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W ofercie firmy znajdują się produkty własnej marki oraz asorty-
ment: garnitury, płaszcze, kurtki, spodnie, buty, krawaty, paski, bie-
liznę, takich firm jak: Vistula, Vasari, Lavard, Pierre Cardin, Jupiter, 
Pioneer, Sempre i Vestus.< (P)

Salon dla elegantów
Firma MMER, która 4 bm. otworzyła swój ekskluzywny sklep 
przy ul. Narutowicza 24, jest dynamicznie rozwijającą się spółką. 
Jej właściciele wywodzą się z Łasku. Firma produkuje eleganckie 
najmodniejsze koszule męskie. Jak twierdzi jeden ze współwłaścicieli 
spółki, ta jakość podyktowana jest tym, by odnoszony przez 
klienta sukces dopełniało uczucie satysfakcji wynikające z dobrego 
wyglądu, potwierdzające jego styl i elegancję. 

Jury konkursu doceniło łaski rynek za konsekwentne działania 
zmierzające do przywrócenia znaczenia placu w strukturze prze-
strzennej miasta. Wprowadzone współczesne formy architektonicz-
ne i nowoczesne rozwiązania materiałowe podkreślają zróżnicowane 

Plac 11 liStoPada 
najlepiej zrewitalizowaną 

przestrzenią publiczną w Polsce
Wielki sukces Łasku i jego mieszkańców! 21 października br. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się uroczyste wręczenie nagród VIII 
edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Pierwszą nagrodę 
w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna” otrzymał Plac 11 Listopada w Łasku. Pamiątkową tablicę oraz dyplom z rąk 
prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego otrzymał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 

możliwości aranżacji przestrzennej nowych funkcji wprowadzanych 
w historyczną przestrzeń placu.

- Nagroda jest dla mnie powodem ogromnej radości i satysfakcji, 
ponieważ potwierdza, że działania samorządu dotyczące rewitalizacji 
rynku szły w dobrym kierunku - powiedział reporterowi „Panoramy” 
chwilę po wręczeniu nagrody burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. - To 
znaczące wyróżnienie i prestiż dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
zrewitalizowania centrum starego Łasku, szczególnie marszałkowi 
województwa Witoldowi Stępniowi, a także Zarządowi Wojewódz-
twa Łódzkiego za przyznanie nam środków, które przyczyniły się do 
osiągnięcia sukcesu.

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich ma na celu promo-
cję spójnych i racjonalnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni publicznych. Organizatorzy doceniają rozwiązania popra-
wiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, 
ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kul-
turowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektoniczny-
mi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania. Ponadto 
uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzy-
stanie funduszy europejskich i samorządowych.<

M. Janiszewski
Fot. Serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP
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Tuż po godz. 14 jadący z Łasku 
w kierunku Łodzi opel astra, którym 
kierował 22-letni mieszkaniec Łasku, 
wpadł nagle w poślizg i zderzył się 
z jadącym z przeciwka autokarem 
„Polskiego Busa”. Pojazd osobowy 
odwrócił się i w tym momencie nastapiło 
zderzenie z oplem corsą kierowanym 
przez 38-letniego łaskowianina.

Do szpitala trafili wszyscy pasażerowie 
astry, oprócz kierowcy pojazdem tym jechali 
19-, 22- i 31-latek. Kierowcom corsy i autoka-
ru nic się nie stało, jak się okazało - byli trzeź-
wi. Niestety, mimo intensywnej akcji ratowni-
czej nie udało się utrzymać przy życiu 22-let-
niego kierowcy astry.<

(ER)

Pomysłowość i bezczelność złodziei nie 
zna granic, o czym mógł się przekonać wła-
ściciel sklepu jubilerskiego w Łasku. Nocą 
nieznani sprawcy weszli przez okno do sklepu 
i wywieźli z niego sejf ze złotem i brylantami 
wartości ok. 300 tys. zł. Prawdopodobnie cięż-
ki sejf wyrzucony został przez okno, a następ-
nie pod osłoną nocy wywieziony. Poszukiwani 
są świadkowie zdarzenia.<

(ER) 

Tragedia pod 
Kolumną

Ukr adli 
Sejf  
z brylantami

 Podczas wycieczek odwiedzili m.in. upra-
wę pieczarek „Tenderenda” we Wronowicach 
oraz gospodarstwo „Uprawa róż” Bogdana 
Papugi w Orchowie. Nie lada atrakcją okazał 
się spacer po Łasku połączony z wykonaniem 
questu „Historia Łasku w tablicach ujęta”, 
w trakcie którego podziwiano zrewitalizowa-
ną łaską kolegiatę, Plac 11 Listopada i budy-
nek przyszłego Muzeum Historii Łasku. Kolej-
nym punktem wizyty było zwiedzanie 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a także prze-
jażdżka rowerowa po Kolumnie i jej okolicach.

Warto przypomnieć, że w listopadzie br. 
upłynie 15 lat współpracy samorządowców 
obu miast. Jednakże pierwsze kontakty pa-

Wizyta delegacji 
z Niemiec

miętają jeszcze rok 1992. Wszystko zaczęło 
się od wymiany doświadczeń gospodarczych 
oraz młodzieży szkolnej. Dopiero w roku 1999 
podpisano oficjalną umowę partnerską, w któ-
rej założeniach znalazła się współpraca w ra-
mach szkolnictwa, kultury, ochrony przyrody 
i ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko ro-
zumianego doradztwa w zakresach pracy sa-
morządów. 

Ostatnia wizyta naszych zachodnich sąsia-
dów przyczyniła się do powstania kilku inicja-
tyw mających na celu nadanie dotychczasowej 
współpracy świeżości i dynamizmu. W niedale-
kiej przyszłości powstanie dwujęzyczny album 
poświecony gminie Łask i gminie Elbtalaue.

Wraz z początkiem jesieni gościliśmy w naszym mieście delegację 
z partnerskiej gminy Elbtalaue. Goście z Niemiec w dniach od 26 do 29 
września poznali regionalne firmy działające w rolnictwie, ogrodnictwie oraz 
inwestycje gminne zrealizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
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Goście z pierwszych stron światowych gazet w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego to już 
niemal codzienność. 6 października br. przebywał w Łasku nowy sekretarz generalny NATO 
Jens Stoltenberg, polityk, ekonomista, były premier Norwegii. Wizyta była okazją, by 
porozmawiać z żołnierzami wielu krajów ćwiczących właśnie wspólnie w Polsce. 

J. Stoltenberg w towarzystwie dowódcy 32. BLT w Łasku płk pil. Ireneusza Nowaka oraz in-
spektora Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jana Śliwki (przed laty dowódca w Łasku) wszedł na pokład 
samolotu AWACS, rozmawiał też z pilotami maszyn bojowych. Wszystko to miało przekonać sekre-
tarza generalnego NATO, że w działaniu organizacja ta prezentuje jedność i solidarność.

Podczas wizyty w Polsce padło też jedno z najważniejszych dla nas pytań: czy Polacy naprawdę 
mogą liczyć na pomoc NATO w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia? Przecież nasze historyczne 
doświadczenia związane z sojuszami i sojusznikami są, niestety, negatywne. J. Stoltenberg potwier-
dził, że wszyscy sojusznicy NATO mogą liczyć na pomoc w myśl zasady: jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego.< (P)

Wizyta sekretarza generalnego NATO w Łasku

Wszyscy za jednego…



Mamy gorący przedwyborczy czas. Często zamiast argumentacji i pokazania 
prawdy niektórzy wolą plotkę, pomówienie, a nawet oszczerstwo. Najczęściej 
na różnego rodzaju insynuacje nie warto reagować. Odniosę się tylko do jednej, 
ważnej z punktu widzenia spraw gminy kwestii.
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ZAdŁUżENIE GMINy ŁASK

 Niedawno media pokazały zadłużenie 
niektórych samorządów, co niejako rykosze-
tem odbiło się na gminie Łask. Przyjaciel opo-
wiedział jak dwóch facetów systematycznie 
próbuje go przekonać, że gmina Łask wcale 
zadłużenia nie zmniejsza, że sprytnie dług po-
przekształcałem ukrywając go między innymi 
poprzez emisję obligacji, które nie są wliczane 
do zadłużenia. „Wiesz co, ręce opadają, napisz 
o tym w Panoramie” - kontynuował przyjaciel, 
który jest znanym samorządowcem. 

Zatem przypominam i wyjaśniam. Kiedy 
zostałem burmistrzem Łasku, zadłużenie wy-
nosiło 42,41% i gmina Łask według rankingu 
„Wspólnoty” (gazeta samorządowa) znajdo-
wała się w grupie gmin miejsko-wiejskich (jest 
ich ok. 300) na 12 miejscu najbardziej zadłu-
żonych jednostek. Także według rankingu 
„Wspólnoty” systematycznie, nieprzerwanie, 
co roku oddalaliśmy się od niechlubnej czo-
łówki, by w roku 2012 osiągnąć 126. miejsce. 
Za ubiegły rok ranking nie został dotychczas 
ogłoszony. Zważywszy jednak, że w 2013 r. 
zmniejszyliśmy zadłużenie aż o 10%, jesteśmy 
zapewne poza połową stawki. Ktoś powie to 
mało, to za wolno. Zatem jeszcze raz powtórzę 
swoja filozofię. Na koniec 2013 r. zadłużenie 
wyniosło 28,97%. Znaczne zadłużenie sys-
tematycznie zmniejszać, wykorzystując jed-
nocześnie wszystkie możliwości „ściągania” 
pieniędzy zewnętrznych na inwestycje z uwagi 
na słuszne oczekiwania mieszkańców i obiek-
tywnie oceniane potrzeby. Uważam, że jest to 
dobra i efektywna filozofia. 

Jesteśmy pozytywnie postrzegani przez 
władze województwa. Pan marszałek Stępień 
tylko w ostatnim roku przy różnych okazjach 
kilkakrotnie podkreślał naszą aktywność inwe-
stycyjną i skuteczność w pozyskiwaniu pienię-
dzy unijnych. Kiedy kilka dni temu przeanali-
zowaliśmy program wyborczy sprzed 4 lat oka-
zało się że jest on wykonany niemal w całości 
(nie wybudowaliśmy zalewu „Zajączek”). Ja nie 
zostałem burmistrzem po to, aby skupić się na 
spłacaniu zadłużenia wygenerowanego przez 
moich poprzedników. Ci wspomniani, nękają-
cy mojego przyjaciela dwaj panowie doskonale 
wiedzą, że kłamią. Wiedzą także, iż emisja obli-
gacji to pozytywne skumulowanie długu, który 
staje się w ten sposób bardziej jawny i oczywi-
ście wliczany jest do zadłużenia. Gmina Łask 
nie ma żadnego ukrytego zadłużenia.

HITy I KITy

W „Naszym Tygodniku” z 3.10.2014 opu-
blikowano hity i kity gm. Łask mijającej ka-
dencji. Kity szukano na siłę, skoro powołano 

sprawy dawno zakończone z pozytywnym 
wynikiem dla gminy. Z jednym zgadzam się. 
CSiR (jednostka gminna) nie utrzymuje skate-
parku w należyty stanie. Byłem zapewniany, że 
chwasty na alejkach zostaną zniszczone środ-
kiem chemicznym i nie wykonano tego. Opis 
niektórych hitów to miód na moje serce i re-
kompensata za trudne chwile.

„Hitem tej kadencji w Łasku śmiało moż-
na nazwać rewitalizację placu 11 Listopada. Ta 
jedna z największych w ostatnich latach inwe-
stycji zdecydowanie odmieniła centrum mia-
sta. Łask ma teraz reprezentacyjny plac, gdzie 
mieszkańcy mogą śmiało i bez wstydu zaprosić 
gości z zewnątrz. Na płycie rynku pojawiły się 
ogródki gastronomiczne, odbywają się tu róż-
nego rodzaju okolicznościowe festyny i uro-
czystości. Centrum miasta odżyło i tylko od 
mieszkańców zależy, czy miejsce to zyska na-
leżny mu klimat. Na razie rewitalizacja placu 
11 Listopada to zdecydowany hit. Na plus sa-
morządowcy rządzący miastem w obecnej ka-
dencji muszą zaliczyć także, powiązaną z mo-
dernizacją płyty rynku, rewitalizację kamienicy 
przy pl. 11 Listopada 7. Dzięki temu mieszkań-
cy zyskali placówkę muzealną z prawdziwego 
zdarzenia. Muzeum Historii Łasku mieści się 
teraz w gruntownie odnowionej, zabytkowej 
kamienicy, zamiast gnieździć się jak dotychczas 
w piwnicy biblioteki”. 

W sobotę 27 września po zmroku oprowa-
dzaliśmy gości z zaprzyjaźnionej niemieckiej 

gminy Elbtalaue po rynku. Naraz objeżdża 
rynek kilkudziesięcioosobowa grupa rowerzy-
stów i kieruje się pod Pomnik Niepodległości 
do pamiątkowego zdjęcia. Szybko okazało się, 
że rowerzyści z pabianickiego klubu jako metę 
rajdu wyznaczyli nasz rynek i nasz pomnik. 
Łaskowianie Drodzy, i jak tu nie być dumnym 
z takiego pomnika i takiego rynku. Pabiani-
czanie oczywiście poprosili o wspólne zdjęcie 
z burmistrzem, podkreślając, że u nich takiego 
miejsca nie ma.

NAGŁA KASA

Kilka lat temu wystąpiliśmy o pieniądze 
unijne na remonty obiektów użyteczności pu-
blicznej. Odmówiono nam argumentując, że 
otrzymaliśmy pieniądze na przedszkole w Ko-
lumnie, a są inni, którzy nie otrzymali takie-
go dofinansowania. Naraz latem tego roku 
w trzech transzach otrzymaliśmy poprzez Urząd 
Marszłkowski w Łodzi niemal 2 800 000 zł.  
Ponieważ większość przewidzianych z tego  
dofinansowania inwestycji została już wyko-
nana, otrzymane pieniądze przeznaczyliśmy na 
kolejne nowe inwestycje oraz rezygnację z czę-
ści kredytów inwestycyjnych, co przy zaplano-
wanej i tak spłacie części zadłużenia w więk-
szym stopniu zmniejszy zadłużenie gminy.<

15 października 2014
Gabriel Szkudlarek
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SESJA Rady Miejskiej w Łasku w dniu 22 bm. po-
święcona była m.in. stawkom podatku od nierucho-
mości, miejscowemu planowi zagospodarowania 
przestrzennego dla Borszewic, a także zmianom 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego w Kolumnie. Jednej z ulic w Woli Łaskiej nada-
no nazwę Pszeniczna (między Polną i Żytnią).
WyBORy za pasem - kampania mająca na celu wyło-
nienie nowych władz samorządowych (radnych, bur-
mistrza, wójtów) wkracza w decydującą fazę. Tylko 
w Łasku o fotel burmistrza ubiega się aż siedem osób.
NAGROdA GOSPOdARCZA WOJEWódZ-
TWA ŁódZKIEGO (kontynuacja Nagrody Gospo-
darczej Wojewody Łódzkiego) - w kategorii „Zielona 
Gospodarka” wyróżnieniem uhonorowano gospodar-
stwo MROWISKO należące do Moniki Mrowińskiej 
z Łopatek. Gospodarstwo zajmuje się uprawą certyfi-
kowanych warzyw i owoców. Gratulujemy!
dROGI - zakończono przebudowę drogi gminnej we 
wsi Łopatki-Podłaszcze. Na 450 m odcinku ułożono 
asfalt. Z kolei w Woli Łaskiej  (od ul. Batorego za Jed-
nostką Wojskową) powstanie 370-metrowy odcinek 
z kostki betonowej, z kanalizacją deszczową i chodni-
kiem i rozbudową kanalizacji sanitarnej. Wkrótce roz-
pocznie  się przebudową drogi gminnej  Łask – Wola 
Łaska – na  ok. 100-metrowym odcinku powstanie as-
faltobetonowa jezdnia wraz z chodnikiem oraz zieleń 
w obrębie skrzyżowania ul. Żytniej z ul. 9 Maja. Ru-
sza też przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Jo-
dłowej do ul. Cisowej - powstanie tu m.in. nawierzch-
nia z asfaltobetonu, kanalizacja deszczowa, miejsca 
postojowe i chodniki. Nową jakość zyska także ul. 
Leszczynowa –  pojawi się tu  nawierzchnia z kostki 
betonowej i  odwodnienie
STUdENCI z AIESEC (największej organizacji stu-
denckiej na świecie) gościli w Publicznym Gimna-
zjum nr 1 w Łasku, poznając polskich uczniów, ale też 
sporo mówiąc o świecie.
STRAżACy z PSP zorganizowali szkolenie dla za-
rządców domów wielorodzinnych związane z sezo-
nem grzewczym. Chodzi o to, by ustrzec się przed 
czadem i pożarem. Zaprezentowano różnorodne mate-
riały poglądowe, ale też omówiono i przybliżono skut-
ki nieostrożności, a niekiedy wręcz głupoty, za którą 
potem trzeba słono płacić.
EKSPRESóWKA S-8 - dzięki tej nowej arterii ko-
munikacyjnej czas dojazdu do Łodzi skrócił się do 
20 minut, co mieszkańcy Łasku bardzo sobie chwalą. 
Czekamy na otwarcie kolejnych odcinków w kierunku 
Sieradza.
ZBIóRKA KRWI - najbliższa akcja odbędzie się  
w dniu 12.11.2014 r. w Łaskim Domu Kultury w godz. 
9-12
WyPAdEK na pasach - niestety nie udało się leka-
rzom uratować 47-letniego mieszkańca gminy Łask, 
który na pasach dla pieszych na ul. Objazdowej 
w Łasku potrącony został przez ciężarówkę renault 
magnum. Pieszy odniósł poważne obrażenia ciała. 
Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Policja poszukuje 
świadków zdarzenia.
UdAREMNIONO ucieczkę 53-letniemu mieszkań-
cowi gminy Buczek, który kierując fordem escortem 
pod wpływem alkoholu doprowadził w Rososzy do 
zderzenia z innym prawidłowo jadącym samochodem, 
a następnie usiłował zbiec z miejsca kolizji. Policjan-
ci stwierdzili u uciekiniera ponad 2 promile alkoholu. 
Sprawca kolizji (straty oszacowano wstępnie na 30 
tys. zł) trafił za kratki.
MOTOCyKLISTA z Pabianic (36 lat) zginął na 
drodze krajowej nr 14 w rejonie Okupa Wielkiego. 
Do tragedii doszło w godzinach wieczornych 19 bm. 
Kierowca jednośladu uderzył w samochód osobowy 
kierowany przez 21-latka ze Zduńskiej Woli. Reani-
macja motocyklisty nie przyniosła oczekiwanego 
efektu. <

