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Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu wysokości  
6 750 000,00 zł. Inwestycja obejmuje zamianę oświetlenia starego, 
nieefektywnego, sodowego i rtęciowego w ilości prawie 3,5 tys. sztuk 
punktów świetlnych na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledo-
we wraz z inteligentnym systemem sterowania. Ponadto zaplanowano 
rozbudowę oświetlenia o 115 latarni (łącznie) w miejscowości Łopatki,  
Orchów, Sięganów i Ostrów. Dzięki tej inwestycji nastąpi znaczne 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (z 1423 MWh/rok na ok. 600 
MWh/rok). Planowana oszczędność to aż 63%!

Realizacja projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, oszczędność ekonomicz-
na, osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie zmniejszenia emisji CO2 
i substancji szkodliwych do atmosfery. 

MJ

GmINA ŁASK StAWIA NA LEDOWE OŚWIEtLENIE

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wręczył 15 grudnia 
2022 r. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Beacie 
Braczkowskiej, zatrudnionej w Szkole Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Wiewiórczynie, prowadzonej przez gminę Łask. 

Pani Beata w bieżącym roku szkolnym wykonuje obowiązki na-
uczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka niemieckiego. 
W okresie stażu zaś była nauczycielem współorganizującym kształcenie 
specjalne oraz nauczała języka niemieckiego.

Burmistrz pogratulował nauczycielce uzyskania awansu, życząc jed-
nocześnie sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

JK

AWANS NAUCZyCIELA

Gmina Łask zakończyła budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach 
Rokitnica (4,5 km) i Aleksandrówek (1,1 km). Nowe nieruchomości uzyskały możliwość 
bezpośredniego przyłączenia się do sieci wodociągowej i korzystania z łaskiej kranówki. 
Już dziś można rozpocząć procedurę przyłączania i skorzystać z pomocy łaskiego 
MPWiK, które doradzi, wykona projekt i niezbędne prace. Kadra inżynierska czeka na 
państwa zgłoszenia. 

Wartość zadania to 1 384 000,01 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz  
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 1 262 414,47 zł. 

MJ

WODOCIąG W ROKItNICy I ALEKSANDRÓWKU UKOńCZONy

W jednostce OSP w Bałuczu w dniu 11 listopada ubiegłego roku 
doszło do kradzieży sprzętu ratowniczego. Burmistrz Łasku, 
mając na uwadze zapewnienie gotowości bojowej jednostki podjął 
decyzję o zakupie piły spalinowej, która została przekazana na 
ręce prezesa Michała Nowaka i naczelnika jednostki Henryka 
Gromady.

W 2022 r. gmina Łask dbając o bezpieczeństwo strażaków ratowni-
ków z jednostek OSP zakupiła sprzęt ochrony osobistej (ubrania specjal-
ne, hełmy, rękawice, buty) oraz drobny sprzęt typu drabiny nasadkowe, 
latarki i radiotelefon za kwotę 118.490,95 zł.

DR

NOWA PIŁA DLA StRAŻAKÓW

Łaski samorząd podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego w gminie Łask”. Wykonawcą wartej blisko 8,5 mln zł inwestycji 
zostało Centrum Zaopatrzenia Energetyki  ELTAST Sp. z o.o.  Prace potrwają do 
kwietnia 2024 r.
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Podsumowanie roku jubileuszowego i wręczenie „Róży Przedsiębiorczości”

W pierwszych dniach stycznia br., również podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej odbywającej się w ŁDK, podsumowano i zamknięto ob-
chody. Plon tych obchodów, łącznie z odsłonięciem pomnika prymasa 
Jana Łaskiego, jest tak bogaty, że zapewne jeszcze wielokrotnie będzie-
my do niego wracać.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta 
Bartosika ten dorobek jubileuszowego roku przypomniał burmistrz Ga-
briel Szkudlarek. Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie 
pomnika prymasa Jana Łaskiego, zaprojektowanego przez prof. Karola 
Badynę, połączone z mszą odprawioną przez abp. Grzegorza Rysia i abp. 
seniora Władysława Ziółka.

Podziękowano również firmom i darczyńcom, którzy wsparli fi-
nansowo jubileusz miasta: Gabriel Szkudlarek, PEC w Łasku, MPWiK 
w Łasku, Dobroń JTB, Włodan, Jacek Michał Bujnowski, Ł&K, BK 
Business, Robert Bartosik. Xella Polska - Zakład w Teodorach zakupiła 
i przekazała kapsułę czasu. Andrzej Furman ufundował koncert zespołu 
Big Band Fabryka Wełny podczas 8. Festiwalu Róż w Łasku. Maxima 
Fides Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych ufundowała miasteczko ro-
werowe podczas Jarmarku Łaskiego.

W podsumowaniu obchodów jubileuszowych uczestniczyli m.in. 
parlamentarzyści: posłanka Agnieszka Hanajczyk i Paweł Rychlik, sta-
rosta łaski Piotr Wołosz z wicestarostą Teresą Wesołowską, wójt Sędzie-
jowic Dariusz Cieślak, sekretarz gminy Buczek Zenona Romankiewicz, 
radni Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji i organizacji miasta  
oraz powiatu.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród burmistrza 
i statuetek w VIII edycji „Róży Przedsiębiorczości”. Prezentacji laure-
atów 2022 roku dokonała sekretarz gminy Łask Beata Mielczarek. Na-
grody burmistrza Łasku wręczane są od kilku lat dla firm propagujących 
gminę, budujących jej wizerunek, stanowią też podziękowanie samorzą-
du dla firm przyczyniających się do rozwoju regionu i gminy. - Sukces 
poprzednich edycji jest dla nas potwierdzeniem, że wspólne działanie 
w kierunku promocji lokalnej przedsiębiorczości prowadzi do umoc-
nienia współpracy samorządu z biznesem - stwierdziła B. Mielczarek. 
W poprzednich edycjach uhonorowano 21 laureatów, w ósmej z kolei 
– następnych 3.

W kategorii handel i produkcja „Różę Przedsiębiorczości” 
otrzymało Gospodarstwo Ogrodnicze 

Mariusz Sobieszek ROZA SOBIESZEK. 
Firma działa od 1991 roku w Łopatkach, jest wiodącym w regionie 

producentem i sprzedawcą róż. Jak mówi sam właściciel Mariusz So-

FINAŁ OBCHODÓW GODNy 600-LEtNIEGO ŁASKU
10 stycznia 2022 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której zainaugurowano obchody 600-lecia nadania Łaskowi 
praw miejskich. Bogaty program działania, nakreślony przez 41-osobowy Honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu na czele z prof. 
Marianem Markiem Drozdowskim - Honorowym Obywatelem Łasku, Tobiaszem Bocheńskim - wojewodą łódzkim i Grzegorzem 
Schreiberem - marszałkiem województwa łódzkiego, realizowany był przez rok. 

Prace warte blisko 4,2 mln zł wykona Za-
kład Budowy Dróg Henryk Mocny. Firma ma 
na to czas do sierpnia br. 

Na realizację zadania gmina Łask otrzy-

ROZBUDOWA DROGI WE WRONOWICACH
Łaski samorząd podpisał umowę na 
rozbudowę drogi we Wronowicach. 
Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka 
drogi gminnej  od skrzyżowania z ulicą 
Brzozową i Rolniczą w Łasku do działki nr 299 we Wronowicach, o nawierzchni 
asfaltowej z obustronnym poboczem z destruktu. Powstaną również zjazdy do posesji 
o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaplanowano budowę odwodnienia w postaci 
rowów i kanalizacji deszczowej, która odprowadzi wodę do specjalnych skrzynek 
rozsączających. Roboty zakończy wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

mała dofinansowanie w kwocie 2.556.820 zł  
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych III Edycja PGR.

MJ

bieszek: „Praca przy uprawie szlachetnych kwiatów to pasja, która stała 
się sposobem na życie”. Gospodarstwo posiada liczne licencje znanych 
hodowców, których róże cechują się niezwykłą zdrowotnością, wysoką 
jakością wzrostu i pięknymi kwiatami. Średnia ilość produkcyjna to pół 
miliona krzewów róż rocznie, a ich odbiorcami są sieci supermarketów, 
sklepy i centra ogrodnicze oraz klienci indywidualni. Od 2017 roku fir-
ma prowadzi sprzedaż produktów za pomocą własnego sklepu interne-
towego. W ostatnim czasie gospodarstwo mocno inwestuje w hodowlę 
nowych odmian róż. 

