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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 

Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym 
bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy Świąt pachnących choinką, pełnych prezentów i radości. 
Niech nadchodzący Nowy Rok 2015 będzie pełen nadziei, ale i spełnionych marzeń.
Pragniemy życzyć Państwu siły i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów 

oraz radości w życiu rodzinnym i sukcesów zawodowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Łaskiemu Centrum ze względu na czas narodzin i współtwórców, 
czyli ród Łaskich z wielkim kanclerzem i prymasem Janem na czele, 
przyporządkowano hasło „ku humanizmowi”. Akcentowano je już nie-
jednokrotnie przy okazji różnorodnych rocznic i obchodów, ale nigdy 
jeszcze nie zyskało ono takiej rangi jak obecnie. Centrum Idei „Ku Hu-
manizmowi” znalazło swoją siedzibę w kościele zbudowanym w latach 
1517-1523 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. W wyre-
montowanej świątyni wyeksponowano najcenniejsze skarby związane 
m.in. z wielkim prymasem Łaskim, zapalając tym samym zielone świa-
tło dla promocji kolegiaty i samego Łasku właśnie pod kątem owego 
dorobku humanistycznego i tradycji demokratycznych.

Łask zyskał Centrum Idei

KU HUMANIZMOWI
Po kilku latach pracochłonnych i skomplikowanych robót 
konserwatorskich zakończyło się tworzenie Trzech Centrów Idei: 
Ku Demokracji, Humanizmowi i Wielokulturowości. Trzy centra 
– w trzech miastach: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Łasku. 
Partnerami projektu współfinansowanego ze środków unijnych 
są: parafia NPNMP i świętego Michała Archanioła w Łasku, 
parafia św. Stanisława Kostki w Łodzi oraz Rektorat Kościoła 
Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

5 listopada br. w murach łaskiej kolegiaty podsumowano realiza-
cję wspomnianego projektu i poświęcono świątynię po zakończeniu 
robót konserwatorskich. Z tej okazji do świątyni przybył marszałek 
województwa Witold Stępień i delegat arcybiskupa ks. prałat Irene-
usz Kulesza, nie mogło też zabraknąć gospodarzy kolegiaty i miasta  
ks. proboszcza Mariana Ciupińskiego i burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka, a także osoby nadzorującej prace konserwatorskie – sze-
fowej sieradzkiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków Elżbiety Horbacz-Bąbki. A że uroczystość połączono z konferen-
cją prasową – przybyli też dziennikarze. 6

W tym roku już po raz drugi gmina Łask 
włączyła się do akcji Szlachetna Paczka. 
Pracownicy ratusza na czele z burmistrzem 
Łasku Gabrielem Szkudlarkiem oraz radny-
mi Rady Miejskiej w Łasku przygotowali 
paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin 
z naszego miasta.<

MJ

 W dniu Święta Pluszowego Misia (25 listopada) rozdano dyplomy oraz nagrody (rzecz jasna 
– w kształcie misiów) wszystkim uczestnikom konkursu. Gościem specjalnym był prawdziwy 
Miś, z krwi i kości (choć – musimy to zdradzić - przebrany). Przedszkolakom przybliżono historię 
tej słynnej na całym świecie zabawki, opowiedziano o słynnych misiach z bajek, zaznajomiono 
m.in. z jadłospisem, miejscem życia i zwyczajami prawdziwych drapieżników. Jak to w bibliote-
ce - dzieci oczywiście wysłuchały opowieści – „Uśmiechnij się misiu”. A na koniec zaśpiewano 
urodzinową misiową piosenkę.< A. Sobczak, A. Bartoszczyk

Czy to jutro, czy to dziś – 
wszystkim jest potrzebny MIŚ!
Było przytulnie, ciepło i słodko – tak w skrócie można podsumować 112 urodziny 
naszego niedźwiedziego przyjaciela. Wraz z Przedszkolem Publicznym nr 3 im. 
Misiaczka Biblioteka Publiczna w Łasku przygotowała specjalną misiową wystawę, 
w skład której weszły, oczywiście, pluszowe niedźwiadki, książeczki o misiach oraz prace 
z międzyprzedszkolnego konkursu, pn. – „Mój przyjaciel Miś”.



Po wyborach w ŁaSKU
Gabriel Szkudlarek ponownie burmistrzem
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Panu

WŁODZIMIERZOWI
GAJDZIE

pracownikowi Wydziału 
Ogólno-Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni

Rady Miejskiej w Łasku

Przedszkolaki dowiedziały się, do czego 
służy biała laska i jak zachowywać się w od-
niesieniu do psa – przewodnika. Z zaciekawie-
niem słuchały czytanych bajeczek, oglądały 
książeczki i czasopisma pisane alfabetem Bra-
ille’a. Wiele emocji wywołały pokazy zegarka 
i telefonu komórkowego dla osób niewido-
mych, notatnika elektronicznego, ułatwiające-
go pracę pani Rybińskiej, Z niedowierzaniem 
obserwowały, jak za pomocą specjalnego czuj-
nika wody osoba niewidząca może bezpiecznie 
nalać gorącej wody do kubeczka. Dowiedzia-
ły się również, w jakim celu na opakowaniach 
tekturowych lekarstw pojawiły się wypukłe 
kropeczki, jak bezpiecznie można przejść 
przez jezdnię w miejscu, gdzie występuje sy-
gnalizacja świetlna, wydająca dziwne dźwięki. 

Spotkanie wywołało u 5-latków moc emocji, 
skłoniło do zadawania pytań i refleksji na temat 
odmienności dorosłych i dzieci. Takie zajęcia są 
świetną okazją do wyrabiania u przedszkolaków 
empatii, uwrażliwienia ich na potrzeby innych.< 

Anna Krzymińska
foto: przedszkole

Informujemy Państwa, że z tej okazji pre-
zydent RP przyznaje Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Wnioski pisemne przyj-
muje i informacji udziela Urząd Stanu Cywil-
nego w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro, po-

Życzenia dla Jubilatów

Wola wyborców jest święta – Gabriel Szkudlarek 
(Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe) 
wyszedł zwycięsko z drugiej tury wyborów i został 
burmistrzem Łasku na kolejną kadencję. W okresie 
po przełomie 1989 roku będzie pierwszym 
gospodarzem grodu nad Grabią, mającym szansę 
rządzić trzecią kadencję i zrealizować niemal 
wszystkie plany. W drugiej turze wyborów (30 
listopada br.) G. Szkudlarek zdobył 4008 głosów, 
podczas gdy jego konkurentka do fotela burmistrza 
Teresa Wesołowska (PSL) uzyskała 2402 głosy. 

Burmistrz Łasku i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku z okazji jubile-
uszu Złotych Godów, przypadającego w tym roku i roku 2015, składają wszystkim 
parom najlepsze życzenia: dużo zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych.

koje 39, 38 i 37, nr. telefonów 43 676-83-39 lub 
676-83-38 lub 676-83-37 do dnia 31 stycznia 
2015 roku.<

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 
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widzą sercem
W listopadzie 5-latki z Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczka w Łasku 
miały okazję do niezwykłego spotkania - ich gościem była pani Aneta Rybińska – 
osoba niewidoma, pedagog i psychoterapeuta z zawodu. Pani Anetka przybliżyła 
dzieciom problemy ludzi niepełnosprawnych, sposoby radzenia sobie w różnych 
sytuacjach życiowych, omawiała możliwości pomocy niewidomym oraz pokazała 
wiele gadżetów, ułatwiających jej codzienne funkcjonowanie. 
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Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo – 
Mieszkańcy Gminy Łask.

30 listopada dostąpiłem zaszczytu wyboru 
na stanowisko burmistrza Łasku w wyborach 
bezpośrednich. Dziękuję Opatrzności, Wszyst-
kim Wyborcom bardzo dziękuję za udział 
w głosowaniu, a przede wszystkim za zaufanie, 
jakim mnie obdarzono. Zapewniam, że uczynię 
wszystko, aby tego zaufania nie zawieść, aby 
wszystkie istniejące szanse wykorzystać dla dal-
szego harmonijnego rozwoju naszej gminy, dla 
jak najpełniejszej realizacji oczekiwań miesz-
kańców. Deklaruję wolę współpracy ze wszyst-
kimi, dla których wymienione cele są ważne.

Szanowni Państwo, Samorząd gminny sta-
nowi ważny element administracji publicznej. 
Przez niemal 25 lat funkcjonowania samorząd 
gminny dobrze uzasadnił potrzebę swojego ist-
nienia. Pokazał, że społeczności lokalne są zdol-
ne do zarządzania swoimi sprawami, że potrafią 
dobrze gospodarować publicznymi pieniędzmi 
i majątkiem. Przez najbliższe 4 lata wolą wybor-
ców to Państwo Radni jako Rada Miejska oraz 
ja jako burmistrz będziemy prowadzić sprawy 
gminy Łask. Troszczyć się o jej rozwój, realizo-
wać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Bar-
dzo chciałbym abyśmy w naszej działalności sa-
morządowej pamiętali o treści złożonego ślubo-
wania. Troska o interes społeczności lokalnej to 
niekoniecznie populizm, demagogia, mnożenie 
żądań przy jednoczesnym dążeniu do obniżania 
dochodów gminy. Taką postawę mądra społecz-
ność naszej gminy zdecydowanie w minionych 
wyborach odrzuciła. Kandydaci głoszący hasła 
obniżenia dochodów przy jednoczesnym znacz-
nym zwiększeniu wydatków gminy uzyskiwali 
na ogół śladową ilość głosów. 

Szanowni Państwo Radni, jesteście zwy-
cięzcami wyborów w swoich okręgach. Niektó-
rzy uzyskali dużą przewagę nad konkurentami, 
czasami dwukrotną, a nawet niemal trzykrotną 

Dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w wyborach organów gminy Łask, a w szczególności 
tym z Państwa, którzy zarówno w pierwszej jak i drugiej turze wyborów głosowali na mnie, umożliwiając 
mi tym samym kontynuowanie działań związanych z unowocześnieniem i upiększeniem naszego miasta. 
Mam nadzieje, że wspólnie dobrze wykorzystamy kolejne cztery lata i sprawimy, że w Łasku będzie się żyło 
jeszcze lepiej niż dotychczas. Mówiłem o tym podczas ostatniej sesji nowej Rady Miejskiej, podczas której 
złożyłem też ślubowanie. Oto treść mojego przemówienia.

nad kolejnym kandydatem z największą ilością 
głosów. Warto podkreślić, że taką przewagę 
mieli radni piastujący mandaty w poprzedniej 
kadencji. Oznacza to, że mieszkańcy – wybor-
cy obserwują, oceniają i wyciągają przy urnie 
wnioski. 

Panie, Panowie Radni, czekają nas 4 lata 
odpowiedzialnej, czasami trudnej pracy na rzecz 
mieszkańców gminy Łask. 

Naszym celem jest poprawa jakości życia 
mieszkańców. Dzięki naszej aktywności, dzię-
ki mądrości radnych minionej kadencji ten czas 
wzmożonego inwestowania w naszej gminie nie 
kończy się wraz z rokiem wyborczym. Na 2015 
rok mamy już zawarte umowy i zabezpieczone 
dofinansowanie na: 
1.  Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiliń-

skiego na odcinku pomiędzy ulicami Naruto-
wicza i Mickiewicza oraz na ulicy Szpitalnej.

2.  Budowę we Wronowicach odcinka sieci ka-
nalizacyjnej grawitacyjnej, przepompowni 
i odcinka rurociągu tłocznego – łącznie nie-
mal 4 kilometry.

3.  Modernizację ulicy Akacjowej w Okupie 
w ramach Narodowego Programu Budowy 
Dróg Lokalnych.

4.  Budowę e-usług w Urzędzie Miejskim w Ła-
sku oraz jednostkach gminnych.

Pozyskanie wysokiego dofinansowania 
unijnego pozwoli zdecydowanie poprawić ko-
munikację elektroniczną a jednocześnie zaosz-
czędzić własne pieniądze. 

Szanowni Państwo, podobnie jak w latach 
poprzednich zamierzam wszystkie zaoszczę-
dzone i pozyskane z różnych źródeł pieniądze 
przeznaczać na kolejne pilne i oczekiwane przez 
mieszkańców inwestycje. Zamierzam także sys-
tematycznie, ale wolniej niż w ostatnich 4 latach 
zmniejszać zadłużenie gminy. Miniona kampa-
nia wyborcza pozwoliła na wyartykułowanie 
oczekiwań mieszkańców. Zgodnie z tymi ocze-
kiwaniami chciałbym w przyszłym roku rozpo-

cząć prace już bezpośrednio związane z budową 
zbiornika „Zajączek”, budowę w kilku miej-
scach siłowni na powietrzu oraz poczynić in-
westycje w kulturze, a także w obiektach CSiR 
przy ul. Armii Krajowej. Priorytetem są oczywi-
ście drogi. Nie zapominam o konieczności kon-
tynuowania remontów, na tym etapie - wewnątrz 
naszych obiektów oświatowych. 

Panie, Panowie Radni, Szanowni Pań-
stwo, w trakcie kampanii wyborczej padały róż-
ne opinie i oceny dotyczące naszej gminy, ale 
także powiatu. Część z nich należy pominąć, 
choćby z tego powodu, że ich autorzy w trosce 
o własny wizerunek chcieliby jak najszybciej 
wymazać je z pamięci. Nierzadkie były jednak 
głosy o poczuciu dumy z tego co w ostatnich 
latach udało nam się osiągnąć. Za taką postawę 
gorąco dziękuję. Od 8 lat bowiem przy aktyw-
nej pomocy większości radnych, w tym przede 
wszystkim Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
staram się to poczucie dumy w mieszkańcach na-
szej gminy wzmacniać. Mamy bogatą i chlubną 
przeszłość, mamy i obecnie niezaprzeczalne wa-
lory, które nas pozytywnie wyróżniają. Umiejmy 
to dostrzec i docenić. W doskonałym wywia-
dzie („Rzeczpospolita” z 22-23 listopada 2014 
str. P5) Antoni Libera, pisarz, tłumacz i reżyser 
w odniesieniu do Polski i Polaków mówi „Trwa 
proces rozmiękczania poczucia tożsamości. 
Przez podkreślanie wad, przez stawianie do kąta, 
przez nieustanną sugestię, że Polacy powinni się 
wstydzić – własnej historii, tradycji, religijności, 
zwyczajów. Krótko mówiąc: wszystkiego.”. Taki 
proces rozmiękczania naszej społeczności lokal-
nej obserwujemy i u nas. Tych wszystkich „roz-
miękczaczy” zapytajmy, co oni dla tego miasta, 
dla tej gminy zrobili. Niech najpierw uporząd-
kują swoje „podwórka”. Nie dajmy się zwieść. 
Na przekór tym obarczonym kompleksami lu-
dziom - Łaskowianie, bądźmy dumni z naszej 
przeszłości, tradycji i teraźniejszości, bądźmy 
dumni z naszego miasta, z tego co osiągnęli-
śmy i dalej wytrwale pracujmy.<

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra gospo-
darki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wy-
korzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wyko-
rzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby za-
wierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów 
zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik 
inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających 
azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie 
jeden egzemplarz informacji należy przedłożyć w terminie do dnia 

31 stycznia 2014 roku burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzem-
plarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządze-
nia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesan-
ta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki są dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biu-
rze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Roz-
woju Wsi tutejszego Urzędu.<

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UM w Łasku

Informacje o wyrobach zawierających azbest



grudzień 2014 r.

