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Mieszkańcy naszego miasta już tradycyjnie mieli okazję bawić się w noc 
sylwestrową na placu 11 Listopada. Impreza rozpoczęła się o godz. 23 
i trwała do godz. 1. Tuż przed północą burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek wraz z radnymi Rady Miejskiej złożył zebranym życzenia wszelkiej 

pomyślności i spełnienia marzeń. Następnie niebo rozświetlił pokaz ba-
jecznie kolorowych  fajerwerków. Łaskowianie przywitali Nowy Rok 
w szampańskich nastrojach. Tańcom przy muzyce towarzyszyły uśmie-
chy i mnóstwo radości.                           MJ

POWITANIE NOWEGO ROKU 2017

Przybyłych mieszkańców powitał bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wraz z wi-
cestarostą łaskim Markiem Krawczykiem 
oraz radnymi: Włodzimierzem Nowickim 
i Grzegorzem Rosiakiem. Życzono wszyst-
kim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Wiele radości sprawiły anioły 
i towarzyszący im Mikołaj. Świąteczna dru-
żyna chętnie pozowała do zdjęć i rozdawała 
najmłodszym cukierki. 

Mimo chłodnej aury wszystkim udzie-
lił się prawdziwie świąteczny klimat. Na 
rozgrzewkę czekał wyśmienity żurek oraz 
grzaniec od browaru „Koreb”. Podczas 
kiermaszu nie mogło zabraknąć części ar-
tystycznej. W wyjątkowy nastrój wprowa-
dziły uczestników kolędy i pastorałki pięk-
nie zaśpiewane przez chór ABC z PG nr 1 
i „Echo Leśne”.

Michał Janiszewski

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ
W miejski kalendarz imprez na stałe 
wpisał się kiermasz bożonarodzeniowy. 
Po raz czwarty łaski rynek wypełniły 
kolorowe stoiska. Wśród ekspozycji 
królowały ozdoby świąteczne, miody, 
ciasta, czapki oraz szaliki. W gronie 
wystawców znalazły się m.in.: 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie 
Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”. 
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W sali widowiskowej ŁDK  mogliśmy zobaczyć niemal wszystkich 
przedstawicieli miejscowych władz i reprezentantów instytucji oraz or-
ganizacji społecznych. Nie zabrakło też honorowych gości, m.in. przy-
był poseł Tadeusz Woźniak, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego  
Robert Baryła i b. senator Andrzej Owczarek, starosta Teresa Wesołow-
ska, zastępca  starosty Marek Krawczyk i przewodniczący Rady Powiatu 
Marek Aulak. Byli liczni przedstawiciele wojska z dowódcą 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Rafałem Zadenckim, a także płk. Zbi-
gniewem Rosiakiem z Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie, 
szefowie policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Łaskiego 
Bractwa Strzelców Kurkowych, Lasów Państwowych. Lokalnej Grupy 
działania „Dolina Grabi”,  Związku Nauczycielstwa Polskiego i Cechu 
Rzemiosł w Łasku. Byli również przedstawiciele okolicznych gmin, 
m.in. sekretarz gminy w Buczku Zenona Romankiewicz, wójt Wodzierad 
Renata Szafrańska i wójt Dobronia Robert Jarzębak. Tradycyjnie w do-
rocznych spotkaniach uczestniczyli także radni miasta i powiatu, sołtysi 
i członkowie KGW, związków oraz stowarzyszeń. Honory gospodarzy 
pełnili: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i w zastępstwie przewodni-
czącego wiceprzewodniczący Rady Józef Rychlik.

PODZIĘKOWANIA I HONORY DLA FIRM

Dowódca 32. BLT płk pil. Rafał Zadenc-
ki wyróżnił tytułem: Pilota Roku 2016 – por. 
pil. Michała Gabryela,  Technika Roku 2016 
– mł. chor. Wiesława Trzeciaka, Oficera Roku 
2016 – ppłk. Krzysztofa Bienia, Podoficera 
Roku 2016 – st. chor. szt. Janusza Milczarka,   
Sztabowca Roku 2016 – mjr. Tomasza Kę-
dziaka, Kontrolera Roku 2016 – por. Domini-
ka Szklarka, Logistyka Roku 2016 – st. chor. 
Michała Jakubowskiego, Inżyniera Roku 2016 

– kpt. Krzysztofa Marciaka, Sportowca Roku 
2016 – kpt. Zbigniewa Turkowskiego, Szere-
gowca Roku 2016 - st. szer. Dominika Chmiela.

Wyróżnionym zaszczytnymi tytułami - gra-
tulujemy! Bieżący rok dla wszystkich żołnie-
rzy 32. BLT będzie okresem niezwykle praco-
witym, o czym świadczy choćby udział w lo-
tach rozpoznawczych przeciwko tzw. Państwu 
Islamskiemu i bezustanne doskonalenie umie-
jętności pilotów.         (P)

WYRÓŻNIENIA W 32. BLT

NOWOROCZNE SPOTKANIE W ŁDK

Do tradycji grodu nad Grabią weszły już noworoczne spotkania samorządowców z przedstawicielami instytucji 
i organizacji społecznych na co dzień współpracujących na rzecz ziemi łaskiej. Są one doskonałą okazją do 
podsumowań efektów wspólnej pracy, honorowania wyróżnionych i nawiązywania kontaktów. Tak było i tym razem 
podczas spotkania w Łaskim Domu Kultury. A ponieważ minęło dziesięć lat pracy na rzecz miasta burmistrza 
Gabriela Szkudlarka, była okazja podsumowania tego okresu i spojrzenia w przyszłość grodu nad Grabią.

Z okazji nowego roku nadszedł list z życzeniami od marszałka wo-
jewództwa Witolda Stępnia i członka Zarządu Województwa Łódzkie-
go Jolanty Zięby-Gzik. Następnie zastępczyni burmistrza Łasku Janina 
Kosman przedstawiła imponujący dziesięcioletni dorobek miasta i jego 
burmistrza Gabriela Szkudlarka (prezentujemy na str. 13). Na co dzień 
nie zawsze doceniamy ogrom dokonań i przeobrażeń, jakie zaszły w tym 
okresie, a przecież zmieniły one  radykalnie obraz miasta i warunki życia 
mieszkańców. Dopiero zaprezentowanie takiego zbiorczego obrazu po-
twierdza oceny wielu mieszkańców, że miasto przeżywa renesans, jeden 
z najlepszych okresów w swoich dziejach. I nie jest to zapewne okazjo-
nalna laurka.

„RÓŻE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016” DLA NAJLEPSZYCH
Już po raz drugi podczas tradycyjnego spotkania noworocznego 

wyróżniono „Różami Przedsiębiorczości” trzy najlepsze firmy ziemi ła-
skiej. Jak przypomniała sekretarz gminy Beata Mielczarek, wspomnia-
na nagroda gospodarcza ustanowiona została w 2015 roku, a laureatami 
pierwszej edycji zostały firmy: „Petecki”, Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Łasku i BK Bussines.

Panu 
Zbigniewowi Rau

Wojewodzie Łódzkiemu
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 
 

MAMY
składają

Starosta Łaski i Zarząd Powiatu 
Łaskiego

Przewodniczący Rady i Radni Powiatu 
Łaskiego

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący Rady i Radni
Rady Miejskiej w Łasku

U progu nowego roku kadra 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego spotkała 
się w Klubie 32. BLT na szkoleniu, inaugurując w ten sposób nowy rok 
szkoleniowy. Żołnierze zostali zapoznani z głównymi zamierzeniami Bazy 
na rok 2017 i planami szkoleniowymi. Odczytano również m.in. rozkaz 
o przodownictwie i współzawodnictwie.
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10 LAT
W grudniu 2016 r. minęło 10 lat od kiedy jako burmistrz wraz 

z KWW Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe przejęliśmy odpowie-
dzialność za gminę Łask. Przez te lata nigdy nie kierowaliśmy się jakimi-
kolwiek względami lub uprzedzeniami politycznymi. Zawsze dążyliśmy 
do współpracy ze wszystkimi, dla których dobro gminy jest najważniej-
sze. I to się opłaciło. 

Podczas spotkania noworocznego przedstawiliśmy osiągnięcia tych 
10 lat. Wielu gości zarówno w czasie spotkania, jak i po nim gratulo-
wało tego pomysłu. Będą tacy, którzy powiedzą – można było więcej. 
I mają rację. Zawsze można więcej, lepiej. Czy jednak jest ktoś, któremu 
wszystkie zamierzenia udało się zrealizować i kto nie popełnił błędów! 
Niewątpliwie zrobiliśmy wiele. Zlikwidowaliśmy problemy nękające 
gminę od lat, zaczęliśmy odważnie sięgać po pieniądze unijne - niemal 
wszystkie niżej wymienione zadania inwestycyjne były realizowane przy 
udziale pieniędzy unijnych, wydatnie zwiększyliśmy środki pieniężne 
przeznaczane na inwestycje przy jednoczesnym radykalnym zmniejsze-
niu zadłużenia. 

Na 267 miast powiatowych w 2006 roku, uwzględniając wskaźnik 
zadłużenia, byliśmy na 12. miejscu, w 2014 r. - na 198, obecnie zapewne 
znacznie powyżej 200 miejsca. A przecież nie jesteśmy Kleszczowem, 
Rząśnią czy nawet Buczkiem, które z racji lokalizacji wielkich opodatko-
wanych obiektów mają wysokie dochody na statystycznego mieszkańca. 
Wskazanie wszystkich inwestycji jest niemożliwe z racji ich wielości. 
Przypomnijmy tylko najważniejsze zadania. Kto dziś pamięta problemy 
związane z niezrekultywowanym wysypiskiem i wynikające stąd zagro-
żenia albo niebezpieczeństwo zamknięcia przedszkola w Kolumnie czy 
też katastrofalny stan finansów Zakładu Komunikacji Miejskiej, któ-
remu groziła likwidacja, a z którego usług korzysta słabsza finansowo 
część naszej społeczności. A ciągle pękająca główna rura wodociągowa 
w ul. Batorego czy będący w fatalnym stanie kolektor i brak kanalizacji 
sanitarnej w ul. Kilińskiego, której mieszkańcy są głównymi „beneficjen-
tami” sąsiedztwa oczyszczalni ścieków. Trzeba także przypomnieć kapi-
talne remonty obiektów oświatowych, a także to, że dzięki mojej deter-
minacji kolejne bloki wojskowe nie powstały w ogródku jordanowskim 
lecz na „Przylesiu”. Myślę, że warto także porównać, jak ten ogródek 
wyglądał 10 lat temu, a jak wygląda obecnie.

W czasie tych 10 lat wybudowaliśmy 36 km kanalizacji sanitarnej, 
ponad 24 km sieci wodociągowej oraz 52 km dróg o nawierzchni bitu-
micznej lub z kostki. W sukurs tym rozważaniom przyszedł „Nasz Tygo-

dnik”, który 30 grudnia (str. 4), opierając się na wynikach badań naukow-
ców z Politechniki Warszawskiej, podał, że w rankingu uwzględniającym 
procentowy udział wydatków inwestycyjnych w budżetach gmin, nasza 
gmina zajmuje 2 miejsce (za Buczkiem) spośród gmin powiatów łaskie-
go i zduńskowolskiego, a przecież w wielkości zadłużenia mogła z nami 
konkurować tylko Widawa. 

ROZSĄDEK ZWYCIĘŻYŁ
Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informuję że od 1. stycz-

nia br. mogą Państwo drzewa będące Waszą własnością bez żadnych 
zgód wyciąć, nie płacąc z tego tytułu horrendalnych, prowadzących nie-
raz do tragedii, opłat. Oczywiście ten brak ograniczeń nie dotyczy drzew 
wpisanych do rejestru zabytków, jak również drzew usuwanych w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej (szerzej na ten temat na 
stronie 25). Każdy kto ze mną na ten temat rozmawiał, znał mój pogląd. 
W moim głębokim przekonaniu funkcjonujące dotychczas prawo było 
najbardziej widocznym przykładem bezsensownej opresyjności państwa 
wobec obywatela. 

Kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności prze-
pisów z Konstytucją właśnie ze względu na ich nadmiernie represyjny 
charakter. Opłaty zostały zmniejszone, ale i tak były to opłaty wysokie. 
Wdrożone od 1 stycznia rozwiązania – moim zdaniem – załatwiają pro-
blem. Podkreślam -  moim zdaniem, gdyż np. czytam w jednym z wy-
dawnictw samorządowych: ,,grozi nam masowa wycinka drzew”. Od-
bieram to jako opinię polityczną, no bo kto z Państwa, korzystając ze 
zmiany prawa, rozpocznie bezmyślne „koszenie” drzew. Rozmawiałem 
z fachowcem i według jego opinii szkoda,  że jakąś ochroną nie objęto  
alei drzew czasami pięknych, ale nie wpisanych do rejestru zabytków.

Argumentów, uzasadniających moją opinię, mógłbym przytoczyć 
wiele. Ograniczę się do odparcia jednego ewentualnego zarzutu. Ktoś po-
wie: opłaty za wycinkę stanowiły dochód gminy. Odpowiadam: kto nie 
czułby się skrzywdzonym, gdybym za wycinkę drzewa będącego Pań-
stwa własnością naliczył wielotysięczną, a nawet kilkudziesięciotysięcz-
ną opłatę? Dlatego zawsze nakładany był obowiązek nasadzenia nowego 
drzewa. Opłaty czasami wielomilionowe inkasowały gminy, na terenie 
których funkcjonowały wielkie obiekty, takie jak lotniska i kopalnie, kie-
dy za wycięcie każdego drzewa naliczane były i płacone opłaty.
  
15 stycznia 2017 r.  

   Gabriel Szkudlarek

Piszę i jednocześnie oglądam skoki w Wiśle. Kolejny niebywały sukces Kamila Stocha, który zarówno wczoraj 
(w sobotę), jak i dziś (w niedzielę) zdeklasował konkurentów, za co otrzymał gratulacje od obecnego na 
zawodach Prezydenta RP Andrzeja Dudy. A tak swoją drogą, jaki ten Pan Kamil radosny, pogodny, pełen 
optymizmu. Chciałoby się powiedzieć, po tym wszystkim co w ostatnich tygodniach działo się w Polsce: panie, 
panowie politycy - uczcie się pracowitości, odpowiedzialności, szczerości zachowań od naszych mistrzów 
sportu! Chcę jednak zauważyć, że wyeliminowano wreszcie jeden z najbardziej represyjnych – w moim 
głębokim przekonaniu – przepisów prawa, ale o tym w drugiej części. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 20 i trwała do późnych godzin 
nocnych. Na wstępie prezes Stowarzyszenia Włodzimierz Jurowski przy-
witał gości, m.in. skarbnik gminy Łask Annę  Głowińską. Przybyli rów-
nież:  sekretarz Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich  
oraz prezes Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódz-
kiego Władysław Keler, a także członkowie zarządu Związku Stowarzy-
szeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

W uroczystości wzięło udział około 400 osób. Zabawa rocznicowa 
w Łasku jest jedną z największych tego typu imprez organizowanych
w  województwie. Uczestniczyli  przede wszystkim przyjaciele ze stowa-
rzyszeń województwa łódzkiego, ale również z województw ościennych. 
Licznie przybyli również mieszkańcy miasta i gminy Łask.

Agata Jurowska

32. ROCZNICA POWSTANIA KLUBU MERKURY 
32 lata działa w Łasku Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się zabawa 
abstynencka, która po raz kolejny udowodniła, że bez alkoholu można się bawić znakomicie.
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Kilkadziesiąt lat temu w tak małym mia-
steczku jak Łask młodzież z radością po-
witała esperanto. A stało się to na początku 
lat sześćdziesiątych, gdy paru pasjonatów 
z Kazimierzem Malinowskim na czele za-
częło uczyć tego języka w miejscowym PDK. 
W 1968 roku powstał nawet Klub Esperan-
tystów „Verda lumo” (zielone światło), któ-
remu przewodził Józef Karolczyk.

Skąd tak duża popularność języka wyna-
lezionego 130 lat temu przez Polaka Ludwika 
Zamenhofa? W czasach siermiężnego socjali-
zmu  – jak wspomina łaskowianin Feliks Dęb-
kowski – esperanto było oknem na świat, swo-
istą przepustką do wolności.

Zapewne dlatego niejednokrotnie na ten ję-
zyk i jego miłośników spoglądano z podejrzli-
wością. Pasji młodych ludzi nie dało się jednak 
ograniczyć. Wspomniany F. Dębkowski po raz 
pierwszy zetknął się z tym językiem jeszcze 
w szkole podstawowej, gdy w „Nowej Wsi” 
znalazł rubrykę poświęconą nauce esperanto. 
Nowy język zafascynował go do tego stopnia, 
że zaczął się go uczyć, a potem w pewnym 
stopniu wpłynął na wybór studiów polonistycz-
nych i bibliotekoznawczych. Dzięki esperanto 
otworzył się cały świat. Dębkowski przez bli-
sko pół wieku korespondował z Węgrem Jano-
szem Gaalem.

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego 
wieku w miejscowej bibliotece F. Dębkowski 
mógł już prowadzić samodzielnie kurs espe-
ranto. Jeszcze w latach osiemdziesiątych dzięki 
powstaniu w Łasku Oddziału Polskiego Związ-
ku Esperantystów nie brakowało pasjonatów 
tego uniwersalnego języka, potem jednak na-
stąpił regres. Tak jest do dziś, choć w Łasku nie 
brakuje miłośników esperanta, o czym świad-
czyło niedawne spotkanie w Bibliotece Peda-
gogicznej, poświęcone 130 rocznicy istnienia 
tego języka. Podczas tego spotkania, z udzia-
łem sekretarza Polskiego Związku Esperanty-
stów i delegata Światowego Związku – Roberta 
Kamińskiego, w interesujący sposób prezento-

wano esperanto i jego twórcę, a nawet uczo-
no tego języka. Był też błyskawiczny konkurs 
z nagrodami, a wszystko to sprawiło, że spo-
tkanie przygotowane przez F. Dębkowskiego 
i Bibliotekę Pedagogiczną stało się interesującą 
zabawą, a nie nudnym wykładem.

