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Dowódca 32.BLT ppłk dypl. pil. Ireneusz Nowak wyróżnił 
tytułem:
Pilot Roku – ppłk pil. Marcin Modrzewski
Technik Roku – st. chor. szt. Jerzy Bartoszczyk
Podoficer Roku – st. chor. szt. Jacek Głuch
Sztabowiec Roku – kpt. Zbigniew Zwoliński
Kontroler Roku – kpt. Arkadiusz Baczewski
Logistyk Roku – kpt. Dariusz Gosiewski
Inżynier Roku – kpt. Grzegorz Krakowiak
Sportowiec Roku – mjr Włodzimierz Michałowicz
Szeregowiec Roku - st. szer. Marcin Rabiega

Uhonorowanym ludziom w mundurach – gratulujemy!<
(32.BLT), fot. Rafał Olejniczak

Mieszkańcy Łasku tradycyjnie przywi-
tali Nowy Rok na Placu 11 Listopada. Płyta 
rynku wypełniła się łaskowianami będącymi 
w szampańskich nastrojach, którzy przyszli 
do centrum miasta z całymi rodzinami, aby 
świętować tę ostatnią noc 2014 i powitanie 
Nowego Roku. Ze sceny rozbrzmiewała ta-
neczna muzyka, a sama impreza trwała od 

NaJlepSI ludzie w mundurach
Kadra 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego powitała nowy rok szkoleniowy. Podczas spotkania inauguracyjnego zapoznała się z głównymi 
zamierzeniami Bazy na rok 2015 i planami szkoleniowymi, odczytano również m.in. rozkaz o przodownictwie i współzawodnictwie. 

Przywitali Nowy Rok

Dobra wiadomość dotarła do nas z Pol-
skiego Związku Koszykówki. Trene-
rzy Maciej Gordon i Krzysztof Szwej 
powołali Justynę Rudzką - uczennicę 
II klasy sportowej Gimnazjum w Ko-
lumnie, zawodniczkę PTK Pabianice, 
na zgrupowanie reprezentacji Polski 
U15K. Zgrupowanie szkoleniowe ka-
dry Polski U15K odbędzie się w dniach 
27.01-3.02 w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Wałczu.

Tak wielkie wyróżnienie poparte jest 
ogromną pracą, wysiłkiem oraz poświęce-
niem, co ma przełożenie na wyniki na bo-
isku. Do tego sukcesu poprowadzili Justynę 
trenerzy: Jarosław Wełna, Zbigniew Sowiń-
ski. Czekamy na kolejne powołania zawod-
niczek z Kolumny do kadry Polski.<

godz. 23 do godz.1. Burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek wraz przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Łasku Robertem Bartosikiem 
złożyli zebranym życzenia wszelkiej pomyśl-
ności oraz wielu sukcesów. Na chwilę przed 
północą wszyscy skierowali oczy ku niebu, 
które rozświetliło się fantastycznie kolorowy-
mi fajerwerkami.<

Michał Janiszewski

Dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze pla-
nów na ostatnią sobotę karnawału, mamy pro-
pozycję nie do odrzucenia. W sali widowisko-
wej Łaskiego Domu Kultury wystąpią artyści 
Teatru Wielkiego w Łodzi, którzy zaprezentują 
widzom najpiękniejsze arie operetkowe oraz 
przeboje ze słynnych musicali. Bardzo utalen-
towani młodzi soliści pod opieką pana Jerzego 
Wolniaka będą gościli na naszej scenie już po 
raz drugi i z pewnością możemy się spodziewać 
najwyższego poziomu artystycznego i świetne-
go repertuaru. A ponieważ ostatkowa sobota wy-
pada w tym roku 14 lutego, czyli w Walentynki, 
to może być to oryginalny pomysł na wspólne 
spędzenie czasu z kimś bliskim. Wszystkich za-
kochanych i nie tylko zapraszamy serdecznie - 
bilety na koncert w cenie 40 zł można jeszcze 
nabywać w sekretariacie ŁDK.<

W krainie operetki i musicalu



Spotkanie świąteczno-noworoczne w ŁDK

To był dobRy Rok…
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W uroczystości oprócz rodziny i przyjaciół uczestniczyli: burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, który złożył Jubilatce - w imieniu własnym, 
władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Łask - serdeczne ży-
czenia pomyślności, nieustającego zdrowia, spokoju i pogody ducha, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, przedstawiciele Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Łodzi oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych - Oddział w Zduńskiej Woli. Jubilatka otrzymała także list 
gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów oraz list okolicznościowy od 
prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Dwieście lat” zaśpiewali wszyscy, przybyli na tę uroczystość go-
ście, wznosząc toast za dalszą pomyślność i zdrowie Jubilatki.

Pani Marianna Dymek urodziła się 22 grudnia 1914 r. Pochodzi 
z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Była drugim dzieckiem z dwana-
ściorga rodzeństwa. Obecnie żyje jeszcze Jej najmłodsza siostra. Jak 
mówi Jubilatka, od najmłodszych lat ciężko pracowała na roli. W czasie 
II wojny światowej wraz z 5-letnią córką została wysiedlona do Niemiec, 
gdzie pracowała u niemieckiego gospodarza. Po wojnie wróciła do kraju 
i osiedliła się w Zelowie. Do emerytury pracowała w Zelowskich Zakła-
dach Bawełny. Urodziła czworo dzieci. Wszystkie wykształciła, dwoje 
zdobyło dyplomy wyższych uczelni. Jubilatka ma też sześcioro wnucząt 
i  siedmioro prawnucząt. Od 1969 r. jest wdową.< 

L. Ślusarczyk-Grącka

100-latka z Łasku

Dwudziestego drugiego grudnia bieżącego roku piękny jubileusz 
100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Łasku Marianna Dymek. 

Ks. M. Ciupiński przez kilka lat angażował się szczególnie w remont i rewitalizację łaskiej 
kolegiaty, bezprecedensową operację w dziejach zabytkowej świątyni. Choć nie chciał publicznie 
wypowiadać się na ten temat i unikał mediów, widzieliśmy jego wielkie zaangażowanie. Gratulu-
jemy zatem wyróżnienia!

Dodajmy jeszcze, że w rewitalizacji łaskiej świątyni miał udział również wspomniany  
ks. I. Kulesza, któremu również gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za bezustanne wspieranie 
rodzinnego miasta.< (ER)

Prestiżowe wyróżnienia
Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła prestiżowe odznaki „Za Opiekę nad Zabyt-
kami” m.in. proboszczowi łaskiej kolegiaty ks. Marianowi Ciupińskiemu, a także pochodzą-
cemu z grodu nad Grabią ks. Ireneuszowi Kuleszy, proboszczowi przy łódzkiej katedrze.

Tradycyjnie jak co roku, burmistrz 
Gabriel Szkudlarek i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Łasku Robert 
Bartosik zaprosili gości do Łaskiego 
Domu Kultury na spotkanie świą-
teczno-noworoczne. Stało się ono 
okazją do podsumowania minionego 
roku i wytyczenia kierunków na 2015 
rok, a także spotkania i rozmów ludzi 
decydujących na co dzień o rozwoju 
naszego miasta i gminy.

Tak było i tym razem, wszak wśród go-
ści była m.in. wojewoda łódzki Jolanta Cheł-
mińska, senator Andrzej Owczarek, przed-
stawicielka Łódzkiego Kuratorium Oświaty 
Elżbieta Modrzejewska, starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk, przewodnicząca Rady Powiatu 
Teresa Wesołowska, radni Łasku i powiatu,  

PoWRÓT WIdAWy na łamy „Panoramy Łaskiej” - s. 19-20

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ŚP. ZYGMUNTA NOWAKOWSKIEGO
    

długoletniego pracownika gminy Łask,
emerytowanego Dyrektora

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku

Serdeczne wyrazy współczucia 
Najbliższej Rodzinie składają

Burmistrz Łasku, Przewodniczący i radni Rady 
Miejskiej w Łasku, pracownicy Urzędu  

Miejskiego w Łasku, dyrektorzy, pracownicy 
szkół i przedszkoli gminy Łask
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Rozpoczęliśmy kolejny - 2015 rok. Ktoś powiedział, że stary rok zawsze przegrywa 
z nowym, bo nowy rok niesie nowe nadzieje. To pozytywna prawda, gdyż jak napisał 
poeta: „trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe”. Wypada jednak zaznaczyć, że 
2014 r. był dobrym rokiem dla naszej gminy, gdyż udało się pozyskać dodatkowe znaczne 
pieniądze zewnętrzne i dzięki temu zrealizować wiele wcześniej odkładanych inwestycji.

POWYBORCZE REMINISCENCJE

Rok 2014 to także okres wyborów do jed-
nostek samorządu terytorialnego. Każde wy-
bory to nowe doświadczenia, a także poznanie 
możliwości intelektualnych i moralnych kan-
dydatów, co jest niewątpliwie pozytywnym 
elementem wyborów. Wybory to jednak przede 
wszystkim pokazanie preferencji wyborców 
i mamy kolejny bardzo pozytywny, znajdują-
cy odbicie w wynikach, efekt wyborów. Nie-
którym się wydaje, że wynik wyborów jest 
wprost proporcjonalny do poziomu manipula-
cji i nieprawdy. Ostatnie wybory pokazały jed-
nak - oczywiście co do zasady - że im więcej 
nieprawdy i demagogii tym mniejsze szanse na 
wygraną. Wyborcy mają dużą wiedzę i w za-
pewnienia, że przetargi można ustawiać, czy 
też unijne dofinansowanie przeznaczać na do-
wolne, zależne od woli beneficjenta cele, albo 
na żonglowanie zadłużeniem gminy, mało kto 
da się złapać.

Niektórzy wyborcy w trakcie kampanii 
uważali, że zbyt mało pokazuję sprawę zadłu-
żenia gminy, którego zmniejszenie jest powo-
dem do dumy, a jego wyimaginowany wzrost 
miał pewnej dynastii dać mandaty na kolejną 
kadencję. O zadłużeniu pisałem nie jeden raz. 
Uwzględniając te oczekiwania, a także fakt 
opublikowania nowych danych - krótko wra-
cam do tematu.

Według danych „Wspólnoty” (jest to naj-
poważniejsze pismo samorządu terytorialnego) 
na 266 miast powiatowych na koniec 2006 roku 
gm. Łask była na 12 miejscu wśród najbardziej 
zadłużonych. W kolejnych latach systematycz-
nie, z dużą konsekwencją, oddalaliśmy się od 
najbardziej zadłużonej czołówki, osiągając 
miejsca 21, 30, 55, 78, 100, 126, by na koniec 
2013 roku osiągnąć 187 miejsce. I to są niepod-
ważalne fakty, które można sprawdzić na stro-
nach „Wspólnoty”. Do tego intensywnie inwe-
stowaliśmy. Dziękuję Państwu - Wyborcom, że 

zechcieli Państwo te prawdy dostrzec i docenić 
najlepszym wynikiem, jaki w wyborach bezpo-
średnich burmistrza Łasku został kiedykolwiek 
osiągnięty. Radykalna poprawa sytuacji finan-
sowej gminy to nie tylko trudne, podejmowane 
przeze mnie decyzje, ale raczej efekt ciężkiej 
pracy moich współpracowników oraz mądrości 
radnych minionych 2 kadencji.

DROGOWY BUNT SAMORZąDóW

...to tytuł obszernego artykułu, jaki ukazał 
się w „DŁ” 9 stycznia 2015 r. po konferencji 
w Zduńskiej Woli. Ale kolejno. W „Panoramie” 
z września ub. roku przedstawiłem sprawę, 
z którą boryka się kilkanaście gmin naszego 
województwa (gm. Łask w sposób szczególny 
z uwagi na ilość kilometrów) w związku z pró-
bami przekazania dróg krajowych gminom. 
Problem wynika z różnej interpretacji przepi-
su art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. 
Brzmi on „Odcinek drogi zastąpiony nowo wy-
budowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania 
go do użytkowania zostaje pozbawiony dotych-
czasowej kategorii i zaliczony do kategorii dro-
gi gminnej”. W związku z oddaniem S-8 Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
uznaje, że drogi krajowe 12 i 14 stały się dro-
gami gminnymi. Gminy twierdzą jednak, że 
przepis ten nie dotyczy interesującego nas sta-
nu faktycznego, bowiem przepis dotyczy nowo 
wybudowanego odcinka dotychczasowej dro-
gi, a nie drogi zupełnie nowej o innych para-
metrach i nazwie. Także wykładnia historyczna 
przemawia za taką interpretacją, gdyż przepis 
ten powstał gdy budowano obwodnice miast. 
Biorąc pod uwagę art. 6 i 7 ustawy o drogach 
publicznych, jest oczywiste, że drogi te speł-
niają kryteria do zaliczenia ich co najmniej do 
dróg wojewódzkich.

Problem w sposób dramatyczny narasta. 
Samorządy skierowały petycje w tej spra-
wie do wielu podmiotów. Ponieważ na ogół 

w sprawie trwało milczenie, na dzień 8 stycz-
nia zwołano do Zduńskiej Woli konferencję. Po 
zwołaniu konferencji Pani Wojewoda zaprosi-
ła samorządy na spotkanie na dzień 7 stycz-
nia. Rola Wojewody jest w tej sprawie mocno 
ograniczona, niemniej jednak Pani Wojewoda 
przedstawiła problem kilku organom, podkre-
ślając stan zagrożenia i dążąc do jego wyelimi-
nowania. Wróćmy do konferencji w Zduńskiej 
Woli, w której udział wzięło kilkudziesięciu 
samorządowców i dwóch parlamentarzystów. 
Jak informował „DŁ”, nastroje były radykal-
ne. 2 fragmenty wypowiedzi. Burmistrz Zelo-
wa podkreśliła, że samorządności już nie ma, 
a samorządy zostały sprowadzone do roli pe-
tenta państwa, które wbrew prawu narzuca ko-
lejne bardzo kosztowne zadania bez pieniędzy. 
Niezwykle dramatycznie zabrzmiał głos kol. 
wójt z Drużbic, która zwracając się do parla-
mentarzystów i przedstawicieli mediów stwier-
dziła, że spotkanie to jest krzykiem niemocy 
przedstawicieli samorządów. Swoje stanowi-
ska przedstawili między innymi prezydenci 
Zduńskiej Woli i Sieradza oraz ja, podkreśla-
jąc, że problem dotyka najżywotniejszych in-
teresów naszych społeczności lokalnych, któ-
rych nie mamy moralnego prawa obciążać 
kosztami utrzymania tych dróg. Jeżeli dobro-
wolnie ulegniemy, to te koszty na zawsze ob-
ciążą mieszkańców naszej gminy, a drogi za-
wsze będą miały charakter dróg co najmniej 
wojewódzkich. Dlatego przepraszam Państwa 
za niedogodności, ale właśnie w poczuciu od-
powiedzialności za przyszłość naszych gmin 
musimy uczynić wszystko, aby stworzone 
przez państwo zagrożenie odsunąć. Samorzą-
dowcy postanowili skierować wystąpienia do 
najwyższych przedstawicieli państwa, ale tak-
że do wszystkich klubów poselskich w Sejmie. 
Obecni na konferencji posłowie zapewnili, 
że zajmą się tą sprawą.<
12 stycznia 2015 r.

Gabriel Szkudlarek

O tym akwenie mówiono od lat i sporo zrobiono, by przybliżyć 
się do realizacji tej inwestycji. Oczywiście roboty budowlane 
związane z prawie 20-hektarowym zalewem dotąd nie ruszyły, 
bo nie było zielonego światła dla tej inwestycji, a ściślej mówiąc 
– pieniędzy, ale wykupiono znaczną część gruntów pod zbiornik. 
To ważne choćby dlatego, że bez własnego terenu nie ma mowy 
o rozpoczęciu inwestycji i uzyskaniu na nią środków z zewnątrz.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje aktualny plan 
sztucznych akwenów, co w praktyce może oznaczać przeznaczenie spo-
rych środków na ich budowę. Gospodarze Łasku podejmują starania, by 
„Zajączek” znalazł się w tych planach. Jak nas poinformował Krzysztof 

Nowakowski z Urzędu Miejskiego, przez najbliższe miesiące odbywać 
się będą konsultacje w sprawie zbiornika. Jeśli akwen znajdzie się we 
wspomnianych zamierzeniach KZGW, będzie można przystąpić do pro-
jektowania zbiornika, a potem jego budowy. Tego typu inwestycję moż-
na zrealizować w ciągu 2-3 lat.

Łaskie inwestycje wodne nie miały dotąd szczęścia. W drugiej po-
łowie ubiegłego wieku trwały przymiarki do zalania kilkudziesięciu 
hektarów łąk i zbudowania zalewu w pobliżu „Jambołu”. To właśnie 
dlatego wspomniany zajazd zwrócony jest frontem nie do drogi Łask 
– Łódź, a właśnie w stronę planowanego zalewu. Do zrealizowania 
inwestycji nigdy jednak nie doszło. Nie udało się też zbudować inne-
go zalewu - „Ldzań” w sąsiedniej gminie Dobroń. Jedynym drobnym 
sukcesem na tym polu w samym Łasku było powiększenie kąpieliska 
miejskiego.