W ubiegłym roku podczas 8. Festiwalu Róż dla uczczenia Jubileuszu 
600-lecia miasta Łask nastąpił chrzest nowej odmiany, wychodowanej 
właśnie w Gospodarstwie ROZA SOBIESZEK. Decyzją mieszkańców 
nosi imię „Dama Łasku”. Zakończone sukcesem prace nad przedsięwzię-
ciem prowadzone były przez Mateusza Sobieszka - 20 letniego syna wła-
ściciela szkółki, trwały 5 lat i kosztowały go wiele determinacji. 

W kategorii produkcja uhonorowano firmę rodzinną: 
EKO NATURA s.c. Agnieszka Dadusz, Paweł Oleszczak, 

z tradycjami i stuprocentowym kapitałem polskim. 
Firma została założona w 2013 roku przez Ryszarda Oleszczaka - ojca 

dzisiejszych właścicieli, którzy z powodzeniem kontynuują działalność. 
EKO-NATURA promuje zdrowy styl odżywiania i wysoką wartość polskie-
go produktu w przemyśle spożywczym. Zlokalizowana w Kopyści firma 
zajmuje się produkcją zdrowej żywności z ukierunkowaniem na naturalne 
napoje. Sztandarowym produktem w ofercie jest certyfikowany ekologiczny 
naturalny kwas chlebowy wytwarzany z chleba, który samodzielnie wypieka 
się w specjalnie stworzonej - na potrzeby produkcji napoju - piekarni.

Panu 
Łukaszowi Piechowi

Inspektorowi Wydziału Komunikacji 
i Transportu

wyrazy głębokiego współczucia 
z powody śmierci

TATy
składają

Starosta z Zarządem 
Powiatu Łaskiego 

Przewodniczący Rady 
z Radnymi Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łasku
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ZDANIEm BURmIStRZA

TOTALNA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ
To fragment pisma, które wraz z preze-

sem PEC 22 grudnia ubiegłego roku skiero-
waliśmy do premiera M. Morawieckiego,  
2 ministrów oraz do wiadomości wszystkich 
parlamentarzystów naszego okręgu wybor-
czego z prośbą o wsparcie w walce z tak ra-
żącą niesprawiedliwością. Język urzędowych 
pism jest czasami trudny, dlatego ten drama-
tyczny problem przedstawię na przykładzie. 
Oto on:  2 identyczne bloki, nawet z taką 
samą ilością mieszkańców, jeden ma  własną 
kotłownię, a drugi korzysta z ogrzewania pro-
dukowanego przez PEC. Koszty ogrzewania 
tego drugiego będą wielokrotnie wyższe niż 
pierwszego. To po pierwsze. Po drugie, za-
pytajmy:  kto ciągle przekonywał do paliw 
ekologicznych? Dziś płacimy koszty zaufania 
tym przekonywaniom. Mało tego, pomoc od 
parlamentarzysty otrzymaliśmy w postaci po-
grożenia za błędy rządu odpowiedzialnością 
karną.  Z kolei radny dużą część swojego wy-
stąpienia poświęcił wnioskowi swojego klubu 
Zjednoczona Prawica do Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej o kontrolę działań spółdzielni 
mieszkaniowej. To jest totalna bzdura i suge-
rowanie działań bezprawnych. Czy to zatem 
tak rażąca niekompetencja, czy manipulacja?

Sesja Rady Miejskiej z udziałem wielu 
parlamentarzystów potwierdziła ponad wszel-
ką wątpliwość, że problem leży w dziurawym 
prawie, które dzieli obywateli na lepszych 
i gorszych. Nie tylko Łask boryka się z astro-
nomicznymi cenami gazu. Problem dotyczy 
wielu miast. Niestety problem był wcześniej 
bagatelizowany, a zgłaszane poprawki podczas 
procedowania ustawy zostały odrzucone przez 
rządzących. Dopiero gdy sprawa stała się me-

Cena zakupu gazu przez Spółkę (PEC w Łasku) zależna jest od notowań gazu na giełdzie Towarowej Energii. /.../ 
Z przykrością musimy stwierdzić, że zakontraktowana cena gazu na 2023 rok jest 6-krotnie wyższa (2022 r.- 135.00 
zł/MWh netto, 2023 r.- 807 zł/MWh netto). Tak znaczący wzrost ceny zakupu gazu przełożył się na bardzo wysoki 
wzrost cen i stawek opłat za ciepło produkowane w kotłowniach gazowych w stosunku do produkcji z kotłowni 
węglowych. /.../ Analizując przedstawioną sytuację rodzi się pytanie: w czym są gorsi mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem systemowym od odbiorców gazu w budynkach jednorodzinnych albo 
wspólnot mieszkaniowych posiadających własne źródła ciepła w blokach, dla których ceny gazu są „zamrożone”.

dialna, w tym za naszą przyczyną,  przyszły 
zapowiedzi zmiany skandalicznie złego prawa. 
Nie ma dnia, aby minister Moskwa nie zapew-
niała o szybkiej zmianie prawa, za uchwalenie 
którego odpowiedzialność próbowano przerzu-
cić na samorządy.

Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy w tym 
trudnym czasie kłamstwa i manipulacji wsparli 
mnie w jakikolwiek sposób. Tych wyrazów soli-
darności było bardzo dużo. Wszystkim dziękuję.

KOLEJNE TRUDNE ZADANIE
Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie 

prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw 
nałożono na gminy obowiązek systematycznej 
kontroli dokumentów związanych z pozbywa-
niem się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych. Chodzi o umowy zawarte z gminną 
jednostką lub przedsiębiorcą posiadającym ze-
zwolenie na opróżniania i wywóz nieczystości 
z szamb. Prawo stanowi, że taka kontrola musi 
się odbyć co najmniej raz na 2 lata, za co od-
powiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta. Za niewywiązywanie się z obowiązków 
grożą gminie surowe kary. Tak więc proszę Pań-
stwa nie pomstujcie na nas i naszych pracowni-
ków, gdy takie kontrole rozpoczniemy.

DWA BARDZO PRZyDATNE 
OBIEKTy SPORTOWE

Kilka tygodni temu gmina Łask odda-
ła do użytku przy ul. Armii Krajowej tor 
sprawnościowy. To obiekt bardzo przydat-
ny dla młodych, wysportowanych ludzi. 
Pokonywanie poszczególnych jego frag-
mentów jest trudne. Podobno w okolicy ta-
kiego nie ma. Trudno się zatem dziwić  
że zachwycają się nim nawet łodzianie, „gro-

żąc”, że będą często z niego korzystać. Dziś za-
interesowanie tym obiektem wyrazili warsza-
wiacy. Dziękuję wszystkim, którzy do podjęcia 
właściwej decyzji mnie przekonali.

Drugi obiekt to lodowisko wybudowane 
przez PSB „Mrówka”. Obiekt także bardzo 
potrzebny i przydatny, cieszący się ogromnym 
zainteresowaniem. W czasie ferii gm. Łask do-
finansuje, na podstawie zawartej z „Mrówką” 
umowy, koszty korzystania z lodowiska przez 
uczniów szkół podstawowych gminy Łask, 
dzięki czemu wejdą na nie za darmo. Dziękuję 
Panu Prezesowi PSB „Mrówka” i wszystkim 
pracownikom firmy, którzy przyczynili się do 
powstania tego wspaniałego obiektu.

JAK TO Z FINANSOWANIEM 
JEDNOSTEK KULTURy JEST?

Do podania kilku liczb w zakresie  
finansowania jednostek kultury skłoniło 
mnie zdjęcie w ostatniej „Panoramie” doty-
czące przekazania bibliotece miejskiej przez 
powiat sprzętu komputerowego wartości  
7.250 zł. Zarówno gmina jak i powiat mają 
do wykonania obowiązki w zakresie kultury. 
Zadania powiatu na podstawie porozumie-
nia wykonuje nasza biblioteka otrzymując  
od powiatu ok. 35 tys. zł rocznie. W ubiegłym 
roku na bibliotekę gmina Łask przeznaczyła  
1.278.775,00 zł. Łaski Dom Kultury -  obiekt 
służący mieszkańcom od niemowlaka po senio-
ra, z którego usług korzysta tygodniowo kilkaset 
osób, gmina finansuje w całości. W 2022 roku 
budżet tej placówki wyniósł 2.027.100,00 zł.

