowa była wersja treningo-
wa dwumiejscowa MiG-15 UTI. Produkcji 
maszyny na licencji podjęli się m.in. Pola-
cy i Czesi. W naszym kraju wyprodukowany 
MiG-15 nazwano Lim-1 (licencyjny myśli-
wiec).

Wytwarzaną w Polsce wersję udoskonala-
no i kolejne maszyny nosiły już symbol Lim-2. 
Oczywiście było sporo wersji, np. rozpoznaw-
cze ze sprzętem fotograficznym, czy szturmo-
wo-rozpoznawcze. Pierwszy Lim-1 oblatano 
w 1952 roku, w tymże roku hale montażowe 
opuściło 6 nowiutkich maszyn wyprodukowa-
nych z podzespołów z ZSRR. Do 1954 r. zbu-
dowaliśmy 227 maszyn. Pierwsze Lim-2 poja-
wiły się w 1954 r.

Pierwsze maszyny z rodziny MiG-15, łącz-
nie z licencyjnymi wariantami, trafiły na łaskie 
lotnisko w drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
(31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego). Na początku 
lat sześćdziesiątych pojawiły się tu Lim-2 wy-
twarzane w WSK Mielec. Na lotnisku w Łasku 
były one użytkowane jeszcze w latach siedem-
dziesiątych. Łaski egzemplarz pomnikowy trafił 
na cokół w 1980 roku jako dar wojska dla łaskie-
go społeczeństwa. Stał tu do lipca 2008 roku…

(PO)
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w lutym

kulturalne
Ważniejsze imprezy kulturalne w lutym 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Ferie zimowe - pływalnia w Łasku 29.01-11.02 pływalnia Łask CSiR 
2.  Wesołe feriowanie z biblioteką 29.01-9.02 BP w Łasku BP w Łasku 
3. Warsztaty feryjne w ŁDK 29.01-9.02 ŁDK ŁDK 
4. Bal karnawałowy dla dzieci 5 ŁDK  ŁDK 

5.  Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt. „Zapomnieć o problemach  
z pamięcią” wygłosi dr nauk 
przyrodniczych Mariola Kowalska 

6 sala widowiskowa 
ŁDK 

UTW 

6. Wernisaż wystawy malarstwa 
Mariusza Gosławskiego 

7 Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

7. KINO VISA w ŁDK 8 ŁDK ŁDK 
8. PREMIERA - Kobiety, których nie 

ma, spektakl teatralny, reż.  
A. Łoniewski 

9 sala widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

9. Operetka „Paryski romans” - Teatr 
Muzyczny IWIA 

11 
 

sala widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

10. Warsztaty ceramiczne 12 ŁDK ŁDK 
11.  Koncert charytatywny „Dla Emilki” 17 ŁDK ŁDK, GOK 

Sędziejowice 
12. Wykład Uniwersytetu III Wieku  

pt. „Islandia”, mgr Witold Stawski 
20 sala widowiskowa 

ŁDK 
UTW 

13. Wystawa „Kolumna-Las Miasto-
Ogród, drewniane domy letniskowe, 
rysunki inwentaryzacyjne studentów 
architektury PŁ” 

20 Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku, 
Wydział 
Architektury 
Politechniki 
Łódzkiej 

14. Koncert, Monika Kolasa - Hladikova, 
„Tuwim w pieśni i piosence” 

23 Galeria  
z Fortepianem ŁDK 

ŁDK 

15. Warsztaty wokalne - Monika Kolasa - 
Hladikova 

24 ŁDK ŁDK 

16. Spotkanie z poetą Tadeuszem 
Zawadowskim 

26 BP w Łasku BP w Łasku 

17. Warsztaty ceramiczne 26 ŁDK ŁDK 
18. Maciej Tubis Trio - koncert jazzowy 28 ŁDK ŁDK 

 

Pożar Przy sanDomierskiejMarihuana 
na S-8

Wigilijna służba policjantów z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Narkotykową KWP 
w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami dro-
gówki przyniosła spodziewany efekt. Na tra-
sie S-8 na odcinku Zduńska Wola - Łask za-
trzymano do kontroli wytypowany wcześniej 
pojazd, za kierownicą którego znajdował 
22-letni mieszkaniec woj. łódzkiego. Męż-
czyzna zachowywał się bardzo nerwowo, nie 
przyznawał się do posiadania jakichkolwiek 
środków odurzających, choć w pojeździe 
czuć było specyficzny zapach marihuany. 