Esperanto to nie jedyny język uniwersal-
ny stworzony na świecie. Dziś najwięcej ludzi 
na globie ziemskim posługuje się językiem… 
chińskim, ale popularne są i inne języki. Lu-
dwik Zamenhof dzieło swojego życia stworzył 
w wieku zaledwie 27 lat, a podręcznik do nauki 
esperanto wydał częściowo dzięki posagowi 
żony. Esperanto szybko zyskało popularność, 
jednak podczas II wojny światowej hitlerowcy 
zakazali używania tego języka. Podobnie było 
w Związku Radzieckim. Zakazy zdały się jed-
nak na nic, bo język bez trudu pokonywał gra-
nice i służył zbliżeniu ludzi.  Tak jest do dziś. 
Mało kto wie, że na Węgrzech w tym języku 
można zdawać maturę! – Marzy nam się, by 
esperanto było językiem pomocniczym, nie 
chcemy rezygnować z języka angielskiego – 
mówił podczas wspomnianego spotkania w Ła-
sku R. Kamiński.

Polacy szybko docenili esperanto. Na ten 
język przetłumaczono sporo naszych najwięk-
szych dzieł literatury – od „Lalki” Bolesława 
Prusa poczynając, a na „Panu Tadeuszu” Ada-
ma Mickiewicza  (dzieło to znakomicie prze-
tłumaczył Adam Grabowski, przyjaciel Za-
menhofa) kończąc. Na wystawie w Bibliotece 
Pedagogicznej w Łasku można było zobaczyć 
także książki Tuwima i Szymborskiej.

Feliks Dębkowski jak przed laty znów spo-
tyka się z łaską młodzieżą i zaraża ją pasją na-
uki tego języka. Okazuje się, że młodzi ludzie 
dostrzegają w esperanto coś nowego i interesu-
jącego. Wygląda na to, że po 55 latach następu-
je renesans tego języka w grodzie nad Grabią. 
Esperanto – znaczy mający nadzieję, czyżby 
zatem spełniały się nadzieje Kazimierza Mali-
nowskiego i innych miłośników języka Ludwi-
ka Zamenhofa?

(PO)

RENESANS ESPERANTO?
KIEDYŚ OKNO NA ŚWIAT, DZIŚ INTERESUJĄCY JĘZYK

NADZWYCZAJNA sesja Rady Miejskiej 
w Łasku odbyła się 20 stycznia br. Radni zaj-
mowali się m.in. planem gospodarki niskoemi-
syjnej, a także zmianami w budżecie na 2017 r. 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2017-2027 r. Sesja Rady Powiatu odbędzie się 
31 stycznia br. (godz. 13, sala konferencyjna 
Starostwa) i poświęcona będzie m.in. budżeto-
wi na 2017 r., a także problemom bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w powiecie.

POLICJA w Łasku ma nowego pierwsze-
go zastępcę komendanta powiatowego – zo-
stał nim podinspektor Robert Krawczyk, do 
końca ubiegłego roku komendant komisariatu 
w Konstantynowie Łódzkim. Dotychczasowy 
zastępca komendanta w Łasku mł. inspektor 
Zbigniew Polek został komendantem powiato-
wym w Wieluniu.

SMOG w Łasku – niestety wysokie stęże-
nie szkodliwych dla zdrowia pyłów dało o so-
bie znać i w grodzie nad Grabią. To efekt pale-
nia w domach niskiej jakości węglem i różno-
rodnymi odpadami, a także niemal bezwietrz-
nej w styczniu pogody.

„PIWNICA” – to tytuł horroru, którego 
autorkami są uczennice łaskiego „Ekonomika”: 
Sylwia Biskupska, Anita Gajewska, Gabriela 
Krawczyki i Weronika Krawczyk.

PONAD PÓŁ WIEKU funkcjonuje 
w Łasku „Instalplast” – jeden z czołowych 
krajowych producentów systemów rurowych 
z tworzyw sztucznych. Od 1995 roku Firma 
istnieje przy ul. Żeromskiego, w miejscu 
dawnego boiska sportowego.

1 MILION złotych przeznaczył w tym 
roku na ratowanie zabytków Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego. Do 50 tys. zł dofinanso-
wania mogą się ubiegać właściciele różnorod-
nych obiektów zabytkowych, także w naszym 
regionie. 

STRAŻACY w powiecie podsumowali 
ubiegły rok – był on znacznie lżejszy niż 2015, 
bowiem odnotowali tylko ponad 760 zdarzeń, 
podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 
900. Tylko w trzech miesiącach 2016 r. – maj, 
czerwiec i wrzesień - było więcej zdarzeń niż 
w analogicznym okresie 2015 r.

FERIE zimowe w Łasku (16-29 stycznia 
br.) po raz pierwszy od lat były naprawdę zi-
mowe – nie brakowało białego puchu i mrozu, 
maluchy i młodzież korzystali z bogatej ofer-
ty kulturalnej i sportowej przygotowanej m.in. 
przez ŁDK, biblioteki i szkoły.

KOLUMNA i nobilitacja jej budownic-
twa drewnianego – Wojciech Pardała z Insty-
tutu Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej finalizuje pracę doktorską poświęco-
ną budownictwu drewnianemu w tej dzielnicy 
Łasku. Za naszym pośrednictwem prosi o udo-
stępnianie starych fotografii dawnych willi let-
niskowych – na adres: woju@libero.it
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„Halo, halo, tu Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Łaskiego Domu Kultury! 
Coraz bliżej WIELKI FINAŁ!!! 15 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w Łaskim Domu 
Kultury rozpoczynamy 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WIELKI 
FINAŁ WOŚP w Łaskim Domu Kultury!!! Zagrajcie z nami w  25. Finale WOŚP, nie 
może Was tu zabraknąć, bo możecie przeoczyć coś ważnego… Możecie przeoczyć radość 
pomagania, a przecież właśnie ta radość jest bezcenna. POMAGANIE JEST FAJNE, 
ALE UCZUCIE, ŻE KOMUŚ NAPRAWDĘ POMOGŁEŚ - JESZCZE FAJNIEJSZE!!! 
Przyjdź do nas i poczuj się fajnie!!!”

HALO, TU WOŚP… 

Taki apel przez kilka dni słyszeli łaskowianie z głośnika ustawionego w oknie Łaskiego Domu 
Kultury. Zapraszaliśmy wszystkich, którzy nas słyszeli i wszystkich, którzy nas nie słyszeli, na ko-
lejny finał WOŚP. My zapraszaliśmy, a mieszkańcy Łasku odpowiedzieli na zaproszenie. Przyszło 
kilkaset osób. Nie wszyscy o jednym czasie (i chwała im za to), ale rotacyjnie (sala widowiskowa 
ŁDK nie jest bardzo duża). To co się działo, przerosło nasze oczekiwania. 

Przedstawię wszystko w kolejności. Więc tak:  
- Darczyńcy stanęli na wysokości zadania i  obdarowali nas zacnie, dziękujemy bardzo, bardzo, 

bardzo
- my, pracownicy ŁDK wraz z  przyjaciółmi, przygotowaliśmy dary do aukcji i loterii (co trwa-

ło kilka dni), prowadziliśmy koncert i licytację 
- Wolontariusze (50 ze sztabu WOŚP ŁDK i 70 ze sztabu Stowarzyszenia Harcerskiego GRA-

BIA) zbierali pieniądze do puszek
- członkowie obu sztabów przez wiele godzin liczyli pieniądze przyniesione przez wolonta-

riuszy
- łaska policja ochraniała imprezę
- dziewczęta z PG1 w Łasku obsługiwały loterię
- losy sprzedały się wszystkie 
- z przedmiotów przeznaczonych do licytacji pozostało dosłownie kilka
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach w czasie koncertu przekazał na WOŚP czek na 1.000 zł 

i banknot kolekcjonerski
- zespoły zatańczyły, a wokaliści wyśpiewali wszystko, co było zaplanowane
- „Światełko do nieba” (ufundowane przez władze miasta) wystartowało o zaplanowanej godzi-

nie (czyli o 20) wypuszczone z pudełka przez strażaków z OSP Łask
- jedynie zespół ONE STAGE nie wszedł o zaplanowanej godzinie (to dlatego, że publiczność 

ciągle licytowała), co nie przeszkodziło członkom grupy w  zagraniu świetnego koncertu, przyję-
tego przez publiczność gromkimi brawami.

Zmęczeni, ale zadowoleni z efektów ciężkiej, wspólnej pracy zakończyliśmy imprezę około 
godz. 22. (sprzątanie zostawiliśmy na dzień następny). Rzut oka na karteczkę z ogólna sumą… I co 
się okazało? ZNÓW POBILIŚMY REKORD. Wspólnie zebraliśmy około 75 tys. zł. POCZULI-
ŚMY RADOŚĆ POMAGANIA. JEST BEZCENNA.
  Elżbieta Wojtacka-Ślęzak 

Fot. www.lask.naszemiasto.pl 

PS
Zapomniałabym o Survival Wrak Race, który miał grać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

15 stycznia 2017 r.! Niestety, ze względu na warunki atmosferyczne wyścig został odwołany. Survival 
Wrak Race zagra dla WOŚP 29 stycznia 2017 r. OBY TYM RAZEM POGODA BYŁA Z NIMI.
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W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, 
przedstawiciele służb mundurowych, pracow-
nicy jednostek powiatowych i gminnych oraz 
lokalni przedsiębiorcy i społecznicy. Trady-
cyjnie wręczono statuetki „Przyjaciel Powiatu 
Łaskiego”, wyróżnienia za działalność spo-
łeczną oraz podziękowania za uczestnictwo 
w akcji Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Serce 
na gwiazdkę”.

Na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedzieli m.in.: marszałek województwa 
łódzkiego Witold Stępień, członek Zarządu 
Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, 
starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik, wi-
cestarosta wieluński Marek Kieler oraz dowód-
ca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
Rafał Zadencki. 

Starosta łaski Teresa Wesołowska podsu-
mowała miniony rok. Wymieniła strategicz-
ne inwestycje i działania oraz podziękowała 
wszystkim za owocną współpracę i wsparcie. 
Wśród najważniejszych osiągnięć wymieni-
ła m.in. modernizację Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, inwestycje w in-
frastrukturę drogową oraz rozbudowę bazy 
sportowej. 

- Rok 2016 był okresem dużej aktywności 
inwestycyjnej powiatu łaskiego. Inwestowa-
liśmy w infrastrukturę drogową i oświatową, 
obiekty sportowe, ale i bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców. Nie zapominaliśmy przy 
tym o rzetelnej realizacji bieżących zadań po-
wiatu łaskiego – mówiła starosta. 

W 2016 roku powiat łaski postawił rów-
nież kolejny krok w kierunki dalszego wdra-
żania idei e-administracji. Zarząd powiatu 
podpisał umowę o dofinansowanie przez sa-
morząd województwa łódzkiego projektu pn. 
„Rozbudowa e-Administracji w powiecie 
łaskim”.

- Chcemy maksymalnie ułatwić i uspraw-
nić dla naszych mieszkańców realizację nie-

POWIAT ŁASKI 
PODSUMOWAŁ 2016 ROK
10 stycznia br. w Łaskim Domu Kultury podczas tradycyjnego Spotkania 
Noworocznego władze samorządowe powiatu łaskiego podsumowały miniony rok.

których procedur i spraw w Starostwie Powia-
towym w Łasku. Dostęp do usług publicznych 
będzie możliwy o każdej porze, z dowolnego 
miejsca, przy pomocy różnych kanałów ko-
munikacji, w tym: aplikacji mobilnej, poczty 
elektronicznej, wtyczek społecznościowych 
– zapewniała w swoim przemówieniu Teresa 
Wesołowska. 

Starosta łaski oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Aulak wręczyli statuetki „Przy-
jaciel Samorządu Powiatu Łaskiego” oraz wy-
różnienia dla osób, które swoją działalnością 
społeczną w sposób szczególny przyczyniły 
się do promowania i rozwoju powiatu łaskiego.

W tym roku statuetki „Przyjaciel Samorzą-
du Powiatu Łaskiego” otrzymali: Witold Stę-
pień,  Jolanta Zięba-Gzik, 32. Baza Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku, firma KARTON Pol-
ska, Irmina Nastarowicz, stowarzyszenie „Ak-
cja dla Kolarstwa”, ksiądz Jarosław Leśniak, 
Jakub Pniewski, Renold Kałuża, zespół mu-
zyczny „Medium” oraz Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z OSP Wodzierady.

Wyróżnienia za działalność społeczną 
otrzymali natomiast: Marzanna Grałka, Grze-
gorz Głowiński, Pelagia Kazimiera Saleta, Flo-
rian Podębski, Mieczysław Chajdas,  Krzysz-
tof  Śnieg, ksiądz Piotr Urbaniak oraz ksiądz 
kanonik Krzysztof Majsterek. Caritas Archi-
diecezji Łódzkiej jako organizator akcji „Serce 
na Gwiazdkę” oraz starosta łaski Teresa We-
sołowska, która objęła inicjatywę patronatem, 
uhonorowali również przedsiębiorców, którzy 
włączyli się w przygotowanie  paczek dla naj-
uboższych mieszkańców powiatu łaskiego. 

Na zakończenie spotkania zaprezentowa-
no część artystyczną – recital musicalowo-fil-
mowy przygotowany przez Joannę Aleksan-
drowicz, aktorkę i wokalistkę, przez wiele lat 
związaną z Teatrem Muzycznym w Gdyni.

Dariusz Cieślak



POWIAT ŁASKI PODPISAŁ UMOWĘ 
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

PN.  „ROZBUDOWA E-ADMINISTRACJI 
W POWIECIE ŁASKIM”

styczeń 2017 r.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę portalu z elektronicz-
nymi usługami w celu ułatwienia kontaktu obywateli ze Starostwem 
Powiatowym w Łasku. Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 
o każdej porze (24h/dobę), z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych 
kanałów komunikacji, w tym: aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej, 
wtyczek społecznościowych.

Realizacja projektu pozwoli na: poprawę dostępu obywateli 
do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i  podniesienie po-
ziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania powiatem, 
w tym geodezją i oświatą, poprawę dostępności danych geodezyjnych, 
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wzrost umiejętności posługi-
wania się narzędziami ITC i wzrost efektywności pracy.

W ramach projektu wdrożone zostaną 42 usługi on-line:
- na poziomie 3 – interakcji dwukierunkowej – 32 szt. (usługi geode-

zyjne, e-dzienniczek, dostęp do informacji o stanie sprawy)
- na poziomie co najmniej 4 – transakcyjności  – 10 szt. (e- rekrutacja 

do szkół ponadgimnazjalnych,  usługi geodezyjne).
Nastąpi ponadto udostępnienie usług wewnątrz administracyjnych 

(A2A) – 5 szt.
Dzięki realizacji projektu powiat udostępni on-line 623 sztuki doku-

mentów. Przewidziano, że liczba pobrań/odtworzeń dokumentów wynie-
sie 623 sztuki.

Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie ko-
rzystać w ciągu roku 1 275 osób.

Inwestycja obejmie:
· rozbudowę portalu z e-usługami i integrację z ePUAP
· wdrożenie aplikacji mobilnej
· rozbudowę systemu oświatowego (e-rekrutacja, e- dziennik, arkusz 

organizacyjny)
· wdrożenie systemu udostępniania informacji przestrzennej
· dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie 

oprogramowania systemowego, narzędziowego i Elektronicznego 
Obiegu Dokumentu

· zakup sprzętu i szkolenia pracowników. 
Projekt jest skierowany bezpośrednio do: mieszkańców powiatu 

łaskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku i 7 jednostek 
organizacyjnych powiatu, pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego 
i wszystkich innych zainteresowanych.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifi-
kowalnych.

Wartość całkowita projektu: 2 152 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 487 500,00 zł

Dariusz Cieślak

ROZBUDOWA E-ADMINISTRACJI W POWIECIE ŁASKIM

Celem głównym projektu pn. „Rozbudowa e-Administracji w powiecie łaskim” jest zwiększenie dostępności  e-usług publicznych 
oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w powiecie  oraz sprawne zarządzanie powiatem, dzięki stworzeniu jednego 
centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych.

14 grudnia 2016 roku powiat łaski 
zakończył zadanie pn. „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej w budynku 
Starostwa Powiatowego w Łasku, 
ul. Południowa 1”. Na dachu 
urzędu zamontowano 60 paneli 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 
17,4 kW. Nowa instalacja przyczyni 
się do zmniejszenia kosztów energii 
elektrycznej przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt realizacji zadania to 
106 980,31 zł, w tym 78 300 zł stanowi 
dofinansowanie w formie dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji na temat dofinanso-
wań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi znajduje się na stronie internetowej 
www.zainwestujwekologie.pl

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 
WFOŚIGW W ŁODZI



ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu 
Pańskim i krótką modlitwą wprowadzili świą-
teczną atmosferę. Nastrój przedświątecznego 
oczekiwania dopełnił śpiew kolęd w wyko-
naniu Pauliny Makulskiej z akompaniamen-
tem Łukasza Maciejewskiego, łamanie się 
opłatkiem oraz życzenia wszystkich druhów 
i zaproszonych gości.