16 stycznia 2023 r.      
Gabriel Szkudlarek

Nabór wniosków ruszył 16 stycznia 2023 r. Wnioski o zakup 
preferencyjny paliwa stałego na okres do dnia 30.04.2023 r., 
zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 
przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r. 

W roku 2023 w dalszym ciągu będą realizowane wnioski o zakup wę-
gla przyjęte na okres do dnia 31.12.2022 r. Na realizację zapotrzebowania 
wynikającego z wszystkich wniosków złożonych w roku 2022 gmina Łask 
potrzebuje niespełna 2.500 ton węgla. Do dnia 31.12.2022 r. dostarczono 
569,60 ton węgla, co oznacza, że na pełną realizację wszystkich wniosków 
złożonych tylko w 2022 roku potrzeba jeszcze ok. 1.930 ton. Czekamy na 
realizację dostaw przez Polską Grupę Górniczą S.A. pozostałej części węgla 
wynikającej z oferty na rok 2022, tj. 290 ton oraz nowej oferty na rok 2023 
w ilości 2079 ton. 

Zgodnie z zawartymi ofertami z PGG S.A., w 2023 r. gmina Łask powin-
na otrzymać łącznie ok. 2369 ton węgla. Spodziewamy się, że nie pokryje to 

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA Państwa zapotrzebowania na zakup węgla i czynimy starania o zwiększenie 
przedstawionej nam oferty. 

W związku z powyższym, informujemy, że dopiero po zrealizowaniu za-
potrzebowania wynikającego z wniosków przyjętych w urzędzie w okresie 
od 9.11.2022 r. do 16.12.2022 r. rozpoczniemy sprzedaż węgla na podstawie 
wniosków, które zostaną złożone o zakup preferencyjny paliwa stałego na 
okres do 30.04.2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może za-
kupić łącznie do 3 ton węgla na sezon grzewczy w latach 2022-2023. Osoby, 
które złożyły wnioski na zakup paliwa stałego na okres do dnia 31.12.2022 r. 
mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie 
przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy.

 Osoba, która nie złożyła wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 
na okres do dnia 31.12.2022 r., a złoży wniosek na okres do dnia 30.04.2023 r. 
w ilości do 3 ton, będzie mogła otrzymać w pierwszej kolejności 1,5 tony wę-
gla, a następnie w miarę dostępnej ilości węgla umożliwiony zostanie zakup 
pozostałej przysługującej ilości.

Procedura zakupu preferencyjnego paliwa stałego będzie realizowana jak 
w przypadku wniosków na rok 2022. 
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Z pomocą strażakom postanowił przyjść powiat łaski. Na zakup no-
wego sprzętu przekazano 5 tys. zł. Z tej kwoty udało się pokryć prawie 
całą wartość zakupu dwóch pił do cięcia drewna. Sprzęt ten używany bę-
dzie przez jednostkę, np. podczas usuwania skutków burz czy nawałnic. 
Zarząd Powiatu Łaskiego dokonał oficjalnego wręczenia jednostce OSP 
Bałucz nowych pilarek - 22 grudnia 2022 r., tuż przed samymi świętami. 
Uroczystego przekazania sprzętu na ręce prezesa druha Michała Nowaka 
dokonali: starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, 
etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak oraz 
członek Zarządu Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak. 

Przekazane wsparcie bardzo ucieszyło strażaków z Bałucza. Cały 
czas będą jednak starali się pozyskiwać fundusze na zakup brakujących 
narzędzi, dzięki którym będą mogli efektywniej i bezpieczniej prowadzić 
działania ratowniczo-gaśnicze.

Mamy nadzieję, że okazane ze strony powiatu wsparcie, pozwoli 
chociaż w połowie odbudować utracone w wyniku kradzieży zasoby 
jednostki. 

POWIAt POmAGA DRUHOm Z BAŁUCZA
Na początku listopada ub. r. złodzieje pod osłoną nocy okradli strażaków z Bałucza. Łupem złoczyńców 
padły wtedy cztery piły spalinowe o łącznej wartości blisko 10 tysięcy złotych. Dla jednostki był to ogromny 
cios. Wozy bojowe muszą być bowiem w pełni dostosowane do prowadzenia działań przy wypadkach 
drogowych czy innych zdarzeniach. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałuczu zwracali się 
o pomoc w ustaleniu sprawców tego czynu, niestety mimo starań służb, do tej pory nie udało się odzyskać 
specjalistycznych narzędzi. 

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie
Z okazji Waszego Święta życzymy szczęścia, uśmiechu, pogody ducha, 

aby radość i pomyślność towarzyszyły Wam każdego dnia, 
zmartwienia i troski omijały, a zdrowie służyło przez całe Wasze długie życie.

Życzymy, aby Wasze wnuki były źródłem nieustającej radości 
i powodem do dumy.

Z wyrazami szacunku
Starosta Łaski Piotr Wołosz z Zarządem Powiatu Łaskiego 

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski z Radą Powiatu Łaskiego

Drzewka powstawały według własnych 
oryginalnych pomysłów i z dowolnie wybra-
nych materiałów. Organizatorzy czekali na pra-
ce do połowy grudnia. Rozstrzygnięcie konkur-
su odbyło się tuż przed świętami, a zgłoszono 
do niego aż 32 choinki. Ozdobne drzewka były 
bardzo różnorodne, a przygotowane zostały 
m.in. z gałązek, drewna, sznurka, papieru, szy-
szek, piórek, piernika, makaronu czy włóczki.

Konkurs miał na celu m.in. rozwijanie zain-
teresowań plastycznych, wyobraźni oraz wraż-
liwości estetycznej, propagowanie szacunku 
dla tradycji, promowanie aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu z rodziną, zachęcanie do 
nawiązywania międzypokoleniowego dialogu 
i pogłębianie wiedzy na temat symboli związa-
nych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

NAjPIĘKNIEjSZA CHOINKA W POWIECIE
Przedświąteczny czas jest zawsze pełen magii, radości i niespodzianek. Jednym z najpiękniejszych akcentów w tym okresie  
są bożonarodzeniowe drzewka. Nic tak nie rozczula jak pięknie przystrojona choinka, która zapewnia niepowtarzalny, świąteczny 
klimat. Właśnie dlatego po raz kolejny mieszkańcy powiatu łaskiego zaproszeni zostali do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, 
pt. „Choinka - symbol Świąt Bożego Narodzenia”. 
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NAjPIĘKNIEjSZA CHOINKA W POWIECIE
Przygotowane choinki oceniała komisja 

konkursowa w składzie: starosta łaski Piotr 
Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołow-
ska, etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskie-
go Robert Szczepaniak oraz członek Zarządu 
Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak. Członko-
wie komisji mieli duży problem, żeby wybrać 
najpiękniejsze drzewko świąteczne. Wszystkie 
choinki były wyjątkowe, a uczestnicy włożyli 
w ich przygotowanie dużo kreatywności. Ko-
misja konkursowa przy ocenie prac brała pod 
uwagę: estetykę wykonania, zgodność z tema-
tem, pomysłowość i oryginalność oraz samo-
dzielność wykonania. Prace zostały wykona-
ne pieczołowicie i z dużym talentem. Twórcy 
choinek zachwycili oceniających niespotyka-
nym poczuciem estetyki. Wybór był tak trudny,  
że komisja ostatecznie zdecydowała o przyzna-
niu dwóch I, II i III miejsc oraz dwóch wyróż-
nień. A oto szczegółowa lista zwycięzców: 

I miejsce ex aequo: praca autorstwa Marii 
Mikołajczyk, Wioletty Dębkowskiej i Weroniki 
Grzelak oraz choinka przygotowana przez Kry-
stiana Adamkiewicza; II miejsce ex aequo: pra-

ca autorstwa Eweliny Błoch i Sylwii Pawelec 
oraz choinka przygotowana przez Anetę Pień-
kowską i Filipa Kociołka; III miejsce ex aequo: 
praca autorstwa Weroniki Glinkowskiej i Tade-
usza Tomczaka oraz drzewko bożonarodzenio-
we przygotowane przez Wiktorię Jagiełło.

Wyróżnienia otrzymali autorzy dwóch 
prac: Jan Maciaszek oraz Mariusz Pełka. 