Do tematu wkrótce powrócimy na łamach „Panoramy”.< (PO)

„Zajączka” czas zacząć
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SESJE RAD - najbliższą sesję Rady Miejskiej 
w Łasku zaplanowano na 28 bm. (godz. 14) w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Radni 
zajmą się m.in. ustaleniem opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, programem ochrony 
środowiska do 2021 roku, gminnym programem 
przeciwdziałania narkomanii oraz planami pracy 
komisji RM. Dzień później przewidziana jest sesja 
Rady Powiatu (godz. 13.30), w programie m.in. 
zatwierdzenie planów pracy komisji oraz powoła-
nie drugiego wiceprzewodniczącego RP. 
STRATEGIA zrównoważonego rozwoju gminy 
Łask na lata 2014-20 – to liczący ponad 60 stronic 
ważny dokument. Do 27 lutego br. jest on konsul-
towany, możemy się z nim zapoznać i podzielić 
swoimi uwagami – bliższych informacji udziela 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miej-
skiego, a także Biuro Obsługi Interesanta.
STUDNIóWKI wciąż są modne - te przedmatu-
ralne zabawy z dreszczykiem przedegzaminacyj-
nych emocji przetaczają się przez licea i technika 
powiatu. W łaskim I LO we własnych murach 
szkoły bawiło się 5 klas maturalnych, ale niektó-
re placówki wynajmowały, o zgrozo, sale restau-
racyjne!
RANKING SZKóŁ – w dorocznym rankingu 
liceów i techników, który organizuje portal „Per-
spektywy”, łaski „Ekonomik” uplasował się na 
I miejscu w powiecie i 25. w województwie łódz-
kim. 
FERIE ZIMOWE 2015 - w dniach od 2 do15 
lutego br. w województwie łódzkim odbę-
dą się ferie zimowe. W tym czasie nie zabrak-
nie wielu atrakcji dla dzieci i młodzieży z Ła-
sku. Specjalny program przygotował m.in. Ła-
ski Dom Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz biblioteka publiczna. Szczegółowe infor-
macje zainteresowani znajdą na stronach in-
ternetowych wymienionych jednostek oraz na  
www.lask.pl.
DROGA EKSPRESOWA S8 to znakomita arte-
ria dojazdowa zarówno do Łodzi, Piotrkowa Try-
bunalskiego jak i Sieradza czy Wrocławia – mó-
wią łaskowianie – ale przydałoby się zmodernizo-
wanie i poszerzenie kilkukilometrowego odcinka 
drogi wiodącej z centrum Łasku do tej nowocze-
snej trasy. 
PTASIA GRYPA wciąż groźna – powiatowy le-
karz weterynarii ostrzega przez ptasią grypą u pta-
ków, w tym także domowych (d. pomór drobiu), 
stwierdzając, iż wystąpiło ryzyko zawleczenia 
tej choroby do Polski, m.in. z Niemiec, Holandii 
i Wielkiej Brytanii. Dlatego trzeba zadbać szcze-
gólnie o to, by do naszego ptactwa, a szczególnie 
drobiu, nie miało dostępu dzikie ptactwo. Dotyczy 
to głównie ferm, ale i gospodarstw, w których ho-
duje się większe ilości kur czy kaczek.
STYCZNIOWE WICHURY nie wyrządziły 
w naszym powiecie takich szkód jak np. w północ-
nej części kraju, ale i u nas w końcówce pierwszej 
dekady miesiąca, gdy wiatr dmuchał z szybkością 
do 80 km/h, strażacy mieli pełne ręce roboty, wy-
jeżdżając m.in., do usuwania powalonych drzew 
i konarów tarasujących drogi. Niestety, w niektó-
rych miejscowościach wystąpiły wyłączenia prą-
du.
POŻAR słomy w Ostrowie - 22 bm. zapaliły się 
bele słomy, z ogniem walczyło wielu strażaków 
z PSP i OSP. Prawdopodobnie przyczyną pożaru 
było podpalenie.<

- Czym zajmuje się firma OVER Group?
- W swoim portfolio OVER Group ma szeroką gamę produktów oraz usług, z których większość 
wytwarzana jest w zakładzie w Łasku. W ramach naszej oferty klienci mogą nabyć produkty pie-
lęgnacyjne i paszowe dla zwierząt oraz produkty kosmetyczne dla ludzi. Preparaty są dostępne na 
rynku pod różnymi markami: OVER Agro - wysokiej jakości preparaty dla zwierząt gospodarskich, 
OVER Vet - specjalistyczne preparaty dla zwierząt gospodarskich, będących pod opieką lekarzy we-
terynarii, OVER Zoo - produkty przeznaczone dla zwierząt domowych, OVER Horse - preparaty 
dla koni, OVER Cosmetics to linie kosmetyków pielęgnacyjnych dla ludzi oraz dermokosmetyków, 
OVER Pack zajmuje się konfekcjonowaniem produktów sypkich, płynnych i półpłynnych, OVER 
Cloud zapewnia innowacyjne rozwiązania informatyczne i marketingowe, OVER Call Center to 
zespół profesjonalnych telemarketerów. Wymienione ostatnie trzy marki zajmują się również świad-
czeniem usług dla klientów zewnętrznych.
- Działalność spółki jest bardzo różnorodna. Dlaczego więc większość ludzi łączy OVER Group 
głównie z produkcją preparatów dla zwierząt gospodarskich?
- Początki działalności to właśnie marka OVER Agro, oferta skierowana do hodowców zwierząt go-
spodarskich. Marka jest liderem w swojej branży, pewnie dlatego większość utożsamia firmę właśnie 
z nią. Nie zamykamy się jednak wyłącznie na produkcję preparatów dla zwierząt gospodarskich. 
Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby rynku, wciąż poszerzamy swoją ofertę, rozwijamy się, do-
skonalimy. Wszystko po to, by oferować klientom produkty najwyższej jakości, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb. 
- Wiemy, że produkty OVER Group można znaleźć na polskim rynku. A co z dystrybucją za-
graniczną?
- Rzeczywiście, firma OVER Group istnieje na rynku od 2001 roku, w niedługim czasie z importera 
przekształciliśmy się w firmę produkcyjną, zaopatrującą rynek całej Polski. Systematycznie rozbu-
dowujemy sieć punktów handlowych w kraju, ale jednocześnie mocno rozwijamy dystrybucję zagra-
niczną. Obecnie współpracujemy z wieloma partnerami zagranicznymi, eksportujemy nasze produk-
ty do kilkunastu krajów Europy, między innymi: Belgii, Czech, Niemiec, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Rumuni, Litwy, Łotwy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Portugalii oraz krajów pozaeuropejskich, 
takich jak: Jordania, Kuwejt, Pakistan, Iran czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nawiązaliśmy rów-
nież współpracę z dalszymi rynkami, nasze produkty są dostępne w Chinach i Indiach.
- Co o firmie OVER Group powinni wiedzieć mieszkańcy naszego miasta? 
- Chcielibyśmy zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz jej marek na rynku lokalnym. Większość 
ludzi, w tym również mieszkańcy Łasku, postrzegają OVER Group tylko przez pryzmat produktów 
OVER Agro, nic bardziej mylnego. Zatrudniamy już ponad 130 pracowników, których wiedza i do-
świadczenie przekładają się na najwyższą jakość i zróżnicowanie oferty. Chcielibyśmy, aby miesz-
kańcy naszego miasta wiedzieli o tym, aby znali każdą z  marek OVER Group i  stosowali nasze 
produkty. Marki OVER Cosmetics czy OVER Zoo są dostępne w sprzedaży w punktach detalicznych 
w Łasku, jak również w sprzedaży internetowej. Zachęcam do odwiedzania naszej strony interneto-
wej www.over-group.pl oraz śledzenia nowości na facebooku.
- Co czeka firmę w najbliższym czasie?
- OVER Group to dynamicznie rozwijająca się spółka, nie poprzestajemy na laurach, wciąż udosko-
nalamy i poszerzamy swoją ofertę. Obecnie realizujemy potężną inwestycję w siedzibie firmy w Ła-
sku przy ul. Południowej 2. Nie chciałbym zdradzać w tej chwili kluczowych strategii OVER Group, 
ale zachęcam wszystkich do śledzenia naszego rozwoju.<

OVER Group - 
firma z Łasku

Rozmowa ze współwłaścicielem firmy Stanisławem Gosiewskim

Paweł Toborowicz i Stanisław Gosiewski, właściciele firmy, 
wraz z pracownikami podczas targów Interzoo w Norymberdze



S-14 ważna także dla łaskowian

styczeń 2015 r.

- Odwiedza Pani wiele miast i gmin 
Ziemi Łódzkiej, więc zapewne przy okazji 
porównuje różne miejscowości – jak zatem 
ocenia Pani Łask?

- Jestem pełna podziwu dla tych zmian, 
które się tu dokonują od lat. Miasto zmienia 
się w bardzo szybkim tempie, a przy tym 

pięknieje. Znam doskonale ten Łask sprzed lat, bowiem uczyłam się tu 
w jednej ze szkół. Wówczas było to miasto zaniedbane, wymagające do-
inwestowania. Teraz Łask odrabia zaległości i przyciąga nie tylko takich 
ludzi jak ja, którzy odnajdują tu ścieżki swojej młodości i odbywają swo-
istą podróż sentymentalną. Chętnie odwiedzam to miasto zarówno z tych 
powodów, ale także dlatego, że zmienia się niemal na naszych oczach. 

Wojewoda: Mam duże zaufanie do burmistrza Łasku
Podczas ostatniego pobytu w Łasku (14 bm.) zapytaliśmy wojewodę łódzkiego Jolantę 
Chełmińską o kilka spraw związanych z grodem nad Grabią.

Choć obserwuje wiele innych miast i gmin szybko rozwijających 
się, Łask mi imponuje szczególnie. Gdy kilka miesięcy temu uho-
norowano pierwszym miejscem w kraju tutejszy zrewitalizowany 
rynek, gratulowałam nie tylko gospodarzom miasta, ale i miesz-
kańcom.

- Uhonorowanie Łasku za znakomicie zrewitalizowany rynek 
to rzeczywiście powód do dumy, ale słowa uznania należą się też 
ludziom…

- Oczywiście, wszak podjęli się trudnego, wręcz historycznego zada-
nia. Zasługa to przede wszystkim samorządu, ale i takich ludzi jak bur-
mistrz Gabriel Szkudlarek. Znam go od wielu lat, mam do niego duże 
zaufanie i jestem pełna podziwu dla tego, co zrobił w Łasku.<

(P)

wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk, sekretarz 
gminy Buczek Zenona Romankiewicz, za-
stępca dowódcy 32. BLT płk Zbigniew Rosiak 
i szef sztabu ppłk Piotr Wojtczyk. Nie zabrakło 
też przedstawicieli firm i instytucji, m.in. ko-
mendanta powiatowego policji Piotra Bielew-
skiego, komendanta powiatowego PSP Piotra 
Rudeckiego, prezesa Centrum Dializa w Łasku 
Jacka Nowakowskiego, dyr. Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Łodzi Edwarda 
Janusza i nadleśniczego Nadleśnictwa Kolum-
na Adama Pewniaka, prezes LGD „Dolina Rze-
ki Grabi” Anny Doliwy. W spotkaniu wzięli 
udział również przedstawiciele organizacji po-
zarządowych i związków zawodowych,  praco-
dawcy, kombatanci, pracownicy Urzędu Miej-
skiego, poprzednicy aktualnego burmistrza.

Miniony rok w gminie Łask był bardzo 
dobry, oby taki był także bieżący – stwierdził 
burmistrz G. Szkudlarek. Pozyskano pieniądze 
unijne i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na komplek-
sową termomodernizację SP nr 5, która koszto-
wała 2,3 mln zł. Łącznie realizowano 44 zada-
nia inwestycyjne, w tym 20 drogowych, nie li-
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To był dobRy Rok…
cząc nowych dokumentacji. Zbudowano m.in. 
drogę w Orchowie, wsparto finansowo przebu-
dowę ul. Batorego w Łasku. Kolejny rok – jak 
przypomniał burmistrz – zmniejszano zadłuże-
nie z 42,4-procentowego sprzed 8 laty do 25 
proc. w końcu 2014 r.

Wielkim wydarzeniem w życiu miasta był 
dzień 21 października ubiegłego roku, gdy 
podczas wizyty w Warszawie prezydent RP 
wręczył burmistrzowi Łasku dyplom uznania 
za zajęcie I miejsca w kraju za rewitalizację 
rynku. Przy okazji burmistrz podziękował wła-
dzom województwa, szczególnie zaś marszał-
kowi i Zarządowi za 85-procentowe wsparcie 
dofinansowania tej inwestycji. G. Szkudlarek 
podziękował też wojewodzie za pomoc w uzy-
skaniu dofinansowania dróg.

Także w bieżącym roku czekają Łask ko-
lejne ważne inwestycje, m.in. budowa kana-
lizacji w części Wronowic, budowa e-usług 
w Urzędzie Miejskim. W dalszej perspektywie 
ruszy budowa zalewu „Zajączek”, na który 
mieszkańcy czekają od dziesięcioleci.

Burmistrz G. Szkudlarek podziękował rad-
nym i pracownikom gminy, a także przedsię-
biorcom, zachęcił powiat do dalszej współpra-

cy. Z okazji nowego roku złożył wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy najlepsze życze-
nia. „Dobrych błogosławionych dni”, a także 
życzliwości ludzkiej na co dzień oraz sukcesów 
życzyła mieszkańcom wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska. Do tych życzeń przyłączył się se-
nator Andrzej Owczarek, który przy okazji przy-
pomniał dzień 29 listopada 2014 roku związany 
z otwarciem S-8. „Obwodnicy o której przez 
lata marzyliśmy, nie mamy, ale mamy coś lep-
szego” – stwierdził, dziękując jednocześnie tym 
wszystkim, którzy walczyli o wspomnianą dro-
gę ekspresową, m.in. strażakom z łaskiej OSP. 
A. Owczarek wspomniał o kolejnym zadaniu 
– wrócił właśnie z resortu infrastruktury, gdzie 
rozmawiał o protestach gmin i kontrowersyj-
nym, bo narzucanym przez państwo, przejmo-
waniu dróg krajowych.

W części artystycznej wystąpił zespół „Ma-
giczne Nuty” z udziałem solistek z naszego mia-
sta. Oprócz kolęd, które wprowadziły widzów 
w świąteczny nastrój, były także różnorodne 
polskie i światowe przeboje muzyki rozrywko-
wej. Znakomicie śpiewająca i tańcząca Anna 
Mara znana jest w Łasku od lat, wszak związana 
była z ŁDK, w tym mieście niedawno wypełnia-
ła także obowiązki radnej. Zarówno jej występ 
jak i innych łaskich wokalistek uczestnicy spo-
tkania nagrodzili hucznymi brawami.<

(P)

Już dziś dzięki S-8 można szybko i wy-
godnie dojechać do południowej części Łodzi, 
a gdy w przyszłym roku gotowy będzie 40-kilo-
metrowy fragment autostrady A-1 ze Strykowa 
do Tuszyna, dzięki wspomnianej drodze eks-
presowej bez większych problemów będziemy 
mogli dojechać do stolicy czy Gdańska, a także 

na południe, w kierunku Częstochowy. Dlate-
go tak ważne dla nas jest wybudowanie całej 
wspomnianej obwodnicy Łodzi, bowiem gene-
ralnie usprawni ona znacznie poruszanie się po 
drogach w centrum Polski.

Dotychczasowa łagodna zima wbrew po-
zorom nie jest łaskawa dla wykonawców budu-

jących wspomniany odcinek autostrady. Brak 
choćby lekkiego mrozu uniemożliwia wykony-
wanie wielu robót, bo błoto i woda utrudniają 
korzystanie z ciężkiego sprzętu.

Jeśli zaś idzie o zachodni fragment ringu 
Łodzi, czyli odcinek S-14, na razie najwięk-
szym problemem są pieniądze. Co prawda wi-
zytująca Łódź premier Ewa Kopacz obiecała 
środki na wspomnianą inwestycję, ale nie ozna-
cza to, że znajdą się one w najbliższym czasie. 
Poseł SLD Dariusz Joński, którego wspiera też 
marszałek województwa Witold Stępień, za-
powiada ostrą batalię o zachodni fragment ob-
wodnicy Łodzi.< (PO)    

Starania o dokończenie budowy trasy S-14 w Łodzi wkraczają w kolejną fazę. 
Wbrew pozorom nie jest to tylko sprawa samych łodzian, bowiem wielki ring, 
stanowiący w gruncie rzeczy nowoczesną obwodnicę tego miasta, ułatwi życie 
także łaskowianom. Dlaczego? Będą mogli łatwiej dojechać do centrum Łodzi, 
a ponadto ominąć to miasto w drodze na Wybrzeże czy do stolicy.



Dwie inwestycje drogowe
w ramach „schetynówki”
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9 stycznia br. w Łaskim Domu Kultury odbyło się oficjalne podsumowanie działań samorządu powiatowego 
w minionym roku. Z tej okazji wręczono statuetki „Przyjaciel Powiatu Łaskiego”, wyróżnienia za działalność 
społeczną oraz medale przyznane przez prezydenta RP oraz ministra obrony narodowej.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz rządowych, samo-
rządowych, pracownicy jednostek powiato-
wych oraz lokalni przedsiębiorcy i społeczni-
cy. Na zaproszenie organizatorów odpowie-
dzieli m.in.: poseł na Sejm RP Cezary Tom-
czyk, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, 
wicemarszałek województwa łódzkiego Paweł 
Bejda, jak również wielu innych, równie zna-
mienitych gości.

