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W niedzielę 14 grudnia br. na Placu 11 Listopada w Ła-
sku odbędzie się Kiermasz Świąteczny. W godzinach od 10 do 
14 na płycie rynku pojawią się różnorodne stoiska handlowe. 
Obok Pomnika Niepodległości stanie piękna, żywa choinka, 
którą w dniu kiermaszu będziemy wspólnie ubierać w świą-
teczne dekoracje.

Gorąco zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kier-
masz prosimy o kontakt pod numerem 43 676-83-58.<

MJ

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY

Zakończył się odbiór techniczny wyremontowanej drogi 
w Orchowie. Była to niezwykle potrzebna i długo wycze-
kiwana inwestycja. Droga gminna przeszła ogromną meta-
morfozę i zyskała nową jakość.

W ramach  inwestycji wykonano m.in.: nawierzchnię  jezdni z be-
tonu asfaltowego, zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z ogrodze-
niem, ściek uliczny, drenaż, wjazdy i chodniki z kostki betonowej oraz 
oznakowanie poziome i pionowe.

Orchów ma nOwą drOgę

16 listopada poszliśmy do urn, by wybrać radnych do rad gminnych, 
miejskich i powiatowych, a także do sejmików wojewódzkich. Oto 
kilka migawek z wyborów w Łasku.<

Listopadowe wybory

Przypomnijmy, że realizację inwestycji wartości 1349425 zł rozpo-
częto w lipcu br. Wykonawcą robót była firma Skanska S.A. Zadanie 
dofinansowano  ze  środków budżetu  państwa w  ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.<

MJ
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11  Listopada  świętowano w  całym  kraju. 
Łaskowianie  tłumnie zebrali się w kolegiacie, 
gdzie  ks.  kan.  ppłk  Krzysztof  Majsterek  od-

96 lat temu

Polska odzyskała
niepodległość

To jedno z najważniejszych dla naszego narodu rocznicowych 
wydarzeń. 11 listopada minęło 96 lat od momentu odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W tym roku minęło także 25 lat od zwycięstwa 
obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Ojczyzna jest 
dziś niepodległa i prawdziwie wolna. 

prawił  mszę  w  intencji  Ojczyzny.  Następnie 
przy akompaniamencie orkiestry dętej z ŁDK 
przemaszerowano na łaski rynek, gdzie odby-

ły  się  dalsze  punkty  obchodów  Narodowego 
Święta  Niepodległości.  W  asyście  kompanii 
honorowej  nastąpiło  podniesienie  flagi  pań-
stwowej na maszt i odegranie hymnu państwo-
wego. Odczytano także apel pamięci i oddano 
salwę  honorową.  Głos  zabrał  burmistrz  Ła-
sku Gabriel  Szkudlarek  i  senator  RP Andrzej 
Owczarek. Dużo mówiono  o  historii,  bohate-
rach, ale przede wszystkim o tożsamości naro-
dowej i polskiej racji stanu, która przecież nie 
nosi  jedynych  słusznych  barw  politycznych. 
Polska  jest wartością najwyższą  i choć często 
się  różnimy,  to  nie  powinniśmy  się  nienawi-
dzić. Własne  terytorium,  język,  tradycja,  wa-
luta  i wojsko  - wszystko  to  daje  nam  poczu-
cie  tożsamości  i względnego  bezpieczeństwa, 
które jednak nie zostało nam dane na zawsze. 
Odczuwamy to szczególnie mocno, patrząc na 
wschód w kierunku Ukrainy, której naród musi 
walczyć o wszystko to, co dziś dla nas jest co-
dziennością. 

 Podczas uroczystości kwiaty pod pomni-
kiem  złożyły  organizacje  kombatanckie,  se-
nator RP, władze samorządowe, służby mun-
durowe,  delegacje  szkół  oraz  związki  i  in-
stytucje z  terenu gminy Łask. Zwieńczeniem 
uroczystości była defilada, podczas której za-
prezentowały  się  przybyłe  na  tę  okoliczność 
oddziały. 

Tego dnia w ŁDK wystawiono dwa spek-
takle: „Czerwone maki” w 70. rocznicę bitwy 
pod Monte Cassino w wykonaniu grupy teatral-
nej  Pospolite  Ruszenie  ŁDK,  oraz  „Wolność, 
kocham  i  rozumiem”  podopiecznych  Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Łasku. Główna sala 
domu kultury pękała w szwach.<

Michał Janiszewski

 Pani

ALEKSANDRZE 
OLEJNICZAK

 
 Inspektorowi Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji
  Urzędu Miejskiego w Łasku 

 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

 z powodu śmierci

OJCA 

 składają
 Burmistrz Łasku 

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

 Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 18 listopada 2014 roku

zmarł

RYSZARD KUBIAK
dr nauk medycznych

poeta

wyrazy współczucia Rodzinie 

i Przyjaciołom składają

 Burmistrz Łasku 

  oraz Przewodniczący i Radni 

 Rady Miejskiej w Łasku

Pani

M A Ł G O R Z A C I E
J A G N I ń S K I E J

 
Radcy Prawnemu

Starostwa Powiatowego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

M A M Y

składają
Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łasku

30 bm., niedziela - nie siedź w domu

WYBIERZ BURMISTRZA ŁASKU
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ZNóW UNIJNA KASA

3  dni  temu  podpisaliśmy  umowę  na  dofi-
nansowanie budowy kanalizacji we Wronowi-
cach. W ramach tego zadania wykonany zosta-
nie kanał grawitacyjny o długości 1802 m oraz 
rurociąg  tłoczny  - 1725 m., a  także przepom-
pownia ścieków i 43 przykanaliki. Kwota dofi-

Gorący wyborczy okres sprawia, że ujawniają się często nie tylko złe emocje, ale wiele 
świadomie podawanych nieprawdziwych informacji, w szczególności dotyczących 
zadłużenia gminy. Dlatego poprosiłem Panią Skarbnik, aby szczegółowo przedstawiła 
zadłużenie gminy Łask. Jeżeli ktoś twierdzi, że mamy ukryte, niewykazywane zadłużenie 
– kłamie. Przypomnę – gdy obejmowałem funkcję burmistrza zadłużenie wynosiło 42,4 %, 
na koniec obecnego roku wyniesie – 25,9 %. Najpierw jednak kolejne dobre wiadomości.

Oświadczenie
Informuję, że zadłużenie gminy Łask na dzień 14.11.2014 roku 
wynosi 19.160.707,32 zł i składa się z następujących zobowiązań:

1. Kredyt w Banku PKO – 1.000.000,00 zł 
2. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.800.000,00 zł
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym – 2.600.000,00 zł
4. Kredyt w LBS – 1.000.000,00 zł
5. Obligacje - 7.800.000,00 zł
6. Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 632.245,32 zł
7. Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie – 328.462,00 zł
Razem: 19.160.707,32 zł

Zadłużenie to stanowi 26,22% planowanych dochodów gminy na 
rok 2014.

W związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w wyso-
kości 221.712,90 zł, zadłużenie gminy Łask na koniec 2014 roku będzie 
jeszcze  zmniejszone o  powyższą kwotę  i wyniesie 18.938.994,42 zł, 
czyli 25,92% planowanych dochodów.

nansowania – 1 235 145 zł. Termin wykonania 
-  do  30  czerwca  2015  r. Termin  ten  zapewne 
zostanie skrócony.

Ponadto otrzymujemy 2 263 507 zł na in-
formatyzację  Urzędu  Miejskiego  i  jednostek 
podległych. Szczególnie dobra informacja, bo-
wiem  zabezpieczając  udział  własny  na  wiele 
prowadzonych  inwestycji  ciągle  odkładałem 

wymianę sprzętu  informatycznego, który nam 
się  bardzo  postarzał. Dalej  odkładać  było  nie 
sposób, bo dobra komunikacja elektroniczna to 
dziś podstawa. No i znów wykonamy tę ważną 
i konieczną inwestycję tylko w niewielkiej czę-
ści z pieniędzy własnych.<
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Gabriel Szkudlarek

Oświadczam, że gmina Łask nie posiada innych zobowiązań.
Wszystkie tytuły dłużne są uwzględnione w długu gminy i są ujęte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2014 -2023. 
Zadłużenie gminy w każdej uchwale dotyczącej Wieloletniej Pro-

gnozy  Finansowej  Gminy  Łask  pokazywane  jest  w  załączniku  nr  1 
do  powyższej  uchwały w wierszu  nr  6. Ostatnia  uchwała w  sprawie 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Łask  na  lata  2014–2023 
została  uchwalona  przez  Radę  Miejską  w  Łasku  z  dniu  7.11.2014 
roku (nr LXII/591/14). Wszystkie uchwały publikowane są na stronie  
www.bip.lask.pl. Zachęcam Państwa do sprawdzenia i osobistego za-
poznania się z powyższymi informacjami odnośnie zadłużenia gminy.

Ponadto informuję, że każda uchwała dotycząca budżetu, zmiany 
budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany przesyłana 
jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która prowadzi nad-
zór nad gminami. Przedstawione uchwały są przez RIO szczegółowo 
analizowane i w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych lub 
ich niezgodności zostałyby przez organ nadzoru uchylone.<

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Łask, 2014-11-14

W 4 lata po beatyfikacji ks. Jerzego dotar-
ły do nas 2 radosne wiadomości. Pierwsza to, 
że bł. ks. Jerzy został patronem „Solidarności”. 
Decyzję  podjęła  Kongregacja  Kultu  Bożego 
i  Dyscypliny  Sakramentów,  z  upoważnienia 
papieża Franciszka na wniosek „Solidarności” 
złożony za pośrednictwem Episkopatu Polski. 
Dekret  odczytał  arcybiskup  Sławoj  Leszek 
Głudź podczas mszy św. w bazylice św. Brygi-
dy w Gdańsku w 34 rocznicę podpisania Poro-
zumień Sierpniowych 31 sierpnia 2014 r. Od-
tąd  kapelan  „Solidarności”  jest  jej  patronem. 
Druga  radosna wiadomość  to,  że 20 września 
2014 r. rozpoczął sie proces kanonizacyjny bł. 
ks.  Jerzego.  Stało  się  to  możliwe  dzięki  cu-

downemu  uzdrowieniu  we  Francji. Wezwany 
kapłan  do  chorego  od  wielu  lat  na  białaczkę 
56-letniego  Francuza  będącego  już  w  stanie 
agonalnym  udzielił  mu  sakramentu  chorych, 
następnie  wyjął  obrazek  błogosławionego  ks. 
Jerzego Popiełuszki  i modlił  się  nad  chorym, 
który  był  nieprzytomny. Gdy  kapłan  odszedł, 
chory  otworzył  oczy,  odzyskał  przytomność 
i zdrowie, a obecną przy nim żonę zapytał: „Co 
się stało?”. 

Męczeńska  śmierć  ks.  Jerzego  nie  może 
być  tylko  rocznicowym  wspomnieniem.  Ona 
niech będzie potężnym wołaniem, przebudze-
niem i zobowiązaniem.< 

NSZZ Solidarność Ziemi Łaskiej

30. rocznica śmierci
bł. ks. J. PoPiełuszki
Mija już 30 lat od męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Od 25 lat żyjemy 
w wolnej Polsce, a prawdziwi zleceniodawcy tego potwornego morderstwa są ciągle 
nieznani. Prokurator Andrzej Witkowski, dwukrotnie odsuwany od śledztwa dotyczącego 
zabójstwa ks. Jerzego, powiedział: „Nie wiem, jak przebiegało morderstwo, ale wiem, że 
zabili Go nie ci, nie wtedy i nie w ten sposób, jak przedstawił to proces toruński”. Ufamy, 
że prawda w końcu ujrzy światło dzienne i winni zostaną osądzeni i ukarani. 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Łasku w okresie od 20 do 24 
października br., z udziałem wolontariu-
szy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z Łasku, przeprowadził „Kam-
panię Walki z Głodem”. 

Celem wspomnianej akcji było pozyskanie 
artykułów  spożywczych  i  funduszy  na  przy-
gotowanie  paczek  żywnościowych  dla  dzieci 
z  najbiedniejszych  rodzin.  Mieszkańcy  Łasku 
okazali się życzliwi na potrzeby biednych ludzi, 
bowiem udało nam się pozyskać artykuły spo-
żywcze i środki na kwotę 2.389,89 złotych. 

Oddział  Rejonowy  Polskiego  Czerwonego 
Krzyża w Łasku przygotował 71 paczek żywno-
ściowych, które  trafiły do 5 szkół. Zarząd Od-
działu Rejonowego Czerwonego Krzyża w Ła-
sku serdecznie dziękuje ludziom dobrej woli za 
wsparcie naszej akcji.< 

Aneta Grudzińska 
prezes rejonowy PCK

Pomogli 
najbiedniejszym
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ZIMA – co prawda ta kalendarzowa przyjdzie 
w grudniu, ale zwykle o tej porze roku bywa-
ło  chłodniej,  tymczasem  listopad  upływa  pod 
znakiem  stosunkowo  ładnej  pogody.  Czy  to 
oznacza,  że  tegoroczna  zima będzie  łagodna? 
Oby tak było, bo wtedy mniej wydamy pienię-
dzy na ogrzewanie domów i odśnieżanie ulic.
PROF. MAREK KOTER  –  wywodzący  się 
z Łasku naukowiec wygłosił w muzeum odczyt 
poświęcony  początkom  rozwoju  urbanistycz-
nego grodu nad Grabią. Choć początki miasta 
nie są jasne i klarowne, wiele spostrzeżeń i tez 
profesora zasługuje na uwagę. Do tego tematu 
wrócimy na łamach „Panoramy”. 
SZPITAL – wykonano remont dachu budynku 
głównego  łaskiego  szpitala. To kolejny dobry 
sygnał płynący z tej placówki.
KADECI z Ostrowa złożyli przysięgę – ponad 
40 młodych uczniów liceum ogólnokształcące-
go, którzy niedawno  rozpoczęli naukę,  ślubo-
wało  na  sztandar  szkoły,  deklarując wierność 
ojczyźnie i patriotycznym ideałom. Uczniowie 
zdobywają wiedzę o służbach mundurowych. 
MARSZ CHARYTATYWNY z udziałem 700 
osób – po hasłem „Nie siedź w domu, jeśli mo-
żesz  pomóc  komuś”,  dedykowany  kolarzowi 
poszkodowanemu  w  wypadku,  zasilił  konto 
sportowca kwotą 16 tys. zł. Łącznie  już –  jak 
poinformował  Andrzej  Syska,  prezes  Stowa-
rzyszenia Akcja dla Kolarstwa, zebrano ponad 
22 tys. zł.
RAFAŁ ORLEWSKI - pisarz i poeta wywo-
dzący  się  z  ziemi  łaskiej,  mieszkający  od  lat 
w  Piotrkowie  Trybunalskim,  wydał  drukiem 
kolejny tomik z wierszami swoimi i przyjaciół. 
Tomik nosi tytuł „Kwiaty i znicze”.
BIESIADA  „Pod  Złotym  Liściem”  w  ŁDK 
–  Grand  Prix  zdobył  Zespół  „Gałkowianie” 
z MOK w Koluszkach, w kategorii  zespołów 
wokalnych  najwyżej  oceniono  „Trebacze-
wian” oraz  chór  „Radość Życia”  z Piotrkowa 
Trybunalskiego, w kategorii zespołów  teatral-
nych wśród  laureatów  znalazł  się  łaski  kaba-
ret  „Rydz”.  „Chór  „Echo  leśnie”  z  Kolumny 
otrzymał wyróżnienie, podobnie jak „Bogoria” 
z Buczku. 
ALKOHOL za kierownicą - mimo apeli i tra-
gicznych  zdarzeń,  znów  odnotowujemy  głu-
potę i brak wyobraźni. Jadąc z Sędziejowic do 
Luciejowa 36-letni kierowca z powiatu bełcha-
towskiego nie opanował pojazdu  i  znalazł  się 
w rowie. Jak się okazało, we krwi miał ponad 
2 promile alkoholu, a ponadto obowiązywał go 
aktualny zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Trafił do policyjnego aresztu. Grozi 
mu pozbawienie wolności do lat 3.
KOSZTOWNY  brak  wyobraźni  -  niedaw-
no w  centrum Łasku,  na  Placu  11 Listopada 
dwaj kierowcy urządzili sobie wyścigi. Kon-
sekwencja  braku  wyobraźni  była  kosztow-
na  -  jeden  z  pojazdów  uderzył  w  drzewo, 
a  to  uszkodziło  pobliski  budynek.  Pasażerka 
jednego  z  pojazdów  doznała  wstrząśnienia 
mózgu  i  uszkodzenia  kręgosłupa.  To  nie  je-
dyny  przypadek  popisów  w  centrum  miasta 
- w  okresie  lata  byliśmy  świadkami  „wyści-
gów” motocyklistów.< 

Zacznijmy od wyborów burmistrza Łasku 
i  wójtów  gmin  powiatu.  W  Łasku  pierwszą 
turę wygrał dotychczasowy burmistrz Gabriel 
Szkudlarek, na którego głosowały 3182 osoby 
(31,10 proc.). W niedzielę 30 bm. zmierzy się 
on z Teresą Wesołowską, która w pierwszej tu-
rze uzyskała 1842 głosy (18 proc.). Ostateczne 
wyniki  drugiej  tury  poznamy po  30  listopada 
br.