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. w powiecie łaskim 
ponownie uruchomione zostaną punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub rad-
cowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub 
aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją poza-
rządową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jedno-
osobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności go-

NIEODPŁAtNA POmOC PRAWNA
spodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych 
osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udziela-
jącej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawar-
tych w złożonym oświadczeniu jest starosta.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba udzielająca 
porady może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnio-
ną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez 
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, 
że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca 
prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej 
stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskaza-
nych na liście sporządzonej przez starostę.

Dane kontaktowe do adwokatów oraz radców prawnych udzielających 
porad znajdą Państwo na stronie powiatu łaskiego www.lask.com.pl w za-
kładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Laureaci konkursu zostali uhonorowani 
podczas ostatniej w 2022 r. sesji Rady Powiatu 
Łaskiego. Powiat łaski ufundował dla zwycięz-
ców atrakcyjne nagrody rzeczowe, były rów-
nież okolicznościowe dyplomy i nagrody po-
cieszenia. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy za wiele ciekawych inspiracji, 
wszystkie choinki były piękne! 

STAROSTWO POWIATOWE W  ŁASKU, UL. 9 MAJA 33
TEL. 43 675 68 00

DZIEŃ TyGODNIA GODZINy PRZyJĘĆ KTO PRZyJMUJE?

PONIEDZIAŁEK 08:00 -12:00 ADWOKAT

WTOREK 11:00 -15:00 ADWOKAT

ŚRODA 08:00 -12:00 RADCA PRAWNY
/ADWOKAT

CZWARTEK 08:00 -12:00 RADCA PRAWNY

PIĄTEK 11:00 -15:00 RADCA PRAWNY

WIDAWA
ul. A. Mickiewicza 3, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury

PONIEDZIAŁEK 16:00 -20:00 Punkt prowadzony jest 
przez organizację 

pozarządową
Fundacja Togatus 

Pro Bono
(pomoc świadczona przez 

adwokata lub radcę 
prawnego)

CZWARTEK 16:00 -20:00

BUCZEK
ul. Główna 20, w budynku Urzędu Gminy

DZIEŃ TyGODNIA GODZINy PRZyJĘĆ KTO PRZyJMUJE?

WTOREK 08:00 -12:00 Punkt prowadzony jest 
przez organizację 

pozarządową
Fundacja Togatus 

Pro Bono
(pomoc świadczona przez 

adwokata lub radcę 
prawnego)

PIĄTEK 08:00 -12:00

SĘDZIEJOWICE
ul. Wieluńska 6, w budynku Urzędu Gminy

ŚRODA 08:00 -12:00

Punkt prowadzony jest 
przez organizację 

pozarządową
Fundacja Togatus 

Pro Bono
(pomoc świadczona przez 

adwokata lub radcę 
prawnego)
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W dniu 28 grudnia minionego roku 
radni przyjęli budżet gminy Buczek na 
rok 2023, w którym mamy zabezpieczone 

finansowo wszystkie planowane inwestycje, takie jak: rozbudowa sta-
cji uzdatniania wody w Buczku - za 3 300 000 zł, rozpoczęcie budo-
wy nowej dodatkowej stacji uzdatniania wody w Gucinie - za prawie  
12 000 000 zł, rozpoczęcie rozbudowy budynku GOKiS w Buczku - za 
9 000 000 zł oraz budowa stadionu piłkarskiego - za ponad 5 000 000 zł. 
Budżet na rok 2023 nie stanowił dla pani skarbnik żadnych problemów, 
ponieważ mieliśmy nadwyżkę budżetową jeszcze za 2021 r. w wysoko-
ści 6 000 000 zł, a planowana nadwyżka tego roku to ok. 10-12 mln zł.

ABy ByŁO tyLKO LEPIEj…
Miniony 2022 r. był dla gminy Buczek dobrym rokiem.

W trakcie roku będziemy realizować inwestycje, które poprawią 
jakość życia mieszańcom, np. w drogi. W czasie szalejącej inflacji my 
postanowiliśmy nie podnosić żadnych podatków, ani opłat: za wodę  
- 2,04 zł, ścieki - 4,14 zł, śmieci - 23/25 zł tak, aby mieszkańcom zrekom-
pensować skutki inflacji.

Życzę wszystkim mieszkańcom w nowym roku 2023 dużo zdrowia, 
szczęścia i pomyślności w rodzinie, obiecuję, że postaram się, aby było 
tylko lepiej…

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina 
dobra do życia”.

Miło nam poinformować, że gmina Buczek w kategorii gmin wiej-
skich zajęła 16. miejsce w województwie łódzkim spośród 177 gmin. 

GmINA DOBRA DO ŻyCIA

Okazuje się, że końcówka roku była dla gminy Buczek bardzo 
szczęśliwa i obiecująca. Wszystko, to za sprawą podpisania 
umowy pomiędzy właścicielem gruntów w Gucinie o pow.  
36 ha a przedstawicielem firmy „ Lidl” na budowę magazynów 
dla tej firmy.

Do podpisania umowy doszło po wielu latach starań właściciela 
gruntów i moich przy dużej konkurencji innych gmin w regionie. W koń-
cu udało się. Inwestycja ta nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, jak 
i dla środowiska. Ma ona kluczowe znaczenie dla mieszkańców naszej 
gminy, jak i samej gminy. Otóż firma „Lidl” zatrudni ok. 500 osób,  
a do tego dochodzą spore podatki.

Liczymy, że dochody z podatków tej firmy będą pewną rekompen-
satą spadku podatków na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego 

SZUKAmy DOCHODÓW DLA GmINy
użytkowania wokół lotniska powodującego zakaz budownictwa na ob-
szarze około 40% naszej gminy.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w tym, aby magazyny 
„Lidla” powstały właśnie w gminie Buczek, przy tak dużej konkuren-
cji innych gmin, i możemy spokojnie myśleć o dalszym rozwoju gminy,  
co się wiąże z niskimi podatkami od nieruchomości (w roku 2023 podat-
ki zostają na poziomie 2022) i opłatami za wodę 2,14 zł, ścieki - 4,14 zł 
i śmieci - 23/25 zł, co też jest taka sama jak w 2022 r.

Życzę, aby w Waszych gospodarstwach też były duże, nieprzewi-
dziane przychody przez cały 2023 rok.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Z początkiem roku nastąpiła zmiana 
na stanowisku kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Po ponad 
40 latach pracy odeszła na emeryturę 
dotychczasowa kierownik Joanna Jaro-
sławska, a zastąpiła ją Monika Nowak, 
która od lat jest pracownikiem admini-
stracyjnym w tym ośrodku. 

Pani Joannie Jarosławskiej złożono ser-
deczne podziękowania za wiele lat pracy na 

NOWy KIEROWNIK GOPS
rzecz mieszkańców gminy. Pracy jakże od-
powiedzialnej i trudnej, niejednokrotnie de-
cydującej o zdrowiu i życiu drugiego czło-
wieka. 

Podziękowano jej za wiele lat pomo-
cy tym, którzy tej pomocy potrzebowali. 
Życzono jednocześnie wszystkiego najlep-
szego w nowym etapie życia i cieszenia się  
z dobrze spełnionego obowiązku służbowego.

Nowej kierownik życzono dużo siły, wy-
trwałości na nowym stanowisku.

W rankingu uwzględniono ponad 60 różnych parametrów dotyczących 
dobrego życia. 

Tak wysoka lokata w rankingu tylko potwierdza to, że działania, któ-
re podejmuje gmina są słuszne i przyczyniają się do stworzenia warun-
ków do dobrej jakości życia mieszkańców.
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Panie z Woli Buczkowskiej przygotowa-
ły salę, pięknie udekorowały stoły i zadba-
ły by wszystko było podane na czas. Radni 
i druhowie ze wszystkich jednostek pomogli 
w przywiezieniu i odwiezieniu miłych gości. 
Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Buczku koordynowały dowóz i zajęły się 
organizacyjną stroną Wigilii. Finansowo i rze-
czowo w dużej części wsparli sponsorzy.

W nastrój wieczerzy i radosnego oczeki-
wania na narodzenie Pana wprowadziła zebra-
nych orkiestra dęta Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Buczku pod batutą Adama Ko-
balczyka przepiękną kolędą „Wśród nocnej ci-
szy”, dając następnie koncert najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek.