SESJA Rady Miejskiej w Łasku – w dniu 19 bm. 
poświęcona była m.in. uchwaleniu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-
2023, uchwaleniu budżetu gminy na 2015 rok, 
a także Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
w przyszłym roku. 
ZADŁUŻENIE gminy Łask - tylko w ciągu  
1 roku zmniejszyło się radykalnie o ponad 60 
miejsc w rankingu najbardziej zadłużonych gmin 
w kraju. W końcu 2013 roku Łask był na 187 miej-
scu, podczas gdy rok wcześniej - 126.
PUP w Łasku ma nowego dyrektora. Po Jacku 
Pałuszyńskim, który przeszedł na emeryturę, obo-
wiązki szefowej placówki objęła Wioletta Okupiń-
ska-Janus, mieszkanka Łasku, lat 46, mającą duże 
doświadczenie w pracy w PUP, m.in. jako kierow-
nik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Najważ-
niejszym zadaniem nowej szefowej będzie pozy-
skanie pieniędzy na aktywne formy walki z bezro-
bociem, które w powiecie jest nadal bardzo duże.
WIDAWA ma nowego wójta – został nim Michał 
Włodarczyk (PiS), niegdyś wicestarosta powiatu 
łaskiego, radny powiatowy, pracownik Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ła-
sku.
W SIERADZKIEM odnotowano 14 protestów 
wyborczych, żaden z nich nie dotyczył jednak 
gminy Łask. W tej ostatniej wybory przebiegły 
spokojnie.
POMOCNA DŁOŃ – blisko 200 tys. posiłków 
wydała „Pomocna Dłoń” w ciągu 13 lat. Z tej 
pomocy skorzystali ludzie najbiedniejsi w Ła-
sku. A wszystko to dzięki inicjatywie senatora A. 
Owczarka i wsparciu wielu ludzi dobrego serca. 
W tym roku od 1 grudnia akcja „Pomocnej Dłoni” 
znów wspiera ludzi najbardziej potrzebujących. 
Posiłki wydawane są w sali OSP.
RADNY Łasku Włodzimierz Henke będzie pro-
wadzić trening i przygotowania zawodników do 
zawodów i konkursów w sekcji strongmanów. Jak 
się okazuje, w grodzie nad Grabią nie brak naśla-
dowców Pudzianowskiego.
WARSZTATY PLASTYCZNE dla dzieci (grupy 
wiekowe: 4-6 lat, 6-8 lat, 8-10 lat). Warsztaty or-
ganizowane przy współpracy z Biblioteką Publicz-
ną, bliższe informacje pod numerem telefonu 661 
662 064 lub w sekretariacie Biblioteki Publicznej 
w Łasku. Zapisy do 9 stycznia.
BATOREGO już przejezdna po kolejnym remon-
cie jej 700-metrowego odcinka. To dobra wiado-
mość dla mieszkańców, dla których ulica ta jest 
jedyną drogą dojazdu do domu.
ŚMIERĆ rowerzysty – 24 listopada br. ok. godz. 
13 na drodze wojewódzkiej nr 710 jadący rowe-
rem 28-letni mężczyzna z Przyrownicy (gm. Wo-
dzierady) potrącony został przez Opla Omegę kie-
rowanego przez 67-letniego mieszkańca Łodzi. 
Cyklista zginął na miejscu.
GROŹNY CZAD – w grudniu na skutek zady-
mienia i ulatniającego się czadu w kilku domach 
w gminie Łask mogło dojść do tragedii. M.in. 
w domu przy ul. Wojska Polskiego na skutek 
ulatniającego się dymu zatruciu uległa 50-letnia 
kobieta, którą trzeba było przetransportować do 
szpitala. Także we Wronowicach, gdzie na skutek 
złego składowania materiałów opałowych doszło 
do pożaru w kotłowni, zatruciu uległo dziecko. 
Apelujemy o ostrożne obchodzenie się z urządze-
niami grzewczymi.< 

Mamy także pełny obraz Rady Miejskiej 
Łasku. Przewodniczącym został ponownie Ro-
bert Bartosik, wiceprzewodniczącymi zaś Woj-
ciech Madej i Józef Rychlik.

Także w powiecie ukształtowały się władze 
na następną kadencję. Starostą powiatu łaskiego 
został ponownie Cezary Gabryjączyk, zaś za-
stępcą starosty jest Marek Krawczyk (PO). Nową 
przewodniczącą Rady Powiatu jest Teresa Weso-
łowska, która w końcówce poprzedniej kadencji 
pełniła obowiązki wiceprzewodniczącej Rady. 
Jej zastępcą został łaskowianin Tomasz Dronka.

5 grudnia br. podczas drugiej w tej kaden-
cji sesji Rady Miejskiej burmistrz G. Szkudla-
rek złożył ślubowanie, a następnie podziękował 
wszystkim wyborcom za udział w głosowaniu, 
a przede wszystkim za zaufanie, jakim go obda-
rzono. Zapewnił, że uczyni wszystko, aby tego 

zaufania nie zawieść, aby wszystkie istniejące 
szanse wykorzystać dla dalszego harmonijnego 
rozwoju naszej gminy.

G. Szkudlarek ustosunkował się m.in. 
do haseł padających w kampanii wyborczej. 
Ze strony burmistrza padły też konkretne zo-
bowiązania, m.in. zapowiedział rozpoczęcie 
jeszcze jednej długo oczekiwanej inwestycji - 
w przyszłym roku ruszą prace związane z bu-
dową zbiornika ZAJĄCZEK.

W drugiej części sesji dokonano wyboru 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i pozosta-
łych stałych komisji. Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej została Elżbieta Rytwińska.

Radni ustalili także wynagrodzenie burmi-
strza na dotychczasowym poziomie (11,6 tys. 
zł brutto).<

(PO)
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Po wyborach...

Burmistrz Łasku informuje,  
że w dniu 31 grudnia 2014 roku 
mija termin wniesienia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi IV kwartał 2014 r.

Jednocześnie informuję, że opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, 
zgodnie z otrzymanymi informacjami.<

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Wiele gmin województwa łódzkiego nie 
chce przejąć na swój garnuszek drogi krajowej 
nr 14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Łodzi usiłuje zmusić samorządy 
do przejęcia tych dróg, nie dając na ich utrzy-
manie żadnych środków. W przypadku Zło-
czewa gminie tej przypadło aż 14 kilometrów. 
Także Łask nie zgadza się na finansowanie 
„czternastki”. Samorządy protestują i czekają 
na roztrzygnięcie tej kwestii przez Trybunał 
Konstytucyjny. Przejęcie dróg krajowych wią-
żę się z oddaniem do użytku S-8.<

Mija termin… Nie chcą „14-tki”
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Krasomówcze zmagania wymagały od uczestników zaprezentowa-
nia krótkiego przemówienia na temat związany z szeroko pojętą ekologią. 
Dzieci i młodzież opowiadały publiczności m.in. o ochronie środowiska, 
zagrożonych gatunkach, pladze kłusownictwa czy znaczeniu recyklingu, 
posiłkując się rekwizytami oraz prezentacjami multimedialnymi.

Jury, w którego skład weszli przedstawiciele świata nauki, mediów, 
kultury oraz lokalnych władz, oceniało nie tylko wartość merytoryczną 
wystąpień, ale także umiejętność logicznego formułowania myśli i posłu-
giwania się poprawną polszczyzną. Zwracało także uwagę na dobre przy-
gotowanie do prezentacji i swobodę kontaktu ze słuchaczami.

- W ostatnich latach ochrona przyrody stała się kwestią nie tylko wska-
zaną i obiektywnie dobrą, ale również bardzo popularną – mówi Adam 
Masiulanis, dyrektor ds. PR Grupy ATLAS. – Dzieci i młodzież są szale-
nie wyczulone na punkcie ekologii, niekiedy wiedzą na jej temat znacznie 
więcej niż dorośli. Cel konkursu EKO-KLEKOT nie polega jednak jedynie 
na propagowaniu postaw proekologicznych wśród uczniów, ale także na 
odkrywaniu młodych talentów oraz pielęgnacji naszego rodzimego języka.

Konkurs nie był pozbawiony łaskich akcentów. Zdobywcą III miejsca 
w kategorii szkół podstawowych został Szymon Binek z klasy V b (na 
zdjęciu) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku, który został przygotowany 
do występu przez Magdalenę Zwolińską. Natomiast w jury zasiadała za-
stępca burmistrza Janina Kosman.<

AS

„Łaskie bociany” patronują EKO-KLEKOTOWI
W Studiu Koncertowym Radia Łódź odbyła się II edycja Konkursu Krasomówczego EKO-KLEKOT, w której 
udział wzięli młodzi mówcy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Sponsorem konkursu 
była Grupa ATLAS, a jednym z jego patronów program „Łaskie bociany”.

Ks. M. Ciupiński podziękował wszystkim zaangażowanym w realiza-
cję projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Z kolei ks. prałat 
I. Kulesza, kapłan związany korzeniami z Łaskiem i kolegiatą, stwierdził, 
że jesteśmy w przededniu wielkich uroczystości, jako że w 2015 roku ob-
chodzić będziemy 500 rocznicę przywiezienia z Rzymu do Łasku słynnej 
płaskorzeźby, zaś lada moment zawitają do tutejszej świątyni relikwie św. 
Jana Pawła II, który przed śmiercią zdążył jeszcze poświęcić łaskie koro-
ny. Wszystko to niejako symbolicznie splata się z dziełem rewaloryzacji 
łaskiej kolegiaty, która stała się historycznym wyzwaniem. W ramach bu-
dowy centrum „Ku Humanizmowi” wykonano potężny zakres prac kon-
serwatorskich, m.in. w kaplicy św. Anny, a także skarbcu. Ks. I. Kulesza 
wymienił niemal wszystkie zadania zrealizowane w ramach tego projektu, 
ale rezygnujemy z ich prezentacji, jako że w ostatnich latach pisaliśmy 
szeroko na ten temat na łamach „Panoramy”. Dodajmy jedynie, że pod-
czas tych prac odkryto m.in. resztki nieznanych starych malowideł, któ-
re zostały odsłonięte i udostępnione zwiedzającym, a także uruchomiono 
system multimedialny pozwalający poznać z bliska walory zabytkowych 
dzieł sztuki, zgromadzonych m.in. w skarbcu. Dzieła te można oglądać 
na ekranie, uruchamiając specjalne urządzenia transmitujące obraz, a tak-
że zwiedzając osobiście skarbiec, co z oczywistych powodów będzie nie-
co utrudnione. Dopełnienie tych prac, które przywróciły łaskiej świątyni 
dawną świetność, są XVIII-wieczne organy, w których ratowaniu ma swój 
finansowy udział także łaski samorząd.

Ksiądz I. Kulesza poświęcił obiekt, przypominając jednocześnie, że 
jako dziecko bardzo często bywał w świątyni, chłonąc jej atmosferę, wczy-
tując się w stare łacińskie napisy. Przypomniał jednocześnie, że projekt 
całego Centrum Idei kosztował ponad 48 mln zł, z czego około 41 mln 
zł pochodziło z Unii Europejskiej, zaś reszta – z Archidiecezji Łódzkiej. 
– Warto było wydać te pieniądze – stwierdził marszałek W. Stępień – nie 
tylko z powodu przywrócenia piękna zabytkowym murom, ale i stworze-
nia Centrum Idei promującego humanizm, demokrację i wielokulturowość 
Ziemi Łódzkiej.

Do tych słów przyłączył się także burmistrz G. Szkudlarek, zwraca-
jąc uwagę na olbrzymie znaczenie kolegiaty nie tylko dla mieszkańców 

KU HUMANIZMOWI...
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Łasku, ale i pielgrzymów oraz turystów. Odnowiona świątynia jest dziś 
miejscem koncertów, wystaw, odczytów i konferencji, obiektem, z którego 
dumni są wszyscy mieszkańcy. 

E. Horbacz-Bąbka potwierdziła, że łaska kolegiata to obiekt wyjąt-
kowy, że bardzo trudne prace konserwatorskie prowadzone w jej murach 
wymagały nie tylko fachowej wiedzy i umiejętności, ale i podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji. Biorąc pod uwagę stopień trudności, realizację 
projektu ocenia bardzo wysoko.

Niejako na deser pozostało wysłuchanie koncertu organowego Jakuba 
Garbacza (z łódzkiej katedry), który jednocześnie skomplementował re-
mont i konserwację łaskich organów, a także zwiedzanie najcenniejszego 
fragmentu kolegiaty – gotyckiego skarbca. Ten ostatni robi na zwiedzają-
cych niesamowite wrażenie, dlatego piszemy o nim oddzielnie i pokazuje-
my go na zdjęciach.

Jak najkrócej można podsumować kilkuletni okres realizacji wielkiego 
programu budowy Centrum Idei? Dokonano dzieła bez precedensu w Ła-
sku, dzięki czemu przywrócono dawny blask świątyni w pełni zasługującej 
na miano „pierwszej wśród pierwszych” nie tylko w naszym regionie.<

(P)
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Funkcję przewodniczącego w głosowaniu 
tajnym radni powierzyli Teresie Wesołowskiej, 
natomiast wiceprzewodniczącego - Tomaszowi 
Dronce, po czym rozszerzono porządek obrad 
I sesji o wybory starosty Łaskiego, wicestaro-
sty oraz członków Zarządu Powiatu Łaskiego.

Po głosowaniach starostą łaskim ponownie 
wybrany został Cezary Gabryjączyk. Funkcję 
wicestarosty w tej kadencji pełnił będzie Marek 
Krawczyk, a skład zarządu uzupełnią również 
Stanisław Manias, Marek Jan Krawczyk oraz 
Dariusz Polak.

W trakcie sesji zgłoszone zostały również 
pierwsze interpelacje. Oprócz radnych i przed-
stawicieli jednostek powiatu łaskiego w sesji 
udział wzięli również licznie zaproszeni go-
ście, w tym m.in. poseł na Sejm RP Mieczy-
sław Marcin Łuczak oraz posłanka na Sejm RP 
Krystyna Ozga.

4 grudnia br. odbyła się druga sesja Rady 
Powiatu Łaskiego, na której wybrano składy 
następujących komisji: Gospodarki, Finansów 

Rada Powiatu rozpoczęła pracę 
w kadencji 2014-2018
27 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się pierwsza sesja 
Rady Powiatu Łaskiego w kadencji 2014-2018. Rozpoczęła się ona od złożenia ślubowania i wyborów 
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

22 listopada br. otworzyła się baza rodzin, 
do której z Łasku i okolic trafiło 47 rodzin cze-
kających na „mądrą pomoc”. Finał w trakcie 
którego setki paczek trafiły do najbardziej po-
trzebujących rodzin powiatu łaskiego, odbył 
się w weekend 13-14 grudnia.

i Budżetu; Oświaty i Kultury; Porządku Publicz-
nego; Rewizyjnej; Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska oraz Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
starostwa: http://www.lask.com.pl/<

Dariusz Cieślak

Szlachetna Paczka w Powiecie ŁaSkim
Już trzeci rok z rzędu ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Wiosna - 
Szlachetna Paczka zawitał do naszego regionu. 

Od wczesnych godzin porannych w sobotę 
i niedzielę wolontariusze pracujący w magazy-
nie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku 
przyjmowali darczyńców przywożących pacz-
ki. Następnie rozwozili je do rodzin, które dzię-
ki pozytywnej weryfikacji zostały włączone do 

programu. W ramach tegorocznej edycji pro-
jektu, pomoc uzyskało blisko 50 rodzin z rejo-
nu łaskiego, który swoim działaniem objął cały 
powiat.

Szlachetna Paczka po raz kolejny połączyła 
we wspólnym działaniu wiele środowisk. Za-
angażowani byli samorządowcy, przedsiębior-
cy, studenci i uczniowie.

W akcję włączyło się również Starostwo 
Powiatowe w Łasku. Urzędnicy przygotowali 
paczkę dla jednej z rodzin.<

Wiktor Komorowski
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Jedną z najważniejszych była przebudowa ul. Batorego w Łasku. Od-
cinek drogi o długości 700 metrów od Al. Niepodległości w stronę osie-
dla Przylesie zmodernizowano dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrz-
nych. Wartość zadania wyniosła 1 963 726 zł. Na przyszły rok powiat 
złożył dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jednym z nich jest wniosek na dal-
szą przebudowę ul. Batorego, który po ocenie formalnej i merytorycznej 
znalazł się na liście rankingowej. Do zakończenia inwestycji pozostało 
bowiem: wykonać chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie uliczne na 
odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Podleśnej oraz przebudować odcinek 
drogi od ul. Warszawskiej do Al. Niepodległości.