Starosta łaski Cezary Gabryjączyk w swo-
im wystąpieniu podsumował miniony rok oraz 
całą kadencję samorządową 2010-2014. Wy-
mienił strategiczne inwestycje i działania oraz 
podziękował wszystkim za owocną współpracę 
i wsparcie. Wśród najważniejszych osiągnięć 
wymienił m.in. przekształcenie i restrukturyza-
cję długu szpitala w Łasku oraz kompleksową 
przebudowę ulicy Batorego w Łasku.

- Dzisiaj, nie musimy już martwić się 
o funkcjonowanie łaskiego szpitala, ale wciąż 
nieustannie dbamy o pomoc dla niego i dobrą 
partnerską współpracę ze spółką Centrum Dia-
liza. Z zadowoleniem odnotowujemy kolejne 
dokonywane w nim inwestycje - mówił staro-
sta Gabryjączyk. 

W trakcie spotkania wręczone zostały me-
dale przyznane przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ministra obrony narodo-
wej. Medale za Długoletnią Służbę przyznane 
przez głowę państwa otrzymały pracownice 
Starostwa Powiatowego w Łasku: Elżbieta 
Szamborant (złoty) oraz Katarzyna Dąbrowska 
(srebrny). Srebrnym Medalem „Za zasługi dla 

Powiat łaski 
podsumował 2014 rok

obronności kraju” odznaczony został bryga-
dier Piotr Rudecki, natomiast brązowe meda-
le otrzymali: inspektor Piotr Bielewski, Daniel 
Błoński, Mirosława Mazur, Jacek Nowakow-
ski, Elżbieta Szkudlarek oraz Łucja Żurawska.

Ponadto starosta łaski oraz przewodniczą-
ca Rady Powiatu Teresa Wesołowska wręczyli 
statuetki „Przyjaciel Samorządu Powiatu Ła-
skiego” oraz wyróżnienia dla osób, które swoją 
działalnością społeczną w sposób szczególny 
przyczyniły się do promowania i rozwoju po-
wiatu łaskiego. W tym roku statuetki „Przyja-
ciel Samorządu Powiatu Łaskiego” otrzymali: 
Włodzimierz Kopytnik, Henryk Kuźniak, 32 
Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Krzysz-

tof Tomczyk - TOM-KOR Mini Market, Wal-
demar Graczyk, Grzegorz Wróblewski, Stani-
sław Szymczyk, Agnieszka Ochocka - Stacja 
Paliw „Aga” w Dobrej.

Natomiast wyróżnienia za działalność spo-
łeczną otrzymali: Daniel Palus, projekt Szla-
chetna Paczka, Czesława Knul, Jadwiga Mróz, 
Jadwiga Bośka, Iwona Nowak, ks. Gabriel Ko-
łodziej, Łaski Szkolny Związek Sportowy., ks. 
Jacek Ambroszczyk, Dorota Taborowska oraz 
Daniel Angerman.

Na zakończenie spotkania przygotowano 
część artystyczną - pokaz tańca towarzyskiego 
w wykonaniu tancerzy ze szkoły ES-KADRA.<

Dariusz Cieślak

Na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. 
radni uchwalili budżet powiatu łaskiego na 2015 rok.

Prowadzenie przez powiat gospodarki finansowej wymaga nie tylko 
posiadania odpowiednich zasobów pieniężnych oraz racjonalnego i efek-
tywnego nimi gospodarowania, ale również znajomości obowiązujących 
w tym zakresie regulacji prawnych. Regulacje te wyznaczają zarówno 
prawne obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego, jak 
i możliwy zakres ich swobody decyzyjnej w zakresie gospodarowania 
środkami finansowymi. 

Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów jednostki uchwalonym na rok kalendarzowy, 
zwany rokiem budżetowym. Przyjęta przez radnych uchwała budżetowa 
na 2015 rok stanowi podstawę prowadzenie samorządowej gospodarki 
finansowej powiatu w bieżącym roku. Uchwalona została również Wie-
loletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028, która 
pozwala na finansowe planowanie wieloletnie, uznawane za konieczny 
instrument nowoczesnego zarządzania finansami. 

W planie budżetu powiatu łaskiego na rok 2015 ujęto dwie duże 
inwestycje drogowe. Jedną z nich jest ostatnia część przebudowy 
ulicy Batorego w Łasku, a drugą - remont drogi powiatowej 
Lutomiersk - Wodzierady.

Całkowity koszt pierwszej inwestycji planowany jest na około  
2 mln złotych, w tym 1 mln dofinansowania z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie przewiduje m.in. wymianę na-
wierzchni i remont chodników na odcinku od ul. Warszawskiej do Al. 
Niepodległości oraz renowację chodników na odcinku od ul. Spółdziel-
czej do ul. Podleśnej.

Wartość drugiej inwestycji to około 3 mln złotych, w tym 1,5 mln 
wsparcia w ramach „schetynówki”. Projekt przewiduje przebudowę ist-
niejącej drogi o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy 
Świat. Zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni, wymianę nakładki bitu-
micznej oraz wykonanie chodników z kostki betonowej.<

Wiktor Komorowski

Budżet powiatu łaskiego 
na 2015 rok uchwalony
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Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2015 
rok to kwota 39 759 317 zł, w tym dochody ma-
jątkowe 940 902 zł. W porównaniu do 2014 roku 
wpływy zmniejszyły się o 440 636 zł.

Na dochody ogółem składają się:

Na podstawie umowy partnerstwa zawartej 
z powiatem zduńskowolskim na lata 2013-2015 
powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsię-
wzięcia pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru 
funkcjonalnego o charakterze transportowo - 
przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowol-
skiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi 
ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz 
magistrali kolejowej Śląsk - Porty” Wkład wła-
sny powiatu do tego projektu w 2015 r. to kwota 
11 627 zł. 

Natomiast w ramach wydatków bieżących za-
planowano do realizacji m.in.:
-  Remont i adaptację pomieszczeń dworu w Ostro-

wie ( XX w.) na cele kulturalne - renowacja 
wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej 
i drzwiowej 190 678 zł

oraz w ramach dotacji majątkowych z Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
-  Zakup zestawu komputerowego przenośnego 

(laptopa) z oprogramowaniem dla PINB w Ła-
sku 4.000 zł

-  Zakup sprzętu elektronicznego i łączności (...) 
dla KPPSP w Łasku 7.000 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na 
poszczególne rodzaje działalności przeznaczone 
zostały środki jak niżej:

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2015 
roku dług powiatu będzie stanowił kwotę  
19 641 888 zł. Na zadłużenie składają się:
1)  wcześniej zaciągnięte przez powiat Łaski kre-

dyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi
322 301 zł

2)   pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta 
w 2013 roku na spłatę zobowiązań SP ZOZ 
w Łasku 13 840 003 zł

3)  kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na 
spłatę zobowiązań szpitala przejętych wobec 
firmy MW Trade S.A. 4 815 000 zł

4) zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez 
powiat łaski wobec firmy Nordea Bank S.A. do 
spłaty w latach 2016-2020  664 584 zł

Odnosząc ten dług do planowanych do-
chodów na 2015 r. w kwocie 39 759 317 zł 
z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń doty-
czących zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Ła-
sku, wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 47,73 
%. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu 
w 2015 roku stanowi 3,17 %, przy dopuszczalnym 
wskaźniku 12,06 %. Również wskaźniki spłaty 
zobowiązań, czyli spłat kredytów i pożyczek po-
wiatu łaskiego, są zachowane w latach następnych 

Budżet powiatu łaskiego na 2015 rok uchwalony
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powia-
tu Łaskiego, więc do 2028 roku, czyli daty spłaty 
pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na spłatę 
długu po szpitalu. 

Budżet 2015 r. oraz prognozowane budżety 
na kolejne lata zawarte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej uwzględniają skutki finansowe dla 
budżetu powiatu związane z przekształceniem Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i przejęciem zobowiązań szpitala, 
a także z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa oraz kredytu komercyjnego na ich spłatę. 
Dług po szpitalu spłacany będzie z czynszu dzier-
żawnego. Wartość wszystkich zobowiązań wy-
nikających z obsługi długu po SP ZOZ w Łasku 
w latach 2015-2028 to kwota 25,2 mln zł, w tym 
samym okresie planowane wpływy z czynszu od 
Centrum Dializa to kwota 34,8 mln zł, czyli środ-
ki na spłatę tych zobowiązań zostały zabezpieczo-
ne, a nawet powstaje ponad 9 mln zł nadwyżki.

Po uwzględnieniu powyższego, w latach 
2015-2028 spełniona została zasada z art. 242 
ustawy o finansach publicznych - czyli progno-
zowane dochody bieżące są wyższe od wydatków 
bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spła-
cone przejęte zobowiązania zaliczane do długu 
oraz raty kredytów i pożyczki z budżetu państwa. 
Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu 
w 2015 r. i w kolejnych latach musi uwzględniać 
założenia prowadzonego postępowania napraw-
czego oraz postanowienia wynikające z umowy 
pożyczki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy 
Skarbem Państwa a powiatem łaskim. Pomimo 
realizacji programu naprawczego w 2015 r., na in-
westycje zostało przeznaczone ponad 2,7 mln zł. 

Projekty budżetu oraz WPF zostały omówio-
ne na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Po-
wiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną.

Ponadto projekt budżetu powiatu na 2015 
rok został zaopiniowany pozytywnie przez RIO 
w Łodzi, co potwierdza uchwała nr I/184/2014 
z dnia 1 grudnia 2014 r. składu orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w spra-
wie opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu 
łaskiego na 2015 r. Opinia umieszczona na stronie 
internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Ła-
sku pod adresem 
http://lask.bip.net.pl/?a=5498

Również wpłynęła pozytywna opinia RIO 
w Łodzi w zakresie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej wyrażona w uchwale nr I/183/2014 z dnia  
1 grudnia 2014 r. składu orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opi-
nii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej oraz możliwości sfinansowania plano-
wanego deficytu budżetu powiatu łaskiego. Opi-
nia umieszczona na stronie internetowej BIP Sta-
rostwa Powiatowego w Łasku pod adresem 
http://lask.bip.net.pl/?a=5497

Współczesny samorząd wykonuje coraz bar-
dziej specjalistyczne zadania, wymagające profe-
sjonalnego przygotowania, wiedzy i specjalizacji. 
Samorząd jest wykonawcą zdecentralizowanych 
funkcji państwa, co powoduje, że jest również za 
państwo odpowiedzialny, a będąc ważną częścią 
władzy publicznej, tak naprawdę ma służyć reali-
zacji praw jednostek.< 

 Dorota Cieślak
 skarbnik powiatu

W ramach planowanych dochodów własnych 
wpływy z udziałów w podatku dochodowym to 
kwota 8 043 440 zł i stanowią 20,23 % ogółu, 
są wyższe o 634 459 zł w porównaniu do 2014 r. 
Natomiast wysokość subwencji ogólnej, któ-
ra stanowi prawie połowę dochodów powiatu, 
jest niższa o 3,42 % w odniesieniu do wielkości 
z roku ubiegłego, w tym subwencja oświatowa 
jest niższa o 4,18 %, czyli o 633 967 zł. Plano-
wane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wy-
chowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 
ustalone zostały na poziomie subwencji oświa-
towej. W opracowaniu jest koncepcja związana 
z reorganizacją oświaty, która ma doprowadzić 
do lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz 
zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków 
rzeczowych związanych z utrzymaniem placówek 
oświatowych. 

Wydatki budżetu powiatu to 37 305 596 zł, 
w tym wydatki majątkowe 2 741 088 zł. Na-
tomiast w 2014 roku wydatki stanowiły kwo-
tę 38 401 075 zł, w tym wydatki majątkowe to 
2 322 391 zł. Ogółem wydatki w 2015 r. są mniej-
sze o prawie 1,1 mln zł w porównaniu do 2014 r. 
w zasadzie w zakresie wydatków bieżących. 

W związku z realizacją programu naprawcze-
go, w 2015 roku nie planuje się zaciągania no-
wych kredytów i pożyczek. Natomiast do spłaty 
w bieżącym roku planuje się raty kredytów i po-
życzek w kwocie 2 453 721 zł. 

Limit wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne to kwota łączna 1 026 304 zł i do-
tyczy przede wszystkim wkładu własnego po-
wiatu do przebudowy ul. Batorego. Wartość za-
dania do realizacji w 2015 r. to kwota 2 029 363 
zł w tym: wkład własny powiatu to 1 014 682 zł, 
w tym 305 000 zł to dotacja celowa z gminy Łask, 
a planowane dofinansowanie z NPPDL to kwota 
1 014 681 zł. 

Ponadto do planu wydatków majątkowych 
w 2015 r. przyjęto realizację zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Wo-
dzierady na odcinku o długości 2,7 km w miejsco-
wości Wodzierady i Nowy Świat”, której wartość 
kosztorysowa wynosi 3 037 568 zł w tym:
-  1 518 784 zł planowane dofinansowanie  

z NPPDL 
- 1 363 784 zł środki własne powiatu  
-  155 000 zł dofinansowanie z gminy 
  Wodzierady 

Rada Powiatu Łaskiego w 2014 r. podjęła 
uchwałę o przekazaniu w 2015 r. gminie Łask 
185 000 zł jako dotacji na realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa ul. Akacjowej w Okupie Małym” 
w przypadku jej zakwalifikowania do NPPDL, co 
również zostało uwzględnione w uchwale budże-
towej na 2015 r.



styczeń 2015 r.

Druhowie jednostki OSP z Czestkowa 
podjęli się trudu organizacji wigilii zarów-
no dla osób samotnych w dniu 20 grud-
nia, jak i następnego dnia wigilii strażac-
kiej. Organizacja wieczerzy wigilijnej to 
przedsięwzięcie wymagające ogromnego 
nakładu pracy, ale i wielki splendor dla 
całego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotka-
niu wigilijnym wzięli udział: starosta ła-
ski Cezary Gabryjączyk, przewodnicząca 
Rady Powiatu Teresa Wesołowska, prezes 
Zarządu Powiatowego OSP w Łasku druh 
Wojciech Pokora, szef wydziału prewencji 
Komendy Powiatowej Policji podkomi-
sarz Jarosław Wielgus, 32 BLT w Łasku 

Więcej takich spotkań
W pięknej, odrestaurowanej i częściowo rozbudowanej sali OSP w Czestkowie druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek, wzorem lat minionych również w ubiegłym roku 
spotkali się (21 grudnia) na wigilii strażackiej. Sala jest już miejscem spotkań nie tylko druhów, 
ale służy i służyć będzie całemu sołectwu. Mogą tu być organizowane zabawy, chrzciny, komunie, 
wesela i inne uroczystości rodzinne oraz środowiskowe. 

Rozpoczęliśmy malowaniem na szkle, 
potem przyszedł czas na modelowanie 
z masy solnej. Kolejne warsztaty po-
święciliśmy na wykonywanie kwiatów 
z bibuły. Dużą atrakcją w bibliotece były 
warsztaty tkackie, które prowadziła Wio-
letta Pisarska  Na ramkach tkackich oraz 

na dużych krosnach dzieci tkały chodni-
ki, zakładki i bransoletki. Okres wakacji 
to kolejne pomysły na zajęcia z dziećmi. 
Tym razem pokazaliśmy naszym czytel-
nikom, jak można wykorzystać stare ga-
zety i zrobić z nich kolorowe koszyczki.  
Z „papierowej  wikliny” powstały niezwy-

reprezentował szef sztabu ppłk Piotr Wojt-
czyk, natomiast Komendę Powiatową PSP 
– zastępca d-cy JRG st. kpt. Waldemar 
Kędziak. Na wigilii była również obecna 
prezes Zarządu LGD „Dolina Rzeki Gra-
bi” Anna Doliwa. 

Krótką modlitwą w nastrój wieczerzy 
wigilijnej wprowadził wszystkich druhów 
i zaproszonych gości wikariusz parafii Bu-
czek ks. Mariusz Kiełbasa. Nastrój przed-
świątecznego oczekiwania dopełnił śpiew 
kolęd w wykonaniu Pauliny Makulskiej 
z akompaniamentem Łukasza Maciejew-
skiego, łamanie się opłatkiem oraz życzenia 
wszystkich druhów i zaproszonych gości. 

Życzenia dla druhów w imieniu władz 
samorządowych złożył przewodniczą-
cy Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliń-
ski oraz gospodarz wigilii prezes OSP 
w Czestkowie druh Janusz Grącki. Kola-
cja wigilijna minęła w pogodnej i miłej 
atmosferze. Wszyscy byli zgodni, że stra-
żacy 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 stra-
ży w mijającym roku.<

A.Z.

kłe ozdoby. Odpowiadając na zapotrzebo-
wanie dzieci i trendy w modzie młodzie-
żowej, z gumek, sznurków i koralików 
dzieci zrobiły niezwykłe bransoletki.

W okresie przedświątecznym zaprosi-
liśmy do współpracy panie ze Stowarzy-
szenia Szuflandia w Łasku, które nauczy-
ły dzieci robienia ozdób choinkowych  
z filcu.