Wybory zostaną przeprowadzone w opar-
ciu o nowe przepisy, czyli ustawę z dnia 5 stycz-
nia 2011 roku - Kodeks wyborczy. O ile w wy-
borach do Rady Powiatu Łaskiego i Sejmiku 
Województwa Łódzkiego wybierać będziemy 
radnych tak jak dotychczas, w okręgach wielo-
mandatowych, głosując na listę radnych wska-
zując na niej osobę, której dajemy pierwszeń-
stwo w uzyskaniu mandatu, tak sposób wyboru 
radnych do Rady Miejskiej w Łasku odbędzie 
się w oparciu o nowe zasady. Począwszy od te-
gorocznych wyborów, radnych w naszej gmi-
nie wybierać będziemy w okręgach jednoman-
datowych, dotychczas w 3 okręgach wieloman-
datowych (szerzej na ten temat w sierpniowej 
„PŁ”). Teren gminy Łask został podzielony na 
21 okręgów, kandydat na radnego może starać 
się o mandat tylko w jednym okręgu. Wybor-
cy w każdym okręgu wybiorą bezpośrednio 
spośród zgłoszonych kandydatów w danym 
okręgu swojego przedstawiciela do 21 osobo-
wej Rady Miejskiej w Łasku. Miejska Komisja 
Wyborcza w Łasku na dzień 7 października br. 
zarejestrowała łącznie 126 kandydatów na rad-
nych zgłoszonych przez 10 komitetów wybor-
czych. Ilość kandydatów w okręgu wynosi od 5 
do 8 na 1 mandat. 

W wyborach do Rady Powiatu Łaskiego 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy wybierać 
będą swoich faworytów w okręgu nr 1 wśród 
105 tych samych kandydatów z 6 list wybor-
czych. Do 17-osobowej Rady Powiatu wejdzie 
9 radnych z naszej gminy. Do sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego głosować będziemy w 
okręgu nr 3 na 113 kandydatów z 11 list wspól-
nie z  mieszkańcami pozostałych gmin powiatu 
łaskiego oraz powiatów: pabianickiego, paję-
czańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wie-
luńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskie-
go. W 33-osobowym sejmiku będziemy mieli 
8 przedstawicieli. Łącznie z wyborami radnych 
odbędą się wybory wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów. 

W gminie Łask wybierać będziemy bur-
mistrza spośród 7 kandydatów. Jeśli podczas 
głosowania w dniu 16 listopada żaden z kan-
dydatów nie uzyska więcęj niż 50% ważnie 
oddanych głosów w całej gminie, 30 listopada 
przeprowadzone będzie głosowanie ponowne 
na dwóch kandydatów, którzy otrzymali naj-
większą liczbę głosów. Burmistrzem zostanie 
kandydat, który otrzyma poparcie od większej 
liczby wyborców. 

Głosowanie do wszystkich w/w rad i na bur-
mistrza przeprowadzane jest jednocześnie przez 
powołane do tego celu obwodowe komisje wy-

borcze. Bardzo prosimy o zapoznanie się z no-
wym podziałem gminy na obwody głosowania, 
który jest konsekwencją podziału gminy Łask 
na jednomandatowe okręgi wyborcze. W majo-
wych wyborach do Parlamentu Europejskiego 
po raz pierwszy głosowaliśmy w nowych obwo-
dach, ale z dotychczasowych statystyk wynika, 
że frekwencja wyborcza w wyborach samorzą-
dowych jest znacznie wyższa niż do PE, zatem 
dla wielu mieszkańców będzie to nowość. 

Obok (na str. 6 PŁ) drukujemy obwieszcze-
nie burmistrza Łasku informujące o granicach 
obwodów głosowania i siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych. 

Każdy wyborca w dniu 16 listopada otrzy-
ma 4 karty do głosowania: białą - do rady 
gminy, żółtą - do rady powiatu, niebieską - do 
sejmiku województwa oraz różową - na burmi-
strza. Aby głos był ważny, na każdej z tych kart 
powinniśmy postawić tylko po jednym znaku 
X przy nazwisku naszego kandydata do danej 
rady czy na burmistrza.

Obwodowe komisje wyborcze oczekiwać 
będą na wyborców w godz. 7-21. Przed przystą-
pieniem do głosowania wyborca jest zobowiąza-
ny okazać komisji dowód osobisty bądź inny do-
kument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie 
jego tożsamości. Prawo wybierania w wyborach 
samorządowych przysługuje obywatelom pol-
skim oraz obywatelom Unii Europejskiej niebę-
dącym obywatelami polskimi, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania mają ukończone 18 lat i stale 
zamieszkują na terenie gminy. 

Kodeks wyborczy przewiduje, iż osoby nie-
pełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mogą głosować 
korespondencyjnie lub przez pełnomocnika po 
uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w urzę-
dzie. Przez pełnomocnika mogą głosować do-
datkowo wyborcy mający ukończone 75 lat.

Informacje w sprawach głosowania kore-
spondencyjnego i przez pełnomocnika udziela-
ne są w Urzędzie Miejskim w Łasku w pok. 37 
tel. 43 67 68 337, natomiast w sprawie spisu 
wyborców, możliwości głosowania przez oso-
by zamieszkujące na terenie gminy Łask bez 
stałego zameldowania, a także nigdzie nie za-
mieszkałe, ale stale przebywające na terenie 
gminy - w pok. 12, tel. 43 67 68 312. Zachę-
camy do odwiedzania naszej strony wyborczej 
znajdującej się pod adresem www.lask.pl gdzie 
zamieszczamy aktualne informacje związane 
z wyborami. Zapraszamy Państwa do oddania 
swojego głosu w dniu 16 listopada 2014 r.<

Beata Mielczarek
sekretarz gminy Łask.

16 listopada br., godz. 7-21

Wybory samorządoWe
21 listopada br. mija 4-letnia kadencja samorządowych organów 
stanowiących i wykonawczych. Na niedzielę poprzedzającą tę datę, 
czyli 16 listopada br., prezes Rady Ministrów zarządził wybory 
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. 



październik 2014 r.

Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zmianami) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach 
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 16 listopada  2014 r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice)
Siedziba obwodowej komisji

wyborczej (adres)

1. Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; Wróblewskiego
Publiczne Gimnazjum nr 1

98-100 Łask, ul. Narutowicza 28

2. Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; Polna (11, 15, 17, 19); Południowa; Skłodowskiej
Publiczne Gimnazjum nr 1

98-100 Łask, ul. Narutowicza 28

3.
Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 9 Maja (od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr 24); Mirosława Bogusa; Narutowicza (bez nr 25); Polna 
(od nr 1 do nr 8)

Łaski Dom Kultury
98-100 Łask, ul. Narutowicza 11

4.

Łask, ulice: ; Armii Krajowej; Dzika; Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; Lutomierska; Łąkowa; 
1 Maja (nr 1, 3, 5, 7, 9); Matejki; Mickiewicza; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Północna; Reymonta; Słowackiego; Sobieskiego; 
Strażacka; Szeroka; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 2 do nr 16 – tylko nr parzyste i od nr 3 do nr 41 – tylko nr nieparzyste); Wąska; Widawska; 
Wiejska; Zachodnia; Zielona; Źródlana; Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 1
98-100 Łask, ul. 9 Maja 12

5.
Łask, ulice: Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza; Kwirama; 1 Maja (bez nr 1, 3, 5, 7, 9); Okrzei; Prostokątna; 
Prusa; Rodziny Bujnowskich; Sienkiewicza; Słoneczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy,

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6

6. Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja (od nr 35 do końca); Polna (od nr 23 do końca); Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia
Publiczne Gimnazjum nr 2
98-100 Łask, ul.Berlinga 1

(wejście od ul. Batorego 31)

7.
Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; Szpitalna; Św. Faustyny; Warszawska  (od nr 18 do 
końca – tylko nr  parzyste  i od nr 53 do końca- tylko nr nieparzyste)

Publiczne Gimnazjum nr 2
98-100 Łask,
ul. Berlinga 1

8.
Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa; Orzechowa; Podleśna; 
Szkolna; Topolowa

Szkoła Podstawowa nr 5
98-100 Łask, ul. Szkolna 1

9.

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej (bez nr 52); Gdańska; Iglasta; Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; 
Leśna; Łanowa; Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; 
Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa; 
Zakopiańska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
98-100 Łask, ul. Toruńska 1

10.

10.

20

14

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej nr 52; Bazarowa; Dolna; Findera; Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; 
Kresowa; Ks. Czajkowskiego; Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych Szeregów; Plażowa; Piaskowa; 
Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego

Przedszkole Publiczne nr 4
98-100 Łask, ul. Łączna 1

11.

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; 
Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; Nowobracka; Ogrodowa; 
Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa;

Przedszkole Publiczne nr 4
98-100 Łask, ul. Łączna 1

12. Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Teodorach
98-100 Łask, Teodory 62

13. Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska
Szkoła Podstawowa nr 1

98-100 Łask, ul.  9 Maja 12

14. Sołectwa: Łopatki; Sięganów
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Łopatkach
98-100 Łask, Łopatki 24

15. Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice
Szkoła Podstawowa w Okupie

98-100 Łask, Okup Mały, ul. Akacjowa 4

16. Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska
Szkoła Podstawowa w Bałuczu

98-100 Łask, Bałucz 32

17. Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

we Wrzeszczewicach
98-100 Łask, Wrzeszczewice 14

18. Sołectwa: Orchów; Wiewiórczyn
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1

19. Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1

20. Budynek Centrum Dializa Sp. z .o.o Szpital w Łasku
Centrum Dializa Sp. z .o.o

Szpital w Łasku, 98-100 Łask
ul. Warszawska 62 A

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,  nr 5, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13  w Łasku zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego
wyznaczone zostały wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze oprócz OKW nr 20 w Łasku. Termin zgłoszenia  Burmistrzowi Łasku zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 
w dniu  27 października  2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 11 maja 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r. do Burmistrza
Łasku.                        

Bliższe informacje  w sprawach  rejestru  i  spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Łasku  w pok.  nr  12  lub pod  nr  tel.  43  676  83  12,  a  w sprawie  głosowania
korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania w pok. nr 37 lub pod nr tel. 43 676 83 37.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 16 listopada  2014 r. w godzinach 7.00 – 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie 
tożsamości.

      Burmistrz Łasku
                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Gabriel Szkudlarek

Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zmianami) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach 
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 16 listopada  2014 r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice)
Siedziba obwodowej komisji

wyborczej (adres)

1. Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; Wróblewskiego
Publiczne Gimnazjum nr 1

98-100 Łask, ul. Narutowicza 28

2. Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; Polna (11, 15, 17, 19); Południowa; Skłodowskiej
Publiczne Gimnazjum nr 1

98-100 Łask, ul. Narutowicza 28

3.
Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 9 Maja (od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr 24); Mirosława Bogusa; Narutowicza (bez nr 25); Polna 
(od nr 1 do nr 8)

Łaski Dom Kultury
98-100 Łask, ul. Narutowicza 11

4.

Łask, ulice: ; Armii Krajowej; Dzika; Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; Lutomierska; Łąkowa; 
1 Maja (nr 1, 3, 5, 7, 9); Matejki; Mickiewicza; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Północna; Reymonta; Słowackiego; Sobieskiego; 
Strażacka; Szeroka; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 2 do nr 16 – tylko nr parzyste i od nr 3 do nr 41 – tylko nr nieparzyste); Wąska; Widawska; 
Wiejska; Zachodnia; Zielona; Źródlana; Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 1
98-100 Łask, ul. 9 Maja 12

5.
Łask, ulice: Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza; Kwirama; 1 Maja (bez nr 1, 3, 5, 7, 9); Okrzei; Prostokątna; 
Prusa; Rodziny Bujnowskich; Sienkiewicza; Słoneczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy,

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6

6. Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja (od nr 35 do końca); Polna (od nr 23 do końca); Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia
Publiczne Gimnazjum nr 2
98-100 Łask, ul.Berlinga 1

(wejście od ul. Batorego 31)

7.
Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; Szpitalna; Św. Faustyny; Warszawska  (od nr 18 do 
końca – tylko nr  parzyste  i od nr 53 do końca- tylko nr nieparzyste)

Publiczne Gimnazjum nr 2
98-100 Łask,
ul. Berlinga 1

8.
Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa; Orzechowa; Podleśna; 
Szkolna; Topolowa

Szkoła Podstawowa nr 5
98-100 Łask, ul. Szkolna 1

9.

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej (bez nr 52); Gdańska; Iglasta; Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; 
Leśna; Łanowa; Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; 
Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa; 
Zakopiańska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
98-100 Łask, ul. Toruńska 1

10.

10.

20

14

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej nr 52; Bazarowa; Dolna; Findera; Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; 
Kresowa; Ks. Czajkowskiego; Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych Szeregów; Plażowa; Piaskowa; 
Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego

Przedszkole Publiczne nr 4
98-100 Łask, ul. Łączna 1

11.

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; 
Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; Nowobracka; Ogrodowa; 
Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa;

Przedszkole Publiczne nr 4
98-100 Łask, ul. Łączna 1

12. Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Teodorach
98-100 Łask, Teodory 62

13. Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska
Szkoła Podstawowa nr 1

98-100 Łask, ul.  9 Maja 12

14. Sołectwa: Łopatki; Sięganów
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Łopatkach
98-100 Łask, Łopatki 24

15. Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice
Szkoła Podstawowa w Okupie

98-100 Łask, Okup Mały, ul. Akacjowa 4

16. Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska
Szkoła Podstawowa w Bałuczu

98-100 Łask, Bałucz 32

17. Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

we Wrzeszczewicach
98-100 Łask, Wrzeszczewice 14

18. Sołectwa: Orchów; Wiewiórczyn
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1

19. Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1

20. Budynek Centrum Dializa Sp. z .o.o Szpital w Łasku
Centrum Dializa Sp. z .o.o

Szpital w Łasku, 98-100 Łask
ul. Warszawska 62 A

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,  nr 5, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13  w Łasku zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego
wyznaczone zostały wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze oprócz OKW nr 20 w Łasku. Termin zgłoszenia  Burmistrzowi Łasku zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 
w dniu  27 października  2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 11 maja 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r. do Burmistrza
Łasku.                        

Bliższe informacje  w sprawach  rejestru  i  spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Łasku  w pok.  nr  12  lub pod  nr  tel.  43  676  83  12,  a  w sprawie  głosowania
korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania w pok. nr 37 lub pod nr tel. 43 676 83 37.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 16 listopada  2014 r. w godzinach 7.00 – 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie 
tożsamości.

      Burmistrz Łasku
                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Gabriel Szkudlarek

Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zmianami) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach 
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 16 listopada  2014 r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice)
Siedziba obwodowej komisji

wyborczej (adres)

1. Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 9, 9a, 9b); Kosynierów; Narutowicza nr 25; Pułaskiego; Wróblewskiego
Publiczne Gimnazjum nr 1

98-100 Łask, ul. Narutowicza 28

2. Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21); Plac Lotników Łaskich; Polna (11, 15, 17, 19); Południowa; Skłodowskiej
Publiczne Gimnazjum nr 1

98-100 Łask, ul. Narutowicza 28

3.
Łask, ulice: Jana Pawła II (nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 9 Maja (od nr 7 do nr 25 i od nr 10 do nr 24); Mirosława Bogusa; Narutowicza (bez nr 25); Polna 
(od nr 1 do nr 8)

Łaski Dom Kultury
98-100 Łask, ul. Narutowicza 11

4.