W bieżącym roku zrealizowano również trzynaście innych inwestycji 
drogowych. Zakończyły się już prace przy przebudowie chodnika przy 
ul. 9 Maja w Łasku. Wartość zadania wyniosła 173 600 zł. i była w cało-
ści wykonywana kosztem własnym powiatu. Remont kolejnego odcinka 
drogi w miejscowości Stryje Księże również został zakończony. Kolejne 
dwie inwestycje to remont ul. Katowickiej wraz z Placem Gwiaździstym 
w Kolumnie oraz przebudowa drogi Wronowice – Kolumna na odcinku 

Pod takim hasłem przebiegały tegoroczne 
obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

1 grudnia br. w Łaskim Domu Kultury od-
był się konkurs w związku z obchodami Dnia 
Walki z AIDS, w którym wzięli udział ucznio-
wie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu łaskiego. Wicestarosta łaski Marek 

8 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łasku odbyły się konsultacje 
objazdowe organizowane wspólnie z Urzę-
dem Marszałkowskim w Łodzi. Warsztaty 
związane były z wdrażaniem projektu „Mar-
ka – ŁÓDZKIE PROMUJE – budowanie, 
pozycjonowanie i promowanie marki woje-
wództwa łódzkiego w latach 2013-2015”. 

- Zajęcia mają na celu wprowadzenie 
uczestników w tematykę dotyczącą hasła 
„Łódzkie promuje” oraz przybliżenie technik 
pracy wykorzystywanych w realizacji projek-
tu – powiedział starosta łaski Cezary Gabryją-
czyk.

W konsultacjach wzięło udział blisko 30 
osób - przedstawiciele urzędów, jednostek oraz 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.<

Wiktor Komorowski

Podsumowanie inwestycji drogowych
W trakcie mijającego roku powiat łaski zrealizował kilkanaście większych inwestycji drogowych 
o kluczowym znaczeniu dla infrastruktury drogowej naszego regionu. 

667 m. Ogółem koszty inwestycji w samej gminie Łask wyniosły w tym 
roku 2 744 000 zł.

W gminie Wodzierady przebudowano i wyremontowano dwie dro-
gi powiatowe, odcinek 600 metrów drogi Lichawa – Przyrownica oraz 
blisko 2-kilometrowy odcinek drogi Kuciny – Małyń. Zadania te kosz-
towały 246 300 zł. Wspólnie z gminą Buczek przebudowano 410 me-
trów ul. Zielonej w Buczku. Zadanie zrealizowano w dwóch etapach 
(2013/2014), a całkowity koszt inwestycji to blisko 600 000 zł, w tym 
udział gminy Buczek wyniósł 50% wartości zadania. Ponadto wyremon-
towano odcinek drogi o długości 840 metrów w miejscowości Brodnia 
Dolna oraz odcinek 1200 metrów w miejscowości Luciejów.

Wykonano również remont drogi o długości 1600 metrów w miejsco-
wości Brzeski – w gminie Sędziejowice, oraz w Goryniu, o długości 1200 
metrów - gmina Widawa. Wartość ogółem tych zadań wyniosła 161 000 zł. 
Zakończyły się także prace na odcinku drogi Rogóźno – Zawady. Koszty 
zadania to 344 100 zł i pochodziły ze środków własnych powiatu.

Powiat łaski w 2014 r. na inwestycje drogowe wydał prawie 4 mln 
zł. Wszystkie środki zewnętrzne, które udało się pozyskać, w tym pomoc 
finansowa gmin, wyniosły 1 554 000 zł.< Małgorzata Klawe

Łódzkie
promuje

hiV – opowiem Wam historię
Krawczyk wyraził zadowolenie, że akcja cie-
szy się zainteresowaniem młodych ludzi pro-
mujących zdrowy styl życia.

Uczestnicy podczas konkursu prezento-
wali scenki tematyczne związane z tematyką 
HIV i AIDS. Każda ze szkół zaprezentowa-
ła się w inny sposób. Jury konkursowe przy-
znało pierwsze miejsce ex aequo I Liceum 
Ogólnokształcącemu w Łasku oraz Zespołówi 
Szkół w Kwiatkowicach, drugie miejsce zaję-
ło Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, a trze-
cie przypadło Publicznemu Gimnazjum nr 1 
w tym mieście.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Łasku, a wrę-
czył je wicestarosta łaski Marek Krawczyk. Or-
ganizatorami akcji było Starostwo Powiatowe 
w Łasku wraz z Powiatową Stacją Sanitarno 
- Epidemiologiczną w Łasku, natomiast Łaski 
Dom Kultury udostępnił swoją scenę i salę wido-
wiskową dla uczestników konkursu.<

Karolina Kaniecka
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Piękna zimowa atmosfera, cudnie przystrojone choinki 

i stroiki świąteczne, moc prezentów oraz opłatek symbol 

wzajemnej życzliwości, miłości i szacunku to obraz 

Bożego Narodzenia najpiękniejszych świąt w roku.

W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć 

wszystkim mieszkańcom gminy Buczek gorące życzenia 

zdrowia, spokoju, radości. Niech ten świąteczny czas 

napełni nasze serca pokojem i radością a zbliżający się 

Nowy 2015 Rok będzie dla nas wszystkich 

czasem realizacji planów i zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek Wójt Gminy Buczek
Andrzej Zieliński Bronisław Węglewski

Sala jest estetyczna i wyposażona w no-
woczesne pomoce dydaktyczne. Koszt utwo-
rzenia pracowni wyniósł 37.966,00, z czego 
36.086,00 zł to dotacja. Wniosek przygotowała 
Anna Truskowska.

Dzięki przyznanym środkom zakupione 
zostały m.in.: mikroskopy, tablica multime-
dialna, zestaw komputerowy, filmy DVD, ga-
bloty i plansze tematyczne. Salę wyposażono 
w nowe meble, a całości dopełniły piękne do-
niczkowe kwiaty.

Uczniowie z niecierpliwością czekali na 
oddanie pracowni. Będą tutaj pod okiem pani 
biolog pogłębiać swoją wiedzę.<

A.T.

25 listopada br. odbyło się uroczyste  
otwarcie nowej ekopracowni w Gimnazjum  
Publicznym w Buczku. Wśród zaproszo-
nych gości obecni byli: Zbigniew Stasiak 
– zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Łodzi, Bronisław Węglewski – wójt  
gminy Buczek, Monika Krakowska, Anna  
Doliwa, Katarzyna Malinowska – przedsta-
wiciele Rady Rodziców ZSPiGP w Buczku,  
Agnieszka Badowska – kierownik Szkoły  
Filialnej w Czestkowie, Teresa Kaczorowska 
– nauczycielka przyrody w szkole filialnej.

Kierunki inwestowania w naszej gminie były następujące:
1.  Największą kwotę 5.070.682 zł zainwestowano w budowę kanalizacji, 

około 22 km 
-  kanalizacja Buczek-Bachorzyn-Józefatów - lata 2010 - 2012
- kanalizacja Czestków A -2014
- nowe osiedle w Buczku - 2012
2. Kolejnym obszarem inwestycji jest budowa dróg – wydano na nie 
4.486.900 zł. Wydatki te przyczyniły się do poprawy infrastruktury dro-
gowej na terenie całej gminy 
-  wybudowano drogi w ramach rządowego Programu Rozwoju Dróg Lo-

kalnych - droga Gucin-Brodnia Dolna oraz Petronelów- Józefatów.
-  w każdym roku pozyskiwano środki z Funduszu Gruntów Rolnych 

na budowę dróg dojazdowych do pól – Bachorzyn - Wola Bachorska, 
nowa droga w Woli Bachorskiej

- poprawiono stan nawierzchni wszystkich dróg, które tego wymagały
-  wsparto powiat łaski dofinansowując przebudowę ul. Zielonej w Bucz-

ku, która jest drogą powiatową. Kwota dofinansowania w wysokości 
50% kosztów inwestycji wyniosła 298.914,81 zł.  

3. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatko-
wano 3.865.166 zł. Wyremontowano następujące strażnice:

Źródło sukcesu gminy Buczek
Kadencja 2010-2014 minęła w gminie Buczek pod znakiem inwestycji. W tym okresie na 
inwestycje wydano w sumie 21.614.568 zł. Jest to kwota przewyższająca dochody jednorocznego 
budżetu, które kształtują się średnio rocznie za cztery lata w kwocie około 15 mln zł. 

- OSP Luciejów
- OSP Malenia
- OSP Gucin
- OSP Brodnia
- OSP Grzeszyn.
4. Ochrona środowiska to inwestycje rzędu 3.565.640 zł. Udało się zreali-
zować innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcia, jakimi były:
-  budowa oświetlenia hybrydowego na dwóch osiedlach mieszkaniowych 

w Buczku i Czestkowie
-  dostawa dla mieszkańców gminy zestawów solarnych i pomp ciepła. 

Dofinansowano kwotą 7 tys. zł budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków dla mieszkańców z terenów, na których ze względów technicz-
nych nie jest możliwa budowa kanalizacji zbiorczej.  
5. Na oświatę wydatkowano kwotę 3.315.051 zł.

Wyremontowano infrastrukturę szkolną oraz wybudowano Przed-
szkole Gminne w Buczku.

Poniżej przedstawiono inwestycje w poszczególnych latach oraz środ-
ki pozyskane na ich realizację.

 Jak widać w poniższej tabeli, na inwestycje w latach 2010-2014 po-
zyskano 7.676.034,86 zł. To nie jedyne środki zewnętrzne pozyskane 

Piękna zimowa atmosfera, cudnie przystrojone choinki 

i stroiki świąteczne, moc prezentów oraz opłatek symbol 

wzajemnej życzliwości, miłości i szacunku to obraz 

Bożego Narodzenia najpiękniejszych świąt w roku.

W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć 

wszystkim mieszkańcom gminy Buczek gorące życzenia 

zdrowia, spokoju, radości. Niech ten świąteczny czas 

napełni nasze serca pokojem i radością a zbliżający się 

Nowy 2015 Rok będzie dla nas wszystkich 

czasem realizacji planów i zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek Wójt Gminy Buczek
Andrzej Zieliński Bronisław Węglewski



Żaden samorząd nie 
może uchwalić takiego bu-
dżetu, w którym wydatki 
bieżące są wyższe niż do-
chody bieżące. A dodatnia 
różnica między tymi wielko-
ściami obrazuje kondycję fi-
nansową danego samorządu. 
Aby dobrze funkcjonować, 

należy te parametry brać szczególnie pod uwagę. Poniżej przedsta-
wiamy wypracowaną przez te ostatnie 4 lata nadwyżkę operacyjną, 
która pozwoli nam wkroczyć w następny okres programowania unij-
nego z dużą swobodą i możliwościami na pozyskanie dużych środ-
ków zewnętrznych.

To właśnie działania 
ograniczające wydatki bie-
żące, inwestowanie w roz-
wój infrastruktury, szerokie 

działania promocyjne, brak zadłużenia, a w szczególności bardzo 
duże środki pozyskane z zewnętrz są efektem tak dobrej sytuacji na-
szej gminy.

Chciałbym po raz kolejny zdementować ciągle pojawiające się 
informacje, że to dzięki wpływom z lotniska gmina może reali-
zować tak dużo inwestycji. Otóż nie! Podatek od nieruchomości, 
który płaci mam lotnisko, to kwota ok 2.200.000, środki te nie 
są zaliczane do środków pozyskanych z zewnątrz, gdyż są one 
stałymi dochodami budżetu płaconymi co rok. Podatki w gminie 
Buczek są na bardzo niskim poziomie a skutkuje to tym, że mamy 
coraz więcej mieszkańców. Napędza to koniunkturę – zwiększają 
się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym 
gminie, zwiększa się kwota subwencji oświatowej bo przybywa 
dzieci, itp. Ogólna kwota dochodów podatkowych naszej gminy 
jest duża ze względu na podatek, który płaci lotnisko. W związku 
z tym nie otrzymujemy z budżetu państwa subwencji wyrównaw-
czej na takim poziomie jak inne gminy. Krótko mówiąc, gmina 
ma wpływy z lotniska, a inne gminy otrzymują takie same pienią-
dze z budżetu państwa, tzw. „Janosikowe”. Analizując poziom do-
chodów ościennych gmin wiejskich, w których dochody wynoszą 
18,4 mln zł i 20,5 mln zł (gmina Buczek - 15 mln zł) i dzieląc je 
przez liczbę mieszkańców danej gminy dochodzimy do zbliżone-
go poziomu na 1 mieszkańca. Czyli wszystkie gminy mają podob-
ną kwotę dochodów na 1 mieszkańca, ważne jest tylko to, w jaki 
sposób ją wykorzystają i na co przeznaczają oraz ile środków 
zdobywają z Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i innych źródeł. To właśnie pozyskiwane środki 
świadczą o bogactwie gminy.

Dużym osiągnięciem gminy jest zajecie 4 miejsca wśród 
wszystkich gmin województwa łódzkiego za pozyskanie środków 
unijnych. Weszliśmy również do pierwszej dziesiątki najlepszych  
gmin wiejskich awansując z miejsca 38 na miejsce 6 (pełna infor-
macja w wydaniu styczniowym) w  województwie  łódzkim. Jest 
to największy skok  wśród wszystkich gmin wiejskich naszego 
województwa. Jak widać, 11 mln a na dzień dzisiejszy prawie 12 
mln pozyskanych środków z zewnątrz to jest źródło sukcesu na-
szej gminy, a nie środki pochodzące z lotniska.<

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek
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w tych latach. Możemy się pochwalić środkami zewnętrznymi na tak 
zwane projekty miękkie:
1.  Projekt „Dobry start z przedszkolem”, dzięki któremu nasi mali 

mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z przedszkola,
2.  Projekt „Internet w gminie Buczek – oknem na świat”, dzięki któ-

remu mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym otrzymali 
200 zestawów komputerowych oraz bezpłatny dostęp do internetu; 
pozyskane środki to 1.211.000 zł.

3.  Projekt „Buczkowska truskawka marką województwa łódzkiego” 
oraz projekt „Truskawkowe żniwa – Buczek 2013”, pozyskane 
środki z UE to 1.047.430 zł. Dzięki temu projektowi możemy pro-
mować nasz region w  kraju, nie dokładając do tego zdania pienię-
dzy z budżetu gminy.

4.  Projekt „Czas na zmiany” realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, dzięki któremu mieszkańcy są aktywizowani 
społecznie, pozyskano na ten cel 783.293zł.

5.  Powstały 3 ekopracownie oraz ścieżka edukacyjna w szkołach, po-
zyskane środki to 111.327 zł.

6.  Zrealizowano liczne projekty proekologiczne ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki odpadami.

7.  Pozyskiwano środki na projekty kulturalne, takie jak „Obrazy ser-
cem haftowane” itp. 
Poniższa tabela przybliży skalę tej działalności i wskaże konkret-

ne kwoty, jakie wpłynęły do budżetu gminy Buczek w latach 2011-
2014.

Dzięki tym środkom udało się zrealizować bardzo wiele zadań, 
które poprawiły jakość życia mieszkańców. Ponad 11 mln zł pozy-
skanych środków z Unii Europejskiej, WFOŚiGW i MEN zasili-
ło budżet gminy Buczek wspierając często odważne i innowacyj-
ne przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że w omawianej kadencji 
gmina nie posiadała zadłużenia. Jest to bardzo rzadko spotykana 
sytuacja. W dzisiejszym świecie samorządy borykają się właśnie 
z problemem zadłużenia. Od kiedy, zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, sporządzane są Wieloletnie Prognozy Finansowe, 

- dostawa dla mieszkańców gminy zestawów solarnych 
i pomp ciepła.
Dofinansowano również budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców z terenów, na 
których ze względów technicznych nie jest możliwa 
budowa kanalizacji zbiorczej.  
5. Na oświatę wydatkowano kwotę 3.315.051 zł. 
Wyremontowano infrastrukturę szkolną oraz 
wybudowano Przedszkole Gminne w Buczku.