W uroczystości wzięli udział m.in.: staro-
sta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Te-
resa Wesołowska, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Grzegorz Dębkowski, były poseł 
i pełnomocnik wyborczy Prawa i Sprawiedli-
wości Krzysztof Ciebiada, komendant powia-
towy policji insp. Bogdan Ociepa, z-ca do-

tAKIE SPOtKANIE RAZ W ROKU
W związku z pandemią przez dwa ostatnie 
lata nie organizowano środowiskowych 
wigilii dla osób samotnych. W 2022 roku 
w zgodzie z obowiązującymi przepisa-
mi sanitarno-epidemiologicznymi władze 
samorządowe gminy w dniu 17 grudnia 
zorganizowały w budynku OSP w Woli 
Buczkowskiej wigilię dla blisko 120 osób. 
Inicjatywę i propozycję wójta Bronisła-
wa Węglewskiego organizacji Wigilii 
„Przedsiębiorcy dla samotnych” wspar-
li materialnie nie tylko przedsiębiorcy, 
ale swoim zaangażowaniem i pracą rów-
nież Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
z Bachorzynie. Panie z Bachorzyna pod 
kierownictwem swojej szefowej Jadwigi 
Ratajczyk przez prawie trzy dni przygo-
towywały wspaniałe wytwory wigilijnej 
i świątecznej sztuki kulinarnej.

wódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk. 
Krzysztof Bień, a także proboszcz parafii pw. 
Jana Chrzciciela w Buczku ks. Rafał Mazur-
czyk. Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli 
wszystkich jednostek OSP, którzy przywieźli 
samotne osoby z poszczególnych miejscowo-
ści gminy Buczek.

Życzenia świąteczno-noworoczne dla 
wszystkich obecnych złożyli: starosta łaski 
Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, 
wójt Bronisław Węglewski oraz pozostali go-
ście. Przy dźwiękach kolęd łamano się opłat-
kiem i składano życzenia. 

Kolacja wigilijna była szczególnie 
uroczysta, świąteczna z zachowaniem tra-
dycyjnego postu i wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych. Panie ze Stowarzy-
szenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna 
przygotowały tradycyjne, postne potrawy, 
a pięknie przyrządzone i podane wzbudzały 
zachwyt uczestników wigilii smakiem i wy-
glądem. Potrawy przygotowywane przez  
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tAKIE SPOtKANIE RAZ W ROKU

To wyjątkowa i piękna uroczystość, 
która nie zdarza się często. 100 lat życia 
to piękny wiek i tylko nielicznym dane 
jest doczekać tak zacnego jubileuszu. 
Tego niesamowitego daru doświadczyła 
Marianna Ciabiada z miejscowości 
Luciejów, która 29 grudnia 2022 r. 
obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził 
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, 
który w imieniu własnym oraz całej społecz-
ności gminy złożył najserdeczniejsze życze-
nia oraz wręczył list gratulacyjny, kwiaty 
i prezent.

Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych 
długich lat życia w gronie kochającej rodzi-
ny, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi 
niedogodnościami dnia codziennego Jubilatce 
przekazał prezes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki oraz w imieniu prezesa KRUS - Iwo-
na Kaszuba, dyrektor Biura Świadczeń, którzy 
przesłali listy gratulacyjne. 

Pani Marianna urodziła się w Luciejowie 
i całe swoje życie tu zamieszkuje. Wychowała 
dwóch synów: Stanisława i Wojciecha - który 

100. URODZINy mARIANNy CIABIADy

Nic tak nie pomaga w codzienności jak 
uśmiech i pozytywne nastawienie do 
życia. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wiele pięknych chwil umyka z naszego 
życia, bo przejmujemy się drobiazgami, 
zapominamy o życzliwości. 

Jakości naszemu życiu nadaje pasja i hob-
by. Nie jest ważne, czy jest to dzierganie na 
drutach albo zdobywanie Mount Everestu. 
Najważniejsze, by rozbudzać w sobie tę pasję 
bez ustanku. Jednak wiemy, że żadna pasja nie 
rozwinie się bez pozyskiwania nowej wiedzy 
na jej temat. A temu poszukiwaniu pomagają 
książki. 

I o tym wszystkim opowiadał gość naszej 
biblioteki – pisarz, prawnik, pasjonat terapii 
pozytywnej - Jacek Łapiński, który spotkał się 
z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. 

REFLEKSjE PO SPOtKANIU AUtORSKIm

pełnił funkcję wójta gminy Buczek w latach 
1987-2002, doczekała się również trzech wnu-
ków i pięcioro prawnucząt, których nie zabra-
kło podczas uroczystości. Recepty na długo-
wieczność nie podaje Jubilatka, ale w domu 
w którym mieszka daje się odczuć przyjazną 

atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bar-
dzo dobrą opiekę.

Ten Jubileusz to również wielka duma dla 
mieszkańców oraz władz samorządowych gmi-
ny Buczek.

panie smakowały wyśmienicie wszystkim 
gościom wieczerzy wigilijnej. 

W atmosferę zbliżających się świąt wpro-
wadziła orkiestra dęta pod dyrekcją Adama 
Kobalczyka, a także znakomita wokalistka 
Paulina Makulska w towarzystwie akompa-
niamentu w aranżacji małżonka Michała Ma-
kulskiego. W repertuarze wszystkich artystów 
znajdowały się najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki - te bardziej i mniej znane.

Wszyscy uczestnicy Wigilii zostali obda-
rowani przez wójta i kierownika GOPS pacz-
kami, które podobnie jak produkty na stół wi-
gilijny można było zakupić dzięki sponsorom 
i darczyńcom, wśród których znaleźli się: Fir-
ma Nadcom Grzegorz Głowiński, Firma „Jol-
tek” Jolanta Kowalczyk, Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Szczepan Pawlicki, Gospodarstwo 
„BRO WĘG” Dominika i Bronisława Węglew-
skich, Rofungo Marka Paluszkiewicza, „Tyluś 

Transport” Mariusz Tyluś, Gucinex Rajmund 
Krakowski i Paweł Poraniewski, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, „TOM-
-KOR” Anna i Krzysztof Tomczykowie oraz 
Autokomis Wojciech Kłos. 

Wspólne świętowanie przeciągnęło się do 
późnych godzin nocnych, a na koniec wójt 
gminy Bronisław Węglewski, dziękując go-
ściom za obecność, artystom za wspaniałą pre-
zentację słowno-muzyczną, a paniom ze Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich z Bachorzyna 
za wyśmienite posiłki, zaprosił wszystkich na 
Wigilię za rok. 

Andrzej Zieliński
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Wniosek sędziejowickiej książnicy „Zwy-
ciężył Orzeł Biały - rekonstrukcja bitwy pod 
Sędziejowicami 1863 r.” znalazł uznanie  
u oceniających i dzięki wysokiej punktacji 
sklasyfikowany został na 4. miejscu wśród zło-
żonych łącznie 586 wniosków samorządowych 
instytucji kultury i organizacji pozarządowych. 
Dofinansowanie otrzymało 130 podmiotów. 
Tym samym Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sędziejowicach na realizację projektu zwią-
zanego z obchodami 160. rocznicy bitwy pod 
Sędziejowicami otrzyma 80 tys. zł, to maksy-
malna kwota dofinansowania, o jaką można 
było się starać. 

OBCHODy 160. ROCZNICy BItWy 
POD SĘDZIEjOWICAmI Z DOtACją
Jeszcze w starym roku dobra wiadomość dotarła do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. Biuro 
Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Marysia pod kierunkiem nauczyciela historii z powodzeniem prze-
szła w listopadzie etap szkolny i wojewódzki, który odbył się w siedzibie 
delegatury kuratorium oświaty w Sieradzu 15 grudnia 2022 roku.

Sukces Marysi ma szczególny wymiar, gdyż materiał w tej edycji 
konkursu obejmuje zagadnienia ujęte w podstawie programowej dla kla-

SUKCES mARySI W KONKURSIE HIStORyCZNym
Marysia Świerczyńska, uczennica klasy Va Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, awansowała do etapu 
ponadwojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy i dzieje oręża polskiego  
w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Konkurs organizowany jest przez mazowieckiego kuratora oświaty 
w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty, pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

sy VII szkoły podstawowej, ponadto nasza historia w latach 1887-1922 
jest bardzo skomplikowana i złożona, wymaga nieprzeciętnych umiejęt-
ności, żeby ją zrozumieć.

Gratulujemy i życzymy awansu do etapu centralnego, który odbędzie 
się pod koniec maja w Warszawie podczas trzydniowej gali finałowej.

