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Po raz kolejny witaliśmy Nowy Rok na Placu 11 Listopada. O go-
dzinie 23 burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wraz z radnymi Rady 
Miejskiej życzył łaskowianom spełnienia najskrytszych marzeń oraz 
sukcesów w nadchodzącym 2016 roku. Chwilę przed północą nie-
bo rozświetlił efektowny pokaz fajerwerków, a tłumnie zgromadzeni 
mieszkańcy wznosili toasty lampką szampana i składali sobie życze-
nia. W tańcach przy muzyce rozbrzmiewającej ze sceny nie przeszko-
dził im nawet siarczysty mróz. Jak przystało na sylwestrową zabawę, 
wśród świętujących były także osoby w kolorowych, karnawałowych 
przebraniach, czym ubarwiły udane powitanie Nowego Roku.

MJ

Przywitali 
Nowy Rok

31 grudnia 2015 r. Państwo Sabina i Radzisław Sokołowscy z Ła-
sku (Kolumna), z okazji jubileuszu 50. rocznicy pożycia małżeńskie-
go zostali udekorowani przez burmistrza Łasku – Gabriela Szkudlar-
ka - Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC

Złote gody 
Państwa sokołowskich

Mianowanie na wyższy stopień zawsze jest świętem w wojsku. 
Tak było też ostatnio w 32. BLT, gdzie na wyższe stopnie 
mianowano: por. Jarosława Romańskiego – na stopień 
kapitana, ppor. Jarosława Zająca – na porucznika, sierż. 
Arkadiusza Kubiaka – na starszego sierżanta, st. kpr. 
Dariusza Tyburę – na plutonowego i kpr. Marka Ignaczaka – 
na starszego kaprala.

Tegoż dnia w Sali Tradycji Bazy pożegnano uroczyście kpt. Jana 
Szczepaniaka, który odchodzi do innej jednostki na wyższe stanowi-
sko służbowe. Za ofiarną służbę i awans na stopień majora podzięko-
wał mu i złożył gratulacje dowódca 32. BLT płk. dypl. pil. Ireneusz 
Nowak.                                                                                             (P) 

awa n s e  w  3 2 .  B Lt

W Galerii Pod Korabiem, mieszczącej się w Bibliotece Publicznej 
w Łasku, czynna jest wystawa grafiki absolwentki Liceum Plastycz-
nego w Zduńskiej Woli i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Anety 
Nawrockiej. Przedstawia ona kilka cykli prac, powstałych z zastoso-
waniem różnych technik grafiki artystycznej, przede wszystkim lino-
rytu i monotypii.                                                                             (er)

grafiki anety nawrockiej
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Nie brak i innych sukcesów wyróżniają-
cych Łask, np. tutejsza Spółdzielnia Mieszka-
niowa, obchodząca niedawno jubileusz pół-
wiecza istnienia, jest jedną z dwóch w woj. 
łódzkim, które budują wielorodzinne tanie 
domy mieszkalne. Także Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska mimo trudnej sytuacji na rynku 
mleczarskim odnosi sukcesy, co jest efektem 
dobrej pracy i troski o klienta.

Przypomniał to wszystko burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, który wspólnie z prze-

TO Był DOBRy ROk
wodniczącym Rady Miejskiej Robertem Bar-
tosikiem był gospodarzem tradycyjnego nowo-
rocznego spotkania z przedstawicielami insty-
tucji, firm i organizacji społecznych współpra-
cujących na co dzień z tutejszym samorządem. 
Takie spotkania, jak stwierdził burmistrz, są 
okazją przede wszystkim do lepszego poznania 
się i integracji. Dlatego w sali Łaskiego Domu 
Kultury nie mogło zabraknąć wielu przyjaciół 
i sojuszników gminy, m.in. starosty łaskie-
go Teresy Wesołowskiej, przewodniczącego 

Tak najkrócej można powiedzieć o minionym roku w gminie Łask. Realizacja przez samorząd około 40 zadań 
inwestycyjnych, znaczne zmniejszenie zadłużenia i liczne sukcesy łaskowian, np. w sporcie – to tylko część tego, 
z czego mieszkańcy mogą być dumni. A przecież są i inne osiągnięcia, choćby modernizacja dróg, np. w Ostrowie, 
czy budowa kanalizacji we Wronowicach i w ulicy Kilińskiego w Łasku. 

Nagrody wręczono podczas noworocznego 
spotkania gospodarzy gminy w przedstawicie-
lami firm, instytucji i organizacji działających 
w gminie Łask. „Różą Przedsiębiorczości” 
uhonorowano: Ignacego Peteckiego – prezesa 
Zarządu Grupy Petecki, Okręgową Spółdziel-
nię Mleczarską w Łasku oraz BK Bussines 
Krzysztofa Białkowskiego.
IGnACy PeTeCKI – PReZeS ZARZąDU 

GRUPy PeTeCKI
Firma powstała w 1995 roku w Łodzi. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu założycieli 
Edyty i Ignacego Peteckich udało się zrealizo-
wać ambitną wizję przedsiębiorstwa wyzna-
czającego i kreującego rozwój branży stolarki 

„róże PrZedsięBiorcZości” roZdane
Po raz pierwszy w dziejach Łasku ustanowiono i rozdano „Róże Przedsiębiorczości” – nagrody promujące gminę nad Grabią. 
Promujące - poprzez ukazywanie i popularyzowanie przedsiębiorczości oraz osiągnięć gospodarczych przedsiębiorców działających 
i – jak stwierdzono podczas pierwszego wręczenia nagród -„rozkwitających tak pięknie jak róże” w gminie Łask.

Panu Markowi Krawczykowi
Wicestaroście Łaskiemu

oraz Pani elżbiecie Krawczyk
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci 

OJCA, TeŚCIA
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku

oraz Przewodniczący i Radni Rady Dzielnicy Kolumna

Pani ewie Iwaszkiewicz-Beridze
naczelnikowi Wydziału Urbanistyki i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

O J C A
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku

oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku

Panu Markowi Krawczykowi
Wicestaroście Łaskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Taty
 składają

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego 

 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

otworowej w Polsce. 20 lat to okres zdobywa-
nia nie tylko ogromnego doświadczenia, ale 
i świadczenie kompleksowych usług na potrze-
by każdego klienta. Dziś firma dysponująca 4 
fabrykami, w tym największym w Grupie za-
kładem w  Łasku (od 2001 r.), jest wiodącym 
producentem okien, drzwi i fasad, stała się też 
liderem w produkcji rolet i bram segmento-
wych.

Zakład w Łasku, zatrudniający ponad 
340 osób, czyli połowę pracujących na suk-
ces firmy, specjalizuje się w produkcji stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wytwarza najnowo-
cześniejsze okna wielokrotnie nagradzane na 
różnorodnych targach i wystawach. Licznych 

Pani ALeKSAnDRZe AnDRySIAK
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sędziejowicach
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

T A T y
składają

Wójt Gminy Sędziejowice wraz z pracownikami Urzędu, 
Przewodniczący Rady Gminy z Radnymi, Sołtysi
Kierownicy jednostek gminnych z pracownikami



zi 4 tysiące pasażerów, w tym mieszkańców 
gminy Buczek, co kosztuje Buczek rocznie 15 
tys. zł, a gm. Łask – wykłada 1,3 mln zł dota-
cji. ZGM w Łasku zarządza około 700 miesz-
kaniami komunalnymi, których lokatorzy dość 
często z różnych przyczyn czynszu nie płacą, 
a Buczek pewnie ma nie więcej jak 7 mieszkań 
komunalnych.

A zadłużenie? Mój przyjaciel wójt zastał za-
dłużenie wysokości 260.000 zł, ja -  19.245.327 
zł.  I tak przykłady można mnożyć… A przecież 
różnica w wielkości gmin jest dziesiątki razy 
mniejsza niż porównywane wielkości. Buczek 
to 5 tys. mieszkańców, gm. Łask - 28 tys.  

Co do chodzenia, szukania, pukania nie-
skromnie przypomnę, że to ja przekonywałem 
innych obawiających się skomplikowanych 
rozliczeń do korzystania z środków unijnych. 
I dopiero kiedy pozyskaliśmy duże pieniądze 
na kanalizację sanitarną, a następnie za pół roku 
na przedszkole w  Kolumnie, niektórzy poszli 
naszą drogą. Wykorzystujemy fundusz sołecki, 
a nie wszystkie gminy to czynią.

Na koniec o marzeniach. Marzę aby lotni-
sko Łask znalazło się w gm. Łask. Gdyby taki 
cud nastąpił uroczyście ślubujemy, że prze-
kazalibyśmy corocznie Buczkowi 300.000 zł 
„odstępnego”, 32. Bazie  - 100.000 zł na pro-
mocję i zapewne mocno wzrosłaby ilość budo-
wanych dróg, choć nie moglibyśmy już liczyć 
na miliony za wycinkę drzew, ale i tak by się 
opłaciło.
         
         16 stycznia 2016 r. 
  Gabriel Szkudlarek
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CZy POTRZeBnA?
Mimo rozkwitu internetu nadal wiele osób 

chętnie czyta Panoramę, czego potwierdzenie 
mieliśmy wielokrotnie. Gdy w grudniu 2015 
spotkałem się z nowo wybraną radą dzielnicy 
Kolumna, wśród podniesionych spraw było 
przeznaczenie pewnej puli miesięcznika na po-
trzeby rady, aby mogła ona zaspokajać oczeki-
wania mieszkańców dzielnicy.

Otrzymałem tomik fraszek pt. Ogródek bez 
ogródek oraz list od znakomitego i bardzo za-
służonego dla ziemi łaskiej literata Pana Rafała 
Orlewskiego. Pozwolę sobie pewne dotyczące 
Panoramy fragmenty zacytować, bowiem list 
był skierowany do burmistrza Łasku. Znam to 
pismo od początku i widzę jego rozwój i coraz 
lepszy poziom. Niejedno większe miasto może 
pozazdrościć Łaskowi tego miesięcznika. /.../ 
Czytam w „PŁ” wszystko, w tym i „Zdaniem 
Burmistrza”. Nie ukrywam podziwu: pisze Pan 
znakomitą polszczyzną. Nawet się zastana-
wiałem, jaki kierunek studiów Pan ukończył?  
Znam osoby po polonistyce, które tak pisać nie 
potrafią. Zasłużonemu literatowi dziękuję, tak-
że za wszystkie zawarte w liście pod moim ad-
resem niezwykle pochlebne oceny.

Trzeba podkreślić, iż dzięki Panoramie mo-
żemy docierać do mieszkańców w wielu spra-
wach.
     

IDźCIe Tą DROGą
Od tygodnia na stronie gminy Buczek wid-

nieje tekst z zaznaczeniem: Autor -  redakcja 
UG Buczek. Oto jego fragment - Trzeba cho-
dzić, szukać, pukać do różnych drzwi, nic nam 
przecież z nieba nie spadnie... . Gmina Buczek, 
mimo iż jest jedną z najmniejszych w powiecie 
łaskim, posiada budżet inwestycyjny, o którym 
mogą tylko pomarzyć inne samorządy. /.../ Na-
wet kilkakrotnie większa gmina Łask nie wyda 
tyle na inwestycje co buczkowski samorząd. 
W Łasku bowiem na ten cel przeznaczono po-
nad 8 mln złotych, a jego mniejszy sąsiad wyda 
blisko 11 mln. /.../ gromadzone dochody nie są 
przejadane, lecz przeznaczone na budowę in-
frastruktury …  - nie kryje radości wójt gminy.

W pierwszej chwili zrobiło mi się przykro 
z powodu wyznaczonej mi przez przyjaciela 
roli. Rychło jednak nastrój się zmienił i opa-
nowała mnie  duma. Okazało się bowiem, że 
oto gmina Buczek podąża szlakiem dawno 
wytyczonym przez gminę Łask. Wśród inwe-
stycji Buczku wymieniono  wiele takich, z któ-
rymi Łask dawno się uporał. Nie miejsce aby 
wszystkie te inwestycje opisywać. Wymienię 
najbardziej oczywisty przykład. Buczek przy-
stępuje do remontu ośrodka zdrowia. Tym-
czasem ośrodki zdrowia w gm. Łask już kilka 
lat temu przeszły kapitalne remonty. Niektóre 
z nich świadczą usługi w zakresie znacznie roz-

Jak podkreśliłem w poprzednim numerze Panoramy, początek roku sprzyja podsumowaniom, ocenom. Tym 
razem kilka zdań o samej Panoramie. Jest niewątpliwie jednym z najstarszych miesięczników samorządowych 
ukazujących i dokumentujących życie społeczności lokalnych powiatu łaskiego, w tym przede wszystkim 
założycielki i liderki Panoramy gm. Łask. Duża to zasługa redaktora naczelnego Ryszarda Poradowskiego, 
który wbrew zmianom kadrowym i zakusom jej likwidacji potrafił przekonać do utrzymania miesięcznika, 
więcej włączyć do jego redagowania kolejne podmioty – powiat i gminy.

szerzonym w stosunku do podstawowego, np. 
prowadzone jest laboratorium, co jest bardzo 
korzystne dla pacjentów. Ponadto aby ułatwić 
dostępność usług medycznych nie ograniczy-
liśmy się do prowadzenia ośrodków zdrowia 
w miejscowości gminnej, ale 2 z nich zlokali-
zowane są w innych miejscowościach (Bałucz, 
Wrzeszczewice).

Swoją drogą, mocno się pogubiłem. Jesz-
cze dziś kolega wójt z własnej inicjatywy so-
lennie mnie zapewniał, że żadnych porównań 
z Łaskiem nie czynił i że ten fragment wywiadu 
to twórczość dziennikarki z „Mojego Łasku”, 
a jednocześnie porównanie to nadal znajduje się 
na stronie Buczku, co moim zdaniem podwa-
ża wiarygodność tego solennego zapewnienia. 
Z kolei jednak rodzi się wątpliwość, czy tak do-
świadczony samorządowiec mógłby zachowy-
wać się jak hejter?

Wie bowiem doskonale jak różna jest spe-
cyfika gmin, ich dochody i wydatki, ale także 
świadomość i oczekiwania mieszkańców. Pan 
wójt powie: wyłączamy w nocy oświetlenie 
i ogół mieszkańców to od lat aprobuje. W gm. 
Łask mieszkańcy oczekują całonocnego oświe-
tlenia, gdyż mają większe poczucie bezpieczeń-
stwa, zatem wyłączania oświetlenia w nocy nie 
akceptują i mają do tego prawo.

Warto podkreślić, że małe gminy realizują 
wszystkie zadania, także inwestycje poprzez 
urząd gminy z uwagi na skromny ich rozmiar. 
Gminy wielkości Łasku czynią to także po-
przez spółki komunalne i zakłady budżetowe. 
Weźmy łaski PEC – ogrzewa on powierzchnię 
230 tys. m2, gm. Buczek – 2-3 tys. m2? Łaski 
ZKM w dni nauki szkolnej dziennie przewo-

Na zmodernizowanej ulicy osiedla „Ostrów” pojawiła się nawierzchnia asfaltowa
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TO Był DOBRy ROk
Rady Powiatu Marka Aulaka, sekretarz gminy 
Buczek Zenony Romankiewicz, wójta Wida-
wy Michała Włodarczyka, byłych burmistrzów 
Łasku: Andrzeja Owczarka, Grzegorza Cie-
biady i Jacka Pałuszyńskiego, byłego starosty 
łaskiego Cezarego Gabryjączyka, b. dyrekto-
ra Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Łodzi Edwarda Janusza i szefowej Lokalnej 
Grupy działania „Dolina Grabi” Anny Doliwy, 
a także radnych miasta i gminy oraz powiatu.

Burmistrz Łasku przekazał życzenia no-
woroczne od byłej wojewody łódzkiej Jolan-
ty Chełmińskiej, skierowane do samorządu 
i mieszkańców grodu nad Grabią. Przy oka-
zji G. Szkudlarek złożył najlepsze życzenia 
wszystkim gościom, a za ich pośrednictwem 
mieszkańcom i przyjaciołom ziemi łaskiej.

Prowadząca spotkanie sekretarz gminy 
Łask Beata Mielczarek przypomniała tych, 
którzy rozsławiają Łask, a w tym roku po raz 
pierwszy uhonorowani zostali „Różami Przed-
siębiorczości”. Ta prestiżowa nagroda nawią-

zuje – jak przypomniał G. Szkudlarek - do zna-
komitych osiągnięć ponad 30 na ziemi łaskiej 
producentów róż. W tym roku „Różami Przed-
siębiorczości uhonorowano: właściciela reno-
mowanej firmy wytwarzającej okna, drzwi, ro-
lety i bramy segmentowe Ignacego Peteckiego, 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku 
i BK Business Krzysztof Białkowski w Łasku. 
Szerzej na temat laureatów piszemy w oddziel-
nym artykule w tym numerze „Panoramy”(str. 6).

Do licznych gratulacji składanych lau-
reatom „Róż Przedsiębiorczości” w imieniu 
Czytelników dołącza redakcja „Panoramy Ła-
skiej”!

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, 
iż część artystyczną uświetnił zespół „Aco-
ustic Jazz Trio”, składający się z instruktorów 
Społecznego Ogniska Muzycznego w Łasku. 
Spotkanie zwieńczył toast wraz z życzenia-
mi złożonymi przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej Roberta Bartosika.

(P)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 
29 grudnia 2015 r. zmarł w wieku 104 lat 

Śp. Józef Fijałkowski
najstarszy mieszkaniec gminy Sędziejowice

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu córce Zofii Smorawskiej 
sprawującej wieloletnią opiekę oraz pozostałej Rodzinie Zmarłego

składają
Wójt Gminy Sędziejowice oraz Kierownik i pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

 Każdej zimy akcją kieruje b. senator An-
drzej Owczarek, ale Stowarzyszenie wspiera 
wiele osób i instytucji. Niektórzy wpłacają pie-
niądze, inni dostarczają produkty niezbędne do 
przygotowania posiłków, jeszcze inni oferują 
swoja pracę. 

To wszystko składa się na cenną pomoc dla 
potrzebujących. Przypomnijmy, gorące posiłki 
wydawane są w siedzibie OSP do końca marca, 
a więc w najtrudniejszym okresie dla wielu osób 

„POmOCna DłOń” POmaga
Także i tej zimy Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” dożywia ludzi znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Codziennie z gorących posiłków wydawanych 
przez Stowarzyszenie korzysta ponad 100 osób. Tak jest od 15 lat.

żyjących w ciężkich warunkach materialnych 
czy lokalowych.

Tuż przed świętami Stowarzyszenie zorga-
nizowało wigilijne spotkanie dla 120 osób. Nie 
zabrakło tradycyjnej zupy grzybowej i smażonej 
ryby, śpiewano też kolędy, dzielono się opłat-
kiem. Wśród składających życzenia byli m.in.: 
Andrzej Owczarek, burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek i kapłan z parafii św. Faustyny.