Poniżej przedstawiono inwestycje w poszczególnych 
latach oraz środki pozyskane na ich realizację.

 

 

 

Jak widać w powyższej tabeli, na inwestycje w 
latach 2010-2014 pozyskano 7.676.034,86 zł. To nie 
jedyne środki zewnętrzne pozyskane w tych latach. 
Możemy się pochwalić środkami zewnętrznymi na tak 
zwane projekty miękkie:
1. projekt „Dobry start z przedszkolem”, dzięki któremu
nasi mali mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z 
przedszkola,
2.  projekt „Internet w gminie Buczek – oknem na 
świat”, dzięki któremu mieszkańcy zagrożeni 
wykluczeniem cyfrowym otrzymali 200 zestawów 
komputerowych oraz bezpłatny dostęp do internetu; 
pozyskane środki to 1.211.000 zł.
3. projekt „Buczkowska truskawka marką województwa
łódzkiego” oraz projekt „Truskawkowe żniwa – Buczek
2013”, pozyskane środki z UE to 1.047.430 zł. Dzięki 

temu projektowi możemy promować nasz region w  
kraju, nie dokładając do tego zdania pieniędzy z 
budżetu gminy.
4. projekt „Czas na zmiany” realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, dzięki któremu 
mieszkańcy są aktywizowani społecznie, pozyskano na 
ten cel 783.293zł.
5. powstały 3 ekopracownie oraz ścieżka edukacyjna w 
szkołach, pozyskane środki to 111.327 zł.
6. zrealizowano liczne projekty proekologiczne ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.
7. pozyskiwano środki na projekty kulturalne, takie jak 
„Obrazy sercem haftowane” itp. 

Poniższa tabela przybliży skalę tej działalności i 
wskaże konkretne kwoty, jakie wpłynęły do budżetu 
gminy Buczek w latach 2011-2014. 

Dzięki tym środkom udało się zrealizować bardzo 
wiele zadań, które poprawiły jakość życia 
mieszkańców. Ponad 11 mln zł pozyskanych środków z 
Unii Europejskiej, WFOŚiGW i MEN zasiliło budżet 

każdy samorząd musi osiągnąć odpowiednie wskaźniki pozwala-
jące na prawidłowe funkcjonowanie. Jednym z czynników tej pro-
gnozy jest zdolność spłaty zaciąganych zobowiązań oraz tak zwa-
na nadwyżka operacyjna. Z zadłużeniem nasza gmina nie ma pro-
blemów - jako jedyna w kraju ma zerowe zadłużenie, a nadwyżki 
operacyjnej wypracowanej właśnie przez ostatnią kadencję może 
zazdrościć nam każdy samorząd. Dla zobrazowania kondycji finan-
sowej dokonaliśmy porównania dochodów bieżących z wydatkami 
bieżącymi w roku 2011 i 2014. 

gminy Buczek wspierając często odważne i 
innowacyjne przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że w 
omawianej kadencji gmina nie posiadała zadłużenia. 
Jest to bardzo rzadko spotykana sytuacja. W 
dzisiejszym świecie samorządy borykają się właśnie z 
problemem zadłużenia. Od kiedy, zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych, sporządzane są Wieloletnie 
Prognozy Finansowe, każdy samorząd musi osiągnąć 
odpowiednie wskaźniki pozwalające na prawidłowe 
funkcjonowanie. Jednym z czynników tej prognozy jest 
zdolność spłaty zaciąganych zobowiązań oraz tak zwana
nadwyżka operacyjna. Z zadłużeniem nasza gmina nie 
ma problemów - jako jedyna w kraju ma zerowe 
zadłużenie, a nadwyżki operacyjnej wypracowanej 
właśnie przez ostatnią kadencję może zazdrościć nam 
każdy samorząd. Dla zobrazowania kondycji finansowej
dokonaliśmy porównania dochodów bieżących z 
wydatkami bieżącymi w roku 2011 i 2014. 

Żaden samorząd nie może uchwalić takiego 
budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż 
dochody bieżące. A dodatnia różnica między tymi 
wielkościami obrazuje kondycję finansową danego 
samorządu. Aby dobrze funkcjonować, należy te 
parametry brać szczególnie pod uwagę. Poniżej 
przedstawiamy wypracowaną przez te ostatnie 4 lata 
nadwyżkę operacyjną, która pozwoli nam wkroczyć w 
następny okres programowania unijnego z dużą 
swobodą i możliwościami na pozyskanie dużych 
środków zewnętrznych.

To właśnie działania ograniczające wydatki 
bieżące, inwestowanie w rozwój infrastruktury, szerokie
działania promocyjne, brak zadłużenia, a w 
szczególności bardzo duże środki pozyskane z zewnętrz 
są efektem tak dobrej sytuacji naszej gminy.

Chciałbym po raz kolejny zdementować ciągle 
pojawiające się informacje, że to dzięki wpływom z 
lotniska gmina może realizować tak dużo inwestycji. 
Otóż nie! Podatek od nieruchomości, który płaci mam 
lotnisko, to kwota ok 2.200.000, środki te nie są 
zaliczane do środków pozyskanych z zewnątrz, gdyż są 
one stałymi dochodami budżetu płaconymi co rok. 
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Po serdecznym powitaniu wszystkich 
gości odbyło się wręczenie nagród dla na-
uczycieli i pracowników obsługi za sumien-
ną i rzetelną pracę. Pani sekretarz gminy, 

PrzedSzKolaKi na medal

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ
pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat”

Gmina Buczek zmniejsza zjawisko wykluczenia cyfrowego poprzez realizację projektu pn. „Internet w gmi-
nie Buczek oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

W grudniu br. Komisja Weryfikująca dokona weryfikacji złożonych przez beneficjentów oświadczeń o wy-
sokości dochodów.<

R.S.

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

21 listopada br. w Gminnym Przedszkolu w Buczku odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka, która była niezwykłym momentem nie 
tylko dla dzieci, ale również dla rodziców oraz nauczycieli. 

Zenona Romankiewicz, wręczyła nagrody 
wójta gminy dla pani dyrektor Moniki Ko-
chanek oraz wychowawcy Mirosławy Staw-
skiej, a następnie dyrektor wręczyła podzię-

kowania i nagrody dla Moniki Mikołajew-
skiej, Sylwii Goździk, Agnieszki Walczak 
oraz Doroty Gajdy. Rodzice zaś podarowali 
kwiaty sekretarz gminy jako wyraz wdzięcz-
ności dla organu prowadzącego za możli-
wość uczęszczania ich pociech do nowego 
przedszkola i udziału w projekcie „Dobry 
start z przedszkolem”.

Motylki i Słoneczka śpiewem przywita-
ły zebranych gości. Wiele radości wzbudziło 
przybycie Pani Jesieni, która wraz z rodzi-
cami stawiała przedszkolakom zadania, aby 
sprawdzić, czy zasłużyły na miano prawdzi-
wego przedszkolaka. Zadania zostały wy-
konane bez zarzutu, maluchy rewelacyjnie 
zaprezentowały swoje umiejętności. Udo-
wodniły, że zasłużyły na pasowanie, ponie-
waż potrafią już pięknie tańczyć, śpiewać 
i recytować. Wykazały się ogromną odwagą, 
występując przed tak liczną publicznością, 
która obdarowała małych artystów gromki-
mi brawami. 

Przedszkolaki złożyły uroczyste ślubo-
wanie przed Panią Jesienią, która okazała 
się... panią dyrektor, a w nagrodę za swo-
ją postawę, po uroczystym akcie pasowa-
nia, otrzymały słodkości od pani sekretarz. 
W salach na obie grupy czekały piękne tor-
ty w formie motylka i słoneczka, dyplomy 
oraz prezenty.

Uroczystość pasowania była nie tylko 
wielkim przeżyciem, ale również sukcesem 
małych artystów, którzy w większości po raz 
pierwszy wystąpili przed tak dużą publicz-
nością.<

 (MK)
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Szkolenie rozpoczęła Janina Kosman - 
zastępca burmistrza Łasku oraz Anna Doliwa 
– prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, 
witając producentów róż, i wyrażając nadzie-
ję, iż to szkolenie przyczyni się w niedalekiej 
przyszłości do utworzenia Grupy Producentów 
Róż na terenie powiatu łaskiego, co miejmy 
nadzieję, przełoży się na rozwój gospodarczy 
regionu i promocję obszaru LGD. 

 Szkolenie, w którym wzięło udział 30 
osób, w tym 26 przedstawicieli producentów 
róż, poprowadził Andrzej Machowicz - głów-
ny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu, który w swoim dorobku 

 jednoczą się

ma m.in. pomoc przy powstawaniu 185 grup 
producenckich (grupy producentów rolnych – 
PROW, grupy producentów owoców i warzyw, 
organizacje producentów owoców i warzyw) 
oraz bieżącą pracę z wyżej wymienionymi gru-
pami w sferze zarządzania i występowania po 
środki finansowe – wsparcie w ramach PROW 
2007-2013 i organizacji rynku owoców i wa-
rzyw. 

Podczas szkolenia omówiono następujące 
zagadnienia, które zostały szeroko przedsta-
wione w przygotowanych prezentacjach:
-  Celowość zespołowego występowania produ-

centów na rynku produktów rolnych
-  Prawodawstwo w zakresie tworzenia grup 

producentów rolnych z uwzględnieniem zało-
żeń PROW 2014-2020

-  Charakterystyka dostępnych form gospodar-
czych (os. prawna) dla grup producentów rol-
nych, wady, zalety każdej z nich z uwzględ-
nieniem formy spółdzielni

-  Poprawny proces tworzenia grupy producen-
tów rolnych.

-  Etapy tworzenia grupy producentów rolnych 
(dokumentacja przy założeniu i powstawaniu 
firmy)

-  Zasady opracowania planu działania grupy 
producentów rolnych

-  Zasady poprawności funkcjonowania grup 
producentów rolnych

-  Inne źródła wsparcia finansowego grup pro-
ducentów rolnych

- Etapy życia grupy – dbanie o jej rozwój
-  Procesy konsolidacyjne grup i organizacji 

producentów.
Producenci róż, aktywnie uczestniczyli 

w szkoleniu, zadając wiele cennych pytań 
dotyczących funkcjonowania i form praw-
nych grup producenckich, mając na uwadze 
ich wyjątkową „różaną” działalność, która 
w wielu aspektach różni się od typowej dzia-
łalności dotychczas zawiązywanych grup 
producenckich, tj. grup producentów rol-
nych, czy grup producentów owoców i wa-
rzyw. Szkoleniowiec starał się odpowiedzieć 
na wszystkie nurtujące producentów róż py-
tania i rozwiać ich wątpliwości, pokazując 
szereg zachęt i korzyści z funkcjonowania 
grupy producenckiej. 

Na zakończenie A. Doliwa – prezes Za-
rządu LGD zwróciła uwagę na rozpoczęte 
już prace przy budowie nowej Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju LGD „Dolina rzeki Grabi” 
i zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w których również 
jest mowa o grupach producenckich. Tym sa-
mym zachęcała wraz z Janiną Kosman – za-
stępcą burmistrza Łasku, do kontynuowania 
prac nad budową Grupy Producentów Róż 
i ponowionego spotkania wiosną 2015 r., już 
na warsztatach.< 

J. Tarka

Zwierzakolubni – pod takim tytułem zorganizowany został  
wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny o charakterze ekologicz-
nym. Dziwne zwierzaki – cudaki zawitały do Przedszkola Publicz-
nego nr 6 im. Słoneczka w Łasku. Wykonane z surowców wtórnych  
zachwyciły swoim wyglądem i sposobem wykonania, inwencją 
twórczą dzieci, ich nieokiełznaną pomysłowością i kreatywnością.  
Okazało się, że ulubione zwierzątka można wykonać praktycznie 
ze wszystkiego. Wystarczy mieć papier, kartonowe opakowania po  
produktach, puszki, druciki, kapsle, włóczkę czy foliowe torebki – 
sprytnie to wszystko połączyć i stworek gotowy. 

Projekt zrealizowany w  placówce był wstępem do ogólnopolskiego 
konkursu ekologicznego, propagowanego przez stronę Buliba.pl. Spo-
śród wielu wyjątkowych prac, po burzliwej naradzie jury, łaską placówkę 
reprezentuje piesek Reksio, wykonany przez Antosię Szymczak z grupy 
5-latków. Na tę właśnie pracę można głosować na stronie www.Buliba.pl 
– codziennie oddając jeden głosik. Dzięki temu przedszkole jak i osoby 

głosujące mogą wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Pięknymi upominka-
mi i pamiątkowymi dyplomami uhonorowano także dzieciaczki biorące 
udział w konkursie.< A. Krzymińska

Producenci róż

W Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Dzikie Wino” w Wiewiórczynie 
odbyło się szkolenie dla producentów róż z powiatu łaskiego. Zorganizowała 
je Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 
objętego PROW na lata 2007-2013” oś IV: „Leader” finansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

ZwierZakolubni
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Następnie ślubowanie złożyło 14 obecnych na sesji radnych: Dariusz Cie-
ślak, Krzysztof Domowicz, Danuta Kardas, Teresa Kocik, Anna Kopeć, 
Renata Kowalczyk, Władysław Kraszewski, Ewa Malinowska, Roman 
Masiera, Marek Okupiński, Sylwia Rozwód, Stanisław Tokarek, Jolanta 
Urbaniak oraz Marek Woźniak. Ze względu na obowiązki służbowe w se-

NoWa RaDa rozpoczęła pracę
Pierwszą sesję w nowej kadencji Rady Gminy Sędziejowice zwołaną przez komisarza 
wyborczego w Sieradzu na dzień 27 listopada 2014 r. rozpoczął radny – senior Władysław 
Kraszewski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przedstawiła wyniki wyborów wójta 
oraz radnych w gminie Sędziejowice i wręczyła wybranym stosowne zaświadczenia. Wójtem 
gminy po raz trzeci został wybrany Jerzy Kotarski, uzyskując 1406 głosów.

Pan Józef Fijałkowski z Pruszkowa jest naj-
starszym mieszkańcem gminy Sędziejowice 
i jednym z dwóch żyjących stulatków na tym 
terenie. O jubileuszu Pani Walentyny Rębacz 
pisaliśmy w l00 rocznicę jej urodzin w lutowym 
numerze „PŁ”. Pan Józef nadal jest sprawny 
i żywo interesuje się sprawami swojego otocze-
nia. Jest stałym podopiecznym GOPS Sędziejo-
wice, ale na co dzień opiekuje się nim jego cór-
ka Zofia Smorawska. 

To właśnie ona z okazji kolejnej rocznicy 
przygotowała w imieniu ojca specjalny list, który 
publikujemy poniżej: „Mój ojciec całe życie był 
rolnikiem na własnej ziemi, bronił ziemi bo wła-
dze komunistyczne chciały mu ją odebrać do koł-
chozu. Dzisiaj ma 103 lata, ale jeszcze pamięta 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gmi-
ny Sędziejowice w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Podziel się posiłkiem” dwukrotnie zorganizo-
wało zbiórkę żywności w sklepach „TOM-KOR” 
Sędziejowice i „DELIKATESY CENTRUM” 
w Sędziejowicach. Podczas zbiórek pracowa-
ło 18 wolontariuszy. Zebrano 340 kg żywności. 
Z zebranych artykułów spożywczych wykonano 
35 paczek, którymi obdarowano dzieci niepełno-
sprawne, z rodzin wielodzietnych oraz osoby star-
sze i samotne. 

