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  Dyrektor ZKM jest jednak umiarkowanym optymistą, bo przecież trzy 
lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń załogi nie poszły na marne. To wejście w 2013 rok 
bez zadłużenia wymagało wielu trudnych decyzji i działań. Skąd zatem udało się 
zdobyć dodatkowe pieniądze?
 - Oszczędzamy i zarabiamy na czym tylko się da – wyjaśnia M. Szafrań-
ski. – Na przykład udostępniamy naszą bazę przy ulicy Lutomierskiej  do parkowa-
nia pojazdów pracujących przy budowie S-8, wprowadziliśmy firmę zewnętrzną 
kontrolującą pasażerów, by zmniejszyć liczbę gapowiczów, świadczymy również 
usługi z zakresu przewozów dla okolicznych gmin (Buczek, Dobroń, Sędziejowi-
ce, Zelów), naprawiamy też  ogumienie pojazdów. Dzięki tym wszystkim 
staraniom zwiększyliśmy przychody o ponad 400 tysięcy złotych. Nasz budżet w 
ubiegłym roku zamknął się kwotą blisko 3 milionów złotych, z tego dotacja samo-
rządu wyniosła ponad 1,1 miliona złotych. Niestety miniony rok był  w sumie 
trudny, bo choć zarobiliśmy i zaoszczędziliśmy sporo grosza, ostatecznie musieli-
śmy dużo wydać np. z tytułu wzrostu ceny paliwa aż o 1 zł, a przecież stanowi ono 
znaczącą pozycję w naszych kosztach.
 Obecnie ZKM posiada 23 autobusy, w tym kilka Mercedesów z 1988 r., 
których stan techniczny jest jednak nienajgorszy w porównaniu z innymi markami. 
Inne pojazdy znajdują się w gorszym stanie technicznym, ale dzięki remontom są 
one wciąż w użytkowaniu. Niestety, o zakupie jakiegokolwiek pojazdu nowego nie 
ma co marzyć, bo takowy kosztowałby w granicach 0,5 mln zł (Autosan) lub nawet 
0,7 mln zł (Solaris). Zatem dobrze będzie, jeśli samorządowi w tym roku uda się 
wygospodarować trochę pieniędzy na nabycie pojazdu używanego, ale w dobrym 
stanie technicznym. Takie minimalistyczne rozwiązanie będzie z pewnością 
konieczne, bo tabor ZKM starzeje się i wymaga odmłodzenia. Ostatni nowy 
autobus dla przewoźnika zakupiono w… 2000 roku.
To nie jedyne potrzeby firmy. Dyrektor M. Szafrański od lat czeka na ocieplenie 
garaży i pomieszczeń biurowych, bo przyniesie to znaczne oszczędności ciepła. 
Przydałoby się też zmodernizować kotłownię. Czy uda się to w 2013 roku? To 
będzie zależało od samorządu i przyznanych pieniędzy. Wspomniane ocieplenie 
będzie można zrobić sposobem gospodarczym, czyli taniej, ale i tak będą potrzeb-
ne pieniądze na zakup materiałów.
 Jeszcze kilka lat temu sytuacja finansowa ZKM była katastrofalna 
i myślano o likwidacji firmy. Na szczęście samorząd z burmistrzem nie podjęli 
takiej decyzji i dzięki temu komunikacja miejska, powstała ponad pół wieku temu 
(1960 r.), nadal funkcjonuje. Co prawda wymaga ona co roku sporej dotacji, ale 
dzięki temu ułatwia życie nie tylko młodzieży szkolnej dojeżdżającej do szkół. 
Dyrektor Szafrański twierdzi wprost, że środki przeznaczane na utrzymanie komu-
nikacji miejskiej nie są pieniędzmi straconymi, bo ZKM to element miastotwórczy. 
Gdyby młodzież z Zelowa czy Sędziejowic nie mogła dojechać do szkół w Łasku, 
uczyłaby się np. w Pabianicach lub Zduńskiej Woli, łaskie szkoły nie zapewniały-
by pracy wielu nauczycielom. Autobusy ułatwiają też życie wielu łaskowianom, 
dojeżdżającym np. do pobliskich Pabianic.
 Jaki będzie rok 2013 dla łaskiego przewoźnika? Z pewnością lepszy, 
wszak nie ma już zadłużenia, ale nadal trzeba walczyć o każdą złotówkę.  Udało 
się już taniej zakupić ubezpieczenia OC, firma nabywa też po niższej cenie paliwo. 
Zatem być może i ten rok będzie bez długu…

Wszystkie dzieci i młodzież spędzające ferie 
zimowe w naszym mieście serdecznie zaprasza-
my do udziału w zajęciach zaplanowanych na ten 
czas w ŁDK. Proponujemy cykliczne zajęcia 
warsztatowe (np. taneczne, modelarskie), seanse 
filmowe (o godz. 11), przedstawienia teatralne
(13 lutego o godz. 11- Zima u Kubusia Puchatka, 
21.02 o godz. 11 – „Calineczka” – cena 5 zł), bal 
ostatkowy (12 luty godz.18), zawody balonowe, 
kino walentynkowe oraz wiele innych atrakcji. 
Szczegółowy plan zamieszczany jest w gablotach 
informacyjnych oraz na stronie internetowej 
www.laskidomkultury.pl

9 stycznia w Galerii z Fortepianem Łaskiego 
Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy prac 
plastycznych Pauliny Knol. Wystawa nosi tytuł 
„Rewizja” i – jak mówi autorka - jest przeszuka-
niem twórczości z ostatnich lat. Ukazuje wizje i 
poszukiwania najodpowiedniejszej drogi 
twórczej. Paulina zajmuje się wieloma dziedzina-
mi sztuk plastycznych - rysunkiem, malarstwem, 
grafiką, projektowaniem. Nieustanne szukanie 
właściwych kierunków pozwala jej ćwiczyć 
umiejętność, ale też rozwijać osobowość twórczą. 
Wystawę można oglądać do końca stycznia. 
Serdecznie zapraszamy.

Wszystkich miłośników teatru zapraszamy do 
Łaskiego Domu Kultury na spektakl w prawdzi-
wie gwiazdorskiej obsadzie. W poniedziałek 4 
lutego o godzinie 19 w sali widowiskowej ŁDK 
będzie można obejrzeć komedię pt. „Dieta Cud”. 
W spektaklu występują zamiennie: Grażyna 
Barszczewska, Adrianna Biedrzyńska, Ewa 
Dałkowska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, 
Ewa Ziętek, Mimi Kokoski, Kamila SammlerKo-
tys, Alicja Dąbrowska, Maria Bujas, Alicja 
Kwiatkowska. Do Łasku przyjadą: Grażyna 
Barszczewska, Halina Rowicka, Ewa Kuklińska, 
Maria Bujas i Alicja Kwiatkowska. Spektakl ma 
bardzo pozytywne recenzje i cieszy się wielką 
popularnością w całej Polsce. Autorem „Diety 
Cud” jest Jan Jakub Należyty – to nazwisko jest 
na pewno gwarancją wyśmienitej zabawy. Bilety 
można nabyć w sekretariacie ŁDK (ul. Narutowi-
cza 11) od poniedziałku do piątku w godz. 8–20. 
Liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji 
można znaleźć na stronie  internetowej ŁDK 
(www.laskidomkultury.pl) lub na stronie 
www.dieta-cud.info.

Magdalena Kelnerowska

Jest to niewątpliwie sukces, bo po raz pierwszy od wielu lat udało się wejść w 
nowy rok bez zobowiązań finansowych. A to oznacza, że będzie nieco lżej, choć 
o pełnym zadowoleniu w łaskim Zakładzie Komunikacji Miejskiej raczej nie 
można mówić. Potrzeby bowiem są tak duże, że dla ich zaspokojenia potrzeb-
ny byłby budżet kilkakrotnie większy.

Dyrektor Mirosław Szafrański przy jednym z autobusów ZKM

(P)

Ferie w ŁDK

Wernisaż wystawy Pauliny Knoll

Dieta Cud czyli komedia odchudzająca



 Dla 55-latka z Łasku nowy rok 
zaczął się pechowo, bowiem kilka dni 
wcześniej został dotkliwie pobity przez 
kompanów od kieliszka i trafił do 
sieradzkiego szpitala. Uraz głowy 
okazał się bardzo dotkliwy.
 Ponieważ o pobiciu zawiadomio-
no policję, ta szybko przystąpiła do wyja-
śniania okoliczności pobicia. Okazało się, 
że w domu pokrzywdzonego odbywała się 
libacja, w której uczestniczyli jeszcze 
dwaj inni mężczyźni w wieku 21 i 38 lat. 
W pewnej chwili doszło do awantury i 
pobicia właściciela mieszkania. Policjanci 
zatrzymali obydwóch podejrzanych o 
pobicie. Grożą im wyroki do 3 lat więzie-
nia. 

(PE)

 Burmistrz Łasku i kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego  z okazji 
jubileuszu złotych godów, przypadają-
cego w roku 2013, składają wszystkim 
parom najlepsze życzenia: dużo zdro-
wia, radości i spokoju w kręgu najbliż-
szych.
 Informujemy Państwa, że z tej 
okazji prezydent RP przyznaje medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Zgłosze-
nia przyjmuje i informacji udziela USC  
w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro, 
pokoje 39, 38 i 37, nr telefonów 43  676 83 
39, 676 83 38 lub 676 83  37  - do dnia 31 
stycznia 2013 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 

(ER) 

Już 20 maja br.w województwie Łódz-
kim planowane jest zaprzestanie nada-
wania telewizji naziemnej w systemie 
analogowym i całkowite przejście na 
platformę cyfrową. W konsekwencji 
stanowi to zasadniczy zwrot technolo-
giczny, który umożliwia odbiór większej 
ilości programów telewizyjnych o lepszej 
jakości obrazu i dźwięku, ale także 
wymusza konieczność dostosowania 
odbiorników telewizyjnych starszego 
typu do odbioru cyfrowej telewizji 
naziemnej.
 Aby mieć możliwość oglądania 
programów naziemnej telewizji cyfrowej,  

wymagany jest dekoder sygnału DVB-T 
lub DVB-C  obsługujący standard kodowa-
nia  MPEG4.  Większość nowoczesnych 
odbiorników telewizyjnych posiada już 
wbudowany dekoder obsługujący powyż-
szy standard.  Wystarczy wtedy podpiąć 
kabel antenowy do odbiornika TV i cieszyć 
się wysokiej jakości obrazem i dźwiękiem. 
 W przypadku gdy posiadamy 
odbiornik starszego typu, który pozwala 
jedynie na odbiór sygnału w systemie 
analogowym  lub cyfrowym w standardzie 
DVB-T/MPEG2 , koniecznie będzie doku-
pienie dekodera do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej, zwanego także set-top-

boxem, lub wymiany odbiornika telewizyjnego 
na nowszy typ. 
Powyższe wymagania dotyczą jedynie osób 
korzystających z telewizji naziemnej. W 
przypadku gdy korzystamy z telewizji satelitar-
nej  lub kablowej zmiana  sprzętu nie jest wyma-
gana. 
 Cyfryzacja telewizji naziemnej w 
Polsce należy do jednego z najważniejszych 
projektów w sferze publicznej, łączących zagad-
nienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. 
 Więcej szczegółowych informacji na 
temat cyfrowej telewizji naziemnej uzyskają 
Państwo na stronie internetowej.
www.cyfryzacja.gov.pl

Pani
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Przewodniczący i  Radni 
Rady Miejskiej w Łasku 

M A T K IKamila Dębińska

Po raz kolejny zawodnicy Łaskiego 
Bractwa Thratlonu Sztuk Walki 
udowodnili, że nie  ma na nich mocnych. 
Zwycięstwem w pięknym stylu  zakoń-
czył się dla nich  I Turniej Amatorskiego 
MMA „Panteon Mistrzów” w Komorni-
kach.
 Do walki stanęło 200 zawodni-
ków z całej Polski, w różnych kategoriach 
wiekowych i wagowych. Jako pierwszy 
reprezentant naszego klubu na macie 
stanął Patryk Paśka, który swoim zwycza-
jem doprowadził wszystkich przeciwni-
ków do poddania się przed czasem. W 
drugiej walce, po założeniu trójkąta na 
głowę, rywal nie miał żadnych szans.
 Drugi z naszych zawodników – 
Grzegorz Rejmonczyk wykazał się 
niezwykłą determinacją i taktyką. Od 
swojego przeciwnika, który okazał się 
bardzo dobry w stójce, otrzymał kilka 
mocnych ciosów, ale Grzegorz zachował 
zimną krew i sprowadził rywala do parte-
ru, obejmując przewagę. Nasz zawodnik 
wygrał wszystkie walki osiągając bardzo 
dużą przewagę punktową.
 Obaj reprezentanci Łaskiego 
Bractwa Thratlonu Sztuk Walki wrócili ze 
złotymi medalami, które wzbogacą ich 
zasobną kolekcję.

U M

 W 150 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego mieszkańcy 
Łasku spotkali się w kolegiacie, by 
uczcić pamięć uczestników zrywu 1863 r. 
Delegacje samorządów miasta i powiatu, 
młodzieży szkolnej, wojska i organizacji 
społecznych złożyły wiązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową poświęconą 
Józefowi Pniewskiemu, jednemu 
z powstańców. Burmistrz Gabriel Szku-
dlarek przypomniał przy okazji dzieje 
powstania i tragiczne losy jego uczestni-
ków.



 Z satysfakcją odnotowuję, że 
w 95 % stanowiska Pana Prezesa 
i moje są zbieżne. Kwestionuję 
stwierdzenie, iż samorządy pozbywa-
ją się odpowiedzialności za oświatę. 
Gdyby tak było samorządy nie 
uzupełniałyby braków wynikających 
z zaniżonej subwencji oświatowej, 
lecz finansowały zadania do wysoko-
ści subwencji. Chcę także doprecyzo-
wać następujący fragment wypowie-
dzi z listopada: „O uprawnieniach 
stanowi Karta Nauczyciela. Są to 
około 70 dni urlopu wypoczynkowe-
go w szkołach”. To powtórzenie z 
różnych opracowań ocenione jednak-
że jako nieprecyzyjne. Wyjaśniam 
zatem: gdyby urlop nauczyciela 
szkoły obliczać tak jak innych 
pracowników, czyli tylko dni robocze, 
urlop ten wynosiłby około 56 dni . 

Dziś kilka istotnych podanych syntetycznie informacji dotyczących gminy i jej jedno-
stek. Swoje miejsce odstępuję Panu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, który 
skomentował „Zdaniem burmistrza” z listopada ubiegłego roku. 

1) Nie planujemy, nie mamy żadnych 
zamiarów likwidacji jakiejkolwiek 
szkoły publicznej lub przedszkola 
w naszej gminie. O takich nieprawdzi-
wych informacjach zostałem poinfor-
mowany podczas, w mojej ocenie 
udanego, spotkania odbytego w dniu 
9 stycznia br. z dyrektorami szkół 
i przedszkoli, oraz reprezentantami 
grona nauczycielskiego i rodziców. 

Zatem najpierw ważne informacje:

2) Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji nie zagraża 
upadłość lub innego rodzaju likwida-
cja. Rozwija się ono, o czym świadczą 
plany remontowe i inwestycyjne na 
2013 rok. Państwo, którzy przyszli 
porozmawiać o możliwości doprowa-
dzenia kanalizacji sanitarnej do ich 
działki, z niepokojem pytali, czy to 

 prawda, że MPWiK jest w upadłości, 
groźba taka praktycznie nie istnieje.

3) Zakład Komunikacji Miejskiej 
zakończył rok bez zobowiązań 
wymagalnych. W krótkim czasie 
zostaną uregulowane zobowiązania 
wobec pracowników. Dały efekt 
zaangażowanie i odpowiedzialność 
zarówno dyrektora, jak i załogi, 
którzy umieją dobrze wykorzystać 
systematyczne wsparcie gminy. 
Liczba pasażerów wzrasta i,  co 
należy podkreślić, mamy najniższe 
ceny biletów w regionie. O tym jak 
potrzebna to firma, można się przeko-
nać korzystając z jej usług w godzi-
nach rannych (co ja czynię ) i zoba-
czyć setki młodzieży dojeżdżającej 
do szkół.

Gabriel Szkudlarek10.01.2013

Do napisania niniejszego listu skłonił mnie komentarz „Zdaniem  Burmistrza” 
dotyczący oświaty umieszczony w „Panoramie Łaskiej” nr 11/2012 i na stronie 
internetowej „Łask online”. Doceniając działalność i osiągnięcia Burmistrza 
Łasku w zakresie zrównoważenia budżetu gminy oraz troskę o finansowanie 
zadań oświatowych, chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii.

 Po 23 latach reformowania 
publicznej oświaty powstał w naszym 
kraju jeden z najbardziej zdecentralizowa-
nych systemów zarządzania szkołami. 
Pozbywanie się przez państwo, 
a także  i samorządy lokalne odpowie-
dzialności za oświatę oraz postępująca 
komercjalizacja i prywatyzacja oświaty są 
zaprzeczeniem powszechnej edukacji 
i czynią ją  coraz bardziej elitarną.  Szkołę 
często chce się traktować jak firmę, która 
musi przynosić finansowy zysk. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego z uporem 
powtarza, że szkoła to nie fabryka, a edu-
kacja to nie towar. W przypadku oświaty 
większość reguł ekonomii i zasad wolne-
go rynku nie ma zastosowania. 