Warsztaty twórcze w bibliotece rozwi-
jają u dzieci zainteresowania, zdolności 
manualne i plastyczne. Uczą kreatywno-
ści i  skupienia. Służą integracji i bycia ze 
sobą.<

Alicja Hans

To (nie) takie proste
Pośród różnych form pracy, jakie biblioteka proponuje swoim 
młodym czytelnikom, są warsztaty rękodzieła. W ciągu całego roku 
2014 zaprosiliśmy dzieci do wspólnego tworzenia i zabawy.
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W przerwach wyścigu 
nasi milusińscy uczestni-
czyli w rywalizacjach na ro-
werkach biegowych. Grupa 
prezentowała się wspaniale 
w ubiorach ozdobionych em-
blematami gminy Buczek.

Występ dzieci spotkał 
się z wielkim aplauzem  
14-tysięcznej publiczności, 
która młodych zawodników 
nagrodziła wielkimi brawa-
mi. Radości dzieci nie było 
końca zwłaszcza, że każde 
z nich otrzymało okoliczno-
ściowy medal mistrzostw.

Po pełnym dniu sporto-
wych wrażeń drugi dzień 
pobytu był dniem odpo-
czynku i relaksu nad mo-
rzem, a następnie wszyscy 
zadowoleni i szczęśliwi 
wrócili również szczęśliwie 
do domu.

W wyjeździe uczestni-
czył wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski, któ-
ry był inicjatorem i organi-
zatorem tego wyjazdu.<

Z.R.

W ciągu 4 miesięcy przeprowadzono wywiady z wieloma 
mieszkańcami gminy, z nauczycielami – emerytami związanymi 
ze szkołami gminnymi. Organizowano spotkania we wszystkich 
szkołach, podczas których zaproszeni goście opowiadali o swoich 
latach szkolnych lub wspominali pracę w placówkach szkolnych.

Ogłoszono również konkurs na najciekawsze i najstarsze 
zdjęcie dotyczące życia szkoły. Wpłynęły do biblioteki zdjęcia 

Finał  projektu „szkoły w gminie Buczek 
w latach 1940-2000” 

Dobiegła końca realizacja projektu poświęconego historii 
szkół w gminie Buczek, który biblioteka realizowała 
w ramach dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII.

od 24 osób, z różnych okresów. Najstarsza fotografia pochodzi 
z 1929 roku. Większość tych dokumentów znalazła swoje miejsce 
w publikacji książkowej.

Duża grupa mieszkańców zaangażowała się w przygotowanie 
książki, a szczególnie pragniemy podziękować Małgorzacie Stos, 
Katarzynie Kubik, Izabeli Kluczkowskiej, Elżbiecie Kluczkow-
skiej i Irenie Wereszczyńskiej, które opracowały tekst.

Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody.
Książka jest już dostępna w bibliotece gminnej. Zapraszamy 

do jej nabycia.<
Alicja Hans

PRZEDSZKOLAKI  
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
Grupa 21 naszych przedszkolaków i dzieci z oddziału przedszkolnego wraz 
z rodzicami wyjechała na Mistrzostwa Świata Super-Enduro do Gdańska 
(6-7 grudnia). W mistrzostwach udział brali zawodnicy reprezentujący 
Polskę oraz dotychczasowy mistrz świata Tadeusz (Tedi) Błażusiak, który 
obronił tytuł mistrza świata po raz szósty.

Urząd Gminy w Buczku przypomina wszystkim 
producentom rolnym o składaniu wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na rok 2015. Rolnicy mogą 
składać wniosek w dwóch terminach:

1. W terminie od 1 do 28 lutego br. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, 
(prezydenta miasta) w zależności od właściwe-
go ze względu na miejsce położenia gruntów 
rolnych będących w posiadaniu lub współposia-
daniu tego producenta rolnego (w tym dzierżaw-
cy) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
2. W terminie od 1 do 31 sierpnia br. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza, (prezydenta miasta) w zależności od wła-
ściwego ze względu na miejsce położenia grun-
tów rolnych będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu tego producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy) wraz z fakturami VAT stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2015 r. wynosi 81,70 zł (86 l  x 0,95 zł x ilość 
ha użytków rolnych)

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1.  1-30 kwietnia 2015 r. – jeżeli wnioski o zwrot 

podatku zostały złożone w terminie od dnia  
1 lutego do dnia 28 lutego 2015 r.

2.  1-31 października 2015 r. – jeżeli wnioski 
o zwrot podatku zostały złożone w terminie 
od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.

przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku. 

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Buczku  (pok. nr 3).<

A.M.

Zwrot za paliwo
dla rolników
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WIGILIA DLA SAmOtnych 
W CzeStkoWie

Gospodarzem wigilii, która odbyła się 
20 grudnia, była jednostka OSP w Czest-
kowie. Uroczystość wigilijna odbyła się 
w nowo powstałej świetlicy, w rozbu-
dowanym budynku OSP, gdzie przyjęto 
blisko 150 uczestników. Środki finanso-
we i rzeczowe na zorganizowanie wigilii 
udało się pozyskać z LGD „Dolina Rzeki 
Grabi” z małych projektów pochodzących 
ze środków unijnych.

W nastrój wieczerzy i radosnego ocze-
kiwania na narodzenie Pana wprowadzi-
ła zebranych orkiestra dęta Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku prze-
piękną kolędą „Wśród nocnej ciszy”. 

W uroczystości wzięli udział: starosta 
łaski Cezary Gabryjączyk, przewodniczą-
ca Rady Powiatu Teresa Wesołowska, kie-
rownik PCPR Aleksandra Gabryjączyk, 
szef sztabu 32. BLT w Łasku ppłk Piotr 
Wojtczyk, z-ca komendanta powiatowego 
Policji podinsp. Małgorzata Mączyńska, 
a także proboszcz parafii Buczek ks. ka-

Jak każdego roku, również w ubiegłym roku władze samorządowe 
gminy Buczek z wójtem Bronisławem Węglewskim na czele oraz 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowały uroczystą 
wigilie dla osób samotnych.

nonik Zbigniew Kaczmarkiewicz. Na wi-
gilii była również obecna prezes Zarządu 
LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna Doliwa. 
Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli 
wszystkich jednostek OSP, którzy przy-
wieźli samotne osób z poszczególnych 
miejscowości gminy Buczek. Część osób 
przybyło też wynajętym przez władze 
gminy autokarem.

 Ks. proboszcz przypomniał o znacze-
niu Świąt Bożego Narodzenia, a następnie 
starosta łaski Cezary Gabryjączyk i wójt 
Bronisław Węglewski złożyli życzenia 
świąteczno – noworoczne wszystkim ze-
branym i mieszkańcom gminy Buczek. 
W trakcie brzmienia kolęd łamano się 
opłatkiem i składano życzenia. 

 Nad organizacyjną stroną wigi-
lii pieczę sprawowała szefowa GOPS  
Joanna Jarosławska, ale przygotowa-
niem sali, obsługą gości i pomocą w po-
dawaniu posiłków zaangażowały się pa-
nie i druhowie OSP z całego sołectwa. 

Szefem kuchni była Agnieszka Grzegor-
czyk - właścicielka baru „Igrek” i pod 
jej kulinarnym kierownictwem potrawy 
przygotowywane przez panie smakowa-
ły wyśmienicie.

 Wspólne świętowanie sprzyja integra-
cji lokalnej społeczności, bliższemu po-
znaniu, wysłuchaniu radości i trosk dnia 
codziennego znajomych i sąsiadów, a tak-
że wspólnemu śpiewaniu kolęd.

 W atmosferę zbliżających się Świąt 
wprowadziły także lokalne zespoły arty-
styczne działające przy GOKiS: orkiestra 
dęta pod dyrekcją Adama Kobalczyka, 
chór „Bogoria” z kierownikiem artystycz-
nym Zbigniewem Mierzwińskim, zespół 
„Kana”, a także znakomita wokalistka 
Paulina Makulska. W repertuarze wszyst-
kich zespołów wokalnych i instrumental-
nych mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. 

 Na koniec wigilii uczestnicy zosta-
li obdarowani przez wójta i kierownika 
GOPS paczkami. Wójt gminy Bronisław 
Węglewski, dziękując gościom za przy-
jęcie zaproszenia w tym roku zaprosił 
wszystkich za rok na podobne spotkanie 
w nowej świetlicy wiejskiej w Gucinie.<   

A.Z.
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BURmIStRZ ŁASKU OGŁASZA
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku - w dzielnicy Kolumna, w obrębie 2,  
przy ul. Bocznej i Brackiej, przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe oznaczonych numerami:

 
 nr 19 o powierzchni 1069 m2, SR1L/00004741/2

 cena wywoławcza - 72 652 zł - wadium w wysokości - 7 265 zł 
 nr 18 o powierzchni 2097 m2, SR1L/00004444/0

 cena wywoławcza -142 508 zł - wadium w wysokości - 14 251 zł

Przetarg odbędzie się 17 lutego 2015 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności na obszarze 
zadrzewionym”. Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomości: 

I przetarg - 25 września 2012 r., II przetarg - 14 marca 2013 r., I przetarg - 05 listopada 2013 r., II przetarg - 24 kwietnia 2014 r.,  
III przetarg - 24 czerwca 2014 r., IV przetarg - 19 sierpnia 2014 r., przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto  
PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. włącznie.

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska 14, pok. nr 40 i 41 
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-41. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

BURmIStRZ ŁASKU OGŁASZA
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku - w dzielnicy Kolumna, w obrębie 5, 
przy ul. Swojskiej, przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne oznaczone numerami: 

 nr 280/1 o powierzchni 1300 m2, SR1L/00002692/9
 cena wywoławcza - 123 210 zł - wadium w wysokości - 12 321 zł 

 nr 280/2 o powierzchni 1300 m2, SR1L/00002692/9
 cena wywoławcza - 123 210 zł - wadium w wysokości - 12 321 zł

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

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku - w dzielnicy Kolumna 
pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 15 września 2010 r. uchwałą  
nr L/527/10 w/w działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo -rekreacyjną. 

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomość; I przetarg - 30 maja 2011 r., I przetarg - 8 maja 
2012 r., II przetarg - 10 sierpnia 2012 r., III przetarg - 02 października 2012 r., I przetarg - 24 maja 2013 r., II przetarg - 01 paździer-
nika 2013 r. -.I przetarg - 06 czerwca 2014 r., II przetarg - 19 sierpnia 2014 r. - przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na kon-
to gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. włącznie. 
Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul.Warszawska 14, pok. nr 40 i 41 
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-41. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl
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BURmIStRZ ŁASKU OGŁASZA
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

położonych w Orchowie.
 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, n/w nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2.

Terminy odbytych przetargów na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości:
I przetarg - 5 październik 2010 r., II przetarg - 16 listopad 2010 r., I przetarg - 14 marzec 2013 r., II przetarg - 2 lipiec 2013 r.,  

I przetarg - 24 kwiecień 2014 r., II przetarg - 24 czerwca 2014 r., III przetarg - 8 października 2014 r. Przetargi zakończyły się  
wynikiem negatywnym.

Nieruchomości oznaczone są działkami:
- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 22 300 zł, wadium 2 300 zł
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 24 600 zł, wadium 2 500 zł

 
Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2015 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić na rachunek:  
BANK PEKAO S. A. O/Łask 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 13 lutego 2015 r. 

Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul.Warszawska 14, pok. nr 41, tel. 43 676-83-41. 
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

mikołaj z piernika
Podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 „Leśne Skrzaty” w Kolumnie (ul. Łączna 1) 
w grupie III „Misie” narodził się pomysł zorganizowania czegoś 
naprawdę oryginalnego i jednocześnie zaskakującego. Tak narodził 
się Święty Mikołaj z Piernika.

Ma wysokość 185 cm, natomiast podest, 
na którym został umocowany, ma wysokość 
200 cm i został wykonany ze styropianu oraz 
kartonu. Ciasto piernikowe (12 kg) upieczo-
no w 5 formach, dzięki uprzejmości właści-
cieli Cukierni „FUKS” Urszuli i Jana Fuks 
z Pabianic.

Mikołaj powstał za sprawą pracy Ani 
Furmańskiej, Justyny Bednarek, Agnieszki 
Prusisz - to właśnie te mamy nadały końco-
wy kształt postaci Świętego Mikołaja, a de-
koracją zajęły się już przedszkolaki z grupy 
„Misie”. Użyto do tego 15 kg lukru, 5 opa-
kowań wiórków kokosowych, 4 opakowania 
czekolady mlecznej i gorzkiej, kilka opako-
wań kolorowej posypki. 

Szczególne słowa uznania należą się 
rodzicom przedszkolaka Bartosza Wojcie-
chowskiego państwu Annie Grabarz i Da-
riuszowi Wojciechowskiemu, którzy gdy 
tylko dowiedzieli się o takim projekcie zde-
cydowali się na zakup Świętego Mikołaja 
za kwotę 1000 zł. Pieniądze przeznaczone 
zostaną na wycieczki edukacyjne dla dzieci 
z grupy. 

9 stycznia na ręce Grzegorza Rosiaka 
Ania Grabarz i Dariusz Wojciechowski prze-
kazali zakupionego Mikołaja z Piernika na 
aukcje 23 Finału WOŚP.<

Ela Kwiecińska
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Łask zagrał z Orkiestrą po raz 16. Przez te wszystkie lata zebraliśmy 
w sumie ponad 300 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że to pokaźna suma 
i warto podkreślić, że nie byłoby się czym chwalić, gdyby nie ludzie 
dobrej woli – wolontariusze, sponsorzy, darczyńcy, wszyscy ci, którzy 
wrzucili do puszki choćby symboliczną złotówkę. W tym roku podczas 
23 Finału również mogliśmy na nich liczyć. 

Kilkutygodniowe przygotowania zwieńczone niedzielnym koncer-
tem dadzą się podsumować w liczbach: ponad 30 tys. zł zebrane przez 
wolontariuszy do puszek, ponad 8 tys. zł ze sprzedaży aukcyjnej, 4 tys. zł 
z loterii fantowej, prawie 6 litrów krwi oddanej przez honorowych daw-
ców. Od czasu kiedy łaski finał odbywa się w Klubie 32 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego (ukłony i podziękowania za gościnę), sztab Łaskiego Domu 
Kultury prowadzi ścisłą współpracę ze sztabem Stowarzyszenia Harcer-
skiego „Grabia”. W tym roku mieliśmy więc w Łasku 105 wolontariu-
szy z puszkami, kilkadziesiąt osób bezpośrednio zaangażowanych w or-
ganizację całego przedsięwzięcia i oczywiście wiele, wiele osób, które 
wzięły udział w różnego rodzaju akcjach i wydarzeniach zaplanowanych 
w związku z 23 Finałem WOŚP. 

I tak na przykład przedszkolaki z Kolumny uzbierały prawie 400 zł, 
a oprócz tego zapewniły niezwykłą atrakcję uczestnikom niedzielnego 
koncertu w Klubie 32. BLT – grupa „Misie” przekazała na aukcję ol-
brzymiego piernikowego Mikołaja, który po licytacji został podzielony 

23. Finał 
Wielkiej orkiestry ŚWiątecznej pomocy
Jak co roku na początku stycznia, cała Polska zagrała 
w Wielkiej Orkiestrze. Dzięki pieniądzom zebranym 
przez te lata przez Fundację Jurka Owsiaka wspólnie 
pomagamy dbać o zdrowie i życie pacjentów – tych 
najmłodszych, ale także tych w podeszłym wieku, bo 
w ostatnich latach WOŚP wspiera również opiekę 
medyczną nad seniorami.

wśród widzów, a kwota 110 zł zasiliła konto WOŚP. Również Szkoła 
Podstawowa w Wiewiórczynie, podobnie jak w ubiegłych latach dorzu-
ciła swoje trzy grosze – bo w rzeczywistości zebrano 572 zł. Dzieci wraz 
z rodzicami przygotowały ciasta, desery, sałatki, była też loteria fantowa, 
a szkolna społeczność zdała egzamin na szóstkę! Dziękujemy dzieciom 
i młodzieży z: SP nr 1, SP nr 5, SP w Okupie, PG nr 1, ZSO w Kolum-
nie, ZSP nr1 oraz Przedszkola Publicznego nr 5 (pozdrawiamy Miłosza 

Wolanina – wolontariusza-„weterana”). Dziękujemy wszystkim, którzy 
grali z nami po raz pierwszy! Mamy nadzieję, że zaraziliście się tym 
bakcylem na dobre i będziecie już z nami grali do końca świata i o jeden 
dzień dłużej! Sie ma!<  Magdalena Kelnerowska
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30–lecie klubu Merkury
W pierwszą sobotę stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku odbyły się 
uroczystości z okazji jubileuszu 30–lecia powstania klubu „Merkury”. 

Obchody rozpoczęły się o godz. 18 mszą 
za Stowarzyszenie w kościele św. Faustyny 
w Łasku. Następnie o godz. 19 prezes Sto-
warzyszenia Abstynentów Klubu „Merkury” 

Włodzimierz Jurowski powitał przybyłych 
gości, następnie głos zabrał burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również: senator RP Andrzej 

Owczarek z żoną oraz starosta powiatu łaskie-
go Cezary Gabryjączyk i wicestarosta Marek 
Krawczyk. Po części oficjalnej, na której Sto-
warzyszenie zebrało liczne gratulacje i życze-
nia, rozpoczęła się zabawa taneczna, która 
trwała do godziny 2.30 w nocy. 