Życzymy wszystkim pogodnych ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA.<

Krystyna Komorowska

sji nie mógł uczestniczyć w tym dniu radny Jarosław Bartczak. Po złożeniu 
ślubowania rada w głosowaniu tajnym dokonała wyboru nowego przewodni-
czącego Rady Gminy - Dariusza Cieślaka. Bezpośrednio po wyborze przejął 
on dalsze przewodniczenie sesji. Rada przystąpiła do wyboru w głosowaniu 
tajnym dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali radni: Renata Kowal-
czyk i Roman Masiera.

W dalszej części sesji odbyło się ślubowanie złożone przez wójta gminy 
Jerzego Kotarskiego oraz ustalenie dla niego wynagrodzenia.

Podczas I sesji, w której uczestniczyli także sołtysi oraz kierownicy jedno-
stek gminnych wójt złożył sprawozdanie o stanie gminy Sędziejowice.

Również tego samego dnia odbyła się druga sesja zwołana przez nowo 
wybranego przewodniczącego, podczas której Rada powołała składy osobowe 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych. Komisje wy-
biorą ze swojego grona przewodniczących i ich zastępców podczas pierwszych 
swych posiedzeń. Na drugiej sesji dokonano także zmian budżetu gminy Sę-
dziejowice na 2014 r. oraz przyjęto program współpracy gminy Sędziejowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Radni otrzymali również projekt budżetu gminy Sędziejowice na 2015 rok.
M.P.

Ukończył 103 lata o ziemi i jej uprawie, by była obsiana i nie leżała 
ugorem. Pyta: co zasiałam i czy ładnie rośnie.

W dniu swoich urodzin pragnę podziękować 
za troskliwą opiekę medyczną Pani doktor Jadwi-
dze Piątkowskiej, która nie boi się pochylić nad 
starym człowiekiem i zawsze ma czas dla mnie wy-
słuchać i ulżyć w bólu.

Dziękuję też Paniom pielęgniarkom: Danucie 
Sokołowskiej i Barbarze Patora.

Z całym szacunkiem chylę swoje stare czoło 
przed Proboszczem Parafii w Marzeninie, który opie-
kuje się mną duchowo sam ze swojego serca z księ-
dzem Wikarym, i organiście, który się modli razem, 
swoim pięknym śpiewem przyjeżdżając do domu.

Dziękuję też wszystkim strażakom z OSP 
w Pruszkowie, Panu Stanisławowi Wdowińskie-
mu, Zdzisławowi Krysztofiakowi i innym, którzy 
dbają o dobro mieszkańców Pruszkowa i wyraża-
ją swój szacunek do ludzi starych.

Na koniec dziękuję również pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowi-
cach, szczególnie Elżbiecie Kozieł, która pamię-
ta o mnie odwiedzając w domu, w trosce o moje 
zdrowie i samopoczucie, przysyłając życzenia 
świąteczne.”<

Świąteczna 
paczka 2014
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Raba Wyżna, Spytkowice, Włocławek, Lubraniec, Góra świętej Mał-
gorzaty, Piątek, Łęczyca, Świnice Warckie i Łask składają „Wizytę za 
jeden uśmiech” w Sędziejowicach

20 listopada w naszej bibliotece odbyła się wizyta studyjna biblioteka-
rzy z całej Polski. Program Rozwoju Bibliotek, za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po raz kolejny przygotował dla nas praw-
dziwą atrakcję – „Wizytę za jeden uśmiech”. Biblioteka w Sędziejowicach 
w III naborze wniosków otrzymała środki na zorganizowanie takiej imprezy 
w grodzie Sędzieja. Tego dnia odbyło się spotkanie, w całości poświęcone 
wzajemnemu poznaniu się, przedstawieniu historii naszej miejscowości, roz-
wiązaniu nurtujących nas problemów, zaprezentowaniu wszystkich biblio-
tecznych publikacji oraz nauce projektowania własnych wydawnictw, które 
mają służyć utrwalaniu historii za pośrednictwem nowoczesnych środków 
i narzędzi. Nasz projekt nosił nazwę „Biblioteka nowocześnie o przeszłości”.

Oprócz kilkunastu zaproszonych bibliotekarzy w programie wzięło 
udział wielu zaproszonych prelegentów z gminy, jak i spoza niej. Wójt gmi-
ny – Jerzy Kotarski – wielokrotnie zabierał głos, pełnił rolę przewodnika po 
grodzie Sędzieja, z całym zaangażowaniem opowiadał o miejscach pamię-
ci i o bohaterach ziemi sędziejowickiej. Wykład wygłosił sekretarz gminy, 
Mirosław Potasiak, a także Zbigniew Goździk, Stanisław Witkowski, Piotr 
Domagała i Aleksandra Balcerowiak. Głos zabierali również bibliotekarze, 
Stanisław Tokarek, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grabnie, młodzież 
i wielu innych zaproszonych gości. Przewodnicząca Koła SBP w Łasku, 
a jednocześnie dyrektor łaskiej biblioteki, Bożena Trocka-Dąbrowa zapre-
zentowała dorobek naszego stowarzyszenia na przestrzeni kilku ostatnich lat. 

Jak się okazało, cała gmina dołożyła starań, aby godnie przyjąć panie 
z zaprzyjaźnionych bibliotek. Panie spędziły noc w dworku na terenie Ze-
społu Szkół Rolniczych. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem mate-
riałów promocyjnych, kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia poniosła 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek, dzięki Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Właśnie dlatego spo-
tkanie możemy nazwać „Wizytą za jeden uśmiech” – przyniosło nam tyle 
radości, wzajemnych inspiracji do działania, a przede wszystkim zawiązały 

25 listopada przedstawiciele Fundacji Eco Textil „Od Was dla Was” 
w obecności wójta Jerzego Kotarskiego oraz pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach przekazali rehabilitacyjny 
rower trójkołowy dziecku Zuzannie Sagan z Bilewa.

Sprzęt będzie pomocny w codziennej rehabilitacji oraz w aktywnym spę-
dzeniu wolnego czasu z rodzicami.<

Rada Gminy Sędziejowice uchwałą z 12 listopada 2014 r. ustaliła 
nowe stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą 
od 1 stycznia 2015 r. Są one wyższe od obowiązujących w 2014 r. 
średnio o 2,0 % i wynoszą:
1)  od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej (maks. stawka ustawowa 0,75 zł/m2)
2)  od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 15,45 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej (maks. stawka ustawowa 23,13 zł/m2)

3)  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 10,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (maks. stawka ustawowa  
10,80 zł/m2)

4)  od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,03 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej (maks. stawka ustawowa 4,70 zł/m2)

5) od pozostałych budynków: 
a)  letniskowych – 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (maks. stawka 

ustawowa 7,77 zł/m2) 
b)  innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,56 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej (maks. stawka ustawowa 7,77 zł/m2)

6) od budowli - 2 % ich wartości
7) od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglę-

du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  
0,66 zł od 1 m2 powierzchni (maks. stawka ustawowa 0,90 zł/m2)

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrow-
ni wodnych – 4,49 zł od 1 ha powierzchni (maks. stawka ustawowa  
4,58 zł/ha)

c) pozostałych:
 -  letniskowych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni (maks. stawka ustawowa 

0,47 zł/m2)
 -  innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  
0,17 zł od 1 m2 powierzchni (maks. stawka ustawowa 0,47 zł/m2).
Podatek rolny na rok podatkowy 2015 wynosi:

1)  od 1 ha przeliczeniowego gruntów w gospodarstwach rolnych - rów-
nowartość pieniężną 2,5q żyta, to jest 145 zł (maks. stawka ustawowa 
153,43 zł/ha)

2)  od gruntów rolnych nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych – rów-
nowartość pieniężną 5 q żyta, to jest 290 zł/ha (maks. stawka ustawowa 
306,85 zł/ha).

Podstawę do obliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu 
żyta ustalona na podstawie komunikatu prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. 
w wysokości 61,37 zł/dt. Rada Gminy Sędziejowice uchwałą z dnia 12 li-
stopada 2014 r. obniżyła stawkę do kwoty 58,00 zł za 1 dt.

Podatek leśny na rok podatkowy 2015 zgodnie z komunikatem prezesa 
GUS z 20.10.2014 r. wynosi: 
1)  od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężna 0,220 cm3 

drewna to jest 41,5470 zł
2)  od 1 ha powierzchni lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład 

rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśne-
go stawka, o której mowa w pkt. 1, ulega obniżeniu o 50% i wynosi  
20,7735 zł.

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 r. nie uległy 
zmianie i nadal obowiązują zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sędziejowice 
z dnia 14 grudnia 2011 r. 

Wszystkie uchwały zamieszczone są na stronie 
bip.gminasedziejowice.pl

Rada Gminy nie skorzystała z możliwości wprowadzenia opłaty od po-
siadania psów.< A. Skotnicka

Podatki i oPłaty lokalne w 2015 r.

„Wizyta za jeden uśmiech” w sędziejowickiej książnicy

się trwałe więzi przyjaźni między bibliotekami z całej Polski. 
Pani Joasiu, Sylwio, Irenko, Alu, Aniu, Grażynko, Moniko, Ewo, Wan-

do, Anetko, Bożenko, Agnieszko; Panie Macieju – serdecznie dziękujemy 
za przybycie, za uczestnictwo, za serce, a w przyszłym roku czekamy na 
powtórną „Wizytę”!< Beata Magdziak

Rower dla Zuzi



 Projekt "Poznajmy aktywnie lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 
„Poznajmy aktywnie lepsze jutro 2014r.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż dobiega końca VII –
ostatnia  edycja  projektu  „Poznajmy  aktywnie  lepsze  jutro”  współfinansowanego  przez  Unię
Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Działania  7.1  Rozwój  i  upowszechnianie
aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu 
( 9K i 2M) objętych pomocą społeczną oraz mieszkających w gminie Sędziejowice.
W ramach zadania 1. AKTYWNA INTEGRACJA zrealizowano następujące działania:
1. zawarto 11 kontraktów socjalnych,
2. przeprowadzono poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla 11 BO
3. zorganizowano następujące szkolenia zawodowe:
- Kurs pt. „Obsługa kas fiskalnych” dla 6 BO(6K)
- Kurs pt. „Profesjonalny sprzedawca” dla 2 BO(2K)
W trakcie realizacji są następujące kursy zawodowe:
- Kurs pt. „Operator koparko – ładowarki” dla 1 BO(1M)
- „Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci' dla 2 BO(2K)
- Kurs pt. „Prawo jazdy kat. B” dla 5 BO(5K), który zwiększy mobilność oraz niezależność kursantów
przypadku podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.
Obecnie odbywają się zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantami.

W  ramach  realizacji  zadania  pierwszego  od  października  do  grudnia  trwa  staż  dla  
2 uczestniczek projektu na stanowisku sprzedawca. Udział w stażu ma zapewnić stażystkom zdobycie
wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych. Praca wykonywana w ramach stażu jest zgodna z
predyspozycjami  i  kwalifikacjami  uzyskanymi  na  szkoleniu  zawodowym  ukończonym w  ramach
projektu.  Osobą  uczestniczącym  w  stażu  wypłacane  jest  miesięczne  wynagrodzenie  stażowe
(stypendium).

W ramach  realizacji  wyżej  wymienionego  zadania  wszyscy  uczestnicy  (11  BO)  mieli  do
wykorzystania 2 vouchery (talony) każdy o wartości 100 zł na zakup samodzielnych usług tj. jeden na
usługi stomatologiczne wyłącznie w zakresie nieobjętym przez NFZ, a drugi na usługi fryzjersko –
kosmetyczne celem kształtowania własnego wizerunku.

Zorganizowano również konsultacje indywidualne i spotkania grupowe z radcą prawnym dla
uczestników  projektu  celem  udzielenia  BO  informacji  o  prawach  i  uprawnieniach  służących
przywróceniu samodzielności życiowej a w tym powrót na rynek pracy.

Beneficjenci w ramach projektu korzystają także z różnych form wsparcia tj.:
- zasiłki celowe – wypłacane na pokrycie bieżących potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie,
- prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Sędziejowice dla 4 BO, 
- sfinansowano badania z zakresu medycyny pracy.

Zgodnie  z  harmonogramem projektu  w  listopadzie  odbyło  się  spotkanie  mikołajkowe  dla
uczestników  projektu  oraz  personelu  zaangażowanego  w  jego  realizację.  Na  spotkanie  został
przygotowany poczęstunek – catering oraz zakupiono paczki żywnościowe.

Wraz  z  końcem  roku  w  ramach  projektu  zostaną  zorganizowane  ostatnie  zadania  m.in.
spotkanie wigilijne – podsumowujące.

Pracownik socjalny

                                                                                                                             Iwona Kaczmarek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wieluńska 7

98-160 Sędziejowice
tel./fax 043 67 715 81

e-mail:alaandry@wp.pl

Realizator projektu

„Poznajmy aktywnie lepsze jutro 2014 r.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż dobiega końca VII – ostatnia edycja projektu „Poznajmy aktywnie 
lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
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 Projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z opóźnieniem oddano do użytku ostatni odcinek drogi 
ekspresowej S-8 i tym sposobem możemy już jechać 
wygodnie i szybko zarówno do Łodzi jak i Wrocławia. 
Zakończyła się więc historyczna inwestycja drogowa, 
o którą w ostatniej dekadzie toczyła się wielka batalia.

Przypomnijmy, pierwotnie S-8 miała przebiegać obok Piotrkowa 
Trybunalskiego, jednakże zarówno łodzianie jak i mieszkańcy Sieradza, 
Zduńskiej Woli jak i Łasku walczyli o inny przebieg drogi ekspresowej. 
Chcieli bowiem, by arteria ta zbudowana została w pobliżu ich miejsco-
wości i tym sposobem odciążyła je szczególnie od ruchu tranzytowego. 
Dla wspomnianych miast ekspresówka stanowi także rodzaj obwodnicy, 
stąd presja, by przebiegała właśnie w sąsiedztwie Pabianic, Łasku, Zduń-
skiej Woli i Sieradza. W batalię o taki przebieg tej drogi zaangażowali 
się m.in.: aktualny minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, senator 

Andrzej Owczarek i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także lokalne 
społeczności.

Nowy stukilometrowy w naszym województwie odcinek S-8 to droga 
o nawierzchni betonowej, z dwoma jezdniami i bezkolizyjnymi węzłami. 
Arteria ta od autostrady różni się jedynie łukami, reszta praktycznie jest 
taka sama. Mamy więc nowoczesną arterię, którą można już jechać wy-
godnie do Wrocławia, a za niecałe 2 lata – także do stolicy, trwa bowiem 
budowa brakującego odcinka autostrady A-1 Stryków – Tuszyn. W rejo-
nie Rzgowa jest już nawet gotowy wielki węzeł łączący S-8 ze wspomnia-
ną autostradą, który umożliwi wjazd na A-1, dojazd do Strykowa i auto-
strady A-2. Aż trudno uwierzyć, że mimo tylu kłopotów i barier udało się 
dokonać tak wielkich zmian w komunikacji drogowej w naszym regionie!

Zakończenie historycznej inwestycji drogowej

S-8 do WrocłaWia

Celem projektu było zwiększenie aktywno-
ści zawodowej i społecznej uczestników projektu  
(9K i 2M) objętych pomocą społeczną oraz miesz-
kających w gminie Sędziejowice.
W ramach zadania 1. AKTYWNA INTEGRACJA 
zrealizowano następujące działania:
1. Zawarto 11 kontraktów socjalnych
2.  Przeprowadzono poradnictwo psychologiczne 

i zawodowe dla 11 BO
3. Zorganizowano następujące szkolenia zawodowe:
- Kurs pt. „Obsługa kas fiskalnych” dla 6 BO(6K)
- Kurs pt. „Profesjonalny sprzedawca” dla 2 BO(2K)
W trakcie realizacji są następujące kursy zawodowe:
-  Kurs pt. „Operator koparko – ładowarki” dla 1 BO-

(1M)
-  „Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i styliza-

cją paznokci’ dla 2 BO(2K)
-  Kurs pt. „Prawo jazdy kat. B” dla 5 BO(5K), który 

zwiększy mobilność oraz niezależność kursantów 
przypadku podjęcia pracy poza miejscem zamiesz-
kania.