Łask, ulice: ; Armii Krajowej; Dzika; Górna; Jana Łaskiego; Kilińskiego; Kolejowa; Konopnickiej; Kościelna; Kościuszki; Lutomierska; Łąkowa; 
1 Maja (nr 1, 3, 5, 7, 9); Matejki; Mickiewicza; Objazdowa; Plac Dąbrowskiego; Plac 11 Listopada; Północna; Reymonta; Słowackiego; Sobieskiego; 
Strażacka; Szeroka; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 2 do nr 16 – tylko nr parzyste i od nr 3 do nr 41 – tylko nr nieparzyste); Wąska; Widawska; 
Wiejska; Zachodnia; Zielona; Źródlana; Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 1
98-100 Łask, ul. 9 Maja 12

5.
Łask, ulice: Broniewskiego; Czarnieckiego; Karpińskiego; Kasprowicza; Kononowicza; Kwirama; 1 Maja (bez nr 1, 3, 5, 7, 9); Okrzei; Prostokątna; 
Prusa; Rodziny Bujnowskich; Sienkiewicza; Słoneczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy,

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6

6. Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja (od nr 35 do końca); Polna (od nr 23 do końca); Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia
Publiczne Gimnazjum nr 2
98-100 Łask, ul.Berlinga 1

(wejście od ul. Batorego 31)

7.
Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Batorego; Berlinga; Chabrowa; Przemysłowa; Rzeczna; Szpitalna; Św. Faustyny; Warszawska  (od nr 18 do 
końca – tylko nr  parzyste  i od nr 53 do końca- tylko nr nieparzyste)

Publiczne Gimnazjum nr 2
98-100 Łask,
ul. Berlinga 1

8.
Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Jesionowa; Jodłowa; Leszczynowa; Orzechowa; Podleśna; 
Szkolna; Topolowa

Szkoła Podstawowa nr 5
98-100 Łask, ul. Szkolna 1

9.

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej (bez nr 52); Gdańska; Iglasta; Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; 
Leśna; Łanowa; Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Obwodowa; Plac Gwiaździsty; Sadowa; Sandomierska; Sejmowa; Sosnowa; 
Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; Świerkowa; Toruńska; Wakacyjna; Wierzbowa; Wileńska; Wojska Polskiego; Zagajnikowa; 
Zakopiańska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
98-100 Łask, ul. Toruńska 1

10.

10.

20

14

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Armii Ludowej nr 52; Bazarowa; Dolna; Findera; Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Kopernika; Krasickiego; 
Kresowa; Ks. Czajkowskiego; Letnia; Lubelska; Łączna; Łódzka; 3 Maja; Niska; Orzeszkowej; Ostatnia; Pl. Szarych Szeregów; Plażowa; Piaskowa; 
Piękna; Piotrkowska; Powstańców Styczniowych; Prosta; Róży Luksemburg; Skromna; Tuwima; Wczasowa; Władysława Jagiełły; Wysoka; 
Wyspiańskiego

Przedszkole Publiczne nr 4
98-100 Łask, ul. Łączna 1

11.

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; Brzoskwiniowa; Brzozowa; Buczka; Bukowa; Cicha; 
Grabowa; Jagodowa; Jaśminowa; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Krótka; Lipowa; Ludowa; Malwowa; Miła; Mokra; Nowobracka; Ogrodowa; 
Piekarnicza; Pogodna; Przedwiośnie; Rolnicza; Różana; Sawickiej; Sowia; Sportowa; Torowa; Traugutta; Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa;

Przedszkole Publiczne nr 4
98-100 Łask, ul. Łączna 1

12. Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Teodorach
98-100 Łask, Teodory 62

13. Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska
Szkoła Podstawowa nr 1

98-100 Łask, ul.  9 Maja 12

14. Sołectwa: Łopatki; Sięganów
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Łopatkach
98-100 Łask, Łopatki 24

15. Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice
Szkoła Podstawowa w Okupie

98-100 Łask, Okup Mały, ul. Akacjowa 4

16. Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska
Szkoła Podstawowa w Bałuczu

98-100 Łask, Bałucz 32

17. Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; Wrzeszczewice Nowe
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

we Wrzeszczewicach
98-100 Łask, Wrzeszczewice 14

18. Sołectwa: Orchów; Wiewiórczyn
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1

19. Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wydrzyn; Wronowice
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1

20. Budynek Centrum Dializa Sp. z .o.o Szpital w Łasku
Centrum Dializa Sp. z .o.o

Szpital w Łasku, 98-100 Łask
ul. Warszawska 62 A

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,  nr 5, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13  w Łasku zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego
wyznaczone zostały wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze oprócz OKW nr 20 w Łasku. Termin zgłoszenia  Burmistrzowi Łasku zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 
w dniu  27 października  2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 11 maja 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r. do Burmistrza
Łasku.                        

Bliższe informacje  w sprawach  rejestru  i  spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Łasku  w pok.  nr  12  lub pod  nr  tel.  43  676  83  12,  a  w sprawie  głosowania
korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania w pok. nr 37 lub pod nr tel. 43 676 83 37.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 16 listopada  2014 r. w godzinach 7.00 – 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie 
tożsamości.

      Burmistrz Łasku
                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Gabriel Szkudlarek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU 
z dnia 10 października 2014 r.

10.



SESJA RADY POWIATU
z przyjaznym urzędem w tle

październik 2014 r.

Oprócz tego Rada Powiatu Łaskiego pod-
jęła m.in. uchwały zmieniające: Regulamin 
Używania Sztandaru Powiatu Łaskiego oraz 
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci pu-
blicznych szkół ponadgimnazjalnych i spe-
cjalnych mających siedzibę na obszarze po-
wiatu łaskiego. Radni dokonali również zmian 
w budżecie na 2014 rok, podjęli uchwałę 
w sprawie pomocy finansowej gminie Łask 
oraz przyjęli informację z wykonania budżetu 
powiatu łaskiego za I półrocze 2014 r.

W trakcie sesji starosta łaski Cezary Ga-
bryjączyk zaprezentował statuetkę przyzna-
ną w plebiscycie „Urząd przyjazny mediom 
i społeczeństwu” organizowanym przez War-
szawską Grupę Doradców PR oraz serwis Re-
gioPortal.

Plebiscyt jest organizowany po raz drugi. 
Celem jest poprawienie kontaktów urzędów 
ze społecznościami gminnymi i dziennika-
rzami lokalnymi oraz nagrodzenie samorzą-
dowców, którzy wprowadzili w urzędach 
wysokie standardy komunikacji społecznej, 
w tym obsługi klienta.<

dC

W poniedziałek 29 września br. odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego. 
W trakcie posiedzenia radni zapewnili środki na inwestycje planowane do realizacji 
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy 
dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - dostępność - Rozwój”.

Scenariusz zakładał atak terrorystycz-
ny na wojskową cysternę z paliwem na ul. 
Batorego oraz uszkodzenie linii energe-
tycznej. Dalsza część ćwiczenia odbyła się 
w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostro-
wie. Przeprowadzono tam ewakuację szko-
ły w związku z podejrzeniem podłożenia ła-
dunku wybuchowego. Następnie zaprezen-
towano czynności podejmowane w przy-
padku wykrycia laseczek wąglika. 

W ćwiczeniu udział wzięli członkowie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego, jednostki Państwowej i Ochotni-
czej Straży Pożarnej, Policji, w tym Nieeta-
towa Grupa Rozpoznania Minersko-Piro-
technicznego z Łasku, Zespół Ratownictwa 
Medycznego FALCK Medycyna, Wojsko-
wa Straż Pożarna z 32. BLT, Powiatowe 
Służby Weterynaryjne wraz z Powiatową 
Inspekcja Sanitarną. 

Ćwiczenie wykazało dobre przygoto-
wanie wszystkich służb powiatowych do 
działania w sytuacjach zagrożenia.<

Henryk Szlawski

Ćwiczenia „ŁASK-ZAgROżENIE 2014”

W dniach 29-30 września br. przeprowadzono ćwiczenia obronne 
połączone z ćwiczeniami obrony cywilnej pod wspólnym 
kryptonimem „Łask-Zagrożenie 2014”.



październik 2014 r.

W sali widowiskowej Łaskiego domu Kultury 
odbył się koncert węgierskiego Chóru dziewcząt 
z Gimnazjum im. Lajosa Kossutha (4 bm.).

Chór Dziewcząt Gimnazjum im. Lajosa Kossutha w tym roku 
obchodzi 50-lecie istnienia. Od samego początku jest zaangażowany 
w życie kulturalne swojego miasta i kraju. Osiem razy zdobył krajo-
wy tytuł ,,Chóru Roku”, posiada wiele nagród krajowych, a od wielu 
lat z powodzeniem prezentuje się również na arenie międzynarodo-
wej.

- 50-minutowy koncert chór zakończył polskojęzycznym wyko-
naniem dobrze znanych, legendarnych utworów „Kukułeczka kuka” 
i „Szła dzieweczka do laseczka”, czym przypieczętował swój bardzo 
udany występ w Łasku - mówi starosta łaski, Cezary Gabryjączyk. 

Organizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe w Łasku oraz 
Łaski Domu Kultury w Łasku.<

dariusz Cieślak

Koncert Chóru

z Węgier

22 września br. rozstrzygnięty został przetarg 
na remont drogi powiatowej Wronowice 
- Kolumna (odc. 667 m). Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo drogowe Lambdar Spółka 
z o.o., z Łodzi., które zaoferowało wykonanie 
remontu drogi za 223 118,90 złotych brutto. 

W trakcie jest również przetarg na remont 
drogi powiatowej nr 2308E Rogoźno - Zawa-
dy (727 m). Zakres robót tej inwestycji obej-
mie m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, mechaniczne czyszczenie 
nawierzchni drogowej, skropienie nawierzch-
ni drogowej, wyrównanie istniejącej podbudo-
wy mieszanką mineralno-asfaltową.<

dC

remonty 
dróg powiatowych

Sytuacja powiatu uległa znaczącej zmia-
nie w 2013 r. w związku z przejęciem długu 
po SP ZOZ w Łasku na kwotę ponad 38,4 mln 
zł. Źródłem spłaty tych zobowiązań była po-
życzka z budżetu państwa oraz środki własne 
powiatu. W 2013 r. na spłatę długu szpitala po-
wiat wydatkował prawie 16,7 mln zł, w tym 16 
mln zł z pożyczki z budżetu państwa, która jest 
oprocentowana na 3 % w skali roku. Spłata po-
zostałego długu rozłożona na lata 2014-2027 to 
przede wszystkim wysokooprocentowane za-
dłużenie wobec firmy MW Trade. 

W I półroczu 2014 r. Zarząd oraz Rada Po-
wiatu Łaskiego uznały, że sytuacja finansowa 
powiatu pozwala na spłatę zobowiązania wo-
bec firmy M.W. Trade. Planowane do spłaty 
w latach 2015-2027 zadłużenie wobec tej fir-
my wynoszące ponad 16 mln zł zostało rozli-
czone w 2014 r. Kapitał został spłacony w ca-
łości w kwocie 8 034 536 zł, a prawie 8 mln 
zł odsetek naliczonych do 2027 r. nie podlegało 
spłacie. Źródłem finansowania tej operacji był 
częściowo kredyt długoterminowy z oprocento-
waniem 3,4 % w skali roku oraz wolne środki 
powiatu z 2013 r. Ponadto część zobowiązań 
szpitala, po przejęciu przez powiat, została umo-
rzona na kwotę prawie 2,1 mln zł. Zostały tak-
że zawarte ugody z 82 wierzycielami szpitala, 
którzy zrezygnowali z części odsetek na kwotę 
ponad 202 tys. zł, a część zobowiązań po we-
ryfikacji z wierzycielami zmniejszyła się lub 
uległa przedawnieniu. W związku z zawartymi 
ugodami otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia 
dotację w kwocie 203 tys. zł, która została prze-
znaczona na spłatę przejętych długów szpitala. 

Reasumując faktyczne zadłużenie powiatu 
na koniec 2013 r. to kwota 25 796 629 zł, na 
którą składają się:

1)  wcześniej zaciągnięte przez powiat kre-
dyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi  
1.364.576 zł

2)  pożyczka z budżetu państwa na spłatę 
w 2013 roku zobowiązań SP ZOZ w Łasku 
16.044.300 zł

3)  zobowiązania przejęte przez powiat ła-
ski w związku z przekształceniem SP ZOZ 
w Łasku w sp. z o.o. do spłaty w latach 
2014-2027 (zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych do długu wlicza się tylko kapi-
tał bez odsetek) 8.387.753 zł
Odnosząc ten dług do zrealizowanych 

dochodów powiatu za 2013 r. w kwocie  
40 694 979 zł z uwzględnieniem ustawowych 
wyłączeń dotyczących zobowiązań przejętych 
po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest 
na poziomie 42,78 %, a więc mieści się w do-
puszczalnym 60%. Wskaźniki zadłużenia 
powiatu są zachowane zarówno w bieżącym 
roku, jak i w latach następnych objętych 
Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu 
Łaskiego na lata 2014-2028. Pomimo reali-
zacji Programu Postępowania Naprawczego, 
którego wprowadzenie było koniecznym wa-
runkiem pozyskania pożyczki z budżetu pań-
stwa, powiat nie tylko realizuje swoje zadania 
ustawowe, ale prowadzi także liczne inwesty-
cje. Na 30 września br. Zarząd i Rada Powiatu 
Łaskiego przeznaczyły na wydatki majątkowe 
kwotę 4 745 tys. zł. 

Przejęte zadłużenie szpitala oczywiście 
zwiększyło dług powiatu, ale zostały zabez-
pieczone środki na jego obsługę. Wartość 
wszystkich zobowiązań wynikających z ob-
sługi długu po szpitalu do spłaty w latach 
2014-2028 to ponad 27,8 mln zł. W tym sa-
mym okresie planowane wpływy z czynszu 

INfORMACjA O ZAdŁUżENIU 
powiatu łasKiego
Magazyn samorządowy „Wspólnota” w 2013 r. opublikował ranking najbardziej 
zadłużonych samorządów, z którego wynikało, że powiat łaski w skali województwa 
łódzkiego w końcu 2012 r. zajął I miejsce w gronie najmniej zadłużonych powiatów 
ze wskaźnikiem 4 % na 60 % możliwych oraz 16 miejsce w skali całego kraju.

dzierżawnego to kwota 37,6 mln zł. Trudna, 
ale konieczna decyzja o wydzierżawieniu 
nieruchomości szpitala umożliwiła spłatę 
zobowiązań po SP ZOZ w Łasku z czynszu, 
a nawet powstała nadwyżka ponad 9 mln zł. 
dług szpitala jest więc spłacany z czynszu, 
a nie poprzez wyprzedaż majątku powiatu. 

W świetle powyższych informacji, Pań-
stwu pozostawiam ocenę sytuacji finanso-
wej powiatu oraz odpowiedź na pytanie, czy 
podjęte decyzje przez władze powiatu ła-
skiego w zakresie dzierżawy SP ZOZ w Ła-
sku były odpowiedzialne, mając na uwadze 
fakt, że w szpitalu wciąż pracuje 361 osób, 
mieszkańcy powiatu mają się gdzie leczyć, 
a majątek szpitala jest wciąż majątkiem po-
wiatu.<
 starosta łaski

Cezary Gabryjączyk
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Miło nam poinformować, że w Ran-
kingu Pulsu Biznesu gmina Buczek została 
niekwestionowanym zwycięzcą z 0% za-
dłużeniem. Przy tworzeniu rankingu wzię-
to pod uwagę wskaźnik długu w stosunku 
do rocznego dochodu.< G.J.

gMINA BUCZEK 
na targach „NaTura Food”
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Gmina Buczek ma targach „Natura Food”

W dniach 3-5 października 2014 r. w Łodzi odbyły się Targi Żywności Ekologicznej i

Regionalnej  NATURA  FOOD 2014  -  najważniejsze  wydarzenie  branży  eko  żywności  w

Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Bieżąca edycja imprezy obfitowała w bogatą ofertę

wystawienniczą  oraz  ciekawy  program  imprez  towarzyszących.  Na  targach  można  było

zapoznać  się  z  najnowszymi  sposobami  produkcji  ekologicznej  żywności,  bo  spotkaniu

towarzyszyło wiele wykładów, warsztatów i spotkań branżowych. Program targów obfitował

również w sympozja i prelekcje dotyczące branży naturalnej żywności, zdrowego stylu życia

oraz degustacji lokalnych specjałów niemal ze wszystkich zakątków Polski. W tegorocznej

edycji wzięło udział  300 wystawców i ponad 10 tysięcy zwiedzających.  Imprezie jak co roku

towarzyszył konkurs produktów tradycyjnych Tygiel Smaków.