 Ogromnym problemem polskiej 
oświaty jest jej niedofinansowanie. Plano-
wany udział wydatków państwa na oświa-
tę i wychowanie w PKB został zaprojekto-
wany na 2013 rok  w wysokości tylko 
2,52%. W 2007 r. wynosił on 2,70%, 
a w 2005 r. – 3,00%. Mamy tu więc do 
czynienia ze stałą tendencją spadkową. 
Wskaźnik ten w państwach zachodniej 
Europy kształtuje się na poziomie około 
5%. W wydatkach na kształcenie w Unii 
Europejskiej Polska wyprzedza jedynie 
Bułgarię, Rumunię i Litwę. 
 Kryzys gospodarczy powoduje, 
że maleją wpływy samorządów należne 
z odpisów od podatku PIT i CIT, a także 
budżetowe dotacje i subwencje. Sejm i 

rząd nakładając na samorządy nowe 
zadania, często nie wskazuje źródeł ich 
finansowania, bądź uznaje, że ich koszty 
mają być pokryte z gminnej kasy. Wiemy, 
że dla samorządów stanowi to duży 
problem. Niewiele gmin stać na to, aby 
tak jak Kleszczów, z własnych dochodów 
do kwoty subwencji oświatowej dokładać 
jeszcze dwa razy tyle.
 W sprawie finansowania oświaty 
jestem zwolennikiem rozwiązań, które 
występują w wielu krajach europejskich, 
tzn. państwo z budżetu centralnego finan-
suje wynagrodzenia nauczycieli, a samo-
rządy zapewniają utrzymanie szkół, 
remonty i wydatki rzeczowe. 
     Niestety, ciągłe niedofinansowanie 
oświaty spowodowało, że dla wielu 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
wrogiem stała się Karta Nauczyciela 
i pośrednio sami nauczyciele. Samorządy 
lokalne zmuszone regułą wydatkową 
Rostowskiego do drastycznego zaciskania 
pasa i ograniczania deficytu finansowego, 
zamiast walczyć z ministrem i rządem 
o należne pieniądze, zawzięcie atakują 
szkoły, nauczycieli i Kartę. Tak, jakby jej 
zniesienie było lekarstwem na finansowe 



Z wyrazami szacunku  
Marek  Ćwiek 

 prezes Oddziału  ZNP w Łasku

Korzystając z uprzejmości państwa Świderskich, uczniowie IV klasy Szkoły Podstawo-
wej  w Bałuczu mieli możliwość zwiedzania zabytkowego dworku, położonego we wsi   
Wola Bałucka. Jest to zaczarowane miejsce, w którym czuje się domowe ciepło oraz 
atmosferę starego, polskiego dworu. SP  Bałucz kl. IV

bolączki samorządów. Protest w sprawie 
finansowania samorządów, który gmina 
Łask wraz z kilkoma innymi wystosowała 
do premiera i marszałka Sejmu, jest bardzo 
ważną i potrzebną inicjatywą, zwłaszcza 
w kontekście zwiększenia wydatków 
państwa na oświatę.
    Jestem pewien, że bez zagwarantowania 
przez budżet centralny odpowiednich 
nakładów na oświatę, żadne zmiany 
w Karcie Nauczyciela nie spowodują 
istotnej poprawy sytuacji finansowej 
samorządów.  Ostatnio wprowadzane 
zmiany w prawie oświatowym prowadzą 
jedynie do zwiększania zadań własnych 
samorządów w dziedzinie edukacji i ogra-
niczania dotacji oraz subwencji oświato-
wej.
     Tak chciana przez niektórych likwidacja 
Karty spowoduje brak nadzoru państwa 
nad publiczną edukacją, obniżenie jakości  
kształcenia dzieci i młodzieży oraz 
naruszenie konstytucyjnego prawa każde-
go obywatela do bezpłatnej nauki, 
powszechnego i równego dostępu do 
wykształcenia. Najwięcej stracą na tym 
oczywiście rodziny o najgorszej sytuacji 
materialnej. Na taką sytuację Związek 
Nauczycielstwa Polskiego nie może wyra-
zić zgody.
     Jesteśmy świadomi trudnej sytuacji 
finansowej samorządów. Wielokrotnie 
w ostatnim czasie wskazywaliśmy, że 
publiczne szkoły prowadzone przez samo-
rządy nie są wystarczająco wspierane 
przez państwo, a udział wydatków na 
edukację w budżecie państwa należy 

znacznie zwiększyć. Skutkiem takiej 
sytuacji jest likwidacja szkół i zwolnienia 
pracowników. Od września 2012 r. w wo-
jewództwie łódzkim pracę straciło prawie 
500 nauczycieli i 180 pracowników niepe-
dagogicznych. W szkołach podległych 
gminie Łask pracę straciło 16 nauczycieli, 
a 20 ograniczono wymiar zatrudnienia. 
Dla większości osób z tej grupy nie ma 
żadnych szans na znalezienie innej pracy 
w zawodzie. 
    Prawo oświatowe nie jest doskonałe 
i wiele trzeba tu zmienić. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego aktywnie 
uczestniczy w uzgadnianiu i opiniowaniu 
aktów prawnych. Zawsze mamy na wzglę-
dzie zwiększenie subwencji oświatowej 
i poprawę sytuacji finansowej samorzą-
dów. Świadczy o tym np. opinia ZNP 
dotycząca projektu budżetu państwa na 
2013 r. w zakresie oświaty i wychowania. 
Bierzemy również udział w trójstronnych 
rozmowach dotyczących nowelizacji 
Karty Nauczyciela, które prowadzone są 
w MEN, mając świadomość konieczności 
zmian niektórych zapisów.
     Edukacyjny sukces Finlandii pokazuje, 
że odpowiednio wysokie nakłady na 
oświatę i dobrze opłacani nauczyciele 
zapewniają wysoki poziom nauczania, 
gwarantując dobrobyt  i cywilizacyjny 
rozwój kraju. Chcielibyśmy, aby świado-
mość tego faktu dotarła do szerokich 
kręgów społeczeństwa oraz  twórców 
polityki finansowej i edukacyjnej 
w Polsce.

RADNI Rady Miejskiej Łasku podczas 
ostatniej sesji w dniu 23 bm. zajmowali się 
m.in. gospodarką śmieciami w gminie, 
regulaminem utrzymania porządku, emisją 
obligacji komunalnych, miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu Rynku i zmianami w statucie 
GPZOZ. Na 31 bm. (czwartek, godz. 14) 
zaplanowano sesję Rady Powiatu.
NAGRODY społeczne – uhonorowano 
nimi wójta gminy Wodzierady Bożenę 
Płonek i dyr. Powiatowego Urzędu Pracy 
Jacka Pałuszyńskiego. Gratulujemy!
STULATKA z Dąbrówki Stanisława 
Nowak świętowała uroczyście piękny 
jubileusz. Pochodząca z długowiecznej 
rodziny kobieta dochowała się 2 dzieci, 
2 wnucząt i 3 prawnucząt. Jubilatka otrzy-
mała od premiera Donalda Tuska życzenia, 
ponadto odwiedził ją  i życzył 200 lat życia 
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. 
„Panorama” przyłącza się do najlepszych 
życzeń dla Jubilatki.
TECHNIKUM NR 1 im. Gen. Władysła-
wa Andresa, wchodzace w skład ZSP 
nr 1 w Łasku okazało się najlepsze w po-
wiecie w finale XV Ogólnopolskiego 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Perspektyw i Rzeczypospolitej.
AMERYKAŃSCY żołnierze tworzący 
kontygent sił powietrznych USA polubili 
polski bigos i żurek, chwalą też życzliwość 
naszych rodaków. Jeden z żołnierzy narze-
ka jedynie na... brak suszarki do błyska-
wicznego suszenia wypranej odzieży.
BAL CHARYTATYWNY w Kolumna 
Park zorganizowany przez senatora 
Andrzeja Owczarka przyniósł, m.in. ze 
sprzedaży biletów i licytacji zgromadzo-
nych przedmiotów, dochód ponad 30 
tys. zł.
STUDNIÓWKI w powiecie – odbywać 
się będą do 2 lutego br. Jako ostatni bawić 
się będą na tradycyjnym balu uczniowie 
ZSR w Sędziejowicach.
ZMIANY organizacyjne w Urzędzie 
Miejskim  – rozwiązano Wydział Promocji 
i Funduszy, włączając sprawy z jego zakre-
su do nowego Wydziału Oświaty, Promo-
cji, Kultury i Spraw Społecznych. Sprawy 
dotyczące dowodów osobistych i ewidencji 
ludności włączono do zakresu USC. 
Pełniącym obowiązki naczelnika nowego 
wydziału została Jadwiga Kurkowska, 
wcześniej dyr. PG nr 1. Jak nas poinformo-
wano w Urzędzie Miejskim, zmiany 
podyktowane zostały głównie potrzebą 
usprawnienia obsługi interesantów, a także 
oszczędnościami.
PODATKOWE decyzje dot. podatku od 
nieruchomości na 2013 r. – począwszy od 
lutego br. pracownicy Urzędu Miejskiego 
doręczać będą mieszkańcom Łasku (także 
dzielnicy Kolumna). Jeśli pracownicy UM 
nie zastaną zainteresowanych w domu – 
pisma będzie można odbierać w BOI.



Drużyna  (rocznik 2000) prowadzona przez 
Krzysztofa Miszczaka wygrała mikołajkowy 
turniej piłki nożnej w Zapolicach,  nie przegrywa-
jąc żadnego meczu. Pokonali w swojej grupie 
ciekawą drużynę  z Zapolic 6:3, zremisowali z Po-
gonią Zduńska Wola II 1:1 i wygrali 1:0 z Olimpią 
Karsznice. 
 W ćwierćfinale rozbili Zapolice II aż 5:0, 
natomiast w półfinale turnieju spotkali się z fawory-
zowaną Pogonią  Zduńska Wola I. Zawodnicy z Ko-
lumny byli w tym dniu dobrze zmotywowani i juz po 
5 minutach prowadzili  4:0 i dowieźli ten wynik do 
końca. W finale turnieju przyszło im się zmierzyć 
z również niepokonaną drużyną, Jutrzenką Warta. 
Lecz i w tym meczu zawodnicy Krzysztofa Miszcza-
ka pokazali się z bardzo dobrej strony i wygrali 3:1.
 Młodzi piłkarze klubu LUKS GRABIA 
KOLUMNA otrzymali medale za pierwsze miejsce, 
a Jakub Gołębiowski został najlepszym bramkarzem 
turnieju.
 Cała drużyna z Kolumny zasłużyła na duże 
słowa uznania za postawę, za dobrą taktycznie grę i na 
końcu za wynik, strzelając w turnieju 20 bramek 
a tracąc tylko 5.

Czy powstająca w naszym regionie droga ekspresowa S-8 
będzie bezpłatna, czy też kierowców czeka płacenie za jej 
użytkowanie? – na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi 
podczas niedawnej konferencji prasowej zorganizowanej 
w Strykowie przez firmę „Kapsch”, która zbudowała 
system elektronicznego poboru opłat na polskich drogach. 
A jak docelowo będzie z opłatami na innych arteriach 
komunikacyjnych w naszym województwie?
 
 12 stycznia br. przybyło w kraju prawie 140 kilome-
trów dróg objętych elektronicznym systemem opłat viaTOLL. 
Kolejny etap rozszerzenia systemu nastąpi 30 marca br. i obej-
mie następnych 160 km arterii, w tym wyremontowany 
niedawno odcinek S-8 od Piotrkowa do węzła Radziejowice. 
Łącznie w końcu pierwszego kwartału br. systemem objętych 
będzie 2190 km dróg. 
 Obowiązujący od lipca 2011 r. system viaTOLL umoż-
liwia użytkownikom wnoszenie opłat za korzystanie z sieci 
dróg płatnych. System jest obowiązkowy na wybranych odcin-
kach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych dla pojazdów 
samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej 
całkowitej masie powyżej 3,5 t oraz autobusów niezależnie od 
ich całkowitej masy. System buduje firma „Kapsch Telematic 
Services sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Dotychczas na realizację systemu wydano 
ponad 1,1 mld zł. Do końca grudnia 2012 r.  przychody z opłat 
wyniosły już  1,34 mld zł, co na niedawnej konferencji praso-
wej przedstawiciele administratora uznali za wielki sukces. 
Zyski są już ewidentne.
 Na wspomnianej konferencji pytaliśmy o opłaty za 
nowoczesne arterie aktualnie powstające w naszym regionie. 
Niestety, nie mamy optymistycznych wieści dla kierowców. 
Wszystkie już istniejące autostrady i drogi ekspresowe objęte 
będą opłatami, oczywiście po całkowitym zrealizowaniu inwe-
stycji, np. w przypadku autostrady ze Strykowa do Warszawy. 
Dotyczyć to będzie docelowo także A-1 na odcinku od Stryko-
wa do Tuszyna i S-8 - od skrzyżowania A-1 (węzeł Łódź Połu-
dnie w rejonie Romanowa)  do węzła Walichnowy. W pierw-
szym etapie opłaty obejmą pojazdy o masie całkowitej powyżej 
3,5 t, ale później prawdopodobnie i mniejsze samochody, 
łącznie z osobowymi. Decyzje w tej sprawie podejmie w przy-
szłości Rada Ministrów.
 Jak wynikało z danych liczbowych udostępnionych 
dziennikarzom przez Krzysztofa Gorzkowskiego z firmy 
„Kapsch”, system viaTOLL sprawdza się w praktyce bardzo 
dobrze. Każdego dnia zasila  krajowy fundusz drogowy kwotą 
w granicach 3 mln zł. Ci, którzy chcieliby ominąć system, 
muszą się przygotować na niespodziankę: jest on bardzo 
szczelny i…  bolesny w przypadku chęci niepłacenia za korzy-
stanie z drogi - na początek kara wynosi aż 3 tys. zł. W stosunku 
do dawnego systemu winietowego, viaTOLL jest szczelny i nie 
daje szans tym, którzy chcieliby go ominąć. - Oprócz pozyski-
wania pieniędzy ma jeszcze kilka innych zalet, gdyż na przy-
kład promuje samochody nowoczesne, a więc i najmniej szko-
dzące środowisku – mówił K. Gorzkowski.

 To niewątpliwie ważny aspekt systemu, który 
z natury nastawiony jest na finansowy zysk. Zresztą, 
na ten aspekt coraz bardziej zwracają uwagę także 
gospodarze wielu miast, którzy poprzez różnorodne 
działania eliminują z centrów np. ruch pojazdów 
ciężarowych.
 W przypadku Łodzi, dla której powstające 
arterie, m.in. A-1 i S-8, tworzyć będą swoiste obwod-
nice miejskie, ale i mniejszych ośrodków takich 
chociażby jak Łask, Zduńska Wola czy Rzgów - 
pobór opłat budzić będzie zapewne spore opory. Już 
kilka lat wcześniej parlamentarzyści zobowiązywali 
się walczyć o to, by w rejonie Łodzi autostrady i drogi 
ekspresowe były bezpłatne. Chodzi bowiem także 
o to, by kierowcy chcący zaoszczędzić grosza, nie 
korzystali ze starych dróg, zatruwając spalinami 
miasta i stwarzając dodatkowe zagrożenie dla miesz-
kańców. Jest jeszcze trochę czasu, by zająć się tym 
tematem, bo gdy Rada Ministrów podejmie decyzje, 
na protesty może być już za późno. (P)

Krzysztof Miszczak



 Na ostatniej w 2012 roku sesji Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 
28 grudnia, radni 15 głosami „za" przyjęli budżet na 2013 rok oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową Powiatu Łaskiego na lata 2013 - 2027.

 Prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnego 
gospodarki finansowej wymaga nie tylko posiadania odpowied-
nich zasobów pieniężnych oraz racjonalnego i efektywnego 
nimi gospodarowania, ale także znajomości w tym zakresie 
regulacji prawnych. Regulacje te wyznaczają  zarówno pewne 
obowiązki organów j.s.t., jak i możliwy zakres ich swobody 
decyzyjnej w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi.
 Budżet powiatu łaskiego jest rocznym planem docho-
dów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki, uchwala-
nym na rok kalendarzowy, zwanym rokiem budżetowym. 
Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej j.s.t w 
danym roku budżetowym. Ustawa o finansach publicznych 
wprowadziła również obowiązek sporządzania Wieloletnich 
Prognoz Finansowych. Finansowe planowanie wieloletnie 
uznawane jest za konieczny instrument nowoczesnego zarzą-
dzania finansami.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa została wdrożona w 
celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu łaskie-
go. Natomiast proces długoterminowego planowania pomaga 
określić możliwości inwestycyjne oraz zdolność do zaciągania 
i obsługi zobowiązań finansowych powiatu.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łaskiego 
sporządzana jest do 2027 roku, czyli daty spłaty przez SP ZOZ 
w Łasku zobowiązań poręczonych przez powiat łaski.

 Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2013 rok to 
kwota 38.006.213 zł, w tym dochody majątkowe 480.673 zł. 
W porównaniu do 2012 roku wpływy zwiększyły się 
o 2.235.594 zł, co stanowi 5,9 %.

Na dochody ogółem składają się:
19.375.329 złsubwencje

7.015.192 złudziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych

dotacje
  

  6.389.537 zł

pozostałe dochody 4.781.482 zł

444.673 złdochody ze sprzedaży mienia

 W ramach planowanych dochodów własnych wpływy 
z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 
wysokości 7.015.192 zł  stanowią 18,46 % ogółu dochodów i są 
w zasadzie na poziomie roku ubiegłego. Natomiast wysokość 
subwencji ogólnej – która stanowi ponad połowę dochodów 
powiatu – jest wyższa o 4,55 % w odniesieniu do wielkości z 
roku ubiegłego, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o 5,38 
%. Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wycho-
wania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały 
na poziomie subwencji oświatowej. Dotacje z ŁUW w Łodzi na 
zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a 
także w ramach porozumień, są wyższe o prawie 536.000 zł, 
czyli 9 %.

36.013.567 złwydatki bieżące
wydatki majątkowe   1.525.000 zł

 Natomiast w 2012 roku wydatki stanowiły kwotę 
35.770.619 zł, czyli były mniejsze od obecnie planowanych 
o 1.767.948 zł.

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 37.538.567 zł, na 
które składają się:

 Z uwagi na ograniczone środki finansowe w związku z 
restrukturyzacją zobowiązań SP ZOZ w Łasku, określono na rok 
bieżący limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w wysokości 1.500.000 zł i dotyczy on jednego zadania inwe-
stycyjnego pn.     „Przebudowa drogi nr 2319E Łask, ul. Batore-
go”. Wartość zadania do realizacji w 2013 r. to kwota 2.999.742 
zł, w tym 50 % to  środki zaplanowane w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój. Ponadto w ramach wydatków 
bieżących w 2013 r. będzie realizowany remont i adaptacja 
pomieszczeń dworu w Ostrowie (XX w.) na cele  kulturalne, 
nastąpi  renowacja tego obiektu wraz z wymianą zewnętrznej 
stolarki okiennej  i drzwiowej na kwotę 186.000 zł. 
 Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na poszcze-
gólne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak 
niżej:

 W 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów. Nato-
miast prognozujemy, że na    31 grudnia 2013 roku dług powiatu 
będzie stanowił kwotę 1.319.576 zł, czyli 3,47 % planowanych 
dochodów (maksymalne możliwe zadłużenie 60 %). Natomiast 
wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2013 roku stanowi 3,8 % 
i ma tendencję malejącą w kolejnych latach, pomimo udzielenia 
poręczenia zobowiązań SP ZOZ w Łasku do kwoty ponad 19 mln 
zł, co stanowi ponad 50 % planowanych w 2013 roku dochodów 
powiatu. Zgodnie z przepisami wskaźnik ten nie może przekro-
czyć w danym roku 15 % planowanych dochodów jednostki 
samorządu terytorialnego.
 Począwszy od 2011 roku dla każdej jednostki samorzą-
du terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksy-
malnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu ustalany jako 

oświata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza 16.464.698 zł

drogi publiczne powiatowe 3.355.420 zł

3.268.400 złbezpieczeństwo publiczne

obsługa długu i poręczeń 981.436 zł
działalność usługowa 977.200 zł

892.566 złrezerwa ogólna i celowa
pozostałe wydatki 487.386 zł

37.538.567 złRazem

ochrona zdrowia 2.089.700 zł

pomoc społeczna i pozostałe 
zadania polityki społecznej 3.903.392  zł

administracja publiczna 5.118.369 zł



działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do promowa-
nia i rozwoju powiatu łaskiego.
 Następnie głos zabrał starosta łaski, który w swoim 
wystąpieniu podsumował dwuletnie działania samorządu w bieżą-
cej kadencji. Wymienił najważniejsze strategiczne inwestycje 
i działania oraz podziękował wszystkim za owocną współpracę.
Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu wyko-
nanego przez  chór męski Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Luto-
miersku.
 Więcej informacji na temat spotkania -  na stronie 
internetowej www.lask.com.pl.

średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 
ogółem budżetu stosownie do art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 o finansach publicznych. Tak obliczany wskaźnik w latach 
2011-2013 podawany jest informacyjnie, a począwszy od roku 
2014 stanie się wiążący. Dla ustalenia w sposób prawidłowy 
wskaźników zadłużenia bardzo istotne staje się planowanie oraz 
wykonanie dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych. 
Ustalanie nowego maksymalnego wskaźnika obciążenia budżetu 
spłatą długu wiąże się w sposób bezpośredni z wielkościami 
wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków własnych 
oraz nadwyżki budżetu odniesionych do wartości dochodów 
ogółem.
 Przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu 
wielkości, w latach    2014-2027 w wieloletniej prognozie finan-

sowej powiatu łaskiego wykazano, że obciążenie budżetu danego 
roku z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaź-
nika maksymalnego ustalonego dla danego roku. Podjęte w roku 
2012 działania dotyczące restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ 
wpływają na sytuację finansową powiatu. Na podstawie art. 224 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Łaskiego 
zamierza wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o udziele-
nie powiatowi pożyczki z budżetu państwa, co wiąże się z 
koniecznością opracowania programu naprawczego.
 Zarówno projekt budżetu powiatu łaskiego jak i wielo-
letnia prognoza finansowa zostały zaopiniowane przez RIO w 
Łodzi.
 Budżet powiatu łaskiego jest planem finansowym, który 
w trakcie roku będzie ulegał zmianom zarówno po stronie docho-
dów i wydatków oraz rozchodów.

Dorota Cieślak skarbnik powiatu

136 pudełek z podarunkami  wartości blisko 23 tysięcy złotych 
trafiło 8 grudnia 2012 r. do rodzin z powiatu łaskiego. To efekt 
ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” przeprowadzonej  
na naszym  terenie.
 Od wczesnych godzin porannych wolontariusze pracują-
cy w magazynie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku 
przyjmowali darczyńców przywożących paczki. Następnie rozwo-
zili je do rodzin, które dzięki pozytywnej weryfikacji zostały 
włączone do programu.
 „Szlachetna paczka” w powiecie łaskim połączyła we 
wspólnym działaniu wiele środowisk. Zaangażowani byli samo-
rządowcy, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie. Do akcji włączyło 
się również Starostwo Powiatowe w Łasku. Starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk objął akcję patronatem honorowym, natomiast 
urzędnicy przygotowali paczkę dla jednej z rodzin. Kolejna akcja 
już za rok.
 - Wybraliśmy jedną z rodzin znajdujących się w naszym 
rejonie i z zebranych w urzędzie pieniędzy zakupiliśmy potrzebne 
produkty. Później było wspólne pakowanie i w dniu finału przeka-
zaliśmy paczki do magazynu – relacjonuje jedna z pracownic.

Dariusz Cieślak

Dariusz Cieślak

7 stycznia br. odbyło się coroczne spotkanie noworoczne orga-
nizowane przez gospodarzy  powiatu łaskiego. W trakcie 
uroczystości odznaczono zasłużonych pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łasku oraz wyróżniono osoby aktywnie 
wspierające działania samorządu.
 W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz rządowych, samorządowych, pracownicy jednostek 
powiatowych oraz lokalni przedsiębiorcy i społecznicy. Na zapro-
szenie organizatorów odpowiedzieli m.in. parlamentarzyści: 
Cezary Tomczyk, Cezary Olejniczak, Dariusz Joński oraz 
Mieczysław Łuczak, a także: wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, 
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wicemar-
szałek  Dariusz Klimczak.
 W pierwszej części spotkania nagrodzeni zostali wszyscy 
ci, których praca przyczyniła się do rozwoju powiatu łaskiego. Na 
wniosek starosty łaskiego osiemnastu pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łasku otrzymało medale za długoletnią służbę. 
Medal ten jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
w służbie państwa. W imieniu prezydenta Bronisława Komorow-
skiego odznaczenia wręczył wicewojewoda łódzki. Ponadto staro-
sta łaski Cezary Gabryjączyk oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Banaszczyk wręczyli statuetki „Przyjaciel Samorządu 
Powiatu Łaskiego” oraz wyróżnienia dla osób, które swoją 



uczniów w programie w poszczegól-
nych latach:
 17 grudnia 2012 roku w Fil-
harmonii Łódzkiej odbyło się spotka-
nie stypendystów w roku szkolnym 
2012/2013. Wyróżnionych i nagro-
dzonych zostało 400 stypendystów 
oraz 135 dyrektorów szkół z woje-
wództwa łódzkiego. Z gminy Buczek 

nagrodzeni zostali uczniowie III klasy 
Gimnazjum Publicznego w Buczku: 
Patrycja Siewierska i Mateusz Kaflak. 
Stypendyści otrzymali listy gratula-
cyjne oraz będą otrzymywać 
miesięczne stypendium wysokości 
450 zł wypłacane przez rok. 
Wszystkim stypendystom gratuluje-
my!

 
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Buczku biorą udział w „Łódzkim Regionalnym 
Programie Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej” od początku istnienia 
programu, czyli od roku szkolnego 2008/2009.
 Program jest przeznaczony 
dla uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych szczególnie uzdolnio-
nych w zakresie matematyczno – 
przyrodniczym. Osoby otrzymujące 
stypendium mają możliwość posze-
rzania swojej wiedzy i umiejętności 
z wybranego przedmiotu kierunkowe-
go. Poniższa tabelka obrazuje udział  

Nazwisko i imię 
stypendysty/
stypendystki

Nauczyciel /
opiekun

Przedmiot 
kierunkowyKlasaRok 

szkolny

2011-
2012

III

III 
III

II 
III

III
III

Kaflak Mateusz
Pawlak Dawid

chemia

chemia

chemia

Siewierska Patrycja
Kaflak Mateusz

geografia 
informatyka

Załęcka Anna
Kondratiuk 
Agnieszka

Badowska 
Karolina

Zawisza 
Janusz

Zawisza 
Janusz

Zawisza 
Janusz

Gustaw Tyluś 
Płócienniczak Piotr

2012-
2013

2008-
2009

2010-
2011

 Organizacja wigilii w OSP 
w Luciejowie to nie przypadek. Tu 
już wjazd na  plac przed  strażnicą 
robi ogromne wrażenie. Piękny, 
pokryty barwną kostką brukową 
dojazd i parkingi dla wielu pojazdów, 
to ciekawe i funkcjonalne rozwiąza-
nie oraz wzór dla wielu obiektów 
użyteczności publicznej.
 Również kolorowa, stylowa 
elewacja zewnętrzna obiektu  spra-
wia, że budynek jest estetyczny, 
potwierdza też dbałość o szczegóły 
architektoniczne. Wnętrze w kształcie 
litery L, dobrze oświetlone z ciepłymi 
barwami ścian i sufitu oraz przestron-
ną i funkcjonalną kuchnią, daje moż-
liwość organizacji imprez na prawie 
150 osób. Budynek jest nie tylko 

wizytówką, ale i powodem dumy 
strażaków ochotników z Luciejowa.
 O okolicznościowe potrawy 
wigilijne zadbało Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich       z Bachorzy-
na. W spotkaniu wigilijnym uczestni-
czyli druhowie reprezentujący 
wszystkie jednostki gminne, jak 
również zaproszeni goście: wicestaro-
sta łaski  Wojciech Sikora, prezes 
Zarządu Powiatowego OSP RP 
w Łasku druh Wojciech Pokora, 
komendant powiatowy PSP bryg.  
Piotr Rudecki, zastępca nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Kolumna  Andrzej 
Kuchczyński, wójt i jednocześnie 
prezes gminny OSP Bronisław 
Węglewski, komendant gminny 
Wiktor Papuga, a także proboszcz 

Buczku  ks. kanonik Zbigniew Kacz-
markiewicz, który ewangelią o naro-
dzeniu Pańskim i krótką modlitwą 
wprowadził świąteczną atmosferę. 
Nastrój przedświątecznego oczekiwa-
nia dopełnił śpiew kolęd, łamanie się 
opłatkiem oraz życzenia wszystkich 
druhów i zaproszonych gości. 
         Repertuar kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołu wokalnego 
„Kana” zyskał ciepłe przyjęcie 
druhów, którzy włączali się do chóral-
nego śpiewu. Wszyscy  byli zgodni, 
że strażacy powinni się częściej 
spotykać we własnym gronie podczas 
podobnych uroczystości, a coraz 
mniej podczas akcji ratowniczych 
Spotkanie  dało też asumpt do podsu-
mowania osiągnięć jednostek w 

Tradycyjnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  gminie Buczek organizują coroczne spotkania 
opłatkowe. Tegoroczne odbyło się 22 grudnia w gościnnej OSP w Luciejowie.

A.S.



Wzorem lat minionych również 
w tym roku dzięki staraniom władz 
samorządowych gminy Buczek 
z wójtem Bronisławem Węglewskim 
na czele oraz Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przygotowano 
uroczystą wigilię dla osób samot-
nych.
 Gospodarzem wigilii (21 
grudnia) była jednostka OSP w Lucie-
jowie. Uroczyste spotkanie dla prawie 
140 osób zorganizowano w nowo 
powstałej świetlicy rozbudowanej 
siedziby OSP. Środki finansowe i rze-
czowe udało się pozyskać dzięki reali-
zacji projektu unijnego pn. ,,Wigilia z 
tradycją”, którego celem było przeka-
zywanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez popularyzację kultury ludo-
wej: zwyczajów i obyczajów, pieśni, a 
także tradycyjnych  i regionalnych 
potraw wigilijnych. Poprzez projekt 
promowany jest region zwany Doliną 
rzeki Grabi z jego lokalnymi tradycja-
mi.
   W nastrój  wieczerzy i rado-

snego oczekiwania na narodzenie Pana 
wprowadziła zebranych orkiestra dęta 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku przepiękną  kolędą „Wśród 
nocnej ciszy”, po czym nastąpiło przy-
jęcie od harcerzy przez wójta gminy 
Bronisław Węglewskiego światełka 
betlejemskiego. 
 W uroczystości wzięli udział: 
wicestarosta łaski Wojciech Sikora, 
prezes Zarządu Powiatowego OSP RP 
w Łasku Wojciech Pokora, kierownik 
PCPR Marian Przybylski, zastępca 
dowódcy 32 BLT w Łasku ppłk 
Zbigniew Rosiak, zastępca komendan-
ta powiatowego policji mł. insp. Karol 
Mielczarek, zastępca komendanta 
powiatowego PSP mł. bryg. Piotr Cały,  
a także proboszcz parafii Buczek ks. 
kanonik Zbigniew Kaczmarkiewicz. 
Nie zabrakło też radnych, przedstawi-
cieli wszystkich jednostek OSP, którzy 
przywieźli samotne osoby z poszcze-
gólnych miejscowości gminy Buczek.     
 Ksiądz  proboszcz fragmen-
tem ewangelii o narodzeniu Pańskim 

o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego 
Narodzenia, a następnie przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Zieliński, 
wicestarosta łaski Wojciech Sikora i 
wójt Bronisław Węglewski złożyli 
życzenia świąteczne i noworoczne 
wszystkim zebranym i mieszkańcom 
gminy Buczek. Przy dźwiękach kolęd 
łamano się opłatkiem i składano 
życzenia.                 
 Nad organizacyjną stroną 
wigilii, jak co roku pieczę sprawowała 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu Jolanta Nietupska oraz kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Joanna Jarosławska. Potra-
wy przygotowane przez Agnieszkę 
Grzegorczyk podawały panie ze 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z 
Bachorzyna pod kierunkiem Jadwigi 
Ratajczyk.                                                                                                                 
 Wspólne świętowanie  sprzyja 
integracji lokalnej społeczności, 
bliższemu poznaniu, także radości i 
trosk dnia codziennego znajomych i 
sąsiadów. Spotkanie stało się również 
okazją do poznania dorobku zespołów 
artystycznych działających w GOKiS: 
orkiestry dętej, zespołu ludowego 
pieśni i tańca „Buczkowiacy”, chóru 
„Bogoria”,  zespołu „Kana”. W reper-
tuarze wszystkich  zespołów wokal-
nych i instrumentalnych są  najpięk-
niejsze kolędy i pastorałki.   
 Wspólne świętowanie, połą-
czone ze śpiewaniem kolęd,  przecią-
gnęło się do późnych godzin wieczor-
nych. Na koniec wigilii uczestnicy 
zostali obdarowani paczkami. Wójt 
gminy Bronisław Węglewski podzię-
kował gościom za przyjęcie zaprosze-
nia w tym roku zaprosił wszystkich za 
rok na wigilię do nowej świetlicy wiej-
skiej w Grzeszynie.  

minionym roku. Takiego krótkiego 
podsumowania efektów osiągnięć 
większości  jednostek OSP, zwłaszcza 
w odniesieniu do infrastruktury 
i sprzętu strażackiego, dokonał wójt 
Bronisław Węglewski, dziękując 
druhom za gotowość bojową,  wyniki 
w szkoleniu, a także zaangażowanie 
w życie jednostek OSP.
         Wójt przedstawił też działania 
gminy w zakresie poprawy infrastruk-
tury jednostek i plany na przyszłość, 
również wobec 3 jednostek gmin-
nych, w których nie dokonywano 

inwestycji i remontów z udziałem 
środków unijnych. Zainwestowano 
w infrastrukturę straży 2.800.000 mln 
z czego 1.800.000 mln pochodzi ze 
środków unijnych - z tego programu 
skorzystało 5 jednostek. Spotkania 
druhów ze wszystkich jednostek 
z pewnością umacniają więzi między 
strażakami, wprowadzają rodzinną 
atmosferę i dają możliwość porozma-
wiania o sytuacji bieżącej jednostek 
OSP. 

A.Z.

A.Z.



 Gminna Biblioteka w Buczku po raz czwarty zapra-
sza wszystkie osoby dorosłe do wzięcia udziału w dyktan-
dzie. W tym roku odbędzie się ono  17 marca (niedziela) 
o  godz. 15.
 Z przykrością informujemy,  że do pisania nie mogą  
przystąpić  nauczyciele i osoby, które zajęły I miejsce w 
poprzednich edycjach. Zapewniamy, że zwycięzcy zostaną 
nagrodzeni cennymi nagrodami, a dla wszystkich uczestni-
ków przygotowane będą  miłe upominki.
 Zapisy przyjmujemy w bibliotece:  tel. 43 677 44 43, 
do 15 marca br.

o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego 
Narodzenia, a następnie przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Zieliński, 
wicestarosta łaski Wojciech Sikora i 
wójt Bronisław Węglewski złożyli 
życzenia świąteczne i noworoczne 
wszystkim zebranym i mieszkańcom 
gminy Buczek. Przy dźwiękach kolęd 
łamano się opłatkiem i składano 
życzenia.                 
 Nad organizacyjną stroną 
wigilii, jak co roku pieczę sprawowała 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu Jolanta Nietupska oraz kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Joanna Jarosławska. Potra-
wy przygotowane przez Agnieszkę 
Grzegorczyk podawały panie ze 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z 
Bachorzyna pod kierunkiem Jadwigi 
Ratajczyk.                                                                                                                 
 Wspólne świętowanie  sprzyja 
integracji lokalnej społeczności, 
bliższemu poznaniu, także radości i 
trosk dnia codziennego znajomych i 
sąsiadów. Spotkanie stało się również 
okazją do poznania dorobku zespołów 
artystycznych działających w GOKiS: 
orkiestry dętej, zespołu ludowego 
pieśni i tańca „Buczkowiacy”, chóru 
„Bogoria”,  zespołu „Kana”. W reper-
tuarze wszystkich  zespołów wokal-
nych i instrumentalnych są  najpięk-
niejsze kolędy i pastorałki.   
 Wspólne świętowanie, połą-
czone ze śpiewaniem kolęd,  przecią-
gnęło się do późnych godzin wieczor-
nych. Na koniec wigilii uczestnicy 
zostali obdarowani paczkami. Wójt 
gminy Bronisław Węglewski podzię-
kował gościom za przyjęcie zaprosze-
nia w tym roku zaprosił wszystkich za 
rok na wigilię do nowej świetlicy wiej-
skiej w Grzeszynie.  Alicja Hans

A.M

Projekt   „Czas na zmiany ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, 
iż w grudniu 2012 roku zakończyła się V edycja realizacji

projektu „Czas na zmiany”
 W ramach projektu beneficjenci ostateczni ukończyli 
szkolenia zawodowe, kurs pierwszej pomocy. Uzyskali 
certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkoleń, wsparcie psycholo-
ga, doradcy zawodowego oraz asystenta rodziny, otrzymali zasiłki 
celowe oraz wzięli udział m.in. w rodzinnym wyjeździe  do Wrocła-
wia i zoo safari. Pierwszy raz w tym roku zorganizowano spektakle 
z elementami profilaktyki dla dzieci beneficjentów ostatecznych. 
Tematyka spektakli poruszała problematykę zagrożeń, jakie niesie 
zażywanie substancji szkodliwych dla człowieka, np. papierosów, 
alkoholu, narkotyków itp. 
 Ponadto GOPS w Buczku, w związku z realizacją projektu, 
już po raz trzeci zorganizował Mikołajki dla dzieci beneficjentów 
ostatecznych i dzieci z najbliższego otoczenia. Imprezę integracyjną 
uświetnił występ w wykonaniu Teatru Króla z Łodzi. Milusińscy 
przenieśli się w świat baśniowej przygody za sprawą  przedstawienia 
teatralnego pn. „Zaczarowany komputer”. Dzieciom zostały zapew-
nione atrakcje w postaci gier, zabaw, konkursów, wspólnego śpiewa-
nia kolęd, dyskoteki z elfami. Dodatkowo, na specjalne zaproszenie, 
najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał upominki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, 
że przygotowuje się do złożenia wniosku na  2013 rok do

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.  
Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku
ul. Szkolna 1, 98-113 Buczek

tel./fax 43 677 41 59
www.gopsbuczek-czasnazmiany.pl

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Buczku 
komisja weryfikująca dokonała oceny 138 formularzy 
zgłoszeniowych. W wyniku tej weryfikacji 117 gospo-
darstw domowych zostało zakwalifikowanych do udziału w  
projekcie pn. „Internet w gminie Buczek oknem na 
świat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeń-
stwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospo-
darki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu – eInclusion. Z tej liczby 100 gospodarstw domo-
wych otrzyma darmowy dostęp do internetu oraz komputer, 
17 gospodarstw domowych  zostało umieszczonych na 
liście rezerwowej, 21 formularzy zgłoszeniowych nie zosta-
ły zakwalifikowane do projektu, ponieważ nie spełniały 
wymogów regulaminowych, zawierały braki formalne bądź 
dokonano rezygnacji z udziału w projekcie..
  Do wszystkich uczestników zostały wysłane 
zawiadomienia o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifiko-
waniu się do projektu. Zakfalifikowanie się do projektu  nie 
oznacza, że jego uczestnik otrzyma komputer z dostępem 
do internetu, ponieważ w przypadku gdy miejsce, w którym 
będzie instalowany sprzęt, znajdować się będzie poza zasię-
giem dostępu do internetu, operatora wyłonionego w drodze 
przetargu, gmina Buczek ma prawo odmówić udziału w 
projekcie. Stasiak Renata

            „Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Urząd Gminy w Buczku informuje, że w terminie od 1 do 28 
lutego br. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumen-
tujące zakup oleju napędowego  od dnia 1 sierpnia 2012 r. do 
31 stycznia 2013 r. Wnioski należy składać w Urzędzie 
Gminy w Buczku (pokój nr 3).      