(PO)
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4 stycznia br. w 32. BLT zainaugurowano 
nowy rok szkoleniowy. Na spotkaniu z tej oka-
zji kadra zapoznała się zamierzeniami na 2016 
rok. Przy okazji podsumowano miniony rok 
i wyróżniono najlepszych żołnierzy 32. BLT. 
Pilotem Roku został mjr pil. Krzysztof Jędrzej-
czak, Technikiem Roku – sierż. Piotr Smus, 
Podoficerem Roku – chor. Sławomir Gajda, 
Sztabowcem Roku – kpt. Jarosław Romański, 
Kontrolerem Roku – st. chor. sztab. Sławomir 
Sobór, Logistykiem Roku – mjr Andrzej Pokła-

gRaTulujEmy! dek, Inżynierem Roku – kpt. Paweł Grzybow-
ski, Sportowcem Roku st. kpr. Jakub Wojtasz-
czyk i Szeregowcem Roku – st. szer. Dominik 
Macieja.

Na szczególne wyróżnienie – co podkre-
ślił dowódca 32. BLT płk. dypl. pil. Ireneusz 
Nowak - zasłużyli ci, którzy uzyskali licen-
cję pilota samolotowego mistrzowskiej klasy 
i pierwszej klasy na maszynach bojowych: mi-
strzowska klasa – mjr pil. Przemysław Struj, 
mjr pil. Krzysztof Duda, mjr pil. Michał Kras 
i kpt. pil. Dawid Kij, pierwsza klasa – kpt. pil. 
Leszek Siemieniewicz, por. pil. Michał Gabry-
el i por. pil. Bartłomiej Krygowski              (p)

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 10 stycznia 2016 r. zmarła w wieku 95 lat

Śp. Helena Kruk
sprawująca przez wiele lat funkcję kierownika 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie składają
władze Gminy Sędziejowice 
oraz dyrektor i pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach

SeSJe RAD – radni Łasku obradować będą 
2 lutego (godz.14) w sali konferencyjnej Staro-
stwa. Najważniejsze tematy sesji: zmiany w bu-
dżecie na 2016 r., obwody szkolne, plany pra-
cy komisji i zmiana nazwy jednej z ulic Okupa 
Małego. Rada Powiatu Łaskiego obradowała 25 
stycznia, zajmując się m.in. oświatą ponadgim-
nazjalną w powiecie, działalnością „Dializy” 
i bezpieczeństwem w minionym roku.

TARGI eDUKACyJne Wyższych Uczel-
ni, przypominające nieubłaganie, że czas nie stoi 
w miejscu i trzeba już myśleć o wyborze stu-
diów, odbyły się przed kilkoma dniami w hali 
sportowej ZSP przy ul. Warszawskiej w Łasku.

STUDnIÓWKI – tradycyjne imprezy po-
przedzające matury odbyły się już w ogólnia-
kach. Młodzież I LO w Łasku bawiła się zna-
komicie w murach swojej szkoły, co zasługuje 
na podkreślenie, bo w kraju panuje moda na or-
ganizowanie studniówek m.in. w restauracjach. 
Tradycyjnie bal rozpoczął polonez. Coraz popu-
larniejsze są też bale gimnazjalne, np. niedawno 
taka udana impreza odbyła się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Sędziejowicach, gdzie 
zamiast poloneza najważniejszym tańcem był… 
dostojny walc.

HOnORy dla biblioteki w Sędziejowicach 
- gminna książnica znalazła się na 54. pozycji 
wśród prawie 800 bibliotek w kraju nagrodzo-
nych przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”. 
W ten sposób uhonorowano gminę, która od lat 
docenia i rozwija kulturę.

JUBILeUSZ ŁDK – jesienią tego roku 
przypada 60-lecie istnienia tej placówki kultural-
nej, która nieprzerwanie kształtuje ludzką wraż-
liwość i charaktery, uczy i pomaga kolejnym 
pokoleniom łaskowian. Jubileusz będzie okazją 
do przypomnienia dorobku ŁDK, a także ludzi 
związanych z tą placówka. W planach znajduje 
się m.in. wydanie drukiem albumu poświęcone-
go ŁDK.

KOnCeRT WALenTynKOWy w ŁDK 
(14 lutego br., godz.18) będzie okazją do posłu-
chania m.in. pięknych utworów operetkowych 
w wykonaniu wielu znanych artystów scen pol-
skich, np. Krzysztofa Marciniaka z Teatru Wiel-
kiego w Łodzi i Ziemowita Wojtczaka z Teatru 
Muzycznego w Łodzi.

CZWORACZKI – pierwsze w dziejach 
gm. Widawa, skończyły już 3 lata i rozwijają się 
bardzo dobrze, jedynie Krzyś wymaga specjali-
stycznej opieki medycznej. Niedawno rodzicom 
maluchów udało się zaadoptować jedno z po-
mieszczeń na poddaszu, bo ciasnota w tak dużej 
rodzinne stwarza sporo problemów. 
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nagród nie sposób wyliczyć, wspomnijmy tyl-
ko o I nagrodzie dla Grupy PETECKI w kat. 
stolarka okienna w ubiegłorocznym konkur-
sie „Orły Polskiego Budownictwa” oraz na-
grodzie specjalnej w tymże konkursie przy-
znanej zasłużonemu dla polskiego budownic-
twa Ignacemu Peteckiemu, a także Odznace 
Honorowej Ministra Gospodarki „Za Zasłu-
gi w Rozwoju Gospodarki RP” w 2015 r.

Firma I. Peteckiego angażuje się również 
w rozwiązywanie różnych problemów środo-
wiska, w którym funkcjonuje, budując jedno-
cześnie dobry wizerunek biznesu dbającego 
o otoczenie społeczne i ekologię.

  
OKRęGOWA SPÓŁDZIeLnIA 
MLeCZARSKA – nAGRODA 

W KATeGORII PRZeDSIęBIORSTWO 
PRODUKCyJne

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ła-
sku – to – jak stwierdzono w uzasadnieniu do 
nagrody – historia polskiej spółdzielczości. 
W ponad 95-letniej działalności przeżywała 
okresy regresu i rozkwitu, jednak na uwagę 
zasługuje to, że udało jej się przetrwać naj-
trudniejsze czasy, w których znaczna część po-
dobnych firm przestała istnieć, i znaleźć swoje 
miejsce w przetwórstwie mlecznym i na rynku. 
Zakład w Łasku to gruntownie zmodernizowa-
na i wyposażona w najnowocześniejsze urzą-
dzenia firma, produkująca wyroby naturalne 
i tradycyjne unikając środków konserwujących. 

Spółdzielnia opiera się na ponad 250 do-
stawcach zapewniających codziennie do 
przerobu ok. 50 tys. litrów mleka. 85-osobo-
wa załoga angażuje się na co dzień nie tylko 
w utrzymanie wysokich standardów produkcji, 
ale i wspieranie lokalnego środowiska i samo-
rządu. Liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnie-
nia, o których pisaliśmy niejednokrotnie na 
łamach „Panoramy”, potwierdzają wysoką ja-
kość mlecznych wyrobów i znakomitą opinię 
klientów.

Również w przypadku tej firmy ubiegły 
rok obfitował w liczne nagrody i wyróżnienia, 
m.in. „Orzeł Agrobiznesu”, Nominacja do Pol-
skiej Nagrody Jakości oraz certyfikaty: Polski 
Producent Żywności, Gwarancja Tradycyjnego 
Smaku, Certyfikat Jakości – Zielony Certyfikat. 
W ubiegłym roku Spółdzielnia otrzymała także 
Odznakę Honorową Ministra Gospodarki „Za 
Zasługi w Rozwoju Gospodarki RP”. 

BK BUSIneSS 
KRZySZTOF BIAŁKOWSKI 
– nAGRODA W KATeGORII 

PRZeDSIęBIORSTWO HAnDLOWe
Działająca od 2000 roku w branży budow-

lanej firma Krzysztofa Białkowskiego systema-
tycznie poszerza ofertę handlową – nie tylko 
w zakresie sprzedaży i doradztwa, ale i projek-
towania oraz aranżacji wnętrz. Mocną stroną 
łaskiej firmy jest kompleksowa obsługa inwe-
storów budowlanych.

Firma zatrudnia 35 pracowników, kładąc 
nacisk na ich rozwój i podnoszenie kwalifi-
kacji. Znana jest także z tego, że angażuje się 

„róże PrZedsięBiorcZości” roZdane
w działalność charytatywną, wspierając m.in. 
społeczną akcję dożywiania „Pomocnej Dło-
ni”, a także jedno z przedszkoli. BK Business 
organizuje również warsztaty przedsiębiorczo-
ści dla dzieci i młodzieży z gminy Łask.

Ta znana nie tylko w Łasku firma ma na 
swoim koncie również wiele nagród i wy-
różnień, m.in. zdobyła tytuł Menagera Roku 

Regionu Łódzkiego (2011), nagrodę „Gazela 
Biznesu” (2012) oraz tytuł Regionalnego Li-
dera Innowacji i Rozwoju (2012). W ubiegłym 
roku firma została nominowana do nagrody 
Gospodarczej Województwa Łódzkiego w kat. 
„mikro i małe przedsiębiorstwo” otrzymała 
Odznakę Honorową Ministra Gospodarki „Za 
Zasługi w Rozwoju Gospodarki RP”.        (er)

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: handel, usługi, 
produkcja. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci 

zdobywają prawo do posługiwania się tytułem do promocji firmy 
i działań marketingowych. Nad wyborem nominowanych do 

nagrody czuwa Kapituła powoływana przez burmistrza Łasku. 
„Róża Przedsiębiorczości” to także wyraz uznania i docenienia przez 

samorząd miejscowych producentów róż w promocji gminy.
Autorem projektu statuetki jest artysta z Wróblewa 

- Wojciech Lewandowski.

6
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W trakcie spotkania wręczono statuetki „Przyjaciel Powiatu Łaskie-
go”, wyróżnienia za działalność społeczną, medale „Za Zasługi dla Pol-
skiego Ruchu Olimpijskiego” oraz podziękowania za wsparcie grudnio-
wej akcji charytatywnej „Serce na gwiazdkę”. 

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
rządowych, samorządowych, pracownicy jednostek powiatowych oraz 
lokalni przedsiębiorcy i społecznicy. 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli m.in.: posłowie Ceza-
ry Tomczyk i Tadeusz Woźniak, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Marek Mazur, wicemarszałek Jolanta Zięba-Gzik, honorowy konsul Wę-
gier Tadeusz Kaczor, starosta zgierski Bogdan Jarota, starosta zduńsko-
wolski Wojciech Rychlik, jak również wielu innych znamienitych gości.

Starosta łaski Teresa Wesołowska podsumowała miniony rok, wy-
mieniając kluczowe inwestycje i działania:

- Cieszy mnie przede wszystkim ilość zrealizowanych inwestycji dro-
gowych, m.in.: zakończenie przebudowy ul. Batorego, modernizacja uli-
cy Warszawskiej, remont drogi Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice 
czy I etap przebudowy drogi Zawady – Kolonia. Na modernizację po-
wiatowej infrastruktury drogowej wydaliśmy w minionym roku blisko 
3 miliony złotych – wyliczała.

Podziękowała również wszystkim, którzy wspierali ją po objęciu 
funkcji starosty łaskiego w lutym 2015 r.:

- Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Łasku i innych 
jednostek, którzy pomogli mi bardzo szybko i skutecznie wdrożyć we 
wszystkie najważniejsze sprawy związane z zarządzeniem powiatem ła-
skim. Bezcenne było również wsparcie partnerów samorządowych na 
każdym szczeblu – mówiła starosta T. Wesołowska.

Starosta łaski oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Aulak tra-
dycyjnie wręczyli statuetki „Przyjaciel Samorządu Powiatu Łaskiego” 
oraz wyróżnienia dla osób, które swoją działalnością w sposób szczegól-
ny przyczyniły się do promowania i rozwoju powiatu łaskiego.

W tym roku wspomniane statuetki otrzymali przedstawiciele pię-
ciu firm: Firmy Konfekcyjnej Kopka, Młyna Handlowo-Usługowego 
w Przyrownicy, Sklepu Wielobranżowego Kranik Roberta i Anny Kran-
kowskich oraz Baru Igrek Agnieszki Grzegorczyk. Wyróżnienia za dzia-
łalność społeczną w 2015 roku wręczono: Wiesławowi Osieckiemu, Do-
minice Siudzie, Agnieszce Lachowskiej, Grzegorzowi Brożyńskiemu 
i Tomaszowi Kaczmarkowi.

P o w i a t  ł a s k i 
Podsumował miniony rok
12 stycznia br. w Łaskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie 
działalności samorządu powiatowego w 2015 roku. 

Spotkanie było również okazją do wręczenia medali „Za Zasługi dla 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Z rąk przewodniczącego Regionalnej 
Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysława Nowickiego otrzymali je: An-
drzej Syska, Ireneusz Krawczyk i Bogdan Lipowski.

Podziękowania otrzymali także przedsiębiorcy z powiatu łaskiego, 
którzy włączyli się w przygotowanie paczek w ramach grudniowej akcji 
charytatywnej Caritas „Serce na gwiazdkę”.

Spotkanie zakończył koncert zespołu Project Mellow D.
Dariusz Cieślak

Cel pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
W roku 2015 w ramach programu zrealizowano 27 umów na łączną kwotę 84 378,00 zł.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 1 umowa na łączną kwotę 1 350,00 zł.

Obszar C zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
- 2 umowy na łączną kwotę 3 300,00 zł.

Obszar C zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - 1 umowa na łączną kwotę 20 000,00 zł.

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
Semestr letni - 12 umów na łączną kwotę 30 178,00 zł.

Semestr zimowy - 11 umów na łączną kwotę 29 550,00 zł.

Realizator programu - powiat łaski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
98 – 100 Łask, ul. 9 Maja 33, tel/fax 43 675 37 49, e-mail: pcpr.lask@op.pl, www.pcprlask.pl

Powiat łaski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku realizuje od 2012 roku 
pilotażowy program

aktywny samorZĄd
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych
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Budżet powiatu łaskiego na 2016 rok

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2016 rok to kwota 40 992 145 
zł, w tym dochody majątkowe 2 604 425 zł. W porównaniu do 2015 roku 
wpływy zwiększyły się o 1 232 828 zł.

Na dochody ogółem składają się:
dochody własne   14 194 503 zł 34,63 %
subwencje   17 362 320 zł 42,35 %
dotacje       6 454 832 zł 15,75 %
pozostałe dochody i środki pozyskane   2 980 490 zł   7,27 %

    Razem     40 992 145 zł    100 %
  
W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów 

w podatku dochodowym to kwota 8 631 083 zł i stanowią 21,06 % ogółu, 
są one wyższe o 587 643 zł w porównaniu do 2015 r. Natomiast wyso-
kość subwencji ogólnej, która stanowi ponad 40 % dochodów powiatu, 
jest niższa o 3,08 % w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, w tym 
subwencja oświatowa jest niższa o 4,01 %, czyli o 582 826 zł. Planowane 
wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej 
opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie subwencji oświato-
wej. W opracowaniu jest koncepcja związana z reorganizacją oświaty, 
która ma doprowadzić do lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz 
zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków rzeczowych związanych 
z utrzymaniem placówek oświatowych. 

Wydatki budżetu powiatu to 38 519 924 zł, w tym wydatki majątko-
we 5 021 798 zł. Natomiast w 2015 roku wydatki stanowiły kwotę 
37 305 596 zł, w tym wydatki majątkowe to 2 741 088 zł. Ogółem wy-
datki w 2016 r. są większe o prawie 1,2 mln zł w porównaniu do 2015 r. 
i dotyczą wydatków majątkowych. 

W związku z realizacją programu naprawczego, w 2016 roku nie 
planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Natomiast do spła-
ty w bieżącym roku planuje się raty kredytów i pożyczek w kwocie 
2 472 221 zł. 

Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 5 293 716 zł 
i dotyczy przede wszystkim planowanych wydatków majątkowych. War-
tość zadania do realizacji w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2301E Buczek - Luciejów na odcinku o długości ok. 4,8 km” to kwota 
5 731 759 zł, w tym: wkład własny powiatu to 2 865 880 zł, z czego 
1 461 600 zł to dotacja celowa z gminy Buczek, a planowane dofinanso-
wanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019” to kwota 2 865 879 zł. 

Ponadto do planu wydatków majątkowych w 2016 r. przyjęto reali-
zację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk 
- Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km w miejscowości Wodziera-
dy i Nowy Świat”, której wartość kosztorysowa to kwota 4 231 288 zł, 
w tym:

- 2 115 644 zł planowane dofinansowanie z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

- 1 459 644 zł środki własne powiatu 
- 656 000 zł dofinansowanie z gminy Wodzierady  
Na podstawie umowy partnerstwa zawartej z powiatem zduńskowol-

skim na lata 2015-2018 powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsię-
wzięcia pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice 
– budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńsko-
wolskiego i powiatu łaskiego” – Projekt Partnerski. Wkład własny po-
wiatu do tego projektu w 2016 r. to kwota 11 122 zł, a w kolejnych latach 
- prawie 530 tys. zł. 

Ponadto w 2016 r. zostanie uregulowany ostatni wydatek z budżetu 
powiatu łaskiego na kwotę 5.334 zł w zakresie projektu partnerskiego pn. 
„Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze trans-
portowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu 
łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Karsznice 
oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty” - Projekt Partnerski, którego 
okres realizacji to lata 2013-2016. 

Natomiast w ramach dotacji majątkowych z Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi zaplanowano:
- Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowa-
niem dla PINB w Łasku 4.000 zł

na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 grudnia 2015 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok. Przyjęta 
uchwała budżetowa na 2016 rok stanowi podstawę prowadzenie samorządowej gospodarki finansowej powiatu w 
bieżącym roku. Uchwalona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2016-2028, która pozwala 
na finansowe planowanie wieloletnie, uznawane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. 

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

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

• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza  
    14 377 273 zł 37,32 %

• drogi publiczne powiatowe (w tym majątkowe 4 991 064 zł)  
    6 864 931 zł 17,82 %

• administracja publiczna  5 691 600 zł 14,78 %
• pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki społecznej 
    3 922 987 zł 10,19 %
• bezpieczeństwo publiczne 3 644 362 zł   9,46 %
• ochrona zdrowia  1 780 713 zł   4,62 %
• obsługa długu       586 001 zł   1,52 %
• działalność usługowa     589 182 zł   1,53 %
• rezerwy      516 333 zł   1,34 %
• nieodpłatna pomoc prawna    123 600 zł   0,32 %
• pozostałe wydatki     422 942 zł   1,10 %
 Razem                38 519 924 zł    100 %

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2016 roku dług powiatu będzie sta-
nowił kwotę 17 024 667 zł, na który składają się:

1) pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2013 roku na spłatę zo-
bowiązań SP ZOZ w Łasku 12 746 083 zł

2) kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na spłatę zobowiązań 
szpitala przejętych wobec firmy MW Trade S.A. 3 759 000 zł
3) zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez powiat łaski wobec 

firmy Nordea Bank S.A. do spłaty w latach 2017-2020 - 519 584 zł.

Odnosząc ten dług do planowanych dochodów na 2016 r. w kwocie 
40 992 145 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zo-
bowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na 
poziomie 41,53 %. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2016 
roku stanowi 2,22 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,46 %. Również 
wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli spłat kredytów i pożyczek powiatu, są 
zachowane w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finanso-
wą Powiatu Łaskiego, do 2028 roku, czyli daty spłaty pożyczki z budżetu 
państwa zaciągniętej na spłatę długu po szpitalu. 