Oliwia Augustyniak, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców 1863 r. w Sędziejowicach, zdobyła II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na prezentację o Marii Konopnickiej, organizowanym przez 

OLIWIA ZNA KONOPNICKą jAK mAŁO KtO
Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK w ramach programu Promo-
cja Czytelnictwa 2022 współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ulicami Sędziejowic po raz 6. przemaszerował orszak Trzech 
Króli. Kolorowy korowód zebrał się na centralnym placu 
miejscowości i przy akompaniamencie Gminno-Strażackiej 
Orkiestry DRUH przeszedł do kościoła pw. św. Marii Magdaleny 
i św. Klemensa, gdzie trzej królowie przekazali dary dzieciątku. 

tRZEj KRÓLOWIE PO RAZ SZÓSty

- Projekt „Zwyciężył Orzeł Biały - rekon-
strukcja bitwy pod Sędziejowicami 1863 r.” 
przewiduje nie tylko samą rekonstrukcję, ale 
i inne działania oraz wydarzenia kulturalne, 
edukacyjne i rekreacyjne, o których z biegiem 
czasu będziemy szerzej informować. Dziękuję 
za pracę nad wnioskiem całemu zespołowi bi-
blioteki oraz Tomkowi Suchańskiemu z Urzę-
du Gminy Sędziejowice. Tak dobra jego ocena, 
to nasz wspólny sukces - wskazuje Wit Leśnie-
wicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sędziejowicach.

Karina Miśkiewicz 
koordynator projektu
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tRZEj KRÓLOWIE PO RAZ SZÓSty
W organizację wydarzenia zainicjowanego przez parafię, poza wspo-

mnianą orkiestrą, zaangażowali się: Gminny Ośrodek Kultury w Sędzie-
jowicach, Dzieci z Doliny Grabi, Grupa Motocyklowa „Forever Young”, 
Stowarzyszenie Sędziejowice na Plus oraz mieszkańcy i Urząd Gminy.

Święto Trzech Króli w Sędziejowicach tradycyjnie zakończyło się 
Spotkaniem Noworocznym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Sędziejowicach i PSL gminy Sędziejowice. Jak zawsze, był to 
dobry moment na podsumowanie tego, co wydarzyło się przez ostatnie 
dwanaście miesięcy, ale i złożenia noworocznych życzeń oraz zaprezen-
towania talentów artystów działających przy sędziejowickim GOK. Tym 
razem w repertuarze kolęd i pastorałek.

Fot. Ewelina Kontowska

Ogromny sukces młodych szachistów ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Sędziejowicach! Reprezentacje szkoły do lat 12 i 14 
zakwalifikowały się do zawodów rejonowych Igrzysk Dzieci oraz 
Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych.

Rozgrywki rejonowe odbyły się w grudniu 2022 r. w Wieluniu i zgro-
madziły najlepsze drużyny ze szkół podstawowych z powiatów sieradz-
kiego, wieluńskiego i łaskiego. Młodsza drużyna z Sędziejowic (rocznik 
2010-2011) wywalczyła z dużą przewagą nad rywalami I miejsce. Szkołę 
reprezentowali: Maria Świerczyńska, Kamil Jabłoński, Maciej Szczęsny, 
Łucja Lamecka oraz rezerwowy Adam Pawłowski. Zwycięska drużyna 
wygrała 4 pojedynki i tylko jeden zremisowała, kwalifikując się równo-
cześnie do zawodów wojewódzkich. Natomiast starsza drużyna z Sędzie-
jowic (rocznik 2008-2009) w składzie Jakub Kopka, Bartosz Koziróg, 
Sebastian Kośka i Julia Michalak zajęła wysokie III miejsce. 

Szkolnym opiekunem młodych szachistów z Sędziejowic jest in-
struktor szachowy Tomasz Szymański.

DOBRE WyNIKI mŁODyCH SZACHIStÓW

W Przedszkolu w Dobrej w grudniu zapanował radosny  
i świąteczny nastrój. Dzieci z grupy Pszczółki zaprosiły swoich 
Rodziców na uroczyste spotkanie wigilijne. Świąteczna atmosfera 
udzieliła się wszystkim. Po części artystycznej rodzice wraz 
z dziećmi wzięli udział we wspólnym kolędowaniu. W grupie 
młodszej Kropki odbyły się świąteczne warsztaty makramy, na 
których dzieci wspólnie z rodzicami zrobiły Mikołaja ze sznurka.

Ponadto do Przedszkola w Dobrej dotarła nagroda, którą przedszko-
le zdobyło w ramach wojewódzkiego konkursu dla szkół i przedszkoli 
„Ogródek edukacyjny”, organizowanego przez GMSynergy na zlecenie 
gospodarzy województwa łódzkiego w ramach projektu „Województwo 
Łódzkie Ogrodem Polski”. Inicjatorem konkursu był Grzegorz Schreiber 
- marszałek województwa łódzkiego. Nagroda w konkursie – piękne do-
nice z roślinami już ozdobiły teren przed przedszkolem.

RADOSNy CZAS W DOBREj

Sobiepany w gminie Sędziejowice stały się małą stolicą 
ekstremalnych aktywności zimowych. A to za sprawą grupy 
Morsy-Pany, która organizuje spotkania w zimnej wodzie. Tym 
razem Morsy-Pany poszły jednak o krok dalej, organizując 
pierwszy Bieg Morsa.

Do biegu zgłosiło się 50 osób. Warunki, jak na początek stycznia, 
były stosunkowo łagodne, dlatego biegacze po osiągnięciu mety zdecy-
dowali się jeszcze na ochłodzenie w nurtach Grabi. Wydarzeniem towa-
rzyszącym była Akademia Morsowania z Piotrem Marczewskim, rekor-
dzistą w morsowaniu, który w lutym wybiera się zdobyć Biegun Połu-
dniowy.

Dodatkowo na miejscu obecna była ekipa Medyk Rescue Team - gru-
pa medyczna zajmująca się hipotermią i ratownictwem z tym związa-
nym, która udzielała rad dotyczących zagrożenia hipotermią.

Fot. Ewelina Kontowska

jAK BIEGAją mORSy?
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Co roku jest to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają 
uczniowie uczęszczający do szkół z gminy Widawa, których średnia na 
świadectwie wynosi 5,0 i powyżej, otrzymują wzorowe zachowanie, ale 
również chętnie uczestniczą w konkursach szkolnych i innych działa-
niach z zakresu szerzenia kultury, promocji gminy i sportu.

Stypendia za rok szkolny 2021/2022 otrzymało łącznie 55 uczniów. 
W Zespole Szkół w Widawie do otrzymania stypendium zakwalifikowa-
ło się 36 uczniów, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu 
- 17 uczniów, natomiast w Społecznej Szkole Podstawowej w Restarze-
wie 2 uczniów.

Przed uzdolnionymi kolegami i koleżankami w programie arty-
stycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Chociwiu. 

StyPENDIA DLA NAjZDOLNIEjSZyCH
8 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie wójt gminy Widawa - 
Michał Włodarczyk wręczył uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół z gminy 
stypendia oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

tERmOmODERNIZACjA BUDyNKU WIEjSKIEGO W ZBOROWIE

Wójt gminy Widawa w dniu 29 listopada 2022 roku podpisał 
umowę z województwem łódzkim na realizację projektu pt. „Mali 
mieszkańcy gminy Widawa pod opieką niani” RPLD.10.01.00-
IŻ.00-10-002/22, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 - X 
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Działanie: 01-X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach Regionalnego 
Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest utrzymanie aktywności zawodowej  
21 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, za-
mieszkałych, uczących się lub pracujących w gminie Widawa, poprzez 

P O D  O P I E K ą  N I A N I zapewnienie opieki niań dla 21 dzieci do lat 3 w gminie Widawa w okre-
sie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Uczestnikami projektu są osoby pra-
cujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. rodzice dzie-
ci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 W projekcie przewidziano zwrot uczestnikom faktycznie poniesio-
nych przez nich kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w for-
mie:
- opieki nad dzieckiem, sprawowanej przez nianię na podstawie umowy 
uaktywniającej
- badań niań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymała gmina Widawa na 
realizację projektu, wynosi 464.992,50 zł.