Budżet gminy Łask na rok 2013 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2020 został przyjęty  na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku  w dniu 
19 grudnia 2012 roku. Projekt budżetu oraz projekt WPF otrzymał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

 2013 r. jest kolejnym i jednocześnie ostatnim rokiem przygo-
towywania się do funkcjonowania budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego przy założeniu nowych wskaźników wynikających z 
ustawy o  finansach publicznych. Od 2014 roku zaczyna obowiązywać 
art. 243 ustawy o finansach publicznych, który spowoduje bardziej 
rygorystyczne kryteria zarządzania długiem publicznym.
 Przy tworzeniu budżetu kierowano się założeniami przyjętymi 
w ustawie budżetowej oraz przesłanymi do Urzędu Miejskiemu informa-
cjami  dotyczącymi dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz 
zlecone, a także  danymi z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji 
oraz udziałów w podatku dochodowym.
 Ogólna kwota dochodów zaplanowana w budżecie gminy 
Łask na 2013 rok to 68.464.658,43 zł, z czego  59.876.958,00 zł  to 
dochody bieżące oraz kwota 8.587.700,43 zł  - dochody majątkowe. Do 
ważniejszych źródeł dochodów należą:

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2013 rok wynosi 
65.965.862,17 zł, z czego 55.776.534,21 zł to wydatki bieżące oraz 
wydatki majątkowe - 10.189.327,96 zł. Wydatki majątkowe stanowią 
więc 15,45% wydatków ogółem. Szczegółowy zakresy wydatków 
inwestycyjnych przedstawiony jest w tabeli „Wydatki inwestycyjne 
Gminy Łask na rok 2013”.
Wydatki bieżące w budżecie gminy stanowią 84,55% wydatków ogółem 
i w kategorii poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo           27.500,00 zł
2. Transport i łączność                                        2.020.000,00 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa                          770.500,00 zł
4. Administracja publiczna     6.383.237,00 zł
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           4.944,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona 
przeciwpożarowa                                                                  188.200,00 zł
7. Obsługa długu publicznego      1.300.000,00 zł
8. Różne rozliczenia          908.650,22 zł
9. Oświata i wychowanie                    25.729.773,59 zł
10. Ochrona zdrowia         395.000,00 zł
11. Pomoc społeczna                      10.531.613,68 zł
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      160.700,00 zł
13. Edukacyjna opieka wychowawcza        717.559,72 zł
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            3.800.156,00 zł
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                1.373.000,00 zł
16. Kultura fizyczna        1.465.700,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności           89.500,00 zł 
Sprzedaż prawa własności ( sprzedaż działek lokali)   1.889.000,00 zł
Dotacje celowe w ramach środków UE          6.604.200,43 zł
Dotacje na zadania własne                  5.000,00 zł

1. W ramach dochodów bieżących:

Wpływy z opłat           140.000,00 zł
Wpływy z opłaty targowej                          164.000,00 zł
Wpływy z opłat lokalnych (opłata śmieciowa) 1.529.456,00 zł
Wpływy z dochodów różnych          442.683,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste         200.000,00 zł
Wpływy z usług        2.046.900,00 zł
Subwencje z budżetu państwa                    18.466.728,00 zł
w tym oświatowa    15.232.108,00 zł
Wpływy z tytułu udziałów w podatkach 
budżetu państwa w tym:   16.445.401,00 zł
PIT      16.135.401,00 zł
CIT–          310.000,00 zł
Dotacja na zadania własne       6.608.177,00 zł
Dotacje na zadania zlecone      1.149.975,00 zł
Dotacje celowe w ramach środków UE          55.200,00 zł

Podatek od nieruchomości                               9.250.000,00 zł
Podatek rolny                                          453.500,00 zł
Podatek leśny                                             60.000,00 zł
Podatek od środków transportowych                 621.900,00 zł
Podatek od działalności gospodarczej 
opłacanych w formie karty podatkowej               60.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych      651.200,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych                                      395.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn                       100.000,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej                       460.000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej       10.000,00 zł
Dochody z najmu składników majątkowych    316.500,00 zł
Refundacja ulg ustawowych (PFRON)             250.338,00 zł

2. W ramach dochodów majątkowych:

Anna Głowińska   skarbnik gminy Łask

Budżet gminy obejmuje również przychody i rozchody, czyli zaciąganie oraz spłatę pożyczek i 
kredytów. W 2013 r. przychody zaplanowano na poziomie 3.000.000 zł z tytułu emisji obligacji 
komunalnych oraz rozchody w wysokości 5.498.796,26 zł (spłata kredytów i pożyczek)
 Przy wykonaniu zaplanowanych kwot szacuje się, że zadłużenie gminy Łask na 
koniec 2013 roku będzie wynosiło 34,16% , czyli zmaleje w porównaniu z rokiem 2011 
o 9,79 % oraz rokiem 2012 - o  4,19% .
Należy zaznaczyć, że po raz drugi budżet gminy Łask jest budżetem nadwyżkowym a nie 
deficytowym, co jest sytuacją wyjątkową oraz dużym sukcesem w obecnym trudnym okresie dla 
finansów publicznych, zwłaszcza samorządów lokalnych.
 Budżet gminy będzie ulegał w ciągu roku licznym zmianom poprzez podejmowane 
uchwały oraz zarządzenia burmistrza i kierowników jednostek. Zmiany będą następowały na 
plus w przypadku pozyskania większych środków i to zarówno po stronie dochodowej jak i 
wydatkowej. Anna Głowińska   skarbnik gminy Łask

Planowana 
kwota na
2013 rok
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Modernizacja ul. Lipowej w Okupie Małym
(Fundusz sołecki) 17 660,32
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(Fundusz sołecki) 12 753,50
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6060 5 000,00
5 000,00

75011750 Zakup sprzętu informatycznego z 
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w jednostce OSP Anielin(Fundusz sołecki) 9 369,49

9 369,49
900 605790002 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask
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niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask
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Budowa oświetlenia wzdłuż drogi 
gminnej w Zielęcicach(Fundusz sołecki)

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Łask 357 060,00
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Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD 
Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi 
Ostrów do Stacji Wodociągowej
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Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD
Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi 
Ostrów do Stacji Wodociągowej

6059 410 281,00

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
w ulicy Chabrowej w Łasku 230 000,00

Modernizacja targowiska „Witaminka” w Łasku
Modernizacja targowiska „Witaminka” w Łasku

6057 225 964,00
6059 144 618,60

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku
Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku
Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku
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921 92109 6050 11 124,95
Modernizacja Domu Ludowego

w Kopyści wraz z zagospodarowaniem terenu
(Fundusz sołecki)

92109 6050 Wykonanie placu zabaw w Woli Łaskiej
(Fundusz sołecki) 13 937,91

92109 6050
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Wymiana ocieplenia stropodachu w budynku 
Domu Ludowego w Łopatkach

(Fundusz sołecki)
13 829,52

20 409,83Modernizacja kuchni w Domu Ludowym 
w Orchowie (Fundusz sołecki)

8 037,03Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską 
w Woli Bałuckiej (Fundusz sołecki)

5 477,87Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy 
wiejskiej we Wrzeszczewicach (Fundusz sołecki)

Dział 921 72 817,11
10 189 327,96OGÓŁEM



 Od połowy roku 2012 
toczy się w naszym kraju szero-
ka dyskusja nad wprowadze-
niem nowego systemu gospoda-
rowania odpadami. Prawdziwa 
rewolucja czeka samorządy 
gminne w bieżącym roku. Od 
lipca 2013 r. gminy stają się 
właścicielami odpadów komu-
nalnych wytwarzanych przez 
mieszkańców i odpowiadają za 
prawidłowe nimi gospodarowa-
nie. 
 Muszą osiągać zakładany 
przepisami prawa poziom odzysku 
i recyklingu różnych rodzajów 
śmieci, a ponadto muszą ograni-
czyć ilość odpadów biodegrado-
walnych składowanych na wysypi-
sku, czyli takich, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztle-
nowemu przy udziale mikroorga-
nizmów. Są to tzw. odpady 
kuchenne (resztki żywności lub 
pochodzące z przygotowania żyw-
ności, odpady po owocach i 
warzywach itp.) oraz odpady, 
które powstają podczas  konserwa-
cji terenów zielonych (np. ścięte 
trawy, liście, ścięte gałęzie itp.).    
          Wskaźniki te mamy w samo-
rządzie uzyskiwać stopniowo, a 
granicznym terminem jest rok 
2020. Wówczas na składowiskach 
odpadów ma znaleźć się wagowo 
o 50% śmieci mniej niż obecnie 
takich frakcji jak: papier, metal, 
tworzywa sztuczne i szkło. Także 
do 31 grudnia 2020 r. gminy zobo-

wiązane są do osiągnięcia 70% 
odzysku z odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. To bardzo trudne 
zadanie. Po kilku latach prowadze-
nia w gminie selektywnej zbiórki 
odpadów mamy doświadczenia jak 
bardzo brakuje nam dyscypliny  w 
segregowaniu śmieci. Często w 
pojemnikach przeznaczonych na 
szkło znajdują się inne opakowa-
nia, a w pojemnikach na butelki 
PET - różne worki foliowe. W 
takim przypadku rosną koszty 
osiągania wymagalnego poziomu 
recyklingu i przygotowania odpa-
dów do ponownego użycia. 

 
 Czy będziemy potrafili 
sprostać zadaniu? Jestem opty-
mistką i sądzę, że mimo początko-
wych trudności jesteśmy w stanie 
nabrać nawyku prowadzenia 
właściwej segregacji śmieci. W 
wielu krajach już się udało, to i 
nam się uda. Nadrzędnym celem 
jest przecież ochrona środowiska, 
w którym żyjemy. Martwi mnie 
jedynie fakt, że te działania będą 
prowadzone pod przymusem. 
Przewidziano bowiem dotkliwe 
kary dla tych, którzy nie dotrzyma-
ją odpowiedniego poziomu odzy-
sku i recyklingu odpadów. Są one 



obliczone jako iloczyn stawki 
opłat za korzystanie ze środowiska 
(w roku 2013 - 272,10 zł za 1 tonę) 
i brakującej ilości ton śmieci do 
osiągnięcia wskaźnika. W kolej-
nym roku kary te przełożą się na 
opłaty, jakie będziemy uiszczać za 
śmieci. 
 Prowadzenie właściwej 
segregacji leży więc w naszym 
interesie. Dopuszczalny poziom 
masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przeka-
zywanych do składowania w 
stosunku do masy tych odpadów 
przetworzonych w 1995 r. wynosi:  
w 2013, 2014, 2015 r. - 50%, w  
2016 i 2017 r. – 45%, 2018 i 2019 
r. – 40%, a w 2020 r. – 35%. Ozna-
cza to, że jeśli w gminie Łask w 
1995 r. składowano 3542,6 ton 
odpadów biodegradowalnych, to 
w roku 2013 może ich być tylko 
1771,3 tony. Pozostała ich ilość 
powinna być przetwarzana w 

procesie kompostowania, fermen-
tacji lub procesie przetwarzania 
mechaniczno-biologicznego. 
           Odzysk i recykling materia-
łów mają pierwszeństwo przed 
stosowaniem spalania odpadów 
mającym na celu odzyskanie ener-
gii. Jeśli dopuszcza się spalanie, to 
tylko w zakresie, w jakim są to 
najbardziej ekologiczne z dostęp-
nych metod. Wcześniej poddaje 
się odpady obróbce i uzyskuje się 
materiał o wysokiej kaloryczności, 
który zostaje skierowany do elek-
trowni. 
 Wszystkie wyżej wymie-
nione działania mają na celu 
uszczelnienie godpodarki odpada-
mi i wyeliminowanie nielegalnych 
składowisk śmieci, wzmocnienie 
środków niezbędnych do przeciw-
działania powstawania odpadów, a 
co za tym idzie ochrona zasobów 
naturalnych.

14

Janina Kosman
zastępca burmistrza

 Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji 
niektórych obciążeń administracyjnych w go-
spodarce  wprowadza kilka ważnych zmian w 
zakresie sprawozdawczości związanej z korzy-
staniem ze środowiska.
 Od 2013 r. podmioty korzystające ze 
środowiska będą wnosiły opłatę za korzystanie ze 
środowiska oraz przekazywały marszałkowi 
województwa wykazy zawierające informację i 
dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat 
tylko raz w roku – w terminie do 31 marca następ-
nego roku. Zakres przekazywanych informacji 
pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu korzysta-
jący ze środowiska będą składali wykazy zawie-
rające informacje i dane o:
1) ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowa-
dzanych do powietrza oraz danych, na podstawie 
których określono te wielkości oraz o wysokości 
należnych opłat
2) ilości i jakości pobranej wody powierzchnio-
wej i podziemnej oraz o wysokości należnych opłat
3) ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowa-
dzonych do wód i do ziemi oraz o wysokości 

należnych opłat
4) składowanych odpadach oraz o wysokości 
należnych opłat.
 Zniesiony został również obowiązek prze-
kazywania przez korzystających ze środowiska 
wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska, a także, w przypadku podmiotów 
składających odpady, wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta. Obowiązek ten został prze-
niesiony na marszałka województwa. Od przy-
szłego roku nie będzie się wnosiło opłat z tytułu 
tych rodzajów korzystania ze środowiska, 
których roczna wysokość wnoszona na rachunek 
urzędu marszałkowskiego nie przekroczy 800 zł. 
Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz 
zawierający informacje i dane wykorzystane do 
ustalenia wysokości opłaty za II półrocze 2012 r. 
należy wnieść zgodnie z dotychczas obowiązują-
cymi zasadami, czyli do 31 stycznia 2013 r. 
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szenie ilości osobników tego gatun-
ku! Obecnie w Polsce żyje około 
212 tysięcy osobników tego gatun-
ku. Prowadzi się próby zmniejsze-
nia liczebności lisów poprzez 
zachęcanie myśliwych do polowań 
na te zwierzęta. 
 Wraz ze wzrostem liczby 
lisów zwiększa się ich wpływ na 
środowisko. Obecnie jest uznawa-
ny za głównego sprawcę ogromne-
go spadku ilości drobnej zwierzy-
ny, takiej jak kuropatwy, zające czy 
bażanty.  Szkody wyrządzane przez 
te zwierzęta są bardzo trudne do 
oszacowania. Przez rolników i 
sadowników jest on jednak uważa-
ny za sprzymierzeńca – redukuje 
norniki, gryzonia, który obgryza 
pędy zbóż oraz wyjada ziarno. Dla 
prowadzących gospodarstwa rolne 
lis staje się niedobry dopiero wów-
czas gdy zakrada się nocą do kurni-
ka i wybiera drób.
 Lis jest zwierzęciem nieby-
wale sprytnym. Zazwyczaj poluje 
w pojedynkę, jednak podczas polo-
wań na dużą zwierzynę, np. sarny, 
zwierzęta te łączą się w większe 
grupy. Zdobywając pokarm kieruje 
się głównie swoim wyczulonym 
słuchem. Ma bardzo dobrą pamięć, 
bez trudu kojarzy fakty. Specjalna 
błona znajdująca się na lisim oku, 
sprawia, że zwierze to z łatwością 
widzi w nocy. 
 Nie należy do wybrednych 
zwierząt. Podstawę jego diety 
stanowią drobne gryzonie i ptaki. 
 

W Polsce najczęściej poluje na 
króliki, zające, kuropatwy. Nie 
pogardzi także owocami, takimi jak 
jabłka, gruszki czy śliwki. Rzadziej 
żywi się płazami, gadami czy owa-
dami. Niejednokrotnie zdarzają się 
także sytuacje, gdy lis widząc brze-
mienną sarnę podąża za nią aż do 
porodu. Wtedy porywa młode i 
zanosi je własnemu potomstwu.
 W naszym województwie 
tak jak na terenie reszty Polski 
występuje duża ilość lisów. Ich 
sprytu dowodzi fakt, że gdy na 
terenie Nadleśnictwa Kolumna 
znajdowała się woliera z kuropa-
twami, leśnicy, chcąc chronić zwie-
rzęta przed lisami, musieli ogrodze-
nie wkopać głęboko w ziemię i 
podłączyć je do prądu.
  Dużym zagrożeniem dla 
lisów są samochody. Giną pod 
kołami podczas przechodzenia 
przez ulicę, ale także gdy…  ocze-
kują na posiłek. Często bowiem 
czekają aż pojazd potrąci drobne 
zwierze, by mieć ułatwione polo-
wanie. Wchodząc na jezdnię po 
zdobycz same padają ofiarą rozpę-
dzonych pojazdów. 
 Lisy jako odwieczni wrogo-
wie ludzi są obecni w pobliżu ich 
domostw. Narzekamy na nich, choć 
są i naszymi sprzymierzeńcami. 
Może zatem warto  pogodzić się z 
ich obecnością.