W uroczystości wzięło udział ok. 700 
osób. Stowarzyszenie gościło w tym roku nie 
tylko licznych przedstawicieli władz miasta, 
ale również swoją obecnością zaszczycił nas 
przewodniczący Krajowej Rady Związków 
i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz władze 
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woje-
wództwa Łódzkiego. Gościliśmy przyjaciół 
ze stowarzyszeń województwa łódzkiego, ale 
również z województw z całej Polski, m.in. 
z woj. wielkopolskiego, śląskiego i święto-
krzyskiego. Licznie przybyli również miesz-
kańcy miasta i gminy Łask.

Zarząd dziękuje wszystkim gościom za 
uświetnienie uroczystości. Swoją postawą 
i świetną zabawą pokazali, że można miło 
i przyjemnie spędzić czas na trzeźwo. Skła-
damy również serdeczne podziękowania wła-
dzom miasta za wsparcie i pomoc w organiza-
cji tegoż przedsięwzięcia. Szczególne uznanie 
należy się jednak członkom stowarzyszenia za 
trud, poświęcenie i zaangażowanie. Bez ich 
zaangażowania zorganizowanie jubileuszu nie 
byłoby możliwe.<

Włodzimierz Jurowski
prezes
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Co to są questy? To nieoznakowane szlaki turystyczne, którymi można wę-
drować, korzystając z ulotek lub aplikacji na urządzenia mobilne w systemie 
iOS oraz Android. Aplikacja jest innowacyjnym rozwiązaniem, wspierającym 
questing w tradycyjnej postaci. Aby przejść trasę wybranego questu należy wy-
drukować ze strony projektu: www.quiz.questing.pl, ulotkę lub pobrać bezpłat-
ną aplikację na telefon, na której wskazane jest miejsce rozpoczęcia trasy, a na 
końcu naszej wyprawy czeka ukryty... skarb. Warto również wspomnieć, że 
niektóre ścieżki questingowe można przemierzać nie tylko w języku polskim, 
bowiem zostały one przetłumaczone na 3 języki: angielski i niemiecki (quest 
samochodowy Ukryte młyny Grabi oraz czeski Śladami Braci Czeskich po 
Zelowie).

W zorganizowanej przez nas uroczystości uczestniczyli burmistrzowie 
oraz wójtowie gmin członkowskich LGD:
1.  Bronisław Węglewski – wójt gminy Buczek, a zarazem przewodniczący 

Rady LGD
2.  Janina Kosman – zastępca burmistrza Łasku
3.  Grażyna Maślanka-Olczyk – wójt gminy Dłutów
4.  Robert Jarzębak – wójt gminy Dobroń
5.  Jerzy Kotarski – wójt gminy Sędziejowice
6. Renata Szafrańska – wójt gminy Wodzierady
7. Bożena Zielińska – wójt gminy Drużbice.

Spotkanie zaszczycili również: Teresa Wesołowska – przewodnicząca 
Rady Powiatu Łaskiego oraz Tomasz Dronka - naczelnik Wydziału Turystyki, 
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Łódzkiego, członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
osoby zaangażowane w promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania w bieżą-
cym roku oraz przedstawiciele grup tworzących questy.

Przybyłych gości powitali - prezes Zarządu Anna Doliwa oraz wicepre-
zes Zarządu Ireneusz Omyła. Prezes Zarządu, zwróciła uwagę, że tegoroczne 
działania promocyjne nie byłyby tak skuteczne i widoczne, gdyby nie tak duże 
zaangażowanie i wsparcie osób zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu. Po-
dziękowała również wszystkim za włożoną pracę oraz poświęcenie prywatne-
go czasu.

Następnie goście spotkania wysłuchali prezentacji, podsumowującej dzia-
łania promocyjne zrealizowane w 2014 roku. W tym roku uczestniczyliśmy 
w  imprezach, takich jak: międzynarodowe targi turystyczne, warsztaty, świę-
ta dożynkowe oraz imprezy organizowane na obszarze gmin członkowskich 
LGD. Dolina Grabi miała również możliwość wzięcia udziału w konferencji 
prasowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkie-

Podsumowanie w LGd
W Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Dzikie Wino” w Wiewiórczynie, odbyło się (13 grudnia ubiegłego roku) uroczyste spotkanie 
podsumowujące działania promocyjne zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Rzeki Grabi” w 2014 roku. Tematem przewodnim 
spotkania były działania związane z promocją questingu, na którym LGD skupiła uwagę, starając się wypromować markę lokalną – tworząc nowy 
produkt turystyczny na naszym obszarze. Warto zaznaczyć, iż w ramach największego w Polsce projektu questingowego pn. „Questing umożliwi 
innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ”, powstało łącznie 35 tras questingowych na obszarze 32 gmin, co daje nam łącznie 112 km nieoznakowanych 
szlaków turystycznych na terenie naszego województwa, w tym 72 km na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi” (powiat łaski, pabianicki i bełchatowski).

go, na której zaprezentowana została oferta turystyczna Łódzkiego na 2014 
rok. O atrakcjach obszaru LGD, w tym również o naszych ścieżkach questin-
gowych, mogliśmy opowiedzieć także w programie „Kocham Łódzkie” i „Po-
wiatów Portret Własny – Gmina Buczek” w TVP3 Łódź.

 W prezentacji omówione zostały takie wydarzenia jak:
�	XX Targi Na Styku Kultur
�	Oferta turystyczna LGD na ITB w Berlinie (targi turystyczne)
�	Konferencja prasowa zorganizowana przez UM Województwa Łódzkiego
�	AGROTRAVEL
�	Nowa atrakcja turystyczna Łódzkiego, otwarcie 12 tras Questingowych na 
terenie LGD
�	O atrakcjach obszaru LGD w programie „Kocham Łódzkie” TVP Łódź
�	Jarmark Rękodzieła i Twórców Ludowych w Częstochowie
�	VI Jarmark Tumski w Płocku
�	XVIII Jarmark Łaski
�	Obchody 110. rocznicy urodzin Jana Sztaudyngera
�	XXV Dni Dobronia
�	Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego
�	JARMARK UNIEJOWSKI
�	II Festiwal Róż
�	Dożynki w Zelowie
�	Dożynki Gminne w Widawie
�	Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne w Zduńskiej Woli
�	Piknik Country w Dłutowie 2014
�	Dożynki Gminne w Hucisku (gm. Drużbice)
�	Dożynki gminno-parafialne w Marzeninie
�	Obchody światowego Dnia Turystyki 2014
�	TOUR SALON 2014 r.
�		Promocja Questów, podczas realizacji projektu „POLSKO – CZESKA INTE-

GRACJA” (projekt zrealizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Walewicach)
�	III Targi Prezentów Artystycznych STREFA HANDMADE.

Po przedstawieniu prezentacji prezes Zarządu Anna Doliwa wraz z wice-
prezesem Ireneuszem Omyła wręczyli podziękowania oraz specjalnie przygo-
towane na tę okazję kosze podarunkowe, w których znalazły się nasze wyjąt-
kowe lokalne produkty, m.in.:
�		Cydr Dobroński z firmy Jantoń (gmina Dobroń)
�		Piwo Żywe z firmy Koreb (gmina Łask)
�		Kwas Chlebowy, Ryszard Oleszczak EKO-NATURA s.c.  (gmina Łask)
�		Miód z Gospodarstwa Pasiecznego Pasieka z Tradycjami  

Tomasz Trzuskowski (gmina Sędziejowice)
�		Chleb żytni z żurawiną, PPUH Agnieszka Gajda- Sokołowska 
  (gmina Dłutów)
�		Dżem z truskawek, cukierki, lizak i torby promujące „Buczkowską Truskaw-

kę” (gmina Buczek)
�		Nalewka truskawkowa, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 

(gmina Buczek)
�		Woreczki z lawendą, Lawendowa Barć Pod Lasem (Chajczyny - gmina  

Zelów)
�	Jabłka.

Każdy z tych produktów jest wyjątkowy i pokazuje nasze bogactwo.
Podziękowania w pierwszej kolejności złożone zostały włodarzom naszych 

gmin członkowskich, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w ważnych dla nas 
i gmin świętach. W dalszej kolejności podziękowaliśmy osobom tworzącym 
questy, wszystkim twórcom ludowym, artystom, kołom gospodyń wiejskich, 
zespołom folklorystycznym, firmom oraz właścicielom gospodarstw pasiecz-
nych, którzy towarzyszyli nam podczas imprez. Podczas tej wyjątkowej chwili 
padło wiele miłych i ciepłych słów oraz życzeń od naszych gości.

Podziękowania otrzymali również nasi najbardziej aktywni questowicze – 
rodzina Grabarczyków oraz Anna Skarbczyńska, którzy przeszli i przejechali 
rowerami wszystkie 35 tras questingowych, zdobywając komplet odznak: po-
szukiwacza, tropiciela, odkrywcy i zdobywcy.<

Justyna Tarka
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Ogólna kwota dochodów budżetu gminy 
na 2015 rok wynosi 17.744.902 zł, z czego 
17.681.292 zł to dochody bieżące, natomiast 
kwotę 63.610 zł stanowią dochody majątkowe.

Dochody budżetu według ważniejszych 
źródeł:
- subwencje ogólne 7.638.791 zł
 z tego: 
 subwencja oświatowa 4.766.361 zł
 subwencja wyrównawcza 2.872.430 zł
-  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

zlecone 2.076.489 zł
-  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

własne 253.755 zł
-  udział we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 3.300.560 zł
-  udział we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych 10.000 zł
- podatek od nieruchomości 978.834 zł
- podatek rolny 672.584 zł
- podatek leśny 86.772 zł
- podatek od środków transportowych 228.832 zł
-  opłata za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi 547.351 zł
-  dochody realizowane przez Gminną Jednost-

kę Usług Komunalnych (dostarczanie ciepła, 
woda, ścieki, czynsze za mieszkania) 

1.216.600 zł.
Ogólna kwota wydatków budżetu gminy 

na 2015 rok wynosi 19.013.689 zł, w tym wy-
datki bieżące - 16.721.797 zł, natomiast wydat-
ki majątkowe (inwestycyjne) - 2.291.892 zł, co 
stanowi 12,05% wydatków ogółem. 

Wydatki gminy według rodzajów dzia-
łalności przedstawiają się następująco:

Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sędziejowice z 30 grudnia 
2014 r. Opracowano go w oparciu o różnorodne dokumenty.

Budżet gminy Sędziejowice
na rok 2015

Dział Nazwa Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 667.176

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę 708.280

600 Transport i łączność 2.223.709
700 Gospodarka mieszkaniowa 141.764
710 Działalność usługowa 76.000
750 Administracja publiczna 2.334.198

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

1.128

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 468.600

757 Obsługa długu publicznego 96.000
758 Różne rozliczenia 75.000
801 Oświata i wychowanie 6.879.834
851 Ochrona zdrowia 90.000
852 Pomoc społeczna 2.792.580

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 11.627

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 194.300

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 1.460.631

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 745.362

926 Kultura fizyczna 47.500

Wśród  zadań  inwestycyjnych  planowane  są  do
realizacji:

Wśród zadań inwestycyjnych planowane 
są do realizacji:

Nazwa Wartość
Przebudowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej w ul. Leśnej 
w Sędziejowicach

650.000

Modernizacja drogi wewnętrznej 
w miejscowości Dobra 3.500

Modernizacja drogi wewnętrznej 
w miejscowości Grabica 4.000

Przebudowa drogi gminnej nr 103055E
Kamostek-Sędziejowice-Kozuby 
na odcinku od km 0+000 do km 1+809

1.120.000

Przebudowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Podule 7.500

Zakup wiaty przystankowej 
w miejscowości Korczyska 5.000

Zakup samochodu osobowego 
w wersji oznakowanej 
dla KPP w Łasku

5.000

Modernizacja budynku OSP w Grabii 8.600
Termomodernizacja budynku 
OSP w Sobiepanach 28.000

Zakup samochodu pożarniczego 
dla OSP w Bilewie 230.000

Budowa przedszkola 
w Sędziejowicach 100.000

Przebudowa części pomieszczeń 
sanitarnych w budynku szkoły 
w Sędziejowicach

76.870

Wyznaczenie miejskiego obszaru 
funkcjonalnego o charakterze 
transportowo-przemysłowym 
na terenie powiatu zduńskowolskiego 
i powiatu łaskiego wokół węzła drogi 
ekspresowej S8 Zduńska Wola 
Karsznice oraz magistrali kolejowej 
Śląsk-Porty

11.622

Przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Kustrzycach 11.100

Utwardzenie placu przed świetlicą 
wiejską w Osinach 7.700

Zadaszenie sceny na boisku szkolnym 
w Marzeninie 23.000

            Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany  deficyt  budżetu  w  wysokości  1.268.787  zł,
który  zostanie  pokryty  przychodami  z  zaciągniętych
kredytów  i  pożyczek.  Łącznie  planowane  przychody
(kredyty i  pożyczki)  wynoszą  1.990.287 zł,  zaś  rozchody
(spłaty rat kredytów i pożyczek) - 721.500 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się wydatki na
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w łącznej wysokości 327.300,13 zł.
            Projekt budżetu gminy Sędziejowice na rok 2015
uzyskał pozytywne opinie Rady Gminy Sędziejowice oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

                                                                                               
Grzegorz Dębkowski 

Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetu w wysoko-
ści 1.268.787 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Łącznie planowane przychody (kredyty i po-
życzki) wynoszą 1.990.287 zł, zaś rozchody 
(spłaty rat kredytów i pożyczek) - 721.500 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się 
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego w łącznej wysoko-
ści 327.300,13 zł.

Projekt budżetu gminy Sędziejowice na rok 
2015 uzyskał pozytywne opinie Rady Gminy 
Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi.< Grzegorz Dębkowski 

skarbnik gminy 

W 10. rocznicę śmierci Jerzego Groszanga 
wójt Gminy Sędziejowice – Jerzy Kotarski 
wraz z przyjacielem nieżyjącego artysty 
– Januszem Sikorą, Gminną Biblioteką 
Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury postanowili złożyć hołd artyście, 
organizując I moratorium w sztuce. 

W przygotowanie uroczystości, która 
odbyła się 18 grudnia 2014 r. w sali GOK, 
zaangażowała się TVP O/Łódź, a także przy-
jaciele Groszanga: Marian Jagodziński, 
Michał Fajbusiewicz, Liliana Groszang 
(siostra malarza) oraz inni wybitni goście. 
Relację ze spotkania można znaleźć na stro-
nie internetowej gminy i biblioteki, nato-
miast reportaż TVP Łódź znajduje się pod 
adresem http://lodz.tvp.pl/18228358/mora-
torium-jerzy-gryszang

Jerzy Rene Groszang (ur. 29.I.1929 r. 
w Hayange we Francji, zm. 17.XII.2004 r. 
w Dębowej Górze) to wybitny artysta, ma-
larz, poeta, architekt, filmowiec, scenarzysta, 
człowiek związany z teatrem. Akwarelami 
namalował wiele obrazów przedstawiają-
cych sceny z codziennego życia. Uczestni-
czył w tworzeniu scenografii w trzydziestu 
czterech polskich filmach dla dzieci i dla 
dorosłych, m.in. Barwy walki, Pan Wołody-
jowski, Doktor Ewa, Porcelana w składzie 
słonia, Janka. 

W sędziejowickiej bibliotece czytelnicy 
mogą zapoznać się z tomikiem jego wierszy 
„Spowiedź spóźniona”. Wypada też wiedzieć, 
iż w gminie Sędziejowice znajdują się trzy 
domy, zaprojektowane przez Groszanga.<

Beata Magdziak 
Zdjęcia: Zbigniew Goździk, 

Karina Miśkiewicz

i moraTorium 
w Sztuce
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Ważnym wydarzeniem było wystąpienie 
dr hab. prof. Akademii Obrony Narodowej An-
drzeja Krzysztofa Kunerta, sekretarza Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

W czasie spotkania nastąpiło dokonane 
przez wojewodę Jolantę Chełmińską wręczenie 
wójtowi Jerzemu Kotarskiemu podziękowania 
za sprawowanie opieki nad obiektami cmentar-
nictwa wojennego, miejscami walk i męczeń-

Uznanie za opiekę 
nad miejscami pamięci narodowej
Na zaproszenie Andrzeja Cewińskiego - sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi r. wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski jako jeden 
z nielicznych przedstawicieli samorządów gminnych województwa łódzkiego, uczestniczył 
w jego posiedzeniu zorganizowanym 12 grudnia 2014 roku. Podczas spotkania podsumowano 
działania w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w kontekście 
rozliczenia z dotacji z budżetu wojewody łódzkiego przyznanych samorządom w 2014 r. 
Omówiono także projekt planu zamierzeń w zakresie remontów cmentarnictwa wojennego 
z wykorzystaniem dotacji wojewody na 2015 rok. 

stwa oraz upamiętnianie związanych z tymi 
miejscami faktów, wydarzeń i postaci.