Obecnie odbywają się zajęcia praktyczne usta-
lane indywidualnie z kursantami.

W ramach realizacji zadania pierwszego od 
października do grudnia trwa staż dla 2 uczestniczek 
projektu na stanowisku sprzedawca. Udział w stażu 
ma zapewnić stażystkom zdobycie wiedzy i dosko-
nalenie umiejętności praktycznych. Praca wykony-
wana w ramach stażu jest zgodna z predyspozycja-
mi i kwalifikacjami uzyskanymi na szkoleniu za-
wodowym ukończonym w ramach projektu. Osobą 
uczestniczącym w stażu wypłacane jest miesięczne 
wynagrodzenie stażowe (stypendium).

W ramach realizacji wyżej wymienionego za-
dania wszyscy uczestnicy (11 BO) mieli do wyko-
rzystania 2 vouchery (talony) każdy o wartości 100 
zł na zakup samodzielnych usług tj. jeden na usługi 
stomatologiczne wyłącznie w zakresie nieobjętym 
przez NFZ, a drugi na usługi fryzjersko – kosme-
tyczne celem kształtowania własnego wizerunku.

Zorganizowano również konsultacje indywi-
dualne i spotkania grupowe z radcą prawnym dla 
uczestników projektu celem udzielenia BO informa-
cji o prawach i uprawnieniach służących przywró-
ceniu samodzielności życiowej a w tym powrót na 
rynek pracy.

Beneficjenci w ramach projektu korzystają tak-
że z różnych form wsparcia, tj.:
- zasiłki celowe – wypłacane na pokrycie bieżących 
potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie
- prace społecznie użyteczne na terenie Gminy  
Sędziejowice dla 4 BO
- sfinansowano badania z zakresu medycyny pracy.

Zgodnie z harmonogramem projektu w listopa-
dzie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla uczest-
ników projektu oraz personelu zaangażowanego 
w jego realizację. Na spotkanie został przygotowa-
ny poczęstunek – catering oraz zakupiono paczki 
żywnościowe dla wszystkich uczestników projektu.

Wraz z końcem roku w ramach projektu zostaną 
zorganizowane ostatnie zadania m.in. spotkanie wi-
gilijne – podsumowujące.<

Pracownik socjalny
 Iwona Kaczmarek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, tel./fax 43 

67 715 81, e-mail:alaandry@wp.pl
Realizator projektu

Senator A. Owczarek bezustannie interesował się postępem prac na 
budowie S-8. Niepokoiły go opóźnienia na niektórych odcinkach, stąd 
monity i ponaglanie inwestora i wykonawców. W pewnym momencie 
zasugerował kierownictwu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Łodzi, by może to zrobiło mu prezent na imieniny i oddało w koń-
cu listopada ostatni odcinek S-8. Dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA 
nie bardzo mogła odmówić… Słowo się rzekło, kobyłka u płota – mówi 
przysłowie, szefowa GDDKIA zrobiła zatem wszystko, by zakończyć in-
westycję, co nie było łatwe. Na otwarcie odcinka z Łasku do Sieradza 
przybył więc senator A. Owczarek, obecny był także min. C. Grabarczyk, 
który również przez lata „pilnował” inwestycji, pojawił się min. sportu 
i sekretarz generalny PO Andrzej Bernat, marszałek województwa Witold 
Stępień. Senator Owczarek otrzymał więc w prezencie drogę ekspresową. 
Zapewne takiego prezentu jeszcze nikt nie dostał na imieniny…<

Droga ekspresowa dla pojazdów osobowych jest bezpłatna.
(P) 



Piękne ciało wpływa na nasze wnętrze i psychikę

W Kolumnie otWarto 
instytut medycyny estetycznej
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Przypomnijmy, Columna Medica istnieje od 
dwóch lat, z jej usług skorzystało już 90 tys. pa-
cjentów. Wysoki standard usług powoduje, że do 
Kolumny zjeżdżają dziś pacjenci z całego kraju, 
a nawet zagranicy. Dominuje leczenie wszelkich 
schorzeń i dolegliwości kręgosłupa, ale i barku, 
trafiają tu również ludzie po wylewach i uda-
rach, a także z wadami postawy. Do Kolumny 
przyjeżdżają również ci, którzy chcą się odchu-
dzić. Do dyspozycji mają nie tylko luksusowe 
warunki lokalowe i najnowocześniejszy sprzęt 
diagnostyczny, ale i wysokiej klasy kadrę. Oczy-
wiście na temat Centrum Rehabilitacji mogliby-
śmy pisać bardzo dużo, ale tym razem zatrzy-
mamy się dłużej przy wspomnianym Instytucie 
Medycyny Estetycznej.

Każda z pań – one są bowiem głównie tutej-
szymi pacjentkami – chce być piękna, a to wią-
że się z zahamowaniem naturalnych procesów 
starzenia. – Możemy dziś zrobić bardzo dużo, 
by nie tylko przedłużyć swoje życie, ale i upięk-
szyć ciało – mówi szefowa Instytutu lek. med. 
Paulina Kubik. – Dotyczy to zarówno kobiet jak 
i mężczyzn. Ważna jest kompleksowa terapia 
przeciwstarzeniowa.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcemy być 
piękni i młodzi, musimy skorzystać z pomocy 
wielu specjalistów, którzy zajmą się zarówno 
naszą skórą jak i żywieniem. Kiedyś medycy-
na estetyczna nie miała takich możliwości jak 
obecnie, teraz mamy do dyspozycji nowe tech-
nologie i doskonałe preparaty. Możemy wyrafi-
nowanymi metodami pobudzać skórę wykorzy-
stując nawet osocze z własnej krwi, stosować 
specjalne preparaty wiążące wodę i korygujące 
zmarszczki. Cuda? Nic podobnego – to po pro-

stu umiejętne wykorzystanie nowoczesności. 
Do tego wszystkiego w Columna Medica doda-
ją jeszcze indywidualne podejście do każdego 
pacjenta – jego twarzy czy dłoni. Indywidualne, 
ale i – uwaga – kompleksowe.

Powstały prawie ćwierć wieku temu Instytut 
Barbora w Niemczech zajmuje się pielęgnacją 
twarzy i ciała. Jego kosmetyków próżno szukać 
w sklepach, bo trafiają one tylko do tak specja-
listycznych placówek jak ta w Kolumnie. Obec-
ne są w ponad 60 krajach świata. Jak zapewnia 
Monika Łukawska z firmy Barbor, są to prepara-
ty najwyższej klasy tworzone z pasji i potrzeby. 
Praca nad niektórymi kremami trwa średnio 18-
24 miesiące, ale ten wysiłek się opłaca. Cztery 
serie do pielęgnacji ciała umiejętnie stosowane, 

Nie od dzisiaj wiadomo, że dobry wygląd wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i psychikę. Stąd troska o stan naszego 
ciała. A że postęp medycyny jest wręcz kosmiczny i wspomaga go nowoczesna technika, o ciało możemy dziś dbać jak nigdy 
dotąd. Przypomniano to 10 grudnia br. w Centrum Rehabilitacji Columna Medica w Kolumnie podczas otwarcia kolejnej 
nowości w tej renomowanej placówce – Instytutu Medycyny Estetycznej. 

np. we współpracy z kosmetologami, mogą do-
konywać cudów.

Nasze panie wiedzą na ogół, jak się upięk-
szyć, jakie stosować preparaty czy kosmetyki, 
ale nowoczesne metody i technologie sprawiają, 
że i ta dziedzina naszego życia jest coraz bar-
dziej skomplikowana. Potwierdziła to wysokiej 
klasy specjalistka, która zaprezentowała indywi-
dualny dobór makijażu, który odmienił kobietę. 
Tak, tak – to nie były czary, lecz wiedza, facho-
wość i doświadczenie, umiejętne stosowanie od-
powiednich kosmetyków.

Instytut Medycyny Estetyczne to nowy kie-
runek działania Columna Medica. Zapytaliśmy 
rzeczniczkę prasową Edytę Krzemińską, czego 
jeszcze możemy się spodziewać w tej nowocze-
snej placówce? – Konsekwentnie zajmować się 
będziemy zdrowiem, pacjentów i kręgosłupem, 
bo takie jest zapotrzebowanie, ale też wybiega-
my daleko w przyszłość, myśląc np. o zabiegach 
chirurgicznych, które wymagać będą jednak so-
lidnego przygotowania, łącznie z rozbudową 
obiektu. Równolegle rozwijać będziemy inne 
specjalizacje, jak choćby medycynę estetyczną.

W pięknych wnętrzach Columna Medica 
podczas otwarcia wspomnianego Instytutu wi-
dzieliśmy głównie panie, panów było jak na le-
karstwo. A przecież i współcześni panowie co-
raz częściej wykorzystują metody i „czary” płci 
pięknej, by przedłużyć swoje życie i poprawić 
kondycję zarówno ciała jak i duszy. Reporter 
„Panoramy” obiecał, że powróci do Columna 
Medica tym bardziej, że właściciele tej luksu-
sowej kuźni zdrowia i piękna zaprosili go już 
w najbliższych dniach.<

(PO)
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Popularyzatorski charakter wydawnictwa 
powoduje, że znajdują się w nim artykuły do 
poczytania, a że są bogato ilustrowane, stano-
wią materiał interesujący i łatwo przyswajalny 
także dla młodzieży. To z pewnością atuty tego 
wydawnictwa.

Sprawozdanie z badań archeologicznych 
w Parku Miejskim, które pozwoliły odnaleźć 
ślady rezydencji Łaskich publikuje profesor 
Leszek Kajzer, o likwidacji getta żydowskie-
go w Łasku pisze Albin Gajda, Marian Marek 
Drozdowski wspomina Łask lat swojej młodo-
ści, zaś Gabriel Szkudlarek przypomina postać 
niepospolitego kapłana Zygmunta Franczew-
skiego. 

Wśród drobnych opracowań znajduje się 
m.in. artykuł poświęcony 15-leciu Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Łasku pióra Katarzyny 
Cieślarczyk, na uwagę zasługuje także pre-
zentacja przez Andrzeja Gramsza niesamowi-

Ukazały się „Zeszyty Łaskie”
Pierwszy tom „Zeszytów Łaskich” (za 2010 rok) zyskał pochlebne opinie, nic 
więc dziwnego, że mieszkańcy grodu nad Grabią z niecierpliwością czekali 
na kolejne tomy tego potrzebnego wydawnictwa. Oszczędności w mieście 
spowodowały, że na tom za lata 2011-2012 trzeba było czekać dość długo. 
Dziś jednak można powiedzieć, że warto było czekać.

tych rysunków grozy z czasów hitlerowskiego 
upodlenia człowieka, z pewnością czytelników 
zainteresują też materiały poświęcone Stani-
sławowi Wolnowiczowi – rzeźbiarzowi, który 
rozsławił Łask, Zbigniewowi Rakowieckiemu 
– zapomnianemu aktorowi rodem z grodu nad 
Grabią czy Stanisławowi Rembekowi – niedo-
cenionemu pisarzowi związanemu z naszym 
miastem. Warto też zapoznać się z artykułem 
poświęconym pierwszemu proboszczowi z Ko-
lumny – ks. Józefowi Zimoniowi.

Zofia Pęczkowska – niezmordowana tro-
picielka przeszłości przypomina przedostat-
niego właściciela dóbr łaskich – Włodzimierza 
Edwarda Ksawerego Kręskiego, w tymże dzia-
le poświęconym materiałom źródłowym do 
dziejów naszego miasta znajdują się także inne 
interesujące publikacje poświęcone m.in. uli-
cy Warszawskiej (Władysław F. Walentowski) 
i terrorowi okupantów hitlerowskich (Krysty-

na Radzik). Dobrym uzupełnieniem tomu jest 
kronika wydarzeń lat 2011-2012, a także odno-
towanie ludzi zasłużonych dla naszego miasta, 
którzy odeszli w tym okresie.

Mamy nadzieję, że na kolejne tomy „Ze-
szytów” nie będziemy musieli czekać tak dłu-
go… Omawiany tom jest do nabycia w łaskim 
Muzeum.< (ER) 

W listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy – WDD 
(ang. World Diabetes Day). Niebieskie kółeczko jest symbolem walki 
z cukrzycą, symbolizuje życie i śmierć, ale przede wszystkim jest zna-
kiem jedności. Dlaczego niebieski? Kolor ten przywołuje barwę nieba, 
a także jest oficjalnym kolorem Organizacji Narodów Zjednoczonych, co 
nadaje działaniom wszystkich środowisk podejmujących trud zapobiega-
nia i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań, charakter oficjalny i globalny. 

8 bm. w związku z narastającą liczbą zachorowań na cukrzycę 
wśród dzieci i dorosłych oddział Miejsko-Powiatowy Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetologicznego w Łasku wraz ze Stowarzyszeniem 
Edukacji Diabetologicznej zorganizowały po raz pierwszy w mieście 
obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Inicjatorkami obchodów 
były Renata Cholerzyńska - edukator ds. diabetologii oraz Agnieszka 
Łukaszewska – prezes łaskiego oddziału Stowarzyszenia Diabetolo-
gicznego, a patronat honorowy nad obchodami objął burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek. Intencją organizatorek było uczulić środowisko 
gminy Łask na problem cukrzycy. W ramach obchodów osoby zainte-
resowane mogły skorzystać z badań profilaktycznych poziomu gluko-
zy, ciśnienia tętniczego i dokonać badania tkanki tłuszczowej. Ponadto 
wszyscy obecni zapoznani zostali z zasadami zdrowego żywienia – wy-
kład poprowadziła przedstawicielka firmy NATUR – HOUSE. Stoiska 
ze swoimi produktami dla diabetyków prezentowały frmy OVER GRO-
UP z Łasku, Załoga – Zdrowa Żywność z Łasku, BAYER, SENOFI. 

14 listopada
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ
Blisko 382 miliony osób na świecie, w tym 3 miliony w Polsce, 
choruje obecnie na cukrzycę. Szacuje się, że w 2035 roku liczba 
chorych sięgnie 592 milionów. Cukrzyca jako jedyna choroba 
niezakaźna została określona przez Światową Organizację 
Zdrowia epidemią XXI wieku. 

Punktem kulminacyjnym była nauka tańca Diabe Dance. Diabe Dance 
to układ choreograficzny, którego celem jest podkreślenie roli aktywno-
ści fizycznej w profilaktyce choroby u osób zdrowych i skuteczną po-
moc w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych. Uczestników spotkania 
tańca uczyła Natalia Kaciupska. 

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Łasku zamknięto 
wspólnym zatańczeniem Diabe Dance, którego ideą jest zabawa, spon-
taniczność działania oraz jednoczenie się pokoleń.<

AŁ
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Ale jeszcze jako uczniak zostałem za-
szczycony udziałem w przedstawieniu zorga-
nizowanym przez młodzież dorosłą, w cegla-
nym murowańcu, też przy ulicy Letniej. Tuż 
po wojnie odbywały się tam huczne zabawy 
taneczne – do czasu, gdy w Kolumnie po raz 
pierwszy w jej dziejach erygowano katolic-
ką parafię i ten budynek stał się jej pierwszą 
świątynią. Nie pamiętam, jaką sztukę czy in-
scenizację wystawiono, tyle tylko wiem, że 
miała ona treść wojenno-patriotyczną. Przy-
dzielono mi rolę dobosza. To epizod, ale i on 
wymagał przygotowań. Najłatwiej było ryt-
micznie bębnić, jednak musiałem wystąpić 
w uniformie żołnierskim, a miałem zaledwie 
13 lat. W amatorskie poczynania artystycz-
ne angażuje się często rodzina, by wykonać 
lub wyszukać odpowiednie stroje, elementy 
scenografii czy charakteryzacji. Byłem więc 
ubrany jak żołnierz, miałem nawet wysokie 
buty, tzw. oficerki…

Kto postarał się o bęben, nie wiem. Nie 
pamiętam też imion i nazwisk aktorów: byli 
młodzi, ale już dorośli, a ja – jedyny pętak 
z podstawówki - w tym gronie. Zapamiętałem 
tylko Helenę Kowal, która także niedawno 
wróciła z przymusowych robót w Niemczech. 
Po latach uczyłem w szkole jej córkę, a jesz-
cze później Helena została teściową mojego 
brata.