W  Buczku,  gdzie  dotychczasowy  wójt 
Bronisław Węglewski nie miał kontrkandyda-
ta,  sprawa  była  jasna  już  przed  niedzielnymi 
wyborami, ostatecznie wójta poparło 1574 wy-
borców, przeciwko niemu głosowało zaś 229. 
W Sędziejowicach,  gdzie  było  dwóch  kandy-
datów  na  stanowisko  wójta,  już  w  pierwszej 
turze zwyciężył dotychczasowy włodarz Jerzy 
Kotarski,  który  uzyskał  51,48  proc.  głosów, 
zaś jego kontrkandydat Marek Jan  Krawczyk  
przegrał  różnicą  81  głosów,  uzyskując  popar-
cie  1325 wyborców.  Także w   Wodzieradach  
sytuacja  jest  klarowna,  jako  że  udało  się  tam 
uniknąć drugiej tury wyborów wójta,  Bożenę 
Płonek zastąpi w nowej kadencji Renata Sza-
frańska (52,59 proc.). Natomiast wybory wójta 
w  drugiej turze odbędą się w Widawie. 

Wyniki dogrywki w Łasku i Widawie zale-
żeć będą w dużym stopniu od frekwencji wy-
borców, zachęcamy zatem do udziału w wybo-
rach. 

RADA MIEJSKA W ŁASKU

1. Robert Bartosik
2. Stanisław Bordowicz
3. Grzegorz Ciebiada
4. Grzegorz Groblewski
5. Włodzimierz Henke
6. Mariusz Janiszewski
7. Magdalena Klimczak
8. Stanisław Kołodziejski
9. Piotr Kościan
10. Agnieszka Łukaszewska
11. Wojciech Madej
12. Adam Marek
13. Wojciech Marianowski
14. Włodzimierz Nowicki
15. Krzysztof Owczarek
16. Grzegorz Rosiak
17. Józef Rychlik
18. Elżbieta Rytwińska
19. Zbigniew Sowała
20. Grzegorz Stolarek
21. Anna Walczewska

     W 21-osobowej Radzie Miejskiej Bez-
partyjne  Porozumienie  Samorządowe  posiada 
10 mandatów, SLD Lewica Razem – 4, PiS – 
2, KWW Nasze  Przylesie  –  2, KWW Szansa 
dla Kolumny – 1,  KWW Nasza Przyszłość 1, 
KWW G. Ciebiady - 1.

30 bm. – druga tura wyborów burmistrza Łasku

WYBRALIŚMY NOWYCH RADNYCH
Pierwszą turę wyborów samorządowych mamy już za sobą. Mimo dramatycznego 
liczenia głosów na szczeblu sejmików wojewódzkich i kraju, na „dole”, w naszym 
powiecie wszystko przebiegało znacznie lepiej i ostateczne wyniki poznaliśmy wcześniej. 
Podajemy niżej najważniejsze wyniki wyborów z 16 listopada br.

RADNI GMINY BUCZEK

1. Wiesław Badowski
2. Jan Jaksa
3. Elżbieta Jędryka
4. Wojciech Kłos
5. Mariusz Kowalczyk
6. Mirosław Krakowski 
7. Bożena Kraska 
8. Elżbieta Malinowska
9. Barbara Michalak
10. Wiktor Papuga 
11. Mieczysław Pawlak 
12. Kazimierz Ratajczyk 
13. Ryszard Rzepa
14. Tadeusz Uryszek
15. Andrzej Zieliński  

RADNI GMINY SĘDZIEJOWICE

1. Jarosław Bartczak
2. Dariusz Cieślak
3. Krzysztof Domowicz
4. Danuta Kardas 
5. Teresa Kocik
6. Anna Kopeć
7. Renata Kowalczyk 
8. Władysław Kraszewski
9. Ewa Malinowska
10. Roman Masiera  
11. Marek Okupiński 
12. Sylwia Rozwód
13. Stanisław Tokarek
14. Jolanta Urbaniak
15. Marek Woźniak

RADNI POWIATU ŁASKIEGO

1. Marek Aulak
2. Grzegorz Dębkowski
3. Tomasz Dronka
4. Cezary Gabryjączyk
5. Jerzy Gawlik
6. Barbara Gawor
7. Sylwester Gawron
8. Józef Karpiński
9. Marek Krawczyk
10. Marek Jan Krawczyk
11. Robert Majczyk
12. Stanisław Manias
13. Krzysztof Nowakowski
14. Dariusz Polak
15. Teresa Wesołowska
16. Michał Włodarczyk
17. Piotr Wołosz

W 17-osobowej Radzie Powiatu Łaskiego 
najwięcej mandatów zdobyło PSL – 7, następ-
nie PiS – 4, PO –3, Strażacy Wspólna Sprawa 
2, i SLD – 1.< (P)
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA łASKU 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017  

z perspektywą na lata 2018- 2021 dla gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 dla 
gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.11.2014 r. do 15.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, pokój nr 49, w godzinach 7.30 – 15.30. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój nr 49, w godzi-
nach 7.30 – 15.30 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku (www.lask.pl) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku (bip.lask.pl). Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu w formie pisemnej 
lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój nr 49, w godzinach urzędowania, a także za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres e-mail: um@lask.pl w terminie od 25.11.2014 r. do 15.12.2014 r. 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez burmistrza Łasku, natomiast złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez 
rozpatrzenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.< 

BURMISTRZ ŁASKU
Gabriel Szkudlarek

Tak wynika z czysto politycznej arytmety-
ki, ale ostateczne decyzje w sprawie marszał-
ków województw zapadną w Warszawie.

Rozdział stanowisk jest bardzo istotny, bo 
przecież  w  najbliższych  latach  władze  woje-
wódzkie będą miały do podziału 2,2 mln euro 
z Unii Europejskiej, a partie rządzące w woje-
wództwie aczkolwiek oficjalnie mówią niemal 
jednym głosem, przy podejmowaniu szczegó-
łowych decyzji różnią się niejednokrotnie.

Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Adamczyk
Rafał Ambrozik
Robert Baryła
Krzysztof Ciebiada
Włodzimierz Fisiak

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bardzo długo trwało liczenie głosów radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Ostatecznie wyniki wyborów 
mieszkańcy regionu poznali dopiero z sobotniej prasy (22 bm.). najwięcej mandatów (12) zdobyło PiS, Platforma 
Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały po 10 mandatów, SLD przypadł tylko 1. Zatem w Sejmiku 
rządzić będzie nadal koalicja Platforma Obywatelska - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Piotr Grabowski
Joanna Kopcińska
Iwona Koperska
Halina Rosiak
Mariusz Rusiecki
Błażej Spychalski
Witold Witczak

Platforma Obywatelska
Marcin Bugajski
Jolanta Chełmińska
Włodzimierz Kula
Tomasz Piotrowski
Ilona Rafalska
Dorota Ryl
Joanna Skrzydlewska
Witold Stępień

Hanna Zdanowska
Bożena Ziemniewicz

Polskie Stronnictwo Ludowe
Artur Bagieński
Paweł Bejda
Andrzej Chowis
Andrzej Górczyński
Dariusz Klimczak
Marek Mazur
Elżbieta Nawrocka
Beata Ozga-Flejszar
Wiesław Stasiak
Stanisław Witaszczyk

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Piotr Bors<

Do dziś wielu muzyków, choćby wspomnia-
ny Władysław Tomaszewski,  który  z  orkiestrą 
związany  jest  od  1960  roku,  ciepło wspomina 
pana  Władysława,  podobnie  jak  Kazimierza 
Grzankę, niegdyś członka orkiestry wojskowej, 
Ten ostatni bowiem zapewnił borszewickiej or-

Parafialna Orkiestra Dęta w Borszewicach
Jest to zapewne jedna z najstarszych orkiestr dętych w naszym województwie. Jak 
twierdzi wielki pasjonat muzyki, niegdyś parlamentarzysta, zasłużony działacz 
społeczny, Władysław Tomaszewski, liczy sobie ona około 130 lat. Jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu w Parafialnej Orkiestrze Dętej w Borszewicach grało ponad 30 muzyków, dziś 
jest mniej liczna, ale za to w jej szeregach nie brak profesjonalistów. Grająca na trąbce 
Natalia Ignasiak jest absolwentką szkoły muzycznej, z kolei Kamil Pawłowski, grający 
również na trąbce, legitymuje się dyplomem Akademii Muzycznej. Od lat 13-osobowym 
zespołem kieruje Henryk Kubiak, którego ojciec Władysław, także zasłużony dla 
orkiestry, długo wspierał ją jako kapelmistrz.

kiestrze wiele świetnych marszów wojskowych, 
które wzbogaciły repertuar muzyków.

Przynależność do parafii powoduje, że orkie-
stra uświetnia wszystkie uroczystości kościelne. 
Parafia co prawda nie jest największa, ale za to 
ma jedną z najładniejszych w Łaskiem świątyń. 

Ksiądz kanonik Grzegorz Kruszewski ma więc 
powody do dumy tym bardziej, że orkiestra zna-
na jest nie tylko w Borszewicach, w końcu lata 
uświetniła np. dożynki gminne w Bałuczu, gdzie 
nagrodzono ją hucznymi oklaskami.

Dodajmy  jeszcze,  że  w  borszewickiej  or-
kiestrze  gra  wielu  przedstawicieli  tutejszych 
rodów,  np.  Ignasiaków  czy  wspomnianych 
Kubiaków  (już  trzy  pokolenia),  dotyczy  to 
również  Pawłowskich.  Co  jest  największym 
problemem  orkiestry?  Wbrew  pozorom  nie 
brak muzyków, bo ci zasilani są coraz częściej 
przedstawicielami młodego pokolenia, ale daje 
o sobie znać niedostatek dobrej jakości instru-
mentów muzycznych. Niektóre z nich bowiem 
są niemal zabytkowe (przedwojenne)...< 

(P)
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Radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian budżetu powia-
tu łaskiego na 2014 rok, uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łasku czy ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w spra-
wie uchwalenia statutu powiatu łaskiego. Przyjęto również pro-
gram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Sesję  podsumował  przewodniczący  Andrzej  Banaszczyk, 
a następnie starosta łaski Cezary Gabryjączyk dokonał podsumo-

UROCZYSTA SESJA 
Rady Powiatu Łaskiego
W dniu 6 listopada br. odbyła się ostatnia w kadencji 2010-2014 sesja Rady Powiatu Łaskiego. 

wania czteroletniej pracy Zarządu i Rady Powiatu Łaskiego. Obaj 
panowie jednomyślnie wskazali oddłużenie szpitala w Łasku jako 
najważniejszego osiągnięcia tej kadencji. 

Na  zakończenie  sesji  radni  otrzymali  pamiątkowe  statuetki 
oraz dyplomy z podziękowaniami za czteroletnią pracę na rzecz 
samorządu powiatowego.< 

Dariusz Cieślak

30 października br. w szpitalu w Łasku odbyło się oficjalne otwarcie pracowni kardiologii 
inwazyjnej. To kolejna ważna inwestycja w tej placówce leczniczej.

-  To  wielki  sukces  łaskiego  szpitala. 
Dzięki  kardiologii  inwazyjnej  pacjenci 
z  zawałami  serca  będą  mieli  najwyższy 
standard  usług  medycznych.  Nowa  pra-
cownia w połączeniu z oddziałem kardio-
logii  i  poradnią  kardiologiczną  zapewni 
chorym najlepszą i kompleksową opiekę - 
mówił na otwarciu spotkania Bartosz Bes-
ser, dyrektor Szpitala.

W  krótkiej  uroczystości  udział  wzię-
li: przedstawiciel spółki Centrum Dializa, 
pracownicy  szpitala,  władze  samorządo-
we oraz pacjenci. Uroczystego przecięcia 
wstęgi  dokonali:  prezes  spółki  Centrum 
Dializa  Jacek  Nowakowski  oraz  starosta 
łaski Cezary Gabryjączyk.

niej  chorej  wykonano  udrożnienie  za-
mkniętej tętnicy wieńcowej z implantacją 
stentu uwalniającego lek.

Zabieg wykonał lek. med. Andrzej Ko-
byłecki, specjalista chorób wewnętrznych, 
specjalista kardiolog, który pracował rów-
nież  w  Klinice  Kardiologii  Szpitala  im. 
Sterlinga w Łodzi  oraz  Szpitalu  im. Ko-
pernika w Łodzi. 

Powiódł się także drugi zabieg wyko-
nany po otwarciu pracowni. Obie pacjent-
ki  wzięły  udział  w  oficjalnym  otwarciu 
pracowni i podziękowały zarówno dyrek-
cji i pracownikom szpitala, jak i władzom 
samorządowym.< 

Dariusz Cieślak

- Gdybyśmy w 2012 r. prognozowali, 
że w trakcie tych dwóch lat uda się prze-
prowadzić  w  naszym  szpitalu  tyle  waż-
nych  inwestycji,  otwierać  kolejne  nowe 
pracownie,  zakupić  tomograf,  angiograf 
czy  cyfrowy  aparat  RTG,  pewnie  niedo-
wiarków byłoby wielu. Dzisiaj wszystkie 
inwestycje  są  widoczne  gołym  okiem. 
Szpital  w  Łasku  rozwija  się  i  będzie  się 
rozwijał dla wszystkich mieszkańców po-
wiatu łaskiego – mówił starosta łaski Ce-
zary Gabryjączyk.

Już  22  października  2014  r. w  nowej 
pracowni  wykonany  został  pierwszy  za-
bieg angioplastyki wieńcowej u pacjentki 
z ostrym zespołem wieńcowym. U 61-let-

Kolejna inwestycja w łaskim szpitalu
Pracownia kardiologii inwazyjnej otwarta
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Spotkanie  otworzył  przewodniczący 
starosta  wieruszowski  Andrzej  Szyma-
nek,  który  w  kilku  słowach  podsumo-
wał  działalność  konwentu  w  kadencji 
2010-2014 oraz podziękował wszystkim 
starostom  za  udział  w  posiedzeniach. 
Starostwie  podsumowali  wszystkie  wy-
pracowane  stanowiska  oraz  podjęte  in-
terwencje.

Na  zakończenie  wszyscy  członko-
wie Konwentu Powiatów Województwa 
Łódzkiego  otrzymali  pamiątkowe  me-
dale  i  podziękowania  z  rąk  przewodni-
czącego Komisji Wspólnej Rządu  i  Sa-
morządu  Cezarego  Gabryjączyka  oraz 
przewodniczącego  konwentu  Andrzeja 
Szymanka. <

Dariusz Cieślak

Powiat Łaski realizuje kolejne 
inwestycje drogowe zaplanowane 
na ten rok.