Życzenia dla druhów w imieniu władz 
samorządowych złożyli: starosta łaski Teresa 
Wesołowska, wójt gminy Buczek Bronisław 
Węglewski oraz  przewodniczący Rady Gmi-
ny Buczek Andrzej Zieliński. Kolacja wigilijna 
minęła w pogodnej i miłej atmosferze. Wszy-
scy  byli zgodni, że strażacy powinni się coraz 
częściej spotykać we własnym gronie podczas 
podobnych uroczystości, a coraz mniej podczas 
akcji ratowniczej. Spotkanie  dało też asumpt 
do  złożenia życzeń i gratulacji przez gości dla 
wszystkich druhów za dokonania dla straży 
w mijającym roku. 

Spotkania druhów ze wszystkich jednostek 
z pewnością umacniają więzi między strażaka-
mi, wprowadzają rodzinną atmosferę.            
     E.K.
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Druhowie jednostki OSP z Brodni pod-
jęli się trudu organizacji wigilii zarówno dla 
osób samotnych w dniu 17 grudnia, jak i na-
stępnego dnia - wigilii strażackiej. Organiza-
cja wieczerzy  to przedsięwzięcie wymagające 
ogromnego nakładu pracy, ale i wielki splendor 
dla całego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotka-
niu wigilijnym wzięli udział: wicemarszałek 
województwa łódzkiego Joanna Zięba-Gzik, 
starosta łaski Teresa Wesołowska, komendant 
powiatowy policji podinsp. Piotr Bielewski, 
dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk 
pil. Rafał Zadencki oraz major Stanisław Dele-
gacz, zastępca komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku Piotr Cały, prezes Zarządu 
Powiatowego OSP w Łasku druh Wojciech Po-
kora,  radny  powiatu łaskiego Grzegorz Dęb-
kowski, a także proboszcz parafii Buczek ks.  
Rafał Mazurczyk oraz ks. wikariusz Łukasz 
Gożdzik.

 W nastrój wieczerzy wigilijnej wpro-
wadzili wszystkich druhów i zaproszonych 
gości ks. proboszcz Rafał Mazurczyk oraz 
ks. wikariusz Łukasz Gożdzik, którzy słowami 

STRAŻACKIE SPOTKANIE W BRODNI
W pięknej, odrestaurowanej i częściowo rozbudowanej, sali OSP w Brodni druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek wzorem lat minionych również w tym roku 
spotkali się na tradycyjnej wigilii strażackiej. 

W 2016 gospodarzem wigilii, która odbyła się 17 grudnia, była 
jednostka OSP w Brodni oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość 
wigilijna odbyła się w nowo powstałej świetlicy, w rozbudowanym 
budynku OSP, gdzie przyjęto około 130 uczestników.

  W nastrój  wieczerzy i radosnego oczekiwania na narodzenie Pana 
wprowadziła zebranych orkiestra dęta Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Buczku przepiękną kolędą „Wśród nocnej ciszy”. 

W uroczystości wzięli udział: wicemarszałek województwa 
łódzkiego Joanna Zięba-Gzik, starosta łaski Teresa Wesołowska, radni  
powiatu łaskiego Jerzy Gawki oraz Grzegorz Dębkowski, komendant 
powiatowy policji podinsp. Piotr Bielewski, dowódca 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego Rafał Zadencki, prezes Zarządu LGD „Dolina Rzeki 
Grabi” Anna Doliwa, a także proboszcz parafii Buczek ks. Rafał Ma-
zurczyk. 

Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli wszystkich jednostek OSP, 
którzy przywieźli samotne osoby z poszczególnych miejscowości gmi-
ny Buczek. Ks. proboszcz fragmentem ewangelii o narodzeniu Pańskim 
oraz krótką modlitwą przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bo-
żego Narodzenia, a następnie wicemarszałek województwa łódzkiego 
Joanna Zięba-Gzik, starosta łaski Teresa Wesołowska i wójt Bronisław 
Węglewski oraz przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński 
złożyli życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim zebranym i miesz-
kańcom gminy Buczek. W trakcie brzmienia kolęd łamano się opłatkiem 
i składano życzenia.

Nad organizacyjną stroną spotkania pieczę sprawowała szefowa 
GOPS Joanna Jarosławska, ale przygotowaniem sali, obsługą gości 

PRZY WSPÓLNYM STOLE
Jak każdego roku, również i tym razem władze samorządowe 
gminy Buczek z wójtem Bronisławem Węglewskim na czele 
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowały 
uroczystą wigilię dla osób samotnych.

i pomocą w podawaniu posiłków zajęły się panie i druhowie OSP z ca-
łego sołectwa. Szefem kuchni była pani Danuta Czupryniak pod jej kuli-
narnym kierownictwem potrawy przygotowane przez panie smakowały 
wyśmienicie.

Wspólne świętowanie  w atmosferze radosnego oczekiwania na na-
rodzenie Chrystusa sprzyja integracji lokalnej społeczności, bliższemu 
poznaniu, wysłuchaniu radości i trosk dnia codziennego znajomych i są-
siadów, a także wspólnemu śpiewaniu kolęd

W atmosferę zbliżających się świąt wprowadziły także lokalne ze-
społy artystyczne działające przy GOKiS: orkiestra dęta pod dyrekcją 
Adama Kobalczyka, chór „Bogoria” z kierownikiem artystycznym Zbi-
gniewem Mierzwińskim,  zespół „Kana”,  a także znakomita wokalistka 
Paulina Makulska. W repertuarze wszystkich  zespołów wokalnych i in-
strumentalnych mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki.   

Tradycyjne, postne potrawy, pięknie przyrządzone i podane wzbu-
dzały zachwyt uczestników wigilii smakiem i wyglądem.

Na koniec wigilii uczestnicy zostali obdarowani przez wójta 
i kierownika GOPS paczkami żywnościowymi.            E.K.



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 18 350,00 400,00 
18 25 400,00 425,00 
25  425,00 549,00 

Dwie osie 
12 28 400,00 900,00 
28 33 600,00 832,00 
33 38 832,00 1 263,00 
38  1 200,00 1 663,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 662,00 1 100,00 
38  1 200,00 1 253,00 

 
 
 

Rok produkcji pojazdu i 
liczba miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy 

Stawka podatku (w złotych) 

Pojazdy wyprodukowane po 2000 roku 
Mniej niż 22 miejsc 1 200,00 
Równej lub większej niż 22 
miejsc 1 500,00 

Pojazdy wyprodukowane do 2000 roku włącznie 
Mniej niż 22 miejsca 1 250,00 
Równej lub większej niż 22 
miejsc 1 550,00 

 
 
 

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.                                                                                                              

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. 20.10.2016 r.)  
1) od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężną 0,220 cm³ drewna 42,0222 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 % 21,0111 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 2017 r.

STAWKI PODATKÓW 
I OPŁAT LOKALNYCH 
W GMINIE BUCZEK 
NA ROK 2017

 
Ro 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 1 100,00 

 

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 13 395,00 950,00 
13 14 500,00 950,00 
14 15 500,00 1 150,00 
15  1 000,00 1 307,00 

Trzy osie 
12 17 600,00 1 150,00 
17 19 600,00 650,00 
19 21 650,00 675,00 
21 23 675,00 992,00 
23 25 1 450,00 1 542,00 
25  1 200,00 1 542,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 725,00 750,00 
25 27 750,00 1 019,00 
27 29 1 019,00 1 618,00 
29 31 1 618,00 2 399,00 
31  1 618,00 2 399,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ro 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 1 100,00 

 

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 13 395,00 950,00 
13 14 500,00 950,00 
14 15 500,00 1 150,00 
15  1 000,00 1 307,00 

Trzy osie 
12 17 600,00 1 150,00 
17 19 600,00 650,00 
19 21 650,00 675,00 
21 23 675,00 992,00 
23 25 1 450,00 1 542,00 
25  1 200,00 1 542,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 725,00 750,00 
25 27 750,00 1 019,00 
27 29 1 019,00 1 618,00 
29 31 1 618,00 2 399,00 
31  1 618,00 2 399,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

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

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

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

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego

7) od autobusów, z tym, że w zależności od liczby miejsc do siedze-
nia poza miejscem kierowcy

PODATEK OD  NIERUCHOMOŚCI

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 
 
 
 

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 18 500,00 575,00 
18 25 575,00 600,00 
25 31 600,00 899,00 
31  1 400,00 1 895,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 219,00 1 685,00 
40  1 799,00 2 493,00 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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 18 500,00 575,00 
18 25 575,00 600,00 
25 31 600,00 899,00 
31  1 400,00 1 895,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 219,00 1 685,00 
40  1 799,00 2 493,00 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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 18 500,00 575,00 
18 25 575,00 600,00 
25 31 600,00 899,00 
31  1 400,00 1 895,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 219,00 1 685,00 
40  1 799,00 2 493,00 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18 350,00 400,00 
18 25 400,00 425,00 
25  425,00 549,00 

Dwie osie 
12 28 400,00 900,00 
28 33 600,00 832,00 
33 38 832,00 1 263,00 
38  1 200,00 1 663,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 662,00 1 100,00 
38  1 200,00 1 253,00 

 
 
 

Rok produkcji pojazdu i 
liczba miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy 

Stawka podatku (w złotych) 

Pojazdy wyprodukowane po 2000 roku 
Mniej niż 22 miejsc 1 200,00 
Równej lub większej niż 22 
miejsc 1 500,00 

Pojazdy wyprodukowane do 2000 roku włącznie 
Mniej niż 22 miejsca 1 250,00 
Równej lub większej niż 22 
miejsc 1 550,00 

 
 
 



ZWROT AKCYZY

W dniach od 18 listopada do 12 grudnia ubiegłego roku trwał 
plebiscyt „Dziennika Łódzkiego” na Najpopularniejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich, w poszczególnych powiatach województwa 
łódzkiego. Obecnie w Łódzkiem działa prawie 600 KGW, 
zrzeszających ponad 15 tysięcy kobiet. Plebiscyt miał na celu 
docenienie pracy kobiet, ich pasji, umiejętności i zaangażowania 
w rozwój swoich wsi. W plebiscycie udział wzięło również 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, 
zajmując pierwsze miejsce w powiecie łaskim. Czytelnicy na 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna oddali aż 
1.483 głosy, doceniając w ten sposób aktywną działalność kobiet. 

Dla kobiet z Bachorzyna tradycja zawsze była największą war-
tością polskiej wsi, dlatego postanowiły, po niespełna trzydziestu la-
tach przerwy, wznowić działanie koła i kultywować polskie zwyczaje. 
W przededniu Dnia Kobiet, w marcu 2010 roku, zebrały się i postanowi-
ły reaktywować działalność. Stowarzyszenie liczy 22 kobiety. 

Jak podkreśla prezes stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk, działal-
ność pań z Bachorzyna pozwala nie tylko na integrację kobiet wiejskich 
i wzrost aktywności innych grup społecznych, ale też stwarza możliwość 
realizowania się i uczestniczenia w życiu społecznym. Prezentacja do-
robku kulinarnego w postaci sporządzonych i upieczonych ciast, sporzą-
dzanie nalewki truskawkowej i konfitury z truskawką przyczynia się do 
wymiany doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Dzia-
łania takie pozwalają na stworzenie warunków, do rozwijania aktywno-
ści kulinarnej, integracji środowiska lokalnego, zainteresowania oko-
licznej ludności produktami gospodyń. Kobiety oprócz zainteresowań 
kulinarnych pasjonują się także śpiewem i tańcem. Gospodynie swoje 
umiejętności reprezentują podczas imprez lokalnych (Krajowe Święto 
Truskawki, Dzień Kobiet, wigilia) oraz na wyjazdach w województwie 
czy kraju. Ponadto zmiana postaw wobec własnej osoby, przełamanie 
poczucia bezradności nie tylko ma pozytywny wyraz w postawie kobiet, 
ale też przyczynia się do zwiększenia mobilności i aktywności innych 
grup społecznych na wsi, a także do promocji gminy, powiatu, woje-
wództwa.

Zatem zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie jest dla kobiet 
z Bachorzyna nagrodą za ich pracę, pasję, zaangażowanie w rozwój swo-
jej wsi. Czytelnicy „Dziennika Łódzkiego” aktywną działalność kobiet 
Stowarzyszenia zauważyli i mocno docenili.

Prezes Jadwiga Ratajczyk w imieniu własnym i swoich koleżanek ze 
Stowarzyszenia, składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, 
które oddały głosy na Stowarzyszenie z Bachorzyna.              J.R.

Wójt gminy Buczek przypomina wszystkim producentom rolnym o skła-
daniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2017. Rolnicy 
mogą składać wnioski w terminie od 1 luty 2017 r. do 28 luty 2017 r. 
do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) w zależności od właściwego 
ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 styczna 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86 litrów 
na 1 ha użytków rolnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 21 listopada stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł 
na 1 litr oleju.

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bucz-
ku  (pok. nr 1- hol).               T. K.

styczeń 2017 r.

Na dokończenie budowy hali sportowej w Buczku oferty złożyło 5 firm. 
Rozpiętość cenowa wyniosła od ok. 3,5 do 4 mln zł. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma z Luciejowa. Prace powinny zakończyć się przed 
sezonem zimowym 2017/2018. 

Nowa hala sportowa o wymiarach 30x52 m pozwoli na prowadzenie 
rozgrywek w piłkę ręczną i nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Na całą 
inwestycję gmina Buczek pozyskała z Ministerstwa Kultury i Sportu  do-
finansowanie w wysokości 33% kosztów.

A. Sz.

BUDOWA HALI 
SPORTOWEJ WZNOWIONA 

DLA MIEJSCOWOŚCI:
BUCZEK, WOLA BUCZKOWSKA, CZESTKÓW A, CZESTKÓW F

 HARMONOGRAM 
WYWOZU NIECZYSTOŚCI

Odpady 
segregowane 

Suche 

Odpady komunalne 
niesegregowane lub 

pozostałe po 
segregacji 

Odpady 
segregowane 
szkło (1 x na 

kwartał) 

 
Terminy wnoszenia 

opłat 

 
02 Styczeń 
06 Luty 
06 Marzec 
03 Kwiecień 
08 Maj 
05 Czerwiec 
03 Lipiec 
07 Sierpień 
04 Wrzesień 
02 Październik 
06 Listopad 
04 Grudzień 

 
09 Styczeń 
13 Luty 
13 Marzec 
10 Kwiecień 
15 Maj 
12 Czerwiec 
10 Lipiec 
14 Sierpień 
11 Wrzesień 
09 Październik 
13 Listopad 
11 Grudzień 

 
20 Marzec 
19 Czerwiec 
18 Wrzesień 
18 Grudzień 

Styczeń, luty, 
marzec 
- do 15 kwietnia 
Kwiecień, maj, 
czerwiec 
- do 15 lipca 
Lipiec, sierpień, 
wrzesień 
- do 15 października 
Październik, 
listopad, grudzień 
- do 31 grudnia 
UWAGA !!! 
Zmiana numeru 
konta bankowego 
Nowy numer konta 
bankowego do 
wpłat 
14 9270 1016 0100 
0013 2001 0319 
 
Odpady będą 
odbierane w 
wyznaczone dni od 
godziny 6.00 

 
 
 

  

DLA MIEJSCOWOŚCI:
WILKOWYJA, BRODNIA DOLNA I GÓRNA, CZESTKÓW B, 

CZESTKÓW – OSIEDLE, BACHORZYN, JÓZEFATÓW, WOLA 
BACHORSKA, PETRONELÓW, KOWALEW, GUCIN, GRZESZYN, 

SOWIŃCE, STRUPINY, MALENIA, CZARNY LAS, SYCANÓW, 
LUCIEJÓW, DĄBROWA, DĄBRÓWKA 

Odpady segregowane 
suche 

Odpady komunalne 
niesegregowane lub 
pozostałe po segregacji 

Odpady 
segregowane szkło 
(1 x na kwartał) 

Terminy wnoszenia 
opłat 

 
02 Styczeń 
06 Luty 
06 Marzec 
03 Kwiecień 
08 Maj 
05 Czerwiec 
03 Lipiec 
07 Sierpień 
04 Wrzesień 
02 Październik 
06 Listopad 
04 Grudzień 

 
10 Styczeń 
14 Luty 
14 Marzec 
11 Kwiecień 
16 Maj 
13 Czerwiec 
11 Lipiec 
16 Sierpień 
12 Wrzesień 
10 Październik 
14 Listopad 
12 Grudzień 

 
20 Marzec 
19 Czerwiec 
18 Wrzesień 
18 Grudzień 

Styczeń, luty, 
marzec 
- do 15 kwietnia 
Kwiecień, maj, 
czerwiec 
- do 15 lipca 
Lipiec, sierpień, 
wrzesień 
- do 15 października 
Październik, 
listopad, grudzień 
- do 31 grudnia 
UWAGA !!! 
Zmiana numeru 
konta bankowego 
Nowy numer konta 
bankowego do 
wpłat 
14 9270 1016 0100 
0013 2001 0319 
 
Odpady będą 
odbierane w 
wyznaczone dni od 
godziny 6.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOBIETY   
Z BACHORZYNA 
NAJLEPSZE 
W POWIECIE
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PODZIĘKOWANIA I HONORY DLA FIRM
Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci zdobywają prawo 

posługiwania się nadanym tytułem w ramach promocji i działań marke-
tingowych. Symbolem jest pięknie rozkwitająca róża, podkreślająca jed-
nocześnie znaczenie miejscowych producentów róż dla promocji miasta 
i gminy.