 Lis to jeden ze ssaków z 
rodziny psowatych. Wywodzi się z 
Eurazji, a obecnie można spotkać 
go na obszarze całej Europy, części 
Azji, Ameryki Północnej i Północ-
nej Afryki. W XIX wieku został 
wprowadzony do Australii, gdzie 
stał się jednym z największych 
wrogów tamtej fauny. W Polsce 
lisy zasiedlają głównie pola upraw-
ne i wydmy nadmorskie. Coraz 
częściej pojawiają się w pobliżu 
ludzkich domostw, gdzie znajdują 
pożywienie. Zamieszkują w 
parkach miejskich, a nawet na 
cmentarzach. Rzadziej pojawiają 
się w rozległych lasach. 
 Lis posiada wydłużony 
tułów i krótkie nogi zakończone 
mocnymi pazurami. Jego charakte-
rystyczny puszysty ogon zakończo-
ny jest tzw. kwiatem – futrem w 
kolorze białym lub czarnym. Ma 
wydłużony pysk, wyposażony w 
parę skośnie umiejscowionych 
oczu i długich, trójkątnych uszu. 
Wierzch ciała lisa pokrywa żółto-
bura sierść, natomiast brzuch i 
gardło – biało-popielata. Samiec 
lisa może ważyć do 7 kg i mierzyć 
do 90 cm. Samica jest znacznie 
mniejsza. Wysokość tych zwierząt 
to około 40-50 cm. 
 Wprowadzenie szczepień 
przeciwko wściekliźnie dla lisów, a 
także zakończenie mody na nosze-
nie futer tych zwierząt sprawiło, że 
znacznie wzrosła populacja lisów 
w Polsce. Między rokiem 1990 a 
2011 nastąpiło czterokrotne zwięk-

Od wieków lis przedstawiany jest 
w literaturze jako egoista, złodziej 
i niewdzięczny fałszerz. W twórczości 
Adama Mickiewicza był wcieleniem 
podstępnego wojownika, dobrej opinii 
nie miał również w innych utworach 
literackich. Dziś zamieszkuje coraz 
liczniej lasy na terenie całej Polski, 
także okolice Łasku.

Natalia Janusz



Gmina Łask zawarła umowę z 
Przedsiębiorstwem Przemysłowo--
Handlowym HETMAN Sp. z o.o. z 
siedzibą w Florianowie na nieod-
płatne świadczenie usług w zakre-
sie odbioru i transportu padłych 
zwierząt w 2013 roku. W przypad-
ku padnięcia zwierząt gospodar-
skich rolnik zgłasza ten fakt do 
Punktu Dyspozycyjnego w Floria-
nowie pod numerami tel.: 24 
2821653,  662-041-241.
 Firma deklaruje również 
nieodpłatny odbiór w przypadku 
gdy z różnych względów (dotyczy 
to w szczególności osób w pode-
szłym wieku, nie prowadzących 
gospodarstw rolnych) rolnik nie 
posiada wymaganego numeru 
identyfikacyjnego padniętej sztuki 
lub nie uzyskał nadania przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa numeru siedziby 
stada. Ponadto firma dokonuje 
zgłoszenia przemieszczenia sztuk 
trzody chlewnej (padnięcia) za 
rolnika w biurze powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, a stosowne 
dokumenty podpisywane są w 
momencie odbioru padłej sztuki. 
W związku z powyższym rolnik 
nie musi dokonywać żadnych 
formalności. 

 Przypominamy, że zgodnie 
z rozporządzeniem ministra gospo-
darki z 13 grudnia 2010 r. w spra-
wie wymagań w zakresie wykorzy-
stywania wyrobów zawierających 
azbest oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urzą-
dzeń, w których były lub są wyko-
rzystywane wyroby zawierające 
azbest,   posiadający takie wyroby  
dokonuje ich inwentaryzacji  
poprzez sporządzenie spisu z 

inwentaryzacji ujmuje się w „Infor-
macji o wyrobach zawierających 
azbest” stanowiącej załącznik nr 3 
do ww. rozporządzenia. Następnie 
jeden egzemplarz „Informacji…” 
należy przedłożyć w terminie do 
dnia 31 stycznia 2013 roku burmi-
strzowi Łasku. Natomiast drugi 
egzemplarz przechowuje się przez 
okres jednego roku, do czasu 
sporządzenia następnej informacji.
 Powyższą informację 

należy składać w Biurze Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miejskim w 
Łasku, ul. Warszawska 14. Stosow-
ne druki są dostępne na stronie 
http://www.lask.pl, w Biurze 
Obsługi Interesanta oraz w 
Wydziale Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu.

 
Natomiast w przypadku padnięcia 
bydła rolnik zgłasza ten fakt do 
ww. firmy i do  Biura Powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Łasku, 
ul. Narutowicza 17 (tel. 43 675 97 
42). W przypadku padnięcia konia 
rolnik zgłasza ten fakt ww. firmie i 
powiadamia Okręgowy Związek 
Hodowców Koni w Łodzi, ul. 
Narutowicza 7/9 (tel.  42 632  05 
59).
Umowa z PPH HETMAN Sp. z 
o.o. z siedzibą w Florianowie nie 
obejmuje odbioru padłych zwie-
rząt z ferm drobiu i ferm zwierząt 
futerkowych. W przypadku 
padnięcia ww. zwierząt wymagane 
jest zawarcie indywidualnych 
umów z PPH. HETMAN Sp. z o.o. 
na ich odbiór.

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska i

Rozwoju Wsi UM w Łasku

Grzegorz Skibiński
Wydział Ochrony Środowiska

i Rozwoju Wsi UM w Łasku



W 2013 roku przypada 150. rocznica Powstania Styczniowego. Dla naszej gminy to wyjątkowa data, ponieważ 
właśnie tutaj w sierpniu 1863 r. miał miejsce zwycięski bój wojsk powstańczych pod dowództwem gen. Edmunda 
Taczanowskiego z wojskami rosyjskimi, zwany bitwą pod Sędziejowicami.

Jerzy Kotarski
wójt gminy

 Uchwałą  Rady Gminy 
Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie obchodów 150. rocznicy 
Powstania Styczniowego na terenie 
gminy, zapoczątkowano cykl działań 
mających na celu godne upamiętnienie 
bohaterów  z roku 1863, ich walkę o 
wolność ojczyzny. Od listopada 2011 r.  
Społeczny Komitet Obchodów  150. 
Rocznicy Bitwy pod Sędziejowicami 
podjął intensywne prace i zaplanował 
ramowy układ gminnego programu 
obchodów rocznicy, zawierający 
propozycje działań zgłoszonych przez 
samorządowców, społeczność lokalną, 
działające na terenie gminy organiza-
cje i stowarzyszenia. W prace przygo-
towawcze szczególnie włączyło się 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Gminy Sędziejowice. 
 Kluczowym wyzwaniem 
organizacyjnym było nadanie wyso-
kiej rangi planowanym obchodom.  W 
tym celu Komitet zwrócił się z prośbą 
o objęcie rocznicowych obchodów 
honorowym patronatem, do Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowskiego oraz zaprosił do 
honorowego członkostwa władze 
województwa łódzkiego.  Zwieńcze-
niem tych poczynań jest decyzja 
prezydenta RP o przyznaniu patronatu 
tej uroczystości, wpisującej się w orga-
nizowane w całym kraju patriotyczne 
wydarzenia, upamiętniające zmagania 
Polaków walczących o wolność z 
carskim zaborcą.  Honorowe członko-
stwo w Komitecie Obchodów potwier-
dził marszałek województwa łódzkie-
go Witold Stępień, wojewoda łódzki 
Jolanta Chełmińska, a także starosta 
łaski Cezary Gabryjączyk.

 Kolejnym przedsięwzięciem 
Komitetu było zaplanowanie prac 
związanych z renowacją mogiły 
powstańców na miejscowym cmenta-
rzu oraz wystąpienie do Ambasady 
Rosyjskiej z inicjatywą odnowienia 
pomnika upamiętniającego poległych 
w bitwie żołnierzy rosyjskich.
 Obchody stanowiły inspirację 
do uporządkowania statusu herbu 
gminy Sędziejowice. W tym celu, z 
udziałem specjalistów z zakresu heral-
dyki, opracowano projekt herbu, flagi, 
pieczęci i innych symboli. Po uzyska-
niu pozytywnej opinii Komisji Heral-
dycznej działającej przy  ministrze 
administracji i cyfryzacji, 28 grudnia 
2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę 
ustanawiającą nowy herb. Tym samym 
zastąpiony został dotychczas używany, 
którego wzór zamierza się wykorzy-
stać do ustanowienia logotypu gminy.  
Aktualnie trwają także  prace związane 
z ustanowieniem Odznaki Honorowej 
Za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, 
którą przewiduje się wręczać w okre-
sie sierpniowych obchodów rocznico-
wych.
 Wójt wspólnie z Towarzy-
stwem Społeczno-Kulturalnym Gminy 
Sędziejowice wydał kalendarz 
okolicznościowy na 2013 rok, poświę-
cony miejscom pamięci w gminie 
Sędziejowice oraz ulotkę informacyj-
ną związaną  z obchodzoną 150. rocz-
nicą Powstania Styczniowego na 
Ziemi Sędziejowickiej. Wiosną w 
gminie odbędzie się cykl wydarzeń, 
spośród których najważniejsze to: 
organizowany 13 kwietnia br. przez 
sieradzki oddział PTTK, wspólnie z 
GOK w Sędziejowicach, 38 Rajd 

Powstańców 1863 roku „Śladami Łuki 
Bakowicza” oraz II Rajd Rowerowy 
po Gminie Sędziejowice „Graj w 
Dziedzictwo”, przygotowywany  przez 
GBP w Sędziejowicach. Biblioteka 
otrzymała grant z Programu Rozwoju 
Bibliotek na przeprowadzenie warsz-
tatów fotograficzno-informatycznych 
dla seniorów „Złota galeria postaci 
zasłużonych dla gminy Sędziejowice 
hołdem Powstańcom 1863 r.”. Trwają  
prace nad albumem okolicznościo-
wym, ukazującym piękno Ziemi 
Sędziejowickiej, jej spuściznę histo-
ryczno-kulturową, nawiązując do 
obchodów. W cykl imprez wpisuje się 
także 50-lecie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Sędziejowicach, 
noszącego imię Powstańców 1863 r.
  Uroczystości rocznicowe 
odbędą się w dniach 24-25 sierpnia br. 
w Sędziejowicach i rozpoczną się 
mszą w intencji poległych powstań-
ców.  W ramach części oficjalnej 
nastąpi odsłonięcie pomnika oraz 
mogiły po rekonstrukcji. Przewiduje 
się także wykłady naukowe, prezenta-
cje rynsztunku, uzbrojenia, mundurów, 
pojazdów konnych żołnierzy polskich 
i rosyjskich. Na część artystyczną 
złożą się występy zespołów folklory-
stycznych oraz Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. W drugim dniu nastąpi 
prezentacja szkół z całej Polski noszą-
cych imię Powstańców 1863 r. 
Wszelkie informacje związane z obchodami 
rocznicy są dostępne na stronie internetowej 
gminy Sędziejowice www.gminasedziejo-
wice.eu .



społeczną „Łódzkie czyta” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa 
łódzkiego oraz dyrektorzy zgłoszonych  bibliotek. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, uhonorowana II 
miejscem,  tym razem otrzymała wysokiej klasy kamerę cyfrową. 

Przedstawiciele naszej gminy –  Wacław Ułański i Beata 
Magdziak -  po raz drugi w ciągu 3 tygodni stanęli na podium 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi, zajmując tym razem II miejsce 
w  wojewódzkim konkursie, otrzymując kolejny raz  dyplom 
oraz nagrodę. 
 Organizatorem konkursu na naszym terenie była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach.  W 2012 r. 
odbyło się wiele imprez czytelniczo-kulturalnych, promujących 
czytelnictwo, z udziałem władz gminy, radnych, sołtysów, dyrek-
torów szkół, prywatnych przedsiębiorców i innych osób. Cykl 
tych działań nosił nazwę „Cała gmina Sędziejowice czyta 
dzieciom” (zgodnie z założeniami kampanii „Łódzkie czyta” 
oraz akcji „Masz głos, masz wybór”).
 Konkurs „Samorząd przyjazny czytelnictwu"  zorgani-
zowano w ramach kampanii społecznej „Łódzkie czyta”. Był 
adresowany do władz samorządowych oraz instytucji kultural-
nych, oświatowych, stowarzyszeń, fundacji itp. w gminach 
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz powiatach woje-
wództwa łódzkiego. Miał na celu zaktywizowanie samorządów 
gminnych i powiatowych w naszym województwie na rzecz 
propagowania czytelnictwa, nagrodzenie instytucji, stowarzy-
szeń, fundacji za pomysłowość i innowacyjność w zakresie 
projektów propagujących czytelnictwo, wyróżnienie niekonwen-
cjonalnych działań wspierających książkę i czytanie.
       Na konkurs wpłynęło 26 zgłoszeń z samorządów powiato-
wych i gminnych. Jury po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i przej-
rzeniu załączonych materiałów dokonało wyboru najlepszych 
samorządów. Przy ocenie zgłoszeń wzięto pod uwagę następują-
ce kryteria: innowacyjność i stopień złożoności organizacyjnej 
przedsięwzięcia, aktywność władz samorządowych, pozyskiwa-
nie funduszy zewnętrznych, wielkość przeznaczanych środków 
na funkcjonowanie biblioteki (budżet, środki na zakup zbiorów), 
warunki lokalowe (remonty, modernizacje, nowe lokale).
        Jury  przyznało: I miejsce – Urzędowi Miasta Radomska, II 
miejsce – Urzędowi Gminy Sędziejowice, II miejsce – Urzędowi 
Miejskiemu w Konstantynowie Łódzkim, III miejsce – Urzędowi 
Gminy Gorzkowice. 
      Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 
17 grudnia 2012 r.  na spotkaniu podsumowującym kampanię 

Wacław Ułański

Grzegorz  Brożyński

Informacja o działaniach realizowanych w ramach projektu
„Poznajmy aktywnie lepsze jutro” w 2012 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach  informuje, iż w ramach działania „Aktywna integracja”  w październiku rozpoczęła się 
realizacja kursów zawodowych dla 9 uczestników projektu, w tym 8 kobiet i 1 mężczyzny. Rodzaj kursów zawodowych został określony na podstawie analizy 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu dokonanej podczas spotkań prowadzonych przez doradcę zawodowego
Uczestnicy projektu  wybrali następujące szkolenia:

1. Kurs „Obsługa kas fiskalnych” dla 5 BO (5K)
2. Kurs ‘Profesjonalny sprzedawca” dla 1 BO(1K)

3. Kurs „ABC małego biznesu” dla 1 BO(1K)
4. Kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” dla 3 BO(2K,1M)

5. Kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 6 BO (6K).
 Kursy realizowane są w ramach projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1.  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 W ramach działań o charakterze środowiskowym w  dniu 24.11.2012 r. zostało zorganizowane spotkanie andrzejkowe dla uczestników projektu i 
personelu zaangażowanego w jego realizację. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział w spotkaniu, wspólnie degustując potrawy. Na zakończenie zostały 

rozdane paczki żywnościowe, co okazało się miłym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników andrzejkowego spotkania.

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice Tel./fax 043 67 715 81e-mail:alaandry@wp.pl

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

Pracownik socjalny
Iwona Kaczmarek

Jak co roku, w święto Trzech Króli odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu uczniów i solistów Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sędziejowicach. 
 O godz. 16.30 sala GOK  zapełniła się do ostatniego 
miejsca. Przybyli licznie zaproszeni goście i mieszkańcy gminy 
Sędziejowice. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Cezary 
Gabryjączyk – starosta łaski, Wojciech Sikora – wicestarosta 
łaski, Jerzy Kotarski – wójt gminy Sędziejowice, Marek Okupiń-
ski – wiceprzewodniczący Rady Gminy Sędziejowice, Jerzy 
Dominowski – ksiądz proboszcz parafii Marzenin.
 Organizatorami corocznej uroczystości  są:  Zarząd 
Gminny Polskiego Stronnictwa  Ludowego i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sędziejowicach. Młodzi artyści z GOK wprowadzili 
słuchaczy w nastrój wigilijnego stołu i z pewnością na długo 
zapadną w pamięć słuchaczy słowa kolęd, tych znanych,  jak i 
pastorałek śpiewanych przed laty. 