Budżet 2016 r. oraz prognozowane budżety na kolejne lata zawarte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają skutki finansowe dla 
budżetu powiatu związane z przekształceniem Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i przejęciem zobowiązań szpitala, a także z tytułu zacią-
gnięcia pożyczki z budżetu państwa oraz kredytu komercyjnego na ich 
spłatę. Dług po szpitalu spłacany będzie z czynszu dzierżawnego. War-
tość wszystkich zobowiązań wynikających z obsługi długu po SP ZOZ 
w Łasku w latach 2016-2028 to kwota 22,4 mln zł, w tym samym okresie 
planowane wpływy z czynszu od Centrum Dializa to kwota 31,1 mln zł, 
czyli środki na spłatę tych zobowiązań zostały zabezpieczone, a nawet 
powstaje ponad 8 mln zł nadwyżki.

Po uwzględnieniu powyższego, w latach 2016-2028 spełniona została 
zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych – czyli prognozowane 
dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a z nadwyżki opera-
cyjnej będą spłacone przejęte zobowiązania zaliczane do długu oraz raty 
kredytów i pożyczki z budżetu państwa. 

Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu w 2016 r. i w kolejnych 
latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postępowania napraw-
czego oraz postanowienia wynikające z umowy pożyczki zawartej 8 li-
stopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem łaskim. Pomimo 
realizacji programu naprawczego w 2016 r., na inwestycje zostało prze-
znaczone ponad 5 mln zł. 

Projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na wszystkich komi-
sjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną

Ponadto projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie przez RIO 
w Łodzi, pozytywna opinia RIO dotyczy także Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej.

Dorota Cieślak
skarbnik powiatu 
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Środki na zorganizowanie wigilii dla ok. 
150 osób udało się wygospodarować z budże-
tu gminy, GOPS, a także od sponsorów, za co 
serdecznie podziękowano: Danielowi Błoń-
skiemu, Rajmundowi Krakowskiemu, An-
nie i Witoldowi Moder, Annie i Krzysztofowi 
Tomczyk, Grzegorzowi Kępie, Prywatnemu 
Punktowi Weterynaryjnemu w Buczku, Zbi-
gniewowi Borek, Bogdanowi Tarczewskiemu, 
Firmie „Greene” z Buczku.

 W nastrój  wieczerzy i radosnego ocze-
kiwania na narodzenie Pana wprowadziła ze-
branych orkiestra dęta Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Buczku przepiękną kolędą 
„Wśród nocnej ciszy”. 

W uroczystości wzięli udział: starosta ła-
ski Teresa Wesołowska, przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Aulak, komendant powiatowy 
policji podinsp. Piotr Bielewski, a także pro-
boszcz parafii Buczek ks. kanonik Zbigniew 
Dawidowicz oraz ksiądz parafii Teodory Jacek 
Grzesiak . Na wigilii była również obecna pre-
zes Zarządu LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna 
Doliwa, Państwową Straż Pożarną reprezento-
wał Łukasz Bośka, był również prezes Zarzą-
du Powiatowego OSP w Łasku druh Wojciech 
Pokora, Daniel Błoński i Rajmund Krakowski.

Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli 
wszystkich jednostek OSP, którzy przywieźli 
samotne osoby z poszczególnych miejscowo-
ści gminy Buczek. Część osób przybyło też 
wynajętym przez władze gminy autokarem. 

Ks. proboszcz fragmentem ewangelii 
o narodzeniu Pańskim oraz krótką modlitwą 
przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt 
Bożego Narodzenia, a następnie starosta ła-
ski Teresa Wesołowska i wójt Bronisław Wę-

PrZy wsPólnym stole
Po raz kolejny władze samorządowe gminy Buczek z wójtem Bronisławem 
Węglewskim na czele oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowały 
uroczystą wigilię dla osób samotnych „Przedsiębiorcy dla samotnych”. Odbyła się 
ona 19 grudnia w pięknej sali OSP w Gucinie.

glewski złożyli życzenia świąteczno – no-
woroczne wszystkim zebranym i mieszkań-
com gminy Buczek. W trakcie grania kolęd 
łamano się opłatkiem i składano życzenia.        
 Nad organizacyjną stroną wigilii pieczę spra-
wowała szefowa GOPS Joanna Jarosław-
ska, ale przygotowaniem sali, obsługą gości 
i pomocą w podawaniu posiłków zajmowa-
ły się panie i druhowie OSP z całego sołec-
twa. Szefem kuchni była Jadwiga Ratajczyk 
- prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń 
w Bachorzynie. Przygotowane pod jej kierow-
nictwem potrawy smakowały wyśmienicie.  
 Wspólne świętowanie  w atmosferze rado-
snego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa, 
sprzyja integracji lokalnej społeczności, bliż-
szemu poznaniu, wysłuchaniu radości i trosk 

dnia codziennego znajomych i sąsiadów, a tak-
że śpiewaniu kolęd.

 W atmosferę zbliżających się świąt wpro-
wadziły także lokalne zespoły artystyczne 
działające przy GOKiS: orkiestra dęta pod 
dyrekcją Adama Kobalczyka, chór „Bogoria” 
z kierownikiem artystycznym Zbigniewem 
Mierzwińskim, zespół „Kana”, a także znako-
mita wokalistka Paulina Makulska. W repertu-
arze wszystkich  zespołów wokalnych i instru-
mentalnych znalazły się najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki.   

 
    Na koniec wigilijnego spotkania uczestni-
cy zostali obdarowani przez wójta i kierownika 
GOPS paczkami. 

e.K.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowa-
nia wszystkich form artystycznych w placów-
ce. Wystąpili: Orkiestra Dęta, Zespół „Kana”, 
„Bogoria”, Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Buczkowiacy”, Grupa Teatralna „Buczek Sto-
ry”, Zwapół Tańca Nowoczesnego Hip - Hop, 
Kabaret „Cudoki”. Orkiestra dęta zagrała: „The 
Call Of Christmas”, „White Christmas”, „ Tin-
gle Bells”, „Tears in Heaven”, „ Pennsylvania”, 
„ Bony M Super Hits”. Dziecięcy zespół wo-
kalny „Kana” zaśpiewał kolędy: „ Józefie nie 
szukaj stajenki” oraz „ Mikołaj Święty”. Ze-
spół „Bogoria” wykonał utwory: „Tak daleko”, 
„Gdy zapada grudniowa noc”, „ Spokój w głę-
bi nas”, „Zielone oczy”. Nie zabrakło tańców 
i przyśpiewek ludowych zaprezentowanych 
przez Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Buczko-
wiacy”. Grupa teatralna „Buczek Story” złoży-
ła wszystkim „Noworoczne życzenia 12 mie-
sięcy”. Na zakończenie rozweselał widownię 
Kabaret „Cudoki”. 

J.n.

koncert noworocZny
Mimo mroźnej pogody za oknem, jak zwykle z początkiem nowego roku, odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku Koncert noworoczny 2016.



styczeń 2016 r.

Drugiego stycznia br. w Rise (niemcy) 
odbyła się druga runda Mistrzostw Świa-
ta w Super enduro. Zawody dostarczyły 
niezwykłych emocji. Walka o zwycięstwo  
toczyła się do ostatniego biegu. W klasie 
open zwyciężył Coddy Webb przed Wol-
kerem i Coltonem, Tadek Błażusiak po 
raz pierwszy od sześciu lat był poza po-
dium na czwartej pozycji, ale widać że po 
ciężkiej kontuzji wraca do formy. 

Gminny Klub Motorowy Buczek  miał 
podczas tej rundy dwóch reprezentantów: 
Oskara Kaczmarczyka i Adriana Andrzeja-
ka. Obaj weszli do finałów - Oskar w klasyfi-
kacji generalnej zajął 10. miejsce, zaś Adrian 
- 15. Po drugiej rundzie widać zwyżkę formy 
i mamy nadzieję że podczas kolejnej rundy, 
która odbędzie się 12 marca w Pradze, zawod-
nicy pojadą jeszcze lepiej.

Gminny Klub Motorowy - Buczek zbierał 
również pieniądze dla WOŚP na ulicy Piotr-
kowskiej w Łodzi. Pokazy naszych zawodni-
ków przyciągnęły tłumy kibiców, którzy bra-
wami nagradzali ich występ. Dodatkową atrak-
cją były wyścigi na rowerkach biegowych dla 
maluchów. Zebrano ok 7 tys. zł.               e.K.

 

PROmują gmInĘ

Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie 
Gminy w Buczku działa punkt nieod-
płatnej pomocy prawnej. Punkt czynny 
jest:
wtorek  - 8-12
piątek  - 8-12

PunkT 
BEZPłaTnEj

POmOCy 
PRaWnEj

Urząd  Gminy w Buczku przypomina 
wszystkim producentom rolnym o składa-
niu wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej na 
rok 2016. Rolnicy mogą składać wniosek 
w dwóch terminach:

1. w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lu-
tego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do wójta, burmistrza, (prezydenta mia-
sta) w zależności od właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów rolnych bę-
dących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżaw-
cy) wraz z fakturami VAT stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., 
    2. w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 
sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowied-
ni wniosek do wójta, burmistrza, (prezyden-
ta miasta) w zależności od właściwego ze 
względu na miejsce położenia gruntów rol-

Z w r o t  a k c y Z y
nych będących w posiadaniu lub współposia-
daniu tego producenta rolnego (w tym dzier-
żawcy) wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r., 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. 
wynosi 86,00 zł (86 l  x 1,00 zł x ilość ha użyt-
ków rolnych)

Pieniądze wypłacane będą przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku, w ter-
minach: 

 
- od 1-30 kwietnia 2016 r. – jeżeli wnioski 
o zwrot podatku zostały złożone w terminie 
od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2016 r. 
- od 1-31 października 2016 r. – jeżeli wnio-
ski o zwrot podatku zostały złożone w termi-
nie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. 
  
Wniosek wraz z fakturami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Buczku  (pok. nr 3).
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Na budowie oczyszczalni ścieków w Bucz-
ku wykonano część prac przy betonowaniu re-
aktorów biologicznych. Trwają prace budow-
lane na zbiorniku osadu, zbiorniku ścieków 
uśredniających. Wykonywane jest zbrojenie 
fundamentów budynku technologicznego. 
Koszt inwestycji wynosi 3 345 600,00 zł brut-
to. Prace wykonuje firma z Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Termin wybudowania praktycznie 

STyCZnIOWE InWESTyCjE

na ukończeniu znajdują się prace na związane z budowa obiektu Urzędu Gminy. Wykonano stan zamknięty nowego 
budynku, zakończono prace przy utwardzeniu placu kostką brukową, wykonywane są tynki, prace instalacyjne 
i wykończeniowe. Przewidywany termin wykonania - do końca lutego 2016 r.

nowej oczyszczalni przewidywany jest na mie-
siąc wrzesień 2016 r.

Przekazany został wykonawcy plac budo-
wy i rozpoczęte zostały roboty na budowie no-
wej części ośrodka zdrowia w Buczku. Wyko-
nano prace ziemne przy wykopach fundamen-
tów, ogrodzony został plac budowy, rozebrano 
budynki starych garaży. Termin realizacji za-
mówienia - do 28.10.2016 r.

Ogłoszony został przetarg na budowę hali 
sportowej w Buczku. Nowy obiekt hali sporto-
wej powstanie przy Zespole Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum Publicznego w Buczku. Hala 
o wymiarach 51 m na 30 m będzie posiadała 
boisko do piłki ręcznej, nożnej i siatkowej z za-
pleczem oraz widownię na prawie 300 miejsc. 
Przewidywany termin wykonania obiektu - do 
końca lutego 2017 roku.

Druhowie OSP z Gucina podjęli się trudu 
organizacji wigilii zarówno dla osób samot-
nych w dniu 20 grudnia, jak i następnego dnia 
- wigilii strażackiej. Organizacja wieczerzy wi-
gilijnej to przedsięwzięcie wymagające ogrom-
nego nakładu pracy, ale wielki splendor dla ca-
łego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotkaniu wigi-
lijnym wzięli udział: starosta łaski Teresa We-
sołowska, prezes Zarządu Powiatowego OSP 
w Łasku druh Wojciech Pokora, szef Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji podkomisarz Paweł Romański.

W nastrój wieczerzy wigilijnej wprowadził 
wszystkich druhów i zaproszonych gości wika-
riusz parafii Buczek ks. Mariusz Kiełbasa, któ-
ry słowami ewangelii wg św. Łukasza o naro-
dzeniu Pańskim i krótką modlitwą wprowadził 
świąteczną atmosferę. 

Nastrój przedświątecznego oczekiwa-
nia dopełnił śpiew kolęd w wykonaniu Pauli-
ny Makulskiej z akompaniamentem Łukasza 
Maciejewskiego, łamanie się opłatkiem oraz 
życzenia wszystkich druhów i zaproszonych 
gości. 

Życzenia dla druhów w imieniu władz sa-
morządowych złożył przewodniczący Rady 

wigilia strażacka

Gminy Buczek Andrzej Zieliński oraz go-
spodarz wigilii - prezes OSP w Gucinie druh 
Sławomir Latas. Kolacja wigilijna minęła 
w pogodnej i miłej atmosferze. Wszyscy  byli 
zgodni, że strażacy powinni coraz częściej spo-
tykać się we własnym gronie podczas podob-

W pięknej, odrestaurowanej i częściowo rozbudowanej sali OSP w Gucinie, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Buczek, wzorem lat minionych, również w tym roku spotkali się 20 grudnia na wigilii strażackiej. Sala jest już 
miejscem spotkań nie tylko druhów, ale służy i służyć będzie całemu sołectwu. Mogą tu być organizowane zabawy, 
chrzciny, komunie, wesela i inne uroczystości rodzinne oraz środowiskowe. 

nych uroczystości, a coraz mniej podczas ak-
cji ratowniczych. Spotkanie  dało też asumpt 
do złożenia życzeń i gratulacji przez gości dla 
wszystkich druhów za dokonania straży w mi-
jającym roku

e.K.
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 BuDŻET gmIny łaSk na 2016 ROk
Budżet gminy Łask na rok 2016  po stronie dochodów zamyka się 

kwotą 71.248.084,00 zł,  
w tym: 
- planowane dochody bieżące          - 68.907.868,00 zł    
- planowane dochody majątkowe                                - 2.340.216,00 zł 
Na dochody ogółem składają się dochody własne, czyli  m.in. dochody  

podatkowe - 32 526 384,00 zł, dochody z budżetu państwa z tytułu subwen-
cji 20.515.748,00 zł (w tym subwencja oświatowa 17.202.021,00 zł). Gmina 
otrzymuje także z budżetu państwa środki na realizację zadań zleconych, 
czyli takich, które samorząd wykonuje w imieniu budżetu państwa. Do 
tych zadań należy większość działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, wszystkie zdania 
w zakresie USC, a także ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji 
działalności gospodarczej. Na 2016 rok planowane do otrzymania środki 
wynoszą 6.758.676,00 zł.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zadania wykonywane przez gmi-
ny, a zlecane przez budżet państwa powinny mieć w pełni zagwarantowa-
ne środki na ten cel. Jednak od wielu lat ten warunek nie jest spełniony. 
W 2016 roku gmina Łask chcąc zapewnić mieszkańcom prawidłowe, ter-
minowe  załatwienie spraw będzie musiała dołożyć z własnych docho-
dów do wykonania tych zadań. Na 2016 rok planuje się także uzyskanie 
dofinansowania z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 
w wysokości 2 270 417,00 zł, są to środki na zadania w zakresie oświaty 
i pomocy społecznej. Jednostki organizacyjne gminy zaplanowały do uzy-
skania w 2016 roku dochody w wyniku swojej działalności w wysokości 
1 685 118,00 zł. Wśród dochodów bieżących należy wymienić jeszcze 
wpływy z opłat za trwały zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego nieru-
chomości oraz dzierżawy w wysokości 404.000,00 zł. 

Dochody majątkowe to wpływy z różnych źródeł na inwestycje oraz 
określone dochody zakwalifikowane do tej grupy przez odpowiednie prze-
pisy, np. dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego. W 2016 roku w budżecie zaplanowana jest kwota 
w wysokości 2.340.216,00 zł i składają się na nią dotacje na inwestycje 
– 1.720.216,00 zł oraz sprzedaż majątku i przekształcenie użytkowania 
wieczystego – 620.000,00 zł. Wszyscy, którzy zdążyli już zapoznać się 
z przyjętym budżetem zauważyli na pewno, że nie ma w nim na dzień 
uchwalania przewidzianych środków w ramach projektów unijnych. Nie 
oznacza to, że gmina Łask nie zabiega w nowej perspektywie o pozyska-
nie tych środków. Wiadomo jest, że projekty unijne w nowej perspektywie 
zostaną uruchomione w 2016 roku lub nawet później. Przygotowujemy się 
do  udziału w różnych konkursach, które będą dawały możliwość pozy-
skania środków na realizację naszych zadań przewidzianych do realizacji 
w 2016 i latach następnych. 

Co będzie się działo po stronie wydatkowej?
Wydatki zaplanowane w budżecie to cały wachlarz zadań, które stoją 

przed samorządem gminnym. Nie sposób opisać w krótkim artykule każ-
dej kwoty wraz z przeznaczeniem ujętej w planie. Pozwolą więc Państwo, 
że zaznaczę tylko te pozycje, które ze względu na kwotę bądź charakter 
mają szczególne znaczenie w budżecie.

Kwota zaplanowanych wydatków to  70.827.272,96 zł. Wydatki tak 
jak dochody dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe to 
środki przeznaczone na inwestycje. W 2016 roku ta grupa wydatków sta-
nowi w budżecie kwotę  8.283.300,00 zł. Dużo to czy mało? Odpowiem: 
optymalnie i racjonalnie.  Wiem, że zadania zaplanowane do wykonania 
w 2016 roku są dla wielu mieszkańców długo oczekiwane,  jedne  będą 
dotyczyć bezpośrednio mieszkańców, jak drogi w poszczególnych sołec-
twach, inne pośrednio, jak modernizacja Zakładu Komunikacji Miejskiej. 

Nie będę także porównywać wielkości wydatków inwestycyjnych 
naszej gminy do innych gmin, ponieważ wiem, że specyfika działania, 
priorytety  jak i cele każdej gminy są inne, a zwłaszcza gmin miejskich 
i wiejskich. Gmina Łask nie musi wszystkich wydatków ujmować w swo-
im budżecie, ponieważ w swojej miejskiej strukturze ma jednostki orga-
nizacyjne, które wykonują jej zadania. Należy tu wspomnieć o spółkach 

Jak co roku w okresie grudnia i stycznia samorządy podejmują uchwały w sprawie budżetów na nowy rok jak i następne lata w formie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Również Rada Miejska w Łasku w dniu 16 grudnia 2015 roku w drodze uchwały ustaliła kwoty 
dochodów i wydatków, jakie będą podstawą do wykonania różnych zadań gminy w 2016 roku.

miejskich i zakładach budżetowych, które mają swoje plany inwestycyj-
ne nie ujmowane w uchwale budżetowej. Inne gminy zwłaszcza wiejskie, 
nie mają takich struktur i muszą każdy wydatek wyodrębniać w budżecie. 
Specyfika działania gmin miejsko – wiejskich, jaką jest gmina Łask, wy-
musza realizację pewnych zadań, ich wielkości i standardy, które w innych 
gminach nie muszą lub nie są realizowane.

W 2016 zaplanowano wydatki majątkowe: 
Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej - 260 000,00 zł. 

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz 
jej częściową realizację. 

Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym „Przy-
lesie” wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego – 240 000,00 zł. 
Planuje się wykonanie pozostałej części drogi stanowiącej połączenie 
ul. Szkolnej z ul. Bohaterów Września. Długość odcinka drogi to ok. 
70 m. W ramach budowy drogi planowane jest także wykonanie odwod-
nienia drogi oraz oświetlenia  ulicznego.

Przebudowa i termomodernizacja budynku  biurowo - warsztato-
wego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku – 1 190 000,00 zł. Zgodnie 
z harmonogramem wykonawcy robót w 2016 r. planowane jest wykona-
nie dokończenia robót budowlanych związanych z dociepleniem posadzek 
w budynku, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnątrz 
budynku wraz z wykonaniem  instalacji wewnętrznych i montażem stolar-
ki wewnętrznej. Zadanie  współfinansowane z WFOŚiGW w Łodzi.

Przebudowa drogi gminnej nr 103362e Łask - Wola Łaska 
– 450 000,00 zł. Planowana jest  przebudowa drogi poprzez ułożenie 
warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni  oraz wykonanie pozostałych na-
wierzchni  chodników i zjazdów do granic posesji. Ponadto zakres robót 
obejmuje prace wykończeniowe przy rowach odwadniających i wykona-
nie oznakowania poziomego.   

Przebudowa ul. Brzoskwiniowej w Łasku - 270 000,00 zł. Zakres 
robót obejmuje przebudowę drogi o długości 170 m, remont przepustu, 
przebudowę studzienki odwadniającej, wykonanie nawierzchni jezdni 
z kostki betonowej, utwardzenie wjazdów i wejść do posesji kostką beto-
nową, ustawienie oznakowania pionowego. 

Budowa drogi w Orchowie – 800 000,00 zł. Zadanie obejmuje wy-
konanie drogi o nawierzchni bitumicznej długości 840 m, jednostronny 
chodnik dla pieszych o szerokości 2 m, po przeciwnej stronie, pobocze 
utwardzone tłuczniem o szerokości 1 m.  Ponadto w ramach zadania pla-
nuje się przebudowę istniejącego przepustu. 

Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiór-
czyn – 300 000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy 
Wspólnej i Rzemieślników  - odcinek długości  ok. 350 m, nawierzchnia 
bitumiczna, wjazdy z tłucznia. 

Przebudowa ul. Dmowskiego w Wiewiórczynie – 320 000,00 zł.  
Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
i  wykonanie – odcinek długości ok. 330 m, nawierzchnia bitumiczna, 
wjazdy z tłucznia. 

Przebudowa drogi gminnej 103212 e we wsi Rokitnica – 1 300 000,00 zł. 
Zakres prac obejmuje wykonanie drogi na odcinku o długości ok. 3,5 km 
(począwszy od włączenia do drogi wojewódzkiej) - nawierzchni bitumicz-
nej, pobocza gruntowe po obu stronach drogi o szerokości 0,75 m, remont 
istniejących przepustów.

Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku – 320 000,00 zł. 
W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Sienkiewicza (długości 30,50 m) 
i ul. Prostokątnej (długości 253 m). 

Przebudowa ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie – 180 000,00 zł.  
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę drogi i  wykonanie – odcinek długości ok. 180 m, nawierzch-
nia bitumiczna, wjazdy z tłucznia. 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wypo-
sażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie będącej 
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym - 54.800,00 zł.   

Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku 
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– 200 000,00 zł. W 2016 r. planuje się wykonanie konstrukcji i pokrycia 
dachu nad II kondygnacją  budynku oraz wykonanie warstw pokrycia stro-
podachu w części parterowej budynku. Środki w całości pozyskane z bu-
dżetu państwa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej 
i Ostrowie – 200 000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie 
dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – odci-
nek długości ok. 3 km i budowę wodociągu odcinek długości ok. 2 km.  
Ponadto w 2016 roku przewidziana jest do wykonania sieć wodociągowa. 

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku – 395 000,00 zł. 
W 2016 roku planuje się odbudowę urządzeń wodnych, remont alejek, 
budowę nowych nawierzchni alejek żwirowo – gliniasto – piaskowych, 
wykonanie pomostu drewnianego i schodów na skarpie. Zadanie współfi-
nansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Modernizacja budynku po byłej „Organistówce” w Borszewicach 
przeznaczonego na świetlicę wiejską – 200 000,00 zł. W ramach zadania 
planuje się rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku w celu wydzie-
lania zaplecza socjalno sanitarnego, przebudowę istniejących instalacji 
wodno-kanalizacyjnych i co. w budynku, budowę dolnego źródła ciepła 
do pompy ciepła oraz budowę szczelnego zbiornika na nieczystości wraz 
z instalacją kanalizacji sanitarnej. Ponadto zagospodarowanie terenu wo-
kół budynku tj. ogrodzenie, utwardzenie części terenu oraz wydzielenie 
miejsca na piknik (altana). W celu zrealizowania pełnego zakresu zadania 
planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach – 
100 000,00 zł. W ramach zadania planuje się termomodernizację budyn-
ku, przebudowę węzłów sanitarnych, wykonanie centralnego ogrzewania,  
utwardzenie części terenu. W celu zrealizowania pełnego zakresu zadania 
planuje się pozyskanie środków zewnętrznych. 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie – 50 000,00 zł. 
W ramach zadania planuje się wymianę poszycia dachowego.  

Przebudowa kompleksu boisk sportowych poprzez modernizację 
zaplecza szatniarsko - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a 
– 980 000,00 zł. W 2016 r. przewiduje się wykonanie dokończenia prac 
dociepleniowych  posadzek, stropodachu, ścian zewnętrznych. Wykonanie 
ścian zewnętrznych i konstrukcji dachu związanej z rozbudową  budyn-
ku.  Planowane jest również   ułożenie warstw wykończeniowych elewacji,  
montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz  wykonanie pozostałych robót  
związanych  z wykonaniem instalacji wewnętrznych oraz roboty wykoń-
czeniowe wewnątrz budynku. Ponadto utwardzenie terenu, opaska  z kost-
ki betonowej wokół budynku, podjazd dla niepełnosprawnych i schody 
zewnętrzne. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Zaplanowane są również kwoty na zadaniach inwestycyjnych, które są 
przewidziane do realizacji w latach następnych, natomiast  kwoty w 2016 
obejmują prace przygotowawcze lub projektowe. Są to m.in.: termomoder-
nizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu – 50 000,00 zł, budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach – 20 000,00 zł, budowa kana-
lizacji sanitarnej w Gorczynie – 50 000,00 zł, przebudowa drogi gminnej 
nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe – 10 000,00 zł, przebudowa 
drogi gminnej nr 103193E w Kopyści – 13 500,00 zł,  przebudowa ciągów 
pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku – 20 000,00 zł, oddziaływanie 
na środowisko zbiornika wodnego na rzece Pisi – 100 000,00 zł.

Jak w poprzednich latach i zgodnie z przewidywaniami wydatki będą 
zwiększane w ciągu roku z różnych przyczyn, o których pisałam powy-
żej. Będzie możliwość przyspieszenia zadań przewidzianych do wykona-
nia w latach następnych, a także konieczność przystąpienia do realizacji 
w przypadku pozyskania środków w ramach UE.

Wydatki bieżące, czyli zapewniające podstawowe funkcjonowanie 
gminy. 

Wydatki w działach przedstawiają się następująco:
1. Rolnictwo – łowiectwo                –  32.600,00 zł
2. Transport i łączność            – 2 557 800,00  zł
3. Gospodarka mieszkaniowa             – 1 220 500,00 zł
4. Działalność usługowa                    –79 000,00 zł
5. Administracja publiczna             – 8 327 442,00 zł
6. Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony    

   prawa oraz sądownictwa                                     – 5 784,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 194 800,0 zł

8. Obsługa długu publicznego               – 600 000,00 zł
9. Rezerwy                 – 377 158,96 zł
10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 
             –28 516 105,00 zł
11. Ochrona zdrowia                – 485 010,00 zł
12. Pomoc społeczna          – 11 072 209,00 zł
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         – 5 738 264,00 zł
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             – 1 619 900,00 zł
15. Kultura fizyczna                                                         – 1 717 500,00 zł

Co kryje się w największych kwotowo pozycjach?
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – to 

utrzymanie wszystkich publicznych placówek oświatowych oraz żłobka, 
płace nauczycieli, obsługi i administracji, dotacje i subwencja dla niepu-
blicznych placówek oświatowych, bo w gminie Łask funkcjonują również 
takie, utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych i przedszkolnych, dowo-
żenie dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli.

Pomoc społeczna –  świadczenia rodzinne, świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, koszty utrzymania Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Łasku, świadczenia pieniężne na 
pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektó-
re świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłata dodatków mieszkanio-
wych i zasiłków stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, finanso-
wanie usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt mieszkańców w domach 
pomocy społecznych, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, realizacja prac społecznie użytecznych.

Administracja publiczna - wydatki w tym dziale dotyczą wydatków 
bieżących Urzędu Miejskiego w Łasku -  utrzymanie budynku, zakupy 
materiałów biurowych, obsługa prawna  i audyt, wynagrodzenia i pochod-
ne od wynagrodzeń pracowników administracji  i obsługi, koszty prze-
syłek. W dziale tym realizowane są również wydatki związane z obsługą 
Rady Miejskiej, sołtysów oraz promocją gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale uj-
muje się m.in. wydatki związane oczyszczaniem miasta, utrzymaniem 
zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg, konserwację i utrzymanie urzą-
dzeń komunalnych, odławianie, transport i pobyt bezdomnych zwierząt 
w schronisku. W zakresie tego działu dokonuje się również wydatków 
związanych z gospodarowaniem odpadami. W budżecie na 2016 rok prze-
widziano dochody i wydatki w wysokości  3 046 464 zł. Znaczną część 
wydatków w budżecie pochłania również utrzymanie bezdomnych zwie-
rząt w schronisku. W br. w budżecie zabezpieczono na ten cel środki w wy-
sokości 670.000,00 zł, ale biorąc stale rosnące koszty istnieje obawa, że 
może być to za mało. Mimo podejmowania różnych działań w celu ograni-
czenia wydatków, jest to jednak nadal duża kwota. 

Transport i łączność – kwota z tej pozycji zostanie wydatkowana na 
remonty bieżące ulic i chodników, likwidację przełomów po zimie, ozna-
kowanie poziome i pionowe, wymianę tablic z nazwami ulic, remonty, za-
kup tłucznia, profilowanie dróg gruntowych, prace porządkowe w pasach 
dróg na terenie Łasku, remont i konserwacja wiat przystankowych na tere-
nie gminy, koszty polisy ubezpieczeniowej z tytułu administrowania dro-
gami, przeglądy roczne dróg i opracowanie projektów organizacji ruchu, 
bieżące utrzymanie dróg wiejskich, w tym: zakup tłucznia kamiennego 
i innych materiałów do utwardzenia dróg, naprawa przepustów, odbudo-
wa rowów przydrożnych, łatanie dziur na drogach asfaltowych, profilo-
wanie dróg, oczyszczanie poboczy, odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe. 
Dział obejmuje  także dotację wysokości 1.290.000,00 zł dla ZKM, który 
świadczy usługi transportowe dla mieszkańców naszej gminy, ale nie tyl-
ko, bo trzeba zaznaczyć, że korzystają z niego również pasażerowie z gmin 
ościennych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – tutaj przewidziano 
m.in. dotację dla działających w gminie Łask instytucji kultury, tj. dla 
ŁDK oraz Biblioteki, która w swoich strukturach od 2014 roku posiada 
również muzeum. Łączne dotacje wynoszą 1.543.800,00 zł. 

Kultura fizyczna – gmina Łask utrzymuje z tych wydatków wszystkie 
obiekty sportowe.  Wśród nich są 2 „Orliki”, skatepark, pływalnia i bo-
iska sportowe. Należy zaznaczyć, że z tej pozycji finansuje się również 
w formie dotacji działające na terenie naszej gminy kluby sportowe. Ob-
szar działania klubów jest bardzo szeroki. Współfinansowanie działalno-
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24. finał WOŚP w Łasku - mierzyliśmy tak wysoko, że aż 
w głowach nam się kręciło. Kręciło się wszystkim, którzy brali 
udział w tegorocznym finale WOŚP, wszystkim, którzy „mierzyli 
wysoko”, a było nas sporo. Trzy Sztaby WOŚP (Łaskiego Domu 
Kultury, Stowarzyszenia Harcerskiego „Grabia”, Hufca ZHP 
Łask), czyli: 

- 12 krwiodawców oddających krew - dziękujemy!
- 120 wolontariuszy zbierających datki do puszek - dziękujemy!
-  około 100 występujących - dziękujemy!
- 36 organizatorów (przygotowywujących tegoroczny finał przez    

      dwa miesiące) - dziękujemy!
- 54 darczyńców loteryjno-aukcyjnych - dziękujemy!
i wielu, wielu, wielu wspierających ten finał łaskowian - dziękujemy!
A było to tak.
Najpierw, 9 stycznia br., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Łodzi zbierało krew w Łaskim Domu Kultury. 
12 krwiodawców oddało prawie 5 i pół litra krwi. 
Dalej, 10 stycznia 2016 roku wolontariusze wszystkich sztabów od 

wczesnego ranka zbierali datki do puszek. W tym roku łaskowianie (i nie 
tylko) byli nadspodziewanie hojni. Wolontariusze uzbierali 50.380 zł.

Od godz. 10 do 16 na targowisku przy ul. Batorego, w ramach 24. fina-
łu WOŚP, odbyły się pokazy grupy scigajmysie.pl. Można było przejechać 
się Buggy, wsiąść i podriftować z kierowcami BMW Klub Buczek. Odbył 
się pokaz ratownictwa medycznego z OSP Łask. Była odegrana scenka 
wypadku samochodowego, w której strażacy rozcinając auto wydobyli po-
szkodowanego i udzielili mu pierwszej pomocy. (filmik na youtube lub na 
www.facebook.pl/survivalwrakrace.pl)

WOŚP PO RaZ 24.
Finało wy z awrót gło wy

O  godz. 16 w sali kinowej klubu 32. BLT odbył się kolejny kon-
cert 24. finału WOŚP. Publiczność wchodziła i wychodziła, ale zanim 
wyszła to licytowała przedmioty, kupowała na loterii losy, biła brawa 
wykonawcom, pozwalała się masować rezonansem Szumanna, wznosi-
ła pozytywne okrzyki i była bardzo, bardzo sympatyczna. I tak wielo-
krotnie w czasie trwania całego koncertu. Z aukcji, loterii i sprzedaży 
darowanych przedmiotów uzyskaliśmy 13.380 zł. Po podsumowaniu 
całości ukazała się przyprawiająca o zawrót głowy kwota 63.760 zł. Mie-
rzyliśmy wysoko i razem osiągnęliśmy najwięcej ze wszystkich dotych-
czasowych finałów. 

O godz. 20 „Światełko do nieba” zakończyło 24. finał WOŚP w Ła-
sku, który absolutnie nie odbyłby się bez ludzi dobrej woli. Dziękujemy 
wszystkim bardzo serdecznie, a szczególnie: dowódcy 32. BLT za udo-
stępnienie klubu, panu burmistrzowi za „Światełko”, policji za policyj-
ne opowieści przy stoliku i ochronę, strażakom za pokazy ratownictwa 
i bezpieczne „Światełko”, modelarzom - za rakietę z cukierkami, która, 
choć zboczyła z zaplanowanego toru i rozsypała cukierki po dachach, 
dodatkowo uświetniła ten wieczór. Dziękujemy, dziękujemy i jeszcze raz 
dziękujemy!                                               

      elżbieta Wojtacka-Ślęzak

Ciekawostki:
*Największe kwoty w puszkach -     
  3.960 zł i 2.500 zł
*Najmłodszy wolontariusz – Julia, lat 4
*Najwyższe licytacje: - zegar ścienny    
  WOŚP - 320 zł
- grafika Aleksego Nowaka - 310 zł
- tort - 310 zł
- kubek termiczny WOŚP - 250 zł
- koszulka WOŚP - 210 zł
*Popyt na losy był tak duży, że loteria 
  fantowa trwała tylko 3 godziny

ści klubów na zasadzie zlecania zadań obejmuje różne dziedziny sportu 
od piłki nożnej, piłki siatkowej, pływania, karate, modelarstwa, strzelania 
sportowego. Z oferty klubów korzystają nie tylko nasze dzieci, młodzież 
i dorośli, ale także zainteresowani z ościennych gmin, gdzie nie ma takich 
możliwości. 

Jeszcze jedno zdanie o zadłużeniu. Stan długu gminy Łask na począ-
tek 2016 roku wynosi 16.020.216,00 zł, co stanowi 22,5% planowanych 
dochodów. Nie jest więc ono wysokie i pozwala na bezpieczne planowanie 
dochodów i wydatków w kolejnych latach, a także możliwości pozyskania 
środków unijny.

Budżet gminy  jest planem finansowym  uchwalanym na rok kalenda-
rzowy. Nie oznacza to, że kwoty przyjęte w pierwotnej uchwale nie ule-
gają zmianie. W ciągu roku w toku wykonywaniu zadań ulega on różnym 

zmianom po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany następują z po-
wodu otrzymania dodatkowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów 
i z tego powodu można zwiększyć wydatki, zmiany następują również 
między poszczególnymi grupami wydatków, choćby z powodu uzyskania 
oszczędności w wyniku przetargów publicznych, czy zmiany zakresu pro-
jektów.  Należy więc traktować przyjęte kwoty jako wyjściowe określające 
poziom planowanych dochodów i wydatków, ale także możliwe do zmiany 
tak samo w górę jak  i w dół.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z budżetem gmi-
ny Łask na 2016 rok, który opublikowany jest na stronie www.lask.pl.

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask
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100-laTka Z gORCZyna

12 stycznia br. piękny jubileusz 100-lecia 
urodzin, w otoczeniu najbliższych obchodziła 
mieszkanka gminy Łask Zofia Pokorska z Gor-
czyna. W uroczystym spotkaniu z tej okazji 
uczestniczyli: burmistrz Łasku Gabriel Szku-
dlarek, który złożył Jubilatce - w imieniu wła-
snym, władz samorządowych oraz mieszkań-
ców gminy Łask - serdeczne życzenia pomyśl-
ności, nieustającego zdrowia, spokoju i pogo-
dy ducha, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych - Oddział w Zduńskiej Woli. Jubi-
latka otrzymała także list gratulacyjny od pre-
zesa Rady Ministrów oraz list okolicznościowy 
od prezesa ZUS.

 „Dwieście lat” zaśpiewali wszyscy przy-
byli na tę uroczystość goście, wznosząc toast 
za dalszą pomyślność i zdrowie Jubilatki.

Pani Zofia Pokorska urodziła się 12 stycz-
nia 1916 r. Jest wdową od 1942 r. Urodziła 
syna Zygmunta. Doczekała się dwojga wnu-
cząt i pięciorga prawnucząt. W czasie okupa-
cji pracowała u niemieckiego gospodarza, po 
wojnie najpierw w sklepie, a później w biurze 
w Gminnej Spółdzielni w Buczku.