„Różami Przedsiębiorczości 2016” uhonorowano w tym roku trzy 
firmy: OVER Group Sp. z o.o  z siedzibą w Łasku – (w kat. produkcja), 
POLWET-CENTROWET Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku (kat. handel) 
i PROFILEX sp. z o.o. z siedzibą w Orchowie (kat. produkcja).

OVER GROUP Sp. z o.o. w Łasku – to całkowicie polska spółka za-
łożona w 2001 roku, wiodący producent zaopatrujący rynki Europy, Azji 
oraz krajów Bliskiego Wschodu w produkty pielęgnacyjne i suplementy 
diety dla zwierząt gospodarskich, małych czworonogów oraz produkty 
kosmetyczne dla ludzi. W portfolio posiada 8 marek, bazuje na wyselek-
cjonowanych naturalnych surowcach roślinnych pochodzących z całego 
świata. Innowacyjne produkty i usługi wyróżnia wysoka jakość docenia-
na przez dystrybutorów, lekarzy weterynarii, hodowców oraz klientów. 
Dzięki stawianiu na nowoczesność w najbliższych latach firma wzbogaci 
swoją ofertę o nowe produkty w grupie OVER AGRO. Oprócz licznych 
nagród, np. Orła Eksportu w woj. łódzkim, do osiągnięć w 2015 roku 
firma zalicza otwarcie oddziału w New Delhi.

W imieniu firmy „Różę Przedsiębiorczości 2016” otrzymali: prezes 
Stanisław Gosiewski oraz dyr. zakładu w Łasku Rafał Woźniak. Aktu 
wręczenia dokonał burmistrz G. Szkudlarek.

POLWET-CENTROWET Sp. z o.o. w Łasku – firma powstała 
w 1990 roku, kiedy to lekarze weterynarii Zbigniew Rybiński i Bog-
dan Wasilewski postanowili kontynuować wieloletnią działalność wo-
jewódzkiego magazynu leków. Z biegiem lat dzięki olbrzymiemu zaan-
gażowaniu właścicieli i współpracowników firma rozwinęła się, oferując 
dziś produkty weterynaryjne wszystkich renomowanych producentów 
krajowych i zagranicznych. Od listopada 2009 roku jest członkiem Pol-
skiej Grupy Weterynaryjnej i znajduje się w pierwszej piątce hurtowni 
weterynaryjnych kraju. W ubiegłym roku firma uruchomiła Dział Ba-
dawczy i dzięki dotacji unijnej prowadzi badania nad wprowadzeniem na 
rynek innowacyjnego dodatku paszowego, który został bardzo wysoko 
oceniony przez Komisję Konkursową 65. Światowych Targów Innowacji 

w Brukseli INNOVA 2016 i nagrodzony złotym medalem z wyróżnie-
niem, Spółka posiada główną siedzibę w Łasku oraz oddział w Łodzi. Od 
2013 roku kieruje nią Bogdan Wasilewski. Dodajmy jeszcze, że wśród 
najważniejszych nagród i tytułów znajdują się: DIAMENTY FORBES – 
2013 i GAZELA BIZNESU – 2014.

„Różę Przedsiębiorczośći” wręczono prezesowi Bogdanowi Wasi-
lewskiemu.

PROFILEX Sp. z o.o. w Orchowie – firma istnieje od 1999 roku, 
zbudowana całkowicie na polskim prywatnym kapitale i doświadczeniu 
specjalistów o wysokich kwalifikacjach, bezustannie rozwijana m.in. 
dzięki wsparciu unijnemu. Firma rozwija się w trzech sektorach:

- projektowanie i produkcja kompletnych linii transportujących 
i przenośników tzw. systemu transportu wewnętrznego

- produkcja płyt z polietylenu wysokocząsteczkowego – firma jest 
jedynym producentem tego rodzaju płyt w Polsce

- produkcja części do maszyn na obrabiarkach numerycznych i kon-
wencjonalnych.

Firma w minionym okresie współpracowała z kilkoma tysiącami 
firm w kraju, z każdym rokiem powiększa też grono odbiorców zagra-
nicznych z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Czech, Węgier, Ukrainy i Ro-
sji. Wśród licznych nagród i tytułów znajdują się m.in.: GAZELA BIZ-
NESU, DIAMENTY FORBES oraz ORŁY WPROST.

„Różę Przedsiębiorczości” odebrał prezes Zarządu Jacek Bujnowski.

ŻYCZENIA OD POSŁA T. WOŹNIAKA
Życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku przekazała wszystkim miesz-

kańcom ziemi łaskiej poseł Tadeusz Woźniak. Stwierdził, że wszystko 
co robimy ukierunkowane jest na człowieka. Taka jest idea działania 
samorządu. Dlatego życzył samorządowcom sukcesów i wdzięczności 
wyborców. Nawiązując do aktualnych sporów politycznych w kraju, za-
apelował, byśmy się spierali i przekonywali zawsze z myślą o lokalnej 
społeczności i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

W części artystycznej wystąpili artyści Teatru Muzycznego w Łodzi: 
Sylwia Strugińska-Wochowska i Piotr Kowalczyk, z akompaniamentem 
Magdaleny Brzezińskiej. Znane utwory operetkowe i kolędy nagrodzone 
zostały hucznymi oklaskami.

(P)

3

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Wprowadzając w nastrój tego 
magicznego czasu Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku zorganizowało konkurs plastyczny 
pt. „Anioł”, przeznaczony dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gminy 
Łask. W ramach konkursu przyfrunęło 29 wspaniałych aniołów. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się dużą pomysłowością, kreatywnością i zmysłem estetycznym. 

GRUDNIOWE WYSTĘPY MALUCHÓW 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
14 grudnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej 
w Łasku. Wyróżnienie przyznano aniołom, któ-
re przyleciały z oddziału przedszkolnego Szko-
ły Podstawowej w Bałuczu, z oddziału przed-
szkolnego SP im. Wojska Polskiego w Wie-

wiórczynie oraz z oddziału przedszkolnego SP 
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Pozo-
stałe prace zostały również docenione i nagro-
dzone.

Koordynatorkami konkursu były panie: 
Anna Szymczak i Monika Wronka.          MW

Piękny, wzruszający i pogodny występ, 
przybliżył wszystkim magię świąt, dał chwilę 
odpoczynku w grudniowym oczekiwaniu. Po 
występie przedszkolaków, podziękowano ro-

dzicom za pomoc w przygotowaniu przedsta-
wienia oraz dekoracji, a także gościom - za licz-
ne przybycie w tym dniu. Wszystkim złożono 
świąteczne oraz noworoczne życzenia. Goście 

obdarowali występujących małych artystów 
słodkimi upominkami oraz m.in. zawieszkami 
na choinki od Nadleśnictwa Kolumna. 

Anna Piotrowska 

Tuż przed świętami (20 grudnia) w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku odbyły się jasełka w wykonaniu dzieci. Przedszkolaki 
z grup teatralnych: „Mali artyści”, „Misie” i „Kwiatuszki”, wraz z nauczycielkami oraz dyrektor placówki Hanną Waśniewską, 
zaprosiły na przedstawienie  świąteczne ważnych gości: z Urzędu Miejskiego, Nadleśnictwa, biblioteki i Stowarzyszenia 
Amazonek, a także rodziców, dziadków i babcie maluchów. „Leśne Skrzaty” przygotowały również grudniowe przedstawienie 
dla wszystkich grup przedszkolnych, które odbyło się 19 grudnia.
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Koniec roku i początek nowego jest zawsze okazją do podsumowań. 
Tak było i ostatnio, a że w grudniu minęło 10 lat kierowania gminą 
Łask przez burmistrza Gabriela Szkudlarka, podczas spotkania 
noworocznego w ŁDK podsumowano ten okres. Dokonała tego 
zastępczyni burmistrza Łasku – Janina Kosman. Ponieważ 
to nietypowe podsumowanie jest okazją do spojrzenia wstecz 
i przypomnienia sobie zmian, jakie się dokonują na naszych 
oczach, redakcja postanowiła zaprezentować Czytelnikom to 
dziesięcioletnie resume.

*   *   *
10 lat w życiu gminy to krótki okres, ale w życiu dorosłego człowie-

ka to czas, który pozwala nie tylko na formułowanie planów, lecz także 
na ich realizację. Od roku 2006 do dnia dzisiejszego, a więc już pełne 10 
lat  gminą zarządza burmistrz Gabriel Szkudlarek. Co się zmieniło przez 
ten czas?

Jest nas mniej prawie o 1000 osób. 1/3 mieszka na wsi, a 2/3 
w mieście.

Zwiększyła się ilość mieszkańców wsi. Wieś powoli, za sprawą roz-
woju budownictwa jednorodzinnego, staje się sypialnią.

Zwiększyła się liczba osób powyżej 67 lat, czyli w tzw. wieku popro-
dukcyjnym, a mimo to zmniejszyła się liczba mieszkańców potrzebują-
cych pomocy społecznej. Nie idzie to jednak w parze z ilością funduszy 
przeznaczanych na pomoc społeczną. Zwiększył się koszyk świadczeń 
socjalnych.

Budżet. Stopniowo rośnie. Bez programu 500+ rok 2016 jest porów-
nywalny z 2015 r. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych to środki 
zewnętrzne unijne, ale także WFOŚiGW, NFOŚiGW, Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych, tzw. Schetynówka z budżetu państwa, Ministerstwo 
Sportu, Narodowe Centrum Kultury.

Zadłużenie. Intensywnie spada. Dzięki determinacji służb finanso-
wych i decyzjom burmistrza, w 2016 roku osiągnęło bardzo niski poziom 
-15%.

Inwestujemy. 17% to średni wskaźnik. Robimy to sami, wspólnie 
z przedsiębiorcami i innymi jednostkami samorządowymi. Mamy także 
udział w zadaniach powiatu i samorządu wojewódzkiego. Należy pod-
kreślić, że w skali kraju 52% wszystkich inwestycji to samorządowe.

Drogi. Dlaczego drogi? Bo to okno na świat. To komfort życia i roz-
wój przedsiębiorczości. Co zmieniło się najbardziej? Do Warszawy je-
dziemy 2 godziny, Wrocławia – 2 godz., a do Łodzi tylko 25 minut. To za 
sprawą A-1,A-2, S-8 i S-14. Lokalnie zmodernizowaliśmy 52 km dróg. 
Kto dziś pamięta, że 10 lat temu część ul. Jodłowej w Łasku była drogą 
gruntową?

Drogi to priorytet w programie burmistrza Łasku. Moglibyśmy zre-
alizować więcej, ale pierwszą pozycją w budżecie jest oświata. To poło-
wa wydatków bieżących budżetu gminy, ale to także inwestycja w naszą 
przyszłość. Podstawowa edukacja często przesądza o rozwoju młodych 

W GRUDNIU MINĘŁO 10 LAT 
KIEROWANIA GMINĄ PRZEZ 
BURMISTRZA G. SZKUDLARKA

TROCHĘ 
REFLEKSJI, 
TROCHĘ 
LICZB…

ludzi. Dlatego ważne jest wyposażenie pracowni, prowadzenie dodat-
kowych zajęć. Pomaga w tym korzystanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Za tym idą sukcesy uczniów.

Inwestycje. Największe z nich to:
- Plac 11 Listopada może się podobać lub nie, ale przyczynił się do 

ożywienia centrum miasta, daje szanse na wiele imprez organizowa-
nych przez różne środowiska. 

- Muzeum to urzeczywistnienie marzeń wielu mieszkańców.
- Kanalizacja i wodociąg - rozwój infrastruktury jest symbolem li-

kwidacji zapóźnień cywilizacyjnych. Pamiętajmy, że jest to kilkadzie-
siąt dodatkowych sieci do eksploatacji prowadzonej przez MPWiK.

- Wysypisko odpadów to jedyny projekt w woj. łódzkim  
przewidujący rekultywację wysypiska w kierunku nierolniczym.

- Termomodernizacja, która zmieniła wygląd miasta (zwłaszcza 
osiedli mieszkaniowych) i przyczyniła się do zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza atmosferycznego.

- Przedszkole w Kolumnie - wybudowane od podstaw.
- Park Miejski - enklawy zieleni przyczyniają się do lepszego sa-

mopoczucia, poprawiają komfort naszego życia, dają możliwość wypo-
czynku i relaksu.

- Kolegiata - Centrum Idei ku Humanizmowi w Łasku.  To nie tylko 
remont świątyni i zabytku najwyższej klasy,  lecz także centrum kultury, 
miejsce wystaw i koncertów. 

Przyszłość. Dalsza rewitalizacja powiązana z działaniami społecz-
nymi. Zamiana kamienicy mieszkalnej na Dom Pracy Twórczej w Ła-
sku – siedziba wielu stowarzyszeń, zmiana placu komunikacyjnego na 
miejsce reprezentacyjne, rekreacyjne, wyposażone w urządzenia służą-
ce sprawności fizycznej. Stare budynki o charakterystycznej architek-
turze to dziedzictwo kulturowe mieszkańców. Powstał bardzo ciekawy 
projekt zieleni. Wykorzystując nowe trendy projektowania zieleni miej-
skiej. Jeśli NFOŚiGW uzna projekt za wartościowy i gmina otrzyma 
środki, to powstanie planowany przez miłośników róży łaskiej ogród 
różany. Będziemy mieć także pierwszą w Łasku kwietną łąkę.

Oczyszczalnia ścieków. Inwestycja przygotowana przez MPWiK 
- największa z dotychczasowych pod względem efektu ekologicznego 
i pod względem wartości, daje szansę na oczyszczenie ścieków w stop-
niu wymaganym przez surowe przepisy unijne i umożliwi dalszy rozwój 
sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowane sieci kanalizacji sanitarnej: Łask ul. Zachodnia, Widaw-
ska, południowa część Kolumny, tereny wiejskie: Wronowice, Gorczyn, 
Wola Łaska, Ostrów.

32. BLT.  Dotychczasowy symbol Łasku. W ciągu ostatnich 10 lat 
największe inwestycje to właśnie wojskowe. I chociaż terenu naszej 
gminy dotyczy tylko realizacja budownictwa mieszkaniowego to nadal 
wojsko jest dla nas istotnym czynnikiem rozwoju. Baza jest bowiem 
największym zakładem pracy zatrudniającym naszych mieszkańców.

Janina Kosman
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Gmina Łask zakończyła przebudowę i ter-
momodernizację budynku biurowo-warszta-
towego Zakładu Komunikacji Miejskiej. Do-
tychczasowa baza budowana była w latach 60. 
ubiegłego wieku i stanowiła poważny problem 
ze względu na stan techniczny. Nie spełniała 
bowiem obecnie obowiązujących norm związa-
nych z bezpieczeństwem pracy oraz z ochroną 
środowiska. Budynek składa się z trzech seg-
mentów, hali warsztatowej, części administra-
cyjno-dyspozytorskiej oraz kotłowni i magazy-
nu.

Prace zewnętrzne związane były z uzbroje-
niem terenu w niezbędne instalacje: sanitarną, 
deszczową, gazową, a także z budową sepera-
tora i przyłącza kanalizacyjnego do sieci miej-
skiej, wymianą okien, drzwi oraz dociepleniem 
ścian i stropodachu. Zmiany zaszły również 
wewnątrz budynku. Wymieniono instalację 
elektryczną, sanitarną i grzewczą - połączoną 
z wentylacją, która ma odzyskiwać ciepło, tzw. 
rekuperację. Ponadto wybudowano kotłownię 
gazową i kanały naprawcze spełniające obecnie 
obowiązujące normy techniczne. Warto odno-
tować, że dla zapewnienia niezakłóconej dzia-
łalności ZKM, roboty budowlane prowadzone 
były w obiekcie czynnym, co stanowiło niema-
łe utrudnienia dla wykonawcy.

Koszt inwestycji to 2 282 155,73 zł, a pro-
jekt współfinansowany został ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w tym 
pożyczka w kwocie - 609 836,00 zł i dotacja 
- 609 836,00 zł). Wyremontowana zajezdnia 
będzie kompleksową jednostką obsługującą 
publiczny transport pasażerski na terenie lokal-
nym. Przebudowa odbyła się w nowoczesnej 
energooszczędnej technologii, która obniży 
koszty funkcjonowania zakładu, spełni normy 
związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną 

środowiska, poprawi komfort pracy dla kie-
rowców autobusów, pracowników zajezdni 

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
O atrakcyjności komunikacji miejskiej decyduje nie tylko odpowiednia liczba połączeń, ale także jakość świadczonych usług. 
W momencie, kiedy tak wiele dyskutuje się o ochronie środowiska i ograniczeniu emisji spalin komunikacja miejska musi nieustannie 
się rozwijać i unowocześniać. Jest to konieczne, aby stanowiła konkurencyjną alternatywę dla pojazdów osobowych. 

oraz zapewni lepsze warunki serwisowania sa-
mochodów. 

W kolejnych latach gmina zamierza odno-
wić tabor ZKM. Po uzyskaniu dofinansowania 
w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020, planuje 
się m.in. zakup 14 autobusów na biopaliwa, 
26 wiat przystankowych, budowę zatok au-
tobusowych, punktu przesiadkowego przy 
ZKM oraz w  obrębie dworca PKP w Kolum-
nie. Przebudowana zostanie ul. Lutomierska 
i Szkolna w Łasku oraz ul. Sikorkowa i Orla 
we Wronowicach. Mają powstać także nowe 
linie autobusowe. Szacowany koszt moder-
nizacji transportu publicznego w Łasku to 
14,4 mln zł.