Gmina Buczek wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie wzięła

udział  w tym wydarzeniu  wystawiając swoje stoisko, prezentując walory naszego regionu,

promując  gminę  Buczek  i  jej  produkt  -  truskawkę  jako  markę  województwa  łódzkiego.

Stowarzyszenie Gospodyń  Wiejskich w Bachorzynie chcąc kultywować  tradycje kulinarne

swojej  wsi  i  gminy,  położonej  w  tzw.  zagłębiu  truskawkowym  zaprezentowało  podczas

targów swoje wyroby,  których  głównym składnikiem jest  truskawka.  Na naszym stoisku

zwiedzający  targi  mogli  spróbować  lokalnych  przysmaków  kulinarnych  przygotowanych

przez Panie ze Stowarzyszenia - konfitury bachorzyńskich babek, nalewki truskawkowej oraz

pysznych babeczek z truskawką.  Na stoisku gminy Buczek można było również  pozyskać

poradniki,  informatory  o  buczkowskim  zagłębiu  truskawkowym  oraz  folder   o  gminie

Buczek. Stoisko gminy Buczek cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pn.: „Buczkowska truskawka

–  marką  województwa  łódzkiego”   współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  z

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  III  Osi  Priorytetowej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
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W dniach 3-5 października 2014 r. w Łodzi odbyły się Targi żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOd 2014 - najważniejsze 
wydarzenie branży eko żywności w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Bieżąca edycja imprezy obfitowała w bogatą ofertę wystawienniczą 
oraz ciekawy program imprez towarzyszących. Na targach można było zapoznać się z najnowszymi sposobami produkcji ekologicznej 
żywności, bo spotkaniu towarzyszyło wiele wykładów, warsztatów i spotkań branżowych. Program targów obfitował również w sympozja 
i prelekcje dotyczące branży naturalnej żywności, zdrowego stylu życia oraz degustacji lokalnych specjałów niemal ze wszystkich zakątków 
Polski. W tegorocznej edycji wzięło udział 300 wystawców i ponad 10 tysięcy zwiedzających. Imprezie jak co roku towarzyszył konkurs 
produktów tradycyjnych Tygiel Smaków.

Gmina Buczek wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie wzięła udział w tym wydarzeniu wystawiając swoje stoisko, 
prezentując walory naszego regionu, promując gminę Buczek i jej produkt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego. Stowarzyszenie Go-

spodyń Wiejskich w Bachorzynie chcąc kulty-
wować tradycje kulinarne swojej wsi i gminy, 
położonej w tzw. zagłębiu truskawkowym za-
prezentowało podczas targów swoje wyroby, 
których głównym składnikiem jest truskawka. 
Na naszym stoisku zwiedzający targi mogli 
spróbować lokalnych przysmaków kulinar-
nych przygotowanych przez Panie ze Stowa-
rzyszenia - konfitury bachorzyńskich babek, 
nalewki truskawkowej oraz pysznych babeczek 
z truskawką. Na stoisku gminy Buczek można 
było również pozyskać poradniki, informatory 
o buczkowskim zagłębiu truskawkowym oraz 
folder o gminie Buczek. Stoisko gminy Buczek 
cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących. 

Udział w targach został zrealizowany w ra-
mach projektu pn.: „Buczkowska truskawka - 
marką województwa łódzkiego” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013.<

Położono asfalt o szerokości 5 m, wybu-
dowano zatoki przystankowe z przejściami 
dla pieszych, wyznaczono ciąg pieszo - jezd-
ny, wprowadzono nowe oznakowanie pionowe 
i poziome. Oczyszczono też rowy i wyremon-
towano przepust. Dzięki tym wszystkim pra-
com poprawiło się bezpieczeństwo użytkowni-
ków drogi.

 Gmina pozyskała na ten cel dotacje w wy-
sokości 50% kosztu budowy w ramach NPPDL 

GMINA BUCZEK 
BEZ dŁUgU

zakończenie przebudoWy drogi 
W JóZEfATOWIE I PETRONElOWIE

14 bm. zakończono przebudowę drogi (2903 m) we wsi Józefatów i Petronelów. 
Mieszkańcy tych miejscowości otrzymali praktycznie nową drogę.

i około 390 tys. z Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi, w ramach przebudowy dróg rolni-

czych. Koszt wykonanej przebudowy wynosi 
1 260 058,35 zł brutto, gmina dołożyła z wła-
snych środków jedynie 239 999,35 zł.

Jest to trzecia „schetynówka” zrealizowana 
w ostatnich latach w gminie Buczek.< W.Sz.
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„Promocja i organizacja lokalnej 
twórczości kulturalnej poprzez zor-
ganizowanie warsztatów rękodzieła 
artystycznego techniką ORIGAMI, 
w tym wyjazdu”. 

Projekt ten został zrealizowany 
w miesiącach: maj - wrzesień 2014 r. 
Jego celem była aktywizacja i integra-
cja oraz kultywowanie tradycji poprzez 
zorganizowanie warsztatów rękodzieła 
artystycznego techniką orgiami i wyjaz-
du.

Efektem uczestniczenia członkiń 
w warsztatach rękodzieła artystycznego 
techniką origami było tworzenie skła-
danek przestrzennych z kartki papieru 
w postaci kart okolicznościowych, pu-
dełek na prezenty, ikebany. 

Z kolei wyjazd z miejscem docelo-
wym do Wisły miał na celu upowszech-
nianie aktywnej integracji poprzez kul-
tywowanie tradycji, zwyczajów, obrzę-
dów charakterystycznych dla innych 
terenów Polski. Celem wyjazdu było 
również nawiązanie kontaktu z kobieta-
mi z innego regionu, poznanie charak-
teru ich działalności oraz wymiana do-
świadczeń.

Sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, 
działającego pod kierownictwem przewodniczącej Jadwigi Ratajczyk, było 
złożenie poprzez Lokalną Grupę działania „dolina rzeki Grabi” w Łasku 
kolejnego wniosku w grudniu 2013 r. o przyznanie pomocy w zakresie 
małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczący operacji:

KOLEJNE

RĘKODZIEŁO
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pysznych babeczek z truskawką.  Na stoisku gminy Buczek można było również  pozyskać

poradniki,  informatory  o  buczkowskim  zagłębiu  truskawkowym  oraz  folder   o  gminie

Buczek. Stoisko gminy Buczek cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pn.: „Buczkowska truskawka

–  marką  województwa  łódzkiego”   współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  z

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  III  Osi  Priorytetowej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W wielu sołectwach gminy Buczek 
funkcjonują świetlice wiejskie korzysta-
jące z gościny OSP. Również mieszkań-
cy Sycanowa oczekiwali, że w ich sołec-
twie powstanie funkcjonalna świetlica, 
służąca mieszkańcom podczas uroczy-
stości rodzinnych lub zebrań sołeckich. 
Choć w sołectwie nie ma remizy OSP, to 
jednak pojawiła się możliwość spełnie-
nia oczekiwań mieszkańców.

W 2008 r. gmina Buczek zakupiła 
od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Łasku niewielką działkę z budyn-
kiem właśnie na terenie sołectwa Syca-
nów. Koszt budynku z gruntem wyniósł 
16.340 zł. Budynek od początku miał być 
przeznaczony na świetlicę wiejską, gdyż 
o to zabiegali mieszkańcy sołectwa wraz 
z radną Barbarą Michalak. Stan budynku 
na początku przypominał, jak się określa 
w terminologii budowlanej, „stan suro-
wy zamknięty”. Podjęto więc gruntowny 
remont. Wymieniono przede wszystkim 
zniszczoną już stolarkę okienną i drzwi, 
przebudowano stropodach na dach dwu-
spadowy, pokryto dach blachodachówką 
i całość ocieplono. Wewnątrz budynku 
ściany i sufit pokryto estetycznymi pane-
lami, a na zewnątrz ściany ocieplono sty-
ropianem i położono ozdobny tynk. Uzy-
skano sale o powierzchni około 85 m . 

We własnym zakresie mieszkańcy 
dobudowali też taras z zadaszeniem. Na 
zewnątrz wyrównano teren i nawieziono 
ziemi, po zniwelowaniu posiano trawę. 
Wewnątrz budynku wydzielono pomiesz-
czenie na niewielki funkcjonalny aneks 
kuchenny.

Na zlecenie wójta gminy Bronisława 
Węglewskiego, który wraz z radną Barba-
rą Michalak zaangażował się w odrestau-
rowanie budynku, zainstalowano nowe 
metalowe ogrodzenie wraz z bramą i furt-
ką. Wójt zlecił też rozbudowę budynku 
o konieczne (ok. 20 m kw.) zaplecze sani-
tarne. Całość kosztów remontowo-budow-
lanych to kwota 59.260 zł.

We wrześniu w świetlicy wiejskiej 
w Sycanowie odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Buczek. Radni i sołtysi byli 
zachwyceni wyglądem i funkcjonalnością 
budynku, gratulując szczęśliwej i dumnej 
z inwestycji radnej Barbarze Michalak 
i wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu 
przede wszystkim wspaniałego pomysłu 
dotyczącego stworzenia świetlicy.<

A.Z.

Uczestniczki projektu, między inny-
mi w ramach wyjazdu, smakowały trady-
cyjne przysmaki góralskie KGW Wisła 
Głębce, słuchały przyśpiewek Męskiej 
Grupy Śpiewaczej „Grónie” z Wisły. 
W Kurnej Chacie Kawuloka wysłucha-
ły ciekawych opowieści istebniańskiego 
górala oraz gry na instrumentach ludo-
wych (okaryna, róg pasterski, gajdy).

Spotkały się z koronczarkami i zwie-
dzały Wystawę Koronek im. Marii Gwa-
rek w Koniakowie. Podziwiały w GOK 
w Istebnej wystawę beskidzkiego ręko-
dzieła ludowego, w tym największą ko-
ronkę koniakowską świata (5 m średnicy) 
wpisaną na Listę Guinnessa. Hafciarnia 
z Jaworzynki p. Weroniki Łacek uczyła 
uczestniczki projektu wykonywania koro-
nek metodą tradycyjną.

Reasumując, projekt ten umożliwił 
aktywny rozwój umiejętności ręko-
dzieła artystycznego, poznania kultury, 
zwyczajów, tradycji innego regionu. 
Przyczynił się do aktywnego uczestnic-
twa kobiet w rozwoju kulturalnym pol-
skiej wsi, a także do promocji gminy, 
powiatu i województwa.<

J.R.

Świetlica wiejska 
w Sycanowie



Biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu działaj Lokalnie VIII. Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Naszym celem jest przygotowanie publikacji 
na temat historii szkół na terenie gminy Buczek w latach 1940-2000.

Podczas zbierania materiałów do książki zwrócimy szczególną uwagę na informacje o życiu szkolnym 
i pozaszkolnym. Liczymy, że mieszkańcy naszej gminy podczas  

zorganizowanych spotkań podzielą się z nami swoimi wspomnieniami z lat szkolnych. 
Książkę pragniemy wzbogacić zdjęciami. Ogłaszamy konkurs na najstarsze  

i najciekawsze zdjęcie ukazujące budynki szkolne i życie szkolne w podanym  
okresie. Dla uczestników konkursu gwarantowane są nagrody w projekcie.

Zdjęcia zapakowane w kopertach prosimy podpisać i przekazać  
do biblioteki, radnego lub sołtysa. Prosimy zaznaczyć której miejscowości dotyczą. 

Zostaną wykorzystane w publikacji, ale wszystkie wrócą do właścicieli.
Zależy nam na współpracy z mieszkańcami i nauczycielami z tego okresu. 

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do tworzenia tej publikacji.
Telefon do biblioteki 43 677 44 43<  Alicja Hans

październik 2014 r.

PN. „INTERNET W GMINIE BUCZEK OKNEM NA ŚWIAT”

Gmina Buczek zmniejsza zjawisko wykluczenia cyfrowego poprzez realizację projektu pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat” w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospo-
darki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 

Zgodnie z umową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wysokości dochodów do corocznej kontroli sprawdzającej 
kwalifikowalność osób do projektu. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku w dniach 
03.11.2014 - 28.11.2014 r. (pok. nr 3). R.S.

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

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nowe przepisy mają za zadanie ograni-
czyć liczbę wypadków z udziałem pieszych. 
Dzięki elementom odblaskowym kierowcy 
będą mogli wcześniej zauważyć pieszego. 

Coroczna kontrola beneficjentów

     COROCZNA KONTROLA BENEFICJENTÓW

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

Gmina Buczek zmniejsza na terenie swojej gminy zjawisko wykluczenia cyfrowego poprzez realizację

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

Innowacyjna  Gospodarka,  oś  Priorytetowa  8.  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększanie

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

Zgodnie  z  umową  wszyscy  beneficjenci  są  zobowiązani  do  złożenia  oświadczenia  o  wysokości

dochodów  do  corocznej  kontroli  sprawdzającej  kwalifikowalność  osób  do  projektu.  Dokumenty

potwierdzające  wysokość  dochodu  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Buczku

w dniach 03.11.2014 - 28.11.2014 r. (pok. nr 3).  

R.S.
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

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

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

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

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

KAMIZElKI odblaSkowe
Od 31 sierpnia br. w Polsce każdy pieszy, który porusza się po zmroku na drodze poza 
terenem zabudowanym, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Nowe rozporządzenie jest efektem 
uchwalonej rok temu przez Sejm nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Obowiązek 
ten nie obejmuje pieszych, którzy poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 
pieszych, po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie cała droga jest do dyspozycji 
pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed pojazdami. 

noWy projekt w gminnej Bibliotece w Buczku

Nowy projekt w Gminnej Bibliotece w Buczku

Biblioteka  otrzymała  dofinansowanie  na  realizację  projektu  w  ramach  programu
Działaj  Lokalnie  VIII.  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  realizowanego  przez
Akademię  Rozwoju Filantropii  w Polsce.  Naszym celem jest  przygotowanie publikacji  na
temat historii szkół na terenie gminy Buczek w latach 1940-2000.

Podczas zbierania materiałów do książki zwrócimy szczególną uwagę na informacje o
życiu  szkolnym  i  pozaszkolnym.  Liczymy,  że  mieszkańcy  naszej  gminy  podczas
zorganizowanych spotkań podzielą się z nami swoimi wspomnieniami z lat szkolnych. 

Książkę pragniemy wzbogacić zdjęciami. 
Ogłaszamy  konkurs  na  najstarsze  i  najciekawsze  zdjęcie ukazujące  budynki

szkolne i życie szkolne w podanym okresie.
Dla uczestników konkursu gwarantowane są nagrody w projekcie.
Zdjęcia zapakowane w kopertach prosimy podpisać i przekazać do biblioteki, radnego

lub  sołtysa.  Prosimy  zaznaczyć  której  miejscowości  dotyczą.  Zostaną  wykorzystane  w
publikacji, ale wszystkie wrócą do właścicieli.

Zależy  nam  na  współpracy  z  mieszkańcami  i  nauczycielami  z  tego  okresu.
Zapraszamy do tworzenia tej publikacji mieszkańców naszej gminy.
Telefon do biblioteki 43 677 44 43

                                                                                              

  Alicja Hans

W odpowiedzi na wprowadzenie tego obo-
wiązku, z inicjatywy władz samorządu gmi-
ny Buczek nieodpłatnie przekazano miesz-
kańcom 1000 szt. kamizelek odblaskowych, 

następnych 400 zostanie przekazanych 
za pośrednictwem radnych i sołtysów już 
w przyszłym tygodniu. Docelowo wójt gmi-
ny Bronisław Węglewski zamierza prze-
kazać minimum po 1 kamizelce na każde 
domostwo w gminie. Tak więc łącznie do 
mieszkańców trafi około 1600 kamizelek 
odblaskowych. 

Nadmienić należy, że gmina Buczek po-
dobną akcję nieodpłatnego rozpowszech-
niania kamizelek odblaskowych przeprowa-
dziła już dwa lata temu, gdy wspomnianego 
obowiązku jeszcze nie było. Do mieszkań-
ców trafiło wtedy ok. 300 kamizelek.<

I.R.