II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku , w obrębie 9, przy ul. Żeromskiego, 
przewidzianej  pod zabudowę produkcyjną, magazynową i produkcyjno-usługową oznaczoną działką:

nr 10 o powierzchni 2494 m kw.   
cena wywoławcza  -125.000 zł  

adium w wysokości – 12.500 zł -  Kw nr SR1L/00056735/6                
Cena wylicytowana działki zostanie powiększona 
     o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2013 r. o godz. 10   w siedzibie Urzędu  
Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Dla ww.  nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego są to „ tereny zabudowy produkcyjnej, magazy-
nowej i produkcyjno- usługowej ”.  
Każdoczesnemu właścicielowi działki nr 10 przysługuje prawo przejścia 
i przejazdu przez działkę oznaczoną nr 2/2, nieruchomość objęta jest  
księgą wieczystą nr SR1L/00032438/0.
Służebność gruntowa zostaje ustanowiona na części w/w nieruchomości 
na obszarze o powierzchni  140 m2. 
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nierucho-
mości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. 
Granice działki nr 10 zostały wznowione, w wyniku wznowienia ustalo-
no, że są rozbieżności pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami a właściwym 
przebiegiem granic przedmiotowej działki. Od strony północnej prawi-
dłowa granica działki znajduje się poza ogrodzeniem (w odległości 50 
cm od strony zachodniej i 92 cm od strony wschodniej – prawidłowa 
granica oznaczona jest palikami). Granica działki od strony wschodniej 
znajduje się w części za ogrodzeniem sąsiedniej nieruchomości (miejsce 
oznaczone palikiem). Od strony zachodniej znajduje się ogrodzenie z 
siatki, które częściowo usytuowane jest w działce nr 10 (ok.20 cm). 
Właściciele sąsiadujących działek,  których ogrodzenia kolidują z 
właściwym przebiegiem granicy działki nr 10, zobowiązani zostali do 
przeniesienia ogrodzeń.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na 
powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto gminy Łask 
PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie 
do dnia 7 lutego 2013 r. włącznie.
Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 

2.Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargo-
wej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości,  a osoby reprezentujące 
w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są 
okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy 
biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomoc-
nictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność 
ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełno-
mocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi 
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, 
wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej 
ponosi nabywca.
6.  Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania 
aktu   
    notarialnego. 
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określo-
nych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.War-
szawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel.:  43  676-83-40,  
676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Łasku www.lask.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

W ostatniej klasie licealnej często rozma-
wialiśmy z nauczycielami o egzaminie 
maturalnym, pedagodzy zachęcali nas 
zawsze do intensywnej nauki. Wszyscy 
uczniowie naszej klasy pilnie się uczyli i 
wzajemnie sobie pomagali, wymieniając 
się książkami, których było stosunkowo 
mało, no i notatkami. Wiadomo było, że 
praktycznie wszyscy wybierają się na 
studia. 
 Pewnego dnia wezwał mnie i 
Janka Soleckiego do swojego pokoju 
dyrektor szkoły pan Zenon Łodyński, 
zamknął drzwi i oświadczył, że jesteśmy 
zagrożeni i możemy nie dostać matury, a o 
studiach wyższych mamy nie marzyć, bo 
pozytywnej opinii ze szkoły nie dostanie-
my. Rozmowa trwała dość długo. Stwier-
dził, że to czy zdamy maturę, głównie 
zależy od naszej wiedzy, więc musimy się 
bardzo dobrze przygotować do tego 
egzaminu. Jednocześnie dodał, że wszyscy 
nauczyciele wiedzą o naszej sytuacji i 
możemy zawsze się do nich zwracać z 
prośbą o pomoc w przygotowaniu do tego 
decydującego egzaminu. Oczywiście nie 
wyjawił nam, skąd otrzymał takie polece-
nie, ale dla nas było jasne, że takie polece-

nia wydali działacze partii, którzy dosko-
nale znali nasze nastawienie polityczne, 
bowiem jeden z aktywistów komitetu 
powiatowego PZPR miał córkę w naszej 
klasie. Nasza sytuacja była więc bardzo 
trudna, ale postanowiliśmy się możliwie 
najlepiej przygotować do egzaminu matu-
ralnego.
 Lekcje skończyły się z końcem 
kwietnia, przez cały miesiąc maj mieliśmy 
czas na przygotowanie się do egzaminu, 
który odbył się w początkach czerwca, w 
obecności dyrektora, nauczycieli przed-
miotów, z których zdawaliśmy, no i tak 
zwanego czynnika społecznego, który był 
obserwatorem z głosem stanowiącym. 
Chcąc się dobrze przygotować do tego 
decydującego egzaminu, utworzyliśmy 
trójkę: ja, Janek Solecki i Jurek Żulikow-
ski. Spotykaliśmy się codziennie rano, 
kolejno u każdego z nas i powtarzaliśmy 
cały materiał obejmujący szkołę średnią, 
głównie liceum. Nasze mamy przygoto-
wywały wówczas pyszne posiłki, zwłasz-
cza obiady, które czasem się trochę 
przeciągały w wyniku toczących się 
dyskusji. W czasie jednego ze spotkań u 
Jurka Żulikowskiego, siedzący przy 

obiedzie ojciec Jurka, wypytywał nas o to 
co chcemy robić w przyszłości. Ja odpo-
wiedziałem, że bardzo mi się podoba 
leśnictwo i gdybym miał możliwość to 
wybiorę ten kierunek, bo zawsze mnie 
pociągał piękny las i otoczenie przyrodą, a 
poza tym będąc leśnikiem, jest się 
swobodniejszym, uważałem że będę mógł 
również uprawiać sport szybowcowy. 
Wydawało mi się, że bardzo go zaintereso-
wały moje plany i odniósł się do nich z 
pełną aprobatą. Jednak nieoczekiwanie 
stwierdził jednoznacznie, że jako leśniczy 
ma tyle pracy administracyjnej, iż na 
wyjście do lasu już mu czasu nie starcza, a 
więc moje marzenia są zupełnie nierealne. 
Istotnie, kiedy na rowerach przyjeżdżali-
śmy z Jankiem do leśniczówki w Kolum-
nie, gdzie mieszkał Jurek z rodzicami, to 
zawsze widzieliśmy ojca Jurka siedzącego 
w biurze nad papierami. 

c.d. w następnym numerze



Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Łasku 
informuje, że w 2013 roku zawiado-
mienia o wysokości opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu  nie będą dostarczane użyt-
kownikom indywidualnie. 
 Opłatę roczną w wysokości 
ustalonej ostatnim  wypowiedzeniem 
należy wpłacić na rachunek gminy 
Łask w Banku PEKAO S.A. I O/Łask 
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 w 
terminie do 31 marca 2013 roku. Od 
opłaty wpłaconej w tym banku nie 
będzie pobierana prowizja bankowa. 
 Niezapłacenie opłaty rocznej 
w terminie spowoduje naliczenie odse-
tek ustawowych za zwłokę. 

 Ale ja burzę, przytulność i 
bezpieczność profesorską.
 - Krąży w kraju przekonanie, 
że to pan dał dyplom Stanisławie Gier-
kowej, bo jej mąż, Edward, był I sekre-
tarzem KC PZPR. 
 Profesor Zin zakrywa twarz 
rękami.
 - Mam to za sobą, przetrwa-
łem różne dochodzenia, komisje, 
sprawdzanie dokumentów, do dyplo-
mu Gierkowej dołożono willę, jacht i 
zagraniczne konto bankowe, nic nie 
znaleziono, choć żądałem, by ujawnio-
no źródło tych plotek. Po dziś dzień 
nikt nic nie wie. 
 Kiedy się przebywa wśród 
ludzi pióra, narzucającą się cechą jest 
ich megalomania, wręcz chorobliwe 
przekonanie o własnej wielkości. Nie 
ma nieudaczników, wyrobników pisar-
skich, nie ma nawet średniaków, każdy 
geniusz, super talent, pretendent do 
literackiej Nagrody Nobla. Zdarzali się 
i tacy, którzy swoje karłowate zdolno-
ści podpierali ideologią marksistow-
ską, ci byli najgorsi. Będąc dziennika-
rzem często recenzowałem książki 
moich kolegów pisarzy, zdarzały się w 
śród nich pozycje dobre, średnie, i 
wręcz nijakie. Autorzy namolnie 
zabiegali by pisać o nich jako twór-
cach wybitnych, a ich wymęczone 
„dzieła” zaliczać do świętego kanonu 
kultury narodowej.  Mógłbym przyto-
czyć sporą liczbę tych wyrobników 
pióra, o których dziś nie pamiętają ani 
wydawcy ani nawet bibliotekarze.  Jan 
Koprowski mawiał, że w Łodzi 
zawsze, w każdym okresie jest co 
najmniej 25 tysięcy poetów.  I zaraz 
dodawał: „jednakże lepiej w nocy w 
ciemnej uliczce, spotkać poetę niż 
bandziora”.  Dlatego jeśli już wspomi-
nam w ten dzień zaduszny któregoś z 
moich kolegów literatów to jest to 
ktoś, kto gdy nawet nie szybował 
wysoko, był dobrym i prawym 
człowiekiem. Do nich należał Karol 
Obidniak, autor kilku książek, paru 
scenariuszy i ról aktorskich, o których 
już się nie pamięta. Jego ambicją było 

wyreżyserować „Balladynę”, którą 
widział jako marzenie senne Słowac-
kiego.  Kiedyś pół dnia krążyliśmy po 
parku i Karol reżyserował ad hoc 
poszczególne sceny, co wywoływało 
zrozumiałe zainteresowanie spacero-
wiczów. 
 Karol we wrześniu 1939 
ochotniczo wstąpił do wojska, ale dość 
szybko znalazł się w niewoli jako 
plutonowy podchorąży. O jego brawu-
rowej ucieczce długo się mówiło w 
oflagu. Trafił do Anglii, zdał egzamin 
do Royal Academy of  Dramatic Art w 
Londynie. Grał w tamtejszych 
teatrach. Po powrocie w 1947 roku w 
Krakowie w Państwowej Szkole 
Aktorskiej zażądano od niego, by 
opanował aktorstwo po polsku. A on 
niczego nie umiał z narodowego reper-
tuaru. Wówczas jeden z członków 
komisji zirytowany powiedział: „to 
niech się pan przynajmniej pomodli”. 
Karol się pomodlił i został przyjęty. To 
jedyny w Polsce aktor, który został 
przyjęty na studia po odmówieniu 
Ojcze Nasz.
 Do tego grona zaliczyłbym 
Tadeusza Gicgiera człowieka, który na 
świat spoglądał przez tzw. krzywe 
zwierciadło, Mieczysława Kucnera – 
filozofa, który nad słowem pracował 
niczym drwal czy kamieniarz, by 
otrzymać w końcu pożądany  kształt, 
czy  Jerzego Wilmańskiego, erudytę, 
który pisał o sobie, że jest „ Marco 
Polo łódzkich ulic” . Przywołuję także 
w tym miejscu Andrzeja Gramsza, 
niezwykle pracowitego edytora, z 
którym na przełomie lat 60-70, byłem 
zatrudniony jako inspektor w Łódzkim 
Wydawnictwie Prasowym. Andrzej 
swoje późniejsze życie związał z 
kulturą, początkowo jako dyrektor  PP 
„Pracownie Sztuk Plastycznych”, by 
wkrótce zostać edytorem i wydawać 
książki i albumy  o najwyższych 
standardach. 
 Zapalając ostatnią lampkę ku 
pamięci tych którzy odeszli, poświę-
cam ją mojemu przyjacielowi ze szkol-
nej ławy, świetnemu artyście plastyko-

wi Ireneuszowi Olszewskiemu. Znali-
śmy się ponad 65 lat, łączyła nas 
miłość do wszystkiego, co wzniosłe i 
piękne. Irek malował,  rzeźbił, uwiel-
biał poezję, lgnął do ludzi, chciał 
scalić człowieka z przyrodą za pomocą 
barw i kształtów. Ostatnie lata życia 
były walką z chorobami, które w 
końcu pokonały jego mocną, buntow-
niczą naturę.
 Obrazy Irka są rozsiane po 
całym świecie: USA, Kanada, Szwe-
cja, Anglia, Niemcy, Francja, Japonia,  
u wielu koneserów w Polsce, w muze-
ach.  To świadectwo ciągłego trwania. 
Julian Tuwim pisał: „ Piękny to czas, 
kiedy nie trzeba wcale zmartwych-
wstawać by dalej żyć”. 
 Pełen zadumy trwam w czasie 
moich prywatnych zaduszek, konstatu-
jąc, że wszyscy nieobecni, o których 
wspomniałem, byli niegdyś częścią 
składową mojego życia.

Oto ostatni fragment wspomnień i refleksji znanego publicysty i pisarza związanego z ziemią łaską – Eugeniusza 
Iwanickiego. Autor opowiada o swoim spotkaniu z profesorem Wiktorem Zinem, niegdyś ministrem, znanym  
przede wszystkim ze wspaniałych gawęd i rysunków wykonywanych przed kamerami TVP.

Eugeniusz Iwanicki



Takiego remontu zabytkowego 
obiektu na ziemi łaskiej jeszcze nie 
było, bo też nigdy  ani Kościół, ani 
miasto nie dysponowały tak wielki-
mi pieniędzmi. Gdyby nie unijne 
wsparcie, remont łaskiej kolegiaty 
być może nawet ruszyłby z miejsca i 
zapewne ciągnąłby się latami, bez 
szans na kompleksowe rozwiązanie 
wielu problemów nie tylko natury 
konserwatorskiej.
 Ten remont można chyba 
porównać do tego, który przeprowa-
dzono po wielkim pożarze XVI-wiecz-
nej świątyni, choć skala robót musiała 
być wtedy znacznie mniejsza. Wów-
czas trzeba było odbudować nie tylko 
spalony dach i stropy, ale i wnętrze, w 
którym ogień dokonał spustoszenia. 
Wtedy jednak odbudowę rozłożono na 
dziesiątki lat…
     

FINAŁ WE WRZEŚNIU
 Remont łaskiej kolegiaty 
zbliża się powoli ku końcowi. Postron-
ny obserwator może nawet uważać, że 
roboty już się zakończyły, bo niedaw-
no uporządkowano teren wokół świą-
tyni. Kierownik robót Kazimierz Gdak 
wyjaśnia jednak, że chociaż wykonano 
90 procent prac, pozostało jeszcze 
sporo robót wykończeniowych, by w 
planowanym terminie, czyli we wrze-
śniu bieżącego roku, wszystko dopięte 
zostało na ostatni guzik.
 Wymienienie wszystkich robót 
nie jest łatwe, ale kierownik Gdak próbu-
je podsumować to, co udało się wykonać:

 -We wnętrzu świątyni napra-
wiliśmy tynki, malowidła, sztukaterie, 
odnowiliśmy ołtarze, przywróciliśmy 
dawny blask zapomnianej nieco pięk-
nej kaplicy św. Anny, poddaliśmy 
całościowej konserwacji skarbiec, oraz 
chór z organami i zapleczem, uporząd-
kowaliśmy strychy, ociepliliśmy cały 
kościół, pojawiły się nowe instalacje 
elektryczne, centralnego ogrzewania i 
wentylacyjne. Jeśli idzie o mury, 
osuszyliśmy je, wykonaliśmy też 
izolację fundamentów, pojawiła się 
nowa stolarka okienna i drzwiowa, 
wieże pokryliśmy nową blachą 
miedzianą, jako że wcześniej była 
cynkowa, uzupełniliśmy  najcenniej-
sze fragmenty ceglanej elewacji. 
Wokół całej świątyni zmodernizowali-
śmy ogrodzenie, przywrócono dawny 
wygląd kolumnie z Jezusem, a także 
ceglanej dzwonnicy.
 Taka zwykła wyliczanka nie 
obrazuje ani skali robót, ani ich stopnia 
trudności. Bywały przecież dni, gdy 
we wnętrzu kolegiaty pracowało 
jednocześnie kilkudziesięciu konser-
watorów i odkrywali stare polichro-
mie, przywracając jednocześnie 
dawny blask ołtarzom, wspomnianej 
kaplicy czy nadwątlonemu przez czas 
chórowi. Roboty były bardzo trudne, 
bo we wnętrzu świątyni było zimno i 
równolegle wykonywano prace 
badawcze oraz konserwatorskie. 
Niemal codziennie zaglądali tu konser-
watorzy, bo na bieżąco trzeba było 
rozstrzygać wiele kwestii. Choćby 

Choćby związanych z kolorystyką 
ścian czy odkrywanymi dawnymi 
malowidłami. Badania wykazały, że 
pierwotnie we wnętrzu dominował 
kolor czerwony, a nie biały, a więc 
trzeba było podjąć w tej sprawie decy-
zję, która nie wszystkim wiernym 
odpowiadała.

NAJTRUDNIEJSZE PRACE?
 Dla Kazimierza Gdaka, który 
od blisko dwudziestu lat kieruje robo-
tami w kolejnych obiektach zabytko-
wych, Łask zajmuje miejsce szczegól-
ne, choć, jak mówi, wszystkie obiekty 
były cenne i ważne. Sporo kłopotów 
nastręczało pokrycie wież blachą 
miedzianą, bo trzeba było ustawić 
wysokie rusztowania i warunki pracy 
należały do bardzo trudnych. Ale też te 
niełatwe roboty dostarczały bardzo 
dużo satysfakcji, bo odnowione wieże 
stały się ozdobą obiektu, a np. w takiej 
kaplicy św. Anny, w której odtworzono 
polichromie, można było ujrzeć piękne 
wnętrze, jakiego nie oglądało zapewne 
wiele pokoleń łaskowian.
 -Takich zdziwień i zaskoczeń 
było sporo. Ołtarz główny miał 
niegdyś drewniany podest, ale gdy 
wykonaliśmy marmurowy, wszystko 
zagrało zupełnie inaczej, łącznie z 
nowym stołem ofiarnym – mówi pan 
Kazimierz.
 Osobnym tematem jest cegla-
na elewacja najstarszej części kościo-
ła, przy której roboty ciągnęły się 
bardzo długo, bo też trzeba było 
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dyskutować, wsłuchiwać się w opinie 
specjalistów i rozstrzygać różnorodne 
kwestie. – Bez przesady mogę powie-
dzieć, że debatowano niemal nad 
każdą cegłą – wyjaśnia K. Gdak. – 
Wszystko wykonywano zgodnie ze 
specjalnym programem konserwator-
skim. Dotyczy to szczególnie cennego 
ceramicznego fryzu dekoracyjnego.  
Mimo wielu ubytków, niczego nie 
dorabialiśmy, bo okazało się, że w 
piwnicach, niekiedy wśród gruzu prze-
trwało sporo oryginalnych kształtków, 
które posłużyły do uzupełnień.   
 Obserwujący roboty łaskowia-
nie z niepokojem przyglądali się 
nowym ceglanym cokołom. Niektórzy 
nie ukrywali zdziwienia, że w tej 
najstarszej części zastosowano nową 
cegłę.
 -Nie było innego wyjścia – 
wyjaśnia pan Kazimierz. – Stary cokół 
był otynkowany zaprawą cementową, 
nieodporną na sole, dlatego pojawiła 
się wilgoć. Gdy zdjęto tynk, zobaczyli-
śmy rozsypujące się cegły. Wybrano 
nową cegłę na cokół, którą zaakcepto-
wał konserwator, nawet rodzaj fugi 
musiał uzyskać akceptacje. 
 Zatrzymajmy się jeszcze na 
moment przy elewacji głównej świąty-
ni. Istniały tu niegdyś dwa przedsion-
ki, które z czasem zamurowano, choć 
pozostały widoczne niesymetryczne 
łuki. Przywrócono zatem te wnęki--
przedsionki, stosując jedynie szklaną 
zabudowę, chyba najmniej agresywną, 
umożliwiającą jednocześnie oglądanie 
np. podświetlonych epitafiów.
 Dawny blask odzyskała także 
dzwonnica. Teraz dzwony sterowane 
są elektrycznie z wnętrza świątyni. 
Dzięki usunięciu zbędnych drzew z 
terenu dawnego przykościelnego 
cmentarza, cała świątynia, łącznie ze 
wspomnianą dzwonnicą i kolumną z 
Jezusem, zyskała bardzo dobrą ekspo-
zycję.
 Co jeszcze pozostało do 
zrobienia w ramach zadania współfi-
nansowanego przez Unię Europejską? 
 Przede wszystkim trzeba przy-
gotować pomieszczenia z wyposaże-

niem multimedialnym, gabloty dla 
eksponatów w skarbcu, należy też 
sfinalizować trochę prac wykończe-
niowych związanych np. z uzupełnie-
niem zabytkowych płytek ceramicz-
nych.
 Szkoda jednak, że w tym wiel-
kim programie ratowania  najcenniej-
szego łaskiego zabytku zabrakło 
zainteresowania podziemiami. Co 
prawda krypty pod bocznymi kaplica-
mi są już dawno zasypane, ale te wciąż  
istniejące mogłyby stać się jeszcze 
jedną atrakcją turystyczną. Może w 
najbliższych latach uda się powrócić 
do tego tematu.