W ostatnim czasie ZKM w Łasku przyłą-
czył się do programu łódzkiego biletu aglo-
meracyjnego. Wyremontowana siedziba oraz 
nowy tabor z pewnością zostaną docenione 
przez mieszkańców, a jakość lokalnych połą-
czeń znakomicie wpisze się w nową strategię 
komunikacyjną naszego województwa.

Michał Janiszewski



Obszerna 160-stronicowa książka oprócz opisu dziejów Domu Kul-
tury zawiera bardzo bogaty materiał ikonograficzny – od zdjęć osób 
związanych z placówką poczynając, a na różnorodnych fotografiach 
z wydarzeń i dokumentach kończąc. Aczkolwiek losy ŁDK są frapujące, 
na plan pierwszy we wspomnianym wydawnictwie wybijają się właśnie 
ludzie. W książce przypomniano około… 1000 osób – mieszkańców zie-
mi łaskiej. Są w niej często wspomniani ci, którzy zaczynali tu działać 
w wieku szkolnym, a teraz przyprowadzają swoich wnuków.

Wbrew pozorom historia kultury w grodzie nad Grabią nie zaczęła 
się od Powiatowego Domu Kultury, oddanego do użytku w październi-
ku 1956 roku. Autorzy przypominają mecenat wielkiego prymasa Jana 
Łaskiego, salony prowincji, czyli dwory w Łasku i okolicy promieniu-
jące kulturą, a także mieszkańców grodu nad Grabią, którzy oprócz tro-
ski o codzienny byt z wielką pasją zajmowali się też kulturą. Po ostat-
niej wojnie swoistym katalizatorem, który przyspieszył rozwój kultury 
w mieście, był Józef Ryszard Sarosiek, przybyły z Grodna pasjonat tań-
ca, śpiewu i teatru. To dzięki niemu rozbudzony kulturalnie Łask docze-
kał się nowej siedziby dla amatorów, m.in. teatru i tańca.

We wspomnianym albumie przypomniano wielu zasłużonych dla 
kultury mieszkańców, ich dokonania i sukcesy, o których niekiedy mó-
wiła cała Polska, na kartach książki znalazły się też dramatyczne mo-
menty związane choćby z kilkuletnim remontem placówki, gdy nie za-
przestała ona działalności, kontynuując ją jakby wbrew przeciwnościom, 
w Klubie Garnizonowym i miejscowych szkołach. Nie pominięto też 
tych współczesnych dokonań, które są wizytówką ŁDK, głównie: tańca 
współczesnego i nowoczesnego, teatrów, grupy poetyckiej, modelarzy 
lotniczych i kosmicznych.

Album jest wyrazem podziękowania dla placówki i jej wszystkich 
instruktorów oraz pracowników, którzy przez 60 lat służyli kulturze 
i edukacji mieszkańców miasta i regionu.

Album jest do nabycia m.in. w ŁDK, PIT i Bibliotece Publicznej. 
Warto go nabyć, bo to w gruncie rzeczy album rodzinny, który powinien 
być w każdym łaskim domu…

(ER)
Ryszard Poradowski, Andrzej Sobieraj – 60 lat Łaskiego Domu Kultury 
1956-2016, Łask 2016, Wydawnictwo „Intrograf”
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Grudzień w Łaskim Domu Kultury od wielu już lat przebiega pod 
znakiem przygotowań do widowiska bożonarodzeniowego. Już 
jesienią padają pytania: „Czy będą w tym roku jasełka?”, „Kiedy 
zaczynamy ćwiczyć kolędy?”, „A kto będzie Jezuskiem?”. Pytają 
rodzice „Elfików”, pyta młodzież z „Wejścia Ewakuacyjnego”, 
pytają przede wszystkim weterani naszej sceny – ci, którzy - mimo 
zapracowania, zabiegania i natłoku codziennych spraw - nie 
wyobrażają sobie Bożego Narodzenia bez udziału w widowisku. 
Niezawodna Natalia Bierońska, Piotrek Niewiadomski czy 
Damian Chruściel od zawsze są trzonem jasełkowej obsady. 
Chętnych do współpracy jest więcej: Jakub Pokorski, Dominika 
Bień, Kasia Mikołajczyk czy Agata Gaze – wystarczy jeden 
telefon, choć najczęściej wyprzedza go poczta pantoflowa. 

BOŻE NARODZENIE W ŁDK

W tegorocznym przedstawieniu wzięło udział trzydziestu wykonaw-
ców, nie licząc oczywiście „Elfików” (a było ich ponad 40), które trady-
cyjnie rozpoczynają widowisko i  z reguły... kradną show! Widownia jak 
zwykle wypełniona była po brzegi, a publiczność rozpłynęła się w za-
chwytach. Bo naprawdę było się czym zachwycać. Cudowne kolędy i pa-
storałki w wykonaniu bardzo uzdolnionej muzycznie młodzieży ułożyły 
się na scenie w przepiękną rodzinną opowieść o najpiękniejszych w roku 
świętach Bożego Narodzenia. 

Profesjonalną oprawę muzyczną i akompaniament na żywo zapewni-
ła po raz kolejny Bożena Kluch, a jej podopieczni z chórów działających 

przy łaskich gimnazjach dali prawdziwy popis wokalny. Całośc tradycyj-
nie wyreżyserowała Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. Wszystkim im należą się 
wielkie gratulacje i gorące podziękowania. Liczymy na Waszą współpra-
cę przy kolejnych przedsięwzięciach i życzymy Wam w Nowym Roku 
wszystkiego dobrego, wielu przyjemnych chwil spędzonych na scenie 
i czerpania satysfakcji z działań artystycznych. 
 Magdalena Kelnerowska

PIERWSZA MONOGRAFIA ŁDK
Obchodzący niedawno piękny jubileusz 60-latek – Łaski Dom Kultury doczekał się wreszcie pierwszej monografii. 
Jej autorami są: Ryszard Poradowski i Andrzej Sobieraj. Ten ostatni był przed laty dyrektorem tej zasłużonej dla 
miasta i regionu placówki, a także autorem pracy magisterskiej na jej temat.
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W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 
w okresie od września 2013 r. do czerwca 2015 r. wdrażano 
program prozdrowotny KIK-34 pt. „Zapobieganie nadwadze 
i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację 
społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. 
Był on realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Współpracy, którego współfinansowanie podjął rząd 
szwajcarski.

Głównym realizatorem projektu był Instytut Żywności i Żywienia 
w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w War-
szawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzy-
stwo Dietetyki. Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć tego typu reali-
zowanych w Polsce, które zostało objęte patronatem minister edukacji 
narodowej.

W ramach wspomnianego projektu w szkole podjęto następujące 
działania:

Bieg rodzinny „Cały Łask biega z Jedynką”, który stał się już naszą 
tradycją

Spożywanie przez całą społeczność szkolną II śniadania na przerwie 
po drugiej godzinie lekcyjnej

Kolorowe owocowo – warzywne czwartki
Szkolenia z dietetyczkami dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców
Realizacja projektu „Wielcy sportowcy z naszej szkoły”, podczas 

którego zapraszano absolwentów placówki, którzy dzielili się z nami 
sukcesami sportowymi, a tym samym stali się inspiracją dla niejednego 
młodego człowieka

Regularne warsztaty taneczne, zachęcające dzieci do nauki zumby, 
salsy, dancehallu itp.

Zajęcia jogi 
Warsztaty kulinarne, integrujące dzieci i rodziców wspólnie przygo-

towujących zdrowe i ciekawe potrawy
Poznawanie nowych i rzadko używanych produktów takich jak: 

amarantus, quinoa, topinambur
Szkolny sklepik ze zdrową żywnością.
Już po pierwszym roku wdrażania programu KIK-34 szkoła została 

ogłoszona wzorcową placówką i otrzymała certyfikat „Szkoły przyja-
znej żywieniu i aktywności fizycznej”.

Na koniec 2016 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie działań 
w ramach projektu, w wyniku czego szkoła została zaproszona na trzy 
tematyczne konferencje: 

„PODSUMOWANIE DOŚWIADCZEŃ KOORDYNATORÓW 
I DYREKTORÓW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH PROGRAM CER-
TYFIKACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI”, organizowana przez Insty-
tut Żywności i Żywienia w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy (KIK-34). (Instytut ŻIŻ w Warszawie; 23.11.2016 r.) 

„ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHO-
ROBOM PRZEWLEKŁYM, POPRZEZ EDUKACJĘ SPOŁECZEŃ-
STWA W ZAKRESIE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” 
(Pałac Prymasowski w Warszawie; 2.12.2016 r.)

„PODSUMOWUJĄCA I PROMUJĄCA DZIAŁANIA W ZA-
KRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH” (Tomaszów Mazowiecki; 
7.12.2016 r.).

Na wspomnianych konferencjach, jako szkoła wzorcowo wdrażają-
ca program KIK-34 łaska placówka dzieliła się doświadczeniami, które 
nabywała w trakcie realizacji programu, zwracała też uwagę na to, co 
było jego główną siłą oraz zaletą.

We wspomnianej konferencji z dnia 2 grudnia 2016 r. naszą szkołę 
reprezentowała trójka uczniów – Hanna Czerwińska, Aleksandra Rybiń-
ska i Wojciech Knul. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące wdraża-
nia zasad programu KIK-34 nie tylko w szkole, ale także w środowisku 
rodzinnym. Udzielane przez naszych podopiecznych odpowiedzi spo-
tkały się z ogromnym zachwytem i aplauzem zebranych osób.

SUKCES ŁASKIEJ SZKOŁY

JAK ZDROWO ŻYĆ

Pamiątkowa fotografia podczas konferencji

Dla szkoły największym wyróżnieniem jest fakt, iż placów-
ka z małego miasteczka, jakim jest Łask, stała się szkołą wzorcowo 
promującą zdrowy styl życia, gdyż na 1600 uczestników z całego kraju 
oraz 100 z woj. łódzkiego, to właśnie „Jedynka” osiągnęła największy 
sukces i zyskała uznanie. A dyrektor Jolanta Wilczyńska otrzymała po-
dziękowania i gratulacje za tak efektywną realizację projektu.

Podjęte działania to również promocja miasta. 18 czerwca 2016 r. 
podczas VI Pikniku Rodzinnego szkoła gościła ekipę telewizyjną wraz 
ze znaną aktorką Kingą Preis. Efektem spotkania był reportaż dotyczący 
realizacji projektu dla programu „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU – 
ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”, który można zobaczyć na stronie inter-
netowej (www.ipla.tv).

Lider Projektu Agnieszka Prusisz dziękuje dyrekcji, nauczycielom, 
rodzicom, uczniom oraz partnerom za życzliwość, słowa wsparcia oraz 
pomoc w realizacji programu KIK-34.               (AP)

Bieg rodzinny

Jedna z prezentacji
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POMOC Z „BANKU ŻYWNOŚCI”: 
W 2016 r. gmina Sędziejowice po raz kolejny 
uczestniczyła w realizacji Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 reali-
zowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 
Polega on na dostarczaniu osobom najuboż-
szym pomocy żywnościowej w formie paczek 
i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych 
Programem realizowane są różne działania to-
warzyszące, mające na celu włączenie społecz-
ne. W minionym roku były to warsztaty kuli-
narne dla mieszkańców tut. Środowiskowego 
Domu Samopomocy, a także porady w zakresie 
edukacji ekonomicznej prowadzone w ramach 
pracy socjalnej przez pracowników socjalnych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Łącznie przekazaliśmy ponad 2050 paczek 
żywnościowych (wzrost o 850 paczek w po-
równaniu z rokiem ubiegłym) dla 410 pod-
opiecznych ze 160 rodzin. Artykuły spożywcze 
w ilości ponad 18 095 kg zostały pozyskane 
z Fundacji „Bank Żywności” w Łodzi. Spraw-
ne funkcjonowanie systemu dystrybucji żyw-
ności dla najuboższych jest możliwe dzięki du-
żemu zaangażowaniu członków Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, 

POMAGALIŚMY POTRZEBUJĄCYM
W minionym roku w gminie Sędziejowice wspierano materialnie wielu mieszkańców znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, pomagano im też w inny sposób, pozwalając zapomnieć o chorobach, kłopotach czy samotności.

Śląska wyprawa stanowiła niezwykłe  
przeżycie, gdyż w przerwie koncertu tak pre-
stiżowego zespołu dzieci miały możliwość za-
prezentowania pięknych kolęd, wśród których 
znalazły się „Chojka”, „Gore gwiazda Jezu-
sowi”, „Gdy się Chrystus rodzi’, „Przybieżeli 
do Betlejem”. Marzeńskie pociechy podziwia-
ła wspaniała widownia nagradzająca występy 
gromkimi brawami. Widzowie byli zaintereso-
wani usytuowaniem na mapie Polski miejsco-
wości i szkoły, z jakiej pochodzi zespół, pytali 
też o dorobek artystyczny oraz o piękne stroje. 
Chętnie robili zdjęcia z małymi artystami. 

wsparciu ze strony władz gminy oraz ogrom-
nej pracy załogi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sędziejowicach. Szczególnie 
serdecznie dziękujemy Władysławowi Gabry-
siakowi oraz jego pracownikom za zorganizo-
wanie transportu żywności. 

We wrześniu 2016 r. została podpisana ko-
lejna umowa Podprogram 2016 obowiązująca 
do 14 czerwca 2017 roku dla 440 osób. 

(A. Andrysiak)

„ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z OPS”: W ra-
mach projektu socjalnego realizowanego przez 
GOPS, przed Świętami Bożego Narodzenia 
dostarczono 20 paczek dla samotnych, star-
szych, niepełnosprawnych osób z gminy Sę-
dziejowice. Celem projektu było wsparcie ma-
terialne i duchowe przed świętami tych, którzy 
sporadycznie korzystają z pomocy tut. Ośrod-
ka. Dzięki ofiarności darczyńców z Sędzie-
jowic, Zduńskiej Woli i Widawy w paczkach 
znalazły się słodycze, ciepłe rajstopy i skarpe-
ty. Dary te sprawiły dużo radości i zostały przy-
jęte z ogromną wdzięcznością.

 (A. Andrysiak)

ŚWIĄTECZNA PACZKA 2016: To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sę-

„DZIECI Z DOLINY GRABI” WYSTĄPIŁY Z ZESPOŁEM „ŚLĄSK”
Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci z Doliny Grabi” działający przy Zespole Szkół w Marzeninie pod kierunkiem nauczyciela tej placówki 
– Jolanty Siwek, podjął kolejne wyzwanie. Po efektownym udziale w lipcu 2016 r. w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 
BALKAN FOLK FEST 2016 w Złotych Piaskach w  Bułgarii, młodzi artyści  uczestniczyli w wyjątkowym Galowym Koncercie 
Bożonarodzeniowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który odbył się w grudniu 2016 r. w katowickim „Spodku”.

Uczestnictwo w tym wyjątkowym koncer-
cie dostarczyło dzieciom także wiele radości 
i wzruszeń. Zespół „Śląsk” zaprezentował bo-
wiem kompozycje oraz opracowania muzycz-
ne Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara oraz 
układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej. 
W programie oprócz znanych utworów i tań-
ców znalazły się najpiękniejsze kolędy śpiewa-
ne z zespołem „Śląsk” przez blisko dziesięć ty-
sięcy widzów. Na wspólne kolędowanie dzieci 
zaprosiły wójta Jerzego Kotarskiego, który za-
proszenie przyjął i swoją osobą wspierał małe 
gwiazdki.                      Oprac. M. Potasiak

dziejowice w ramach ogólnopolskiej akcji 
„20. Świąteczna Zbiórka Żywności” w dniach 
od 25–27 listopada 2016 r. zorganizowało 
zbiórkę żywności w sklepach „TOM-KOR” 
Sędziejowice i „DELIKATESY CENTRUM” 
w Sędziejowicach. Podczas zbiórek praco-
wali wolontariusze spośród uczniów sędzie-
jowickich szkół. Łącznie zebrano blisko 263 
kg żywności. Z zebranych artykułów spożyw-
czych wykonano okazałe paczki, którymi ob-
darowano 20 rodzin z  dziećmi niepełnospraw-
nymi wymagającymi szczególnej troski oraz 
osobami leżącymi po wypadkach . Serdecznie 
dziękujemy darczyńcom. 

(K. Komorowska)

SZLACHETNA PACZKA: Jak co roku 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej typo-
wał rodziny do Szlachetnej Paczki. Jednak nie 
wszystkie rodziny zostały przez wolontariuszy 
pozytywnie zaopiniowane. Szlachetne Paczki 
otrzymało 15 rodzin. 

(A. Andrysiak)

SPOTKANIE WIGILIJNE: 16 grudnia 
2016 r. w ŚDS w Sędziejowicach odbyło się 
spotkanie wigilijne dla uczestników zajęć oraz 
mieszkańców gminy Sędziejowice. Spotkanie 
skierowane było w szczególności dla osób sa-
motnych, starszych, niepełnosprawnych, bez-
domnych i chorych. Osoby, które uczestniczy-
ły w spotkaniu, otrzymały drobne upominki 
w ramach ofiarności darczyńców. Uroczystość 
ta została zorganizowana przez pracowników 
ŚDS w Sędziejowicach przy wsparciu zało-
gi GOPS. Pracownicy ŚDS w Sędziejowi-
cach wraz z uczestnikami przygotowali na ten 
dzień pyszne potrawy oraz piękne wzruszające 
przedstawienie.