1. Przebudowa ul. Batorego w Łasku
W  bieżącym  roku  został  przebudowany 

kolejny  odcinek  drogi  o  długości  700  m  od  
Al. Niepodległości w stronę os. Przylesie. Wy-
konawcą robót jest firma SKANSKA. Wartość 
zadania  wynosi  1  963  726  zł.  W  2014  roku 
wykonano chodniki i wjazdy do posesji, place 
postojowe,  nawierzchnię,  przebudowano  ka-
nalizację deszczową oraz oświetlenie  uliczne. 
Ponadto  utworzono  dodatkowo  dwa  przejścia 
dla pieszych, wymieniono i wprowadzono do-
datkowe oznakowanie pionowe i poziome. Re-
alizacja zadania możliwa była dzięki dofinan-
sowaniu w ramach rządowego programu zwa-
nego popularnie „schetynówką”. Dofinansowa-
nie  zadania w  ramach  tego  programu wynosi  

Ulica we Wronowicach Ulica Batorego w Łasku

Ostatnie posiedzenie Konwentu Starostów
Kilkunastu starostów z województwa łódzkiego zjechało 7 listopada br. do Łasku, by po raz ostatni 
w bieżącej kadencji porozmawiać o bieżących problemach samorządów powiatowych.

Kolejne wyzwania drogowe
zrealizowane

652 413 zł. Dużym wsparciem dla realizacji in-
westycji jest również pomoc finansowa ze stro-
ny gminy Łask wysokości 500 000 zł. Powiat 
łaski w ramach środków własnych na to zada-
nie wydał kwotę 811 313 zł. Pozyskanie środ-
ków zewnętrznych jest dla nas bardzo istotne. 
Dzięki temu możliwe jest wykonywanie o wie-
le większych zakresów robót niż w przypadku 
gdyby  miały  być  fianasowane  wyłącznie  ze 
środków własnych powiatu.

2. Przebudowa chodnika, ul. 9 Maja w Łasku
Obecnie na ukończeniu są prace przy przebu-

dowie chodnika przy ul. 9 Maja w Łasku. Prace 
wykonywano od października do połowy listopa-
da. Wartość zadania wyniosła 173 600 zł. Jest to 
koszt własny powiatu. Prace przebiegały zgodnie 
z planem i polegały na wykonaniu prac rozbiór-
kowych, ułożeniu kostki, krawężników  i obrze-
ży,  wykonaniu  nawierzchni  zatok  postojowych 
i zjazdów, nawierzchni zatoki autobusowej.

3. Wronowice – Kolumna 
W roku bieżącym kontynuowana jet przebu-

dowa drogi Wronowice – Kolumna na odcinku 
667  m. W  roku  ubiegłym  wykonano  odcinek 
o długości 490 m. Przebudowa drogi polega na 
wykonaniu  nakładki  asfaltowo  –  bitumicznej 
oraz oczyszczeniu rowów i uzupełnieniu pobo-
czy. Koszt  zadania w bieżącym roku  to kwota 
229 300 zł, co stanowi koszt własny powiatu.

4. Rogóźno – Zawady 
W bieżącym roku w ramach środków wła-

snych powiatu zostanie przebudowany również 
odcinek  drogi  o  długości  727  m  w  miejsco-
wości  Rogóźno.  Prace  zostaną  ukończone  do 
końca listopada. Prace polegają na wykonaniu 
nakładki  bitumiczno  –  asfaltowej,  oczyszcze-
niu,  wyprofilowaniu  skarp  rowów  przydroż-
nych  uzupełnieniu  poboczy  oraz  usunięciu 
zakrzaczeń. Całkowity koszt zadania wyniesie  
344 100 zł.< Małgorzata Klawe
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W dniu 6 listopada br. odbyła się uro-
czystość wręczenia medali za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadanych przez  
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego państwu Czesła-
wie i Czesławowi Młynarczykom z Bucz-
ku, Janinie i Józefowi Kluczkowskim 
z Kowalewa, Zofii i Zenonowi Boruniom 
z Buczku oraz Irenie i Zdzisławowi Grąc-
kim z Gucina. Medale wręczył wójt gminy 
Buczek Bronisław Węglewski, a w uroczy-
stości uczestniczył przewodniczący Rady 
Gminy Buczek Andrzej Zieliński. 

Złote Gody,  czyli  50  lat  pożycia małżeń-
skiego, są piękną uroczystością rodzinną. Tak-
że samorząd gminy jest dumny z par małżeń-
skich  o  tak  długoletnim  stażu.  Jubileusz  jest 
świetną  okazją  dla  tych  ludzi  do  podzielenia 
się  swoimi „metodami” na  tak długie  i udane 
związki  małżeńskie,  a  także  do  wspomnień 
z lat młodości, których słucha się z dużym za-
interesowaniem. Oprócz życzeń, kwiatów i tra-
dycyjnej  lampki  szampana  Jubilaci  otrzymali 
od władz gminy upominki.<

D. Piotrowska
ZłOte gOdy

nowa kadencja wójta 
Serdecznie dziękuję moim wyborcom za okazane 

zaufanie i życzliwość.
Dziękuję za każdy głos oddany na mnie jak rów-

nież na radnych z Komitetu OSP „Wspólna Sprawa”.
Podziękowania moje są tym większe, że wyboru 

mojej osoby dokonaliście Państwo po raz czwarty.
Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynu-

ować dzieło rozwoju naszej gminy dla dobra jej 
mieszkańców.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział 
w wyborach.<

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Następnie głos zabrał wójt gminy Bro-
nisław Węglewski. Wyraził słowa uznania 
dla wszystkich pracowników szkoły za za-
angażowanie, wytrwałość i rzetelną pracę.

Następnie  nauczycielom  oraz  pracow-
nikom  szkoły  wręczono  nagrody.  Wójt 
nagrodził:  A.  Pinar,  T.  Kaczorowską,  
E.  Ignaczak,  J.  Miszczak,  K.  Sobalę,  
U.  Florczak,  A.  Badowską  i  R.  Nowic-
ką.  Dyrektor  szkoły  wręczyła  nagrody: 
A.  Biernackiej,  I.  Ignaczak,  E.  Jędryce,  
J. Klęk, E. Hyszko, A. Załęckiej i M. Bary-
-Błońskiej. Anna Truskowska została uhono-
rowana nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświa-
ty,  którą  z  rąk  kuratora  Jana  Kamińskiego 
odebrała  podczas Wojewódzkiej  uroczysto-
ści z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po części oficjalnej uroczystości nastą-
pił  program  artystyczny.  Uczniowie,  za-
równo młodsi jak i starsi, słowem, piosen-
ką  i  tańcem uczcili  ten  szczególny dzień. 
Oprócz  montażu  słowno-muzycznego 
wszyscy  zebrani  obejrzeli  barwny  pokaz 
taneczny  przygotowany  przez  uczennice 
kl. IV. Gimnazjalistki zatańczyły do pięk-
nego utworu z musicalu ,,Deszczowa pio-
senka”.  Było  podniośle,  refleksyjnie,  ale 
także kabaretowo i humorystycznie. 

Samorząd  uczniowski  przygotował 
szczególną niespodziankę – nagrody ,,Złote 

Dzień Edukacji Narodowej
SZACUNEK DLA PEDAGOGÓW
14 października 2014 r. w szkole w Buczku obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli 
udział liczni goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała 
dyrektor szkoły Renata Nowicka, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom placówki oraz 
podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. 
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Stawki podatków w gminie Buczek na rok 2015
W dniu 29 października br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Buczek. 
Głównym tematem obrad były stawki podatkowe na nadchodzący 2015 rok, które praktycznie 
nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem bieżącym. Poniżej przedstawiamy stawki podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1) od gruntów:
a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez względu  na  sposób  zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,59 zł

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
 powierzchni  0,10 zł
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym:
-   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego  0,01 zł

-   zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zabudowanych i niezabudowanych  0,13 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej  0,35 zł
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 pow. użytkowej  14,88 zł

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem 
siewnym za 1m2 pow. użytkowej  0,01 zł

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2 pow. użytkowej  1,00 zł 

e) pozostałych za 1 m2 pow. użytkowej w tym:
-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

- gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej  3,00 zł 
- garaży towarzyszących zabudowie mieszkaniowej  3,20 zł
- letniskowych 5,00 zł

3) od budowli:
a) służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz służące oczyszczaniu ścieków 0,01 %
b) pozostałych 2 %

PODATEK LEŚNY 
(zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 20 października 2014 r.)

1)  od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężną 0,220 cm³ drewna  41,5470 zł
2)  od 1 ha powierzchni lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i par-
ków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50 %

20,7735 zł 
PODATEK ROLNY

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta 110,00 zł,
tj. 2,5 dt x 44 zł = 110,00 zł

2) dla gruntów nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych – równowartość pieniężną 5 dt żyta
tj. 5 dt x 44 zł = 220,00 220,00 zł, 

Cena żyta będąca podstawą do wyliczenia podatku rolnego została utrzymana z roku 2014 i wynosi 44 zł

PODATEK OD ŚRODKóW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2014.

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, 
że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności

od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 790,00 950,00

13 14 950,00 1 000,00

14 15 1 000,00 1 150,00

15 1 150,00 1 307,00

Trzy osie
12 17 1 150,00 1 200,00

17 19 1 200,00 1 300,00

19 21 1 300,00 1 350,00

21 23 1 350,00 1 450,00

23 25 1 450,00 1 645,00

25 1 500,00 1 645,00

Cztery osie i więcej
12 25 1 450,00 1 500,00

25 27 1 500,00 1 600,00

27 29 1 600,00 1 726,00

29 31 1 726,00 2 560,00

31 1 750,00 2 560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

oraz jego wpływu na środowisko 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Spełnia normy czystości spalin EURO lub

posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Powyżej 3,5 i poniżej 12 1 000,00 1 200,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Dwie osie

12 18 1 000,00 1 150,00

18 25 1 150,00 1 200,00

25 31 1 200,00 1 300,00

31  1 400,00 2 023,00

Trzy osie
12 40                            1 300,00 1 799,00

40 1 799,00 2 660,00

Dopuszczalna masa
całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację
gazową, inne

Pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 500,00 450,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 850,00 760,00

Powyżej 9 i poniżej 12 1 100,00 920,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności

od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 790,00 950,00

13 14 950,00 1 000,00

14 15 1 000,00 1 150,00

15 1 150,00 1 307,00

Trzy osie
12 17 1 150,00 1 200,00

17 19 1 200,00 1 300,00

19 21 1 300,00 1 350,00

21 23 1 350,00 1 450,00

23 25 1 450,00 1 645,00

25 1 500,00 1 645,00

Cztery osie i więcej
12 25 1 450,00 1 500,00

25 27 1 500,00 1 600,00

27 29 1 600,00 1 726,00

29 31 1 726,00 2 560,00

31 1 750,00 2 560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

oraz jego wpływu na środowisko 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Spełnia normy czystości spalin EURO lub

posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Powyżej 3,5 i poniżej 12 1 000,00 1 200,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Dwie osie

12 18 1 000,00 1 150,00

18 25 1 150,00 1 200,00

25 31 1 200,00 1 300,00

31  1 400,00 2 023,00

Trzy osie
12 40                            1 300,00 1 799,00

40 1 799,00 2 660,00

Dopuszczalna masa
całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację
gazową, inne

Pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 500,00 450,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 850,00 760,00

Powyżej 9 i poniżej 12 1 100,00 920,00

Konopnickie”. Panie katechetki otrzymały 
nagrodę ,,Anioł Roku”, nauczycielki mate-
matyki wyróżniono ,,Nagrodą Pitagorasa”, 
panią od geografii ucieszył  ,,Złoty Glob”, 
,,Super  Niania”  wzruszyła  pedagoga 
szkolnego,  dla  pań  sprzątaczek  przypadła 
nagroda ,,Perfekcyjnej Pani Domu”, nato-
miast dyrekcji wręczono ,,Złote Kalosze”. 

Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły stanowił niewątpli-
wie  najpiękniejszy  bukiet  życzeń  dla  na-
uczycieli,  pracowników  oświaty,  u  wielu 
wywołał serdeczny uśmiech i łezkę wzru-
szenia. Wysiłek i trud aktorów oraz reżyse-
rów programu został nagrodzony gromki-
mi brawami publiczności.<
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Dzień Edukacji 
Narodowej...

FILM O BUCZKU
Serdecznie  zapraszamy  na  program  tele-

wizyjny o gminie Buczek, z cyklu „Powiatów 
portret własny - gmina Buczek”, który wyemi-
towany zostanie w TVP Łódź w następujących 
terminach: 
1) 2 grudnia br., wtorek, godz. 18
2) 4 grudnia br., czwartek, godz. 19
3) 7 grudnia br., niedziela, godz. 17.30
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3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w za-
leżności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego 
wpływu na środowisko

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia

7) od autobusów, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności

od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 790,00 950,00

13 14 950,00 1 000,00

14 15 1 000,00 1 150,00

15 1 150,00 1 307,00

Trzy osie
12 17 1 150,00 1 200,00

17 19 1 200,00 1 300,00

19 21 1 300,00 1 350,00

21 23 1 350,00 1 450,00

23 25 1 450,00 1 645,00

25 1 500,00 1 645,00

Cztery osie i więcej
12 25 1 450,00 1 500,00

25 27 1 500,00 1 600,00

27 29 1 600,00 1 726,00

29 31 1 726,00 2 560,00

31 1 750,00 2 560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

oraz jego wpływu na środowisko 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Spełnia normy czystości spalin EURO lub

posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Powyżej 3,5 i poniżej 12 1 000,00 1 200,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Dwie osie

12 18 1 000,00 1 150,00

18 25 1 150,00 1 200,00

25 31 1 200,00 1 300,00

31  1 400,00 2 023,00

Trzy osie
12 40                            1 300,00 1 799,00

40 1 799,00 2 660,00

Dopuszczalna masa
całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację
gazową, inne

Pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 500,00 450,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 850,00 760,00

Powyżej 9 i poniżej 12 1 100,00 920,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności

od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 790,00 950,00

13 14 950,00 1 000,00

14 15 1 000,00 1 150,00

15 1 150,00 1 307,00

Trzy osie
12 17 1 150,00 1 200,00

17 19 1 200,00 1 300,00

19 21 1 300,00 1 350,00

21 23 1 350,00 1 450,00

23 25 1 450,00 1 645,00

25 1 500,00 1 645,00

Cztery osie i więcej
12 25 1 450,00 1 500,00

25 27 1 500,00 1 600,00

27 29 1 600,00 1 726,00

29 31 1 726,00 2 560,00

31 1 750,00 2 560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

oraz jego wpływu na środowisko 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Spełnia normy czystości spalin EURO lub

posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Powyżej 3,5 i poniżej 12 1 000,00 1 200,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Dwie osie

12 18 1 000,00 1 150,00

18 25 1 150,00 1 200,00

25 31 1 200,00 1 300,00

31  1 400,00 2 023,00

Trzy osie
12 40                            1 300,00 1 799,00

40 1 799,00 2 660,00

Dopuszczalna masa
całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację
gazową, inne

Pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 500,00 450,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 850,00 760,00

Powyżej 9 i poniżej 12 1 100,00 920,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności

od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 790,00 950,00

13 14 950,00 1 000,00

14 15 1 000,00 1 150,00

15 1 150,00 1 307,00

Trzy osie
12 17 1 150,00 1 200,00

17 19 1 200,00 1 300,00

19 21 1 300,00 1 350,00

21 23 1 350,00 1 450,00

23 25 1 450,00 1 645,00

25 1 500,00 1 645,00

Cztery osie i więcej
12 25 1 450,00 1 500,00

25 27 1 500,00 1 600,00

27 29 1 600,00 1 726,00

29 31 1 726,00 2 560,00

31 1 750,00 2 560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

oraz jego wpływu na środowisko 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Spełnia normy czystości spalin EURO lub

posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Powyżej 3,5 i poniżej 12 1 000,00 1 200,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Dwie osie