W 1939 r., w chwili wybuchu II wojny świa-
towej, mąż Bronisław, jako rezerwista poszedł 
do wojska i już nigdy nie powrócił do domu. 
W 1947 r. pani Zofia zwróciła się o pomoc 

w poszukiwaniu męża do Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. Po dwudziestu latach, w 1967 r. 
otrzymała informację, że mąż - więzień KL Bu-
chenwald numer 1668, zmarł dnia 11 maja 1942 
r. Jubilatka poznała okoliczności śmierci męża, 
niedawno, bo w 2013 r. Zginął, jako losowo 
wybrany więzień, w odwecie za zabicie nie-
mieckiego żandarma przez dwóch Polaków. Za 
jednego Niemca stracono wówczas dwudziestu 
Polaków. W 2014 r. rodzina Bronisława Pokor-
skiego otrzymała zaproszenie od burmistrza 
gminy Poppenhausen na uroczystość odsłonię-
cia pomnika i tablicy z nazwiskami zamordo-
wanych, która odbyła się dnia 11 maja 2014 r. 
Syn Jubilatki z wnukami i prawnukami wzięli 
udział w tej, niezwykle ważnej dla nich, uro-
czystości.

Pani Zofia jest osobą bardzo pogodną, opa-
nowaną i z poczuciem humoru. Nie ogląda te-
lewizji, gdyż od dziesięciu lat jest osobą niewi-
domą. Natomiast słucha radia, więc wie co się 
wokół Niej dzieje.

Recepta Jubilatki na długowieczność: 
„Trzeba się modlić. Bóg dał życie i zdrowie 
i trzeba za to dziękować.”

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Łasku

Absolutną rekordzistką w mieście i gminie 
Łask jest Marianna Strzelczyk z podłaskiego 
Orchowa, która 19 stycznia br. skończyła 106 
lat. Kilka lat temu pani Marianna obchodziła 
uroczyście w gronie rodziny i przyjaciół stule-
cie i właściwie od tego czasu nic w jej życiu się 
nie zmieniło. Nadal czuje się dobrze i sama na 
co dzień radzi sobie nieźle.

DługOWIECZnI
ZIEmI łaSkIEj

Na Mało jest w Łasku budowli tak mocno związanej 
z miastem i jego mieszkańcami. Widoczny na zdjęciu 
obiekt pod samego początku istnienia kolei odgrywał 
olbrzymią rolę w życiu miasta. Tu nie tylko docierały 
najświeższe informacje z pobliskiej Łodzi, ale i Warsza-
wy, stąd w poszukiwaniu lepszego życia i chleba wy-
jeżdżali w świat najbardziej zdesperowani mieszkańcy, 
stąd szły w świat przesyłki listowe. Dworzec był świad-
kiem tragicznych wydarzeń we wrześniu 1939 roku, 
stąd w ostatnią drogę wyjeżdżało wielu Żydów skaza-
nych na śmierć przez hitlerowców, tu wreszcie w latach 
czterdziestych ubiegłego stulecia pojawili się rodacy 
wracający z wielkiej wojennej tułaczki. Dziś dworzec 
jest niemym pomnikiem, ale wierzymy, że jeszcze wróci 
do niego życie.

Prezentowana stara fotografia pochodzi z okresu 
zaborów, o czym świadczy dwujęzyczny napis z nazwą 
miasta. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w li-
stopadzie 1918 roku w mieście były już tylko polskie 
tablice.

(Saw.)

Zapomniany dworzec?

W tym roku 103. rocznicę urodzin obcho-
dzić będzie Władysława Morawska z Oku-
pa Małego oraz Ireneusz Wojtyniak z Łasku. 
Z kolei w grudniu ubiegłego roku minęło 101 
lat życia Marianny Dymek. Mamy też kilku 
stulatków. 12 stycznia br. taki piękny jubile-
usz obchodziła Zofia Pokorska z Gorczyna (pi-
szemy o tym jubileuszu osobno), zaś 2 lutego 
przypadnie setna rocznica urodzin Stanisława 
Osińskiego z Łasku.

Wszystkim jubilatom życzymy przede 
wszystkim zdrowia i 200 lat życia!

(pe)

Marianna Strzelczyk (pierwsza z lewej) 
19 stycznia br. skończyła 106 lat
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Chociaż jeszcze studiują, to również prowadzą zajęcia w Społecz-
nym Ognisku Muzycznym w Łasku. Zespół tworzą: Kamil Kaczmarek 
(gitara), Mateusz Gliński (gitara) i Karol Bednarski (cajon). Muzyka 
„Acoustic Jazz Trio” to swobodna mieszanka popu, jazzu i latino, cha-
rakteryzująca się luźną formą, improwizacją oraz akustycznym instru-
mentarium. Największe zainteresowanie wzbudza cajon (wym. kahon) 
– instrument perkusyjny w kształcie pudełka, pochodzący z Peru. Gra 
na cajonie polega na uderzaniu dłońmi przedniej części instrumentu. Na 
tylnej ściance wykonany jest niewielki otwór, a dodatkowo we wnętrzu 
instrumentu rozciągnięte są struny lub sprężyny od werbla nadające cha-
rakterystyczny szelest.

aCOuSTIC jaZZ TRIO
„Acoustic Jazz Trio” to przede wszystkim grupa ko-
legów, jeszcze z czasów szkolnych. Wszyscy są absol-
wentami PSM w Zduńskiej Woli.

Grupa „Misie” z Przedszkola w Kolumnie, której wychowawcą jest 
Renata Popławska, zasłużyła po raz kolejny na specjalne wyróżnienie. 
Ta 26-osobowa grupa dzieci wykonała, z pomocą kreatywnych rodzi-
ców, 3 ogromne bombki świąteczne o średnicy 1,5 metra. Piękne i kolo-
rowe, bo wykonane i udekorowane przez dzieci bibułą, watą, gwiazdecz-
kami, serduszkami i wszelkimi możliwymi akcentami świątecznymi. 

Jedna z bombek trafiła do Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego 
„Jovimed”, tam też pojawiły się przedszkolaki w pięknych strojach wraz 
z przedstawieniem jasełkowym. Niezwykle miłe przyjęcie w ośrodku, 
wzruszenie pensjonariuszy i wspólne śpiewanie przepięknych kolęd spo-
wodowały, że niejedna łezka pojawiła się w oku. 

Drugą piękną bombkę dzieci wraz z wychowawcą przekazały na 
ręce radnego Grzegorza Rosiaka na aukcję do sztabu 24. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łasku. Ostatnią z bombek można 

Taak ie BOmBkI!

Zespół wystąpił w Łaskim Domu Kultury 5 stycznia br. w części ar-
tystycznej spotkania noworocznego Urzędu Miejskiego w Łasku. Mu-
zycy zagrali utwory świąteczno - karnawałowe utrzymane w rytmach 
latynoamerykańskich.
 Grażyna Koziara

Z licznej grupy organizacji społecznych z gminy Łask tylko kilka 
posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 2016 or-
ganizacjami uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:

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

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Komenda 
Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, 
numer KRS 0000283814 (w zeznaniu PIT za 2015 r. w rubryce „cel 
szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 

3. Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łask, ul. Słowac-
kiego 14, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000225587 (w zeznaniu PIT za 
2015 r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy 
PCK w Łask) 

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

1% PODaTku Dla OPP Z gmIny łaSk

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

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

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

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

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

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

podziwiać na holu przedszkola, gdzie pięknie przypomina świąteczną 
atmosferę.              elżbieta Kwiecińska

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie okresie 
istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku 
publicznego. Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, które taki status posiadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, 
prowadzących działalność na terenach poszczególnych gmin czy powiatów.

Z dniem 1 stycznia br. Biblioteka Publiczna 
w Łasku wraz z filiami w Kolumnie, Bałuczu, 
Wrzeszczewicach i dla dzieci przystępuje do 
wdrożenia programu „Mak +” służącemu ob-
słudze czytelników. W związku z tym wyma-
gane będzie ponowne wypełnienie karty zapi-
su do biblioteki. Do zapisu niezbędny będzie 

BIBlIOTEka 
WDRaŻa 
mak + 

dokument tożsamości z numerem PESEL, 
a w przypadku osób do 13 roku życia obecność 
rodzica obowiązkowa. 

Za utrudnienia
serdecznie przepraszamy.
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Polega on na dostarczaniu osobom najuboż-
szym pomocy żywnościowej w formie paczek 
i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych 
programem realizowane są różne działania to-
warzyszące, mające na celu włączenie społecz-
ne. Łącznie podczas trzykrotnej akcji przekaza-
liśmy ponad 1200 paczek żywnościowych 410 
podopiecznym ze 160 rodzin z gminy Sędziejo-
wice. Artykuły spożywcze w ilości ponad 12000 
kg zostały pozyskane z Fundacji „Bank Żywno-
ści” w Łodzi. Sprawne funkcjonowanie syste-
mu dystrybucji żywności dla najuboższych jest 
możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu człon-
ków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Gminy Sędziejowice, wsparciu ze strony władz 
gminy oraz ogromnej pracy GOPS w Sędzie-
jowicach. Szczególnie serdecznie dziękujemy 
Władysławowi Gabrysiakowi oraz jego pracow-
nikom za zorganizowanie transportu rozładunku 
żywności.

 (e. Kozieł)

ŚWIęTy MIKOŁAJ DLA SAMOTnyCH
- W ramach projektu socjalnego realizowane-
go przez GOPS przed Świętami Bożego Naro-
dzenia dostarczono 30 paczek dla samotnych, 
starszych, niepełnosprawnych osób z gminy 
Sędziejowice. Celem projektu było wsparcie 
materialne i duchowe przed świętami. Dzięki 
ofiarności darczyńców z Sędziejowic, Zduńskiej 
Woli i Widawy w paczkach znalazły się słody-
cze, wypieki, ciepłe rajstopy i skarpety. Dary te 
zostały przyjęte z ogromną wdzięcznością. Po-
mysłodawcą i koordynatorem projektu był pra-
cownik socjalny Elżbieta Kozieł. 

(A. Andrysiak)

ŚWIąTeCZnA PACZKA 2015
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy 

nIESIEmy POmOC 

Sędziejowice w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Podziel się posiłkiem” 4 i 5 grudnia 2015 r. 
zorganizowało zbiórkę żywności w sklepach 
„TOM-KOR” Sędziejowice i „DELIKATE-
SY CENTRUM” w Sędziejowicach. Podczas 
zbiórek pracowało 10 wolontariuszy spośród 
uczniów sędziejowickich szkół: Damian Kraw-
czyk, Oliwia Stępień, Ewelina Markowska, 
Wiktoria Haładyniak, Ilona Kostrzewa, Domi-
nika Opieczyńska, Jakub Korcewicz, Wiktoria 
Jakubowska, Maria Malinowska, Dagmara Ra-
sowska. Łącznie zebrano blisko 230 kg żyw-
ności. Z zebranych artykułów spożywczych 
wykonano okazałe paczki, którymi obdarowa-
no osiem rodzin. W tych rodzinach pod opieką 
znajdują się dzieci niepełnosprawne wymaga-
jące szczególnej troski. Serdecznie dziękujemy 
darczyńcom. 

(K. Komorowska)

SZLACHeTnA PACZKA
- Gmina Sędziejowice wzięła udział w XV edy-
cji projektu Szlachetna Paczka. Za zebrane pie-
niądze (1877 zł) zakupiono kuchnię gazową, 

kołdrę, pościel, środki czystości, kosmetyki oraz 
żywność dla wybranej samotnej osoby wyma-
gającej wsparcia. Darczyńcami byli pracowni-
cy następujących jednostek gminnych: Urzędu 
Gminy Sędziejowice (460 zł), Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach 
(497 zł), Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sędziejowicach (120 zł), Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sędziejowicach (100 zł), Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowi-
cach (50 zł), Gminnej Jednostki Usług Komu-
nalnych w Sędziejowicach (220 zł), Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sędziejowicach (60 zł), 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 
(370 zł). Z relacji opiekuna przydzielonego do 
przekazania paczki wynika, że jej zawartość 
w pełni spełniła życzenia obdarowanej osoby. 
Paczka została wzbogacona dodatkowym darem 
firmy handlowej z Widawy w postaci 0,5 tony 
węgla. Akcję zbiórki koordynowała Urszula Pa-
sowska. 

(M. Potasiak)

SPOTKAnIe WIGILIJne
- 16 grudnia 2015 r. w ŚDS w Sędziejowicach 
odbyło się spotkanie wigilijne dla uczestników 
zajęć w tej placówce oraz mieszkańców gminy 
Sędziejowice. Spotkanie dotyczyło szczególnie 
osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, 
bezdomnych. Osoby które uczestniczyły w spo-
tkaniu, otrzymały drobne upominki w ramach 
ofiarności darczyńców. Uroczystość ta została 
zorganizowana przez pracowników ŚDS w Sę-
dziejowicach, przy wsparciu załogi GOPS. Pra-
cownicy ŚDS wraz z uczestnikami przygotowali 
na ten dzień pyszne potrawy oraz piękne przed-
stawienie, które przyniosło uczestniczącym wie-
le wzruszeń. 

(A. Papuga)

1% WSPIERa ORganIZaCjE Z gmIny
W zeznaniu podatkowym PIT składanym za 2015 r. zachęcamy do przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego, 
których działalność związana jest z potrzebami w gminie Sędziejowice:

1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, numer KRS 0000237995 
2. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, numer KRS 0000037904, z dopiskiem 25063 Marek Aleksander
3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, numer KRS 0000246136, z dopiskiem Julka Gabrysiak

                         DZIĘKUJEMY

SPEłnIOnE maRZEnIE „SukCESu”

W listopadzie 2015 r. minęło 20 lat od 
wprowadzenia jednego z elementów strate-
gii zmian w funkcjonowaniu szkoły, jaką pla-
nowałem w chwili objęcia funkcji dyrektora. 

Zgodnie z obietnicą zawartą w artykule „Szkoła spełniająca marzenia” opublikowanym 
w listopadowym numerze „PŁ” dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie przedstawia 
korzyści płynące z  działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „SUKCeS”.

Utworzenie uczniowskiego klubu sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Marzeninie, sta-
nowiło ważną inicjatywą społeczną nie tylko 
dla tej placówki. Miało z niej korzystać całe 

Pomoc z „Banku Żywności” - W ciągu 2015 r. gmina Sędziejowice uczestniczyła w realizacji 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach 
europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym (FeAD).
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Budżet gminy Sędziejowice został 
przyjęty uchwałą Rady Gminy 
dnia 30 grudnia 2015 r. Ogólna 
kwota dochodów budżetu gminy 
na 2016 rok wynosi 18.492.279 
zł, natomiast kwota wydatków 
wynosi 19.450.682 zł.

 Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty 
uchwałą Rady Gminy dnia 30 grudnia 2015 r. 
Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na 
2016 rok wynosi 18.492.279 zł, z czego kwo-
ta 18.277.279 zł to dochody bieżące, natomiast 
kwotę 215.000 zł stanowią dochody majątko-
we.
Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:
- subwencje ogólne       - 8.101.947 zł
z tego: 
subwencja oświatowa       - 4.717.003 zł
subwencja wyrównawcza            - 3.384.944 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  
  zlecone                        - 2.227.787 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  
  własne                           - 254.605 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowe 
  go  od osób fizycznych              - 3.363.599 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego  
  od osób prawnych           - 10.000 zł
- podatek od nieruchomości       - 1.028.024 zł
- podatek rolny          - 623.844 zł

Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetu w wyso-
kości 958.403 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Łącznie planowane przychody (kredyty i po-
życzki) wynoszą 1.747.331 zł, zaś rozchody 
(spłaty rat kredytów i pożyczek) - 788.928 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się 
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego w łącznej wysoko-
ści 322.548,71 zł.

Budżet gminy Sędziejowice na rok 2016 
uzyskał pozytywne opinie komisji Rady Gmi-
ny Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Łodzi.
Grzegorz Dębkowski - skarbnik gminy

Dział nazwa Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 517.258 
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.051.406 
600 Transport i łączność 1.980.462 

700 Gospodarka mieszkaniowa 336.100 

710 Działalność usługowa 132.000 

750 Administracja publiczna 2.271.693 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1.320 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 427.700 

757 Obsługa długu publicznego 70.000 

758 Różne rozliczenia 75.000 

801 Oświata i wychowanie 7.036.601 

851 Ochrona zdrowia 90.000 

852 Pomoc społeczna 2.999.858 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.334 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 198.074 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.478.376 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 701.500 

926 Kultura fizyczna 78.000 

 
 Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji: 
 

nazwa Wartość 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska 500.000 
Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach 329.306 
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z 
drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu 
łaskiego 

14.909 

Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - 
Sędziejowice na odcinku od km 0+000 do km 1+378 (działki nr 23, 11 i 97) 824.000 

Przebudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody 20.000 
Termomodernizacja bloku komunalnego w m. Pruszków, gm. Sędziejowice 150.000 
Zakup kontenera mieszkalnego 30.000 
Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach 28.000 
Utwardzenie wjazdu do garaży strażackich przy budynku OSP w Siedlcach 11.000 
Wykonanie systemu wentylacji w sali OSP w Kamostku 15.000 
Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu łaskiego poprzez zakup 
pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sędziejowice 150.000 

Budowa przedszkola w Sędziejowicach 124.760 
Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach 30.000 
Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze 
transportowo-przemysłowanym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i 
Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola 
Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty 

5.334 

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kustrzyce 8.000 
Budowa placu zabaw w m. Bilew 13.000 
Urządzenie placu zabaw w m. Dobra 13.000 
Urządzenie placu zabaw w m. Pruszków 12.000 
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przymiłowie 10.000 
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Podulach 11.000 
Zakup pieca kominkowego do świetlicy wiejskiej w m. Wrzesiny 4.200 
Zadaszenie sceny na terenie rekreacyjnym boiska szkolnego Zespołu Szkół w 
Marzeninie 23.000 

Zakup kontenera na stadion sportowy w Sędziejowicach 15.000 
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- podatek leśny           - 106.626 zł
- podatek od środków transportowych   
           - 166.323 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 
   komunalnymi                                       - 552.396 zł
- dochody realizowane przez Gminną Jednost- 
  kę Usług Komunalnych (dostarczanie ciepła,   
  woda, ścieki, czynsze za mieszkania)
        - 1.222.800 zł

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na 
2016 rok wynosi 19.450.682 zł, w tym wydatki 
bieżące - 17.109.173 zł, natomiast wydatki ma-
jątkowe (inwestycyjne)               - 2.341.509 zł, 
co stanowi 12,04% wydatków ogółem. 

Wydatki gminy według rodzajów działalności 
przedstawiają się następująco:

środowisko kilku sołectw tworzących jej ob-
wód. Klub miał się stać ośrodkiem inicjatyw 
wychowawczych, dającym szanse odnalezienia 
możliwości osobistego rozwoju przez sport. 

Pamiętam doskonale dobry klimat dla tej 
inicjatywy i osobiste zaangażowanie w zaję-
ciach sportowych śp. ks. kan. Andrzeja Susło, 
ks. Pawła Miziołka, doktora Stanisława Kra-
kowiaka czy inż. Tomasza Fraszki. Organizo-
waliśmy coroczne turnieje w tenisa stołowe-
go o Puchar Rady Pedagogicznej, w których 
uczestniczyły wszystkie grupy pokoleniowe. 