W 2014 r. w 75. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej odnowiono mogiłę na kwaterze 
wojennej cmentarza parafialnego w Grabnie, 
w której spoczywa 16 żołnierzy Wojska Pol-
skiego poległych w dniach 4 i 5 września 1939 r. 
w bitwie o Józefów, Patoki i Rogóźno oraz 
w walkach w okolicach Grabna i Strońska. Re-

mont wartości 35.500 zł zrealizowano ze środ-
ków budżetu gminy w kwocie 15.500 zł przy 
wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie w wysoko-
ści 10.000 zł oraz dotacji wojewody łódzkiego 
w kwocie 10.000 zł.

Z kolei w 2013 r. w ramach obchodów 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego wybudo-
wano pomnik powstańców 1863 r. na cmenta-
rzu parafialnym w Sędziejowicach, za kwotę 
24.000 zł przy wsparciu finansowym ROPWiM 
w Warszawie wysokości 5.000 zł oraz dotacji 
wojewody łódzkiego w wysokości 10.000 zł.

Podczas uroczystości rocznicowych Zło-
tym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej uhonorowano wójta gminy Jerzego 
Kotarskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Sędziejowicach. 

W 2015 r. gmina Sędziejowice zamierza 
wyremontować mogiłę żołnierzy z II wojny 
światowej na cmentarzu parafialnym w Marze-
ninie, na którą złożono już stosowny wniosek. 
Przewidywany koszt wyniesie ok.15.000 zł.<

M. Potasiak

- Już od wczesnych godzin porannych zawodnicy rozgrywali swoje 
mecze w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Gra toczyła 
się jednocześnie w dwóch grupach, z których najlepsze cztery drużyny 
przechodziły do fazy pucharowej – tłumaczy Sławomir Sobala, pomysło-
dawca i główny organizator turnieju.

Pierwsza faza turnieju polegała na rywalizacji w dwóch, wcześniej 
rozlosowanych grupach. W grupie A znalazły się zespoły: Dobre Chło-
paki, Galacticos, Sobiepany, OSP Sędziejowice, Reno-Kell Lichawa oraz 
OSP Brzeski. Natomiast w grupie B rywalizowały ze sobą: OSP Siedlce, 
Sparta Grabia, Colorfield Pruszków, OldBoys Sędziejowice, Kranik Team 
Kozuby oraz występujący gościnnie zespół Urzędu Marszałkowskiego 
z wicemarszałkiem województwa Dariuszem Klimczakiem w składzie.

- Każda z drużyn miała do rozegrania pięć spotkań w fazie grupowej. 
Najlepsze cztery ekipy z obu grup otrzymywały awans do ćwierćfinałów 
– tłumaczy Dariusz Cieślak, współorganizator zawodów.

W rezultacie, w grupie A bezkonkurencyjny okazał się zespół „Galac-
ticos”, razem z którym do następnej fazy przeszły ekipy: Dobre Chłopaki, 

I nOWOROcZny tURnIEj PIŁKI nOżnEj
Drużyna Urzędu Marszałkowskiego zwyciężyła w I Noworocznym 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice. W finale, 
po serii rzutów karnych goście pokonali ekipę Reno-Kell Lichawa.

Reno-Kell Lichawa oraz OSP Sędziejowice. W drugiej grupie zwycię-
żyła ekipa OldBoys Sędziejowice, a tuż za nią znaleźli się: Colorfield 
Pruszków, Urząd Marszałkowski oraz OSP Siedlce.

Emocjonująca faza ćwierćfinałowa przyniosła kilka niespodzianek 
i w parach półfinałowych naprzeciw siebie stanęli OldBoys Sędziejowice 
i Urząd Marszałkowski oraz Reno-Kell Lichawa i Galacticos.

- W pierwszym półfinale po bardzo wyrównanym pojedynku Urząd 
Marszałkowski pokonał OldBoysów 1:0, natomiast w drugim, ekipa Re-
no-Kell Lichawa zrewanżowała się młodym piłkarzom z Galacticos wy-
grywając 2:0 i weszła do wielkiego finału – mówi Robert Krankowski, 
współorganizator i jeden ze sponsorów turnieju.

W meczu o 3. miejsce, w małych derbach Sędziejowic, Galacticos 
rozbili wyraźnie zmęczonych już Old-Boys-ów aż 4:0.

Bardzo dramatyczny i emocjonujący przebieg miał finał. Regulami-
nowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia. Nie przyniosła go również 
seria, pierwszych trzech rzutów karnych. Dopiero przy piątym podej-
ściu goście wykorzystali potknięcie rywali. Pokonując bramkarza Re-
no-Kell Lichawa zapewnili sobie zwycięstwo w I Turnieju Noworocz-
nym.

Po finale odbyło się oficjalne podsumowanie turnieju. Puchary dla 
najlepszych drużyn ufundował i wręczył wójt gminy Sędziejowice Jerzy 
Kotarski, wspólnie z dyrektorem ZSR w Sędziejowicach Pawłem Kału-
dą. Drużyny otrzymały też nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę 
OVER GROUP oraz powiat łaski i Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego.

Uhonorowano najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju. Statu-
etkę dla najlepszego zawodnika ufundowaną przez przewodniczącego 
Rady Gminy Sędziejowice Dariusza Cieślaka otrzymał Błażej Waga 
z ekipy Galacticos. Natomiast tytuł najlepszego bramkarza oraz pa-
miątkową statuetkę ufundowaną przez Roberta Krankowskiego otrzy-
mał Zbigniew Płóciennik z Reno-Kell Lichawa. Wszystkie potyczki 
turniejowe bacznie obserwowali kibice, którzy tego dnia chętnie od-
wiedzali halę w ZSR w Sędziejowicach.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy organizacji turnieju. Bez tych ludzi, firm czy instytu-
cji zawody nie odbyłyby się. Podziękowania kierują przede wszystkim 
do: firmy OVER GROUP, drukarni Colorfields, sklepu wielobranżowe-
go KRANIK, firmy Reno-Kell, firmy AZ INSTAL, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego, starosty łaskiego, wójta gminy 
Sędziejowice oraz dyrektora ZSR w Sędziejowicach.<

(DC)
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Ferie pełne atrakcji

W I D A W A

W tym roku grano dla podtrzymania 
wysokich standardów leczenia dzieci na 

oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycz-
nej seniorów. Za zebrane środki fundacja zamierza kupić specjalistyczny 
sprzęt dla placówek zajmujących się leczeniem zarówno tych najmłod-
szych, jak i najstarszych.

Ta wyjątkowa orkiestra zagrała w Widawie już po raz XV i podob-
nie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku cała gmina udowodniła,  
że zbierając na tak szczytny cel, na mieszkańców zawsze można liczyć. 
Jak corocznie, największym zaangażowaniem wykazali się młodzi lu-
dzie, uznający WOŚP i głoszone przez nią hasła za coś bliskiego każde-
mu z nich, z czym warto, a nawet trzeba się utożsamiać.

 „Sercem” widawskiego finału WOŚP był, jak zawsze, Gminny Ośro-
dek Kultury, cały barwnie przyozdobiony kolorowymi wiatrakami, będą-
cymi tegorocznym motywem graficznym WOŚP. Na tamtejszej scenie 
od godz. 15 odbywały się występy dzieci, młodzieży i dorosłych, kon-
kursy oraz licytacje ofiarowanych przedmiotów. Prawdziwą furorę wśród 
publiczności i ogromny aplauz wywołał występ działającej przy GOK 
amatorskiej grupy teatralnej „Tacy Sami”, która wcielając się w role sa-
natoryjnych kuracjuszy, swym występem „Na deptaku w Ciechocinku” 
podbiła serca publiczności do tego stopnia, ze nawet po bisach nie mogła 
opuścić sceny. 

Cały GOK od samego początku dosłownie pękał w szwach, wszyscy 
bawili się wyśmienicie, jednocześnie nie szczędząc grosza do puszek. 
Odbyło się wiele licytacji, był kącik piękności, loteria fantowa oraz or-
kiestrowa kawiarenka, gdzie można było zakupić „coś na ząb” czy napić 
się kawy lub herbaty.

Szefem sztabu i koordynatorem wszystkich działań była jak zwy-
kle niezawodna - Joanna Kubiak. W tegorocznym 23 widawskim finale 

WIdAWA pOKAZAŁA SeRCe 
Gra niezmordowanie już 23 lata, powodując niezwykły, narodowy zryw.  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, bo o niej mowa, 
potwierdza też bezustannie, że warto pomagać innym.

WOŚP kwestowało 12 wolontariuszy. Łącznie zebrano 9 902,12 złotych. 
Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy gminy nie zawodzą i że dosko-
nale rozumieją przesłanie niesione przez WOŚP, a młodzież wspaniale 
spełniła się w roli kwestujących wolontariuszy. Na dużą wdzięczność 
zasługują rodzice, liczni sponsorzy, szkoły, samorząd gminny oraz GOK, 
wnoszący ogromny wkład w organizację całego przedsięwzięcia, bez 
pracy i zaangażowania których, to wszystko nie byłoby możliwe. 

Tradycyjne zakończenie widawskiego finału nastąpiło ok. godz. 20, 
kiedy to odśpiewano hymn widawskiego finału, pokrojono i podzielo-
no piękne okolicznościowe torty ufundowane przez miejscowe cukiernie 
i zapalono „światełko do nieba” nie milknącej od 23 lat Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.< Anna Krześniak

Dzieci w wieku 2-12 lat, które nigdzie nie 
wyjadą, zapraszamy w dniach 9-10 lutego na re-
kreacyjny plac zabaw, zorganizowany w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Widawie. Specjalnie 
dla najmłodszych przygotowanych zostanie wiele 
atrakcji: dmuchane budowle, chiński basen, zjeż-
dżalnie itp. Wstęp na plac zabaw jest bezpłatny. 
Tego rodzaju zabawy ruchowe z pewnością po-
prawią samopoczucie, a przy tym gwarantowana 
jest stuprocentowa rozrywka. 

Wiele atrakcji na okres ferii zapewnia także 
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie. Szczegóły 
na www.widawa.pl.<

Anna Krześniak

Dla dzieci do lat 16, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych 
jest w pełnym zakresie ubezpieczone w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę 
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podczas lutowych ferii zorganizowany 
zostanie (5-14 lutego) wypoczynek zimowy w ośrodku kolonijnym w Murzasichle. 
Ośrodek położony jest 7 km od Zakopanego, wśród malowniczych Tatr. W programie 
wiele atrakcji, m.in. wycieczki, ogniska, dyskoteki, kuligi. Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwać będzie profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw. Wypoczynek 
współfinansowany jest przez KRUS i gminę Widawa. Dodatkowo gmina zapewnia 
bezpłatny transport uczestników w obie strony.
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Choć przegląd zorganizowano po raz 
pierwszy, liczba uczestników i zainteresowa-
nie społeczne przeszły najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. W prawie dwugodzinnym 
kolędowaniu udział wzięło czterech solistów 
i trzy zespoły. Jako soliści wystąpili: Antoni 
Kaźmierski, Michalina Cynarska, Magdalena 
Rusiniak, która śpiewając kolędę, jednocześnie 
wykonywała ją w języku migowym, zaś naj-
młodszą solistką była urocza 3,5-letnia Hania 
Krawczyńska. W przeglądzie wystąpiły tak-
że dzieci ze szkoły podstawowej w Chociwiu 
i Ochlach oraz młodzież z widawskiej Scholi.

Uczestnicy oprócz gromkich braw otrzy-
mali słodkie upominki oraz pamiątkowe dy-
plomy. Widawskie kolędowanie tak wszystkim 
przypadło do gustu, że organizatorzy zapewnili 
o tym, iż stanie się ono cykliczną imprezą orga-
nizowaną na znacznie szerszą skalę.<

Anna Krześniak

WidaWSkie kolędowanie 
Pod takim hasłem w poświąteczną niedzielę 28 grudnia ubiegłego roku w kościele parafialnym w Widawie odbył się pierwszy 
widawski przegląd kolęd. Jego organizatorami byli: wójt gminy, Rada Gminy, proboszcz parafii Widawa oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Widawie. Udział w nim wzięło około pięćdziesięciu uczestników - dzieci i młodzieży z gminy Widawa.

Wieloletnim, stałym elementem przedświątecznego kalendarza jest 
organizowanie spotkania wigilijnego, na którym spotykają się przedsta-
wiciele samorządu i ludzie, którym bliskie jest dobro gminy. To przygo-

życZEnIA na noWy rok
Wprawdzie święta Bożego Narodzenia dawno już minęły, a większość z nas nawet już o nich zapomniała, to jednak warto 
wrócić na chwilę wspomnieniami do tego, co działo się w gorącym, przedświątecznym okresie w gminie Widawa. 

towane z dużym rozmachem spotkanie odbyło się w piątkowe popołu-
dnie 19 grudnia, a widawska strażnica OSP, w której było zorganizowa-
ne, dosłownie pękała w szwach.

Gospodarzami uroczystości byli: wójt gminy Widawa - Michał 
Włodarczyk oraz przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Bruzda. 
Oprawę artystyczną uroczystości pod okiem Beaty Czapińskiej przy-
gotowała młodzież z widawskiego gimnazjum. Spotkanie rozpoczął 
wójt, witając zaproszonych gości i dziękując za przybycie. Życzenia 
zebranym składali także przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego - 
Teresa Wesołowska oraz proboszcz widawskiej parafii - ks. Jarosław 
Leśniak. 

Przy choince i kolędzie, łamiąc się opłatkiem goście składali sobie 
życzenia, po czym wspólnie zasiedli do stołu, by skosztować tradycyj-
nych potraw wigilijnych, przygotowanych przez pracowników Urzędu 
Gminy Widawa oraz jednostek gminnych.<

Anna Krześniak
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Oczywiście nie wolno zapominać,  
że wraz z tą wolnością pojawiały się zjawi-
ska nie akceptowane przez wielu rodaków. 
Także w Łasku, gdzie mimo terroru oku-
panta charakterystycznego dla tych ziem 
rozwijał się ruch oporu. Wielu jego żołnie-
rzy wyobrażało sobie wówczas inną Polskę. 
To rozczarowanie było źródłem wielu dra-
matów i tragedii.

*    *    *
 
Było to 10 stycznia 1945 roku – wspo-

mina mieszkanka Łasku Irena Drozd. - Już 
od kilku dni wyczuwało się niepokój wśród 
miejscowych Niemców. Wielu z nich z nie-
pokojem wsłuchiwało się w wieści docie-
rające ze wschodu, inni szykowali się do 
ucieczki. Rodzina niemiecka, u której by-
łam zatrudniona, pakowała się i szykowała 
do wyjazdu.

I nadszedł dzień 19 stycznia. Niemcy 
w popłochu uciekali z miasta. Na ulicach 
Łasku panował bałagan, liczne furmanki 
załadowane dobytkiem i pojazdy wojskowe 
w nieładzie przeciskały się uliczkami mia-
sta. Niemcy już nie byli tak pewni siebie jak 
wcześniej, zniknęła gdzieś ich buta. Widać 
było, że chcą szybko wydostać się z Polski, 
że boją się Rosjan.

Dzień przed wkroczeniem wojsk so-
wieckich nasze miasto zostało zbombardo-
wane. Zginęli ludzie - byli wśród nich zna-
jomi.

Bomby spadły koło dużego kościoła 
i na dużym rynku. Zburzone zostały budyn-
ki, na których miejscu wzniesiono potem 
supersam. Z okolicznych lasów zwożono 
rozbrojonych żołnierzy niemieckich, którzy 
nie zdążyli uciec na zachód. Byli wystra-
szeni, niepewni swego losu, wygłodniali, 
brudni. Niczym nie przypominali dawnych 
panów życia i śmierci.

Po kilkunastu dniach wkroczyło wojsko 
polskie. Tej radości nie da się opisać – to 
trzeba było przeżyć! Mieszkańcy Łasku wi-
tali ich z radością, ze łzami w oczach. Po 
latach okupacji i zbrodni polscy żołnierze 
symbolizowali odrodzoną ojczyznę i wol-
ność. Dwóch żołnierzy nocowało u nas 
w domu. Jeden z nich wpisał się do mojego 

W styczniu 1945 roku, 70 lat temu
ŁASK ODZySKAŁ WOLnOść
Dziś niektórzy wolą mówić nie o wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, a raczej o tym, że wówczas 
nasz kraj znalazł się w niewoli sowieckiej. Rzeczywistość była wtedy skomplikowana, ale nikt nie myślał 
o okupacji ZSRR. Mieszkańcy miast i wsi, dla których w styczniu 1945 roku, w miarę posuwania się na 
zachód wojsk radzieckich i polskich, kończyła się wojna – cieszyli się z tego faktu. Czy ktoś chce, czy też 
nie – dla więźniów Majdanka i innych miejsc kaźni, a także mieszkańców Łodzi, Piotrkowa czy Łasku 
armia radziecka przynosiła wówczas upragnioną wolność.

Na 

Odnowienie sztandaru OSP
Osiemdziesiąt lat temu na placu przed strażacką wspinalnią znajdującą się 

przy ul. Narutowicza, odbyła się nietypowa uroczystość. W obecności straża-
ków i gospodarzy miasta poświęcono odnowiony sztandar łaskiej OSP. Odno-
wienie symbolu straży odbyło się dzięki inicjatywie Anny Gałąskowej, żony in-
żyniera Teodora Gałąski, ówczesnego prezesa łaskiej OSP (1881-1940). Uro-
czystość miała podniosły charakter, była elementem integrującym społeczność 
miasta ze strażakami.