12 18 1 000,00 1 150,00

18 25 1 150,00 1 200,00

25 31 1 200,00 1 300,00

31  1 400,00 2 023,00

Trzy osie
12 40                            1 300,00 1 799,00

40 1 799,00 2 660,00

Dopuszczalna masa
całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację
gazową, inne

Pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 500,00 450,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 850,00 760,00

Powyżej 9 i poniżej 12 1 100,00 920,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że 

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin

EURO lub posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Od 7 i poniżej 12 500,00 800,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Jedna oś

12 18 700,00 800,00

18 25 800,00 850,00

25 850,00 950,00

Dwie osie
12 28 800,00 900,00

28 33 900,00 950,00

33 38                          1 000,00 1 348,00

38                          1 200,00 1 774,00

Trzy osie
12 38 1 000,00 1 100,00

38 1 300,00 1 350,00

7) od autobusów, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Ilość miejsc do siedzenia
Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO 
lub posiada katalizator

Pozostałe

Mniej niż 30 miejsc 1 200,00  1 200,00 

Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 500,00  1 500,00 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że 

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin

EURO lub posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Od 7 i poniżej 12 500,00 800,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Jedna oś

12 18 700,00 800,00

18 25 800,00 850,00

25 850,00 950,00

Dwie osie
12 28 800,00 900,00

28 33 900,00 950,00

33 38                          1 000,00 1 348,00

38                          1 200,00 1 774,00

Trzy osie
12 38 1 000,00 1 100,00

38 1 300,00 1 350,00

7) od autobusów, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Ilość miejsc do siedzenia
Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO 
lub posiada katalizator

Pozostałe

Mniej niż 30 miejsc 1 200,00  1 200,00 

Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 500,00  1 500,00 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że 

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin

EURO lub posiada instalację gazową, inne
Pozostałe

Od 7 i poniżej 12 500,00 800,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Jedna oś

12 18 700,00 800,00

18 25 800,00 850,00

25 850,00 950,00

Dwie osie
12 28 800,00 900,00

28 33 900,00 950,00

33 38                          1 000,00 1 348,00

38                          1 200,00 1 774,00

Trzy osie
12 38 1 000,00 1 100,00

38 1 300,00 1 350,00

7) od autobusów, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Ilość miejsc do siedzenia
Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO 
lub posiada katalizator

Pozostałe

Mniej niż 30 miejsc 1 200,00  1 200,00 

Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 500,00  1 500,00 

Książki za makulaturę
 już w bibliotece!

Biblioteka gminna bardzo dziękuje 
wszystkim, którzy przyłączyli się do 
zbiórki makulatury w naszej placówce. 
W ciągu 4 miesięcy zebraliśmy 1200 kg!

To kolejne działanie biblioteki dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców przyniosło zamierzo-
ny efekt. W bibliotece już czekają na najmłod-
szych czytelników książki zakupione za pienią-
dze pochodzące  ze sprzedaży makulatury.<

Alicja Hans

pn. „Internet w gminie Buczek 
oknem na świat”

Z  dniem  28 listopada 2014 r. mija ter-
min składania oświadczeń o wysokości do-
chodów przez  beneficjentów  ostatecznych 
projektu pn. „Internet w gminie Buczek oknem 
na świat” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  oś 
Priorytetowa  8.  Społeczeństwo  informacyj-
ne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie  8.3  Przeciwdziałanie  wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion. 

Dokumenty potwierdzające wysokość 
dochodu wraz z oświadczeniem należy skła-
dać w Urzędzie Gminy w Buczku (pok. nr 3). 

„Dotacje na innowacje” 
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem 
na świat” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka

COROCZNA 
KONTROLA 

BENEFICJENTÓW

COROCZNA KONTROLA BENEFICJENTÓW

pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat”

Z dniem  28 listopada 2014 r.  mija termin składania oświadczeń  o  wysokości  dochodów przez

beneficjentów ostatecznych projektu pn: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” realizowanego w

ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  oś  Priorytetowa  8.  Społeczeństwo

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu – eInclusion. 

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie

Gminy w Buczku  (pok. nr 3).  

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

COROCZNA KONTROLA BENEFICJENTÓW

pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat”

Z dniem  28 listopada 2014 r.  mija termin składania oświadczeń  o  wysokości  dochodów przez

beneficjentów ostatecznych projektu pn: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” realizowanego w

ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  oś  Priorytetowa  8.  Społeczeństwo

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu – eInclusion. 

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie

Gminy w Buczku  (pok. nr 3).  

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat”

Z dniem  28 listopada 2014 r.  mija termin składania oświadczeń  o  wysokości  dochodów przez

beneficjentów ostatecznych projektu pn: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” realizowanego w

ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  oś  Priorytetowa  8.  Społeczeństwo

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu – eInclusion. 

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie

Gminy w Buczku  (pok. nr 3).  

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Na łamach ostatniego numeru „Panoramy Łaskiej” pisaliśmy 
o obchodach wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej, które 
miały miejsce 21 października br. w Szkole Podstawowej  
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Podczas uroczystości 
wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią 
Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, a także nagrody 
łódzkieiego kuratora oświaty oraz burmistrza Łasku. 

Słowa uznania należą się chórowi ABC z PG nr 1, który pięknie od-
śpiewał hymn państwowy nie pomijając ani jednej zwrotki. Cześć arty-
styczną uroczystości wypełniły występy najmłodszych uczniów. Dzieci 
prowadzone przez Joannę Młynarczyk wykonały układ taneczny w ryt-
mach przeboju zespołu Abba „Mamma Mia”. Natomiast podopieczni Jo-
lanty Kuliberdy wystawili przedstawienie pt. „Laleczka z saskiej porce-
lany.  Poniżej  prezentujemy  listę  odznaczonych.  „Panorama” przyłącza 
się do gratulacji i życzeń! M. Janiszewski 

Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej MEDAL 
ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:
 1.  Małgorzata Cieślewicz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno–

Wychowawczego w Łasku
 2.  Elżbieta Grecka – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejo-

wicach
 3.  Małgorzata Zofia Jadczak – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Łasku
 4.  Henryka Antonina Koper  –  pracownik  administracji  Zespołu  Szkół 

Rolniczych w Sędziejowicach
 5.  Anna Niewiadomska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Łasku
 6.  Włodzimierz Pilarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Sę-

dziejowicach
 7.  Wojciech Przychodzki – kierownik kształcenia praktycznego Zespołu 

Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
 8.  Anna Maria Rybczyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych w Łasku
 9.  Lilla Maria Szkudlarek – główny księgowy Zespołu Szkół Ogrodni-

czych w Ostrowie
10.  Halina  Janina  Szmydt  –  główny  księgowy  Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno–Wychowawczego w Łasku
11.  Janusz  Jerzy  Tomczyk  –  pracownik  obsługi  Zespołu  Szkół  Rolni-

czych w Sędziejowicach
12. Barbara Wilk – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 w Łasku.

Postanowieniem prezydenta RP MEDAL SREBRNY ZA DŁUGO-
LETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:
  1.  Marek Piotr Aulak – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku
 2.   Piotr Andrzej  Bendkowski  –  nauczyciel  Zespołu  Szkół  Rolniczych 

w Sędziejowicach
 3. Iwona Czyżyk – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku
 4.  Anna  Beata  Delegacz  –  nauczyciel  I  Liceum  Ogólnokształcącego 

w Łasku
 5.  Ewa Anna  Ignaczewska – nauczyciel  I Liceum Ogólnokształcącego 

w Łasku
 6.  Elżbieta Komorek – nauczyciel Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostro-

wie
 7.  Anna Katarzyna Kruszyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych 

w Sędziejowicach
 8.  Elżbieta Sławomira Maląg – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 1 w Łasku
 9.  Jolanta Nowak–Popławska – inspektor Urzędu Miejskiego w Łasku
10.  Beata Pokorska–Galowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogrodniczych 

w Ostrowie

Uznanie 
dla nauczycieli

MEDAL BRAZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymała: 
Agnieszka Joanna Świtalska - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Łasku

 Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej  i wychowawczej 
łódzki kurator oświaty przyznał nagrodę: Jadwidze Kaczmarek – dyrek-
torowi Zespołu Szkól w Chociwiu, Jagodzie Stempak – nauczycielowi 
Szkoły  Podstawowej  w  Ochlach,  Lesławie  Szczerkowskiej  –  nauczy-
cielowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Annie Truskowskiej – wi-
cedyrektorowi  Zespołu  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  Publiczne-
go w Buczku, Małgorzacie Trybuchowskiej – nauczycielowi  I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku, Violetcie Wiktorskiej – dyrektorowi Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku i  Markowi Wójcikowi – dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Widawie.

 Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej 
nagrody burmistrza Łasku otrzymali: Michał Andrzejczak – wicedyrek-
tor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Łasku, Magdalena Bednarska 
– nauczyciel SP w Okupie, Iwona Czyżyk – dyrektor PP nr 1 w Łasku, 
Monika Dąbrowska – nauczyciel SP w Wiewiórczynie, Agnieszka Fel-
cenloben – wicedyrektor PG nr 2 w Łasku, Sylwia Groblewska – nauczy-
ciel SP nr 5 w Łasku, Marlena Grzeszczyszyn – nauczyciel SP nr 1 w Ła-
sku, Dorota  Janiszewska – nauczyciel ZSO w Łasku, Ewa  Jankowska 
– wicedyrektor PG nr 1 w Łasku, Agnieszka Kępa – wicedyrektor ZSO 
w Łasku, Ewa Kowalińska – wicedyrektor SP nr 1 w Łasku, Małgorzata 
Kujda – nauczyciel PG nr 1 w Łasku, Anna Krzymińska – nauczyciel 
PP nr 6 w Łasku, Agnieszka Leśniak – dyrektor PP nr 6 w Łasku, Anna 
Magacz – nauczyciel SP w Bałuczu, Aneta Malinowska – nauczyciel PG 
nr 1 w Łasku, Anna Mizera – dyrektor PP nr 3 w Łask, Zofia Molenda 
– nauczyciel PP nr 5 w Łasku, Ewelina Nowicka – nauczyciel PG nr 2 
w Łasku, Mirosława Olszewska – dyrektor SP w Wiewiórczynie, Ewa 
Ołownia – dyrektor PG nr 2 w Łasku, Zdzisława Perka – nauczyciel PP 
nr 3 w Łasku, Agata Pierzchalska – nauczyciel SP nr 5 w Łasku, Kamila 
Prawicka – dyrektor SP nr 5 w Łasku, Agnieszka Prusisz – nauczyciel SP 
nr 1 w Łasku, Agnieszka Stankiewicz – dyrektor SP w Bałuczu, Elżbieta 
Strzelczyk – nauczyciel PP nr 1 w Łasku, Anetta Szulc – wicedyrektor 
SP nr 5 w Łasku, Tomasz Tkaczuk – dyrektor SP w Okupie, Anita Tysz-
ko – nauczyciel SP nr 5 w Łasku, Hanna Waśniewska – dyrektor PP nr 4 
w Łasku, Halina Wawrzyniak–Licha – dyrektor ZSO w Łasku, Violetta 
Wiktorska – dyrektor PG nr 1 w Łasku, Jolanta Wilczyńska – dyrektor 
SP nr 1 w Łasku, Barbara Wilk – dyrektor PP nr 5 w Łasku, Agnieszka 
Wolska – nauczyciel ZSO w Łasku, Elżbieta Zalewska – nauczyciel PP 
nr 4 w Łasku, Anna Zybert – nauczyciel PG nr 2 w Łasku, Grażyna Żak 
– nauczyciel SP nr 1 w Łasku.<

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświa-
ty i wychowania otrzymali:
 1.  Piotr Bendkowski – nauczyciel Zespołu Szkól Rolniczych w Sędzie-

jowicach 
 2. Mariola Farny – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku
 3.  Małgorzata  Lebioda  –  nauczyciel  I  Liceum  Ogólnokształcącego 

w Łasku
 4.   Agnieszka  Palinceusz  –  nauczyciel  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcą-

cych Łasku  
5. Kamila Prawicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku                                                         

Odznaczenia wręcza wicewojewoda łódzki Paweł Bejda



Święto NiepodległoŚci  
w Sędziejowicach
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Oficjalne obchody rozpoczął barwny korowód 
z udziałem pocztów sztandarowych, przy oprawie 
muzycznej  Strażackiej  Orkiestry  Dętej  „Druh”, 
który  przemaszerował  spod  Gminnego  Ośrodka 

11 listopada br. w Sędziejowicach świętowano kolejną  
96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Kultury  do  kościoła  parafialnego  pw.  św.  Marii 
Magdaleny,  aby wziąć  udział  w  uroczystej mszy 
oraz oddać hołd Polakom poległym za naszą Oj-
czyznę.  Wśród  licznie  zebranych  mieszkańców 

gminy, były obecne jej władze, samorządowcy, na-
uczyciele i uczniowie ZSO nr 1 w Sędziejowicach 
i ZS w Marzeninie, harcerze, młodzież w strojach 
ludowych, kierownicy jednostek gminnych, ochot-
nicze straże pożarne oraz przedstawiciele PSL.

  Mszę  celebrował  ksiądz  kanonik  Grzegorz 
Kaźmierczak, który przedstawił wielką  lekcję pa-
triotyzmu.  Dopełnieniem  hołdowania  był  udział 
podczas mszy aktora Andrzeja Łoniewskiego recy-
tującego wiersze wielkich poetów polskich. Rów-
nież pod jego kierunkiem bezpośrednio po zakoń-
czeniu mszy odbył się spektakl słowno-muzyczny 
teatru Rebelia działającego przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Sędziejowicach. Pieśni Jacka Kacz-
marskiego uzupełnione recytacją wierszy i przed-
stawieniem  grupy  teatralnej,  przy  znakomitym 
akompaniamencie  muzycznym,  wywołały  wśród 
zebranych  nastrój  zadumy  nad  losami  Ojczyzny 
i znaczeniu wolności dla każdego z nas.

Po  spektaklu  delegacje  złożyły  kwiaty  pod 
tablicą  poświęconą  pamięci  poległych  za  Ojczy-
znę  usytuowaną  na murach  kościoła,  a  następnie 
w  centrum  Sędziejowic  pod  pomnikiem  ufundo-
wanym przez społeczeństwo gminy w 150. roczni-
cę Powstania Styczniowego. Na zakończenie wójt 
gminy Jerzy Kotarski podkreślił, jak ważna jest pa-
mięć o bohaterach, którzy walczyli o wolność dla 
przyszłych pokoleń Polaków.< 

M. Potasiak 

W tym roku mija setna rocznica wybuchu I wojny światowej. 
W działaniach wojennych uczestniczyli także Polacy z różnych zaborów, 
którzy ubrani w mundur wroga zmuszeni byli bić się za nie swoją 
sprawę, strzelając do swoich rodaków na rozkaz carskich i cesarskich 
oficerów. Wojna, w której zginęło około 8,5 mln żołnierzy, a ponad 21 
mln zostało rannych, nie ominęła Ziemi Łódzkiej. W okresie 22-30 
listopada 1914 r. podczas drugiej ofensywy wojsk państw centralnych 
(Niemiec i Austro-Węgier) na tereny dzisiejszego powiatu łaskiego, 
Rosjanie wycofując się w kierunku Łodzi, wśród wielu starć stoczyli 
także jedną ze zwycięskich batalii, tzw. bitwę pod Zamościem. 

W okresie 17-19 października br. delegacja gminy Sędziejowice 
wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka”, działają-
cym przy tutejszym Gminnym Ośrodku Kultury, odpowiadając na 
zaproszenie naszych przyjaciół, po raz kolejny odwiedziła partner-
ską gminę Radzovce na Słowacji. Tym razem okazją do wspólnego 
spotkania był projekt realizowany w ramach programu Europa dla  
Obywateli przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
pod nazwą „EUROPA NASZYM DOMEM 2014”. W spotkaniu  
uczestniczyły także delegacje samorządów z partnerskiej gminy  
Varsany z Węgier, z Czech i Rumunii.