 (A. Papuga)



 
Dział Nazwa Kwota 
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.298.418 
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 720.500 
600 Transport i łączność 4.493.424 
700 Gospodarka mieszkaniowa 545.000 
710 Działalność usługowa 68.550 
750 Administracja publiczna 2.465.720 

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeppppprzeciwpoprzeciwpożarowa 

415.000 
757 Obsługa długu publicznego 70.000 
758 Różne rozliczenia 100.000 
801 Oświata i wychowanie 7.503.333 
851 Ochrona zdrowia 81.000 
852 Pomoc społeczna 1.288.025 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 194.000 
855 Rodzina 6.273.428 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.376.262 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 707.000 
926 Kultura fizyczna 220.231 
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 Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na 2017 rok wynosi 
24.075.247 zł, z czego kwota 23.089.867 zł to dochody bieżące, nato-
miast kwotę 985.380 zł stanowią dochody majątkowe.

  Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:
- subwencje ogólne - 8.130.145 zł, z tego: subwencja oświatowa - 

4.685.176 zł, subwencja wyrównawcza - 3.444.969 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 6.766.271 zł 

(z tego program „Rodzina 500+” - 4.235.390 zł)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 280.663 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich - 825.380 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

- 3.486.985 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 

10.000 zł
- podatek od nieruchomości - 1.126.190 zł
- podatek rolny - 608.121 zł
- podatek leśny - 106.337 zł
- podatek od środków transportowych - 176.415 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 548.640 zł
- dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych 

(dostarczanie ciepła, woda, ścieki, czynsze za mieszkania) - 1.198.300 zł.
Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi 

29.821.223 zł, w tym wydatki bieżące - 21.737.340 zł, natomiast wydat-
ki majątkowe (inwestycyjne) - 8.083.883 zł, co stanowi 27,11% wydat-
ków ogółem. 

Wydatki gminy według rodzajów działalności przedstawiają się na-
stępująco:

BUDŻET GMINY SĘDZIEJOWICE NA ROK 2017
Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska 1 279 500,00 
Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 Roku 
w m. Sędziejowice 1 000 000,00 

Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach 20 000,00 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice- Buczek - 
Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w 
miejscowości Sędziejowice (pomoc finansowa dla powiatu łaskiego) 

791 581,00 

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

429 154,00 

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce  
na odcinku od km 0+000 do km 1+902 500 000,00 

Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - 
Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice) 1 608 838,00 

Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. 
Sędziejowice 375 000,00 

Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku 4 500,00 
Rozbudowa strażnicy OSP w Marzeninie 10 000,00 
Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach 40 000,00 
Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Bilewie 4 000,00 
Zakup samochodu pożarniczego 150 000,00 
Budowa przedszkola w Sędziejowicach 100 000,00 

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku 
Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole 291 517,00 

Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach 300 000,00 
Zakup pomp na oczyszczalnię 30 000,00 
Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sędziejowice 494 762,00 
Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule 4 000,00 
Budowa budynku gospodarczego z płyt betonowych w m. Rososza 3 800,00 
Zakup koparko-ładowarki 460 000,00 
Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego w m. Grabica 7 000,00 
Modernizacja stadionu sportowego w Sędziejowicach 180 231,00 

             
  
 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu w wysokości 5.745.976 zł, który zostanie pokryty przychodami 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łącznie planowane przychody (kre-
dyty i pożyczki) wynoszą 6.307.410 zł, zaś rozchody (spłaty rat kredytów 
i pożyczek) - 561.434 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się wydatki na przedsię-
wzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 
342.341,16 zł.

Budżet gminy Sędziejowice na rok 2017 uzyskał pozytywne opinie 
komisji Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi.

skarbnik gminy 
Grzegorz Dębkowski

Organizatorzy z wielkim rozmachem przy-
stąpili do działania już w lipcu organizując pię-
ciodniowe półkolonie dla dzieci,  podczas któ-
rych odbywały się między innymi zajęcia z sen-
soplastyki, robotyki, czy recyklingu dla najmłod-
szych pod hasłem „Coś z niczego”. Każdy kolej-
ny miesiąc to moc atrakcji dla całych rodzin: po-
witanie Jesieni z festiwalem baniek mydlanych, 
wykonanie planszy do gry w warcaby, święto 
pieczonego ziemniaka z konkurencjami na świe-
żym powietrzu, ogniskiem i wspólną zabawą, 
Andrzejki z wróżbami, zajęciami z filcowania, 
Mikołajki z pieczeniem świątecznych pierników 
i ozdabianiem ich, warsztaty z wykonania ozdób 

PODSUMOWANO PROJEKT                                                                                         
Aktywni mieszkańcy Bilewa podsumowali projekt „ZIELONY KADR - SUKCES NASZEJ 
WSI”, zrealizowany przez grupę nieformalną Liderzy w partnerstwie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Bilewie, dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 
IX  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, za pośrednictwem Akademii Filantropii 
w Polsce oraz Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”. 

bożonarodzeniowych, a wszystko to uzupełnia-
ne animacjami  i zabawami dla najmłodszych. 
Spotkanie przedświąteczne społeczności Bilewa 
połączone z podsumowaniem całego projektu 
odbyło się 18 grudnia 2016 r., w niedzielne po-
południe w świetlicy OSP.

Sposób realizacji projektu został zaprezento-
wany przez Izabelę Mielczarek wspólnie z Bo-
gumiłą Siwierską - organizatorkami i współ-
twórczyniami całego projektu. Każdy z uczest-
ników oraz przybyłych gości otrzymał okolicz-
nościowy dyplom, a szczególnie zaangażowani 
obdarowani zostali dodatkowymi upominkami. 
Obok licznej reprezentacji społeczności Bilewa 

w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Jolanta Ziemba-
-Gzik - członek Zarządu Województwa Łódzkie-
go, Anna Doliwa - wiceprezes Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Razem”, prezes Lokalnej Gru-
py Działania „Dolina Rzeki Grabi”, Jerzy Kotar-
ski - wójt gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak 
- przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice, 
Beata Magdziak - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sędziejowicach. 

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach 
podkreślali, że zapał i zaangażowanie realizato-
rów projektu poświęcających swój czas na pro-
wadzenie działalności na rzecz społeczeństwa 
jest godny naśladowania i wspierania w przy-
szłości. W imieniu uczestników   podziękowania 
organizatorom i sponsorom złożył prezes OSP, 
radny Krzysztof Domowicz, doceniając zaanga-
żowanie w działania dające wiele radości dzie-
ciom oraz motywujące młodzież i dorosłych so-
łectwa Bilew do dalszej aktywności społecznej.

oprac. M. Potasiak   
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SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚRODOWISK 
ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji:

Spotkanie odbyło się  w Święto Trzech 
Króli w kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Widawie. Przegląd kolęd, 
pastorałek i świątecznych piosenek rozpo-
czął występ najmłodszych uczestników na-
leżących do  grupy „Wesołe Nutki”. Dzieci z 
właściwym sobie wdziękiem wyśpiewały trzy 
kolędy, przygotowane  pod kierunkiem opie-
kunek - Urszuli Skrzypek i  Elżbiety Herman. 
Kolędę „Bosy Pastuszek” wykonał na specjal-
nie przygotowanej w kościele scenie Seweryn 
Burzyński  reprezentujący Szkołę Podstawową 
w Widawie. Następnie swój kunszt wokalny 
zaprezentowały dzieci i młodzież przygoto-
wane przez Blandynę Ciszewską w Gminnym 
Ośrodku Kultury.  Pięknie zaprezentowały się 

dzieci ze szkoły podstawowej w Ochlach, pod 
kierunkiem Joanny Ratowskiej, która w duecie 
z Sylwią Gac zaśpiewała  wzruszającą piosen-
kę „Mario czy już wiesz”. 

Uwagę słuchaczy zwróciła grupa dzieci 
pod opieką Magdaleny Szydłowskiej ze Szko-
ły Podstawowej w Chociwiu, które na scenę 
wkroczyły w koronach symbolizujących świę-
to Trzech Króli  i nie tylko głosem, ale i gestem 
wyśpiewały na cześć narodzonego Jezusa. Przy 
akompaniamencie gitar  oraz  skrzypiec, na 
których grał wikariusz ks. Kamil Kacprzykow-
ski,   dwa utwory:  „Pierwsza gwiazda” i „Glo-
ria”, pięknie  zaśpiewała SCHOLA działająca 
przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego.  Gimnazjum w Widawie reprezentowały 

uczennice przygotowane  przez  Blandynę Ci-
szewską.  W szczególny sposób obecnych za-
chwyciło wykonanie piosenki z musicalu ME-
TRO „Uciekali” przez Aleksandrę Świętczak 
i Gabrielę Krawczuk. Na koniec wystąpiły  
Anna Burzyńska i Małgorzata Chądzyńska  -  
przedstawicielki  sołectwa Brzyków. 

Organizatorów oraz słuchaczy zadziwił 
wysoki poziom zaprezentowany przez wy-
konawców. Atmosfera był iście świąteczna, 
wszyscy zapomnieli o trudach dnia codzienne-
go i oddali się słuchaniu kolęd  w wykonaniu 
zdolnych artystów. Każdy uczestnik „Widaw-
skiego Kolędowania” otrzymał  z rąk wójta 
Michała Włodarczyka  i ks. Jarosława Leśnia-
ka dyplom oraz słodki upominek.               UG

WIDAWSKIE KOLĘDOWANIE
Śpiewanie kolęd to nasza piękna polska tradycja, która nie mogła być pominięta również w gminie Widawa. 
Na zaproszenie wójta gminy Michała Włodarczyka oraz proboszcza widawskiej parafii ks. Jarosława Leśniaka 
do wspólnego kolędowania chętnie zgłosiło się ponad 70 osób. I to nie tylko dzieci i młodzież, ale również 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Widawie celebrowana przez ks. bp. Ireneusz Pękalskiego 
oraz Duszpasterza Rolników ks. Jarosława Leśniaka. 

Po nabożeństwie goście spotkali się na uroczystym opłatku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Widawie. Obecni byli przedstawiciele Solidar-
ności Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, Izby Rol-
niczej w Łodzi oraz pozostałych związków zawodowych. Uroczystość 
swoją obecnością zaszczycili między innymi: senator RP Maciej Łuczak, 

poseł RP Robert Telus, wicewojewoda łódzki – Karol Młynarczyk, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego - Krzysztof Ciebiada.  
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli również dyrektorzy instytucji 
związanych z rolnictwem, przedstawiciele policji i straży pożarnej oraz 
samorządowcy, sołtysi i rolnicy z gminy Widawa.

 Czas składania sobie życzeń i łamania opłatkiem umilił obecnym śpiew 
kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Widawianie” oraz kapeli ludo-
wej „Pożarniki” pod kierunkiem Michała Gronowskiego.                       UG

8 stycznia br. w Widawie odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk rolniczych, zorganizowane przez 
Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej oraz wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka 
i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.



Pacjenci Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej w Widawie mogą już 
korzystać z nowo zamontowanej 
windy. Modernizację budynku prze-
prowadzono głównie z myślą o oso-
bach starszych i niepełnosprawnych. 
Z uwagi na ograniczenia lokalowe 
i  powierzchniowe budynku, gabi-
nety lekarzy i specjalistów w zakre-
sie rehabilitacji znajdują się na I i II 
piętrze, co znacznie utrudniało do-
stęp osób niepełnosprawnych. Winda 
była więc niezbędna do prawidłowe-
go funkcjonowania ośrodka zdrowia. 
W przyszłości jej istnienie umożliwi 
pozyskanie kontraktu na rehabilita-
cję dla mieszkańców gminy.
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Inwestycja pochłonęła w sumie 263 632,52 zł. 
Dzięki wsparciu wojewody łódzkiego 
Zbigniewa Rau, ŚDS w Dąbrowie Widawskiej 
otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
231.845.06 zł dofinansowania. Kwota ta to po-
nad 80% całości wydatku. 

Dodatkowo ŚDS otrzymał z rezerwy ce-
lowej budżetu państwa kwotę 15.000 zł na re-
mont oraz wyposażenie. Za otrzymaną dotację 
wykonano malowanie pomieszczeń takich jak: 
pracownia informatyczna i sala relaksacyjna, 
zmodernizowano szatnię, pomalowane zosta-
ły łazienki oraz jadalnia. Zakupiono szafki na 
buty wraz z wieszakami dla osób niepełno-

TERMOMODERNIZACJA ŚDS W  DĄBROWIE WIDAWSKIEJ

sprawnych oraz meble służące uczestnikom 
ośrodka, tj. kanapę, fotele, szafkę RTV, stolik 
i krzesła. 

Uroczyste otwarcie odnowionego budynku 
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Widawskiej odbyło się 22 grud-
nia 2016 r. Symboliczną wstęgę w obecności 
podopiecznych ośrodka przecięli: wójt Michał 
Włodarczyk, senator RP Maciej Łuczak, za-
stępca wójta Agnieszka Galuś, przewodniczący 
Rady Gminy Ryszard Bruzda, zastępca skarb-
nika Piotr Wołosz oraz kierownik ŚDS w Dą-
browie Widawskiej Małgorzata Kaźmierczak. 

UG

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 
Widawskiej to kolejna, zakończona w 2016 roku, inwestycja w gminie Widawa. 
Zostały ocieplone ściany i fundamenty. Docieplony i pokryty papą wraz z niezbędną 
obróbką blacharską został również strop budynku. Przedsięwzięcie przyczyniło się do 
zaoszczędzenia dużych środków na ogrzewaniu, a w pomieszczeniach jest o wiele cieplej 
niż dotychczas. Jednocześnie Środowiskowy Dom Samopomocy zyskał nową elewację 
co znacznie wpłynęło na poprawę jego wyglądu. 

W oficjalnym przekazaniu do użytku win-
dy (22 grudnia 2916 r.) uczestniczyli: wójt 
Michał Włodarczyk, senator RP Maciej Łu-
czak, zastępca wójta Agnieszka Galuś, prze-
wodniczący rady Ryszard Bruzda, zastępca 
skarbnika Piotr Wołosz, kierownik SPZOZ 
w Widawie Sławomir Zapart oraz radni. Wójt 
Michał Włodarczyk podziękował wszystkim 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie, a szcze-
gólnie senatorowi Maciejowi Łuczakowi, który 
znacznie przyczynił się do pozyskania środków 
na ten cel.

Wartość robót związanych z modernizacją 
obiektu i montażem windy to prawie 256 980 zł. 
Wysokość dofinansowania z PFRON wynosiła 
85 000 zł, natomiast gmina Widawa zarezerwo-
wała na inwestycję 45 000 zł. Pozostała część 
została sfinansowana ze środków własnych 
PZPOZ w Widawie.                          

UG

WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PACJENTÓW

Z uwagi na zużycie dotychczas eksploatowanego wyposażenia, 
w trosce o dobry stan dróg gminnych w okresie zimowym konieczny 
był zakup nowoczesnego sprzętu w postaci pługu do odśnieżania 
oraz piaskarko - solarki.

W toku przeprowadzonego postępowania ofertowego gmina Widawa 
zakupiła pług śnieżny producenta maszyn rolniczych i pługów śnieżnych 
- ATMP typu F z mocowaniem TUZ za kwotę 5.990 zł oraz piaskarko-so-
larkę ciągnioną przez ciągnik - Pronar typu T131. Koszt zakupu piaskarki 
to 40.200 zł.

Dzięki tym inwestycjom Gminny Zakład Usług Komunalnych w Wida-
wie jest dobrze przygotowany do akcji „ZIMA”.

UG

NOWY SPRZĘT DO UTRZYMYWANIA DRÓG
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Na 

Modelarstwo to bardzo pożyteczna pasja. Prawdziwy pasjonat musi 
bezustannie zdobywać wiedzę nie tylko z zakresu modelarstwa, 
ale i interesującej go dziedziny. Tak jest również w przypadku  
kolekcjonerów modeli pojazdów strażackich, a kilku z nich 
mieszka w Łasku, jak choćby naczelnik OSP Sławomir Ziętala, 
który swoją kolekcję udostępnił w izbie tradycji.

- Modele pojazdów strażackich zacząłem kolekcjonować  kilka lat 
temu – opowiada pan Sławomir. - Nie jest ich dużo, bo zaledwie około 
siedemdziesiąt, ale pokazują rozwój pojazdów strażackich, które prze-
cież są od lat nieodzownym elementem straży pożarnej i decydują w du-
żym stopniu o jej skuteczności. W mojej kolekcji są wozy amerykańskie, 
a nawet japońskie, i oczywiście polskie. Do najciekawszych należy mo-
del angielskiego „Bedforda” z 1937 roku.

Kolekcjonowanie modeli pojazdów strażackich to pasja także stra-
żaka ze Rzgowa Adama Góreckiego. Niedawno zdobył prestiżowy ty-
tuł Strażaka Roku Województwa Łódzkiego za 2015 r. To wyróżnienie 
rzgowianina, pochodzącego ze strażackiej rodziny, jest wyrazem uznania 
dla jego olbrzymiej wiedzy i aktywności. Od ponad ćwierćwiecza działa 
w rzgowskiej OSP, a na co dzień pracuje w Lotniskowej Straży Pożarnej 
na łódzkim Lotnisku im. Reymonta. W rzgowskiej straży pełni obowiąz-
ki naczelnika, zaś od niedawna jest też komendantem gminnym.

Skąd wzięło się zainteresowanie tego typu modelami? – zapytaliśmy 
A. Góreckiego.

- To pasja wynikająca naturalnie z zainteresowania problemami OSP. 
Moi rodzice i dziadkowie działali w miejscowej straży, ja też należę do 
OSP od ćwierćwiecza. Modele pojazdów strażackich zacząłem zbierać 
ponad dwadzieścia lat temu i udało mi się zgromadzić ich ponad dwie-
ście. Najcenniejsze są te składane ręcznie, do najciekawszych należą np. 
modele maszyn parowych.