W okresie 9.01.2023 r. - 18.01.2023 r. odbywała się rekrutacja uzu-
pełniająca. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

KGW przygotowało przepyszny poczęstunek wigilijny. Podczas 
spotkania podsumowano realizację inwestycji - ,,Termomodernizacja 
budynku wiejskiego w Zborowie” w ramach przyznanego grantu z Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi „Infrastruktura sołecka na plus”. Gmi-
na Widawa wraz z sołtysem Elżbietą Stępień złożyła stosowny wniosek 

18 grudnia br. odbyła się uroczystość wigilijna w Zborowie, 
zorganizowana przez KGW oraz sołectwo Zborów. Tradycyjnie 
rozpoczęto spotkanie od modlitwy i życzeń przy wspólnym 
opłatku. 

do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i otrzymała na powyższą inwe-
stycję dofinansowanie w kwocie 100.000 złotych. Gmina dołożyła ok. 
40.000 złotych i udało się odnowić budynek świetlicy za łączną sumę 
140.000 złotych. Ściany zostały docieplone styropianem o grubości  
20 centymetrów, wymienione zostały 3 drzwi wejściowe, zamontowane 
zostało nowe odgromienie, orynnowanie budynku oraz dwa klmatyzato-
ry. Świetlica wygląda przepięknie, jest funkcjonalna i posiada teraz ener-
gooszczędne ogrzewanie. 

W uroczystości udział wzięli: poseł Krzysztof Ciebiada, wicestaro-
sta łaski Teresa Wesołowska, radny powiatu łaskiego Mateusz Barwaśny,  
ks. Jarosław Leśniak i ks. Łukasz Kaczmarek.
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W gronie zaproszonych gości oraz uczestników i pracowników 
Ośrodka wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem, a także złożyliśmy sobie 
życzenia świąteczne oraz noworoczne. Na wigilijnym stole nie zabrakło 
pysznych, tradycyjnych potraw. Wigilię w Ośrodku uświetniły jasełka 
przygotowane przez grupę teatralną „Dąb”, a także wspólne kolędowanie 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Kaźmierczak
kierownik ŚDS

UROCZyStE SPOtKANIE W ŚDS

W święto Trzech Króli, 6 stycznia br., w kościele parafialnym 
w Widawie odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek pn. 
„Widawskie Kolędowanie”. Organizatorami wydarzenia byli: 
wójt gminy Widawa, przewodniczący Rady Gminy Widawa, 
proboszcz parafii Widawa oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Widawie. W prawie 1,5-godzinnym kolędowaniu udział wzięło 
około 40 uczestników - dzieci, młodzieży oraz zespół „Gamma”. 
Dzieci z zespołu „Wesołe Nutki” z właściwym sobie wdziękiem 
wyśpiewały trzy kolędy, przygotowane pod kierunkiem 
opiekunek - Urszuli Skrzypek i Elżbiety Herman. Następnie swój 
kunszt wokalny zaprezentowały dzieci i młodzież przygotowane 
w GOK przez Blandynę Ciszewską.

Uczestnicy oprócz gromkich braw od licznie zgromadzonej publicz-
ności, otrzymali słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Przegląd 

WIDAWSKIE KOLĘDOWANIE

kolęd nawiązuje do pięknej tradycji, kiedy to ludzie zbierali się w do-
mach, by w długi zimowe wieczory wspólnie śpiewać kolędy. Wszystko 
to sprzyja nie tylko promocji twórczości dzieci i młodzieży, ale również 
integracji lokalnego środowiska.

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek położonych w miejscowości Widawa, w gminie Widawa.

Z treścią planu, uzasadnieniem oraz podsumowaniem można się za-
poznać w Urzędzie Gminy w Widawie oraz na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Widawa.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

O G Ł O S Z E N I E

14 grudnia w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej 
zorganizowano uroczystą Wigilię. 
Jak co roku na uroczystość przybyło 
wielu gości, m.in. wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Widawa Sławomir 
Stępnik, proboszcz parafii Widawa 
Jarosław Leśniak oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Widawie Agnieszka 
Leopolska. 



SESJE - Rada Miejska w Łasku obrado-
wać będzie 30 bm. na sesji nadzwyczajnej, 
podczas której dokonane zostaną zmiany w bu-
dżecie w związku z rozdysponowywaniem do-
datku węglowego.

Rada Powiatu obradowała 26 bm., po-
dejmując uchwały m.in. dotyczące Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028, 
zmian w budżecie na bieżący rok, a także 
utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Spe-
cjalnego, wchodzącego w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku, 
ul. Mickiewicza 6. Radni zapoznali się także ze 
sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku za 2022 rok, podjęli także decyzje do-
tyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w bieżącym roku.

SyLWESTER FLORCZAK nominowa-
ny został do tytułu „Osobowość roku 2022” 
w kategorii „Działalność społeczna i charyta-
tywna”, w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” 
i „Ekspresu Ilustrowanego”.

INFLACJA pożera nasze dochody i sprzy-
ja obniżaniu poziomu życia. Niestety wzrost 
cen w odczuciu wielu mieszkańców przekracza 
poziom inflacji podawany przez GUS. Drama-
tycznie wyglądają podwyżki opłat za ciepło!

AZBEST – w tym roku gmina Łask ubie-
gać się będzie po raz kolejny o dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu 
usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawie-
rających azbest. Nabór wniosków trwa od 20 
stycznia do 17 lutego br. O dofinansowaniu de-
cyduje kolejność złożonych wniosków.

LO W KOLUMNIE  wśród najlepszych 
tego typu szkół w kraju - uzyskało tytuł „Brą-
zowej Szkoły 2023” w rankingu Perspektyw. 
Sukces jest efektem dobrej współpracy nauczy-
cieli z uczniami i samorządem.

POLICJANCI z grupy SPEED, działają-
cy m.in. na drodze ekspresowej S-8 w rejonie 
Łasku, ujawnili w ubiegłym roku prawie 45,5 
tys. wykroczeń, w tym prawie 33 tys. przekro-
czeń dopuszczalnej szybkości, zatrzymali 2120 
dowodów rejestracyjnych i ujęli prawie 300 
przestępców drogowych, zatrzymali blisko 800 
praw jazdy. Bilans raczej przerażający!

AURA w styczniu znów zaowocowała 
anomaliami i temperaturami dochodzącymi 
w pierwszej połowie miesiąca do 20 st. Cel-
sjusza oraz budzeniem się przyrody do życia. 
Później pojawiły się niższe temperatury i opa-
dy śniegu. Na biały puch czekały szczególnie 
dzieci korzystające z zimowych ferii.

ROWERZySTA bez wyobraźni - 65-let-
niego  mieszkańca pow. łaskiego zatrzymali 
policjanci na drodze ekspresowej S-8, po której 
nie miał prawa się poruszać. Wiózł bańkę  mle-
ka i miał… 1 promil alkoholu w organizmie. 
Ukarany został przez policjantów mandatem 
wysokości 2750 zł.
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Produkcja kwasu oparta jest na ekologicz-
nych składnikach wykorzystywanych w pro-
cesie fermentacji według receptur o wielowie-
kowym rodowodzie. Kwas chlebowy został 
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. Firma EKO-NATURA wykorzystuje wy-
łącznie naturalne, najwyższej jakości składniki. 
Marka buduje swoją pozycję na rynku poprzez 
uczestnictwo w licznych imprezach targowych 
w Polsce i za granicą. Firma posiada na swoim 
koncie wiele wyróżnień i jest zdobywcą sze-
regu nagród, m.in.: „Perła 2022” za produkt 
regionalny, zdobyty trzykrotnie „Tygiel Sma-
ków” oraz „Drzewko Życia”. 

W kategorii usługi nagrodą burmistrza  
wyróżniono COLUMNA MEDICA 

Sp. z o.o. sp.k. 
COLUMNA MEDICA to powstała w 2012 

roku nowoczesna klinika rehabilitacji połączo-
na z 4-gwiazdkowym hotelem oraz strefą Me-
dical SPA & Wellness. Inspiracją właścicieli do 
stworzenia miejsca, gdzie w otoczeniu miłej dla 
ducha przyrody można korzystać z rehabilita-
cji lub kuracji pielęgnacyjnych, były uznane na 
całym świecie szwajcarskie i niemieckie klini-
ki. Położona w dzielnicy Kolumna klinika za-
pewnia regenerację kompletną: od rehabilitacji 
i konsultacji lekarskich po odchudzanie, relaks, 

FINAŁ OBCHODÓW GODNy 600-LEtNIEGO ŁASKU
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Informujemy, że ze względów oszczędno-
ściowych zmniejszamy objętość „Panoramy”, 
jednocześnie przepraszamy, że z łamów cza-
sowo znikają lubiane cykle i artykuły. Mamy 
nadzieję, że nadejdą lepsze czasy i powrócimy  
do dawnej objętości.