Pozyskiwane środki dotyczą wielu obsza-
rów, a w tym: infrastruktury drogowej (100% 

ŚROdKI UE: BUCZEK W CZOŁóWCE
W dzienniku „Rzeczpospolita” z 15 lipca br. ukazał się ranking samorządów 
przedstawiający kolejność gmin wiejskich w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Gmina Buczek znalazła się wśród setki najlepszych samorządów wiejskich 
w Polsce. W województwie łódzkim uplasowała się na 4 miejscu. 

dróg gminnych posiada nawierzchnię asfal-
tową), odnowy wsi (modernizacje strażnic 

i świetlic środowiskowych na terenie całej 
gminy), sportu (sale gimnastyczne z zaplecza-
mi), infrastruktury technicznej (kanalizacja), 
promocji (Wojewódzkie Święto Truskawki), 
kultury oraz zwiększenia dostępu do usługi in-
ternetu poprzez nieodpłatne dostarczenie zesta-
wów komputerowych wraz z internetem oso-
bom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.<
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Studenci do Kolumny zostali zaprosze-
ni dzięki staraniom Stowarzyszenia „Nasza 
Kolumna”, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Kolumnie, Instytutu Architek-
tury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz 
dzięki uprzejmości burmistrza Gabriela Szku-
dlarka. 

Oprócz nauki rysunku architektonicznego 
oraz wykonywania pomiarów i rysunków in-
wentaryzacyjnych istniejących obiektów jest 
jeszcze głębszy cel praktyk - uwrażliwienie 
przyszłych architektów na dorobek kulturo-
wy stworzony przez naszych poprzedników. 
Obiekty te na pierwszy rzut oka niekoniecznie 
są atrakcyjne, często są zaniedbane; ale to od 

inwencji i wrażliwości architektów może zale-
żeć wydobycie ich dotychczas ukrytego pięk-
na. 

Tegoroczna działalność rysunkowa przy-
szłych architektów może być wstępem do pod-
jęcia dalszych działań mających na celu ochro-
nę naszej bogatej i cennej spuścizny historycz-
nej, a także możliwości opracowania projektu 
rewitalizacji budynków. Inwentaryzacje wyko-
nane przez studentów służą rozpoznaniu stanu 
istniejącego obiektów, odkryciu i opisaniu ich 
ciekawej historii i będą mogły posłużyć dla 
opracowania ewentualnych projektów odno-
wienia, a tym samym uratowania chociażby 
części z nich. Potrzeba rewitalizacji historycz-

nych zespołów architektonicznych i układów 
urbanistycznych jest zapisana w Strategii Roz-
woju Województwa Łódzkiego; władze woje-
wództwa wiedzą o rysującej się dzięki naszym 
działaniom możliwości odnowienia Kolumny. 

W tym roku studenci są w trakcie opra-
cowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej 
czterech budynków. Mamy nadzieję, że prace 
studentów architektury będą kontynuowane 
w kolejnych latach, gdyż potrzeby są duże. Do 
dziś zachowało się jeszcze przynajmniej kil-
kadziesiąt „drewniaków” - ale z roku na rok 
ich niestety ubywa. Tym samym tracimy część 
niepowtarzalnej atmosfery Miasta-Lasu Ko-
lumny, która bierze się również z tego, że była 
ona zabudowana dużą ilością budynków drew-
nianych. Przykłady letnisk podwarszawskich 
pokazują, że działania rewitalizacyjne są moż-
liwe; nawet zaistniała tam moda na mieszka-
nie w odnowionych, historycznych budynkach 
z drewna. 

Myślę, że możliwe jest to i u nas; pierw-
szy i najtrudniejszy krok został zrobiony i na-
leży dalej kontynuować cenną inicjatywę spo-
łeczności lokalnej. W trakcie licznych rozmów 
z mieszkańcami wielu z nich miało nadzieję na 
renowację budynków w Kolumnie i było zado-
wolonych z faktu, że ktoś się losem tych ory-
ginalnych wartościowych budynków w końcu 
zainteresował.<

 Lesław Góral
Włodzimierz Kopka 

Praktyki studenckie 
w Kolumnie

Chcemy, aby kolejnym krokiem były nie tyl-
ko wymiany młodzieży, ale także osób dorosłych. 
Umożliwi to wielu mieszkańcom zobaczenie jak 
wyglądają i funkcjonują partnerskie ośrodki. 

Oczywistym jest, że tego typu przedsię-
wzięcie obarczone jest kosztami i nie każdy 
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Wizyta delegacji z Niemiec
będzie mógł sobie pozwolić na taki wyjazd. 
Aby znieść te ograniczenia gminy będą szu-
kały możliwości pozyskania dofinansowa-
nia, np. przez Fundację Polsko-Niemieckie 
Pojednanie. Ponadto istnieje duża szansa na 
umocnienie kontaktów gospodarczych po-

przez współudział rodzimych firm i marek 
na Jarmarku Łaskim oraz podczas jego od-
powiedniku w Niemczech. Także bractwa 
kurkowe wyrażają chęć zacieśnienia partner-
stwa.<

Michał Janiszewski

W połowie lipca oraz w końcu września na terenie Kolumny odbyły się praktyki 
dla studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. 
W terenie pracowało prawie czterdziestu studentów z tej uczelni przez dwa 
tygodnie lipca i dwa tygodnie września. Połowa z nich, pod kierunkiem prof. Marka 
Pabicha, odbyła plener rysunkowy. druga połowa, pod kierunkiem dr inż. arch. 
Włodzimierza Witkowskiego i mgr inż. arch. Wojciecha Pardały, wykonywała 
pomiary inwentaryzacyjne oryginalnych „drewniaków” - przedwojennych 
budynków letniskowych, z których znana jest nasza miejscowość. 



Łaski rynek najlepiej zrewitalizowany
w polsce

ZDOBYLIŚMY 
I  NAGRODĘ

w konkursie

 Towarzystwa Urbanistów Polskich
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Szanowni Państwo,
postanowiliśmy niejako na gorąco podzielić się z Państwem tą radosną nowiną o wyjątkowym wyróżnieniu, jakie spotkało nasze miasto.

Na dzień 21 października otrzymałem zaproszenie na spotkanie z Panem Bronisławem Komorowskim - Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie tego 
spotkania ogłoszono rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Rze-
czywistość przerosła wszelkie oczekiwania. Oto bowiem pierwszą nagrodę w kategorii „Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna” otrzymał  Plac 11 Listopada 
w Łasku. Jak miło było usłyszeć w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezydenta to słowo dobitnie wypowiedziane przez panią prowadzącą uroczystość – ŁASK.

Doceniono rewitalizację naszego rynku za „konsekwentne działania zmierzające do przywrócenia znaczenia placu w strukturze przestrzennej miasta. Wpro-
wadzone współczesne formy architektoniczne i nowoczesne rozwiązania materiałowe podkreślają zróżnicowane możliwości aranżacji przestrzennej nowych funk-
cji wprowadzonych w historyczną przestrzeń placu”.

I tego dnia, i następnego najczęściej zadawanym mi pytaniem było, co czuję.
Drodzy Państwo, czuję ogromną radość, satysfakcję, zadowolenie, że spotkało mieszkańców Łasku tak ogromne wyróżnienie i prestiż. Czułem się zaszczycony, 

że Prezydent naszej Ojczyzny wręczył mi dyplomy oraz pamiątkową, piękną, odlaną ze szlachetnego metalu, ufundowaną przez głowę państwa tablicę. Niewiele 
miast w Polsce takim wyróżnieniem może się poszczycić. Otrzymana nagroda potwierdza, że wybraliśmy właściwy kierunek pracy łaskiego samorządu.

Przyjdzie czas na podziękowania. Dziś ograniczę się tylko do podziękowania Panu Witoldowi Stępniowi - Marszałkowi Województwa Łódzkiego i całemu 
Zarządowi Województwa za przyznane 85 % dofinansowanie nagrodzonego zadania oraz Panu Robertowi Bartosikowi - Przewodniczącemu Rady Miejskiej za 
udzielanie mi zawsze w trudnych chwilach, związanych z rewitalizacją Placu 11 Listopada, wsparcia.

Gorąco  pozdrawiam pozostając w nadziei, że zaufania Państwa nie zawiodłem.
22 października 2014 Gabriel Szkudlarek
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Za przemianą Placu 11 Listopada w Łasku 
stoją wielopłaszczyznowe i konsekwentnie re-
alizowane działania. Pierwszą czynnością było 
przejęcie placu przez miasto. Wcześniej był on 
obszarem zarządzanym przez powiat łaski. Ko-
lejne działania zmierzające do uporządkowania 
terenu łaskiego rynku (Plac 11 Listopada) pod-
jęte zostały w 2008 roku, kiedy to ogłoszony zo-
stał konkurs na opracowanie koncepcji Pomnika 
Niepodległości w Łasku. Rezultatem przepro-
wadzonego konkursu było odsłonięcie w dniu 
11 listopada 2009 r. nowego pomnika poświę-
conego walczącym o wolność ojczyzny, dłuta 
łódzkiego rzeźbiarza Zbigniewa Dudka. Z kolei 
wiosną 2010 roku ogłoszono konkurs dla stu-
dentów architektury Politechniki Łódzkiej na 
koncepcję nowego zagospodarowania Placu 11 
Listopada. Celem było nowoczesne urządzenie 
przestrzeni publicznej z wyeksponowaniem po-
mnika. I miejsce zajęła praca Karoliny Owcza-
rek i Alicji Olejniczak.

W 2011 r. ogłoszono w Urzędzie Marszał-
kowskim w Łodzi konkurs w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na rewitalizację 
obszarów miejskich, do którego gmina Łask 
przystąpiła z projektem pn. „Rewitalizacja Pla-
cu 11 Listopada w Łasku”, w ramach którego 
przedstawiła m.in. projekt techniczny wykona-
ny przez Pracownię Projektową ToGa z Ło-
dzi na podstawie ww. koncepcji. Pomysł gminy 
Łask został doceniony i projekt otrzymał dofi-
nansowanie ze środków unijnych do wysoko-
ści 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 
(w dniu 28.10.2011 r. burmistrz Łasku podpi-
sał umowę z marszałkiem województwa łódz-
kiego). Po rozstrzygnięciu przetargów zreali-
zowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zostali wyłonieni wyko-

nawcy robót budowlanych obejmujących z jed-
nej strony prace związane z rewitalizacją same-
go placu (Müsing Sp. z o.o., wartość umowy: 
6.386.763,92 zł), a z drugiej prace zmierzające 
do przywrócenia dawnej świetności zabytkowej 
kamienicy położonej przy Placu 11 Listopada 7, 
w której powstać miało Muzeum Historii Łasku 
wraz z punktem informacji turystycznej. Przed-
stawicielom gminy Łask, działającym na wnio-
sek mieszkańców Placu 11 Listopada, udało się 
również namówić gazownię do budowy gazo-
ciągu wokół placu, co przynajmniej częściowo 
miało wyeliminować smog powstający w tym 
miejscu zimową porą. 

Idea przebudowy placu i jego bezpośred-
niego otoczenia została oparta na połączeniu 
małomiasteczkowego układu urbanistycznego 
ze współczesną formą i rozwiązaniami archi-
tektoniczno-materiałowymi. Postanowiono 
posłużyć się nowoczesną formą architekto-
niczną obiektów małej architektury (ławki, la-
tarnie itp.) i różnorodnym programem zieleni 
oraz kontrastem wprowadzając prostopadły 
układ ciemnych linii na jasnej posadzce. Pod-
stawą założenia urbanistycznego jest Pomnik 
Niepodległości, którego rangę szczególnie 
podkreślono. Został stworzony nowy wize-
runek tego ważnego dla Łasku miejsca, dzię-
ki któremu z łatwością można wprowadzać 
na plac różne funkcje od czysto rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, poprzez komercyjno – han-
dlową do reprezentacyjnej. Czytelne zdefinio-
wanie przestrzeni pozwala na łatwe i sprawne 
jej aranżowanie dla aktualnych potrzeb, tym 
samym pozwala, by miejsce to tętniło życiem. 
Dzięki temu plac może stać się przestrzenią 
dostosowaną do potrzeb mieszkańców, z którą 
będą się oni identyfikować. Obecnie plac swo-

ją formą ma zachęcać mieszkańców do prze-
bywania w najstarszej części miasta. W tym 
celu planuje się organizować coroczny Festi-
wal Róż, okolicznościowe kiermasze z ogród-
kami gastronomicznymi, jak również obchody 
świąt państwowych.

Efektem zrealizowanej inwestycji jest nowa 
infrastruktura podziemna składająca się z wodo-
ciągu w pierzei wschodniej, nowej kanalizacji 
sanitarnej po stronie wschodniej i północnej, 
kanalizacji deszczowej wokół całego placu; 
nowoczesne oświetlenie uliczne, nawierzchnia 
z granitu i bazaltu ozdobiona ledowymi światła-
mi i tryskającą pierwszą od wielu lat w Łasku 
fontanną; wymiana roślinności; odnowiona ka-
mienica stanowiąca przyszłą siedzibę Muzeum 
Historii Łasku i punktu informacji turystycz-
nej. To wszystko dało efekt nowoczesnej i nie-
powtarzalnej aranżacji przestrzeni publicznej. 
Centrum starej części Łasku otrzymało drugą 
szansę i ma w sobie ogromny potencjał, który 
może zostać wykorzystany z korzyścią dla lo-
kalnej społeczności. 

Łask zyskał funkcjonalny i elegancki plac 
pasujący do spokojnego charakteru całego mia-
sta. Nowa infrastruktura, to także szansa dla 
rozwoju nowych działalności gospodarczych. 
Mieszkańcy znajdą na nim miejsce na chwilę 
relaksu i odpoczynku. Na płycie głównej zo-
stał zapewniony bezpłatny dostęp do interne-
tu Wi-Fi. Prawdziwe piękno zdradza dopiero 
po zapadnięciu zmroku, kiedy spektakl świateł 
i wody komponuje prawdziwą estetyczną ucztę 
dla oczu. Nowy Plac 11 Listopada nie legity-
muje się wyłącznie aspektem rekreacyjnym. 
To także miejsce wielu wydarzeń kulturalnych 
i uroczystości państwowych. Miejsce z którego 
łaskowianie są dziś dumni. 
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W dniach 12-15 września br. Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejo-
wicach realizował projekt pn. Międzynarodowy Festiwal Folklorystycz-
ny Krajów Środkowej Europy. Środki na ten cel pozyskano z Łódzkiego 
domu Kultury w ramach grantów na 2014 r. działanie I Wydarzenia arty-
styczne: festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy. 

Na tegoroczne zmagania folklorystyczne do Sędziejowic przybyły 
zespoły z Litwy, Słowacji i Węgier. Zaprezentowały się również zespoły 
z Polski: Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” ze Rzgowa i Zespół Pie-
śni i Tańca „Bałdrzychowianie” z Bałdrzychowa koło Poddębic, zespo-
ły działające przy GOK w Sędziejowicach: Zespół Pieśni i Tańca „Mali 
Sędziejowiczanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” oraz 
Zespół Ludowy „Dzieci z Doliny Grabi” działający przy Zespole Szkół 
w Marzeninie. Kulminacyjne prezentacje odbyły się 14 września w Ma-
rzeninie podczas dożynek, jednak zespoły zagraniczne dodatkowo miały 
możliwość koncertowania w Poddębicach i Zapolicach.

Spotkania festiwalowe przyniosły nowe doświadczenia i przyjaźnie, 
co będzie w przyszłości podstawą do wzajemnej współpracy i wymiany 
kulturalnej, przyczyni się do promocji polskiej kultury ludowej i zespołów 
działających w Gminie Sędziejowice jak i w województwie łódzkim.<

G. Brożyński

Międzynarodowe
święto folkloru 

14 października
Dzień Edukacji Narodowej

„Najcenniejszym i najtrwalszym
podarunkiem jaki można dać dziecku

- jest wykształcenie”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu  
słowa uznania za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu  
umysłów i serc naszych dzieci i młodzieży.

Dziękując Państwu za zaangażowanie w pracę oświa-
tową życzymy dużo satysfakcji z pracy, a edukacja i efekty  
wychowawcze niech sprawiają samą przyjemność i nigdy nie 
będą przyczyną przykrości.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji  
i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności,  
zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej oraz  
wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodze-
nia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Kotarski Wójt Gminy Sędziejowice

oraz radni Rady Gminy Sędziejowice

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

„Najcenniejszym i najtrwalszym
Podarunkiem jaki można dać dziecku
- jest wykształcenie”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu słowa 
uznania za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów i serc 
naszych dzieci i młodzieży.

Dziękując Państwu, za zaangażowanie w pracę oświatową 
życzymy dużo satysfakcji z pracy, a edukacja i efekty wychowawcze 
niech sprawiają samą przyjemność i nigdy nie będą przyczyną 
przykrości.

Z okazji Święta Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim 
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, 
życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy 
zawodowej oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności 
i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Kotarski Wójt Gminy Sędziejowice
oraz radni Rady Gminy Sędziejowice

Umowę podpisano 6 sierpnia 2014 r. z terminem realizacji do końca 
października tego roku.