Nasz  zespół  podczas  prezentacji  tanecznej  wykonał  poloneza  i  walca 
w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego, tańce rzeszowskie w strojach 
rzeszowskich oraz tańce łowickie w strojach łowickich. Dopełnieniem pol-
skiego  folkloru  była  kapela  ludowa  „Grabianie”,  która  to  przygrywała  ze-
społowi  podczas wykonywania wszystkich  układów  tanecznych.  Zarówno 
kunszt  taneczny  zespołu,  efektowne  stroje  ludowe  jak  też  profesjonalizm 

z wizytą u słowackich przyjaciół
muzyczny kapeli zyskały ogromny aplauz i uznanie widzów gromadzących 
się gremialnie podczas tych występów.

Poza programem taneczno – wokalnym gmina Sędziejowice prezentowa-
ła także swoje produkty regionalne na stole wiejskim, który to dość mocno 
oblegała  tamtejsza  ludność  i  uczestnicy  prezentacji  folklorystycznych  oraz 
zaproszeni  goście.  Polskie  produkty  kulinarne  cieszyły  się wielkim  zainte-
resowaniem.

Wraz z zespołami GOK i koordynatorem delegacji dyrektorem Grzego-
rzem Brożyńskim gminę Sędziejowice  reprezentowali  także:  zastępca wój-
ta Mirosław Potasiak,  przewodniczący Rady Gminy  Sędziejowice Wacław 
Ułański, przewodniczący komisji kultury,  sportu,  zdrowia, oświaty  i  spraw 
socjalnych Jarosław Bartczak oraz radny Daniel Angerman. 

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy festiwalowych prezentacji mieli oka-
zję zwiedzić średniowieczny zamek w miasteczku Filakowo.<

ZwycIęSka bItwa – 
100 lat temu pod zamościem

14

fot. M. Kidawski
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 W tym boju rosyjska 7. dywizja piechoty dowodzona przez płk Józe-
fa Dowbor-Muśnickiego (późniejszego generała broni WP) zadała znaczącą 
klęskę o wiele silniejszym wojskom armii niemieckiej z 10, 104, 156 i 211 
pułku piechoty. Było  to możliwe dzięki dogodnej pozycji  jakie zajmowały 
wojska  rosyjskie  na  wzgórzach  w  Grabnie,  natomiast  wojska  niemieckie 
znajdowały się w dolinie rzeki Grabi od strony Zamościa. Można to ustalić 
na podstawie przekazów osób, które uczestniczyły w przemieszczaniu zmar-
łych z prowizorycznych grobów na założony cmentarz. W czasie tej bitwy 
zniszczona została część kościoła z kaplicą w Grabnie trafiona szrapnelem.

O  podjęciu  przez  Niemców  decyzji  o  założeniu  nowego  cmentarza 
przesądziła duża liczba żołnierzy poległych w tej bitwie. Nie jest znana do-
kładna ich liczba, jednak na podstawie informacji żyjących do lat 90-tych 
XX w. świadków wydarzeń, a także źródeł parafialnych mogła ona sięgać 
nawet 800-1000 żołnierzy, choć inne źródła podają znacznie mniejsze licz-
by zabitych.

Cmentarz  w  Zamościu  o  pow.  0,36  ha  zlokalizowany  jest  na  skraju 
lasu przy drodze wojewódzkiej Łask – Wieluń, za skrzyżowaniem z drogą 
powiatową Grabno – Siedlce. Po II wojnie światowej został on zdewasto-
wany,  zniknęły metalowe  nagrobki  oraz  ogrodzenie. Dopiero  po  1990  r. 
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna w Grabnie przy wsparciu gminy Sę-
dziejowice uporządkowała cmentarz. Centralnie ustawiono okazały żelazny 
krzyż z napisem „1914”, odnowiono żelazną bramę a przy alei wiodącej na 

cmentarz ustawiono dwa betonowe bloki  z umocowanymi  stalowymi da-
tami  i  krzyżami. Kilka  lat  później  odnowiono  poziome  nagrobki  niezna-
nych żołnierzy. Przypomina o tym fakcie tekst na tablicy umieszczonej przy 
bramie wejściowej: Obiekt odrestaurowany z funduszy Fundacji „Pamięć” 
w roku 1997. 

Zidentyfikowani  żołnierze  posiadają  nagrobki  ustawione  pionowo 
z wyrytym w języku niemieckim stopniem wojskowym, imieniem i nazwi-
skiem oraz nazwą pułku i datą śmierci. 

Pomimo że od tamtych wydarzeń minęło 100 lat, gmina dba o cmentarz, 
jest on porządkowany raz w roku, a w dzień Wszystkich Świętych składane 
są kwiaty i zapala się znicze. Coraz częściej cmentarz odwiedzają grupy tu-
rystów i młodzieży, zaglądają też przejezdni by zobaczyć to niechlubne świa-
dectwo minionych czasów. Wielu zapala też znicze, bo przecież spoczywają 
tam też nasi bracia, choć to najeźdźcy, których los się zatrzymał w tym wła-
śnie miejscu. Nie  jest wykluczone,  że  ta  zwycięska bitwa miała wpływ na 
przebieg dalszych wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, której 96 rocznicę obchodzimy w tym roku.<

Opracował: Mirosław Potasiak, fot. na okładce M. Kidawski 
Źródło: M. Michalski, Ziemia Łódzka 9 (143) - 2013, A. Ruszkowski. 

Sieradz i okolice, Sieradz 2000, M. Potasiak, Wiadomości o gminie Sędzie-
jowice 3(5)-1991, dane UG Sędziejowice, informacje zawarte w Wikipedii, 
własne wywiady i wspomnienia autora.

Młodzież obejrzała spektakl w dużym skupie-
niu,  co  świadczy  o  emocjonalnej  sile  problemu. 
Uczniowie wyczuli powagę chwili oraz tematykę 
spektaklu mówiącego o cierpieniach narkomanki 
pogrążonej w „spirali narkotykowej”. Sugestyw-
na  gra  bardzo  młodej  aktorki  Barbary  Cieślik, 
pozwoliła na szybki i zrozumiały kontakt z mło-
dzieżą. Bardzo  interesujący był  również komen-
tarz  narratora  Lecha  Sulimierskiego.  Spektakl 

Aktywnie wypełniają swój czas uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sędziejowicach. Pod koniec września 
50-osobowa grupa wraz z opiekunami 
udała się do Stajni Gajewniki Agros-Aves. 
W programie spotkania organizatorzy 
przewidzieli takie punkty jak: jazda 
bryczką i w siodle, grillowanie, gry 
i zabawy plenerowe, zwiedzanie stajni, 
a także obiad. 

Hipoterapia  to metoda gimnastyki  leczniczej 
na bazie neurofizjologii z udziałem konia. Jest to 
metoda zalecana przez lekarza, wykonywana zaś 
przez  posiadającego  stosowne  kwalifikacje  tera-
peutę  na  przygotowanych  do  tego  odpowiednio 
koniach.  Hipoterapia  najczęściej  wykorzystywa-
na  jest w usprawnianiu pacjentów z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, wadami postawy, upośle-
dzeniem  umysłowym.  Pobyt w  stajni Gajewniki 
był więc  dla  uczestników ŚDS  nie  tylko wielką 
przygodą, ale również przyczynił się do poprawy 
ich  stanu psychofizycznego. Na organizację wy-
jazdu  ŚDS  otrzymał  dofinansowanie  z  Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

W Zespole Szkół w Marzeninie odbył się I Turniej KARATE 
KYOKUSHIN o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice (25 
października br.). Idea turnieju i popularyzacja tej dyscypliny 
sportu w placówce powstała dzięki utworzeniu przez nauczyciela 
WF w szkole Sławomira Wolniaka, sekcji karate kyokushin przy 
Uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym „SUKCES”. Właśnie 
UKS jest głównym organizatorem, wspomagali go też: Zespół 
Szkół w Marzeninie z jego dyrektorem Krzysztofem Jaworskim 
oraz Urząd Gminy Sędziejowice, który zapewnił sfinansowanie 
pucharów i nagród dla zawodników. 

W  zawodach  wzięło  udział  58  zawodników  z  4  klubów:  Uczniowski 
Klub Sportowy „SUKSES” w Marzeninie, Klub Karate Kyokushin im. Ma-
sutatsu Oyamy w Zduńskiej Woli, Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David 
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I Turniej KARATE KYOKUSHIN o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice
Club, Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walk. Sędzią głównym  turnieju był 
sensei Sławomir Wolniak 1dan.
A oto wyniki Turnieju:
PUCHAR WóJTA DLA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA TURNIEJU - 
CHWARŚCIANEK Gracjan, Zduńska Wola
PUCHAR WóJTA DLA NAJLEPSZEJ ZAWODNICZKI TURNIEJU - 
KUBIAK Wiktoria, Kalisz
STATUETKA NAJMŁODSZEGO ZAWODNIKA TURNIEJU - 
GIERAK Antoni, Marzenin
STATUETKA NAJMŁODSZEJ ZAWODNICZKI TURNIEJU - 
PAPROCKA Julia, Marzenin

Klasyfikacja drużynowa turnieju: I miejsce – Zduńska Wola, II – Ma-
rzenin, III – Kalisz, IV – Łask.

Wyniki indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych znajdu-
ją się na stronie internetowej gminy Sędziejowice.<

utrzymany  był  w  konwencji  fabularyzowanego 
dokumentu na tle muzyki zespołu Dżem i archi-
walnego śpiewu lidera zespołu Ryszarda Riedla.

To przedstawienie ma służyć przełamaniu ste-
reotypu w myśleniu na ten temat. A stereotyp jest 
następujący: „mnie  się  jakoś udało,  a zresztą … 
cóż tam statystyka, albo wyniki badań …”A one 
są przerażające!< Jolanta Sierszyńska

pedagog szkolny

Z  kolei  22  października  br.  uczestnicy  ŚDS 
wraz  ze  swymi  rodzinami  oraz  pracownikami 
udali się autokarem z pielgrzymką na Jasną Górę. 
Uczestnicząc w porannej mszy świętej w zadumie 
i cichej modlitwie zanieśli swoje prośby  i  inten-
cje przed cudowny obraz Matki Boskiej Często-

młOdzież wyciągnie wniOski

w gajewnikach i na Jasnej górze
chowskiej. Następnie udali  się na spacer po wa-
łach  jasnogórskich,  aby  podziwiać  słynne  stacje 
drogi krzyżowej oraz monumentalny pomnik Jana 
Pawła II.

Po  wspólnym  obiedzie  w  Domu  Pielgrzyma 
każdy mógł  pójść  na  zakupy w  celu  nabycia  pa-
miątek dla siebie i dla bliskich. Pomimo iż pogo-
da nie dopisała, wyprawa na Jasną Górę na długo 
pozostanie w pamięci uczestników pielgrzymki.< 

Agnieszka Papuga

Młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. 
w Sędziejowicach brała udział w spektaklu profilaktycznym „Wspomnienia narkoman-
ki” wystawianym w szkole dzięki gminie Sędziejowice, która go sfinansowała. Przedsta-
wienie oglądało 150 uczniów z klas I – III.
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Gen.  brygady  pilot  Dariusz  Malinowski 
był wśród pierwszych naszych pilotów szkolo-
nych na F-16. W grudniu 2011 roku zakończył 
długotrwałą  służbę w  łaskiej  bazie  i  trafił  do 
Dowództwa  Sił  Powietrznych  w  Warszawie, 
a następnie został dowódcą 2. Skrzydła Lotnic-
twa Taktycznego w Poznaniu (styczeń 2014 r.), 
w skład którego wchodzi także łaska 32. BLT. 
Generał  jest  pilotem  klasy mistrzowskiej, ma 
na swoim koncie blisko 3 tys. godzin spędzo-
nych w samolotach różnego typu, w tym ponad 
1200 za sterami F-16.

Nowe  obowiązki  wiązały  się  ze  zmianą 
miejsca  zamieszkania,  ale  gen. D. Malinowski 
nadal utrzymuje żywe kontakty z Łaskiem, nie 
tylko te służbowe. W grodzie nad Grabią ma bo-
wiem wielu przyjaciół, a szczególnie ceni sobie 
„ludzi pozytywnie zakręconych”, czyli wielkich 
pasjonatów lotnictwa z grupy „Archeo”.

Korzystając  z  niedawnej  wizyty  generała 
w Łasku, złożyliśmy mu gratulacje z okazji ge-
neralskiej  nominacji.  Nieczęsto  przecież  zda-
rza się tak wielki awans dowódcy związanego 
z Łaskiem.

O  tym wszystkim miałam okazję poroz-
mawiać  w  dniu  6  listopada  bieżącego  roku 
na  spotkaniu  grupy  roboczej  szkółkarzy 

z  gminy  Łask  zorganizowanym  z  inicjatywy 
państwa Janiny i Zbigniewa Marciniaków. Te-
matem  przewodnim  były  róże,  ale w  kontek-

Echo Festiwalu Róż
Dla szkółkarzy róż, jesień jest pracowitą porą roku związaną z wykopywaniem krzewów, 
przygotowywaniem ich do sprzedaży i  do przechowywania w chłodniach. Patrząc 
na dorodne krzewy róż mam świadomość, że jest to efekt 3-letniego cyklu uprawy. 
Do osiągnięcia dobrego rezultatu przyczynia się nie tylko wiedza i doświadczenie 
plantatorów. Wiele zależy od aury, a na temperatury i ilość opadów nie mamy wpływu. 

Generał 
Dariusz Malinowski

15 sierpnia br. z rąk prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego nominację 
generalską otrzymał płk pil. Dariusz 
Malinowski. To wielkie wyróżnienie 
dla żołnierza i znakomitego pilota 
związanego przez 22 lata z Łaskiem.
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ście  tworzenia  rabaty w  ogrodzie  na  terenie 
Centrum  Konferencyjno-Wypoczynkowego 
„Dzikie Wino” w Wiewiórczynie. Powstanie 
ona  dzięki  szczodrości  osób  uprawiających 
róże.  Krzewy  pochodzą  ze  szkółek:  Teresy 
Furmańczyk,  Bogdana  Papugi,  Sławomira 
Sygdziaka,  Jakuba  Gajdy,  Marka  Malinow-
skiego,  Tadeusza  Malinowskiego,  Mariusza 
Sobieszka i Daniela Ślązaka. Będzie to duża 
rabata (ponad 200 krzewów) z dwóch gatun-
ków  wielokwiatowych,  czerwonych  róż  po-
darowanych  Irminie  Nastarowicz  w  dowód 
wdzięczności za współpracę podczas organi-
zacji Festiwalu Róż w roku 2013 i 2014. 

Na  konferencjach  mogliśmy  cieszyć  się 
pięknie  przygotowanym  cateringiem  dzię-
ki  uprzejmości  i  sponsoringowi  właścicielki 
„Dzikiego Wina”. Pani Irmina okazała wiele 
radości na widok krzewów, wyobrażając  już 
sobie jak efektowna będzie to rabata w czerw-
cu, gdy róże zakwitną. Sądzę, że warto będzie 
to zobaczyć tym bardziej, że to rodzime róże. 