BEZ USZCZERBKU 
DLA ZABYTKU

 Czy to gigantyczne zadanie 
budowlano-konserwatorskie wykona-
ne zostało zgodnie z oczekiwaniami? - 
pora zapytać o zdanie kierownika 
sieradzkiej Delegatury Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w 
Łodzi Elżbietę Bąbkę-Horbacz, znako-
mitego fachowca i strażnika naszej 
przeszłości.
 - Zarówno wszystkie przygo-
towania do realizacji tego zadania jak i 
wykonawstwo poszło w bardzo 
dobrym kierunku. Prace wykonano 
bez uszczerbku dla tego cennego 
zabytku. A przecież celem była nie 
adaptacja, a konserwacja i restauracja 
z zastosowaniem współczesnych 
zaleceń i osiągnięć sztuki konserwa-
torskiej. Jakość prac konserwatorskich 
jest należyta, ale czas pokaże, czy 
wszystko wykonano zgodnie z oczeki-
waniami i potrzebami zabytku.
 E. Bąbce-Horbacz najbardziej 
imponuje w tym wielkim zadaniu 
kompleksowość podejścia do nietypo-
wej inwestycji. – Czegoś takiego nie 
mieliśmy dotąd na naszym terenie. 
Czy coś mnie zaskoczyło? Nie, bo też 
sporo odkryć spodziewaliśmy się i one 
rzeczywiście zostały ujawnione, 
choćby renesansowe i wczesnobaroko-
we malowidła. Choć generalnie nic 
mnie nie zaskoczyło, miło było uświa-
domić sobie, że w gruncie rzeczy 

potrzeba było niewiele, by przywrócić 
dawny, zapomniany już przez łasko-
wian, blask kaplicy św. Anny,
 Z finalnego efektu zadowolo-
ny jest także właściciel firmy „Ciał-
bud” wykonującej roboty w łaskiej 
kolegiacie – Wiesław Ciałkowski. 
Jego firma istnieje od drugiej połowy 
lat osiemdziesiątych i ma na swoim 
koncie sporo udanych podobnych 
prac. Dzięki zatrudnianiu najwyższej 
klasy specjalistów, „Ciałbud” bez 
kompleksów” może podejmować się 
najtrudniejszych prac konserwator-
skich. Ciałkowski zresztą niegdyś sam 
pracował  w renomowanych PKZ, z 
czego jest dumny do dziś. Gdy powró-
cił z robót poza granicami kraju, posta-
nowił pójść na swoje. Już ponad 46 lat 
pracuje w tej branży. 
 Samodzielne kroki w branży 
zaczął stawiać  w 1989 roku. W PKZ 
specjalizował się w konserwacji 
sztukaterii, więc robota przy zabyt-
kach go ciągnęła. Pracował więc  we 
wnętrzach Zamku Królewskiego w 
Warszawie, Pałacu Prezydenckiego na 
Krakowskim Przedmieściu, przygoto-
wywał wnętrza Muzeum Chopina, 
katedry polowej Wojska Polskiego. 
Teraz firma jego przywraca dawny 
blask wielu starym obiektom, m.in. w 
Warszawie, Płocku i Łodzi. Ma dwóch 
synów, którzy poszli w ślady ojca.
 W Łodzi „Ciałbud” od ponad 
roku wykonuje roboty w słynnej willi 
Kindermanna. Podobnie jak w Łasku, 
pracami kieruje Kazimierz Gdak, od 
18 lat związany z firmą Ciałkowskie-
go. Dla niego Łask to kolejne ważne w 
życiu zadanie. Jak twierdzi, żżył się z 
Łaskiem i mieszkańcami, bo ci bezu-
stannie przychodzą do świątyni i 
śledzą wszystkie roboty. - To zaintere-
sowanie jest czymś niesamowitym, bo 
przez cały czas słyszę raczej tylko 
komplementy. Widocznie ludzie doce-
niają to wielkie bezprecedensowe 
zadanie dziejące się na ich oczach.

Specjalista chirusgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów

Łask, ul. Kościuszki 10
tel. 043 675-22-86, 0 603-206-087

www.rybiński.prv.pl
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być może w swoich rezydencjach 
znajdujących się poza  Łaskiem. 
Ratusz więc był budowlą mało znaczą-
cą w praktyce.
 Niestety, nie zachowały się do 
naszych czasów żadne przekazy 
ikonograficzne zarówno wspomniane-
go ratusza jak i innych budowli, 
łącznie z kolegiata. A być może nie 
udało się dotąd takowych odnaleźć, bo 
może spoczywają jeszcze gdzieś w 
zapomnianych archiwach.  Faktem 
jest, że poza wzmianką pisaną u Zdzie-
wojskiego niewiele wiemy na temat 
naszego ratusza. A może mają rację ci, 
którzy twierdzą, że w Łasku, który 
przez wieki bardziej przypominał wieś 
niż miasto, ratusza z prawdziwego 
zdarzenia nie było… 
 Jestem bardziej ostrożny w 
wyrażaniu ostatecznej opinii na ten 
temat, bo uważam, że Łask jest  wielką 
niezapisaną, pełną tajemnic, księgą, 
która wciąż czeka na swojego odkryw-
cę i autora. Faktem przecież jest, że 
badania archeologiczne w centrum 
miasta prowadzono dotąd raczej 
symbolicznie, a więc w przyszłości 
ziemia odsłonić może jeszcze niejedną 
tajemnicę.
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Stanisław Barcz

„Jestem archeologiem z wykształcenia 
i co jakiś czas zaglądam do rodziny 
mieszkającej w Łasku, a przy okazji od 
lat przyglądam się robotom ziemnym 
w centrum miasta – pisze w liście do 
redakcji jeden z Czytelników. -  W 
ostatnich miesiącach śledziłem szcze-
gólnie wykopy kanalizacyjne i inne 
roboty ziemne, bo marzyło mi się   
jakieś spektakularne odkrycie, ale 
niczego ciekawego nie zauważyłem. 
Szczególnie szukałem śladów naszego 
ratusza, bo w monografii Łasku 
bałamutnie napisano, że miasto miało 
kiedyś ratusz zbudowany prawdopo-
dobnie przez jakiegoś Włocha.  
Chciałbym, aby pan napisał na ten 
temat i przedstawił swoje zdanie, bo 
od lat czytam ten interesujący cykl i 
bardzo sobie cenię informacje, które 
pokazały mi centrum miasta w zupeł-
nie innym świetle.”
 To prawda, że łaski ratusz 
owiany jest tajemnicą. Rzeczywiście 
we wspomnianej monografii miasta 
wydanej w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku pod red. prof. Józefa 
Śmiałowskiego (w moich zbiorach 
zachował się egzemplarz z autografa-
mi m.in. prof. Śmiałowskiego, prof. 
Kazimierza Badziaka, prof. Marka 
Kotera i doc. Ryszarda Rosina wpisa-
nymi podczas promocji książki w dniu 
19 czerwca 1999 roku) wspomniano o 
drewnianym ratuszu, który stał przy 
jednej z bocznych uliczek wychodzą-
cych z centrum Łasku. Oto co na jego 
temat pisał we wspomnianej monogra-
fii prof. Bohdan Baranowski:
„Wyróżniającym się budynkiem w 
mieście był ratusz. Był to prawdopo-
dobnie drewniany budynek z ozdobio-
ną wieżą, wzniesiony być może przez 
zagranicznego (włoskiego) architekta 
w XVI w. w jednym z rogów Rynku. 
Budynek ten zniszczony został przez 
pożar w 1624 r. W tym samym miejscu 
zbudowany został niedługo później 
nowy ratusz, budynek znacznie skrom-
niejszy, który przetrwał do połowy 
XVIII w. Zniszczony on został przez 
pożar w 1747 r. W końcu XVIII stule-
cia ratusz był to stosunkowo niezbyt 
reprezentacyjny drewniany budynek, 
stojący przy jednej z bocznych ulic. W 
innym drewnianym niewielkim, 
budynku znajdował się areszt miejski. 
W końcu XVIII w. też prawdopodob-

nie w niewielkim budynku umieszczo-
na była waga miejska, która szczegól-
nie w dni jarmarków była nadzwyczaj 
potrzebna”.  
 Wszystko to świadczy o tym, 
że łaski ratusz był niewielką budowlą, 
niczym nie wyróżniającą się w ówcze-
snej architekturze miejskiej. Być może 
ta wcześniejsza budowla z ozdobną 
wieżą nieco się wyróżniała, ale była 
drewniana i nie miała szans na prze-
trwanie podczas licznych pożarów, 
które trawiły miasto. Kolejne budowle 
miały być jakby cieniem tej zbudowa-
nej rzekomo przez jakiegoś Włocha.
 Wszystko wskazuje na to, że 
ówcześni właściciele miasta nie przy-
wiązywali zbyt wiele uwagi do tej 
budowli. W miastach królewskich, w 
których znajdowały się ratusze, prze-
chowywano najcenniejsze dokumenty 
z przywilejami i nadaniami, w obiek-
tach tych, często wzniesionych z 
kamienia lub cegły, znajdowały się też 
areszty miejskie. Tak np. było w Piotr-
kowie, gdzie solidny ratusz pojawił się 
w sercu miasta w latach osiemdziesią-
tych  XVI stulecia. Łascy swoje 
najcenniejsze dokumenty przechowy-
wali prawdopodobnie we dworze, a 

(Saw) 

Oto kolejna cenna fotografia ze zbiorów łaskowianina Mariusza Niewiadomskie-
go. Nawiązuje do wcześniej prezentowanych zdjęć dotyczących strażackich 
ćwiczeń prawdopodobnie z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wówczas strażacy 
do pożaru jeździli głównie wozami konnymi, a pojazdy mechaniczne, niewiele 
przypominające te współczesne, należały do rzadkości.
 Prezentowane zdjęcie ma jeszcze jeden walor – pokazuje kawałek tamte-
go  Łasku, czyli ulicę Warszawską z widokiem na kolegiatę. 
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Michał Janiszewski
zdjęcia: Zespół Arch-Tech Łódz

Podczas wytyczania trasy drogi ekspresowej S-8 starano się ominąć cenne przyrodniczo obszary, jednak pewne kolizje były 
nieuniknione. Ostatecznie trasa przecięła Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Doliny Grabi” i przebiega w sąsiedztwie 
południowej granicy ZPK „Dobroń”. W korytarzu komunikacyjnym S-8 zlokalizowano pojedyncze stanowiska archeolo-
giczne, które występują m.in. w rejonie wsi Ldzań oraz Barycz w gminie Dobroń.

 Podczas wykopalisk natrafiono 
na liczne artefakty, w większości związane 
z wczesnymi fazami kultury łużyckiej w 
epoce brązu. Kultura ta rozwijała się od 
ok. 1400-300 r. p.n.e. praktycznie na 
całości ziem polskich leżących w dorzeczu 
Odry i Wisły, a jej zasięg wykraczał daleko 
poza granice naszego kraju. 
 Archeolodzy pracujący w pobliżu 
Ldzania odkryli ponad 12.200 fragmentów 
ceramiki naczyniowej, 14 naczyń gospo-
darczych i 7 urn, które zachowały się w 
całości. Możliwe, że po opracowaniu 
materiałów i wstępnej konserwacji zabyt-
ków ceramicznych ilość całych form 
będzie znacznie większa. Dotychczas 
zakończono badania na 140 arach, jednak 

będą one kontynuowane na kolejnych 18 
arach, co rodzi nadzieję na odkrycie 
następnych artefaktów. Na stanowisku 
odkopano także 193 sztuki półproduktów 
krzemiennych, 5 zabytków kamiennych, w 
tym żarno i rozcieracz. Ponadto wydzielo-
no 3 studnie, 7 grobów,  5 półziemianek, 6 
pieców oraz jamy gospodarcze i doły 
posłupowe.
 Ta imponująca kolekcja zabyt-
ków kultury łużyckiej na wniosek burmi-
strza Gabriela Szkudlarka została, decyzją 
łódzkiego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków (z 28 listopada 2012 r.). w 
całości przekazana w depozyt Bibliotece 
Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego 
(właścicielem zabytków jest Skarb 
Państwa). Fizycznie zostaną one dostar-
czone najprawdopodobniej w maju bieżą-
cego roku. W przyszłości eksponaty trafią 
do Muzeum Historii Łasku, które powsta-
nie   w odrestaurowanej kamienicy przy 
Placu 11 Listopada nr 7. Prawdziwą perłą 
w zbiorze będzie doskonale zachowana 
studnia dębowa o średnicy ok. 80 centy-
metrów. Zostanie ona już niebawem 
przekazana do konserwacji przez specjali-
stów z Muzeum Archeologicznego w 

 Biskupinie. Konserwacja tego typu zabyt-
ku jest czasochłonna i może potrwać 
ponad rok, po tym czasie studnia będzie 
prezentowana na stałej ekspozycji w 
MHŁ. 
 Posiadanie w zbiorach tak wspa-
niałej kolekcji zabytków kultury łużyckiej 
jest nie lada wyróżnieniem, a przede 
wszystkim wyjątkową atrakcją dla miesz-
kańców Łasku i okolic. Staje, bowiem 
przed nami niecodzienna okazja, aby 
zobaczyć jak żyli ludzie w dolinie rzeki 
Grabi przed tysiącami lat. 

Naczynie ceramiczne przetrwało
do naszych czasów 

Dobrze zachowana drewniana studnia

POPIERAJ - BO ŁASKIE

 
 Styczeń to miesiąc, który 
niezmiennie obfituje w różnorodne 
spotkania. Jedno z nich, szczególne, miało 
miejsce w dniu 9 stycznia w Domu Ludo-
wym w Orchowie. Jego inicjatorem było 
Koło Gospodyń, a uczestniczyli w nim 
również przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go na czele z burmistrzem Łasku Gabrie-
lem Szkudlarkiem. 
 Wyjątkowość tego spotkania 
polegała na tym, że członkinie kobiecej 
organizacji przedstawiając swoje 
osiągnięcia i pomysły na przyszłe działa-
nie koła podkreślały jak  ważna dla nich 
jest  możliwość wzajemnej współpracy. 
 Ta lokalna inicjatywa jest wyni-
kiem potrzeb człowieka do działania w 
grupie, odczuwania radości z bycia razem.  
Panie identyfikując się z własną wsią 
pragną przekazać młodemu pokoleniu 
tradycje i dobry wizerunek  miejscowości. 
Solidnie się do tego przygotowują. 

Uczestniczyły w warsztatach „Ginące 
zawody i kultura ludowa jako czynniki 
generujące rozwój obszarów wiejskich”.
 Integracja społeczna  sprzyja 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego i 
własnej tożsamości. Wydobyte pokłady 
energii członkinie koła kierują na współ-
pracę z Kołem Gospodyń w Kopyści, Woli 
Bałuckiej i Woli Stryjewskiej, Teodorach i 
Wrzeszczewicach.  Uczestnicząc we 
wspólnych spotkaniach dzielą się 
doświadczeniami  ze szkoleń i wycieczek.
Przewodniczącą koła jest 
Zofia Tomala, osoba 
energiczna, pełna pomy-
słów i chęci do działania, 
deklarująca współpracę 
wszystkich członkiń przy 
okazji gminnych imprez. 
Uczestniczyły już w 
Biesiadzie pod Złotym 
Liściem w 2012 r., a 
wcześniej jako jedyne 
przygotowały wiązankę 
muzyczną na dożynkach 
we Wrzeszczewicach.

 Na naszym spotkaniu, jak z 
pewnością na wielu innych, miało miejsce 
wspólne śpiewanie kolęd i  pieśni z 
dawnych lat przy akompaniamencie 
panów Mariana Kubiaka i Wacława Kubia-
ka. Atmosfera była ciepła, przyjazna i 
serdeczna, co nie zawsze jest regułą. 

Janina Kosman
zastępca burmistrza
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 Nie będzie już konieczne 
wymeldowanie się w jednym urzędzie, 
aby zameldować się w drugim. Wszystkie 
te czynności wykonać będzie można w 
tym samym urzędzie, w którym nastąpić 
ma meldunek.
 Ponadto przy zameldowaniu nie 
będzie obowiązku podawania informacji 
o wykształceniu czy obowiązku wojsko-
wym, ani przedkładania książeczek 
wojskowych.
 Pozostałe zmiany obejmują:
-  wydłużenie terminu na zgłoszenie 
meldunku z 4  do 30 dni
- formalności meldunkowych będzie 
można dopełnić w urzędzie przez ustano-
wionego pełnomocnika. Będzie on mógł 
m.in. zameldować, jak i wymeldować z 
miejsca pobytu stałego oraz z miejsca 
pobytu czasowego, trwającego powyżej 3 
miesięcy
-   likwidację obowiązku meldunkowego 
wczasowiczów i turystów
-  likwidację obowiązku meldunkowego 
na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, 
obywateli państw Unii Europejskiej i 
państw EFTA – stron Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfedera-
cji Szwajcarskiej;

- zlikwidowanie obowiązku właścicieli, 
dozorców, administratorów nieruchomo-
ści oraz zakładów pracy do weryfikowa-
nia wypełniania wymogu meldunkowego 
przez mieszkańców  i pracowników
-  złagodzenie procedur związanych z 
wyjazdem za granicę. Obowiązek 
zgłoszenia wyjazdu będzie dotyczył osób, 
które wyjeżdżają na okres powyżej 
sześciu miesięcy (dotychczas dotyczyło to 
wyjazdów powyżej trzech miesięcy)
-  zniesienie sankcji karnych dla obywateli 
polskich czy obywateli UE za niedopeł-
nienie obowiązku meldunkowego.
 Planowane na 2014 rok zniesie-
nie obowiązku meldunkowego zostało 
przesunięte na 2016 rok. Przesunięcie 
dotyczy również wdrożenia dowodu 
elektronicznego. Proponowane zmiany 
mają wejść w życie w 2015 roku. Zgodnie 
z nimi wniosek o wydanie dowodu można 
będzie złożyć w dowolnej gminie na 
terenie kraju. W dowodzie nie będzie 
umieszczany adres zameldowania. Dzięki 
temu nie będzie trzeba wymieniać doku-
mentu w przypadku zmiany miejsca 
stałego pobytu. 

Od stycznia br. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludno-
ści i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona wiele 
zmian dotyczących obowiązku meldunkowego. Nie znosi jednak samego obowiąz-
ku posiadania meldunku. Osoby zmieniające miejsce zamieszkania będą miały 
sporo ułatwień.