Pierwsze środki wykorzystane na zakup 
sprzętu sportowego pozyskaliśmy z Fundacji 
dla Polski w kwocie 3000 franków francu-
skich. Z kolei UKFiS przekazał klubowi, słu-
żący częściowo do dziś, sprzęt do piłki nożnej, 
tenisa stołowego i lekkoatletyki. W ciągu na-
stępnych lat okazało się, że królową dyscyplin 
sportu w naszej szkole będzie koszykówka. 
Popularyzacja ligi NBA w stacjach TV zrobiła 
swoje. Nasi chłopcy mieli nowych sportowych 
idoli: M. Jordana, S. Pippena czy M. Johnso-
na. Ich determinacja i pasja przyniosły efekt 

SPEłnIOnE maRZEnIE „SukCESu”
w postaci największego do tej pory sukcesu 
sportowego szkoły, jakim było wicemistrzo-
stwo województwa sieradzkiego w koszyków-
ce chłopców w roku 1999. Jednym z członków 
tego zespołu był Artur Mielczarek, dla którego 
koszykówka stała się trampoliną do życiowe-
go sukcesu (Śląsk Wrocław – Mistrz Polski ju-
niorów 2002 r., AZS Radom, Tarnovia Tarno-
wo Podgórne, Spisska Nova Ves, PGE Turów 
Zgorzelec, AZS Koszalin – brązowy medal Mi-
strzostw Polski – 2013).

W kolejnych latach systematycznie uzu-
pełniano potrzeby w zakresie sprzętu i wy-
posażenia sportowego, wykorzystując środki 
zewnętrzne i budżetowe. Ciągle jednak klub 
i szkoła z powodu braku boiska szkolnego, nie 
miały możliwości realizacji zajęć sportowych 
na powietrzu. Dlatego tak ważnym dla rozwo-
ju kultury fizycznej było oddanie do użytku 
w roku 2006, wielofunkcyjnego boiska spor-
towego z nowoczesnymi nawierzchniami syn-
tetycznymi. Nikt wówczas nie myślał o idei 
„Orlików”. Nasze boisko rodziło się w bólach, 
powstało w niesprzyjającym środowisku - na 

bagnie. Dzisiaj jest jednym z najważniejszych 
obiektów sportowych w gminie Sędziejowice.

Od kilkunastu lat, dzięki zaangażowa-
niu Wiktora Czwartka – trenera i wiceprezesa 
ULKS „Sukces” – w klubie i szkole króluje 
siatkówka. Nasza wychowanka i absolwentka 
szkoły z roku 2010 – Justyna Sagan jest dzisiaj 
wicemistrzynią Polski kadetek, zawodniczką 
I ligowego ŁKS Łódź. Kluby z Łodzi są bardzo 
zainteresowane współpracą z naszym klubem 
i szkołą. Nasza ubiegłoroczna absolwentka – 
Klaudia Nowak od dwóch miesięcy również 
trenuje i uczy się w Łodzi. 

Aktualnie funkcję prezesa UKS „Sukces” 
pełni Jolanta Sierszyńska. Aktywna działal-
ność Klubu jest możliwa dzięki systematycz-
nemu wsparciu finansowemu ze strony władz 
gminy Sędziejowice oraz sponsorów, wśród 
których należy wyróżnić Zakład Wędliniarski 
„Gabrysiak” z Lichawy oraz Klub Sportowy 
„Dziewiątka” z Łodzi.

Krzysztof Jaworski
dyrektor ZS w Marzeninie
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Środki na ten cel pochodziły z projektu pn. „Zapewnienie dostępu 
do internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców 
gminy Widawa”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Komputery trafiły do placówek oświatowych i kulturalnych w gmi-
nie. 15 sztuk otrzymała Szkoła Podstawowa w Ochlach, 20 – Zespół 
Szkół w Chociwiu, 25 – Zespół Szkół w Widawie, po 10 sztuk zaś trafiło 
do Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wi-
dawie. Zarówno młodzież szkolna jak i mieszkańcy mogą już bezpłatnie 
korzystać z zakupionego sprzętu. 

AK

80 nowych komputerów

Tegoroczne spotkanie odbył się 18 grudnia w lokalu VILLA PARA-
DISE w Widawie, a udział w nim wzięło ok. 250 osób. Wśród przyby-
łych gości byli m.in.: Piotr Polak – poseł RP, Teresa Wesołowska – staro-
sta powiatu, Marek Aulak - przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego, zaś 
Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łasku reprezento-
wał komendant – bryg. Piotr Rudecki.

Na wigilii gościli również radni Rady Gminy Widawa, dyrektorzy 
szkół z gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i wi-
dawskich instytucji, sołtysi, strażacy z Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Widawie oraz przedstawiciele mieszkańców. Nie zabrakło 
również przedstawiciela duchowieństwa - widawskiego proboszcza ks. 
kanonika Jarosława Leśniaka. Gospodarzem uroczystości tradycyjnie 
był wójt Michał Włodarczyk. 

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie amatorska grupa wokalna „Pra-
cujący Razem”, która z tej okazji wykonała kilka kolęd i piosenek Bożo-
narodzeniowych. Spotkanie rozpoczął wójt, witając zaproszonych gości 
i dziękując za tak liczne przybycie. Następnie życzenia zebranym skła-
dali: poseł Piotr Polak, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bruzda, 
starosta łaski Teresa Wesołowska oraz ks. Jarosław Leśniak. Przy tej 
miłej okazji nie obyło się bez kwiatów i gratulacji składanych księdzu 
Jarosławowi Leśniakowi, który przed kilkoma dniami z rąk arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły 
Kolegiackiej Wolborskiej. 

w świĄtecZneJ atmosferZe

Celem opracowania było określenie priory-
tetów rozwojowych gminy Widawa z uwzględ-
nieniem zwiększenia efektywności energe-
tycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych. Stworzenie planu gospodarki ni-
skoemisyjnej było konieczne do pozyskania 

Plan gosPodarki niskoemisyJneJ

na mieszkańców gminy, szczególnie uczniów, czekają już nowe pracownie komputerowe, 
bowiem na ich wyposażenie zakupiono 80 komputerów.

Tradycją gminy Widawa stały się już corocznie organizowane przez samorząd spotkania wigilijne, w których uczestniczą widawscy 
samorządowcy, przedsiębiorcy i społecznicy. Uroczystość ta na stałe wpisała się w kalendarz corocznych wydarzeń lokalnych.

W nastroju świątecznym wójt Michał Włodarczyk odczytał fragment 
Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Przywołując sens Bożego Narodzenia 
i szczególny wymiar obecnego roku ks. Jarosław Leśniak pobłogosławił 
zebranych i życzył, aby przez wiarę i miłość w sercach każdego z obec-
nych narodził się Jezus Chrystus. Po wspólnej modlitwie wszyscy prze-
łamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i spożyli symboliczną wie-
czerzę wigilijną. 

AK

Gmina Widawa zakończyła prace nad opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Widawa na 
lata 2015 – 2020”. Uchwałą Rady Gminy z  29 grudnia 2015 roku dokument ten został przyjęty.

funduszy unijnych w latach 2014–2020 na 
działania obejmujące m.in. termomodernizację 
budynków, wymianę źródeł ciepła, inwestycje 
w OZE (odnawialne źródła energii) czy budo-
wę budynków pasywnych.

Na opracowanie planu pozyskano dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wyso-
kości 50 % wartości całego zadania.

Wykonawcą opracowania było Cen-
trum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.  
z Mikołowa.

AK

Życzenia
Wójt gminy Widawa składa serdeczne życzenia wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym 

swoje święto w miesiącu styczniu i lutym br.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała w Widawie już po raz XVI i wzorem 
lat ubiegłych udowodniła, że zbierając na tak 
szczytny cel, na mieszkańców naszej gminy 
zawsze można liczyć. Jak każdego roku, naj-
większym zaangażowaniem wykazali się lu-
dzie młodzi, dla których WOŚP i hasła przez 
nią głoszone stanowią coś bliskiego, z czym 
warto się utożsamiać.

Miejscem, gdzie corocznie odbywa się 
widawski finał WOŚP, był Gminny Ośrodek 
Kultury, przyozdobiony tegorocznymi moty-
wami graficznymi WOŚP. Na scenie tuż po 
godz. 15 rozpoczęły się występy dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, konkursy oraz licytacje 
przedmiotów ofiarowanych przez darczyń-

Zagrała orkiestra owsiaka
ców. Duży aplauz publiczności wywołał wy-
stęp uczniów klasy III Szkoły Podstawowej 
w Widawie, w szczególności Marcela Strzel-
czyka, który z wyjątkowym wdziękiem wy-
konał piosenkę z repertuaru grupy „Akcent” 
oraz, jak zawsze, występ amatorskiej grupy 
teatralnej „Tacy Sami” z Gminnego Ośrodka 
Kultury, która każdym swym występem pod-
bija serca publiczności. 

Od samego początku GOK dosłownie 
pękał w szwach, a wszyscy bawili się dosko-
nale, nie szczędząc jednocześnie grosza do 
puszek. Przeprowadzono wiele licytacji, kon-
kursów, był kącik piękności oraz orkiestrowa 
kawiarenka, gdzie można było się posilić czy 
napić kawy lub herbaty.

Szefem sztabu i koordynatorem pro-
wadzonych działań była od lat niezawod-
na Joanna Kubiak. W tegorocznym finale 
WOŚP kwestowało 15 wolontariuszy. Łącz-
nie zebrano 13 236, 06 złotych, w tym ponad 
3 tys. z licytacji. Młodzież wspaniale spełniła 
się w roli wolontariuszy, zaś na wdzięczność 
zasługują także rodzice, liczni sponsorzy, 
szkoły, samorząd gminny i GOK – wszyscy 
wnosząc wielki wkład w organizację zbiórki. 

Zakończenie widawskiego finału tra-
dycyjne nastąpiło ok. godz. 20 wspólnym 
odśpiewaniem hymnu widawskiego finału 
i „Światełkiem do nieba”.

AK

Zorganizowany przez wójta gminy Wi-
dawa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Widawie i Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Widawie Bal Charyta-
tywny i przeprowadzona przy tej okazji ak-
cja dała zaskakujący efekt. Według danych 
na dzień 31, grudnia Komitetowi Organi-
zacyjnemu udało się zebrać kwotę 37 382 
zł. Pozwoliła ona rodzicom Kacperka Ko-
walczyka na zakup dla niego urządzenia, 
o którym wyżej mowa. Jego całkowity koszt 
wyniósł 32 000 zł i jeszcze w grudniu ro-
dzice dziecka poprzez firmę Eo-funktion 
Polska s.c., Roma Łuczak Adam Kołakow-
ski dokonali zamówienia. Urządzenie zosta-
ło sprowadzone z Norwegii i w dniu imienin 
Kacperka - 6 stycznia br. dostał on najpięk-
niejszy prezent imieninowy. Do miejsca za-

Spełnione marzenie KacperKa

mieszkania niepełnosprawnego chłopca do-
starczyła urządzenie specjalistyczna firma. 

Tak więc spełniło się wielkie marzenie 
zarówno rodziców chłopca jak i jego same-
go. Od tej pory chłopiec będzie mógł samo-
dzielnie pokonywać bariery, z którymi do-
tychczas nie mógł się mierzyć. Pozostała 
kwota, jaka wpłynęła na konto Kacpra, zo-
stanie przeznaczona na opłacenie prywat-
nego turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku 
ZABAJKA w Szczawnicy, na który Kacper 
wraz z mamą wyjedzie już w marcu br.

 Rodzice Kacpra – Marlena i Paweł Ko-
walczyk składają serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom, uczestnikom balu 
oraz osobom, które okazały swe wielkie ser-
ce i włączyły się do tej pięknej akcji.

AK

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: 
wójt gminy – Michał Włodarczyk, przewodni-
czący Rady Gminy – Ryszard Bruzda, proboszcz 
parafii Widawa – ks. Jarosław Leśniak oraz dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Krze-
śniak.

W prawie dwugodzinnym kolędowaniu 
udział wzięło ponad sześćdziesięciu uczestni-
ków – dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Wi-
dawa - trzech solistów, trzy duety, trzy tria, dwa 
zespoły dziecięce – „Wesołe Nutki” z Gminnego 

widawskie kolĘdowanie

Ośrodka Kultury w Widawie i uczniowie klas 
III-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Chociwiu, młodzież z widawskiej Scholi oraz 
amatorska grupa wokalna „PracującyRazem” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. Naj-
młodszą solistką była niespełna 5-letnia Hania 
Krawczyńska. Organizatorami wydarzenia byli: 
wójt gminy, Rada Gminy, proboszcz parafii Wi-
dawa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Widawie.

Uczestnicy oprócz gromkich braw od licz-
nie zgromadzonej publiczności, otrzymali słod-

kie upominki ufundowane przez organizatorów 
oraz pamiątkowe dyplomy. 

Przegląd Kolęd nawiązuje do pięknej tra-
dycji, kiedy to ludzie zbierali się w domach, by 
w długie zimowe wieczory wspólnie śpiewać ko-
lędy. Nas, organizatorów, cieszy fakt, że z roku 
na rok przybywa uczestników i to w różnym 
wieku. Wszystko to sprzyja nie tylko promocji 
twórczości szkolnych i gminnych zespołów, ale 
również integracji lokalnego środowiska. 

AK

Za nami już kolejny narodowy zryw, czyli 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano pieniądze na 
pediatrię i godną opiekę ludzi w podeszłym wieku. Za zebrane środki fundacja zamierza kupić wysoko specjalistyczny sprzęt, dla 
większej liczby szpitali, także tych małych, by były właściwie wyposażone. Wsparciem objęta będzie również geriatria.  

W święto Trzech Króli, 6 stycznia br., w kościele parafialnym w Widawie odbył się II Przegląd Kolęd pn. „Widawskie kolędowanie”. 
Wszystko zaczęło się rok temu, kiedy to podjęto inicjatywę organizacji tego typu przeglądu i od tej pory, jak zapewniają organizatorzy, 
będzie to już cykliczna impreza organizowana z roku na rok na coraz szerszą skalę.

Sukcesem zakończyła się akcja charytatywna zorganizowana w gminie Widawa, 
której celem była pomoc rodzicom Kacpra Kowalczyka – dziecka z porażeniem 
mózgowym. Chodziło o zakup specjalistycznego sprzętu nF – Walker, dzięki 
któremu będzie on mógł nie tylko samodzielnie stanąć, ale także poruszać się. 



styczeń 2016 r. 21

nAUKA I WyCHOWAnIe FIZyCZne.
 
W r. szk. 1921/22 wprowadzono programy 

szkół państwowych, zmieniając dotychczaso-
wy tercjalny podział roku szkolnego na dwa 
półrocza. Usunięto dzienniczki uczniowskie do 
zapisywania cenzur, w zamian czego odbywało 
grono nauczycielskie konferencje informacyjne 
z rodzicami. Zaprowadzono podwójny katalog 
klasyfikacyjny. Obok rysunków prowadzono 
naukę modelowania we wszystkich klasach, 
która to nauka, jakkolwiek w początkach, dała 
pomyślne rezultaty. Wprowadzono obowiązko-
wą naukę śpiewu teoretycznego i choralnego. 
Z powodu braku sali gimnastycznej, ćwiczenia 
cielesne odbywały się głównie w porze letniej 
w kierunku szwedzkim i wojskowym na wol-
nem powietrzu na boisku gimnazjalnem, wy-
posażonem w odpowiednie przyrządy do ćwi-
czeń. Oddzielnie odbywały ćwiczenia uczenni-
ce. W porze zimowej prowadzono gimnastykę 
pokojową, połączoną z wykładami i pogadan-
kami na temat wychowania fizycznego i prak-
tycznego.

WyCIeCZKI SZKOLne.
Wychodząc z założenia, że nauki przyrody 

powinno się uczyć na żywym okazie, a geogra-
fji w wolnej, niezamkniętej dla oka przestrzeni, 
w myśl postulatów programów szkolnych sta-
rano się wykorzystać pogodne dnie i odbywano 
lekcje przyrody i geografji w okolicznych la-
sach, na polach i łąkach, u brzegów rzeki i sta-
wów, przyczem łączono często te dwa przed-
mioty nauczania, by uzyskać dwie godziny na 
wolnem powietrzu. Ogółem odbyły poszcze-
gólne klasy 60 wycieczek przyrodniczo-geo-
graficznych i dwie krajoznawcze: całodzienną 
do Kalisza, w której wzięło udział 150 uczniów 
i uczennic oraz kilkudniową do Gdańska i na 
Pomorze z udziałem kilkudziesięciu uczniów 
i uczennic klas wyższych.

KROnIKA ZAKŁADU.
Rok szkolny rozpoczął się uroczystem na-

bożeństwem dnia 1 września 1921 r. W dniu 
2 września przemówił dyrektor do zebranych 
uczniów i uczennic w sprawie porządku i orga-
nizacji szkolnej, przyczem odczytał i wyjaśnił 
przepisy szkolne.

W dniu 19/9 1921 r. zmarła uczennica kla-
sy II Borkowska Irena. W obrzędzie pogrze-
bowym wzięła udział wszystka młodzież wraz 
z gronem nauczycielskiem.

W dniu 25 października zmarł uczeń kla-

100 - l e c i e  ł a s k i e g o  „ o g ó l n i a k a”
TaKie BYłY poczĄTKi
W bieżącym numerze „Panoramy” pragniemy przybliżyć Państwu początkowy 
okres działalności Powiatowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Łasku. 
Wybraliśmy w tym celu fragment publikacji wydanej przez Szkołę w roku 
1922. By w miarę wiernie oddać atmosferę tamtego czasu, nie dokonywaliśmy 
żadnych skrótów, zachowując przy tym oryginalną pisownię. 

sy II Świątecki Miron odprowadzony również 
przez całe gimnazjum na miejsce wiecznego 
spoczynku.

Z powodu zgonu ojca św. Papieża Be-
nedykta XV wzięła udział młodzież szkolna 
w nabożeństwie żałobnem dnia 30 stycznia 
1922 r.

W dniach 13,14 i 15 marca 1922 odprawił 
ks. Misjonarz Szulc rekolekcje dla młodzie-
ży szkolnej, poczem młodzież przystąpiła do 
św. Spowiedzi i Komunji.

W dniu 19 marca 1922 odbyło się uroczy-
ste nabożeństwo oraz uroczystość szkolna, 
jako w dzień Imienin Naczelnika Państwa, po-
łączona z uroczystością rocznicy uchwalenia 
konstytucji marcowej.

W rocznicę konstytucji 3 Maja brała udział 
młodzież w solennem nabożeństwie i uczest-
niczyła w uroczystym obchodzie urządzonym 
przez miejscowe organizacje.

20 maja urządzono uroczysty obchód ce-
lem uczczenia pamięci rodaków naszych 
z emigracji i tych, którzy padli na polu walki 
zbrojnej o niepodległość i wolność ojczyzny, 
oraz oddania hołdu i wyrazów wdzięczniości 
tym wszystkim bohaterom wychodźstwa, któ-
rzy słowem, czynem i ofiarnością przyczynili 
się do dzieła odrodzenia Polski. Po uroczy-
stem nabożeństwie odbył się obchód szkolny, 
podczas którego przemawiał prof. Kruszyński, 
kreśląc obraz emigracji i podnosząc wielkie za-
sługi wychodźców. Odpowiednie referaty i de-
klamacje z życia emigrantów wygłosili ucznio-
wie i uczennice. Młodzież wysłała adres przy-
ozdobiony przez uczennicę kl. IV z dedykacją 
zredagowaną przez ucznia kl. VII.