Wspomniany inż. T. Gałąska w maju następnego roku pożegnał Łask, gdyż 
przeprowadził się do Łęczycy, a w 1940 roku został zamordowany przez Ro-
sjan. Jego żona Anna zmarła w 1946 roku.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów łaskiej OSP.<
(Saw)

pamiętnika. Do dziś wspominam opowia-
dania Bolesława o trudach wojny, walkach 
frontowych. Z listów Bolesława wiem, że 
dotarł do Berlina i tam został ranny. 

Po krótkim okresie otrzymałam wiado-
mość od jego kolegi, że zmarł na skutek od-
niesionych ran.

Z odzyskanej wolności cieszyliśmy się 
bezgranicznie. No i powołano tymczasowe 
władze miasta. Wolna Polska była dla nas 
czymś oczywistym Wspomnienie wyzwo-
lenia spod okupacji hitlerowskiej – mimo 
upływu 70 lat jest wciąż żywe i wzruszają-
ce.<
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Od dobosza do drugiej „Grabi 59” (2)
Z Łasku przenieśliśmy tylko nazwę grupy. Nie mieliśmy w niej oficjalnych funkcji. Iwanicki 
był niepisanym szefem i scenografem, także autorem tekstów. Ja – reżyserem i wykonawcą, 
również piszącym teksty Melodie do nich tworzył 18-letni wówczas, grający na kilku 
instrumentach Romuald Kardzis. On też zajmował się w zespole stroną wokalno-muzyczną. 
Mimo młodego wieku miał już na swym koncie wyróżnienia na festiwalach w Opolu i Zielonej 
Górze, śpiewając urokliwie przy własnym akompaniamencie gitarowym. Byłem świadkiem 
tych wypraw i występów Romka. A próby odbywały się na werandzie mojego mieszkania, 
blisko rzeki, przy końcu ówczesnej ulicy Warszawskiej w Kolumnie.

c.d. nastąpi
Rafał Orlewski

Na którejś z tych prób pojawił się Ja-
nek Janiszewski i po paru dniach oznajmił 
w „Dzienniku Łódzkim”, że „Grabia 59” żyje 
i działa, tyle że w nowej formule. Potem opi-
sał tę próbę w  swej książce wydanej w Ło-
dzi. Do współpracy tekstowej włączył się też  
dr Ryszard Kubiak – już wtedy piszący wier-
sze, ale ich nie publikujący. W zespole śpie-
wały trzy dziewczyny, uczennice szkół pa-
bianickich – Wiga, Ela i Anka. Zaś chłopcy: 
Sławek Wnukowicz, Heniek Korona, Staszek 
i Grzegorz Kruszyńscy, R. Kardzis – grali 
w skeczach, scenkach lirycznych i satyrycz-
nych, recytowali. W śpiewaniu solo lub w du-
ecie prym wiedli Wiga i Romek.

Rafał Orlewski i Eugeniusz Iwanicki 
na scenie ŁDK podczas jubileuszu

50-lecia „Grabi 59”

Ryszard Kubiak, lekarz, społecznik i poeta, 
zmarł 18 listopada ubiegłego roku. Spoczął 

na cmentarzu w Kolumnie, z którą był  
związany od lat sześćdziesiątych XX wieku

Spektakl to w I części składanka, w II – in-
scenizacja krótkiej farsy E. Iwanickiego „Bal nie 
z tej ziemi”, która dała tytuł całemu występowi. 
Realność mieszała się w tej farsie z surreali-
zmem. Grałem w niej rolę diabła, w stosownym 
kostiumie: czarnym, z naszytymi nań, błyszczą-
cymi wstążkami, które imitowały szkielet. Przy 
odpowiednim oświetleniu widownia naprawdę 
widziała nie postać szatana, lecz sam kościotrup. 
Jeden z występów miał miejsce w świetlicy po-
łożonej blisko stacji PKP w Kolumnie. Sala nie-
duża, więc tym bardziej zatłoczona. Pamiętam, 
że gdy wyskakiwałem zza bocznej zasłonki na 
scenę, z przerażającym diabelskim śmiechem, 
cała siedząca publiczność wygięła się odrucho-
wo do tyłu, z przestrachem na twarzach.

Na kolejny występ w tejże świetlicy przyje-
chała z Pabianic wraz z wychowawczynią klasa, 
w której uczyła się Wiga. Około 30 dziewcząt 
przyjęło obie części przedstawienia owacyjnie, 
a pani profesor publicznie pogratulowała Widze 
za solowe piosenki i wręczyła jej kwiaty.

Napisałem scenariusz następnego spektaklu 
pt. „Spacerkiem po Kolumnie”. Jego treść była 
i liryczna, i satyryczna. Akcenty krytyczne wzię-
ły się z anomaliów codzienności w Kolumnie. 
Tym razem zadanie było trudniejsze, bo otrzy-
maliśmy zgodę na występ w sali kina „Leśne”, 
a to już kilkaset miejsc siedzących dla publicz-
ności. Sala wypełniła się tak, że ich zabrakło! 
Scenki, skecze, monologi i piosenki wywołały 
aplauz widzów, którzy łatwo odczytywali zda-
rzenia z rzeczywistości, choć ze sceny nie padło 
żadne nazwisko. Ale gdy np. Heniek K. mówił 
i pokazywał buńczuczność „wychowanka go-
spody”, od razu odczytywano w tym kpinę z pi-
jaczków i nieudolnych milicjantów. Albo gdy 
potężnej postury Sławek W. opowiadał wier-
szem o nadrzecznym barze znanym powszech-
nie jako „Bar pod bykiem”, widownia huczała 
śmiechem. Ludzie znali to przecież z obserwacji 
codziennych, a pokazane na scenie w dowcip-
nym słowie i geście wyzwalało nie tylko śmiech, 
ale też uznanie za trafność scenicznych drwinek 
i kpinek. Natomiast za piosenki liryczne i saty-
ryczne, z tekstami do znanych melodii, zasłużo-
ne brawa zbierał Romek Kardzis.

Niewiele jednak brakowało, aby premiera 
tego widowiska się nie odbyła. Każdy występ 
publiczny musiał mieć zgodę cenzury. Poje-
chałem do Łasku z kompletem materiałów 
stanowiących treść przedstawienia – z wyka-
zem tekstów, także tych znanych z radia, na-
zwisk autorów i wykonawców. Cenzor kazał 
mi poczekać na korytarzu i wziął się za lektu-
rę plików papierów, które przywiozłem. Może 
po godzinie wezwał mnie, co już odczułem 
jako ulgę, że nie każe mi przyjść za tydzień…

- Ten tekst nie przejdzie – wskazał na tekst 
o wychowanku gospody.

- Co tu jest źle – próbuję tłumaczyć. – Nie 
mogę go wyrzucić, to jest logiczny ciąg spek-
taklu…

 - No, ten wers: „Pięść mam, co prawda, 
robotniczą…” To źle mówi o klasie robotni-
czej!

Zatkało mnie. Całą Kolumna zna datę wy-
stępu, wiszą rozlepiane piękne, bo odręczne 
wykonane afisze Gienka, ludzie się szykują… 
I nagle mnie olśniło:

- Dobra – mówię - a jeśli tę „robotniczą” 
zamienię na „roboczą”? 

- No tak, tak może być – zgodził się ła-
skawie cenzor i na podaniu o zgodę na występ 
postawił dwie pieczątki. Pod drugą się pod-
pisał. Kto dziś w tę scenkę uwierzy? A ja jej 
doświadczyłem. Był to rok 1960 lub 1961.

Publiczność przyjęła występ emocjonal-
nie i nagrodziła owacją. Lecz niebawem mu-
sieliśmy zrezygnować z artystycznych zapę-
dów pro publico bono, choć już rozpoczęli-
śmy próby do następnego spektaklu. Oto kilka 
ważnych osób z Kolumny poczuło się urażo-
nych i skutecznie podszepnęło w powiecie, że 
podrywamy im autorytet i – o zgrozo! – sieje-
my nieprawomyślny ferment. Na dywanik ni-
kogo nie wezwano, ale są perfidniejsze formy 
i metody, np. zaszczuwanie, robienie komuś 
„gęby”… Nie tylko w Kolumnie zabulgotały 
wymyślone plotki, szemrane na zasadzie „lu-
dzie gadają”. Idziesz i słyszysz rechot, kłu-
ją cię lekceważące uśmieszki, zdarzają się 
z głupia frant zaczepki, a w łaskiej komendzie 
MO pęcznieje teczka donosów. Sprawdzają 
te „życzliwości” u miejscowego szefa poste-
runku, ale ten zdecydowanie z nich ironizu-
je. „Odczepcie się, znam chłopaka, ślą wam 
bzdury!”. Dowiaduję się o tym dużo później. 
Cóż, nie tyle łaska pańska, co łaska prostacka 
na pstrym koniu jeździ.<
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Jak Kolumna stała się ogrodem (2)
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Antoni Jawornicki z córką 
podczas wypoczynku nad morzem

Ideą miast-ogrodów zainteresował się tak-
że Janusz Szweycer, właściciel dóbr łaskich, 
który uzyskał od władz pozwolenie na stworze-
nie w części lasu osady letniskowej. Szweycer 
otaczał się wieloma światłymi ludźmi, np. ple-
nipotentem Wacławem Dąbrowskim i nadle-
śniczym Piotrem Suskim (absolwent Wydziału 
Leśnictwa Uniwersytetu w Grenoble), śledził 
też trendy w urbanistyce oraz architekturze 
i skłonny był sięgnąć do nowatorskich rozwią-
zań. Doświadczenia Anglików działały na jego 
wyobraźnię. Zlecił więc znanemu już wówczas 
z nowatorskich projektów Jawornickiemu wy-
konanie planu parcelacji, wzorowanego wła-
śnie na idei Ebenezera Howarda. Stąd w pro-
jekcie polskiego architekta i urbanisty (1925 r.) 
szerokie aleje, promieniście odchodzące, tere-
ny pod budowę priorytetowych obiektów uży-
teczności publicznej (kościół, szkoła, stacja 
PKP, poczta, targowisko). W ciągu następnych 

dwóch lat łaski geometra, inż. Tadeusz Radzik 
podzielił pierwsze fragmenty lasu, rozpoczy-
nając tym sposobem dzieje osady letniskowej. 

Ten pierwszy fragment – jak pisze Mag-
dalena Baranowska w artykule „Rozwój histo-
ryczny podłódzkich miast-ogrodów na przy-
kładzie Miasta –Lasu Kolumny” – koncentro-
wał się na terenach wokół przyszłej stacji ko-
lejowej, od której promieniście rozchodziły się 
trzy ulice: Lubelska, Piotrkowska i Wileńska, 
inne ulice kończyły się na torowisku (Łano-
wa, Gdańska). Wszystkie arterie łączyły ulice 
obwodowe. Na wydzielonych działkach stanąć 
miał m.in. kościół, szkoła, poczta i elektrow-
nia.

Antoni Jawornicki z wielkim zainteresowaniem śledził to wszystko, co działo się wokół miast-ogrodów. Po pierwszej wojnie 
światowej zaobserwował powrót do tej idei. Miało to ścisły związek z trudną sytuacją gospodarczą kraju, a szczególnie wielkich 
miast przemysłowych, takich jak Łódź czy Warszawa. W stolicy sprawa była wyjątkowo aktualna, wszak już przed I wojną 
światową poczyniono pewne kroki i na deskach projektantów narodziła się Podkowa Leśna. W latach dwudziestych Jawornicki 
postanowił kontynuować przerwane z powodu wojny prace projektowe, wzbogacając je o nowe doświadczenia.

„Cyganka” to teren na północ od torów, tu 
zaplanowano luksusowe wille (dziś teren mię-
dzy ul. Brzeźną, Błękitną i Torową). Kolejny 
obszar sukcesywnie przeprowadzanej parcela-
cji objął las na południe od drogi Łask – Łódź. 
Tu centrum znajdowało w miejscu ronda zwa-
nego dziś Placem Gwiaździstym. Łączne te 
trzy obszary miały powierzchnię 113 ha. Na 
tym terenie wydzielono 485 działek i we wrze-
śniu 1929 roku rozpoczęła się ich sprzedaż.

Akcji parcelacji i sprzedaży działek towa-
rzyszyła intensywna działalność reklamowa. 
Na łamach prasy, głównie łódzkiej, promowa-
no Kolumnę i jej walory. Bliskość Łodzi i Pa-
bianic sprawiła, że działkami interesowali się 
przede wszystkim mieszkańcy tych miejsco-
wości, głównie żydowscy i niemieccy fabry-
kanci, przemysłowcy, urzędnicy, kupcy. Wiele 
działek kupowali oni od Polaków, którzy byli 
pierwszymi nabywcami działek. Jak twierdzi 

wspomniana M. Ba-
ranowska, łodzianie 
stanowili 65 proc. wła-
ścicieli, pabianicza-
nie - ponad 20 proc., 
a mieszkańcy Łasku 
- nieco ponad 8 proc. 
Działki można było 
nabywać na raty, za  
1 m. kw. Trzeba było 
zapłacić od 0,50 do 3 zł. 
Nabywcy zobowiązani 
byli do przestrzegania 
specjalnego regulami-
nu, np. zakazującego 
wycinki więcej niż  
1/ 3 drzewostanu.

Jak wynika z re-
lacji wielu właści-
cieli działek, byli oni 
na ogół zadowoleni 
z koncepcji miasta-

-ogrodu, imponowały im rozwiązania urbani-
styczne i postęp prac przy budowie infrastruk-
tury. A ta ostatnia odnotowywała przyspiesze-
nie wraz z powstaniem w 1929 roku Towarzy-
stwa Miłośników Miasta - Las Kolumna. Dwa 
lata później odnotowano już 200 domów i 20 
pensjonatów, w których jednorazowo mogło 
wypoczywać 5-7 tys. osób.

Ówczesna prasa rozpisywała się o Kolum-
nie, która stawała się swoistym podłódzkim ku-
rortem, ulubionym szczególnie przez ludność 
żydowską. Właśnie dla niej powstała tu skrom-
na synagoga, a także specjalne kuchnie serwują-
ce koszerne potrawy. Atrakcyjność miejscowo-
ści podnosił przystanek kolejowy zbudowany 

w 1930 roku, zelektryfikowanie miejscowości 
w 1936 r., a także wiele atrakcji przygotowanych 
z myślą o letnikach. Imponująco prezentowało 
się wiele drewnianych, obszernych obiektów 
willowych wznoszonych z myślą o letnikach. Te 
budowane w tzw. stylu szwajcarskim domy mia-
ły spadziste dachy, liczne atrakcyjne wieżyczki 
i przybudówki, a także dużo okien. Drewniane 
werandy, liczne tarasy, osobne wejścia ułatwiały 
życie amatorom wypoczynku. 

Koncepcja Jawornickiego zyskała społecz-
ną aprobatę, podobnie zresztą jak w Podkowie 

Leśnej. Zresztą tak samo było w innych rejo-
nach kraju, gdzie realizowano podobne miasta-
-ogrody, choć ich skala była na ogół znacznie 
skromniejsza niż w Kolumnie. W takim pod-
łódzkim Tuszynie w 1927 r. Rada Miejska po-
stanowiła rozparcelować 250 mórg lasu miej-
skiego na terenie Poddębiny i nową osadę na-
zwać Tuszyn-Las. Mimo początkowych kłopo-
tów uzyskano pozwolenie na parcelację lasu 
i wkrótce parcele stały się bardzo atrakcyjnym 
towarem. Z ponad 600 działek w latach 1928-
1930 zakupiono 150. I tu wśród nabywców do-
minowała ludność żydowska, głównie z pobli-
skiej Łodzi. Kryzys gospodarczy lat 30. XX w. 
zahamował nieco rozwój Tuszyna-Lasu.<
c.d. nastąpi

Stanisław Barcz
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A początki prześledzić możemy już tyl-
ko w dokumentach i opracowaniach histo-
rycznych. Na rozpoczęcie roku szkolnego 
1918/1919 szkoła występowała jako Gimna-
zjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościusz-
ki. Już za chwilę, bo w końcu 1919 r., zarząd 
nad gimnazjum przejął Sejmik Powiatowy, 
przekształcając nazwę na Państwowe Gim-
nazjum Koedukacyjne. 

Kolejną, tym razem tragiczną, ale ważną 
datę stanowił wrzesień 1939 – szkoła zosta-
ła zamknię ta, dopiero 19 czerwca 1946 roz-
poczęły się pierwsze po wojnie egzaminy 
maturalne. Zmieniła się siedziba placówki – 
z ulicy Warszawskiej 1 przeniosła się na uli-
cę Piotrkowską (dziś 9 Maja), by wkroczyć 
w nowoczesność 19 stycznia 1964 r. nowym 
obiektem przy ulicy Mickiewicza 1.

Minione 100 lat wypełniłem ponad 
60-letnią swoją obecnością – maturę zda-
łem w 1954, by póź niej z odległości śledzić 
rozwój placówki, uczestnicząc m.in. w zjaz-
dach absolwentów w latach 
1966, 1991, 2006. Tę więź 
przybliżały mi moje sio-
stry, Maria, Krystyna i Bar-
bara, które świadectwa ma-
turalne otrzymały w latach 
1956, 1963, 1966. 