Jak się okazało po przeszukaniu pojazdu, 
w hondzie pod siedzeniem kierowcy znajdowały się 
dwa pakunki wypełnione suszem roślinnym - ponad 
700 gramów marihuany. Podczas rewizji w miesz-
kaniu podejrzanego odkryto dodatkowo ponad 45 
gramów narkotyku. W tej sytuacji kierowca trafił do 
aresztu. Wspomniane środki odurzające pochodziły 
z Czech. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda 
Powiatowa Policji w Łasku pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Łasku. Podejrzany przyznał się do 
przewożenia środków odurzających. Grozi mu po-
byt za kratkami nawet 15 lat… (er)

PoszukiWAni 
śWiAdkoWiE
Zespół Dochodzeniowo - Śledczy Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku poszukuje 
świadków zdarzenia drogowego z udziałem 
rowerzystki, zaistniałego w dniu 15.09.2017 
roku na ulicy Żeromskiego w Łasku.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że tego 
dnia około godz. 5.30 nieznana osoba kierująca 
pojazdem najprawdopodobniej marki Audi o nie-
ustalonych numerach rejestracyjnych, nie zacho-
wała należytej ostrożności i potrąciła jadącą ro-
werem w stronę ul. Objazdowej kobietę. Kierują-
cy samochodem odjechał z miejsca zdarzenia, nie 
udzielając pomocy poszkodowanej w wypadku 
mieszkance gminy Łask.

Policja zwraca się o pomoc w ustaleniu spraw-
cy potrącenia. Wszystkie osoby, które były świad-
kami zdarzenia, proszone są o kontakt osobisty lub 
telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Ła-
sku przy ulicy 9 Maja 32/36, tel. 43 675 69 30, 
całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem  
43 675 69 11 lub numerem alarmowym 997.

To nie pierwszy tego typu pożar i zapewne 
nie ostatni. W połowie grudnia w Kolumnie przy 
ul. Sandomierskiej w godzinach wieczornych 
spłonął prywatny drewniany budynek. Ogień 
prawdopodobnie został zaprószony przez niezna-

nych sprawców, jako że pustostan był miejscem, 
w którym gromadzili się bezdomni. Pożar przez 
prawie 3 godziny gasiło kilka zastępów straża-
ków. Na szczęście nie było ofiar w ludziach.

(er)

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. 
I o/Łask nie będzie pobierana prowizja bankowa.
•  w dniu 31 marca br. mija termin wniesienia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za I kwartał 2018 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe. 

Ponadto informuje się, że wnioski o zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej producenci rolni mogą skła-
dać w terminach  od 1 do 28 lutego i od 1 do  
31 sierpnia 2018 r.         

DARMOWA AKCJA 
GMINY ŁASK - 2018 R. 

Zaczipuj swojego psa                         
Skorzystaj z zabiegu sterylizacji lub kastracji psa 
- zgłoszenie tel. 43 676 83 50 
Korzyści: ochrona przed zaginięciem i niechcia-
nymi szczeniętami, trwałe zwolnienie od opłaty 
od psów
Warunek: szczepienie przeciw wściekliźnie.

Burmistrz Łasku informuje



styczeń 2018 r. 27

W tym roku tradycyjnie już przywitano 
w Łasku Nowy Rok na placu 11 Listo-
pada. O godz. 23 rozbrzmiała muzyka, 
która porwała tłumnie zgromadzonych 
mieszkańców do tańca. Noworoczne 
życzenia złożył wszystkim burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, któremu  
towarzyszyła zastępczyni Janina  
Kosman oraz radni miejscy.

 O północy na bawiących się na miejskim 
rynku czekała niezwykła niespodzianka, bo-
wiem zamiast tradycyjnych fajerwerków 
mieli okazję po raz pierwszy w Łasku obej-
rzeć niesamowity pokaz laserowy. A wszyst-
ko to z myślą o czworonożnych przyjacio-
łach, dla których wybuchy petard są bardzo 
stresujące. Impreza zakończyła się o godz. 1, 
a mieszkańcy do ostatniej piosenki tańczyli 
świętując nowy 2018 rok. MJ

sylwestrowy Pokaz laserowy

Kolejny reKord WOŚP
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