Redakcja

DRODZy 
CZytELNICy

WyPADEK W KARSZEWIE
W dniu 12 stycznia br. -  kierujący samocho-
dem marki Opel Meriva 29-letni mieszkaniec 
powiatu łaskiego, nie ustępując pierwszeństwa 
podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowa-
nej, doprowadził do uderzenia w naczepę po-
jazdu ciężarowego kierowanego przez 48-let-
niego mieszkańca powiatu pajęczańskiego. 
Kierowca samochodu osobowego zginął na 
miejscu.

kosmetologię i medycynę estetyczną. Colum-
na Medica specjalizuje się w bezinwazyjnym 
leczeniu kręgosłupa, ortopedycznej terapii ma-
nualnej oraz rehabilitacji neurologicznej i jest 
oficjalnym Partnerem Medycznym oraz Ośrod-
kiem Leczenia Urazów Sportowych Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Firma zatrudnia aktu-
alnie 98 osób. Klinika współpracuje z „Fundacją 
Pomaganie jest fajne”, Lokalną Grupą Działania 
„Dolina Rzeki Grabi” i wspiera wydarzenia lo-
kalne, jak np.: „Pociąg do Kolumny”. 

Columna Medica jest laureatem nagród: 
„Perła Turystyki 2017”, Przyjaciel Powiatu Ła-
skiego 2018” oraz specjalnego wyróżnienia Go 
Active Show 2019 - promującego trend Well-
ness w Polsce. Klinice przyświeca jasno zdefi-
niowany cel: „kompleksowa opieka nad zdro-
wiem i komfortem gości w otoczeniu eleganc-
kich wnętrz i niepowtarzalnej aury niemal stu-
letnich drzew iglastych”. - Jesteśmy dumni, że 
w gminie Łask mamy miejsce na światowym 
poziomie, które przyczynia się do rozwoju 
i promocji regionu stwierdziła B. Mielczarek.

Dla uświetnienia finału obchodów odbył 
się koncert wszechstronnego akordeonisty ro-
dem z Łasku Michała Gajdy, któremu towarzy-
szyła śpiewaczka Maria Antkowiak oraz perku-
sista Mirosław Kamiński.

(P)
Fotoreportaż na str. 16

Ptasia grypa wyjątkowo zjadliwa - niestety 
wraca ze zdwojoną siłą. Na mocy rozporządze-
nia wojewody łódzkiego za obszar zapowie-
trzony wysoce zjadliwą grypą ptaków  uznano 
w powiecie łaskim gminę Sędziejowice (Bilew, 
Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Prusz-
ków, Przymiłów, Rososza, Wola Marzeńska 
i Wrzesiny), a także gminę Łask (Bałucz, Ko-
lonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, 
Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup 
Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Się-
ganów, Wola Bałucka i Zielęcice).

Zaleca się stosowanie rygorystycznych za-
sad bioasekuracji. Ptasia grypa nie stanowi za-
grożenia dla ludzi, wystarczy gotować mięso 
drobiowe i jajka w temperaturze powyżej 700 C.

PtASIA GRyPA 
POWRÓCIŁA...

NOWy SAmOCHÓD 
DLA POLICjI
Dzięki wszystkim samorządom powiatu ła-
skiego, m.in. Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Miejskiego w Łasku, KPP w Łasku otrzymała 
nowy samochód marki KIA Sportage, z nowym 
wzorem oznakowania wzbogaconym o żółty 
fluorescencyjny pas poprawiający widoczność 
pojazdu na drodze.
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Występowała w kabarecie „Słuchajcie”, 
z którym zdobyła dużą popularność i liczne 
nagrody. W 2006 roku zaczęła występować 
w programie „HBO na stojaka”. Później wspól-
nie z Abelardem Gizą i Kacprem Rucińskim 
utworzyła grupę „Stand–up Bez Cenzury”. Od 
tego czasu artystka ma za sobą wiele udanych 
przedsięwzięć artystycznych (założenie grupy 
improwizacyjnej Siedem Razy Jeden, własny 
kanał YouTube, własna scena stand-upowa).

Katarzyna Piasecka z powodzeniem jeź-
dzi też po całej Polsce z solowymi programa-
mi. Do ŁDK przyjechała z programem „Moje 
Tabu”, bezpośrednią, bezkompromisową i za-
bawną historią. Gospodarzem sceny był, jak 
zwykle, niezawodny Adam Gajda.

Michał Jędrasik

KAtARZyNA PIASECKA „mOjE tABU”
Z uśmiechem zakończyliśmy sezon kulturalny w ŁDK. 20 grudnia na zakończenie sezonu 
artystycznego wystąpiła Katarzyna Piasecka. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
i uznanych artystek jeżeli chodzi o stand-up.

Tym razem ferie zimo-
we w województwie 
łódzkim przypadły na 
okres od 16 do 29 stycz-
nia. I choć śnieżny puch 
możemy oglądać w tym 
roku jedynie na połu-
dniu Polski, nie oznacza 
to, że dwutygodniowa 
przerwa w nauce upły-
nie pod znakiem nudy. 
Wszyscy ci, którzy spę-
dzą ten czas w Łasku, 
nie będą narzekać na 
brak atrakcji. Ciekawe 
programy przygotowa-
ły Biblioteka Publiczna, Łaski Dom Kultu-
ry oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. 
A w nich m.in. konkursy, zabawy, warsztaty 
dla dzieci i młodzieży. Na miejską pływalnię 

FER IE W ŁASKU
Od wielu lat istnieje w ŁDK tradycja wy-
stawiania widowisk bożonarodzeniowych. 
Po przerwie spowodowanej pandemią 
wróciliśmy do tego cyklicznego wydarze-
nia. 21 grudnia w sali widowiskowej odby-
ła się premiera spektaklu „Dokąd powę-
drowała magia?”.

D O K ą D 
POWĘDROWAŁA 
m A G I A ?

Reżyserem spektaklu oraz autorką scena-
riusza jest Marta Hołyńska, która w ŁDK pro-
wadzi dwie grupy teatralne. Uczestniczki star-
szej grupy (13-16 lat) wcieliły się w role śnie-
żynek poszukujących odpowiedzi na tytułowe 
pytanie. Odegrały również role dorosłych, 
którzy zatracili się w pędzie życia codzien-
nego. Uczestniczki młodszej grupy (8-12 lat) 
szykując na scenie wigilijną wieczerzę próbo-
wały pokazać dlaczego tak ważne jest wspólne 
spędzanie świątecznego okresu. Zgodnie z in-
tencją autorka swoim przedstawieniem (oprócz 
tematyki świątecznej) chciała zwrócić uwagę 
na problem samotności w dzisiejszym świecie. 
W tym szczególnym okresie musimy pamiętać 
o osobach starszych i samotnych. Skupić się na 
drugim człowieku.

W przedstawieniu wzięły udział dzieci 
i młodzież, m.in. z pracowni tanecznej „Elfiki” 
pod kierunkiem Edyty Jakubczak, zespół tańca 
współczesnego „Wena”, który prowadzi od lat 
Joanna Juźwin oraz wieloletnia uczestniczka 
zajęć Jagoda Juźwin. 

O oprawę wokalno-muzyczną przedstawie-
nia zadbała pracownia wokalna „Spółka z o.o.” 
pod kierownictwem Michała Makulskiego. 
Gościnnie w spektaklu wystąpili pracownicy 
działu merytorycznego oraz pan Marek Wró-
bel, wieloletni pracownik ŁDK.

Spektakl cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem, 21 grudnia sala widowiskowa 
wypełniona była po brzegi.

Michał Jędrasik

powrócił zeszłoroczny przebój, czyli wodny 
tor z przeszkodami. Ponadto w Łasku pojawiło 
się kryte lodowisko, które czeka na łyżwiarzy 
przy markecie „Mrówka” (ul. Objazdowa 8B). 

Dzięki współpracy samorządu 
i PSB „Mrówka” w okresie 
ferii uczniowie szkół podsta-
wowych (publicznych i nie-
publicznych) z gminy Łask 
wchodzą na lodowisko za dar-
mo. Należy mieć przy sobie 
legitymację szkolną. Koszt 
wypożyczenia łyżew to tylko 
5 zł. Lodowisko czynne od po-
niedziałku do piątku w godz. 
9-21.

Atrakcje dla dzieci i mło-
dzieży dofinansowano z bu-
dżetu gminy Łask. 

MJ
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