Wystawa kolekcji rzgowianina zorganizowana została w 2011 roku, 
z okazji 106. rocznicy powstania OSP. Pasją druha Adama zaraził się 
wówczas Dariusz Wankiewicz, aktualny prezes OSP, który też kolek-
cjonuje strażackie pojazdy. Pierwszy eksponat w jego zbiorach to  wła-
śnie  dar A. Góreckiego, a jest to replika w skali 1:43 amerykańskiego 
„Seagraave” z 1907 roku.

Takich kolekcjonerów jak łaskowianie i rzgowianie jest w kraju wie-
lu. Szczególnie znana jest kolekcja Marka Pisarka z Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Katowicach, niegdyś pracownika Centralnego Muzeum 

KOLEKCJONERZY STRAŻACKICH POJAZDÓW

Pożarnictwa. Trzy lata temu posiadał już ponad 3000 modeli, a niektóre 
z nich odwzorowane były z niesamowitą precyzją. Jeden z miniaturo-
wych pojazdów wykonany według oryginalnego samochodu ze strażac-
ką drabiną należącego do nowojorskiej straży złożony był z 1260 ele-
mentów klocków lego. W kolekcji M. Pisarka są nie tylko strażackie 
samochody, zbiera on również miniatury sprzętu gaśniczego, na uwagę 
zasługują także mało znane strażackie czołgi oraz samoloty i śmigłowce 
biorące udział w akcjach gaśniczych. 

Oczywiście dziś w specjalistycznych sklepach można nabyć modele 
samochodów strażackich, choć jest ich znacznie mniej niż np. wyścigó-
wek, ale przed laty było zupełnie inaczej. Wspomniany M. Pisarek wspo-
minał, że pierwszy w swojej kolekcji eksponat nabył w „Peweksie” za 1,2 
dolara i był to pojazd strażacki wyprodukowany przez firmę „Match-
box”. Wielu modelarzy samodzielnie buduje miniaturowe czerwone po-
jazdy, odwzorowując z najwyższą precyzją wszystkie elementy. Takie 
cacka, wymagające benedyktyńskiej cierpliwości i olbrzymiego nakładu 
pracy, najbardziej oblegane na wystawach można oglądać m.in. na do-
rocznych festiwalach modelarskich w Łasku.

(P)

Dzieje łaskiej służby zdrowia zasłu-
gują na monograficzne opracowa-
nie, wszak miała ona swoje wzloty 
i upadki, a bywały okresy, gdy do 
tutejszego szpitala zjeżdżali chorzy 
kilku okolicznych powiatów. Łaski 
szpital najlepszy okres w swoich 
dziejach ma już chyba za sobą, choć 
warto pamiętać, że przed kilkudzie-
sięciu laty, w znacznie skromniej-
szych warunkach  ratowano tu z po-
wodzeniem życie wielu chorym. Nie 
było wtedy nowego szpitala, a pa-
cjenci byli leczeni w tym oto starym 
budynku szpitala, pochodzącym 
z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

(Saw.)

SZPITAL POWIATOWY

NOWY SPRZĘT DO UTRZYMYWANIA DRÓG



W zawodzie nauczycielskim w ogromnej większości pracowali męż-
czyźni. W koedukacyjnym szkolnictwie elementarnym sporadycznie 
zatrudniano nauczycielki. Jedynie „pensje” i prywatne szkoły dla dziew-
cząt były domeną kobiet.

Nauczycielem szkoły elementarnej mógł zostać każdy, kto zdał 
stosowny egzamin przed komisją. Kandydat musiał wykazać się właści-
wą postawą moralną, złożyć przysięgę na wierność carowi oraz oświad-
czyć, że nie należy do tajnej organizacji. Nauczyciele nieprawomyślni 
byli usuwani ze stanowiska, a na mieszkańców gminy, w której uczyli, 
nakładano wysokie grzywny.

Pierwszym nauczycielem szkoły elementarnej w Łasku został 
Franciszek Wesołowski. Uczył w niej nieprzerwanie do emerytury 
w 1857 roku, pełnił również funkcję ekspedytora poczty łaskiej. Wy-
nika z tego, że w łaskiej szkole pracował 41 lat. Posadę po nim prze-
jął Józef Pniewski – absolwent Instytutu Pedagogicznego w Łowiczu, 
który pracował w latach 1857-1863. Wiele razy zwracał się on do in-
fułata i proboszcza łaskiego, który był jednocześnie opiekunem szkoły, 
o pomoc w zakupieniu zniszczonych „utensyliów” (sprzętów szkolnych)  
i drewna na opał dla szkoły i swojego mieszkania. Mając na utrzymaniu 
żonę i trójkę dzieci starał się też o podwyżkę swego wynagrodzenia. Za-
biegi te nie odnosiły jednak skutku. Ze względu na trudne warunki ma-
terialne swej rodziny przeniósł się do Kłodawy, gdzie prawdopodobnie 
otrzymał wyższe uposażenie. W 1863 r. pracę w łaskiej szkole rozpoczął 
Franciszek Szelągowski. 
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(3)HISTORIA SZKOLNICTWA W ŁASKU

ciąg dalszy w następnym numerze
Marek Ćwiek

Akt założenia szkoły elementarnej w Łasku pod nazwą „Urządzenie 
Szkoły w Mieście Łasku”, podpisany dnia 12 września 1816 roku przez 
Dziedzica Majętności Łaskiej – Piotra Czołhańskiego oraz Proboszcza 
Infułata Kolegiaty Łaskiej – Jana Kołdowskiego, wysłano prefektowi de-
partamentu kaliskiego do zatwierdzenia przez Wysoką Komisję Rządo-
wą Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 2.

Ostatecznie w Łasku powstała jednoklasowa, trzyletnia szkoła 
elementarna, w której edukację i wychowanie powierzono tylko 
nauczycielowi świeckiemu. Jego uposażenie pochodziło ze składki 
szkolnej, przeznaczanej też na pensję dla stróża szkolnego, na wynajęcie 
pomieszczenia dla szkoły i mieszkania dla nauczyciela oraz zakup mate-
riałów piśmiennych i nagród dla uczniów. W roku 1849 składkę szkolną 
płaciło 397 osób.

Szkoła na początku swej działalności nie miała stałej siedziby, po-
mieszczenia do nauki były wynajmowane w domach prywatnych. Budy-
nek szkolny wzniesiono dopiero po roku 1860. Był to parterowy obiekt 
murowany, w którym mieszkali też wikariusze. Znajdował się on na pla-
cu między kościołem a  łaskim cmentarzem.

Program nauczania dla szkół elementarnych z 1833 roku obejmował 
naukę czytania i pisania w języku polskim, opanowanie podstaw arytme-
tyki oraz naukę moralną z religią. Nadobowiązkowo można było uczyć 
podstawowych wiadomości z zakresu prowadzenia gospodarstwa wiej-
skiego lub rzemiosła, higieny, rysowania prostych figur geometrycznych 
oraz przekazywać wiedzę o miarach, wagach i pieniądzach używanych 
w Królestwie Polskim. 

W szkole elementarnej podstawą przejścia do następnej klasy było 
systematyczne uczęszczanie do szkoły, pilność w nauce oraz dobre za-
chowanie. Te trzy elementy stanowiły główne wyznaczniki postępów 
ucznia. Szczególnie ważny był pierwszy, gdyż obowiązek szkolny nie 
był wtedy rygorystycznie przestrzegany. Zapisy do szkoły odbywały się 
przez cały rok. W każdym miesiącu liczba dzieci w szkole zmieniała się. 
W okresie wiosenno-letnim, kiedy rodzice wykorzystywali dzieci do 
„pasienia bydła” i prac polowych w swoich gospodarstwach, uczniowie 
często opuszczali zajęcia, a w konsekwencji wielu z nich przestawało 
uczęszczać do szkoły.  Oceny uczniów w szkole elementarnej dokony-
wano w trzech kategoriach: pilność, zdolność i postępek. Pilność mo-
gła być oceniona jako dobra, mierna, słaba, niedbała i żadna. Zdolność 
była dobra lub nieudolna. Postępek natomiast oceniano w skali: celujący, 
chwalebny, dobry, słaby, swawolny i tępy.  Oceniając zachowanie bra-
no również pod uwagę stosunek do obowiązków religijnych. Uczniowie 
wyznania rzymskokatolickiego mieli powinność bywać na niedzielnej 
mszy i w święta oraz przystępować obowiązkowo cztery razy w roku do 
spowiedzi (na początku roku szkolnego, w okresie Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy, a także  na zakończenie roku szkolnego).  

  Na koniec roku szkolnego odbywał się egzamin końcowy, tzw. popis 
publiczny, który miał uroczystą oprawę. Uczestniczyli w nim zaproszeni 
goście. Zwykle był to opiekun szkoły, proboszcz, burmistrz miasta i inni 
przedstawiciele dozoru szkolnego. Zebrane dzieci indywidualnie lub 
zbiorowo poprzez deklamacje prezentowały wiadomości nabyte w ciągu 
roku szkolnego. Najlepsi w nauce otrzymywali nagrody książkowe oraz 
specjalne pochwały. Rok szkolny zamykano uroczystym nabożeństwem 
w łaskiej kolegiacie.    

W 1834 roku wydano w Królestwie Polskim nową ustawę o szkol-
nictwie elementarnym. Proboszczowie zostali zobowiązani do sprawo-
wania opieki nad szkołami elementarnymi w swoich parafiach. 

Proboszcz, który najczęściej bywał również opiekunem szkoły, dbał 
o oblicze moralne nauczyciela i sprawdzał, jak wypełnia obowiązki re-
ligijne. Władze oświatowe ingerowały w życie osobiste nauczycieli, 
narzucając sposób zachowania się, określały ich wygląd i ubiór, naka-
zywały obowiązkowe uczestnictwo w uroczystościach państwowych. 
Każdy nauczyciel miał zaprowadzony formularz, w którym wpisywa-
no informacje o pochodzeniu, ukończonych szkołach, stanie cywil-
nym, wyznaniu, majątku, pracy zawodowej, otrzymanych nagrodach,  
odznaczeniach i karach. Dokumentację taką prowadził opiekun szkoły, 
a wypełnione formularze wysyłał co pewien czas do władz szkolnych. 

Pismo szkolne z 1837 roku

2. K. Wojciechowski, Oświata ludowa 1863-1905 w  Królestwie Polskim i  Galicji, 
Warszawa 1954, s. 93.
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(3) (2)TAJEMNICZE POCZĄTKI ŁASKU

ciąg dalszy 
w następnym numerze

Zatem trudne do odtworzenia są najdawniejsze dzieje Łasku. Tak jak 
w przypadku ziem polskich, a także dziejów najważniejszych naszych 
miast, wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Oczywiście archeolo-
gia wyjaśnia wiele kwestii, ale nie odpowiada na fundamentalne pytania 
stawiane przez historyków.

Z dotychczasowych badań archeologicznych (Kolumna, Orchów, 
Podłaszcze, Utrata) wynika, że już 3200 lat temu tereny te były zamiesz-
kałe przez ludność prasłowiańską głównie zajmującą się rolnictwem, ho-
dowlą zwierząt i łowiectwem. Warunki życia były raczej bardzo trudne, 
ponieważ znajdowało się tu sporo bagien i terenów podmokłych, ziemie 
też nie należały do najbardziej urodzajnych. Nie brakowało tu przyby-
szów, co potwierdzają znaleziska archeologiczne. Epoka brązu przynio-
sła rozwój metalurgii i odlewnictwa, o czym świadczą wykopaliska ar-
cheologiczne, m.in. w Dobroniu i Orchowie. Kolejna epoka – żelaza to 
kolejny wyższy stopień organizacji i produkcji. Aczkolwiek osadnictwo 
nad Grabią było rozwinięte, nie wykształcił się tu żaden znaczący ośro-
dek.

Gdy na przełomie IX i X w. „wybuchło” państwo Polan, niedługo po-
tem przyłączono do niego i tereny plemienne w środkowej Polsce z lud-
nością określaną mianem Łęczycanie. Prowincję z Łęczycą w centrum, 
nazywano później dzielnicą-księstwem, dzieliła się ona na kasztelanie. 
Łask wchodził w skład kasztelanii sieradzkiej utworzonej na przełomie 
XI i XII stulecia. W latach sześćdziesiątych XIII wieku na skutek buntu 
Leszka Czarnego wydzielono z księstwa łęczyckiego odrębne księstwo 
sieradzkie, w którym znalazł się i Łask.

Kiedy powstał Łask? Znaleziska archeologiczne potwierdzają, iż już 
w XI wieku mieszkali tu ludzie, o czym świadczą m.in. fragmenty gli-
nianych naczyń przetrwałe w ziemi na terenie parku. Inne znalezisko 
– tzw. skarb monet odkryty przy drodze z Łasku do Pabianic, w pobliżu 
kapliczki stojącej dziś na terenie miasta, zawierał monety wybite przez 
niemieckiego księcia Adalberona (926-964), a więc z czasów poprze-
dzających chrzest Polski. Skarb ukryty został w ziemi po 1038 roku. 
O tym legendarnym już skarbie, częściowo rozkradzionym, opowiadał 
mi w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku sam legendarny ba-
dacz naszych dziejów, historyk sztuki, znakomity numizmatyk, tropiciel 
tzw. skarbów - Anatol Gupieniec (1914-1985) z Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi. Skarbem nazywano zwykle znaleziska 
monet odkryte przypadkowo w ziemi, jak to się stało z tymi monetami 
wykopanymi przypadkowo w Łasku. Z około 2 tys. monet naukowcom 
udało się uratować zaledwie 356. W jakich okolicznościach skarb ten 
trafił do ziemi, czy stało się to w chwili zagrożenia życia nieznanego nam 
bliżej bogatego kupca? Czy zginął on na naszej ziemi i  dlatego przez 
wieki skarb spoczywał w ziemi? A może w tym skarbie znajdowały się 
jeszcze starsze monety, które mogłyby wydłużyć dzieje Łasku? Na te 
pytania zapewne już nigdy nie znajdziemy odpowiedzi.

Chrzest Polski

Kontynuuję rozważania  na temat najdawniejszych dziejów naszego miasta. Trwają 
na ten temat spory historyków i raczej trudno opowiadać się jednoznacznie za którąś 
z koncepcji. Dlatego przywołam tu jeszcze raz różne poglądy, by Czytelnicy mieli 
przynajmniej obraz tego, co w przypadku Łasku działo się w najdawniejszych dziejach.

Czy zatem możemy przyjąć, że osadnictwo nad Grabią ma jeszcze 
dłuższy żywot? Zdaniem badaczy przed XV wiekiem było ono na pozio-
mie niższym od średniej krajowej. Docent Ryszard Rosin w monografii 
Łasku przypomina, iż pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1356 roku 
i dotyczy założenia kościoła. Łask był wówczas wsią o kształcie owalni-
cy. Zapewne dominowała zabudowa drewniana.

*   *   *
Nie zamierzam zanudzać Czytelników sporami, jakie od dawna toczą 

historycy, a także licznymi hipotezami dotyczącymi np. początków na-
szego państwa, ale chciałbym zarysować tło, na jakim z czasem pojawił 
się Łask. Chcę też zwrócić uwagę na kwestie, które wcześniej pomijane 
były przez badaczy. Zatrzymam się zatem dłużej przy epoce żelaza na 
naszych ziemiach, czyli okresie od 650 r. p.n.e. do 500 r. n.e. Dlaczego 
właśnie przy tym okresie? Ponieważ na ziemiach polskich odnotowa-
no wówczas wiele ważnych zmian, które ostatecznie doprowadziły do 
ukształtowania się feudalnego ustroju społeczno-gospodarczego, poprze-
dzającego ukształtowanie się państwa.

Ludność w tym okresie trudniła się rolnictwem i łowiectwem, ale 
i hodowlą m.in. świń, bydła, owiec i koni. Wytwarzano brąz (stop miedzi 
i cyny) służący głównie do produkcji ozdób, rzadziej narzędzi i broni. 
Z żelaza i miękkiej stali importowanej z południa Europy wytwarzano 
głównie broń. Z krajów alpejskich pochodzą liczne miecze i siekiery. Po-
wolne bogacenie się sprawia, że rozwija się osadnictwo, a z nim obronne 
osady, pojawia się też arystokracja rodowa i plemienna.

Około 2,5 tys. lat temu w tzw. strefie bałtyjskiej krystalizuje się 
chłodny i wilgotny klimat o średniej temperaturze rocznej wynoszącej 
-5 stopni Celsjusza (dziś +6 st. C.). Podnosi się poziom wód, przybywa 
terenów podtopionych i bagnistych. W grodzie obronnym w Biskupinie 
k. Żnina, w którym mieszka około 1000 osób, ludność zmuszona jest 
do podniesienia poziomu ulic i domostw. Zmiany klimatyczne powodują 
spadek hodowli i ob-
niżenie plonów. 
Z pewnością wszyst-
ko to powoduje po-
gorszenie warun-
ków życia. Między-
plemienne waśnie, 
a przede wszystkim 
dążenie do bogacenia 
się i podporządko-
wania sobie innych 
plemion, przyczynia 
się do zaostrzenia 
konfliktów, regre-
su gospodarczego 
i stopniowego roz-
kładu systemu ro-
dowo-plemiennego. 
Przez cały okres od-
bywa się penetracja 
północnej Europy 
przez ludzi południa, 
towarzyszy jej wy-
miana i handel. 
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- Ukazała się niedawno drukiem Pani 
książeczka pt. „Tajemnice łaskich dworów”. 
Skąd się wzięło zainteresowanie tutejszymi 
dworami?