W ramach robót wykonano wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitu-
micznej warstwą ścieralną z mieszanki mineralno - bitumicznej, chodniki, 
wjazdy oraz place postojowe z kostki betonowej, udrożniono rowy przy-
drożne i umocniono pobocza. Ustawiono także oznakowania pionowe 
oraz pomalowano pasy i znaki na jezdni.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój, w kwocie: 381.259,00 zł oraz z budżetu województwa łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, w kwocie: 
87.110 zł. Ponadto w ramach porozumienia gmina Zapolice przekazała na 
budowę drogi kwotę 10.000 zł.
2. Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości dobra na odcinku 
1260 m.

W przetargu złożono 3 oferty. Wybrano ofertę firmy Skanska S.A. 
z Warszawy, której cena wynosiła 236.886,41 zł brutto. 

INwEStYcJE W GMINIE 
SęDZIEJOWICE
1. Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin, o długości 
2624 m. Spośród 6 złożonych ofert wybrano propozycję firmy Skanska S.A. z Warszawy, która 
zaoferowała najniższą kwotę 745.184,41 zł brutto.

Droga Marzenin - Wrzesiny w budowie Budynek ŚDS po remoncie Siłownia i plac zabaw

Zakres robót obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy 
ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, oczyszczenie szczotkami me-
chanicznymi istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emul-
sją asfaltową kationową, wyrównanie lokalnych nierówności i spadków po-
przecznych betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu as-
faltowego. Prace zakończono do końca września. Gminna Jednostka Usług 
Komunalnych dokonała naprawy poboczy na tej drodze.
3. Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach za kwotę brutto 
276.869,21 zł. 

Zadanie zrealizowano w okresie lipca i sierpnia 2014 r. W ramach za-
dania wykonano: przebudowę istniejącego zaplecza sanitarnego na parte-
rze i I piętrze budynku z dostosowaniem do wymogów warunków tech-
nicznych, obowiązujących normatywów oraz zaleceń Sanepidu, przebudo-
wę i adaptację znajdujących się w piwnicy harcówki i magazynku z prze-
znaczeniem na sanitariaty oraz wyremontowano dwa inne pomieszczenia 
pomocnicze. 14
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WRZESIEń 1939 r. 
W gMINIE SędZIEjOWICE

oczami młodzieży

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędzie-
jowicach wzięła udział w Programie Bi-
blioteki Narodowej „Zakup nowości wy-
dawniczych dla bibliotek” - Priorytet 1 
oraz „Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek zgodnie z potrzebami partner-
skich bibliotek szkolnych” - Priorytet 2”. 
Jest on elementem Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. 

W wyniku złożonych wniosków bibliote-
ka otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinan-
sowanie na zakup książek dla czytelników na 
łączną kwotę 17.100 zł. Nowości książkowe 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych już zostały 
zakupione. Obecnie są w trakcie opracowy-
wania i wprowadzania do katalogu. W naj-
bliższym czasie planuje się uruchomienie na 
stronie katalog on-line z możliwością rezer-
wacji nowych pozycji, wprowadzonych już do 
systemu Mak+. Wszystkich zainteresowanych 
biblioteka serdecznie zaprasza.<

B. Magdziak

W związku z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej cała gmina 
Sędziejowice oddawała hołd poległym w 1939 r. bohaterom, 
spoczywającym w mogile na cmentarzu parafialnym w Grabnie.

Od stycznia do końca czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sędziejowicach realizowała Program Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności Równać Szanse, administrowany przez Polską Fundację dzieci 
i Młodzieży. Projekt nosił nazwę „Sielsko, swojsko, narodowo… partner-
sko!” Młodzież postanowiła kontynuować rozpoczęte wcześniej działania 
w konkursie RS „działajmy Razem”. W wyniku pozytywnego rozpatrze-
nia wniosku o dofinansowanie naszych działań, sędziejowicka książnica 
zaprosiła do współpracy Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczku.

Dzięki pozyskanym środkom, przez dwa miesiące młodzi ludzie regular-
nie uczestniczyli w zajęciach, prowadzonych przez instruktorów, które odby-
wały się w Siedlcach, Sędziejowicach i Buczku. Młodzież miała możliwość 
wzajemnego poznania się bezpośrednio, jak i dzięki nowoczesnym technolo-
giom informacyjnym, prezentowanym podczas wideokonferencji, prowadzo-
nych między dwiema bibliotekami. Jednocześnie stworzyliśmy uczestnikom 
projektu okazję, aby poznali historię i zabytki obu miejscowości. 

Ponadto biblioteka w Sędziejowicach, w ramach projektu „Działajmy 
Razem”, zaprosiła do działania Bibliotekę Publiczną w Łasku - partnera, na 
którego zawsze można liczyć. Najmłodsi czytelnicy z łaskiej książnicy wraz 
z uczniami buczkowskiego i sędziejowickiego gimnazjum przemierzyli pie-
szo całą trasę questu dla wytrwałych, opracowanego przez bibliotekę w Sę-
dziejowicach, zapoznali się z pamiątkowym folderem „Śladami II wojny 

Realizacja zadania wydatnie przyczyniła się 
do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych 
szkoły.
4. Remont siedziby Środowiskowego domu 
Samopomocy w Sędziejowicach.

Koszt remontu wraz z pracami dodatkowymi 
wyniósł 124.265,00 zł i w całości został sfinanso-
wany ze środków dotacji z rezerwy celowej bu-
dżetu województwa łódzkiego. Prace zrealizowa-
no od sierpnia do połowy września br.

Zakres robót obejmował docieplenie dachu 
płytami styropianowymi, pokrycie dachu dwoma 
warstwami papy termozgrzewalnej, naprawy mu-
rarskie i malarskie kominów oraz ogniomurów 
budynku, montaż nowego orynnowania i rur spu-
stowych, odtworzenie istniejącej instalacji od-
gromowej, montaż nowych okien trójszybowych 
oraz nowych grzejników płytowych, zainstalo-
wanych zamiast wyeksploatowanych grzejników 
faviera. W ramach prac dodatkowych wykonano 
malowanie pomieszczeń.

Wykonane prace remontowe przyczyniły 
się do istotnego zmniejszenia kosztów ogrzewa-
nia, poprawy komfortu użytkowania ŚDS przez 
uczestników i pracowników oraz poprawy stan-
dardu usług i estetyki obiektu.
5. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw 
w Sędziejowicach została zrealizowana za kwo-
tę 54.603,35 zł na placu gminnym w sąsiedztwie 
budynku GOK w Sędziejowicach. Gmina złożyła 
wniosek do LGD „Dolina Rzeki Grabi” o dofi-
nansowanie projektu w wysokości ok. 25 tys. zł 
ze środków PROW.

światowej przez Grabno, Zamość, Siedlce”. Duża grupa młodych z biblio-
tekarkami złożyła hołd poległym spoczywającym na cmentarzach w Grabnie 
i Zamościu, odkryła aż 5 schronów bojowych z czasów II wojny światowej 
i szczęśliwie dotarła do celu wędrówki. W sali OSP w Siedlcach na zmęczo-
nych wędrowców czekał poczęstunek, sfinansowany przez PAFW - Program 
Równać Szanse.

Młodzież brała również udział w obchodach 75. rocznicy tra-
gicznego Września w Grabnie, gdzie staraniem wójta gminy Jerzego  
Kotarskiego odrestaurowano mogiłę bohaterów. W ramach zakończenia pro-
jektu, Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach wydała ulotkę infor-
macyjną, w całości sfinansowaną przez PAFW, w której są zawarte pamiątko-
we materiały oraz wspomnienia z obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej w gminie Sędziejowice, zarejestrowane oczami młodzieży, biorą-
cej udział w programie. 

Autorem i koordynatorem projektu była Beata Magdziak (dyrektor GBP 
Sędziejowice), opiekunem grupy młodzieży z Buczku - Alicja Hans (dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku), a opiekunem siedleckiej grupy - 
Dorota Burzyńska.< Beata Magdziak

W ramach projektu zamontowano 7 urządzeń 
dla dorosłych do wykonywania ćwiczeń fizycz-
nych na wolnym powietrzu, urządzono i ogro-
dzono plac zabaw dla dzieci oraz dokonano na-
sadzeń krzewów ozdobnych. Lokalizacja siłowni 
w pobliżu placu zabaw gwarantuje aktywny wy-
poczynek zarówno dorosłych jak i dzieci. Projekt 
przyczynia się do aktywizacji społecznej i inte-
gracji mieszkańców w każdym wieku, a także 
wpisuje się w zadania gminnego programu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych na 2014 rok poprzez realizację zajęć spor-
towych służących zagospodarowania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży oraz ich rodziców jako 
alternatywa wobec używek.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 
2014 r. realizowane są także następujące zadania:
- opracowano dokumentację na przebudowę sieci 
wodociągowej w Sędziejowicach, na przebudo-
wę drogi gminnej na odcinku Sędziejowice - Ko-
zuby, na przebudowę drogi gminnej w Kamost-
ku, na przebudowę strażnicy OSP Sobiepany,
- w trakcie opracowania znajduje się projekt na 
przebudowę świetlicy wiejskiej w Grabicy oraz 
dokumentacja na modernizację oświetlenia ulicz-
nego w Grabnie i Siedlcach,
- budowa kanalizacji burzowej w m. Sobiepany,
- remont drogi gminnej w m. Grabica,
- dofinansowano zakupy inwestycyjne związane 
z wyposażeniem w jednostkach OSP Kamostek 
(zakup pieca c.o. i pompy), OSP Pruszków (za-
kup pieca c.o.), OSP Sędziejowice (zakup sprzętu 
hydraulicznego), OSP Marzenin (zakup sprzętu),

- przekazano dotację dla KPP w Łasku na 
zakup samochodu (6.500 zł) oraz dla KP 
PSP w Łasku na zakup sprzętu pożarniczego 
(10.000 zł).<

d. Matuszkiewicz
Zdjęcia: M. Kidawski

Nowości sfinansowane przez 
Bibliotekę Narodową

 już w naszej książnicy! 

Inwestycje w gminie Sędziejowice
13
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Konkurs był skierowany do tych szkół i ich 
zespołów z województwa łódzkiego, które nie 
otrzymały wsparcia finansowego na utworzenie 
ekopracowni w poprzednich edycjach konkursu. 
Spośród 403 złożonych wniosków Zarząd Fun-
duszu, po zwiększeniu pierwotnie zaplanowa-
nej puli środków, przyznał dofinansowanie dla 
236 najlepszych projektów. Ich poprawność pod 
względem merytorycznym oceniało Kolegium 
Konkursowe. Zwracano także uwagę na innowa-
cyjność i kreatywność składanych wniosków. 

Laureatem Konkursu Moja wymarzona pra-
cownia została również Szkoła Podstawowa nr 
4, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Kolumnie. Dotacja przyznana SP nr 4 wy-
niosła 37.225 zł. Na realizację projektu przezna-
czono jednak 42.225 zł. Różnicę tę, tj. 5.000 zł, 
stanowiącą wkład własny placówki (nie mógł być 
niższy niż 5% kwoty, o którą występuje jednost-
ka), pokryto ze środków Rady Rodziców ZSO 
w Kolumnie.

Ten sukces nie byłby jednak możliwy bez 
zaangażowania Haliny Wawrzyniak-Lichej, dy-
rektor ZSO w Kolumnie. Przedstawiony przez 
p. dyrektor pomysł, dotyczący realizacji zada-
nia Pracownia ekobadacza - „Jaki piękny jest 
świat”, uzyskał bardzo wysoką ocenę i uplasował 
się na 12 miejscu zestawienia pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków o dotację złożoną w ramach 
konkursu. 

Swój wkład w końcowy wynik miały także 
Monika Roszuk-Brząkała, Katarzyna Mielczarek 
oraz Maria Witczak - nauczycielki przyrody oraz 
biologii, które przygotowały program edukacji 

ekologicznej pn. Bądź na czasie - zostań ekoba-
daczem, kalendarz ekologiczny oraz wykaz pla-
nowanych zajęć w okresie objętym sprawozda-
niem z przeprowadzonych działań.

Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu roz-
poczęły się wytężone prace nad dostosowaniem 
wskazanej w projekcie sali (nr 109, znajdująca 
się na pierwszym piętrze) pod pracownię ekoba-
dacza. Trwały one aż do początku października, 
tym samym powracający po wakacjach do szkoły 
uczniowie stali się naocznymi świadkami meta-
morfozy, jaką przechodziła doskonale znana im 
z poprzednich lat sala lekcyjna. 

Odnowiona i wyposażona w profesjonalny 
sprzęt ekopracownia robi duże wrażenie. Dwie 
ściany, tj. na końcu pracowni i nad tablicą, zdobią 
wielkoformatowe fototapety. Wpasowują się one 
znakomicie w kolorystykę sali, gdzie zdecydo-
wanie dominują różne odcienie koloru zielonego.

Wzdłuż ściany z fototapetą umieszczono 
prostokątne biurka przeznaczone do prowadzenia 
badań: mikroskopowania, przygotowania prepa-
ratów oraz doświadczeń chemicznych.

W sali pojawiło się także duże biurko poka-
zowe z przeznaczeniem na demonstrację mode-
li oraz eksperymentów wykonywanych przez 
uczniów lub nauczyciela. 

Stanowisko nauczycielskie wyposażono 
w laptop połączony z tablicą interaktywną i rzut-
nikiem multimedialnym, co pozwoli na wykorzy-
stanie nowoczesnych programów multimedial-
nych z przyrody, edukacji ekologicznej oraz gier 
edukacyjnych. Ponadto umożliwi prowadzącym 
uatrakcyjnienie lekcji poprzez prezentacje cieka-
wych filmów, zdjęć, schematów itp. 

Słoneczna jesień sprzyja szkolnym 
wycieczkom. 3 października br. klasa 
VI b wraz z wychowawczynią dorotą 
Janiszewską wybrała się na rowerowy rajd. 
Celem wyprawy było dotarcie na jeden 
z największych cmentarzy wojennych okresu 
I wojny światowej na ziemiach polskich 
w pobliżu miejscowości Wymysłów Piaski.

W najbliższych tygodniach będziemy ob-
chodzić 100. rocznicę bitwy o Łódź, w której 
zacięte walki toczyły oddziały wojsk niemiec-
kich i rosyjskich. Duża część poległych żołnie-
rzy w starciach z  listopada i grudnia 1914 roku 
została pochowana właśnie na wspomnianym 
cmentarzu. Upływ wieku sprawił, że kwatery 
wojenne robią wrażenie opuszczonych i zapo-
mnianych przez ludzi, miejscami zauważalne 
są ślady dewastacji. Zmienił się układ dróg, po-
bliskie osady w ostatnich dekadach wyludniły 
się a następne pokolenia mają prawo przywią-

otwarto ekopracownię w Kolumnie
26 czerwca br. rozstrzygnięto kolejną edycję - ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - konkursu na dotację z dziedziny 
edukacji ekologicznej pn. Moja wymarzona ekopracownia. 

W pracowni uczniowie będą przygotowywać 
wystawy dotyczące zagrożeń, na jakie narażony 
jest we współczesnym świecie człowiek oraz ota-
czająca go przyroda. W tego typu ekspozycjach 
z pewnością pomocny okaże się, stanowiący wy-
posażenie pracowni, model szkieletu ludzkiego.

Nowa ekopracowania będzie wykorzysty-
wana nie tylko do celów edukacji ekologicz-
nej. Będą się w niej odbywać zajęcia techniczne 
i plastyczne z wykorzystaniem tablicy interak-
tywnej, a także pozalekcyjne koła zaintereso-
wań, w tym również koło przyrodnicze. Stanie 
się ona ponadto miejscem spotkań samorządu 
szkolnego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzi-
ców oraz współpracujących ze szkołą stowarzy-
szeń, tj. Klubu Amazonek - ogniskującego swo-
je zainteresowania głównie wokół zagadnień 
prozdrowotnych - i Stowarzyszenia Nasza Ko-
lumna, organizującego w ostatnim czasie spo-
tkania dotyczące budowy sieci gazociągowej 
w Kolumnie. 

Uroczyste otwarcie nowej ekopracowni na-
stąpiło 4 października 2014 roku. Wśród za-
proszonych gości obecni byli Zbigniew Stasiak 
- z-ca prezesa Zarządu WFOŚiGW, Renata Dy-
czak - z-ca kierownika Zespołu OA, Beata Miel-
czarek - sekretarz gminy Łask, Grzegorz Rosiak 
- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców ZSO w Ko-
lumnie.< M.A.

Spotkanie z historią
zywać więcej dbałości do miejsc martyrologii 
z czasów II wojny światowej. 