L. Oleksiak

13 grudnia 2012 roku minęło  5 lat od 
czasu, gdy grupa 15 rodziców i nauczy-
cieli wf zawiązała stowarzyszenie 
sportowe pod nazwą Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy 
„WODNIK” w Łasku. Klub powstał na 
bazie działającej od 2005 roku sekcji 
pływackiej Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Łasku. Trzyosobowy 
komitet założycielski stanowili: Marek 
Krawczyk, Elżbieta Borkowska i Miro-
sław Jochymczak. Klub został oficjal-
nie zgłoszony do Polskiego Związku 
Pływackiego w Warszawie i otrzymał 
stosowną licencje upoważniającą do 
uczestnictwa w sporcie kwalifikowa-
nym. Dzieci i młodzież rozpoczęli 
treningi pod okiem Marka Krawczyka, 
Anity Tyszko i Elżbiety Zaręby (obec-
nie Bąk). 
 Z kronikarskiego obowiązku 
warto przypomnieć, że deklarację człon-
kowską nr 1 podpisała nasza doskonała 
pływaczka Martyna Borkowska. Przez 
5 lat działalności klubu tych deklaracji 
było dokładnie 412, czyli śmiało można 
powiedzieć, że tak dużo dzieci nauczyli-
śmy pływać. Obecnie w klubie zarejestro-
wanych jest 154 zawodników, w tym 74 
trenujących i biorących udział  w zawo-
dach i 80 uczących się pływania. Zawod-
nicy nasi oprócz pływania, w czasie 
obozów zimowych i letnich nauczyli się 
jazdy na nartach i snowboardzie, pływać 
na windsurfingu i na nartach wodnych. 
Klub nasz bierze udział w zawodach 
pływackich organizowanych przez 
Łódzki Okręgowy Związek Pływacki, a 
także organizuje wspólnie z Centrum 
Sportu i Rekreacji w Łasku zawody na 
Pływalni Krytej. Co roku organizowany 
jest Miting Pływacki Łask-Sieradz-Wie-
luń-Pajęczno, Zawody pływackie dla 
najmłodszych z okazji świąt majowych, 
Liga pływacka, Zawody Mikołajkowe. 
 Przez okres 5 lat zawodnicy 
„Wodnika” zdobywali czołowe miejsca w 
zawodach wojewódzkich i powiatowych, 
zajmowali także najwyższe miejsca w 
plebiscycie na najpopularniejszych 
sportowców gminy Łask. Należy tu 
wymienić i pogratulować  rodzicom 
następujących zawodników: Martyna 
Borkowska, Paulina Bednarek, Daria 
Leśniak, Witek Linowiecki, Łukasz 
Pietrzak, Karolina Lipowska, Maja 
Jochymczak, Artur i Błażej Kozłowscy, 
Zuzia Świątek, Artur i Wojtek Różańscy, 
Kacper i Angelika Łochowscy, Kamil 
Gwis, Konrad Piąstka, Kacper i Iga 
Włodarczyk, Laura Szaroń, Julia Mosiń-
ska, Julita Gawrońska, Martyna Jasińska, 
Mikołaj Adamczyk, Zuzia i Kajetan 
Woskresińscy, Karolina Chwiałkowska, 

Kuba Lewandowski, Kuba Szczepański, 
Nikola Błażejewska, i najmłodszy nasz 
mistrz Adrian Piekarz.
 Klub w 95% finansowany jest 
przez rodziców, pozostałą kwotę stanowią 
dotacje z samorządu gminnego i powiato-
wego, dlatego w całej swojej pięcioletniej 
działalności nigdy nie było kłopotów 
finansowych. Od połowy ubiegłego roku 
klub ma nowy zarząd i komisje rewizyjną 
w skład, których wchodzą: Marek Kraw-
czyk, Aneta Jasińska, Barbara Grabarz, 
Mirosław Jochymczak, Anna Szczepań-
ska, Joanna Błażejewska, Damian Lewan-
dowski, Magdalena Bogus-Mosińska, 
Aneta Sawicka i Joanna Adamczyk. 

 Przy wyławianiu talentów Klub 
współpracuje z klasami sportowymi 
działającymi w Szkole Podstawowej nr 5 
w Łasku. Od 1 września 2012 roku zajęcia 
treningowe prowadzą: Marek Krawczyk, 
Elżbieta Bąk i Mariusz Nawrocki. 
 Serdecznie dziękuję wszystkim 
za działalność dla rozwoju klubu w minio-
nym okresie i życzę dalszych wspaniałych 
wyników  sportowych w kolejnych latach. 
Na zakończenie informuję z satysfakcją, 
że nasze wychowanki Martyna Borkow-
ska i Maja Jochymczak pomagają już w 
szkoleniu najmłodszych dzieci i doskona-
le im to wychodzi. Marek Krawczyk

prezes MUKS „Wodnik” Łask
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Przepraszamy
Autorem zdjęcia na pierwszej stronie grudnio-
wego numeru  „PŁ” był  Stanisław Szafrański.  
Za pomyłkę przepraszamy.

4Spektakl pt. „Dieta cud – 
komedia odchudzająca”

1.

1.

godz.19 ŁDK 

ŁDK ŁDK 

ŁDK ŁDK 

ŁDK ŁDK 

ŁDK ŁDK 

ŁDK ŁDK 

ŁDK ŁDK 

ŁDK 

ŁDK ŁDK 

4.

.
Walentynki w bibliotece – 
wystawa prac dzieci z PP nr 4 

11.02-
8.03

BP w Sieradzu
filia w Łasku 

BP w Sieradzu
filia w Łasku 

Ferie z ŁDK  - zajęcia dla dzieci i 
młodzieży (warsztaty plastyczne,  taneczne,
kino feryjne, zajęcia modelarskie, karate) 

3.

11-22

2.

.
Wystawa malarstwa 
Mariusza Gosławskiego

8.02-
6.03

Biblioteka 
Publiczna 
w Łasku

Biblioteka 
Publiczna 
w Łasku

5.

5

„Filmowa feriada w bibliotece”- 
projekcja filmów przygotowanych 
przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 
i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

Biblioteka Publiczna 
w Łasku – czytelnia
dla dorosłych i filia 
dla dzieci 

19-22
12-15

 
Biblioteka 
Publiczna 
w Łasku – 
filia dla dzieci

21 
godz11.00Spektakl dla dzieci pt. „Calineczka”

10.

11.

 
14Kino walentynkowe 9.

7.

8. Spektakl dla dzieci pt. „Cztery pory roku – 
zima u Kubusia Puszatka” 

 
13
godz.11

6.

Bal ostatkowy dla dzieci 
12
godz.18

Ferie z CSiR w Łasku pod hasłem 
„Odejdź od komputera
przyjdź na basen”:
 - Bezpłatny wstęp na basen dla 
dzieci i młodzieży z gminy Łask 
(pływnie rekreacyjne, gry i zabawy 
w wodzie) 
 

- Zimowe zawody o słodkie nagrody
 – mini zawody pływackie dla dzieci 
w wieku  6-13 lat (zgłoszenia do 
12.02  na pływalni) 

- Zajęcia sportowo - rekreacyjne na
 boiskach ORLIK 2012

11-15, 
18-22
na 
godz.12
i 13

11-15, 18-22
w godz.
12.- 16

14
godz.12

CSiR –
pływalnia kryta

CSiR –
pływalnia kryta

CSiR – boiska
ORLIK 2012
w Łasku i
Kolumnie

CSiR

2. 
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet ŁMLKS
Łaskovia Łask– KS AZS AWF UKS 
Warszawa

23
godz. 18

hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 

3. 23Zawody balonowe
Mały Gordon Bennett

KMLiK 
przy ŁDK 

teren rekreacyjny
przy ul. 
Narutowicza 28 

Sportowe

 Tadeusz Bartosiewicz zawsze wyróż-
niał się jako organizator licznych zawodów 
ogólnopolskich. Do ich realizacji mogło dojść 
przy wsparciu PZWS - Warszawa, Łódzkiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, 
Zarządu Wojewódzkiego Ludowych Zespołów 
Sportowych w Łodzi, posłów RP naszego 
regionu, a w szczególności władz miasta 
i gminy Łask oraz licznych zakładów i instytu-
cji. Imprezy te promowały gród nad Grabią w 
Polsce przez wiele lat.
 W Łasku startowali zawodnicy i 
zawodniczki z 15 województw (w tym medali-
ści mistrzostw Europy i Polski) oraz cała 
czołówka krajowa tenisistów stołowych. 
Przyznane wyróżnienie dla trenera Tadeusza 
Bartosiewicza jest również efektem znakomi-
tych wyników sportowych, jakie osiągali 
szkoleni przez niego zawodnicy i zawodniczki, 
np. Natalia Bąk - wielokrotna medalistka 
Mistrzostw Europy, Paulina Szewczyk - do dziś 
grająca w I Lidze Angielskiej, Julia Ślązak - 
medalistka licznych turniejów międzynarodo-
wych w Europie, Ameryce i Azji. Liczne 
medale turniejów ogólnopolskich i mistrzostw 
Polski to zasługa Agnieszki Łukowskiej, Zofii 
Jędrzejczak, Marzeny Gędek, Elżbiety 
Smolnej, Eweliny Jegierskiej, Justyny Mikołaj-
czyk, Patrycji Borowskiej, Magdy Stępień, 
Anny Bąk, Natalii Bąk, Marcina Jakóbczaka, 
Kingi Klimczak i Julii Ślązak. Również inni 
zawodnicy i zawodniczki szkoleni od podstaw 
przez Tadeusza Bartosiewicza, po zmianie 
barw klubowych zdobywali liczne medale w 
mistrzostwach Polski, jak np. Jacek Bulzacki i 
Arkadiusz Grzelak (ŁTSR- Łask), czy 
Aleksandra Ślązak (Elta - Łódź).
Należy dodać, że Tadeusz Bartosiewicz za 
wieloletni wkład w szkolenie i organizację 
turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich był 
systematycznie dostrzegany przez Polski 
Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, który 
wyróżnił szkoleniowca brązową srebrną i złotą 
odznaką PZTS oraz medalami z okazji 60-lecia 
i 70-lecia PZTS. Również Rada Krajowa 
Ludowych Zespołów Sportowych w Warsza-
wie wyróżniła T. Bartosiewicza za wyniki w 
mistrzostwach Polski brązową, srebrną i złotą 
odznaką LZS oraz srebrnym i złotym medalem 
zasłużonego trenera i działacza.
Odznaczony aktualnie trener był przez wiele lat 
członkiem Zarządów Wojewódzkich Łódzkie-
go Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w 
Łodzi oraz Rady Wojewódzkiej Ludowych 
Zespołów Sportowych w Łodzi. Wojewoda 
sieradzki i łódzki oraz władze miasta i gminy 
Łask za promocję miasta honorowali T. Barto-
siewicza nagrodami pieniężnymi oraz listami 
gratulacyjnymi.

Z okazji 80-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego Zarząd Krajowy w Warszawie uhonorował kilkunastu trenerów, którzy szczególnie przyczynili się do 
rozwoju tenisa stołowego w Polsce i na świecie. Wśród wyróżnionych znalazł się mieszkaniec Łasku Tadeusz Bartosiewicz - trener ULKS-ASTS, który 
otrzymał medal okolicznościowy oraz pisemną gratulację za wieloletni wkład włożony w rozwój tenisa stołowego w Polsce.

Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

Joanna Stefańczyk
prezes ULKS-ASTS

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Powstanie Styczniowe w Królestwie
 Polskim i w okolicach Łasku” 
wygłosi inż. Ryszard Wróbel (regionalista)

19

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „32. BLT – historia i dzień dzisiejszy”
 wygłosi mjr Andrzej Truskowski 
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PS 
Przedmioty nie wylicytowane na aukcji będzie można 
kupić do końca stycznia w Łaskim Domu Kultury

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w 
Kopyści w tamtejszym Domu Ludowym odbyło się spotkanie 
integracyjne z pobliskimi Kołami Gospodyń Wiejskich. Wzięły 
w nim udział delegacje Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w 
Kopyści, Koła Gospodyń Wiejskich z Orchowa, Teodorów oraz 
Stowarzyszenia Koła Kobiet Woli Stryjewskiej i Woli Bałuckiej, 
jak również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łasku wraz z 
burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem.
 Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się, wymia-
nę poglądów na temat działalności KGW i możliwości wzajemnej 
współpracy. Burmistrz Łasku podziękował wszystkim paniom za 
wkład pracy i zaangażowanie w działalność   Stowarzyszeń i Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz promocję gminy w imprezach organizo-
wanych w innych regionach, w których uczestniczą przedstawiciel-
ki naszej społeczności.   Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i 
sympatycznej atmosferze, co zapewne poskutkuje dalszą owocniej-
szą współpracą naszych kół. 

Najpierw  biegaliśmy i zbieraliśmy dary, a darczyńców 
było wielu. Potem wiele osób ofiarowane przedmioty 
ewidencjonowało, robiło listy aukcyjne i losy na loterie. 
W międzyczasie zgłaszali się wolontariusze,  więc przygo-
towywaliśmy  kwestionariusze i nawiązywaliśmy kontakt 
ze sztabem w Warszawie, aby otrzymać identyfikatory, 
serduszka i puszki.  12 stycznia w Łaskim Domu Kultury  
w ramach WOŚP, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Łodzi zbierało dar najcenniejszy.  W 
tym dniu dziesięciu krwiodawców oddało  4,5  l.  krwi.  
 Przygotowań było wiele, aż nadszedł dzień 13 
stycznia. O godz. 16  w Klubie 32 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego  rozpoczął się 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Łasku. Ktoś mógłby powiedzieć, że trzynastka 
jest pechowa, ale nie dla nas. Od samego początku licznie 
zgromadzona publiczność z wielkim zapałem  licytowała  
wystawiane przedmioty i gadżety Wielkiej Orkiestry. I to 
wysoko. Tak jeszcze nie było. Z licytacji uzbieraliśmy 7400 zł.  

Kochana Publiczności, dziękujemy wam bardzo w imieniu 
dzieci i seniorów.  W sztabie WOŚP ŁDK pieniądze do 
puszek zbierało 46 wolontariuszy. Przychodzili zmarznięci, 
ale szczęśliwi, że mogli pomóc. Uzbierali 11120 zł. W szta-
bie WOŚP Łaskiego Stowarzyszenia Harcerskiego „Grabia” 
60 wolontariuszy uzbierało 17.000 zł. Obsługujący loterię 
wolontariusze sprzedali losów za 2.650 zł. Kto tylko mógł 
starał się w tym dniu przyczynić do zebrania jak największej 
ilości pieniędzy. 
 Na scenie występowały zespoły i soliści z Łaskiego 
Domu Kultury i  Ośrodka Kultury w Kolumnie (między 
innymi: Crazy Flash, Wena, Elfiki, P’kaisor), zaprzyjaźnione 
zespoły tańca współczesnego z GOK w Dobroniu,  swoje 
umiejętności prezentowali karatecy z Łaskiego Bractwa 
Trathlonu Sztuk Walki,  podstaw ratownictwa uczyli straża-
cy z Państwowej Straży Pożarnej w Łasku,  piękne piosenki 
śpiewały połączone  zespoły - Spółka z o.o. i Oddźwięk, 
beatbox’owali  Walkman i Stasiu, wraz ze swymi przyjaciół-
mi tańczył Dezyderiusz Głowacki. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wystąpili i tym, którzy chcieli wystąpić, ale z 
przyczyn losowych do nas nie dotarli.  Dziękujemy straża-
kom za możliwość zajrzenia do wozów bojowych  (ustawio-
ne były na parkingu przed klubem). Serdecznie dziękujemy 
dowódcy 32 BLT za udostępnienie sali, dziękujemy policji 
czuwającej nad wolontariuszami  i całością imprezy, dzięku-
jemy burmistrzowi Łasku za dofinansowanie Światełka do 
Nieba. W tym roku było wyjątkowo okazałe. Dziękujemy 
wszystkim, którzy od 15 lat „grają”  razem z nami  w 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak, tak proszę 
Państwa, mamy swój mały  jubileusz.  15 lat Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Łasku. Zadziwiająco szybko to 
zleciało.  Teraz nadszedł czas podsumowania tego piętnaste-
go roku grania (coś chyba mi się zrymowało).   Zebraliśmy 
4,5 litra krwi i 38.170 zł. Padł kolejny rekord.  Powinniśmy 
skakać do góry z radości, ale jesteśmy trochę zmęczeni. (taka 
akcja nieźle daje w kość) cieszymy się więc spokojnie, bez 
skakania. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nam pomagali. 
Liczymy na Was w przyszłym roku. 

Elżbieta Wojtacka-Ślęzak

Anna Skowron
prezes Stowarzyszenia

Kobiet Wiejskich w Kopyści

BOMBĘ lotniczą z okresu II wojny światowej odkryto po raz 
kolejny podczas prac na łaskim rynku. Do momentu przybycia 
patrolu saperskiego, podobnie jak to było wcześniej, zanlezisko 
zabezpieczyła policja.
GRYPA nie ominęła mieszkańców powiatu łaskiego. Do OIOM 
w szpitalu trafił pacjent zarazony wirusem AH1N1.
TRAGICZNIE zakończył się 2012 r. na naszych drogach. 26 grud-
nia nad ranem 17-letni łodzianin kierujący renault megane na ul. 
Widawskiej w Łasku stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 
drzewo oraz ogrodzenie posesji. 19-letni pasażer, mieszkaniec 
powiatu zgierskiego, został ciężko ranny i mimo kilkudniowej walki 
lekarzy zmarł w jednym z łódzkich szpitali. Kierowca pojazdu 
i drugi pasażer trafili do szpitala w Łasku.
ALKOHOL za kierownicą – oto kolejny przypadek: prowadzący 
pod wpływem alkoholu (2,4 promila) i bez prawa jazdy 22-latek 
z gm. Łask nie dostosował jazdy do warunków na drodze i uderzył 
w drzewo. Ranny w głowę przewieziony został do łaskiego szpitala. 
Za brak wyobraźni grozi mu kara 2 lat pozbawienia wolności.



    
 W dniach od 11.02. do 22.02,  od poniedziałku do 
piątku, o  godz. 12.00  i 13.00    bezpłatny wstęp 
na basen dla dzieci i młodzieży z  gminy Łask.  
- pływanie rekreacyjne
- gry i zabawy w wodzie

„ Odejdź od komputera 
     przyjdź na basen”

    
 

z Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku  pod hasłem

    
 

14 luty (czwartek) godz. 12.00 
Zimowe zawody o słodkie nagrody 
Mini-zawody pływackie dla dzieci w wieku 6-13 lat  
zgłoszenia w recepcji pływalni do dnia 12 lutego     

 

  
     Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
     od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 
     przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 