Uczestnicy  spotkania  wspominali  mi-
nione  święta  poświęcone  królowej  kwiatów 
i planowali już na następny rok kolejną kon-
ferencję i festyn, który odbędzie się jak zwy-
kle w  pierwszy weekend  lipca.  Pamiętajmy, 
że róże które mieliśmy okazję widzieć na wy-
stawie w ŁDK w dniu 5 lipca (85 odmian) są 
w sprzedaży u naszych szkółkarzy, a teraz jest 
pora nasadzeń tych pięknych roślin. Możemy 
więc  przygotować własną  rabatę  w  naszych 
ogrodach  i pokazać  ją podczas konkursu or-
ganizowanego  w  ramach  III  Festiwalu  Róż 
w Łasku.<

Janina Kosman
zastępca burmistrza 

W mundurze jeszcze nie generalskim...



archidiecezjalna Pielgrzymka 
w Łasku
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Licznie  przybyli  pielgrzymi  uczestniczyli 
najpierw  w  modlitwie  różańcowej  w  kaplicy 
Matki Bożej, następnie w mszy pod przewod-
nictwem  metropolity  łódzkiego,  arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego. Wraz z arcybiskupem 
Eucharystię koncelebrowali bp Ireneusz Pękal-
ski oraz biskupi seniorzy: abp Janusz Bolonek 
i bp Adam Lepa, a także kapłani przybyli wraz 
z pielgrzymami do łaskiego sanktuarium.

Głównym  celem  i  założeniem  konkursu  jest  rozwijanie  wyobraźni, 
pobudzanie  kreatywności,  popularyzacja  szeroko  rozumianej  integracji 
poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełno-
sprawnych.

9  października  br.  odbyło  się  posiedzenie  komisji  oceniającej  prace 
zgłoszone do konkursu, na który nadesłano łącznie 140 prac z 22 placówek 
zajmujących  się  osobami  niepełnosprawnymi.  Do  konkursu  zaproszono 
uczestników środowiskowych domów samopomocy z województwa łódz-
kiego, a także mieszkańców sąsiadujących z Łaskiem domów pomocy spo-
łecznej w Chorzeszowie i Przatówku oraz uczestników łaskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej.  Jury w składzie: Ewa Kantorczyk – przewodnicząca, 
Ewa Pielucha – członek, Bożena Trocka-Dąbrowa – członek, dokonało oce-
ny nadesłanych prac plastycznych w czterech kategoriach oraz przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii rysunek: I miejsce Jan Maciaszek z WTZ w Łasku, II – Piotr 
Sikora z ŚDS w Łasku, III – Anna Pilatowicz z ŚDS w  Kutnie.
w kategorii malarstwo przyznano cztery równorzędne nagrody dla: 
Emilii Jaskólskiej z ŚDS w Justynowie, Tomasza Pawlickiego z ŚDS w Pa-
bianicach, Edyty Ratajczyk z ŚDS przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Łodzi i Kazimierza Sobali z ŚDS 
w Sędziejowicach.
w kategorii tkanina i aplikacja:  I  miejsce  -  Izabela  Kowalska  z  SDS 
w Bełchatowie, II – Anna Borowiecka z Towarzystwa Przyjaciół Niepełno-
sprawnych, III – Przemysław Borowiecki z ŚDS w Łasku
w kategorii mieszanej:  I  miejsce  –  Tomasz  Kałużny  z  Domu  Pomocy 
Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie, II miejsce – Grze-
gorz Grodzki i Artur Golimowski z ŚDS w Bełchatowie, III – Piotr Wójcik 
z ŚDS w Justynowie. 

Po raz drugi do Sanktuarium MB Łaskiej przybyły Grupy Różańcowe z archidiecezji 
łódzkiej. W spotkaniu wzięły udział Grupy Żywego Różańca, Podwórkowe Koła 
Różańcowe Dzieci, Grupy Młodzieżowe Żywego Różańca oraz czciciele Matki Bożej. 

W  wygłoszonej  homilii  arcybiskup  wzy-
wał, by tak jak Maryja zachowywać w swoim 
sercu słowa Chrystusa, rozważać je, żyć nimi. 
Ksiądz arcybiskup ukazał potęgę modlitwy ró-
żańcowej, która przychodzi z pomocą w chwi-
lach  najbardziej  trudnych,  beznadziejnych 
i prowadzi do zwycięstwa.

Abp. M. Jędraszewski mówił, że we współ-
czesnym świecie próbuje się zwalczać tradycyj-

ny model rodziny i małżeństwa, tradycyjny czy-
li  chrześcijański model. Zdajemy  sobie  sprawę 
z tego – mówił ks. arcybiskup – jak bardzo ró-
żaniec  jest  dzisiaj  potrzebny,  aby ocalić  kształt 
życia rodziny, taki jaki od samego początku był 
w Bożym zamyśle. Wiemy jak wielki kryzys do-
tyka  tej  podstawowej  komórki  społecznej.  Po-
trzebna jest zatem ta wielka modlitwa i za synod 
(poświęcony kwestii rodziny), za Polskę, za Eu-
ropę i świat. Na zakończenie mszy ksiądz arcybi-
skup poświęcił „Statuty Żywego różańca”, które 
otrzymali przedstawiciele każdej parafii.

Po mszy pielgrzymi  zaproszeni  zostali  na 
wojskową grochówkę. Ostatnim akordem tego-
rocznej pielgrzymki był koncert „Małego Chó-
ru Wielkich Serc”.

II Archidiecezjalna Pielgrzymka Grup Ży-
wego Różańca przypadła w XIV Dzień Papie-
ski. Młodzież ze szkolnych kół Caritas prowa-
dziła kwestę w ramach akcji na rzecz Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”,  z  której  środki 
przeznaczane są na stypendia dla dzieci i mło-
dzieży z ubogich rodzin. Młodzież przed kole-
giatą rozprowadzała także „papieskie kremów-
ki”,  dochód  z  tej  akcji  przeznaczony  jest  na 
dofinansowanie  obiadów  dla  biednych  dzieci 
w naszych szkołach.<

Bliżej natury 
2014

Już po raz ósmy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku był 
organizatorem konkursu plastycznego. W bieżącym roku przyjął 
nazwę „Bliżej natury”, a honorowy patronat nad konkursem 
objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

5 listopada br. w Łaskim Domu Kultury odbyło się uroczyste ogłosze-
nie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień. Na 
scenie sali widowiskowej prezentowali  się uczestnicy ŚDS Łask w  inte-
gracyjnym występie  taneczno – wokalnym razem z młodzieżą  I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku, pod kierunkiem Anny Mary. Występ podbił 
serca zebranej licznie publiczności i nagrodzony został gromkimi brawami. 

Organizację  konkursu wspierał  finansowo Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków będących w dyspozycji 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Na pamiątkę ósmej 
edycji konkursu wydany został kalendarz z zamieszczonymi w nim pra-
cami laureatów. Wystawę pokonkursową można oglądać do 30 listopada 
br. w ŁDK w Galerii z Fortepianem. Po zakończeniu wystawy część prac 
prezentowana będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Łasku oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.<

 Janina Owczarek
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Wkrótce  też  dał  się  poznać  jako  społecz-
nik. M.in. przez bodaj dwie kadencje byliśmy 
tam obaj wybrani radnymi – wówczas była to 
praca  absolutnie  społeczna.  A  nam  –  grupie 
młodych kolumnian tworzących amatorską es-
tradkę artystyczną – dał się poznać jako autor 
wierszy. Był to przełom lat 50. i 60. ubiegłego 
wieku, kiedy legendarną grupę poetycką „Gra-
bia 59” wchłonął  literacko Korespondencyjny 
Klub Młodych Pisarzy w Łodzi, zaś dwóch jej 
członków – Eugeniusz Iwanicki i Rafał Orlew-
ski – przeniosło tę nazwę do Kolumny i pod nią 
otworzyło tam wspomnianą estradkę. Ryszard 
Kubiak z nią współpracował.

LEKARZ – POETA – PRZYJACIEL
Ryszard kubiak (1931-2014)

Wykrusza się szereg przyjaciół, twórczych ludzi. W czerwcu br. odszedł na wieczną 
wartę zasłużony harcmistrz i żeglarz z Kolumny - Ryszard Karolczak (1932-2014),  
a 18 listopada tego roku lekarz i poeta – Ryszard Kubiak (1931-2014), także mieszkaniec 
Kolumny, gdzie po studiach medycznych podjął pracę. Kierował miejscowym ośrodkiem 
zdrowia i leczył ludzi przez kilkadziesiąt lat.

Przez  wiele  lat  Ryszard  pisał  wiersze  „do 
szuflady”.  Ich  maszynopis  powierzył  mi  dopie-
ro w latach 90. minionego stulecia, co zaowoco-
wało jego debiutem książkowym. Tak późny de-
biut drukiem miał swe źródło przede wszystkim 
w  złym  losie  tej  rodziny;  tragicznie  zginął  syn, 
student  medycyny.  Z  tej  traumy  Ryszard  jakoś 
się  wygrzebał,  podejmując  studia  doktoranckie. 
Uwieńczył je zdobyciem tytułu doktora nauk me-
dycznych.  Jednak  takie  przeżycia nie mogły  się 
nie odbić na jego zdrowiu, co po latach naraziło go 
na wiele cierpień i doprowadziło do kresu życia.

Pod  koniec  ubiegłego wieku  redagowałem 
i  wydawałem  serię  pn.  „Piotrkowskie  Zeszyty 
Poetyckie”,  mogłem  więc  zaoferować  Ryszar-
dowi druk pierwszego tomiku. I tak w roku 1995 
Ryszard Kubiak wszedł do rodziny polskich po-
etów zbiorkiem wierszy pt. „Cisza nadziei”. Ten 
i jeden z następnych inkrustował swymi grafika-
mi Leszek Buda.

Tego  samego  roku  ukazał  się  drugi  tomik 
Ryszarda  -  „Ucieczka  w  szarość”,  wydany 
w Łodzi. Trzecią książkę poetycką  tego autora 
wydano w Sieradzu, tytuł „Znaki lęku” (1998). 
Ale tomik czwarty ukazał się dopiero w 2007 r. 
–  „W  świetle  zmierzchu”  (Łask).  Książkowy 
dorobek  poetycki  R. Kubiaka  zamyka  zbiorek 
„Prośba o codzienność” (Piotrków Trybunalski, 
2011). Edycja ta zbiegła się z 80-leciem urodzin 
autora,  który  na  świat  przyszedł w Konstanty-
nowie k. Łodzi. Ale Ryszard publikował swoje 
wiersze  –  a wcześniej  szereg  prac  naukowych 
z zakresu medycyny – w książkach zbiorowych: 
„Wiara  czy  nadzieja”  (Łódź),  „Poeci  Siódmej 
Prowincji”, „A duch wieje kędy chce” (Lublin), 
„Kwintet z Kolumny” (Łask).

Jego  wiersze  drukowano  też  w  różnych 
czasopismach, np. „Panorama Łaska”, „Gazeta 
Kulturalna”, „Siódma Prowincja”, „Pomosty”... 
I już pierwszy tomik wywołał spore zaintereso-
wanie czytelników oraz znawców (naukowców 
i literatów), którzy na różnych łamach i na spo-
tkaniach pisali, bądź mówili, pochlebne recenzje 
i eseje o  tej poezji. Na spotkaniach z autorem, 
np. podczas promocji wydanej w Łasku książ-
ki „Kwintet z Kolumny”, publiczność szczelnie 
wypełniała  salę.  W  promocji  tej  książki  brali 
udział  jej  autorzy,  czyli  poeci  związani  z  Ko-
lumną:  Andrzej  Bulzacki,  Ryszard  Kubiak, 
Krzysztof  Orlewski,  Rafał  Orlewski,  Ryszard 
Wasilewski.  Wszyscy  oni  mający  już  własne 
książki poetyckie. Godzi się jeszcze raz podkre-
ślić, że tę antologię wydano w Łasku!

O  randze  artystycznej  poezji  dr.  Kubiaka 
można by napisać niejeden obszerny esej. N.b. 
fragmenty  recenzji  są  przytoczone  we  wspo-
mnianym „Kwintecie z Kolumny”. Tutaj – kilka 
zdań z eseju dr Zdzisławy Pieczyńskiej-Gąsior. 
Jej  zdaniem,  filozoficzno-metafizyczna  poezja 

Ryszarda  Kubiaka  jest  „kontemplacyjna,  na-
znaczona  goryczą  humanistycznej  refleksji. 
Nie brakuje jej odniesień do tradycji kulturowej 
(starożytna Grecja i Rzym). Nacechowana emo-
cją, poszukująca postawa poety towarzyszy mu 
w wędrówce przez życie – w poszukiwaniu jego 
sensu. Z dojrzałym spokojem zmierza do celu. 
Za towarzyszy ma Poezję i Milczenie”.

Dodajmy: przez dorosłe życie miał też uko-
chaną Aldonę. Tom „W świetle zmierzchu” de-
dykował  właśnie  jej.  Jego  wiersze  o  miłości, 
np. „Erotyk z miodem” – są subtelne i wzrusza-
jące. Oczywiście, osobno dałoby się  sportreto-
wać Ryszarda jako lekarza, ale o tym najlepiej 
wiedzą tysiące pacjentów Doktora i Człowieka 
wielkiego serca, także niepospolitej dobroci.

Dla  Kolumny,  Łasku,  całej  ziemi  łaskiej 
oraz  przyjaciół  i  wszystkich,  którzy  Ryszarda 
Kubiaka znali, bądź kiedykolwiek się z nim ze-
tknęli, odejście z życia tak wybitnej osobowości 
jest niepowetowaną  stratą. Pozostała  jego zna-
komita poezja. Niech zatem choć jeden wybrany 
jego wiersz przemówi w imieniu autora. A mo-
jemu wspomnieniu, które jest pożegnalnym po-
kłonem, niech posłuży mój wiersz.  I niech bę-
dzie łzą zadumy nad ludzkim losem.

Żegnaj, Ryszardzie – Doktorze, Poeto, Przy-
jacielu!  Pozostaniesz  w  pamięci  żyjących.  Na 
tę  pamięć  zasłużyłeś  swym pracowitym,  twór-
czym i świetlanym życiem.<
  Rafał Orlewski

Rafał Orlewski

*   *   *
Tych, którzy nas kochają

nie mierzy się złotem

Ich serca się nie kładzie
na wymiernej szali -

im sędzią tylko miłość

Ten co chce taki klejnot
zmierzyć albo zważyć

jest jak zgnieciony orzech
bez ziarna we wnętrzu

Tych którzy nas kochają
nie sposób pożegnać

nawet gdy odejdą

Ryszard Kubiak

Nad Grabią
Na nadgrabiańskiej łące
muzykę traw słyszałem
poprzez zakręty rzeki

 
Grabia adagio nuciła

gdy w jej nurcie promień
rozpłaszczał się plamą

mnożoną na krzywiźnie brzegów

Patrzyłem w kosmos
a widziałem żabki zielone

i pszczoły drżące na stokrotkach

Z taką symfonią lipca
w ciszę wchodziłem

na nadgrabiańskiej łące

Większość  ówczesnych  grup  literackich 
oraz amatorskich zespołów artystycznych było 
efemerydami  –  miało  krótki  żywoty.  Lecz  na 
ich miejsce powstawały nowe. Pamiętajmy,  że 
w tym czasie nie było telewizji, a gdy zawitała 
w powijakach, to w pięciotysięcznej Kolumnie 
mało  kto  miał  telewizor.  Młodzież  starała  się 
więc zapełnić kulturalną pustkę własnymi siła-
mi.

Potem R. Kubiak utworzył swój zespół arty-
styczny o nazwie „Relaksik”, którego aktorami 
byli  głównie  pracownicy  łaskiej  służby  zdro-
wia. Miałem  zaszczyt  i  przyjemność występo-
wać w „Relaksiku”,  także pisać teksty dla nie-
go. A Ryszard przewoził nas do Łasku na próby 
tego  „lirycznego kabareciku” własnym  traban-
tem. Również  ten  zespół  (jak wcześniej  druga 
„Grabia 59” oraz inny tamtym podobny, ale bar-
dziej  humorystyczno-satyryczny,  prowadzony 
w Kolumnie przez Henryka Prusisza) występo-
wał przy pełnej widowni w różnych miejscowo-
ściach powiatu łaskiego.



- Ten  awans  też był  dla mnie  zaskoczeniem  i  do dzisiaj  nie mogę 
się jeszcze przyzwyczaić do nowej sytuacji – stwierdził nasz rozmówca.