Na instytucje „Żałobnego Krzyża” w Łodzi 
złożyła młodzież wraz z gronem nauczyciel-
skiem za pośrednictwem Starostwa w Łasku 
kwotę 8429 M [marek polskich – przyp. red.].

Na rzecz Bratniej Pomocy Uczniów Uni-
wersytetu Poznańskiego, pochodzących z zie-
mi Sieradzkiej złożyła młodzież wraz z gronem 
nauczycielskiem kwotę 12467 M.

W końcu roku szkolnego urządzono wy-
stawę prac uczniowskich z zakresu rysunków, 
modelowania, introligatorstwa i robót ręcz-
nych. Rok szkolny zakończono uroczystem na-
bożeństwem i rozdaniem świadectw 28 czerw-
ca 1922 r.

(przygotował: Feliks Dębkowski)

Świadectwo Miejskiego Progimnazjum 
Koedukacyjnego

Okładka publikacji z 1922 roku

Zaproszenie na studniówkę, luty 1935 r.
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Tak brzmiały wszystkie funkcje pełnio-
ne przez Teofila Załuskiego, autora Ordynacji 
Miasta Dziedzicznego Łasku. Dokument ten 
powstał w 1790 r. i obecnie pieczę nad nim 
sprawuje Muzeum Historii Łasku. Czym jest 
Ordynacja, co w sobie zawiera, kim był jej au-
tor oraz dlaczego jest taka wyjątkowa? 

Majątek łaski trafił do rodziny Załuskich 
herbu Junosza na początku XVIII w. Okres ten 
był bardzo burzliwy w dziejach Łasku. W 1747 
r. miasto nawiedził ogromny pożar, który do-
szczętnie strawił drewnianą zabudowę oraz 
bardzo uszkodził kolegiatę, niszcząc wiele 
wartościowych dzieł sztuki. Ponad dekadę póź-
niej, w 1760 r. przyszedł na świat Teofil Zału-
ski. W wieku 22 lat objął swój pierwszy urząd, 
zostając starostą chęcińskim. Początkowo re-
zydował w Ojcowie, tam też urodziły się mu 
dzieci. Ojcem chrzestnym jego córki był król 
Polski, Stanisław August Poniatowski. Intry-
gująco wyglądało życie rodzinne Teofila. Żona, 
Honorata nawiązała romans z rosyjskim gene-
rałem Osipem Andriejewiczem Igelströmem. 
Ówczesny dwór polski był pod przemożnym 
wpływem Imperium Rosyjskiego. Ambitny 
Teofil nie był wyjątkiem wśród licznej szlachty 
i magnaterii popierającej carat. Załuski przy-
łączył się do konfederacji targowickiej zmie-
rzającej do obalenia postanowień Konstytucji 
Trzeciego Maja. Tym samym naraził się na nie-
chęć szlachty sieradzkiej, co ostatecznie przy-
czyniło się do opuszczenia przez niego majątku 
łaskiego.

Teofil Załuski rzadko bywał w Łasku. Re-
zydował głównie w miastach wyższego szcze-
bla, co wynikało z jego politycznego zaanga-
żowania. Podczas trwania Sejmu Wielkiego 
(1788-1791) trwała ostra dyskusja o nadaniu 

ordynacja miasta z 1790 r. w muzeum 
„Teofil Woyciech Hrabia na Załuskach Załuski, Kasztelan Buski, Starosta Powiatowy Chęciński, 
Kommissarz Rzeczy-Pltey Skarbu Koronnego, Rotmistrz Kawaleryi narodowej, Orderów Orła Białego 
y S. Stanisława Kawaler, Dziedzić y Pan Miasta Łasku aktualny.”

określonych praw miastom królewskim. Za-
pewne to zmotywowało Teofila do uregulo-
wania problemów administracyjnych Łasku. 
Stosowny dokument powstał 25 października 
1790 r. Załuski własnoręcznie, w 43 punktach, 
spisał tekst Ordynacji. Określił w nim sta-
tus prawny i ekonomiczny łaskich mieszczan. 
Wielką uwagę przywiązano do unormowania 
pracy administracji oraz edukacji młodzieży. 
Rodzice powinni posyłać dzieci do mistrzów 
cechowych, a dwór miał zapewnić nagrody dla 
najlepszych uczniów. 

Dużą część Ordynacji zajmują zapisy od-
noszące się do ludności żydowskiej, która pod 
koniec XVIII w. liczyła 77 % łaskiej społecz-
ności. Załuski w swym dokumencie wymienił 
zadania i obowiązki wobec rabina, sądu rabi-
nackiego, starszych gminy i urzędników kahal-
nych.

Po raz pierwszy właściciel Łasku zaintere-
sował się wyglądem centralnego punktu mia-
sta. Rynek miał zostać wybrukowany na koszt 
dziedzica, natomiast obowiązkiem posiadają-
cych domy w centrum było dbanie o porządek 
w obrębie swoich posesji. Zalecano również 
stawianie murowanych budynków, jednak było 
to ponad siły ówczesnych mieszkańców Łasku. 

Niewątpliwie Ordynacja jest interesują-
cym dokumentem, stworzonym przez osobę, 
która po przystąpieniu do Targowicy, została 
okrzyknięta zdrajcą. Załuski interesował się 
swoim dziedzicznym miastem i być może wią-
zał nadzieję na jego dalszy rozwój. Zostało to 
jednak przekreślone przez poparcie opcji pro-
rosyjskiej. Ordynacja stanowi cenne źródło do 
poznania historii rozwoju miast polskich oraz 
jest znakomitym przykładem dawnej, XVIII-
-wiecznej polszczyzny.

Niezwykle tajemnicza jest droga, jaką od-

był ten dokument zanim trafił do łaskiego mu-
zeum. Nie wiemy, kto i gdzie przechowywał 
Ordynację po sprzedaży majątku przez Zału-
skiego. Prawdopodobnie nigdy nie opuściła Ła-
sku i mogła być przechowywana w archiwach 
kościelnych. Na początku XX w. trafiła ona do 
rąk ks. Grzegorza Augustynika, proboszcza 
miejscowej parafii w latach 1916-1921, a ten 
wyjeżdżając z Łasku 14 listopada 1921 r. prze-
kazał ją Januszowi Szweycerowi, ostatniemu 
dziedzicowi dóbr łaskich. Dokument ten po II 
wojnie światowej wyjechał wraz z nim do War-
szawy. W połowie ubiegłego roku, Stanisław 
Szweycer (wnuk Janusza) ofiarował Ordynację 
na ręce burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. 
Ostatecznie trafiła ona do muzeum, w którego  
zbiorach stanowi jeden z najstarszych i najcen-
niejszych eksponatów. Ponad 200-letni doku-
ment został przekazany do pracowni konserwa-
torskiej w Toruniu. Po zakończeniu renowacji 
będzie prezentowany na ekspozycji wszystkim 
odwiedzającym muzeum.

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku
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Podpis i pieczęć Teofila Załuskiego na ostatniej stronie OrdynacjiTeofil Załuski (1760-1831)
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(2)
sPółdZieLnia, 
która ZMieniła łask

Nadchodzi rok 1969. Kłopotów z budo-
wą kolejnych mieszkań nie ubywa, ale koło 
zamachowe już się kręci i nie ma możliwości 
zahamowania apetytów. Rozbudzone nadzieje 
tworzą presję, z którą musi się liczyć ówcze-
sna władza. Zapala więc zielone światło dla bu-
downictwa. A że pionierskie lata szybko mijają 
i trzeba działać profesjonalnie, wspomniany 
Mirosław Bogus zostaje w tym roku etatowym 
zastępcą prezesa Zarządu ds. inwestycyjnych. 
To naturalna kolej rzeczy, bo Bogus zajmuje 
dotąd stanowisko inspektora nadzoru i inwe-
stycyjnego. Spółdzielnia zatrudnia też głów-
nego księgowego. I rzecz charakterystyczna – 
w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 6 powstaje 
pierwsze z prawdziwego zdarzenia biuro ŁSM.
     

POMnIK DLA BOGUSA
Znałem go przez kilkadziesiąt lat. Cały 

czas był związany z ŁSM. Był jej prezesem, 
ale i długoletnim radnym, biegłym sądowym. 
Zawsze zabiegany i zatroskany o losy swojej 
spółdzielni. Skąd się wziął w Łasku, jak trafił 
do spółdzielni? – na te pytania postaram się 
odpowiedzieć, bo Bogus przeszedł do historii 
tego miasta i z pewnością zasłużył na pamięć.

Do Łasku przybywa na początku lat sześć-
dziesiątych. Pracuje jako technik budowlany. 
W 1965 roku jest wśród założycieli spółdziel-
ni. Przewodniczy zebraniu założycielskiemu, 
wchodzi w skład pierwszej Rady Nadzorczej. 
Wraz z rozwojem spółdzielni przybywa mu 
obowiązków i w 1974 r. zostaje etatowym pre-
zesem, pełniąc obowiązki aż do 2003 roku. 
Ciężka choroba, która zabiera dziś przedwcze-
śnie wiele nam bliskich i znajomych, zmusza 
go do przejścia na emeryturę. Niestety, w 2006 
roku przegrywa walkę z nowotworem.

Jedno z ostatnich spotkań z M. Bogusem 
jest mimo wszystko optymistyczne. Choroba 
czyni już widoczne postępy, z czego zapewne 
zdaje sobie sprawę, ale wciąż uśmiecha się. 
Rozmawiamy o sprawach Łasku, m.in. o kolej-
nych inwestycjach mieszkaniowych. O stanie 
swojego zdrowia nie chce raczej rozmawiać.

A potem, w listopadzie 2011 roku, uczest-
niczę w skromnej uroczystości odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej ku czci M. Bogusa. Jest jego 
rodzina, są władze miasta i spółdzielni z god-
nym, nadzwyczaj skromnym człowiekiem, na-
stępcą i wieloletnim współpracownikiem Ire-
neuszem Nowakowskim na czele. To dobrze, 
że nie zapomniano o człowieku, który niemal 
całe swoje życie poświęcił miastu i jego miesz-
kańcom.
 

WyROSŁO DRUGIe MIASTO
Starzy mieszkańcy Łasku ze zdumieniem 

przecierają oczy. W miejscu dawnych pól 
i ogrodów pojawiają się bloki osiedla Sobie-
skiego. Po tradycyjnej technologii budowania 
i do Łasku dociera modna wówczas wielka pły-

ta (ul. Narutowicza). To właśnie w tym okresie 
zaczyna rosnąć nowy Łask i zabudowywana 
jest przestrzeń dotąd będąca swoistą otuliną 
starego centrum. Wraz z blokami powoli po-
jawia się infrastruktura handlowa i usługowa, 
np. przy ulicy Polnej.

Przypominam sobie spotkanie z Mirosła-
wem Bogusem, do którego dochodzi w koń-
cówce lat siedemdziesiątych. Spółdzielnia ma 
już na koncie sporo sukcesów, ale rozbudzone 
nadzieje i ambicje nie pozwalają cieszyć się 
tymi osiągnięciami tym bardziej, że niepokoje 
społeczne ciążą już ekipie Gierka i w powie-
trzu wisi wielki konflikt społeczny. Nikt jesz-
cze nie zna jego skali, nikt nie wie, co przy-
niesie przyszłość. Pragmatycznego M. Bogusa 
interesuje jednak nie wielka polityka, a to co 
się dzieje na jego łaskim podwórku. Najważ-
niejszym problemem jest dziś – mówi podczas 
naszego długiego spaceru po Łasku – brak te-
renów pod budownictwo mieszkaniowe. Ten 
problem jeszcze przez wiele lat będzie spędzać 
sen z powiek zarówno władzom spółdzielni jak 
i ojcom miasta.

Jednak budowa kolejnych osiedli i bloków 
jest faktem. Na osiedlu Batorego, które zaczyna 
powstawać w końcówce epoki Gierka (1978 r.), 
króluje wielka płyta OWT. Wydawać by się 
mogło, że kilkaset nowych mieszkań oddawa-
nych w ciągu roku pozwoli zlikwidować głód 
mieszkaniowy, ale nic takiego nie następuje. 

Rośnie więc niewielkie, wręcz kameralne osie-
dle Mickiewicza, a w międzyczasie na deskach 
projektantów pojawia się osiedle Przylesie. 
Ówczesne gazety rozpisują się o tym osiedlu, 
które pod wieloma względami ma być nowa-
torskie. Przede wszystkim zróżnicowane, od-
mienne od wielkopłytowych blokowisk. To 
szansa nie tylko dla przyszłych mieszkańców, 
ale i spółdzielni. Budowa tego osiedla z wy-
korzystaniem technologii wielkopłytowej trwa 
do początków lat dziewięćdziesiątych. Wraz 
z wycofaniem się państwa z finansowania bu-
downictwa mieszkaniowego kończy się epoka 
wielkiej płyty i wielkich inwestycji na tym polu 
w Łasku.

Przez lata towarzyszę budowie osiedla na 
„Przylesiu”. Jak wielu mieszkańców miasta 
mam nadzieje, że rzeczywiście będzie to osie-
dle zupełnie inne od tych wyrosłych już w wie-
lu okolicznych miastach. Wizja architektów 
i urbanistów napawa nadzieją, ale proza życia 
nie jest już tak optymistyczna. Nowe bloki wy-
rastają, to prawda, są i wymarzone mieszkania, 
ale osiedle i tak okazuje się sztampowe, mało 
ciekawe, bez zieleni. Dziś, po wielu latach, po 
wybudowaniu nowych ulic, wygląda znacznie 
lepiej, ale do tej wizji roztaczanej w tamtych 
latach przed mieszkańcami i dziennikarzami – 
wciąż bardzo daleko. 

Ogródek jordanowski w Łasku

Stanisław Barcz

Mirosław Bogus 
podczas uroczystości 

związanych 
z 40-leciem ŁSM 

Siedziba Spółdzielni i Biblioteki Publicznej
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Oddzwaniasz na nieznane numery? Uwa-
żaj, to może być próba oszustwa. Urząd Kon-
troli Elektronicznej ostrzega przed nasilającym 
się zjawiskiem tzw. głuchych telefonów. Ta 
metoda oszukiwania abonentów (najczęściej 
sieci telefonii komórkowych) polega na wyko-
rzystywaniu ich skłonności do oddzwaniania 
na nieodebrane połączenia. „Głuche telefony” 
pojawiają się najczęściej w godzinach wie-
czornych lub nocnych i trwają bardzo krótko. 
Oszuści liczą na to, że użytkownik danego nu-
meru oddzwoni z samego rana, generując wy-

głuChE TElEfOny Z afRykI
soką opłatę. Najczęściej na wyświetlaczu tele-
fonicznym pojawiają się numery z Republiki 
Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których 
numery kierunkowe (+243) oraz (+225) mogą 
sugerować połączenia krajowe, np. z Warsza-
wy (22) bądź Płocka (24). 

Według docierających sygnałów ostatnio 
pojawiają się także numery przypominające 
polskie numery komórkowe, np. (703 XXX 
XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm 
oszukiwania abonentów - wyjaśnia UKE. Po-
mysłowość oszustów na tym się nie kończy. 

Tajemnicze połączenia z drugiego końca świa-
ta mogą być sztucznie wydłużane. Usłyszenie 
sygnału rozłączenia nie oznacza zawsze końca 
rozmowy. Zanim się zorientujemy, może upły-
nąć sporo czasu, o czym przypomni nam słony 
rachunek. 

UKE apeluje o ostrożność i uwagę. 
W przypadku otrzymania podejrzanie wysokiej 
kwoty na fakturze warto poprosić swojego ope-
ratora o szczegółowy biling połączeń, istnieje 
bowiem możliwość reklamacji. 

Michał Janiszewski

Skolioza jest trójpłaszczyznowym skrzy-
wieniem kręgosłupa, któremu towarzyszą 
zmiany w całym układzie narządu ruchu, głów-
nie w kręgosłupie, kolanach i stopach. Niele-
czona skolioza prowadzi do widocznej gołym 
okiem deformacji pleców oraz klatki piersio-
wej, schorzeń układu krążeniowo-oddechowe-
go oraz zmian przeciążeniowych w całym or-
ganizmie. Skolioza bardzo często przyspiesza 
zużywanie się stawów kręgosłupa, co objawia 
się bólem pleców. Obecnie coraz więcej nasto-
latków i młodych 20-latków zgłasza się z bóla-
mi kręgosłupa, u których przeoczono w dzie-
ciństwie rozwój skoliozy. Aż strach pomyśleć 
jakie objawy będą występowały u takich pa-
cjentów w wieku 40-50 lat. Źle ukształtowana 
klatka piersiowa upośledza wydolność odde-
chową, co wpływa na gorsze wyniki w sporcie. 
Złe wyniki sportowe zniechęcają dziecko do 
kolejnych wysiłków, brak ruchu  wpływa na 
przykurcze mięśniowe i rozwój nadwagi. Krót-
kie mięśnie oraz duża masa ciała wykrzywia-
ją kręgosłup i błędne koło się zamyka. Trzeba 
również pamiętać o sferze psychologicznej - 

Wady postaWy można leczyć

nieestetyczny wygląd pleców wpływa na ob-
niżenie samooceny dziecka. Wyniki badań na-
ukowych jasno pokazują, że dzieci ze skoliozą 
są mniej pewne siebie i czują się odosobnione. 

Najistotniejszą sprawą w przypadku sko-
lioz i wad stóp jest wczesne ich zdiagnozo-
wanie. Nad skrzywieniami kręgosłupa można 
pracować do ok. 16-18 roku życia, kiedy kości 
dziecka są jeszcze plastyczne i można je kory-
gować. Dlatego tak ważna jest systematyczna 
kontrola kręgosłupa, która w szkołach często 
jest pomijana lub przeprowadzana przez nieod-
powiednie osoby.  

W przypadku podejrzewania przez rodzi-
ców, że „coś jest nie tak” w wyglądzie pleców 
i stóp  u dziecka, należy zgłosić się do leka-
rza rodzinnego, a następnie do ortopedy dzie-
cięcego. Podstawowym badaniem ukazującym 
czarno na białym stan kręgosłupa jest badanie 
rentgenowskie. W przypadku wykrycia wady, 
na zdjęciu RTG wykreśla się kąt Cobba, któ-
ry mówi nam jak poważne jest skrzywienie. 
Następnie należy zgłosić się do specjalistycz-
nego ośrodka rehabilitacyjnego, który posiada 

w swojej ofercie terapię wad postawy u dzie-
ci. Leczenie rehabilitacyjne zaczyna się od ba-
dania fizjoterapeutycznego, w którego skład 
wchodzi ocena rotacji kręgów, ustawienia gło-
wy, barków, wcięć talii, miednicy, kolan i stóp. 
Kolejnym etapem jest badanie układu mię-
śniowego oraz ruchomości stawów. Ostatnim 
elementem jest ocena stabilności tułowia. Na 
podstawie tych informacji konstruowany jest 
indywidualny zestaw ćwiczeń dla dziecka do 
wykonywania na początku pod okiem fizjote-
rapeuty, a następnie samodzielnie w domu. Raz 
w miesiącu zaleca się wizyty kontrolne, na któ-
rym ocenia się postępy leczenia oraz technikę 
wykonywania ćwiczeń.  