Miejsce jest rzadko odwiedzane. Więk-
szość uczniów i ich rodzin nie zna tego punktu 
na mapie naszego rejonu. Wycieczka była więc 
dobrym rozwiązaniem na zapoznanie szkolnej 
społeczności z tą ciekawą kartą historii. Ucznio-
wie wykonali kilka zadań, m.in. odczytali część 
inskrypcji nagrobnych. Natrafili na kilka mogił, 
gdzie spoczywają żołnierze o polsko brzmiących 
nazwiskach, np. Franciszek Bukowski. Polskie 
nazwiska pojawiły się zarówno wśród części ro-
syjskiej cmentarza i niemieckiej. Stąd wniosek, 
jaki pojawił się w kartach pracy szóstoklasistów: 
działania I wojny światowej obracały się często 
w bratobójczą walkę wśród Polaków. Końcowy 
akcent wycieczki to wspólne ognisko 

Był to doskonały moment na podzielenie się 
refleksjami i podsumowanie wycieczki.<
      d.J.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Ko-
pernika w Łasku miała zaszczyt zorganizo-
wać wojewódzki dzień Edukacji Narodo-
wej. 21 bm. patio pięknie wyremontowanej 
placówki wypełniło się licznie przybyłym 
gronem pedagogicznym oraz gośćmi. Swoją 
obecnością zaszczycili: marszałek wojewódz-
twa łódzkiego Witold Stępień, wicewojewoda 
łódzki Paweł Bejda, łódzki kurator oświaty 
Jan Kamiński, zastępca burmistrza Janina 
Kosman oraz starosta łaski Cezary Gabryją-
czyk. Prowadzącymi uroczystość były Kata-
rzyna Białkowska – nauczyciel SP nr 5 oraz 
Jadwiga Kurkowska – naczelnik Wydziału 
Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecz-
nych w Urzędzie Miejskim w Łasku. 

Podczas przemówień nie zabrakło gorących 
życzeń i słów uznania dla wszystkich nauczy-
cieli. Podkreślono ich trud, pasję i ogromne za-
angażowanie. Życzono przede wszystkim wie-
le zdrowia, niesłabnącej energii i optymizmu. 
Wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Medale za 
Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji 
Narodowej, a także nagrody łódzkiego kuratora 
oświaty oraz burmistrza Łasku.< 

Michał Janiszewski

UznanIe 
dla nauczycieli
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Tego dnia szkolna sala gimnastyczna wypełniła się elegancko ubra-
nymi maluchami, które wraz z rodzicami i dziadkami z niecierpliwością 
wyczekiwały rozpoczęcia uroczystości. W tak ważnej chwili nie mogło 
oczywiście zabraknąć gości. Swoją obecnością zaszczycili m.in. skarb-
nik gminy Łask Anna Głowińska, mjr Marek Madej, płk Piotr Drozd, 
mł. chor. Wiktor Bezulski, komendant WKU - ppłk Jacek Siurdyban ks. 
Krzysztof Jałowiecki, radni Rady Miejskiej w Łasku: Józef Rychlik oraz 
Grzegorz Groblewski, sołtys Wiewiórczyna Jan Wartalski, prezes OSP 
Wiewiórczyn Marcin Sobczak. Nie zabrakło też rodziców, a także prze-
wodniczącego rady rodziców Szymona Łubicza. 

Na zgromadzonych ogromne wrażenie zrobiło przepiękne odśpiewa-
nie przez uczniów hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrek-

UcznIowIe 
z WieWiórczyna 
uczcili swojego patrona
W dniu 1 października br. uczniowie szkoły podstawowej 
w Wiewiórczynie uczcili pamięć swojego patrona, czyli Wojska 
Polskiego. Choć święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia, to trwają wtedy wakacje 
i dzieci nie mają szansy pielęgnować tej pięknej tradycji. 

W ostatnią niedzielę września (28) od-
był się festyn „Pożegnanie Lata z Klubem  
Merkury”. Głównym organizatorem łaskiej 
imprezy było Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu Merkury, które dzięki finansom uzy-
skanym z gminy Łask oraz przy wsparciu 
innych podmiotów, mogło zorganizować tak  
wspaniałe przedsięwzięcie. 

Głównym założeniem organizatorów była 
promocja trzeźwego stylu życia, integracja lokal-
nego społeczeństwa z ruchem abstynenckim oraz 
umocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólną 
zabawę. Podczas imprezy dzieci nieodpłatnie 
mogły korzystać z wielu atrakcji, m.in. z dmu-

Zwieńczeniem wszystkich zajęć było 
przedstawienie teatralne „Ptasie promocje” 
(inspirowane „Ptasim radiem” Juliana Tuwi-
ma), według scenariusza łaskiej bibliotekar-
ki - Anny Sobczak. Kostiumy ptasich postaci, 
rekwizyty oraz scenografię przygotowali sami 
uczniowie, głównie z materiałów ekologicz-
nych. Spektakl ów odbył się na scenie Łaskie-

tor szkoły Mirosława Olszewska. Przypomniała o istocie pielęgnowania 
wartości patriotycznych i niezwykłej symbolice słów „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”, które tak silnie zakorzeniły się w naszej tożsamości i tradycji.

W imieniu burmistrza Gabriela Szkudlarka oraz radnych Rady Miej-
skiej w Łasku list wraz z życzeniami odczytała skarbnik gminy Anna Gło-
wińska. Podczas uroczystości wiele powiedziano o powstaniu warszaw-
skim. Aby uczcić pamięć walczących o niepodległą ojczyznę, uczniowie 
zaprezentowali przedstawienie przygotowane na podstawie dzieła Mirona 
Białoszewskiego „Pamiętniki z powstania warszawskiego”.

 Zwieńczeniem obchodów było rozdanie nagród w konkursie pla-
stycznym. Prace małych artystów można było podziwiać na ścianach 
sali gimnastycznej.< Michał Janiszewski

chanych zjeżdżalni, karuzeli, strzelnicy, basenu 
z kulkami, przejazdu bryczką lub w siodle. Ła-
ski Dom Kultury zorganizował liczne konkur-
sy i zabawy dla młodszych i starszych, a dzięki 
współpracy z Państwową i Ochotniczą Strażą Po-
żarną dzieciaki mogły obejrzeć sprzęt strażacki, 
wejść do wozu, a także wziąć udział w zawodach 
strażackich. Centrum Sportu i Rekreacji w Ła-
sku zorganizowało liczne konkursy sportowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie do wygrania 
były atrakcyjne nagrody. 

Dzięki Komendzie Powiatowej Policji 
w Łasku uczestnicy festynu mogli uzyskać od-
powiedzi na nurtujące pytania dotyczące bez-
pieczeństwa, a najmłodsi mogli się poczuć jak 

prawdziwi stróże prawa, siedząc za kierownicą 
wozu policyjnego. 

Oprócz konkursów i zabaw można było 
posłuchać jak śpiewa Julia Wojtaszek, obejrzeć 
pokaz karate oraz strongmanów, a dzięki Klu-
bowi Urban Mouse można było pomalować so-
bie buzie i zobaczyć jak powstaje prawdziwe 
graffiti.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merku-
ry chciałoby serdecznie podziękować wszystkim 
instytucjom zaangażowanym w pomoc przy or-
ganizacji festynu. Szczególne podziękowania na-
leżą się jednak członkom stowarzyszenia za trud 
i poświęcenie, z jakim wykonują swoja pracę.< 

Włodzimierz Jurowski

Zakończenie „Kolorowej Lokomotywy”
Od maja br. Biblioteka Publiczna w Łasku (filia dla dzieci) wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 bierze udział w przedsięwzięciu, 
pn. „Kolorowa Lokomotywa” - projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Spotkania organizowane przez 
Łódzki dom Kultury objęły zajęcia w Centralnym Muzeum Włókiennictwa oraz domu Papiernika w Łodzi, w Politechnice Łódzkiej 
(Instytut Architektury i Urbanistyki), a także w Łódzkim domu Kultury. Warsztaty artystyczne, w których wzięli udział młodzi 
łaskowianie, miały dość wszechstronny charakter, bowiem zajęcia zaznajamiały: z procesem produkcji papieru, filcowaniem na 
mokro, projektowaniem kostiumów, gospodarowaniem przestrzenią sceniczną oraz ćwiczeniami stricte aktorskimi. 

go Domu Kultury i został zarejestrowany na 
płycie DVD po to, by łódzcy jurorzy mogli 
ocenić - i miejmy nadzieję - również nagro-
dzić grę aktorską, dekorację i kostiumy mło-
dych łaskowian. 

W tym miejscu pragniemy podziękować: 
pani dyrektor Łaskiego Domu Kultury - Elż-
biecie Wojtackiej-Ślęzak za możliwość wy-

stąpienia na deskach ŁDK; nauczycielkom ze 
SP nr 1 w Łasku - Celinie Cymerman i Kata-
rzynie Stępień - za pomoc w przygotowaniu 
kostiumów i scenografii; Krzysztofowi Tylu-
siowi - za obsługę techniczną, oraz Agnieszce 
Przybyłek za pomoc w ostatecznej realizacji 
przedstawienia.<
Anna Sobczak, Agnieszka Bartoszczyk

Pożegnanie Lata z Klubem merKury
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Internauci towarzyszyli bocianiej rodzinie 
w pięknych jak i smutnych chwilach. Tym ob-
serwacjom towarzyszyły niemałe emocje, któ-
re swój wyraz osiągnęły we wpisach na forum 
dyskusyjnym prowadzonym na stronie inter-
netowej programu oraz na fanpage Facebo-
ok: Łaskie bociany. W telegraficznym skrócie 
spróbuję podsumować najważniejsze wydarze-
nia, które miały swoje miejsce w  pięcioletnim 
okresie realizacji przekazu internetowego.

I EdyCJA (2010 r.)

Pierwszy bocian przyleciał 25 marca, 
a dzień później bociania para była w komple-
cie. Internauci w plebiscycie wybierają bocia-
nom imiona Magda oraz Wojtek. Te umowne 
imiona będą „funkcjonowały” przez kolejne 
pięć lat, chociaż gniazdo będzie zasiedlane 
przez różne osobniki. W gnieździe pojawiło 
się pięć jaj. W okresie od 8 do 12 maja przy-
chodzą na świat bocianie maluchy. Z powodu 
niekorzystnych warunków atmosferycznych  
(deszcze oraz niska temperatura) żadne z pi-
skląt nie przetrwało. Ostatni dorosły bocian 
opuścił gniazdo 27 sierpnia.

II EdyCJA (2011 r.)

W tej edycji gniazdo zostało zasiedlone 
przez pierwszego bociana w dniu 2 kwietnia, 
a jego partnerka pojawiła się sześć dni póź-
niej. W gnieździe pojawiło się aż sześć jaj. 
Jednak trzy pierwsze zostały wyrzucone 
z gniazda przez samca. Powody tego zacho-
wania tak wyjaśnia ornitolog dr Radosław 
Włodarczyk: „ … jest to nowy partner samicy, 
nie ten który nazwany został Wojtkiem. Tam-
temu niestety musiało się przydarzyć cos złe-
go, stąd jego nieobecność w gnieździe przez 
ostatnie dni. Jego miejsce zajął nowy bocian, 
który natychmiast przystąpił do porządkowa-
nia spraw. Pozbywał się on jaj składanych 
przez samice i równocześnie intensywnie 
kopulował. Zachowanie to ma na celu wyeli-
minowanie z potomstwa dzieci poprzedniego 
samca i zapewnienie sobie 100 % pewności 
ojcostwa kolejnych jaj”. W okresie od 19 do 
22 maja przychodzą na świat trzy pisklęta, 
które zostaną szczęśliwie odchowane przez 
bocianich rodziców. W dniu 29 czerwca or-
nitolog Tomasz Iciek przeprowadził obrącz-
kowanie trzech młodych bocianów z gniaz-
da w Łasku. Bociany otrzymały obrączki 
o następujących sygnaturach: PLG 2P903, 
PLG 2P904, PLG 2P905. Gniazdo zostało  
opuszczone jednocześnie przez dwa bociany 
w tym samym dniu co przed rokiem, tj. 27 
sierpnia. Skalę sympatii i przywiązania inter-
nautów do programu obrazuje uznanie odcho-
wania piskląt w gnieździe za wydarzenie 2011 
roku w powiecie łaskim i zduńskowolskim 
w ramach internetowego plebiscytu zorgani-
zowanego przez Dziennik Łódzki. 

III EdyCJA (2012 r.)

4 kwietnia pojawia się pierwszy bocian 
w gnieździe, a sześć dni później para jest 
w komplecie. W tym sezonie pojawiają się 

aby „pomógł” młodym bocianom. W odpowie-
dzi na te apele opiekun merytoryczny programu 
dr Radosław Włodarczyk ustosunkował się do 
niniejszej kwestii w następujący sposób: „Oka-
zuje się, że sielankowy świat śpiewających pta-
ków, kwitnących kwiatów i latających motyl-
ków ukazywany często w mediach ma niewie-
le wspólnego z realną rzeczywistością. Każdy 
dzień z życia bociana czy jaskółki to zmaganie 
się z warunkami atmosferycznymi, poszukiwa-
niem pokarmu dla siebie i młodych oraz uni-
kaniem drapieżników… Pamiętajmy, że ideą 
stosowania kamer jest obserwowanie świata 
przyrody bez ingerencji w ten świat. Śledzenie 
losów bocianów pozwala nam na pełne zrozu-
mienie wysiłku i trudu związanego z ich co-
dziennym życiem…” Niestety 12 czerwca nie 
przeżyło kolejne z piskląt. Na szczęście rodzi-
com udało się odchować pozostałą przy życiu 
dwójkę młodych. W dniu 21 czerwca bociany 
zostały zaobrączkowane. Bociany otrzymały 
obrączki o sygnaturach podanych poniżej oraz 
zostały przypisane do nich wybrane przez in-
ternautów imiona: Z4704 - Rakietnik, Z4705 - 
Orbitek. Ostatni bocian odleciał z gniazda 12 
sierpnia. 

V EdyCJA (2014 r.)

Prawowity właściciel w gnieździe pojawił 
się 26 marca. Wcześniej w gnieździe „przelot-
nie” pojawiało się kilka osobników. Partnerka 
Wojtka zjawiła się dopiero 18 kwietnia. Pierw-
sze dwa pisklaki wykluły się 2 czerwca.  

 „bocianiego 
big brothera”

5 lat

Wielkim zainteresowaniem wśród internautów cieszył się 
przekaz wideo z monitorowanego gniazda, który był dostępny za  
pośrednictwem strony internetowej programu „Łaskie bociany” 
www.bociany.lask.pl . Od początku realizacji przekazu do chwili 
obecnej odnotowano blisko 2 miliony 540 tysięcy odwiedzin. Jak widać 
nasz „bociani big brother” może się poszczycić niemałym gronem 
miłośników pochodzących często z najdalszych zakątków globu. 

cztery jaja. W dniach od 18 do 22 maja wy-
kluwają się pisklęta. Trzy z nich zostaną od-
chowane, ale czwarte najsłabsze z rodzeństwa 
zostaje wyrzucone przez rodzica z gniazda. 
W dniu 29 czerwca ornitolog Tomasz Iciek 
zaobrączkował młode bociany. Bociany otrzy-
mały obrączki o sygnaturach podanych poniżej 
i zostały przypisane do nich wybrane (w gło-
sowaniu zorganizowanym przez firmę ATLAS) 
przez internautów imiona: VN 9041 (24701) 
- Atlassia, VN 9042 (24702) - Grawisław, VN 
9043 (24703) - Monterek. Gniazdo zostało 
opuszczone przez ostatniego lokatora w dniu 
21 sierpnia.

IV EdyCJA (2013 r.)

W tym sezonie pierwszy z bocianów za-
gościł w obserwowanym gnieździe 10 maja. 
Jego partnerka pojawiła się pięć dni później. 
W okresie od 21 do 25 maja przychodzi na 
świat czwórka rodzeństwa. Z powodu niskiej 
temperatury oraz bardzo obfitych opadów 
deszczu zagrożone było życie piskląt. W dniu 
1 czerwca jest w gnieździe już tylko trójka 
rodzeństwa. Najmłodsze z nich nie przetrwa-
ło, a przeżycie najmniejszego z pozostałych 
stanęło pod znakiem zapytania. Wspomniane 
wydarzenia spowodowały wśród internautów 
gorącą debatę nad zagadnieniem, czy można 
ingerować w życie „podglądanych” zwierząt? 
Wielu internautów odpowiadało pozytywnie na 
wspomniane pytanie i starało się wpłynąć róż-
nymi sposobami na zespół realizujący program 
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Cztery dni później na świat przychodzi trze-
ci z rodzeństwa, któremu jednak nie uda się 
przetrwać. W  dniu 9 lipca ornitolog Tomasz 
Iciek zaobrączkował dwa młode bociany. 
Bociany otrzymały obrączki o sygnaturach 
podanych poniżej oraz tradycyjnie zosta-
ły przypisane do nich wybrane przez inter-
nautów imiona: VN9046Z4706 - Farbek, 
VN9047Z4707 - Gemyk. 3 sierpnia pracow-
nicy oczyszczalni znaleźni młodego bocia-
na. Bocian był wycieńczony, odwodniony 
nie miał siły samodzielnie stać. Pracownicy 
oczyszczalni umieścili go w chłodnym po-
mieszczeniu oraz zapewnili dostęp do wody. 
Bocian został przewieziony przez państwa 
Lesnerów do kliniki weterynaryjnej w Zduń-
skiej Woli gdzie dr Krzysztof Szustak podał 
kroplówkę z elektrolitami z glukozą (dzia-
łanie non profit). Następnie bocian został 

Swego czasu Cyprian Kamil Norwid pisał, że „Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody tracąc pamięć tracą życie.” Słowa te stały się mottem do zainicjowania, 
w wielu miastach, społecznego ruchu stawiającego sobie za cel ratowanie 
zabytków na swoich cmentarzach. Najwcześniej, bo już w 1974 r., stało się 
to w Warszawie, gdzie Jerzy Waldorff zorganizował, działający do dziś, 
Społeczny Komitet Opieki na Starymi Powązkami.