Przez lata 1947-1959 nie uczestniczyłem 
w próbach – jeśli były – amatorskiego ruchu 
artystycznego Kolumnie, nie licząc takich 
przedsięwzięć z harcerzami, bowiem od po-
łowy roku 1953 byłem nauczycielem Szkoły 
Podstawowej w Kolumnie i przewodnikiem 
Organizacji Harcerskiej w tej szkole. Taką 
nazwę miało harcerstwo polskie w latach 
1950-1956, aż do Zjazdu Łódzkiego, na któ-
rym przywrócono nazwę, symbolikę i cha-
rakter Związku Harcerstwa Polskiego. Byłem 
delegatem hufca łaskiego (wtedy inna nazwa) 
na ten Zjazd. Szerzej opisałem to w książce 
„Mój szlak harcerski” (2010). A nie brałem 
udziału w tym czasie we wspomnianych dzia-
łaniach kulturalnych, ponieważ już do klasy 
VI, aż do matury, dojeżdżałem codziennie do 
szkół, najpierw do Pabianic, potem do Zduń-
skiej Woli, po czym podjąłem pracę nauczy-
cielską. A pięć lat później zdobyłem nagrodę 
w konkursie na wiersze w Łodzi i zadebiuto-
wałem poetycko w jednym z czasopism kra-
jowych.

Wtedy wydarzyło się w Łasku coś nader 
ważnego: Jan Janiszewski wraz z Eugeniu-
szem Iwanickim i ze mną utworzył pierw-
szą w powojennej Polsce powiatową grupę 
poetycką z nazwą od tutejszej rzeki: „Grabia 
59”. Grupa działała około roku, ale stała się 
legendą i doniosłym faktem w dziejach Łasku 
i okolic, w pewnym sensie daleko przekracza-
jąc granice ziemi łaskiej. Trafiła bowiem do 
opracowań książkowych (np. do leksykonu 
Ewy Dębickiej z PAN pt. „Grupy literackie 
w Polsce 1945-1989” – dwa wydania: 1993 
i 2000). Pisało o niej wielu znawców – lite-
ratów, krytyków, naukowców, publicystów. 
W Łasku i okolicach grupa była zaczynem 
wielu inicjatyw kulturalno-twórczych.

Niebagatelne jest i to, że z tej grupy wy-
szło kilku znanych później literatów. To prof. 
Kazimierz Świegocki, Eugeniusz Iwanicki, 
Rafał Orlewski (sporo ich utworów prze-
tłumaczono na języki obce) oraz autorzy 
z mniejszym dorobkiem książkowym, jak 
twórca grupy Jan Janiszewski, Jan B. Fabi-
siak. Większość pozostałych miała swe dru-
ki w prasie i w książkach zbiorowych. Żywot 
grupy był krótki, bo wchłonął ją krajowy ruch 
KKMP. Niewielu jednak wie, że „Grabia 59” 
miała swój dalszy ciąg… w Kolumnie. Mia-
nowicie E. Iwanicki i R. Orlewski kontynu-
owali tam jej działanie, ale w postaci estradki 
poezji i piosenki.

Zanim przypomnę więcej szczegółów 
o drugiej wersji „Grabi 59”, kilka zdań o in-
nych amatorskich zespołach artystycznych 
w Kolumnie, krótko i bez dat, z niektóry-
mi tylko nazwiskami. Czasokres ten można 
z grubsza określić jako: od drugiej połowy lat 
pięćdziesiątych i lata sześćdziesiąte ubiegłe-
go wieku. Był więc, w nowej już szkole, te-
atr reżyserowany przez p. Marię Najgebauer 
oraz p. Marię Misztelę. Aktorami byli doro-
śli mieszkańcy Kolumny. Wystawiono dwie 
inscenizacje: „Dwa teatry” J. Szaniawskiego 
oraz adaptację sceniczną powieści „Ulana” 
J. I. Kraszewskiego. W tej pierwszej grałem 
rolę leśniczego, w drugiej nie występowałem. 
Spektakle odbywały się w sali gimnastycznej 
nowej szkoły oddanej do użytku w 1961 roku.

Kolumnianin Henryk Prusisz zorganizo-
wał zespół o profilu kabaretowym. Zespół nie 
miał oficjalnej nazwy, mówiło się po prostu 
„kabaret”. Dawał spektakle w zapełnionej 
sali kina „Leśne”. Tu warto przypomnieć, że 

szereg lat po wojnie nie było tam kina, potem 
dwa seanse w tygodniu dawało tzw. kino ob-
jazdowe. Aż poniemiecki barak z cegły, wy-
budowany tuż przy trasie przelotowej Łask 
– Łódź, przeznaczono na stały przybytek X 
Muzy. Dziś trudno uwierzyć, że jakikolwiek 
występ artystyczny (czasem z chałturzącymi 
wyjazdowo aktorami łódzkimi) przyciągał 
tłumy kolumnian. Dodajmy jednak, że były 
to czasy bez telewizji, a gdy ona już była, to 
niewielu kolumnian miało telewizory. Istniał 
głód takich występów – publicznością prze-
cież byli ludzie, którzy wciąż nosili w sobie 
traumę wojny i okupacji.

Zespół Heńka Prusisza także był efemery-
dą, choć jego występy przyjmowano z aplau-
zem i wybuchami śmiechu. Ale niebawem 
narodził się nowy twór sceniczny, powołany 
przez tutejszego lekarza Ryszarda Kubia-
ka pn. „Relaksik”. Jego wykonawcami byli 
głównie pracownicy służby zdrowia z Ko-
lumny i Łasku. Nie miał lokalu na próby, więc 
dr Kubiak woził nas na nie do Łasku swoim 
samochodem. „Relaksik” prezentował swój 
program – w przewadze poetycko-wokalny 
– w różnych miejscach, m.in. w remizie OSP 
dysponującej dużą salą. Zarówno do kabaretu 
H. Prusisza, jak i do „Relaksiku” pisałem spo-
ro tekstów, śpiewanych bądź recytowanych 
solowo i przez kilkuosobowe zespoły tzw. re-
welersów. U Prusisza pierwsze skrzypce sce-
niczne grał Zygmunt Marganiec. W sztukach 
M. Najgebauer i M. Miszteli – m.in. mał-
żeństwo Kowalczyków, które grało też role 
w „Relaksiku”. We wszystkich wyżej wymie-
nionych ja należałem do wykonawców.

Wtedy narodziła się „Grabia 59”, która 
pokazała się publicznie na scenie Łaskiego 
Domu Kultury dokładnie 22 lutego 1959 r. 
Zafascynowała nas ta forma twórcza, ale – 
jak się rzekło - trwała tylko przez rok. Wów-
czas obaj z Gienkiem Iwanickim postanowili-
śmy przedłużyć jej żywot w Kolumnie. Prze-
mawiał za tym fakt, że wokół mnie skupiła 
się w Kolumnie grupa młodych ludzi, którzy 
chcieli coś robić – grać na gitarach, śpiewać, 
recytować… Wszyscy oni byli do niedawna 
moimi uczniami w podstawówce, a wtedy 
albo dojeżdżali do szkół średnich lub zawo-
dowych, albo byli „swobodni” i mieli dużo 
wolnego czasu.<

Od dobosza do drugiej „Grabi 59”
Jak przez mgłę widzę w pamięci niektóre zdarzenia artystyczne powojennej Kolumny. Byłem wtedy 
uczniem jedynej tam 5-klasowej podstawówki w parterowym domku przy ul. Letniej. Ówczesne 
występy były dziełem jej uczniów zazwyczaj na zakończenie roku szkolnego, przygotowane przez 
moją pierwszą w Polsce (po powrocie z wojennej tułaczki) wychowawczynię, p. Janinę Piotrowską. 
Śpiewaliśmy więc polskie piosenki, tańczyliśmy w stosownych strojach ludowych krakowiaki 
i kujawiaki, deklamowaliśmy wiersze, ba – zdarzało się pokazać dowcipny skecz. Odbywało się 
to pod gołym niebem, ale na scenie, czyli na wysokim podeście z zestawionych stołów. Publiczność 
stanowili uczniowie oraz nie będący akurat w pracy ich rodzice.

c.d nastąpi
Rafał Orlewski
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Znakomity przedwojenny architekt i urbanista Antoni Jawornicki wpisał się w dzieje Kolumny dzięki 
opracowaniu projektu miasta-ogrodu. Nie był to zresztą jedyny tego typu projekt tego utalentowanego 
urbanisty. Gdy zabierał się do tworzenia wizji Kolumny, miał już na swoim koncie Podkowę Leśną, a także 
wiele innych śmiałych dokonań w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Wśród specjalistów nie brak głosów, że Kolumna w koncepcji 
Jawornickiego nie była dziełem doskonałym. I być nie mogła, bo 
jego wizji nigdy nie zrealizowano do końca, jak i wiele podob-
nych pomysłów w Polsce. Wybuch wojny przekreślił wizjoner-
skie zakusy zarówno samego Szweycera jak i Jawornickiego, a po 
wojnie nie było już nikogo, kto chciałby wracać do tego pomysłu. 
Efekt znamy doskonale – wiele drewnianych domów z lat dwu-
dziestych i trzydziestych już nie istnieje, a za kilkadziesiąt lat 
będzie jeszcze gorzej. Sama zaś koncepcja obroniła się.

Zanim przybliżę postać A. Jawornickiego, który odcisnął swój 
ślad w Kolumnie, chciałbym przypomnieć, skąd się wzięła idea 
miast-ogrodów. Powszechnie uważa się, że w Polsce „wybuchła” 
ona dopiero w okresie międzywojennym, gdy popularne stały się 
poglądy Ebenezera Howarda. Tymczasem prawda jest zupełnie 
inna. Już w 1909 roku pochodzący z Płocka lekarz Władysław 
Dobrzyński utworzył w Warszawskim Towarzystwie Higienicz-
nym „delegację do spraw miast-ogrodów”. Ów światły medyk 
korespondował z Howardem, utrzymywał także kontakty z Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniem Miast Ogrodów założonym 
przed I wojną światową. Sam E. Howard w 1912 roku odwiedził 
Kraków, gdzie na Kongresie Esperantystów wygłosił odczyt w ję-
zyku esperanckim poświęcony właśnie idei miast-ogrodów. Jego 
odczyt wywołał zainteresowanie, ale nad światem gromadziły się 
już czarne chmury i zamach w Sarajewie uruchomił bombę, któ-
ra w ciągu kilku lat zmieniła obraz niemal całego świata. Piękna 
idea musiała wylądować na wiele lat w zakurzonych szufladach. 

Są jeszcze inne fakty potwierdzające, że w tym okresie tak-
że w zaborze rosyjskim interesowano się ideą Howarda. W 1912 
roku odwiedził on także Warszawę, gdzie na terenach hrabiego 
Feliksa Ronikera zaczęto budować Miasto Ogród Ząbki. Do wy-
buchu I wojny światowej zdołano tu wznieść zaledwie 15 domów. 
Jak się okazuje, już w 1913 roku za sprawą sławy polskiej urba-
nistyki Tadeusza Tołwińskiego narodził się pierwszy projekt mia-
sta – ogrodu Podkowa Leśna. I w tym przypadku wojna przekre-

śliła ambitne zamierzenia i można było do nich wrócić dopiero 
w 1925 roku właśnie dzięki Jawornickiemu. Podobnie było z in-
nymi miastami na ziemiach polskich, m.in. Częstochową, Wrocła-
wiem i Katowicami. Niestety, w wielu przypadkach zakończyło 
się wszystko na ambitnych zamierzeniach.

Skąd się wzięło zainteresowanie miastami-ogrodami? XIX-
-wieczna industrializacja spowodowała, że doszło do przeludnie-
nia wielu miast Europy. W Polsce to zjawisko można było zaob-
serwować m.in. w Warszawie i Łodzi. Idea garden city E. Ho-
warda miała przyczynić się do zahamowania tego zjawiska, a tym 
samym ograniczenia napięć i konfliktów społecznych oraz eko-
nomicznych kumulujących się w tych miastach przemysłowych. 
Miasta-ogrody miały też przyczynić się do uzdrowienia dużych 
ośrodków przemysłowych m.in. poprzez likwidację dzielnic bie-
dy, chodziło też o zahamowanie wyludnienia wsi i podniesienie 
standardu życia ludzi. Miasta-ogrody miały dysponować wieloma 
udogodnieniami cywilizacyjnymi, a ponadto dzięki nowej lokali-
zacji zapewniały zdrowsze warunki życia i kontakt z naturą.

Howard wbrew pozorom był wielkim realistą, znał doskonale 
i miasto, i wieś, ich zalety i wady. Miasta-ogrody miały być „trze-
cią drogą”. Proponował, by powstawały na terenach zielonych, 
daleko od miast, by tym nowym tworom nadawano kształt koła, 
z promienistymi szerokimi alejami. Najważniejsze dla mieszkań-
ców obiekty użyteczności publicznej miały znajdować się w czę-
ści centralnej. Maksymalnie w tych miastach miało żyć 32 tys. 
mieszkańców, domy miały tonąć w zieleni parków i ogrodów. 
Howard nie stronił od przemysłu, ale lokalizował go oddzielnie, 
w specjalnie wydzielonej dzielnicy, także pola uprawne miały 
znajdować się na zewnątrz „pierścieni Howarda”. Już w 1903 r. 
dzięki wsparciu państwa powstało w  Anglii pierwsze miasto-
-ogród – Letchworth, a 17 lat później drugie – Welwyn Garden 
City. Jak się okazało, pomyśl Howarda „zakiełkował” nie tylko 
w Polsce, ale i Rosji, Francji, Hiszpanii, Rumunii, a nawet w da-
lekiej Turcji.<
ciąg dalszy w następnym numerze 

Stanisław Barcz

Fragment starej Kolumny

Antoni Jawornicki
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Na Łaski rynek
Nie wiemy jak wyglądał łaski rynek np. w średniowieczu 

czy w XVII wieku. Profesor Marek Koter, który od lat zajmuje 
się starym Łaskiem, twierdzi, że przed wiekami centrum mia-
sta miało kształt wrzecionowaty, że stopniowo następowało 
tworzenie się pierzei i ostatecznie wytworzył się rynek, jak dziś 
możemy oglądać.

 Zapewne wpływ na kształtowanie się rynku miały m.in. 
pożary, po których zwykle usuwano pogorzelisko, a przy oka-
zji prostowano ulice i działki, podnosząc jednocześnie teren. 
Zapewne tak było i w Łasku, gdzie teren był podmokły i woda 
dawała się ludziom we znaki. Nie było przecież wówczas ka-
nalizacji, wody opadowe nie spływały tak szybko jak dziś.

Ponieważ łaska Starówka nie doczekała się jeszcze kom-
pleksowych badań archeologicznych, nie znamy dokładnie ani 

Widok łaskiego rynku sprzed I wojny światowej. Widocznej z prawej 
strony zabudowy pierzei zachodniej nie ma w tym kształcie.