Generał D. Malinowski,  podobnie  zresztą  jak wywodzący  się  stąd 
inny generał – Jan Śliwka, nie traktuje nominacji jako czegoś nadzwy-
czajnego. Ot, kolejny awans w niełatwej przecież służbie. Stąd obydwaj 
wciąż  pamiętają  o  swoich  korzeniach, wpadają  do  Łasku,  odwiedzają 
znajomych, jak to było przed laty. Krótko mówiąc, nie ma mowy o wo-
dzie sodowej…

- Jaka jest przyszłość łaskiej 32. BLT?- zapytaliśmy przy okazji.
-  Łask  ma  szansę  na  jeszcze  większy  rozwój  niż  dotychczas,  ale 
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Wszystko to jest prawdą. Prawdą jest także i to, że chodząc po mieście, 
spotykam coraz mniej znajomych, ludzi z „moich młodych lat”. Natomiast na 
cmentarzu czuję się dużo pewniej: przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, a wszyst-
kich pamiętam osadzonych w konkretnym krajobrazie mojego życia.

Czasami – zdarza mi się to coraz częściej, choć nie neguję praw bio-
logii – protestuję przeciw „kołowrotowi ludzkiego bytu”, mam żal do na-
tury, że zabiera kogoś mi bliskiego. Stąd moje częste „rozmowy” z tymi, 
co są już po drugiej stronie życia. Po prostu staję przed grobem i „roz-
mawiam”. Wygląda to zapewne dziwnie lub wręcz wywołuje wrażenie, 
jakbym zatracił się w rzeczywistości. A to nie jest prawdą, przecież tyle 
jeszcze należałoby sobie powiedzieć, tyle przekazać zwierzeń, postawić 
pytania, a tu koniec, pustka, nieobecność na zawsze.

Toteż mam pełne  zrozumienie  dla  ludzkiej  samotności, wewnętrz-
nego  zagubienia,  gdy  nagle  ktoś  znalazł  się w pustce,  utracił  bliskość 
drugiego  człowieka,  nie może  liczyć  na  jego  pomoc, wsparcie  i  radę. 
To wielki dramat, ale i nierozwiązana zagadka, która determinuje nieraz 
resztę ludzkiej egzystencji.

Panta  rei… Starożytni mieli  racje: wszystko  jest płynne, przemija, 
oddala się, zmąca perspektywę. A my, którzy zostajemy, nadal używamy 
tej samej optyki, widzimy otoczenie i świat w jego dawnym „naszym” 
kolorze i kształcie.

wYnUrzenia oLdBoYa
Nikt nie może zakwestionować moich związków z Łaskiem: 
przeżyłem tu wszystko to, co człowiek z moim życiorysem 
mógł przeżyć. Tu, na cmentarzu „śpią snem nieprzespanym, 
w którym się nie śni”, moi rodzice, tu ożeniłem się 
z najpiękniejszą łaskowianką i tu urodziła się moja jedyna 
córka, a później moi wnukowie. Temu miastu poświęciłem 
parę książek, na stronicach których starałem się zatrzymać, 
jak w niemodnym dziś plastikonie, obraz Łasku z lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku. A dzielnicę, 
w której się wychowywałem, Utratę, nazywam moją miłością.

Zmienia się także i Łask. To już nie to samo brudne, zapyziałe i cuch-
nące czwartkowymi jarmarkami miasteczko. Widzę to bardzo wyraźnie, 
plastycznie,  ja,  człowiek wiekowy,  który  kiedyś  krążył  zdzierając  ze-
lówki po chodniku od zakładu czapnika Druha do sklepu kolonialnego 
Jana Bulzackiego, wyczekując na dziewczyny, by zaproponować którejś 
spacer,  zjedzenie  wspólnie  ciastek  w  kawiarence  „Ewa”,  lub  wypicie 
kawy w herbaciarni Rządkowskich. Niestety, od lat w miejscu herbaciar-
ni wznosi się brzydki, niepasujący do reszty kamieniczek „Supersam”, 
dzieło architekta - prymitywisty czy barbarzyńcy - projektanta socreali-
zmu. 

A sklep kolonialny Jana Bulzackiego? Kolonialny w odróżnieniu od 
innych spożywczaków, bo handlował towarami sprowadzonymi z kolo-
nii: pieprz, liście laurowe, cynamon, gałka muszkatołowa… Przecież za 
moich młodych lat największym krajem kolonialnym była Wielka Bryta-
nia. Do niej należała Australia, Indie, Kanada, nie licząc krajów w Afry-
ce, na Dalekim Wschodzie, w Ameryce Środkowej.

Ten sklep Janek opuścił dość wcześnie, a w  jego pomieszczeniach 
Remigiusz Rendecki (dla mnie Remik, tak jak i Jan Bulzacki z czasem 
stał  się  Jankiem)  otworzył  cukiernię  i  lilipucią  salkę  konsumpcyjną. 
Wkrótce cukiernia stała się bardzo popularna i w jakimś sensie zaczęła 
spełniać role kawiarni literackiej, bo tu, przy kawie, często wzmacnianej 
spirytusem, zbieraliśmy się, by opracowywać kolejny program kabaretu 
„Grabia 59” czy późniejszego „Feniksa”, tu rodziły się niektóre piosenki 
– „Pajączek”, do której muzykę skomponował Janek Fabisiak. Jan Jani-
szewski tu wygłaszał swoje niezrównane monologi przeplatane francu-
skimi, angielskimi lub niemieckimi wierszami.

Dziś  nie  ma  cukierni  –  kawiarenki,  jak  nie  ma  Remika,  którego 
wspominam ciepło i z sentymentem. W kamieniczce usadowiło się mu-
zeum, placówka, na którą Łask czekał prawie 600 lat. Burmistrzowi za to 
należą się oklaski na stojąco!

A sam plac? Malkontenci są i będą, bo łatwiej jest krytykować czy-
jeś poczynania czy decyzje, niżli samemu wymyślić i zrealizować ja-
kikolwiek projekt. Pamiętam psioczenia na pomnik, ale nie spotkałem 
nikogo, kto miałby kontrpropozycję. Po prostu nie i nie! A przecież ten 
pomnik  to  symbol  zwycięstwa ducha,  intelektu, uosobienie  trwałości 
wzniosłych idei i zamierzeń nad codziennością, nad barbarzyńską ma-
terią.

Gdy ktoś mi mówi o brzydocie pomnika  i całego rynku, odpowia-
dam, że trzeba się z tym zżyć, przyzwyczaić do nowych form i propozy-
cji, a wówczas nastanie czas akceptacji. Pierwsze w historii Łasku fon-
tanny, są dziś największą atrakcją dla maluchów. Młode mamy przywo-
żą tu niesfornych szkrabów, które zatracają się w zabawie z tryskającą 
wodą.

I jak chodzę po tym – moim i nie moim Łasku – po równych, gład-
kich chodnikach bez obawy, że ulegnę wypadkowi, jak to często bywało, 
gdy ulice były pokryte popękanymi płytami.

Żal mi tamtego Łasku, ale z uznaniem akceptuję jego dni dzisiejsze, 
jego zmiany, nieustanny rozwój, prawie europejskość. A jaki będzie za 
kolejną dekadę, w czasie, gdy i ja znajdę się po drugiej stronie życia?

I tego mi żal najbardziej.< Eugeniusz Iwanicki

15 o tym szczegółowo będzie można mówić za jakiś czas. Na razie tutejsze 
lotnisko czeka dalsza rozbudowa i unowocześnianie, m.in. trzeba solid-
nie wyremontować pas startowy.

- Proszę jeszcze zdradzić na zakończenie, czy ten wielki sentyment 
do Łasku wynika jedynie z wieloletniej służby w naszym mieście?

- Nie, Łask jest mniejszym miastem niż na przykład Poznań, z któ-
rym jestem teraz związany, ale ma swój niepowtarzalny klimat i poten-
cjał,  a ponadto mam  tu wielu przyjaciół  i  znajomych. Dlatego chętnie 
wracam do Łasku, bo wiążą się z nim moje piękne wspomnienia.<

(PO)

Generał  Dariusz Malinowski...
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Urodził się we wsi Kalinko koło Rzgowa 22 stycznia 1909 
roku  w  typowej  polskiej  rodzinie.  Ma  jeszcze  trzech  braci 
i siostrę. W drugiej połowie 1936 roku zostaje kapłanem. Jest 
wikariuszem w Dmosinie, Milejowie i Chorzęcinie k. Wolbo-
rza, a w czasie wojny m.in. w Głownie. W 1943 troku dzieli los 
wielu kapłanów - wywieziony zostaje do obozu koncentracyj-
nego Gross Rosen, następnie trafia do Oświęcimia i Mauthau-
sen. Udaje mu się przetrwać gehennę i po wojnie wraca w ro-
dzinne strony. Wojna zabiera  jeszcze  jego brata Władysława, 
którego mordują hitlerowcy. W listopadzie 1947  roku kapłan 
zostaje skierowany do Kolumny, gdzie ma zorganizować nową 
parafię, a  jednocześnie podleczyć się po  latach hitlerowskich 
obozów.

8  lutego  1949  roku  następuje  erygowanie  parafii  w  Ko-
lumnie. Świątynia mieści się w dawnym poniemieckim bara-
ku kinowym, dostosowanym do potrzeb wiernych. Ks. Zimoń 
zostaje pierwszym proboszczem i pracuje tu przez 27 lat. Od 
początku myśli  o  nowym  kościele,  ale  czasy  są  trudne  i  nie 
brakuje innych potrzeb. Wspólnie z mieszkańcami, m.in. leśni-
kami, tworzy nową nekropolię (1954 r.).

Gdy  jesienią  1976  roku  przechodzi  w  stan  spoczynku, 
z czym zresztą trudno mu się pogodzić, dają o sobie znać obo-
zowe  przeżycia.  Kilka  miesięcy  później,  22  czerwca  1977 
roku, umiera w jednym z łódzkich szpitali. Zgodnie z wyrażo-
ną wcześniej wolą zostaje pochowany na rzgowskim cmenta-
rzu, gdzie też spoczywają jego rodzice. 

Ksiądz  Zimoń  przetrwał  w  pamięci  wielu  mieszkańców 
Kolumny  jako  życzliwy  i  pracowity  kapłan,  który  zbudował 
fundamenty parafii. Także w rodzinie - a potwierdzają to słowa 
Józefa i Michała Zimoniów - kultywowana jest o nim pamięć.

Ksiądz Zimoń nie był jedynym przybyszem, który zapuścił 
w Kolumnie  korzenie.  Sporo  na  temat  powojennej Kolumny 

Równie interesujące jest życie powojennej Kolumny. Pozbyła się ona ambitnych planów związanych z budową 
kurortu, bo siermiężna rzeczywistość pierwszych dziesięcioleci kazała myśleć przede wszystkim o dachu nad 
głową i przetrwaniu, a nie kontynuacji ambitnych ale nierealnych, jak się okazało, zamierzeń Szweycera. Dawne 
pensjonaty zamieniły się w domy mieszkalne, w Kolumnie zamieszkało sporo ludzi, którzy szukali tu zarówno 
zdrowego powietrza jak i specyficznego azylu. Jednym z tych, którzy przyjechali do Kolumny z konkretnym 
zadaniem, ale i dla podreperowania zdrowia nadwątlonego w obozie koncentracyjnym, był ksiądz Józef Zimoń. 
Warto przypomnieć jego sylwetkę, wszak nie wszyscy mieszkańcy Kolumny znali jego biografię.

Budowa kościelnej wieżyczki na świątyni w Kolumnie, 
zdjęcie ze zbiorów rodziny ks. J. Zimonia

Jedna z procesji w Kolumnie w czasach ks. J. Zimonia, 
zdjęcie udostępnione zostało przez rodzinę kapłana

Przepraszam Pana Krzysztofa Malinowskiego za opublikowanie 
w ostatnim numerze „Panoramy Łaskiej” (10/2014, str.19) bez jego 
zgody  zdjęcia  jego  autorstwa,  jako  ilustracji  artykułu  prasowego   
pt. „Tajemnice Kolumny”.

 Publikując wspomnianą fotografię nie byłem świadomy, kto jest 
jej autorem. Za pomyłkę jeszcze raz przepraszam.

Ryszard Poradowski

PRZEPROSINY

pisze we wspomnieniach znany literat Rafał Orlewski, w tam-
tych latach nauczyciel i działacz harcerski, udzielający się tak-
że na polu kultury.< 

 Stanisław Barcz
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- Każdego  roku dzień 11  listopada  to było 
wielkie święto. Odbywały się akademie, pocho-
dy  organizowane  przez Związek Rezerwistów, 
którego  siedziba mieściła  się  przy  ulicy  Piotr-
kowskiej 46. W naszym domu szczególnie czci-
liśmy Święto Niepodległości, wszak mój tatuś – 
Antoni Sobowski, rocznik 1898 r., zgłosił się na 
ochotnika do wojska i służył w 28 Pułku Piecho-
ty w Łodzi, skąd wyruszył na front. Na wojnie 
był 3 lata. Tatuś często opowiadał o pobycie na 

W Przedszkolu Publicznym im. Leśnych 
Skrzatów  w  Łasku  także  uczczono  Dzień 
Edukacji Narodowej. W uroczystości uczest-
niczyły  wszystkie  przedszkolaki.  Część  ar-
tystyczną  w  jesiennym  tonie  przygotowała 
grupa IV Kwiatuszki pod kierunkiem Pauliny 
Derewendy. Choć Pani Jesień przewodniczy-
ła  całej uroczystości,  to wcale nie było  sza-
ro i ponuro. Uroczystość przebiegała w miłej 
i radosnej atmosferze. Na zakończenie przed-
szkolaki  złożyły  wszystkim  życzenia  oraz 
wręczyły drobny upominek.< PD

Na kolejne spotkanie z kolorami dzieci wy-
brały się do Żółtolandii, gdzie zaprosiło je sło-
neczko  i kapryśna księżniczka. Wspólna zaba-
wa, śpiew i taniec w żółtej jesiennej krainie wy-
wołały  uśmiech  na  buziach wszystkich  przed-
szkolaków. 

W kolejną środę maluchy zawitały do Kra-
iny Pomarańczowej. Tutaj spotkały się dwa ko-

11 Listopada przed wojną
Pani Ireny Drozd z Łasku nie trzeba przedstawiać bliżej mieszkańcom grodu nad Grabią, jako że już niejednokrotnie gościła na naszych łamach. 
Pani Irena żywo interesuje się życiem Łasku, często wraca pamięcią do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu laty. Dziś przypomina obchody święta 
11 listopada przed 1939 rokiem. A w okresie międzywojennym pamięć o odzyskaniu niepodległości i ludziach, którym to zawdzięczamy, była 
wyjątkowo żywa. Żyli przecież jeszcze legioniści, żył marszałek Józef Piłsudski, jeden ze współtwórców niepodległego państwa.

froncie, wspominał też marszałka Piłsudskiego, 
który często odwiedzał żołnierzy w okopach.

- W naszym domu w dniu 11 Listopada spo-
tykali się koledzy tatusia, którzy walczyli z bol-
szewikami w latach 1918 – 1920. Przychodzili 
do  nas m.in.: Władysław Werner,  który  służył 
w legionach, Walerian Rudnicki mający za sobą 
służbę w kawalerii. Wspominali pobyt na fron-
cie, ciężkie żołnierskie życie i walkę o Polskę, 
a  potem  wszyscy  śpiewaliśmy  pieśni  żołnier-

skie. Te najpiękniejsze z tamtych czasów, wzru-
szające, np. „O mój rozmarynie”, „Przybyli uła-
ni”, „Jak to na wojence”. Były to niezapomniane 
chwile  także dla nas, wówczas  ludzi młodych. 
Byliśmy wdzięczni  tym wszystkim, którzy do-
prowadzili do odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, a potem bronili jej przed bolszewikami. 
Do grona patriotów z Łasku należał  także mój 
tatuś, który za walkę na froncie otrzymał Krzyż 
Walecznych.<

To była ostatnia w mijającej kadencji sesja 
Rady Miejskiej (7 bm.), ale stanowiła jedno-
cześnie dobry wstęp do kolejnej czterolatki 
łaskiego samorządu. Odbywała się tym ra-
zem w sali ŁDK, a prowadził ją tradycyjnie 
przewodniczący Robert Bartosik. Trwała za-
ledwie 40 minut. Były podziękowania i dobre 
wiadomości: wiadomo już, że będą pieniądze 
z zewnątrz m.in. na rozbudowę i modernizację 
systemu informatycznego w Urzędzie Miej-
skim, rozbudowę zaplecza CSiR.