Terapia skrzywień kręgosłupa trwa za-
zwyczaj do ukończenia wzrostu dziecka. Bar-
dzo ważne jest, aby rodzice „nie przespali” 
tego okresu, ponieważ deformacje kręgosłupa 
w istotny sposób wpływają na całe dorosłe ży-
cie naszych pociech. 

Rafał Pluciński
                                           fizjoterapeuta

Wyobraź sobie, że wraz z kilkoma zna-
jomymi jesteś zamknięty w tajemniczych 
czterech ścianach. Otaczają Cię niezna-
jome meble, przedmioty których prze-
znaczenia nie jesteś w stanie odgadnąć, 
i kilka niepasujących do niczego elemen-
tów dekoracji. Masz niecałą godzinę aby 
wydostać się z pomieszczenia, w przeciw-
nym razie… no właśnie, co w przeciwnym 
razie?

Pokoje zagadek czy angielsko brzmią-
ce escape roomy to coraz bardziej popularna 
rozrywka. Po tym jak ta niecodzienna zabawa 
podbiła Stany Zjednoczone i zachodnią Euro-
pę przyszedł czas na Polskę. Ale o co w tym 
wszystkim tak naprawdę chodzi?

Escape roomy mają za zadanie przenieść 
ludzi w świat wirtualnej rzeczywistości gier 
komputerowych. Grupa dwóch do pięciu osób 
jest zamykana w pokoju, z którego ma zadanie 
wydostać się w określonym czasie – zazwyczaj 
jest to 45 minut, lecz czas ten może nieznacznie 
różnić się w zależności od wybranego miejsca. 
Aby opuścić pomieszczenie, należy rozwiązać 
wiele zagadek, szyfrów, znaleźć liczne ukry-
te podpowiedzi. Trzeba wykazać się sprytem, 
umiejętnością logicznego myślenia, ale przede 
wszystkim umiejętnością pracy w grupie. 

Większość pokoi ma określoną fabułę. Mo-
żemy wcielić się w agentów służb specjalnych, 
którzy próbują rozbroić bombę, przenieść się 
do świata przerażających horrorów czy poczuć 

się jak szalony naukowiec, przeciwko któremu 
odwróciły się efekty jego własnych ekspery-
mentów. Bez względu na to jaką fabułę wybie-
rzemy jedno jest pewne – emocji przeżytych 
podczas próby wydostania się z pokoju nie 
sposób przyrównać do czegokolwiek innego, 
a czterdzieści pięć minut upłynie w mgnieniu 
oka. 

W samej Łodzi możemy spróbować swo-
ich sił w 36 escape roomach, lecz liczba ta 
stale rośnie. Pokoje rozlokowane są po całym 
mieście. Ta forma rozrywki wymaga wcze-
śniejszej rezerwacji, a jej koszt waha się od 
ok. 60 do 120 zł w zależności od pokoju, jaki 
wybierzemy.

natalia Janusz

SPRÓBuj SIĘ WyDOSTać

Skrzywienia kręgosłupa oraz wady stóp u dzieci są ogromnym problemem społecznym. nazywa się je epidemią XXI wieku. Ma to 
duży związek z obecnym stylem życia - ciągłe przesiadywanie dzieci przed komputerami i telefonami, brak ruchu oraz niezdrowe 
jedzenie. nie bez powodu wielu specjalistów mówi o „pokoleniu zombie”, którego znakiem rozpoznawczym jest garb na plecach, 
tendencja do nadwagi oraz brak zainteresowania sportem.
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Na wynik rozgrywek pracowała solidar-
nie cała drużyna. W składzie „Złotej Dzie-
siątki” APJ „Funinjo” znajdują się niezwykle 
utalentowani chłopcy. Dawid Pawęta i Kry-
stian Brzezowski strzelili po 6 bramek - tych 
dwóch fantastycznych zawodników wyróżnia 
niesamowite zacięcie do gry i technika. Dopie-
ro rzuty karne zdecydowały o tym, że to wła-
śnie Krystian Brzezowski odebrał Puchar dla 
Najlepszego Strzelca. Puchar dla Najlepsze-
go Bramkarza przypadł zasłużenie Marcinowi 
Żyle. Po dwie bramki strzelili Błażej i Wik-

złoto dla apJ FuninJo
XXVII Międzynarodowy Turniej Piłki nożnej OLDBOy 2015, który odbył się 
12 grudnia 2015 r. w Bełchatowie, zakończył się dla nas wielkim sukcesem APJ „Funinjo” 
z Kolumny. Spełniło się marzenie młodych piłkarzy, to właśnie oni zdobyli wymarzony 
Złoty Puchar. Zwycięstwu towarzyszyła niesamowita radość i wzruszenie tym bardziej, 
że chłopcy pokonali takie kluby jak: Orzeł Łódź (7:0), GKS Bełchatów (4:0), Akademia 
Soccer Bełchatów (2:0), Akademia Piotrków Trybunalski (4:0). 

W dniach 9 i 10 stycznia br. w Zelowie 
odbył się turniej piłki nożnej pod hasłem 
„Gramy z WOŚP”. 

Roczniki 07/08/09 z Akademii Piłki Noż-
nej FUNINJO zmierzyły się w rozgrywkach 
z takimi klubami jak Concordia Piotrków Try-
bunalski, Pogoń Zduńska Wola, Muks Wida-
wa, Włókniarz Zelów, zdobywając II miejsce 
w turnieju. Krzysztof Miszczak, Maciej Misz-

zagrali z woŚp

Większości czytelnikom gry planszowe koja-
rzą się głownie z szachami, warcabami, młynkiem 
lub chińczykiem. Jest to niewątpliwie klasyka ga-
tunku, ale nie są to jedyne tytuły, jakie istnieją. 
Niestety, owe klasyki stają się pewnego rodzaju 
hamulcem, aby pojawić się na podobnych do na-
szych spotkań. 

Gdy kilka lat temu pytaliśmy znajomych czy 
nie chcieliby zagrać w jakąś grę planszową, pa-
trzyli na nas ze zdumieniem, gdyż wydawało im 
się niepoważne, aby dorośli ludzie grali w ,,Chiń-
czyka”. Pamiętam jak przynieśliśmy kolegom grę 
karcianą i zaproponowaliśmy im partyjkę, po-
traktowali to z lekkim uśmieszkiem, ale zgodzili 
się. Nie minął miesiąc, gdy każdy z naszej paczki 
miał swoją talię kart i spędzaliśmy przy niej sporo 
wolnego czasu. Wiele razy wymienialiśmy tytu-
ły, w które graliśmy, i zarażaliśmy tym hobby co-
raz większe grono znajomych. Obecnie wszyscy 
w mniejszym lub większym stopniu są graczami.

 Na rynku polskim, pojawia się coraz więcej 
tytułów i absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Warto zaznaczyć, że nie wszystkie pojawiające się 
gry sprowadzają się do rywalizacji między gra-

renesans gier planszowych

tor Przeworski oraz jedną Olivier Tomczak. 
W składzie mistrzowskiej drużyny znaleźli się 
także: Kacper Adamkiewicz, Filip Ciabiada, 
Daniel Karolczak i  Mikołaj Kwieciński, a ich 
zasługi są równie ważne. To właśnie przyjaźń, 
zgranie i bycie prawdziwą drużyną przesądziły 
o tej wygranej. 

Trenerzy Maciej Miszczak, Krzysztof 
Miszczak i Dawid Liśkiewicz nie kryją dumy 
i są pewni, że te nazwiska trzeba zapamiętać, bo 
będzie się jeszcze o nich mówiło i pisało. Świę-
ty Mikołaj spełnił marzenie chłopców. Złoty 

Puchar dla APJ „Funinjo” zdobyty ciężką grą 
w turnieju w Bełchatowie wspaniale zakończył 
rok 2015. Ogromne gratulacje dla całej dru-
żyny za niezwykłe osiągnięcia i dla trenerów, 
którzy przekazują swoją wiedzę i dzielą się nią 
w taki sposób, że ci młodzi chłopcy z ogromną 
przyjemnością przychodzą na wszystkie tre-
ningi i słuchają cennych wskazówek, a wyniki 
mówią same za siebie. Gratulacje!

 elżbieta Kwiecińska

czak, Dawid Liśkiewicz trenerzy APN Funinjo 
twierdzą: - To dobry początek roku. 

Puchar dla rocznika 2007 wywalczyli: 
Brzezowski, Tomczak, Piechura, Kwieciński, 
Przeworski, Adamkiewicz, Szypczyński i Żyła. 
Trofeum dla rocznika 2008/2009 zdobyli: Wit-
czak, Miszczak, Azubike, Przybylski, Durski, 
Kowal, Marynowski, Szylberg, Miller i Szku-
dlarek. Gratulujemy. 

elżbieta Kwiecińska 

czami, w wielu z nich trzeba kooperować ze sobą, 
aby wygrać z samą grą. Mamy tytuły dla najmłod-
szych takie jak ,,Śpiące Królewny”, która poza 
walorami rozrywkowymi wprowadza element 
podstaw matematyki, i typowo imprezowe gry jak 
,,Jungle Speed”, gdzie wygrywa najszybszy i naj-
silniejszy. Zupełnie innym tytułem jest ,,Geniusz” 
w którym trzeba mocno wytężyć szare komórki, 
by pokonać przeciwników. 

 W tym miejscu można podawać wiele innych 
tytułów, w których liczą się umiejętności strate-
giczne, ekonomiczne, logiczne, talent do blefu, 
bądź po prostu służą samej rozrywce, ale nie war-
to ich opisywać, bo w żaden sposób nie odda to 
klimatu zabawy. Trzeba przyjść i przekonać się sa-
memu. Oczywiście wspomagamy naszych gości 
w doborze odpowiednich tytułów jak i wyjaśnie-
niu poszczególnych zasad. Najtrudniej jest zrobić 
ten pierwszy krok i pojawić się w bibliotece. Póź-
niej gwarantujemy, że pokochacie gry planszowe. 

Serdecznie dziękujemy Związkowi Harcer-
stwa Polskiego w Łasku za użyczanie swoich gier 
oraz pomoc organizacyjną, szczególnie: Michało-

wi Frąckiewiczowi, Mateuszowi Liśkiewiczowi, 
Miłoszowi Glidzie. 

Spotkania odbywają się w co drugą sobotę. 
Pierwsze po nowym roku odbyło się 9 stycznia. 
Gorąco zapraszamy! 

Kamil Kudzin
Biblioteka Publiczna w Łasku

W tym artykule pragniemy zachęcić Państwa do wyjścia z domu i powędrowania do biblioteki z całą rodziną. niewątpliwie 
ostatnie lata to istny renesans ,,gier bez prądu”. Pomimo tego wiele osób nie widzi siebie tak spędzających wolny czas.

W związku z częstymi pytaniami i uwagami 
dotyczącymi stanu dróg w okresie zimowym, 
informujemy mieszkańców i użytkowników 
arterii komunikacyjnych, iż byłe drogi krajo-
we nr 12 i 14 przebiegające przez teren gmi-
ny Łask, tj. od Okupa do Kolumny i od Łasku 
do Aleksandrówka, obecnie są drogami woje-
wódzkimi zarządzanymi przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi. 

(mj)

to drogi 
woJewódZkie



Kradzieże i włamania zawsze spędzają sen 
z powiek zarówno pokrzywdzonym jak i stró-
żom prawa. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy 
seryjny włamywacz poprzestanie na zdobytych 
łupach, czy nadal będzie korzystał z okazji, by 
ograbić spokojnych i uczciwych obywateli. 
Zapewne dlatego liczne włamania i kradzieże 
w gminie Łask zmusiły policjantów z Wydzia-
łu Kryminalnego KPP do intensywnych dzia-
łań, które ostatecznie zakończyły się zatrzyma-
niem złodziejskiego duetu.

Najpierw za kratki trafił 21-latek, którego 
policja podejrzewa m.in. o włamanie do szko-
ły w Wiewiórczynie, skąd zabrał artykuły spo-
żywcze, z kolei z jednego z domów w Łasku 
skradł sprzęt gospodarstwa domowego. Stró-
żom prawa przyznał się też do innych kradzie-
ży, m.in. okien z placu budowy. Właśnie te 
okna, jak się okazało, ukradł wspólnie z 25-lat-
kiem.

Łupy sprzedawali przypadkowym osobom, 
często za niewielkie pieniądze. Jak ich podsu-
mowano, osoby okradzione narazili na stratę 
przynajmniej 7 tys. złotych, choć nie można 
wykluczyć, że złodziejski duet ma na swoim 
koncie więcej „skoków”. Na razie 20-latkowi 
za kradzieże z włamaniem grozi nawet 10 lat 
więzienia, zaś jego starszemu kompanowi tro-
chę mniej…

(eR)
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Teresa Wesołowska

złodziejski duet

Na wracającą z zakupów kobietę na ulicy Mic-
kiewicza w Łasku napadł młody mężczyzna. 
Mimo przewrócenia, bicia i szarpaniny, kobie-
ta nie wypuściła z rąk swojej własności i za-
częła wzywać pomoc. Spłoszony bandzior za-
czął uciekać pozostawionym niedaleko miejsca 
zdarzenia rowerem. Opuściło go jednak szczę-
ście, bo już po kilkunastu minutach był w rę-
kach policjantów.

Jak się okazało, 22-latek w chwili napadu 
był pod wpływem alkoholu (1 promil). Został 
tymczasowo aresztowany. Za usiłowanie roz-
boju grozi mu nawet 12 lat pobytu za kratkami.

(eR) 
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Kolumna – Las Miasto – Ogród – 
wystawa prac inwentaryzacyjnych  
i plenerowych studentów 
architektury Politechniki Łódzkiej 

grudzień 
2015 – 

marzec 2016 

Muzeum Historii 
Łasku  

Stowarzyszenie 
„Nasza Kolumna”,  
KNSA PŁ  „IX 
PIĘTRO”, BP w Łasku         

2. Wystawa malarstwa Anety 
Nawrockiej-Pietrasiak 

styczeń - luty BP w Łasku  BP w Łasku 

3. Światowy dzień kota – wystawa  luty BP w Sieradzu 
filia   w Łasku 

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku 

4. Wykład UTW pt. „Rowerem przez 
Skandynawię na Nordkapp” - 
Grzegorz Trybuchowski 

2 
godz. 10.45 

ŁDK  ŁDK  

5. Wykład UTW pt. „Poezja 
rodzimych twórców” wygłosi 
Grażyna Błęcka-Kolska   

23 
godz. 10.45 

ŁDK  ŁDK  

6. Akcja Krwiodawstwa  
 

10 
godz. 9-12 

ŁDK  RCKiK w Łodzi  

7. W krainie operetki i musicalu – 
koncert karnawałowy   

14 ŁDK ŁDK  

8. 
 

Ferie zimowe z ŁDK (kino dla 
dzieci, zajęcia plastyczne, 
wokalne, modelarskie, karate, itp.)  

15-19, 
22-26 

ŁDK ŁDK  

9. Ferie z Filią ŁDK w Kolumnie 
(zajęcia taneczne, warsztaty 
plastyczne, teatralne)  

15-18, 22-25 Filia ŁDK                        
w Kolumnie  

 Filia ŁDK                  
w Kolumnie  

10. Biblioteczna Feriada - ferie                
z Biblioteką    

15-19, 
22-26 

BP w Łasku – 
filia dla dzieci  

BP w Łasku – filia 
dla dzieci  

11. Ferie w bibliotece pedagogicznej 15-19, 
22-26 

BP w Sieradzu 
filia w Łasku 

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku 

12. Spektakle teatralne dla dzieci pt.  
 „Kaczka cudaczka”  
 „Śpiąca królewna” 

 
18, godz. 9 
24, godz.9 

ŁDK ŁDK 

 

  

 
 

 sportowe 
Lp. nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1.  Ferie z CSiR w Łasku:  
- Bezpłatny wstęp na basen dla 
dzieci i młodzieży  do 16 lat             
z gminy Łask 
 - Feryjne zawody pływackie 
  dla dzieci do lat 13  

15-19, 
22-26 
 
 
25 

CSiR – pływalnia 
kryta  
 
 
CSiR – pływalnia 
kryta  

CSiR  

 2. Mecz II ligi piłki siatkowej 
kobiet: ŁMLKS Łaskovia Łask 
–  NOSiR  Nowy Dwór 
Mazowiecki  

13 
godz. 18 

hala sportowa PG nr 2 
w Łasku  

ŁMLKS  

 
 

SZanSa na PRaCĘ TakŻE Dla naS 
Choć do powstającej kopalni węgla brunatne-
go w rejonie Złoczewa trzeba będzie dojeżdżać 
kilkadziesiąt kilometrów, wszystko wskazuje 
na to, że stanie się ona miejscem pracy także 
dla mieszkańców ziemi łaskiej. Wielkie wyro-
bisko tego cennego surowca energetycznego 
rozciągające się od wsi Oleśnica po Kamionkę 
powoli zaczyna się urzeczywistniać. Na razie 
tylko na mapach, ale przygotowania do urucho-
mienia eksploatacji węgla idą pełną parą. Jeśli 

nic nie stanie na przeszkodzie, za kilka lat ruszą 
roboty w kopalni.

Docelowo kopalnia w rejonie Złoczewa 
stanie się drugą po Bełchatowie tego typu in-
westycją. Oprócz kopalni ma tu powstać tak-
że elektrownia, w której spalany będzie wę-
giel brunatny. Według szacunków ekspertów, 
paliwa tego powinno wystarczyć na blisko pół 
wieku.

Mieszkańcy ziemi łaskiej znaleźli pracę 

także w bełchatowskiej kopalni i elektrowni. 
Realizacja tej wielkiej inwestycji ruszyła w po-
łowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 
a eksploatacja węgla brunatnego powoli zbliża 
się do końca. Trwa już proces powolnego do-
stosowywania wielkiego wyrobiska do nowej 
funkcji – po zalaniu tej gigantycznej dziury 
w ziemi powstanie wielki akwen, który będzie 
mógł służyć m.in. rekreacji mieszkańców re-
gionu.                                                           (P) 
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Teresa Wesołowska

Tankowanie samochodu to czynność zwy-
czajna, nie wymagająca specjalnych umiejęt-
ności i reżimów. Zupełnie inaczej jest na lot-
nisku. Obsługa skomplikowanych wielozada-
niowych maszyn F-16 wymaga bowiem sporej 
wiedzy, doświadczenia i kompetencji. 

Obsługujący te samoloty żołnierze bezu-
stannie doskonalą swoje umiejętności, o czym 
świadczy m.in. tankowanie maszyn z urucho-
mionym silnikiem. Jak się bowiem okazuje, ta-
kie czynności stanowią ważny etap w procesie 
szkolenia lotniczego, który pozwala na spraw-
niejsze tzw. odtwarzanie samolotów i ma bez-
pośredni wpływ na ilość realizowanych lotów 
podczas każdego dnia. 

(er)
Fot. Rafał Olejniczak

To nie zwyczajne 
tankowanie

Okazuje się, że i nocą gród nad Grabią ma sporo uroku. Szczególnie 
ciekawie prezentują się zaułki łaskiej Starówki, łącznie z płytą rynku. 
Zachęcamy mieszkańców do fotografowania miasta. A pora ku temu jest 
szczególna, bo w puchu śnieżnym uliczki i domy zyskują na urodzie…

(eR)

łask nocĄ



 

WIELKI FINAŁ 
WOŚP 