Przed I wojną światową na łaskim rynku odbywały się jarmarki, 
niekiedy można tu było zobaczyć setki wozów konnych, 

które zjeżdżały z okolicznych wsi

Jak w wielu podbitych miastach centralne place nosiły imię wodza 
III Rzeszy. To widok rynku z czasów okupacji hitlerowskiej

To także pocztówka z okresu II wojny światowej, 
widać na niej północną i wschodnią pierzeję rynku

faz przebudowy i kształtowania się dzi-
siejszego rynku, ani najstarszej zabu-
dowy. Ta, którą dziś możemy oglądać, 
pochodzi z okresu międzywojennego, 
a czasami końca XIX stulecia, star-
sze relikty przetrwały zapewne jedynie 
w ziemi. Gdzie był pierwotny ratusz, czy 
rzeczywiście istniał w jednej z bocznych 
uliczek a nie w rynku?

Pytań dotyczących tej części miasta 
jest sporo. Podczas niedawnej przebu-
dowy płyty rynku pole do popisu mieli 
też archeolodzy. Sporo śladów naszych 
przodków znaleźli. Jednak na rewe-
lacje, które pozwolą odpowiedzieć na 
wiele pytań – musimy jeszcze poczekać.

Prezentujemy dziś kilka starych wi-
doków łaskiego rynku. Jak widać, w tej 
części miasta sporo się zmieniło.<

(Saw)
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 Panie nie ograniczają się do wykonania róż-
nego rodzaju ozdób na własny użytek, ale stara-
ją się tę piękną tradycję rozpowszechniać wśród 
młodzieży. W ramach biwaku świątecznego 
dla harcerzy i zuchów zorganizowanego przez 
ZHP Łask w „Elektryku” członkinie „Szuflan-
dii” uczyły dzieci szycia ozdób filcowych na 
choinkę. Podobne zajęcia odbyły się w szkołach 
podstawowych we Wrzeszczewicach, Okupie, 
Bałuczu, a także w Gimnazjum nr 1 w Łasku. 
1 grudnia takie spotkanie zorganizowano także 
w Publicznej Bibliotece w Buczku, do czego 
przyczyniła się dyrektor Alicja Hans. Wszystkie 
spotkania z udziałem dzieci i młodzieży były 
bardzo udane i zainspirowały panie do zorga-
nizowania warsztatów w Bibliotece Publicznej 

Z „Szuflandii”
pod choinkę

Mijający – 2014 rok możemy określić jednym zdaniem – był pełen 
niezapomnianych wydarzeń i bardzo pracowity. Na całoroczne podsumo-
wania przyjdzie pora, a teraz – trochę o tym co się działo i co wydarzy 
się jeszcze w grudniu. 

W czwartek 4 grudnia w Galerii z Fortepianem odbył się wernisaż 
wystawy pt. „W rolach głównych – kolor, linia, kształt”. Na wystawie 
zaprezentowane zostały grafiki komputerowe Ewy Kantorczyk oraz ma-
larstwo olejne Ewy Pieluchy. Skąd takie niecodzienne zestawienie?

Autorki są od lat przyjaciółkami, ukończyły tą samą uczelnię arty-
styczną, łączy je pewien szczególny rodzaj wrażliwości, potrzeba two-
rzenia oraz inspirowanie się naturą i otaczającą rzeczywistością. Prace 
Ewy Kantorczyk powstające przy użyciu bardzo nowoczesnych narzędzi 
i technik (grafika wektorowa i rastrowa) wciąż pozostają bardzo malar-
skie, kobiece i nastrojowe, co jest cechą wspólną z tradycyjnymi obra-
zami olejnymi autorstwa Ewy Pieluchy. Obie autorki prezentowały już 
wcześniej swój dorobek w Łaskim Domu Kultury, więc stali bywalcy 
zapewne z przyjemnością przyjrzeli się już, dokąd prowadzą Ewę kręte 

Grudzień jest szczególnym miesiącem, w którym myślimy o drugim 
człowieku, o niesieniu pomocy potrzebującym i obdarowywaniu nie 
tylko najbliższych. W dobie życia skomercjalizowanego, w którym 
proponuje się nam do kupienia niezliczoną ilość wyrobów, 
coraz bardziej cenimy dar z serca płynący. Myślę tu o drobnych 
upominkach własnoręcznie wykonanych. Takie tradycje kultywuje 
stowarzyszenie kobiet z terenu gminy Łask „Szuflandia”.

w Łasku w okresie ferii zimowych. Mimo pręż-
nych działań Stowarzyszenia, opisane przedsię-
wzięcia nie miałyby miejsca gdyby nie zaanga-
żowanie, przychylność i chęć pracy dla dobra 
dzieci ze strony dyrektorów i nauczycieli szkół, 
bibliotek i kadry ZHP.

Działalność „Szuflandii” to również spotka-
nia mające na celu poszerzanie wiedzy członkiń 
na temat rękodzieła. Panie organizują różnego 
rodzaju kursy, dzięki czemu zdobywają nie tyl-
ko kolejne umiejętności, rozgłos, ale pozysku-
ją nowe osoby. W listopadzie, na zaproszenie 
pani Marzanny Grałki (prezes Stowarzyszenia) 
przedstawicielki firmy „Adrianna” poprowadzi-
ły kurs makramy. Dużym osiągnięciem stowa-
rzyszenia jest udział w projekcie LGD „Dolina 

Rzeki Grabi” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Działaj lokalnie VIII”. Z przyzna-
nego grantu w ramach projektu zorganizowa-
no kurs tkacki, na którym panie nie tylko miały 
możliwość tkania (także na dużym krośnie), ale 
poznały historię tkactwa na wsiach w dawnych 
czasach. W ramach tego projektu powstanie 
także strona internetowa „Szuflandii”, a dwa 
namioty wystawiennicze podarowane stowa-
rzyszeniu umożliwiły udział w kiermaszu Bo-
żonarodzeniowym w dniu 14 grudnia na Placu 
11 Listopada. Obecnie w Bibliotece Publicznej 
w Łasku trwa kiermasz świątecznych ozdób bę-
dących dziełem pań ze stowarzyszenia. Zapra-
szamy!<

Janina Kosman

Zapraszamy do łdK

Czas biegnie w szalonym tempie i ani się obejrzeliśmy a tu 
już kolejne Boże Narodzenie, Sylwester i wielkimi krokami 
nadchodzi kolejny Nowy Rok. 

ścieżki weny twórczej. Polecamy państwa uwadze tę szczególną wysta-
wę – można ją oglądać do końca roku!

Grudzień rozpoczęliśmy od otwarcia wystawy. Potem rzecz jasna 
wiele się działo (m.in. mikołajkowe przedstawienie dla najmłodszych  
pt. „Wars i Sawa”, popis uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego), 
ale teraz powiedzmy o tym, co się jeszcze wydarzy. 

Tuż przed Świętami – w niedzielę 21.12. o godz. 17 w sali wido-
wiskowej odbędzie się widowisko Bożonarodzeniowe pt. „A wczora 
z wieczora”. Wystąpią w nim tradycyjnie młodzi adepci sztuki scenicz-
nej (m.in. Elfiki, Wejście Ewakuacyjne, Pospolite Ruszenie i wokaliści 
z Chóru ABC z Gimnazjum nr 1) oraz gościnnie – ci, którzy już trochę 
wyrośli, ale ciągle nie wyobrażają sobie Świąt bez udziału w jasełkach 
(pozdrawiamy Piotrka Niewiadomskiego i Damiana Chruściela). Tego-
roczne widowisko będzie ukłonem w stronę Oskara Kolberga – reszta 
niech pozostanie niespodzianką!

Natomiast tuż po Bożym Narodzeniu, w ciągle radosnym, świątecz-
nym klimacie spotkamy się na wieczorze kolęd i pastorałek przy komin-
ku (naprawdę !) – będzie wspólne śpiewanie kolęd, pogawędki w ro-
dzinnej atmosferze. Wszystkich chętnych zapraszamy w poniedziałek  
29 grudnia o godzinie 18.

Również kolędowo, chociaż w zupełnie innym stylu zapowiada się 
dzień 4 stycznia (pierwsza niedziela po Nowym Roku). Tego dnia w ko-
legiacie zagra koncert Orkiestra Dęta Łaskiego Domu Kultury pod batutą 
nowego dyrygenta – pana Wojciecha Wolniaka. A już tydzień później, 
czyli 11 stycznia 2015 roku, zagra zupełnie inna Orkiestra – Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, w której po raz kolejny bierzemy udział 
jako Sztab. Szczegółowe informacje na temat wszystkich imprez można 
znaleźć oczywiście na naszej stronie internetowej www.laskidomkultury.
pl. I oczywiście już teraz zapraszamy serdecznie do odwiedzania ŁDK 
w całym nadchodzącym 2015 roku!<

Magdalena Kelnerowska



WAŻNIEJSZE IMPREZY W STYCZNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
Historia łaskiego lotnictwa – 
wystawa pokonkursowa 32. BLT 
w Łasku 

styczeń BP w Sieradzu filia 
w Łasku 

BP w Sieradzu filia  
w Łasku

2. Koncert kolęd i pastorałek  
w wykonaniu Orkiestry Dętej ŁDK 4 kolegiata ŁDK 

3. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 11 klub garnizonowy ŁDK, 32.BLT,  

ŁSH Grabia

4.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Nieznana kraina – Nepal” 
wygłosi Marek Rożniecki

13 ŁDK ŁDK

5. Warsztaty taneczne hip hop 17 ŁDK ŁDK

6. Koncert karnawałowy 24 ŁDK ŁDK

7.

Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Nie mam czasu, by tracić 
czas – czyli efektywne zarządza-
nie czasem” - wykład Agnieszki 
Forzpańczyk

27 ŁDK ŁDK

Sportowe

1.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – 
AZS AWF UKSW Warszawa

10 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS
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Wieczorem na jednej z ulic Łasku policjanci 
skontrolowali siedzącego w samocho-
dzie młodego mężczyznę. Okazało się, iż 
ukrył on między siedzeniami samochodu  
dilerkę z amfetaminą. To pozwoliło stróżom  
prawa wejść do mieszkania 21-latka. Zasta-
li tam 18-letniego młodzieńca z gminy Łask,  
który przy sobie miał także dilerkę z mefe-
dronem. Przeszukanie mieszkania przyniosło  
dodatkowy „plon” w postaci różnych narko-
tyków i 2 wag elektronicznych.

Gdy policjanci przeszukiwali mieszkanie, 
niespodziewanie pojawił się 18-letni mieszka-
niec Łasku, który również posiadał przy sobie 
narkotyki, m.in. kokainę, amfetaminę, mefedron 
i marihuanę. W mieszkaniu i tego młodego ła-
skowianina odkryto dodatkowo marihuanę.

Wszyscy młodzi ludzie zostali zatrzymani, 
18-latkom postawiono zarzut posiadania nar-
kotyków, natomiast ich starszy kompan odpo-
wie przed sądem dodatkowo za handlowanie 
narkotykami i niebezpiecznymi substancjami, 
za co grozi mu nawet 8-letni pobyt za kratkami.

To nie jedyny efekt pracy policjantów z sekcji 
zajmującej się zwalczaniem przestępczości narko-
tykowej. W Łasku bowiem, niestety, nie brak mło-
dych ludzi korzystających z usług dilerów i biorą-
cych substancje zabronione.<

(ER)

Posiadali 
narkotyki

Wśród wystawców znalazły się m.in. Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Tera-
pii Zajęciowej, Biblioteka Publiczna i Stowa-
rzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”. 
Ponadto na kiermaszu można było kupić żywe 
choinki, wyroby z piernika, miód, lampki, stro-
iki, szale oraz czapki. W świąteczny i radosny 
nastrój wprowadził anioł na szczudłach, nie-
opuszczający go na krok elf oraz święty Mi-
kołaj. Cała trójka chętnie pozowała do zdjęć 
i rozdawała najmłodszym cukierki. 

Na Placu 11 Listopada stanęła ogromna 
choinka, którą każdy mógł ubrać w przynie-
sione przez siebie ozdoby. Kiermasz rozpoczął 
się o godzinie 10. Przybyłych gości powitał 
burmistrz Gabriel Szkudlarek wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Łasku Robertem 
Bartosikiem oraz radnym Włodzimierzem No-
wickim. Życzono wszystkim zdrowych, i po-
godnych Świąt Bożego Narodzenia. Podczas 
przemówienia burmistrz zaprosił mieszkańców 
na przywitanie Nowego Roku, które tradycyj-
nie odbędzie się 31 grudnia przed północą na 
łaskim rynku. 

Kiermasz Świąteczny
Podczas tegorocznego Bożonarodzeniowego kiermaszu w Łasku zabrakło jedynie 
słonecznej pogody. Mimo padającego deszczu na miejski rynek przyszło wielu 
mieszkańców, na których czekały kolorowe stoiska z przebogatym asortymentem. 

Podczas kiermaszu nie mogło zabraknąć 
części artystycznej. Wiele radości i uśmiechów 
sprawił występ chóru ABC z Gimnazjum nr 1 

w Łasku. Młodzież prowadzona przez Bożenę 
Kluch przepięknie zaśpiewała kolędy i pasto-
rałki. Swoje talenty zaprezentowały także roz-
śpiewane dzieci z filii Łaskiego Domu Kultury 
w Kolumnie. Po nich publiczność rozbawiał 
Kabaret Seniora „Rydz” z ŁDK. Słowa uzna-
nia należą się wszystkim tym, którzy tego dnia 
odwiedzili Plac 11 Listopada. To dzięki miesz-
kańcom, pomimo niesprzyjającej aury, można 
było poczuć prawdziwie rodzinną i świąteczną 
atmosferę.< Michał Janiszewski 
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W Przedszkolu Publicznym nr 4, 
w grupie ,,Jagódki” odbyło się 
pasowanie na przedszkolaka. Był to 
szczególny dzień dla dzieci, które po 
raz pierwszy we wrześniu przekroczyły 
próg przedszkola. Był to również ich 
pierwszy publiczny występ przed licznie 
zgromadzoną publicznością. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. : Jadwiga 
Kurkowska – naczelnik Wydziału 
Oświaty Kultury Promocji i Spraw 
Społecznych, sierż. szt. Katarzyna 
Staśkowska – oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku. 

Dzieci złożyły uroczystą przysięgę po-
wtarzając słowo: ,,Przyrzekamy”. Aktu paso-
wania za pomocą ogromnego ołówka doko-
nała Jadwiga Kurkowska. Na pamiątkę każde 
dziecko otrzymało dyplom, książeczkę i coś 
słodkiego.<

D. Łubisz, E. Zalewska 

Mikołajkowa sobota na basenie upłynęła pod znakiem zawodów pływackich. 
Był to Mikołajkowy Mityng Pływacki Łask kontra Pajęczno. Do zdobycia były 
72 medale i 12 nagród rzeczowych. Reprezentacje dwóch klubów wystawiły do 
wyścigów 108 zawodników i zawodniczek w wieku od 8 do 15 lat. Najmłodsi 
pływali na 25 m stylem dowolnym i 25 m stylem grzbietowym, a starsi zawodnicy 
na 50 m stylem dowolnym i 50 m stylem motylkowym. Nagrody dla najlepszych 
przypadły następującym zawodnikom:

MiKołaJKoWY MiTYNG

PłYWacKi

1 ) rocznik 2006 i młodsi 
- dziewczęta - Helena Lisiecka
- chłopcy - Mikołaj Popiel
2) rocznik 2005 
- dz. Magda Kowal
- chł. Marcel Piszczała
3) rocznik 2004 
- dz. Oliwia Łakomiak
- chł. Adrian Piekarz
4) rocznik 2003 
- dz. Martyna Jasińska

- chł. Jakub Lewandowski
5) rocznik 2002 
- dz. Karolina Chwiałkowska
6) rocznik 2001 – 1999 
- dz. Klaudia Jura
- chł. Michał Widawski

Drużynowo lepsza okazała się reprezen-
tacja „WODNIKA” Łask. Zawody zorgani-
zowało Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 
i MUKS „WODNIK” Łask.<

 Pasowanie 
na przedszkolaka
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