- Przede wszystkim pochodzę z Łasku, 
choć przez ponad czterdzieści lat mieszkałam 
i pracowałam jako archeolog w Chełmie. Koń-
czyłam łaskie liceum ogólnokształcące, a po-
tem archeologię na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Wróciłam w rodzinne strony, jestem teraz 
na emeryturze, ale nadal interesuję się historią 
i archeologią. Gdy dowiedziałam się, że dwór 
przy łaskiej obwodnicy może zniknąć z nasze-
go krajobrazu, zainteresowałam się jego dzieja-
mi. To ostatni dwór na terenie miasta. Choć jest 
w złym stanie, do tego opuszczony, powinien 
być uratowany dla przyszłych pokoleń, jako 
ważny dla miasta zabytek. Właśnie do takiego 
wniosku doszłam badając przez wiele miesięcy 

wszelkie źródła archeologiczne i dostępne ma-
teriały na temat dworów w Łasku.

- Mówi Pani o dworach – ile ich właści-
wie było?

- Zapewne dwa lub trzy, aby stwierdzić to 
precyzyjnie, trzeba przeprowadzić dalsze ba-
dania archeologiczne. Ten najstarszy z połowy 
XIV wieku należał do Krowickich, którzy na-
byli Łask. Znajdował się prawdopodobnie przy 
stawie. Przyjmuje się, że była to drewniana 
wieża rycerska, zlokalizowana prawdopodob-
nie na kopcu, na wyspie. Być może ten staw to 
dawna meandrująca Pisia, a więc wieża obron-
na mogła się znajdować nad rzeką. Ten obiekt 
nawiązuje do dobrze przebadanego drewniane-
go dworu w Siedlątkowie, odkrytego w związ-
ku z budową zbiornika „Jeziorsko”.

-  A drugi dwór?
- Istnieją wzmianki źródłowe o zamku 

TAJEMNICE ŁASKICH DWORÓW
ROZMOWA Z ARCHEOLOG URSZULĄ RUSZKOWSKĄ

z końca XVI stulecia. Historycy przypuszczają, 
że zbudował go Olbracht Łaski lub jego żona. 
Obiekt ten istniał do pożaru w XIX wieku. Był 
to prawdopodobnie dwór podpiwniczony, mo-
drzewiowy, z polskim łamanym dachem. Przy 
dawnym korycie Pisi archeolog profesor Leszek 
Kajzer badający ten teren w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, wykonał mały 
wykop, ale znalazł w nim materiał z XVIII wie-
ku i dlatego nie przywiązywał większej uwagi 
do tego miejsca. Tymczasem trzeba było tu wy-
konać dalsze badania.

- A trzeci dwór – to ten przy dzisiejszej 
trasie?

- Nie ma on żadnej sporządzonej dokumen-
tacji, nikt nie dokonał dotąd analizy architek-
tonicznej tego obiektu, choć wiadomo, że był 
przebudowywany. Być może według pani kon-
serwator zabytków z Sieradza, obiekt ten nie ma 
żadnej wartości. Artystycznej z pewnością nie, 
ale historyczną wartość ma.

- Po wojnie pobliski park wielokrotnie 
porządkowano i modernizowano, zapewne 
przy okazji mniej czytelne stały się poten-
cjalne stanowiska archeologiczne dotyczące 
przecież najstarszego Łasku…

- To był park w stylu angielskim, a więc bar-
dzo zbliżony do natury, i taki raczej powinien 
pozostać. 

- Co zatem dalej?
- Park to serce starego Łasku, miejsce wy-

magające szczególnej troski i ochrony, a przede 
wszystkim dalszych badań. Zdumiewa mnie 
to, że na terenie Sieradzkiego, w przeciwień-
stwie do Chełma, gdzie pracowałam przez wie-
le lat, prowadzi się tak mało prac ratowniczych. 
A przecież o najstarszych dziejach Łasku wiemy 
stosunkowo niewiele, więc warto badać to, co 
przetrwało do naszych czasów.        (P)
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ROZMOWA Z ARCHEOLOG URSZULĄ RUSZKOWSKĄ Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach Naj-
ważniejsze zmiany dotyczą:

- drzew lub krzewów, które rosną na nie-
ruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- drzew lub krzewów usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego. 

W tych przypadkach nie jest wymagana de-
cyzja na ich usunięcie.

 
Natomiast pozostałe podmioty nadal mają 

obowiązek wystąpić z wnioskiem na usunięcie 
drzew i krzewów. Jednakże zmieniły się obwo-
dy drzew, dla których trzeba uzyskać zezwole-
nie na wycinkę.

Reasumując, pozostałe podmioty z gminy 
Łask składają wniosek do burmistrza Łasku:

-  dla drzew, których obwód pnia mierzony 
na wysokości 130 cm przekracza:

- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolist-
nego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego

-  50 cm – w przypadku pozostałych gatun-
ków drzew

- dla krzewu lub krzewów rosnących 
w skupiskach o powierzchni powyżej 25 m2 ro-
snących na terenie miasta i gminy Łask.

Ponadto pozostałe podmioty nadal mają 
obowiązek zgłaszania złomów i wywrotów, 
których uprzątnięcie może nastąpić dopiero 
po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu 
Miejskiego w Łasku oględzin.

Dla działek leśnych i lasów prywatnych 
położonych na terenie gminy w dalszym cią-
gu obowiązują na wyrąb zgłoszenia do starosty 
łaskiego.

Pamiętajmy, że jeśli w zasięgu oddziaływa-
nia prac związanych z wycinką drzew lub krze-
wów występują miejsca wykorzystywane przez 
ptaki, zasadniczo powinna ona być przeprowa-
dzona poza ich okresem lęgowym.

Okres lęgowy większości gatunków pta-
ków trwa od 1 marca do 15 października. Nato-
miast okres lęgowy poszczególnych gatunków 
ptaków przypada w różnych terminach (np. 
bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lu-
tego/marca do sierpnia, jerzyków – od maja do 
sierpnia). Może on ulegać nieznacznym prze-
sunięciom w ciągu roku w zależności od wa-
runków pogodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
środowiska z 7 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do 
gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz 
„umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miej-
scach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach 
rozrodu  lub  wychowu  młodych,  lub  w  miej-
scach  żerowania  zgrupowań  ptaków  migru-

jących  lub  zimujących, niszczenia, usuwania 
lub uszkodzania gniazd, czy niszczenia siedlisk 
lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wy-
chowu młodych, odpoczynku, migracji  lub że-
rowania”. Jeżeli z różnych względów nie jest 
możliwe przeprowadzenie wycinki bez kolizji 
z tymi zakazami, np. ze względu na harmono-
gram prac budowlanych lub zagrożenie bezpie-
czeństwa, w szczególnie uzasadnionych sytu-
acjach możliwe jest uzyskanie zezwolenia na 
wykonanie tych czynności odpowiednio od re-
gionalnego dyrektora ochrony środowiska lub 
generalnego dyrektora ochrony środowiska. 
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków 
chronionych stanowi wykroczenie.

Ponadto należy pamiętać o tym, iż zadrze-
wienia:

- ograniczają siłę wiatru nawet o 70%
- zmniejszają straty wody z gleby średnio 

o 25%
- są w stanie przechwytywać do 97% azota-

nów i 25% fosforanów
- stanowią miejsce życia ok. 250 gatunków 

pszczół i 60 gatunków ptaków.
Dlatego zanim zaczniemy wycinać drzewa 

zastanówmy się dwa razy, bo z dnia na dzień 
nasz krajobraz może zmienić się nie do pozna-
nia.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 UM w Łasku

CZY NA PEWNO BEZ ZEZWOLENIA?

W ramach projektu młodzież I LO w Ła-
sku zapoznana została z głównymi źródłami 
zanieczyszczeń powietrza oraz jego skutka-
mi. Do źródeł należą przede wszystkim przy-
domowe kotłownie oraz transport. Skutki to 
przede wszystkim pogarszający się stan zdro-
wia ludzi oddychających zanieczyszczonym 
powietrzem. Szacuje się, że z powodu zanie-
czyszczeń powietrza rocznie w Polsce przed-
wcześnie umiera ok. 45 000 osób, rośnie ilość 
chorych na alergię, zapalenie spojówek, astmę, 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) 
oraz nowotwory, szczególnie płuc. 

Problem nadmiernych zanieczyszczeń po-
wietrza dotyczy nie tylko dużych aglomeracji, 
ale również małych miast. Od dawna piloci 
latający nad Łaskiem w okresie grzewczym 
opisywali czapę dymów i pyłów nad miastem. 
Potwierdzają to wyrywkowo przeprowadzane 
badania, gdyż na obszarze województwa nie-
wiele jest stałych stacji zajmujących się moni-
torowaniem stanu czystości powietrza (patrz: 
www.powietrze.lodzkie.pl).

 „WEŹ ODDECH” 

 Jak zapobiegać zanieczyszczeniom? Moż-
na ograniczyć emisję szczególnie niebezpiecz-
nych dla naszego zdrowia pyłów zawieszonych 
PM2,5, PM10, rakotwórczego benzo(a)piranu, 
metali ciężkich, dioksan i furanów poprzez:

- nie spalanie śmieci, nawet starych gazet
- stosowanie carpoolingu, czyli wspólnych 

dojazdów do szkoły/pracy w celu ograniczenia 
liczby samochodów na ulicach

- jeżdżenie rowerem lub spacerowanie za-
wsze, gdy jest to możliwe

- jeśli to możliwe – wymianę pieca na bar-
dziej przyjazny dla środowiska (sprawdź, czy 
nie można skorzystać z dotacji Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
kI Wodnej)

- korzystanie z węgla wysokokalorycznego
- oszczędzanie energii, zaplanowanie ter-

momodernizacji domu
- wybranie odnawialnych źródeł energii 

(energia słoneczna lub wiatrowa)
- stosowanie zasady jazdy ekologicznej, 

np. hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego 

„Weź oddech” to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowany do uczniów szkół województw łódzkiego, świętokrzyskiego, 
lubelskiego i mazowieckiego, którego celem jest ukazanie skutków tzw. niskiej emisji, a w konsekwencji zmierzający do zmiany 
postaw wobec stanu czystości powietrza, jakim oddychamy. Czyste powietrze to ważny element idei rozwoju zrównoważonego, „która 
ma spełnić potrzeby współczesnego pokolenia bez wpływania na możliwość zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń”.

obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w oponach, 
unikaj podróży samochodem na trasach poni-
żej 7 km

- wyłączanie silnika w samochodzie, kiedy 
tylko jest to możliwe (np. czekając na przejazd 
pociągu).

M. Ziarnowska



cje na temat naszych aktualnych działań można 
znaleźć na naszym profilu na Facebooku.

Marzanna Grałka
Fot. www.lask.naszemiast.pl

PS  Panie ze Stowarzyszenia „Szu-
flandia” serdecznie dziękują podopiecznym 
Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Łasku za wspólny 
udział w wystawie w ŁDK pt. „Coraz bliżej 
święta” w grudniu 2016 r.

Do końca czerwca br. druga zmiana polskich 
pilotów latających na F-16 kontynuować bę-
dzie loty rozpoznawcze przeciw Państwu Is-
lamskiemu. W pierwszych dniach stycznia br. 
w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
pożegnano naszych żołnierzy lecących nad 
Zatokę Perską. Około 150 żołnierzami z baz 
w Łasku i Krzesinach dowodzi ppłk pil. Nor-
bert Chojnacki z 32. BLT. 

Polscy piloci, podobnie jak podczas pierw-
szej zmiany, wykonują jedynie zadania rozpo-
znawcze, nie uczestnicząc w walkach zbroj-
nych. Podczas uroczystej zbiórki i pożegnania 
dowódca łaskiej bazy płk pil. Rafał Zadencki 
powiedział do odlatujących żołnierzy: „Wydaję 
wam rozkaz szczęśliwego powrotu do domu”.

(PO)

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 
 

Wystawa fotografii Marcina Dybalskiego 3 BP w Łasku BP w Łasku          

2.  Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego 
w Zduńskiej Woli pt. „Fortepian” 

9-28 ŁDK ŁDK 

3. Kabaret SMILE - program 
pt. „To Ci tłumaczę” 

12 ŁDK ŁDK 

4. Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt. „Wielkie religie świata - islam” wygłosi 
prof. dr hab. Bernard Koziróg 

14 
 

ŁDK  ŁDK  

5. Koncert charytatywny  
Dla Emilki Werczyńskiej 

19 ŁDK ŁDK 

6.  Wyjazd na termy do Uniejowa 24 Termy  
w Uniejowie 

ŁDK 

7. Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt. „Nowe widzenie światła i koloru w sztuce 
– impresjonizm” wygłosi  
mgr Krystyna Wójcicka  

28 ŁDK  ŁDK  

 

P O Ż E G N A N O 
DRUGĄ ZMIANĘ

26 styczeń 2017 r.

Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w lutym

Każde z tych małych dzieł sztuki jest jedy-
ne i niepowtarzalne, każde ma w sobie cząstkę 
swojego twórcy. Nic dziwnego, że moda na rę-
kodzieło zaczyna ogarniać już coraz młodsze 
pokolenia. Coraz większym zainteresowaniem 
cieszy się z roku na rok nasze stoisko na Kier-
maszu Świątecznym. Wszystkich, którzy czują 
w sobie nieodkryte talenty artystyczne zapra-
szamy do współpracy z „Szuflandią”. Informa-

CZAS  NA  RĘKODZIEŁO
Od paru sezonów z zadowoleniem obserwuję powrót do tradycyjnego ubierania 
choinek w ozdoby własnoręcznie wykonane. Śmiało można powiedzieć, że dziś ta moda 
zapanowała także w naszym mieście. Wielu łaskowian nie wyobraża sobie już grudnia 
bez wystawy świątecznych ozdób w Galerii z Fortepianem w Łaskim Domu Kultury. 
Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” prezentuje się na tych wystawach co 
roku z nowymi pomysłami. Każda z pań w Stowarzyszeniu ma swoją ulubioną technikę 
– powstają więc ażurowe bombki dziergane na szydełku, kolorowe bombki i medaliony 
ozdabiane metodą decoupage’u, bombki z koralików i cekinów, ozdoby z piór, sznurka, 
wstążek, czy wreszcie z tak nietypowych materiałów, jak waciki kosmetyczne. 

W Wiewiórczynie w godzinach wieczornych 
jadący citroenem berlingo 44-letni mieszkaniec 
powiatu sieradzkiego potrącił poruszającego 
się w tym samym kierunku 58-letniego rowe-
rzystę. Niestety kierujący jednośladem zmarł. 
Jak się okazało, kierowca citroena miał w orga-
nizmie 2,6 promila alkoholu. Policja pod nad-
zorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tra-
gedii. Kilka dni wcześniej na ulicy Narutowi-
cza w Łasku 26-letni kierowca innego citroena 
potrącił 81-letnia przechodząca przez jezdnię. 
Kobieta zmarła na miejscu. Tym razem kierow-
ca był trzeźwy.

ŚMIERĆ NA DRODZE
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- Jednym z celów naszego Stowarzyszenia jest promowanie ziemi 
łaskiej, stąd prezentowane na wystawie prace ukazują urokliwe miej-
sca i zabytki Łasku oraz Kolumny – mówi prezes Anna Malinowska. 
– Chcemy także działać na rzecz rozwoju kultury, wspierania rozwoju 
artystycznego dzieci i młodzieży, a także integracji osób starszych.

Opiekunka grupy, znana artysta plastyk Joanna Trzcińska nie kryje 
swojego zadowolenia. - Entuzjazm i zapał wśród członków stowarzy-
szenia jest większy niż u młodych ludzi. Świadczy o tym prezentowana 
właśnie wystawa prac składająca się z ciekawych obrazów ukazujących 
różne widzenie świata. To jest inspirujące, a jednocześnie zapowiada 
frapujące  kolejne prace. 

NA POCZĄTEK - „ŁASKIE IMPRESJE”
Powstało w listopadzie ubiegłego roku, a już 13 stycznia br. w Galerii pod Korabiem otwarto uroczyście wystawę członków nowego 
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej. Wystawa nosi tytuł „Łaskie impresje” i składa się z różnorodnych obrazów 
i rysunków członków SPAZŁ pracujących pod kierunkiem Joanny Trzcińskiej.

 Anna Malinowska maluje od 8 lat, bo – jak mówi – musiała coś ze 
sobą zrobić… Oprócz obrazów wykonywała także gobeliny, dziergała 
na drutach. Grażyna Śliwińska zna się znakomicie na muzyce, ale po-
czuła chęć sprawdzenia się i w malarstwie. Namalowała ciekawy obraz 
kościółka św. Ducha, a także coś oryginalnego całą wschodnią pierzeję 
łaskiego rynku.

Nowe stowarzyszenie wywodzi się z szeregów aktywnego łaskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aczkolwiek dopiero w listopadzie for-
malnie zaczęło działać, już wiosną ubiegłego roku pasjonaci malarstwa 
prezentowali swoje prace w tzw. Galerii pod Owieczką mieszczącej się 
przy Kilińskiego 6. Te pierwsze kroki zmobilizowały miłośników ma-
larstwa do stworzenia nowego stowarzyszenia. Dziś należą do niego na-
stępujące osoby: Barbara Ciechańska, Krystyna Fleming, Daniela Kru-
pa, Anna Malinowska, Krystyna Mianowska, Maria Pawlina, Barbara 
Skotnicka, Krzysztof Stasiak, Grażyna Śliwińska, Urszula Wiktorowska 
i Alicja Wojciechowska.

Nowemu stowarzyszeniu życzymy sukcesów!
(rys)



 

Noworoczne                spotkanie