Dla mnie i wielu moich 
koleżanek i kolegów życie 
szkolne stało się jakby po-
czątkiem wyprawy po złote 
runo. Dopiero dziś, po la-
tach, dostrzegam, że szkoła 
przez swoich nauczycieli 
nie tylko uczyła zdobywać 
wiedzę, ale jak żyć i jak dą-
żyć do powodzenia i szczę-
ścia od najmłodszych lat. 
I choć czasy były trud-
ne, a nawet bardzo trudne 
i marzenia niejednokrotnie 
rozwiewały się jak przy-
słowiowy dym, to przecież 
bilans całkowity nie jest 
negatywny. 

Myśli, szczególnie te-
raz, gdy już znajduję się na 
etapie pozazawodowym, 
wracają do tych postaci, któ-
re wówczas oświecały i rzeź-
biły nasze sylwetki. Nieza-
pomniani pozostaną Zenon 

Łodyński, Józef Krasoń, Ludwik Sobieraj, 
Jadwiga Zajdowa, Magdalena Radwańska, 
Saturnin Kołodziejski, Antonina Mysakowa, 
Edward Majda, Jarosław Główka, Krysty-
na Radzik, Maria Rzymkowska, Zygmunt 
Kowara, Józef Kaflak, Józefa Anyszko, Zo-
fia Kołaczyńska, Jadwiga Pliszka, Wacław 
Stawirej. Szerzej ich sylwetki nakreśliłem 
w książkowym wspomnieniu z tamtych lat 
– „Przeszłość karmi się pamięcią”. W tym 
samym wydawnictwie opisałem późniejsze 
losy koleżanek i kolegów, którzy szli ze mną 
przez lata nauki. 

Nie mogę nie podkreślić, że większość 
z nich połączyła pomyślność osobistą z sa-
tysfakcją zawodową. Miałem się o tym 
przekonać organizując spotkanie w czerw-
cu 2012 r. absolwentów naszego rocznika. 
Niestety 11 osób odeszło na zawsze. Przy-
szliśmy do Liceum z różnych środowisk, 
z rodzin o różnym dorobku intelektualnym. 
Wzajemne związki sprzyjały wyrównywa-

Przed 100-leciem liceum w Łasku

Tych LAT nIe PoWTÓRzy nIkT
Dwudziestego dziewiątego maja 1916 r. radni Łasku podjęli uchwałę o otwarciu w mieście progimnazjum 
filologicznego, jak piszą Anna Bełżycka i Feliks Dębkowski w szkicu do dziejów szkoły przygotowanym 
z okazji 90. rocznicy tego ważnego wydarzenia. Od tego czasu mija właśnie 100 lat. Ten jubileusz, jak 
każdy, wywołuje wspomnienia, zwraca uwagę na potrzebę porównań początków i dnia dzisiejszego. 

niu tych różnic, wspomagało dojrzewanie, 
które stawało się pełniejsze. Dowodem ser-
decznych więzi łączących klasowych przy-
jaciół są ich listy kierowane do mnie. Prze-
chowuję je do dziś. 

Zaglądam do zeszytów z tamtych lat. 
Znajduję najróżniejsze tematy, które dziś 
zabrzmiałyby zu pełnie inaczej – jak choćby 
ten: „Jaką rolę spełniała literatura minionego 
dziesięciolecia w prze kształcaniu mas ludo-
wych”. Inne, np. z matematyki, wydają się 
niezrozumiałe lub trudne do rozwiązania jak 
te: „Wyprowadź wzór na n-ty wyraz postę-
pu geometrycznego” lub „Rozwiąż równanie 
wykładnicze typu...” 

Aktualne programy zapewne nie są ła-
twiejsze dla dzisiejszych uczniów, a proble-
my ówczesne przysparzały kłopotów tam-
tym młodym ludziom. Wielu z nas pewnie 
nie zdałoby dziś tamtej matury. 

Z odległości ponad 60 lat wydaje się, że 
wiele problemów rozwiązywalibyśmy lepiej. 
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Mówi bo wiem przez nas doświadczenie. To 
doświadczenie nie zastąpi autentyczności 
i spontaniczności w tamtych, młodzieńczych 
czasach. Nic nie przywróci nam absolwen-
tom 1954 młodości. 

Potwierdziła się prawda powszechnie 
znana, iż młodość szybko mija, wiek średni 
pędzi utrud niony codziennościami, żywota 
rafy stara się omijać, aż rzekę życia w stru-
mień zamieni.

Spadł na nas wiek późny, co ze zrozumie-
niem przyjmuje żniwa. Zachowujemy wspo-
mnienia najpiękniejsze, zrozumiałe, że czas, 
najgorszych konturów pozbawia. Plany na 
nowy adres trzeba słać, bo gdzieś tam Niebo 
je zatwierdza. Tymczasem Pegaz traci skrzy-
dła, ale los nasz wciąż potwierdza i mimo 
szronu na dachu, w je stestwie iskry roznieca.

Spoglądam wstecz i widzę, że marze-
niami człowiek życie dekoruje, pielęgnując 
bezcenny po mniki przedsięwzięć udanych. 
Dopiero wtedy mu życie smakuje jakby to 
była cząstka nieśmiertel ności. Licząc poraż-
ki i sukcesy spełniamy się mówiąc – warto 
było.

Trudno przecenić rolę, jaką w naszym 
życiu odegrało Liceum Ogólnokształcące. 
Niewiele wy darzeń rodzi równie emocjonu-
jącą skalę jak trud osiągnięcia matury. Ileż 
naszych wspomnień sięga niejednokrot-
nie do tych lat, gdy z dziecka wyrastaliśmy 
w wiek dojrzały!

Wkrótce po skończeniu Liceum część 
z nas rozpoczęła studia, inni przystąpili do 
pracy zawodo wej. Mimo skromnych możli-

Gmina Łask przystąpiła do realizacji 
nowego projektu pn. „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w gminie Łask”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
W skład projektu wchodzą 4 zadania inwe-
stycyjne:
1.  Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej i wodociągu w ul. Kilińskiego 
i ul. Tylnej w Łasku

W gminie ŁaSk
BUDOWA I mODERnIZAcjA 
SIEcI WODnO-KAnALIZAcyjnEj
Dzięki dotacjom pozyskanym z funduszy europejskich, gmina Łask sfinalizuje 
kolejny projekt infrastrukturalny. Środki przyznane w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwolą na realizację projektu  
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łask”. Przedsięwzięcie 
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szpi-
talnej w Łasku

3.  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy 
Łask: zadania Wola Łaska i Kolumna

4.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolum-
nie, w ul. Brzoskwiniowej.
Całkowity koszt inwestycji wynosi  

1 858 929,86 zł. Maksymalną wysokość wy-
datków kwalifikowanych określono na kwo-
tę 1 512 506,88 zł. Na realizację projektu 
gmina pozyskała dotację ze środków unij-

nych wysokości 1 285 630,84 zł, co stanowi 
85 % kosztów kwalifikowanych. Zadania 3 
i 4 objęte refundacją zostały zrealizowane 
w 2008 r., natomiast zakończenie całości pro-
jektu przewidziane jest na czerwiec 2015 r.

Inwestycja przyczyni się do poprawy 
warunków życia mieszkańców regionu  
łaskiego. Podłączenie dwustu mieszkańców 
do systemu sieci wodno-kanalizacyjnej 
wpłynie na zwiększenie atrakcyjności mia-
sta i podniesienie poziomu infrastruktural-
nego aglomeracji. Zyskają przede wszyst-
kim tereny do tej pory nieskanalizowane, 
które posiadają potencjał inwestycyjny oraz 
są atrakcyjne dla rozwoju drobnych przed-
siębiorstw. Brak sprawnie funkcjonującego 
systemu odbioru ścieków nie będzie już sta-
nowił utrudnienia hamującego rozwój spo-
łeczno-gospodarczy. Pozostałe korzyści, 
jakie niesie za sobą realizacja projektu, to 
również poprawa stanu środowiska natural-
nego. Inwestycja wyrówna szanse miesz-
kańców w dostępie do podstawowej infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej i zmniej-
szy zanieczyszczenie wód i gleby.<

wości, rodzice wspierali mnie w dalszej edu-
kacji. Nigdy im tego nie zapomnę.

Co roku mój głos nad ich grobami w Ła-
sku się załamuje, że tak mało było wówczas 
tego, co ser ce kłuje, rozmów, podziękowań 
i łez radości za mozół wychowania.

Stulecie Liceum Ogólnokształcącego bę-
dzie wydarzeniem, które wpisze do dorobku 
miasta również oświatę.

Jest w tym także udział absolwentów na-
szej Szkoły, jej kadry i wychowanków.

Jeśli mi los pozwoli i nie będę musiał 
udać się w tę najdalszą, ostatnią podróż, po-

jadę na Jubile usz Stulecia. Złożymy hołd 
sztandarowi Szkoły i jej Patronowi – Tade-
uszowi Kościuszce, aktualnej kadrze i jej 
przewodzącej Małgorzacie Ziarnowskiej.

Jubileusz stulecia przemknął na sześć-
dziesięcioleciem mojej matury. Dopiero 
wraz z koleżanka mi i kolegami świętowali-
śmy w szkole i ten jubileusz

Człowiek, który wie dokąd doszedł, po-
winien pamiętać skąd wyszedł. Przeszłość 
karmi się pamięcią, przyszłość nadzieją.<

Jerzy Szewczyk
absolwent 1954

Spotkanie po latach



WAŻNIEJSZE IMPREZY W LUTYM
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
„Bezpieczne dziecko - bezpieczny 
przedszkolak” - wystawa  
pokonkursowa PP nr 4 w Łasku

luty BP w Sieradzu filia 
w Łasku

BP w Sieradzu filia  
w Łasku

2. „Moja natura” - wystawa  
malarstwa Barbary Skotnickiej luty ŁDK ŁDK 

3. Malarstwo Ewy Słodzińskiej luty -
marzec BP w Łasku BP w Łasku

4.
Ferie zimowe z ŁDK (kino dla 
dzieci, zajęcia plastyczne, wokal-
ne, modelarskie, karate, itp.) 

2-6, 
9-13 ŁDK ŁDK

5.
Ferie z Filią ŁDK w Kolumnie
(zajęcia taneczne, warsztaty 
plastyczne, wokalne) 

2-4, 6, 
9-13

Filia ŁDK                        
w Kolumnie 

Filia ŁDK                        
w Kolumnie 

6. Ferie z Biblioteką   2-6,
9-13

BP w Łasku – filia 
dla dzieci 

BP w Łasku – filia 
dla dzieci 

7. Ferie w bibliotece pedagogicznej 2-6,
9-13

BP w Sieradzu filia 
w Łasku

BP w Sieradzu filia  
w Łasku

8. W krainie operetki i musicalu – 
koncert karnawałowy 14 ŁDK ŁDK

Sportowe

1.

Sportowe ferie z CSiR w Łasku:
 
- Bezpłatny wstęp na basen dla 
dzieci i młodzieży z gminy Łask 
w godz. 8-14 (nauka pływania 
dla dzieci, sztafety pływackie, 
zabawy rekreacyjne w wodzie) 

- Zajęcia na boiskach 
ORLIK 2012

- Feryjne zawody o słodkie na-
grody - zawody pływackie 
dla dzieci w wieku 6-13 lat

2-6,
9-13

2-6,
9-13

10

CSiR - 
pływalnia kryta 

CSiR - boiska 
ORLIK 2012  

w Łasku i Kolumnie

CSiR - 
pływalnia kryta

CSiR

2.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask - 
WTS Włocławek

14 hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS

26 styczeń 2015 r.

Amatorzy cudzego mienia są bardzo 
niebezpieczni, szczególnie gdy kradną 
np. linie energetyczne, metalowe 
elementy konstrukcyjne. Złomiarzowi 
z naszego powiatu, który na początku 
stycznia br. wpadł w ręce stróżów 
prawa, grozi zatem surowy wyrok.

Policjanci otrzymali informacje, że na te-
renie niezamieszkałej posesji w naszym po-
wiecie znajduje się prawdopodobnie złodziej. 
Patrol na gorącym uczynku zatrzymał 20-let-
niego mężczyznę z gminy Wodzierady, który 
kradł metalowe elementy konstrukcji, a także 
przewody. Jak przyznał, chciał je sprzedać jako 
złom. W tym domu był już niejednokrotnie, 
przy pomocy piły do metalu od kilku miesięcy 
demontował różnorodne elementy i wywoził 
samochodem, który zwykle ukrywał w pobli-
skim lesie. Wartość wywiezionych przedmio-
tów właściciel wycenił na ponad 20 tys. zł. 
Amator cudzego mienia już usłyszał zarzuty. 
Grozi mu nawet 10-letni pobyt za kratkami.<

(ER)

ZŁOmIARZ

21 grudnia 2014 r. w Domu Kultury 
– wystawiono „Jasełka”

To było ogromne radosne przeżycie 
i dlatego pragnę tą drogą serdecznie po-
dziękować p. Eli Wojtackiej–Ślęzak za jej 
trud i złożyć gratulacje na Jej ręce a tak-
że tym, którzy przyczynili się do tego wy-
stępu.

Dziękuję bardzo i wierzę że jestem 
wyrazicielką uznania wszystkich, którzy 
oglądali ten występ.<

Wdzięczna i proszę o jeszcze
Irena Drozd z d. Sobowska

Podziękowanie

Każdego roku – jak wynika z policyjnych 
statystyk – odnotowuje się w naszym kraju 8-9 
tys. zamachów samobójczych, z których ponad 
6 tys. jest skutecznych. Wśród samobójców jest 
około pół tysiąca dzieci i młodzieży. Samobój-

Ludzie w żołnierskich mundurach odby-
wający służbę na lotnisku od lat wspierają 
muzeum znajdujące się w grodzie nad Grabią. 
Teraz do tej placówki mieszczącej się już w no-
wej siedzibie modelarze redukcyjni ze Stowa-
rzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Ar-
cheo Łask” podjęli się przygotowania  modeli 
maszyn służących dawniej i dziś na lotnisku 
32. BLT. Oczywiście na wystawie w muzeum 
znajdą się także inne eksponaty związane z lot-
nictwem.<

(P)

podniebne 
maszyny 
W… muzeum

18-letnia Angelika, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku 
popełniła samobójstwo w internacie przy ul. Warszawskiej tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że zamierza targnąć się na 
swoje życie. Wykluczono udział osób trzecich. Prawdopodobnie Angelika borykała 
się z problemami osobistymi, których sama nie potrafiła rozwiązać.

Dramat przy Warszawskiej

cy, jak się okazuje, zanim zdecydują się na dra-
matyczny krok wysyłają różnorodne sygnały, 
które  nie zawsze w porę dostrzeżone są przez 
najbliższych.<

(ER)
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Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa 
„Grupa Archeo Łask” od 2011 roku propagu-
je wiedzę o polskich skrzydłach, a przy okazji 
systematycznie rozwija kolekcję samolotów 
historycznych w 32. BLT. Jednak miłośnicy 
lotnictwa skrzyknęli się trzy lata wcześniej 
z inicjatywy  ówczesnego dowódcy płk. dypl. 
pil. Władysława Leśnikowskiego. 

W skład grupy weszli wówczas st. chor. 
sztab. Piotr Polit, st. chor. sztab. Mirosław 
Szymczak, mjr Andrzej Bęben oraz Andrzej 
Amerski, Tomasz  Spólnicki i Andrzej Wro-
na. Na początek zajęli się   samolotem  szkol-
no-bojowym TS-11 „Iskra”, niegdyś peł-
niącym służbę na łaskim lotnisku. Maszyna 
odzyskała dawny wygląd. Potem był słynny 
Lim-2, który wcześniej stał na cokole w Ła-
sku. A potem kolekcja wzbogacała się o ko-
lejne maszyny. W ubiegłym roku mogliśmy 
podziwiać pięknego MiG-23.

ARCHEO 
przywraca 
życie
Tytuł z pewnością jest nieco 
przewrotny, bo chodzi nie o lu-
dzi a stare maszyny lotnicze, 
które w niejednym przypadku 
wylądowałyby na złomowisku, 
a w Łasku dzięki takim ludziom 
jak Piotr Polit odzyskują życie.

A oto jedna z maszyn podczas prac rekonstrukcyjnych…

W takim stanie przyjechała maszyna do Łasku

…a tak prezentuje się po remoncie

Szturmowy śmigłowiec Mi-24 w akcji

Teraz przyszła kolej na coś specjalnego – 
śmigłowiec bojowy Mi-24, zwany latającym 
czołgiem, którego mogliśmy oglądać m.in. na 
ekranie w słynnych filmach z udziałem Ram-
bo. Szturmowa maszyna przyjechała do Łasku 
z dęblińskiego muzeum na lawecie, do tego 
w częściach. Teraz odzyskuje dawny wygląd. 
Jak twierdzi prezes „Archeo” Piotr Polit, go-
towa będzie jeszcze w tym roku, prawdopo-
dobnie na wrześniowe święto Bazy.

Do Grupy Archeo i jej dokonań powrócimy 
wkrótce na łamach „Panoramy”, teraz natomiast 
prezentujemy Mi-24 oraz jedną z maszyn zre-
konstruowanych na łaskim lotnisku.<

(P) 



 

Spotkanie noworoczne

w łDK