Ostatnia sesja była okazją do podsumowań 
np.  pracy  poszczególnych  komisji.  Komisja 
oświaty  –  jak  stwierdziła  jej  przewodnicząca 
Krystyna  Politańska  –  z  satysfakcja  odnoto-
wuje korzystne zmiany w placówkach, choćby 

Jesienna 
kraina kolorów 

Pod takim hasłem w tym roku przebiegała zabawa w kolory 
w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku. Realizację 
programu opracowanego przez Danutę Siąkowską rozpoczęto 
1 października zabawą z kolorem czerwonym. Do jesiennej, 
czerwonej krainy zaprosił dzieci sam… Czerwony Kapturek. 
Było wesoło i smacznie, jedzono pomidory, paprykę i czerwone 
jabłka, były konkursy, tańce i zagadki, 

lory – żółty i czerwony, a z nich powstał poma-
rańczowy. A jak pomarańczowy to  i marchew-
ka. Było wspaniałe spotkanie z gigantyczną, ale 
bardzo milutką marchewką, a także tańce i za-
wody sportowe, np. rzut kolczastą dynią, sadze-
nie marchewek i spacer po listkach. Na zakoń-
czenie był  taniec z bibułkami do utworu Joha-
nessa Brahmsa „Taniec węgierski.” 

Potem był jeszcze kolor brązowy. Na zakoń-
czenie realizacji programu dzieci zaprezentowa-
ły zdobyte umiejętności na balu pod hasłem Je-
sienne zabawy z tańcem i kolorem - zabawy in-
tegracyjne. Dzieci z poszczególnych grup pięk-
nie zaśpiewały piosenki o jesieni. Podczas balu 
dzieci wraz z rodzicami i panią Jesienią wybrały 
się w podróż po kolorowej Polsce.< DS 

w SP nr 5, gdzie wielki remont przeprowadzo-
no  w  bardzo  dobrym  tempie  i  przy  wzorowej 
wręcz organizacji. Komisja rolnictwa i ochrony 
środowiska z kolei stawiała na poprawę bezpie-
czeństwa pożarowego na wsi  i bezpieczeństwa 
komunikacyjnego. Także komisja porządku pu-
blicznego  zajmowała  się  bezpieczeństwem po-
żarowym i stanem OSP. 

Jak  przystało  na  ostatnią w  kadencji  sesję, 
nie  brakowało  podsumowań  czterech  lat  pra-
cy  samorządu.  Burmistrz  Gabriel  Szkudlarek 
w imieniu Urzędu Miejskiego podziękował rad-
nym i stwierdził, że mogą być dumni z tego, co 
udało się zrobić w ciągu 4 lat, m.in. z pozyskania 
pieniędzy z zewnątrz, np. na rekultywację wysy-
piska śmieci (85 proc. kosztów pokryto ze środ-
ków  z  zewnątrz),  rewitalizację  rynku.  To  były 

NIE BYłO 
szaro i ponuro

Ostatnia sesja Rady Miejskiej

KROK KU NOWEj KAdENCjI
dobre cztery lata dla Łasku, dla jego mieszkań-
ców – taki był końcowy wniosek burmistrza.<

(P) 



ŚWIęTA LATAWCA
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Na 

Panorama Łasku - rok 1950
Łaskowianin Ryszard Załęcki od dziecka lubił fotografie i przez całe życie towarzyszył mu aparat fotograficzny. W 1950 roku, gdy jeszcze 

nie było szkoły naprzeciwko dzisiejszego Łaskiego Domu Kultury, wybrał się z aparatem w ten rejon miasta. A że stała tu jeszcze wspinalnia, 
na której ćwiczyli strażacy, wszedł na nią i delektował się niesamowitym widokiem miasta. Wówczas wykonał trzy zdjęcia, które zachował do 
dziś. Są one dokumentem epoki, po bliższym przyjrzeniu się widać wyraźnie domy, których już nie ma.

Dziękujemy R. Załęckiemu za udostępnienie fotografii.< (Saw)

W kategorii  latawców  skrzynkowych FLS  (jednej  z  sześciu)  łascy 
modelarze uzyskali zespołowo pierwszą lokatę. Do wyniku zespołowego 
liczono wynik dwóch zawodników i instruktora: Konrad Dębicki uzyskał 
IV lokatę, Igor Szymański - III, Andrzej Pikosz - II.

W kategorii latawców płaskich FLS łascy modelarze uzyskali piątą 
lokatę zespołowo, w klasyfikacji generalnej zespół Społem PSS „Udział” 
Łask uplasował się na 8 miejscu. 

Na Lotnisku Aeroklubowym w Gliwicach odbył się (12 października br.) I Ogólnopolski Festiwal Latawcowy - Święto 
Latawca Społem PSS zorganizowany przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. W zawodach, w których 
uczestniczyło 145 zawodników, Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury reprezentował 
również po raz pierwszy zespół Społem PSS „Udział” Łask.

Na lotnisku modelarskim w miejscowości Gospodarz odbyło się tra-
dycyjne Łódzkie Święto Latawca  (19 października br.)  zorganizowane 
przez Aeroklub Łódzki. Z Klubu Modelarstwa Lotniczego  i Kosmicz-
nego ŁDK wystartowało 8 zawodników. W kategorii latawców skrzyn-
kowych FLS: Mikołaj Bulzacki uzyskał  I  lokatę,  Igor Szymański  -  III 
lokatę, w kategorii latawców płaskich FLP Konrad Dębicki uzyskał I lo-
katę.< AP



WAŻNIEJSZE IMPREZY W GRUDNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Sztuka baroku” wy-
głosi Mateusz Gaze

2 ŁDK ŁDK

2.

Wystawa malarstwa i grafiki 
komputerowej Ewy Pieluchy,  
Ewy Kantorczyk pt. „Kolor, 
linia, kształt”  

4-31 ŁDK ŁDK

3. Popis uczniów SOM 9 ŁDK ŁDK, ŁTK

4. Spektakl teatralny dla dzieci  
pt. „Wars i Sawa”

9
godz. 9 ŁDK ŁDK

5. Kiermasz świąteczny   14
godz. 10-14 Plac 11 Listopada Gmina Łask

6. Wystawa prac studentów  
ASP w Łodzi

12.12.2014 
-15.01.2015 BP w Łasku BP w Łasku

7.

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Przestępstwa  
przeciwko osobom starszym” 
wygłosi Piotr Nowakowski

16 ŁDK ŁDK

8. Widowisko bożonarodzeniowe 21 ŁDK ŁDK

9. Powitanie Nowego Roku  31.12.2014/
1.01.2015 Plac 11 Listopada Gmina Łask

Sportowe

1. Turniej Małego Samuraja  grudzień PG nr 1 w Łasku ŁBT

2.
Mecz piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask –  
Wisła Warszawa 

6 hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS

3. Mikołajkowy miting pływacki 6 CSiR – pływalnia 
kryta

CSiR, MUKS  
„Wodnik”

4. Mistrzostwa KMLiK  
modeli halowych 21 sala sportowa  

SP nr 1 w Łasku KMLiK ŁDK
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Policjanci  z  Łasku  zatrzymali  2  młodych 
mieszkańców  powiatu,  którzy  nocą  w  Łasku 
pobili wracającego do domu łaskowianina. Po-
krzywdzonemu trzeba było udzielić pomocy le-
karskiej. 

Policjanci ustalili przypuszczalnych spraw-
ców  pobicia  w  wieku  20  i  23  lat  i  po  kilku 
dniach okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. 
Podejrzani  przyznali  się  do  pobicia  i  usłyszeli 
już zarzuty. Za bandytyzm na ulicy grozi im na-
wet 3-letni pobyt za kratkami.< (ER)

19-latek  z  Łasku  wcześnie  wkroczył  na 
przestępczą drogę. Policjanci znaleźli u niego 
dilerkę  z  marihuaną,  a  gdy  dokonali  rewizji 
w  jego  domu  –  odkryli  portfel  z  dokumenta-
mi mieszkańca powiatu pabianickiego. Szybko 
okazało się, że jakiś czas temu portfel zaginął 
właścicielowi w  autobusie  komunikacji miej-
skiej,  wkrótce  ktoś  posłużył  się  kartą  banko-
matową wypłacając część pieniędzy i dokonu-
jąc zakupów płacąc zbliżeniowo. Młodzieniec 
usłyszał już zarzuty, przyjdzie mu odpowiadać 
przed obliczem Temidy za posiadanie narkoty-
ków, przywłaszczenie dokumentów oraz posłu-
żenie się kartą bankową.< (P)

AmAtor 
cudzego mienia

ZatrZymaNO 
sprawców pobicia

NIEOSTROżNI
pIESI

Tylko jednego dnia (10 bm.) wydarzyły 
się dwa wypadki z udziałem pieszych. 
Około godz. 16 w Gorczynie 63-letnia 
kobieta idąca lewym poboczem w kierunku 
Łasku wtargnęła gwałtownie pod jadący 
w kierunku Buczku samochód Renault 
Megane kierowany przez mieszkankę gminy 
Buczek. Piesza doznała poważnych urazów 
nóg oraz głowy i przewieziona została do 
pabianickiego szpitala.

Niecałą  godzinę  później  w  miejscowości 
Górki Grabieńskie  (gm. Widawa)  67-letniego 
mężczyznę,  idącego  nieoświetloną  drogą  bez 
kamizelki  odblaskowej,  potrącił  VW  Passat 
kierowany przez mieszkańca powiatu zduńsko-
wolskiego. Pieszy w ciężkim stanie odwiezio-
ny został do szpitala w Sieradzu, gdzie mimo 
wysiłków  lekarzy  zmarł.  Zarówno  w  pierw-
szym jak i drugim przypadku policja wyjaśnia 
okoliczności  zdarzeń.  Jedno  jest  już  pewne: 
kierowcy byli trzeźwi, a piesi nie wykazali się 
ostrożnością.< (P)

W  połowie  listopada  ruszyła  przebudowa 
ul. Berlinga w Łasku. W zakresie prac znalazła 
się nowa nawierzchnia jezdni, krawężniki oraz 
chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od szko-
ły do ul. Warszawskiej (długość 256,90 m). To 
właśnie  lokalizacja  Publicznego  Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II nadaje wysoką rangę tej 
niewielkiej drodze. Wartość inwestycji wynosi 
161.231,08 zł. Już w grudniu br. roku łaskowia-
nie  będą  mogli  korzystać  z  wyremontowanej 
ul. Berlinga.<

MJ

Będzie jak nowa
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Zaczęło się żmudne kształtowanie warsz-
tatu  pisarskiego  młodych  twórców.  Grupa 
przyjęła nazwę „Na Progu”, bo byli przecież 
na progu twórczości, życia – i wkrótce – do-
rosłości.  W  cotygodniowych  spotkaniach  – 
warsztatach  kształtowali  swoje  pisarstwo, 
wrażliwość,  wyobraźnię.  Szukali  nowych, 
zaskakujących  środków  wyrażania  swoich 
myśli i uczuć...

Tak  rodziły  się nowe zeszyty poetyckie, 
prezentowane  w  czasie  wieczorów  autor-
skich. Grupa była dostrzegana w środowisku 
szkolnym Łasku. Gdy po maturze wyfruwali 
w  dorosłe  życie,  na  ich miejsce  przybywali 
nowi z różnych szkół. Aż do 2011 roku, kie-

„Leśne Skrzaty” z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku dbają 
o przyrodę. W przedszkolu organizujemy i realizujemy akcje 
ekologiczne takie jak: zbiórka makulatury oraz zużytych baterii, 
a także segregacja śmieci. Przedszkolaki w ramach zajęć ekologicznych 
poznawały jesienią przyrodę z bliska w ogrodzie przedszkolnym oraz 
w salach, korzystając z okazów kącików przyrody. 

„Leśne  Skrzaty”  postanowiły  oglądać  przyrodę  z  bardzo  bliskiej 
odległości. Pomogły w tym specjalne lupy powiększające. Uczyliśmy 
się w ten sposób, że przyroda jest piękna, żywa i krucha. Podczas za-
jęć „Ekologiczny sad” oraz „Na straganie” zorganizowanych dla dzieci 
i  rodziców grupy czterolatków tworzyły „eko–owoce” wykorzystując 
różne materiały. Powstało bardzo wiele ciekawych i niezwykle pomy-
słowych okazów. Ozdobiły one hol przedszkola i były zaprezentowane 
na wystawie zatytułowanej „Ekologiczna jesień w przedszkolu” w Bi-
bliotece Miejskiej w Łasku w Filii dla dzieci (od 15 października). 

Poprzez eko-zabawy zorganizowane w przedszkolu poznawaliśmy 
różnorodne symbole ekologiczne, a także zagrożenia wynikające z za-
nieczyszczania środowiska oraz segregowaliśmy śmieci. Z tego też po-
wodu w przedszkolu pojawiły się nowe pojemniki z oznaczeniami do 
segregacji odpadów. Znajdują się one w salach oraz innych miejscach 
przedszkola. Dla przedszkolaków ekologia tej jesieni stała się tematem 

25 lat Grupy Literackiej 
„na Progu” łaskiego Domu kultury

Jesienią tego roku, czyli w październiku-listopadzie 2014, mija 25 lat od momentu pierwszego spotkania uczestników Grupy 
Literackiej „Na Progu”. Bo to oni – sześcioro uczniów łaskiego Liceum – zgłosili się do Łaskiego Domu Kultury i oświadczyli, że piszą 
wiersze! Wywołał ich ze szkoły i zaopiekował się przyszłymi poetami Zdzisław Wegenko, instruktor ŁDK, filolog, trochę poeta...

dy to najwytrwalsi (Ludwika Kopytowska, Mi-
chał  Maciejak)  zaprzestali  stałych  kontaktów 
z  Grupą.  I  wówczas  okazało  się,  że  są  nowi 
chętni  –  już  nie  uczniowie,  ale  studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Łasku.  Po wy-
kładzie Zdzisława Wegenko o  roli  i potrzebie 
poezji w życiu  codziennym, na warsztaty po-
etyckie zgłosiło się sześcioro słuchaczy. Tylko 
dwie osoby aktualnie tworzyły wiersze i prozę, 
pozostali – nie pisali wcale,  lub kiedyś –  i  to 
sporadycznie... I znów stanęli „na progu”, za-
częli  tworzyć,  odkrywać  na  nowo  znaczenie 
słów. Od początku istnienia Grupy Literackiej 
aktywnie  uczestniczyło  w  spotkaniach  i  po-
zostawiło  ślad pisany ponad 30 osób. Zostało 

wydanych 48 zeszytów poetyckich – indywi-
dualnych  i  zbiorowych.  Członkowie  Grupy 
zdobywali wyróżniania i nagrody w licznych 
konkursach poetyckich. W 2010  roku zosta-
ła wydana Antologia Grupy Literackiej  „Na 
Progu”, wybór wierszy w 20.  rocznicę zało-
żenia Grupy.

Zdzisław Wegenko

PS Wieczór  autorski  twórców  najnowszych 
zeszytów Grupy Literackiej odbył się 7 listo-
pada 2014 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Ga-
lerii z Fortepianem ŁDK – relację z tego wy-
darzenia można znaleźć oczywiście na stronie 
www.laskidomkultury.pl<

O przyrOdę należy dbać każdegO dnia
bliskim. W zabawach uczymy się wciąż, że przyroda jest bardzo ważna 
i należy o nią dbać każdego dnia.<

Anna Piotrowska
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