 Cmentarz na Powązkach, gdzie pochowa-
nych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych 
Polek i Polaków, został założony w listopadzie 
1790 r. Obecnie czynny cmentarz w Łasku zo-
stał poświęcony 29 września 1810 r., a zatem 
jest on ledwie o 20 lat młodszy od nekropolii 
na Powązkach. Tak samo, jak cmentarz na Po-
wązkach, łaska nekropolia jest wielowyznanio-
wa. Od początku powstania tego katolickiego 

nakarmiony przez sondę, ponieważ samo-
dzielnie nie przełykał. Do końca dnia bo-
cian był pojony oraz karmiony, wieczorem 
zaczął samodzielnie przełykać pokarm oraz 
stawać na nogach. Jego stan poprawił się na 
tyle, że w poniedziałek został przewieziony 
do ośrodka rehabilitacji, gdzie został oto-
czony wykwalifikowaną opieką i wrócił do 
pełni sił. Ostatni bocian opuścił gniazdo 23 
sierpnia.

Obecna V edycja programu „Łaskie bo-
ciany” jest ostatnią. Jednak fanów przekazu 
internetowego z bocianiego gniazda pragnę 
poinformować, że planujemy kontynuować 
jego realizację w innej, szerszej formule. 
Szczegóły nowego przedsięwzięcia zosta-
ną przedstawione czytelnikom pod koniec 
roku.<

Adam Synowiec

5 lat „bocianiego big brothera”

Przed Świętem Zmarłych

A MOżE I W ŁASKU?

cmentarza wydzielona na nim została kwatera 
ewangelicka, a od 1874 r. także kwatera dla po-
chówku wiernych obrządku prawosławnego. 
Są na łaskim cmentarzu groby wielu miesz-
kańców, zasłużonych dla miasta i jego oko-
lic w tym żołnierzy Powstania Styczniowego, 
żołnierzy Armii Łódź poległych we wrześniu 
1939 r., żołnierzy Armii Krajowej i  powojen-
nego podziemia niepodległościowego. Są gro-

by działaczy społecznych, łaskich lekarzy, na-
uczycieli, duchownych i właścicieli ziemskich 
z terenu łaskiego powiatu. 

Na wielu tych grobach postawione zostały 
piękne nagrobki, które z upływem czasu, nie-
konserwowane, niszczeją. Najczęściej nikt się 
nimi nie zajmuje, bo rodzin osób w nich po-
chowanych najczęściej nie ma już wśród ży-
wych. Co roku ubywa nagrobków o walorach 
zabytkowych, dowodzących jego historii. Naj-
większe spustoszenie, czas i powojenne dzieje 
poczyniły w kwaterze ewangelickiej, błędnie 
traktowanej jako „poniemiecka“. To już chyba 
ostatni czas aby zorganizować siły do ratowa-
nia zabytkowej substancji łaskiej nekropolii. 
Pierwszą próbę takiego działania w 1988 r. 
podjęła grupa społecznych opiekunów za-
bytków z Oddziału PTTK w Łasku. Będąc 
w swych działaniach osamotnieni (także bez 
wsparcia finansowego), społecznicy ograniczy-
li się jedynie do odtworzeni grobu byłych wła-
ścicieli dóbr łaskich (dobroczyńców kościoła) 
i infułatów, których trumny z krypty pod Ka-

plicą Matki Boskiej Łaskiej w 1942 r. Niemcy 
przenieśli na cmentarz.

Przyszedł już czas, aby wrócić do tej ini-
cjatywy. Wrócić i zacząć nie tylko od odrestau-
rowania najstarszego nagrobku, ale od posta-
wienia nagrobku na zbiorowej mogile, w której 
ponowny pochówek znaleźli wyrzuceni, przez 
barbarzyńców, z krypty łaskiej kolegiaty. 

Może szlachetna postawa dawnej miesz-
kanki Łasku, która za pieniądze żołnierza po-
stawiła kaplicę cmentarną, stanie się obecnie 
impulsem do zorganizowania grupy społecz-
ników stawiających sobie za cel postawienie 
jakiegoś pomnika, z tablicą informacyjną, na 
mogile wyeksmitowanych z podziemnej kryp-
ty łaskiej świątyni i systematyczną renowację 
najstarszych nagrobków. Potrafią to robić na 
Powązkach, na krakowskim Cmentarzu Rako-
wickim, na starym cmentarzu w Łodzi, także 
w pobliskich Pabianicach. Przecież Łask nie 
gorszy. Projekt nagrobka mógłby być tematem 
pracy studenckiej na Wydziale Architektury 
PŁ.<

Seweryn Suflida
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Tajemnice Kolumny (3)
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Rozbiórka starego kościoła w Kolumnie, grudzień 2003 roku.
Na zdjęciu widać już mury nowej świątyni

Oto jeszcze jeden przykład szukania 
łatwego zarobku w Kolumnie, o którym 
pisała łódzka prasa w 1937 roku. Trzej ży-
dowscy bracia Tauhe wydzierżawili w Ko-
lumnie przy ulicy Wieluńskiej 100 po-
mieszczenie i zaczęli organizować dancin-
gi, nie posiadając stosownego zezwolenia 
władz, a ponadto korzystający z ich usług 
narzekali na kurz i nieporządek. Przedsię-
biorczych łodzian starościński sąd ukarał 
mandatem i opieczętował nielegalne miej-
sce zabaw.

Wiele przedwojennych gazet nie ukry-
wało swoich antyżydowskich sympatii 
i z dozą zadowolenia oraz satysfakcji ko-
mentowało różne wydarzenia. Oto jedna 
z próbek dotyczących Kolumny z 1937 
roku. Informację w łódzkiej gazecie za-
tytułowano „Rozrywki Żydów na letni-
skach”:

„Jak donosiliśmy w numerze wczo-
rajszym, żydowskie letniska pod Łodzią 

Na 

Kościół w poniemieckim baraku
Aczkolwiek wielu mieszkańców Kolumny posiada sporo starych fotografii, nie spotka-

łem dotąd zdjęcia pierwszej świątyni w tej dzielnicy Łasku w takim ujęciu. Ten ceglany ba-
rak miał podczas okupacji hitlerowskiej nieciekawą przeszłość, ale po wojnie zamieniony 
został na pierwszą w Kolumnie świątynię. Zanim powstał istniejący dziś kościół, właśnie 
w tym baraku, z dobudowaną niewielką wieżyczką, modlili się mieszkańcy wraz z pierwszym 
proboszczem ks. Józefem Zimoniem. Po wybudowaniu nowej świątyni, ta stara zniknęła 
z powierzchni ziemi.< (Saw)

są często terenem zabawnych zajść. Oto 
nowy fakt:

W Kolumnie niedawno jeden z ży-
dowskich przemysłowców, niejaki P., li-
czący lat 60, umieścił w pensjonacie swą 
30-letnią żonę, z którą rychło zawarł 
bliższą znajomość inny żyd, mieszka-
jący obok, inż Likier. Gdy się mąż do-
wiedział o zdradzie, uderzył w czasie 
wspólnego obiadu Likiera w twarz, ten 
zaś odpowiedział rzuceniem w zazdro-
snego męża talerzem zupy.

W rezultacie doszło do bójki, którą 
zlikwidowała dopiero policja. Zazdrosny 
starzec wystąpił do rabinatu o rozwód.

Wobec tego, że p. P. należy do prze-
mysłowej elity łódzkiego żydostwa, 
sprawa wywarła w Łodzi duże wraże-
nie.”

Ówczesna prasa donosiła też o in-
nych kryminalnych przypadkach mają-
cych miejsce w Kolumnie. Jedna z  gazet 
z 1935 roku podawała na swoich łamach: 
„W lesie pana Szweycera w Kolumnie 
został postrzelony przez gajowego Ma-
ląg Stanisław w czasie zbierania gałę-
zi. dochodzenie prowadzi policja. Ma-
lągowi niebezpieczeństwo utraty życia 
nie zagraża”. Na szczęście! Jak widać, 
Szweycerowie skrupulatnie strzegli swo-
ich dóbr i nie pozwalali korzystać nawet 
z suchych gałęzi nadających się na opał 
dla biedoty.< 

Stanisław Barcz
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O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łask informuje, że

zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Łaska”  

zrealizowano przy pomocy środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łask informuje, że

zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Łaska”  

zrealizowano przy pomocy środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łask informuje, że

zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Łaska”  

zrealizowano przy pomocy środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łask informuje, że zadanie pn.  

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Łaska”
zrealizowano przy pomocy środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łask informuje, że zadanie pn.  

„Budowa wodociągu w ul. Swojskiej, Spokojnej i Sandomierskiej w Łasku” 
zrealizowano przy pomocy środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łask informuje, że zadanie pn. 

„Sieć przyłączna w Wiewiórczynie od ul. Szadkowskiej i ul. Nowej” 
zrealizowano przy pomocy środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W przedszkolu nr 4 im. „Leśnych Skrzatów” 
w Łasku we wrześniu i październiku dzieci 
realizowały różne akcje prozdrowotne. Czte-
rolatki z grupy „Misie” wrzesień rozpoczęły 
przygotowując „owocowe kolorowe szasz-
łyki”, pięciolatki z grupy „Kwiatuszki” sa-
modzielnie i z wielką ochotą nakroiły pyszną 
i zdrową warzywną sałatkę. deseczki i małe 
noże były w tym dniu niezbędnym elementem 
każdego samodzielnego przedszkolaka. Wa-
rzywa skrojone w małą kosteczkę lądowały  
niezwłocznie w wielkiej misce tworząc zdro-
wy przysmak - sałatkę z gotowanych wa-
rzyw. Od września w każdej grupie pijemy 
także zdrową mineralną wodę niegazowaną.

Październik natomiast rozpoczął się w ca-
łym przedszkolu akcją pod hasłem „Skrzaty 
jedzą witaminki, mają potem zdrowe minki” 
zorganizowaną przez grupę „Misie” z pomocą 
wszystkich rodziców, którzy przynosili przez 

„Leśne skrzaty” z Przedszkola nr 4 realizują 
w roku szkolnym 2014/2015 projekty na 
temat bezpieczeństwa przedszkolaka, m.in. 
program ogólnopolski „Bezpieczne dziecko, 
bezpieczne przedszkole 2015” oraz projekt 
„Bezpieczny przedszkolak” opracowany przez 
nauczycielkę przedszkola dorotę Łubisz.

 W ramach projektów dzieci uczą się, jak 
być bezpiecznym i widocznym w drodze do 
przedszkola. Poznają sposoby radzenia sobie 
w wielu trudnych sytuacjach kryzysowych. 
Uczą się bezpiecznego poruszania na drodze, 
zachowania w przypadku pożaru, spotykają się 
z policjantami, zapamiętują podczas aktyw-
nych zabaw ważne numery alarmowe.<

Anna Piotrowska

kilka dni do przedszkola liczne owoce oraz nie-
które warzywa dla wszystkich dzieci. 

Dzięki pomocy Rodziców przynoszących 
maluchom liczne smakowitości w postaci owo-

ców i warzyw oraz zaangażowaniu pracowni-
ków przedszkola, odbyły się akcje promujące 
zdrowe witaminy dla całej Rodziny.< 

 Anna Piotrowska, Renata Popławska

Witaminowa 
jesień

PrzedSzkolak 
bezPieczny
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Pod koniec wakacji prowadzono otwarte 
zajęcia, w czasie których wykonano 8 lataw-
ców płaskich i 2 skrzynkowe. Zgodnie z regu-
laminem Aeroklubu Polskiego, w zawodach 
liczy się konstrukcja latawca, jego wykonanie 
i zdobienie, suma oceny statycznej oraz oce-
ny za lot i efekt specjalny w locie daje wynik. 
Efekty specjalne polegają na zrzucie z latawca 
spadochroniarza lub ulotek.

31 sierpnia odbyło się Otwarte Łaskie 
Święto Latawca na Placu 11 Listopada w Ła-

Mistrzowskie 
latawce z Łasku

Tradycyjnie jesienią rozgrywane są zawody latawców, Klub Modelarstwa 
Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego domu Kultury modelarzom Pracowni 
Modelarskiej ŁdK umożliwia start w festiwalach i zawodach latawcowych.

Mistrz Polski Mikołaj Bulzacki

sku. W zawodach wystartowało 8 zawodników 
z latawcami płaskimi. Najlepszy okazał się Jan 
Wawrzyniak, drugi był jego brat Paweł Waw-
rzyniak, a trzeci - Mikołaj Bulzacki. 

27 września odbyło się XIX Łaskie Świę-
to Latawca na boisku CSiR przy ulicy Naru-
towicza. W zawodach wystartowało łącznie 
9 zawodników. Pierwsze miejsce w kategorii 
latawców płaskich zdobył Mikołaj Bulzacki, 
w kategorii latawców skrzynkowych - Konrad 
Dębicki.

Na Lotnisku Kruszyn w dniu 4 paździer-
nika odbyły się 52. Latawcowe Mistrzostwa 
Polski zorganizowane przez Aeroklub Wło-
cławski, zgodnie z Kalendarzem Sportowym 
Aeroklubu Polskiego. Modelarze z Klubu Mo-
delarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego 
Domu Kultury zdobyli: w kategorii latawców 
płaskich tytuł II wicemistrza Polski Jan Waw-
rzyniak, Mateusz Skoneczka był 8.; w kategorii 
latawców skrzynkowych tytuł Mistrza Polski 
uzyskał Mikołaj Bulzacki, tytuł I wicemistrza 
Polski - Konrad Dębicki. 

W czasie powrotu z zawodów zawodnicy 
otrzymali dodatkową nagrodę w postaci zwie-
dzenia Zoo Safari Boryszew ufundowaną przez 
KMLiK ŁDK.

5 października odbył się Festiwal Lataw-
ców na lotnisku w Rudnikach zorganizowany 
przez Aeroklub Częstochowski. W zawodach 
wystartowało około 100 zawodników. Drugie 
miejsce w kategorii latawców skrzynkowych 
zdobył Konrad Dębicki.

Modelarze Pracowni Modelarskiej ŁDK 
planują jeszcze starty w Gliwicach i w Ło-
dzi.<

Andrzej Pikosz

Koszt przebudowy tylko tych dróg wynosi 
ponad milion dwieście tysięcy złotych. Ponad-
to w trakcie odbioru technicznego jest przebu-
dowa drogi gminnej we wsi Anielin na odcinku 
660 m, a wartość tej inwestycji wynosi ponad 
165 tys. zł.

Wymienione inwestycji udało się zrealizo-
wać w tym roku głównie dzięki temu, że wpły-

CORAZ WIęCEJ lepszych dróg
W bieżącym roku wykonano przebudowę kilku ważnych i długo 
oczekiwanych przez mieszkańców odcinków dróg gminnych. do września 
oddano już przebudowane odcinki dróg, w tym: Wrzeszczewice - Stryje 
Paskowe, Borszewice - Bałucz, ul. Legionów i Osiedlową we wsi Wiewiórczyn 
oraz drogę wewnętrzną we wsi Bałucz o łącznej długości ok. 4 km.

nęły do gminy Łask refundacje za zrealizowa-
ne wcześniej zadania inwestycyjne dofinanso-
wane ze środków unijnych.

W bieżącym roku zaplanowano również 
utwardzenie dróg gminnych we wsi Zie-
lęcice (na odcinku ok. 1 km) i ul. Lipowej 
we wsi Okup Mały. Zakres robót obejmuje 
wyrównanie i utwardzenie tych dróg tłucz-

niem kamiennym, który w przyszłości przy 
przebudowie może zostać wykorzystany jako 
podbudowa drogi.

Okres jesienny to również przygotowanie 
inwestycji drogowych przewidzianych do re-
alizacji w przyszłym roku. W tym celu został 
złożony wniosek do Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego o dofinansowanie przebudowy 
ul. Akacjowej w Okupie Małym w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Szacunkowa wartość tej inwe-
stycji wynosi 823.000 zł, z czego połowa 
może być finansowana ze środków budżetu 
państwa.<

 MK



WAŻNIEJSZE IMPREZY W LISTOPADZIE
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Jarosław Kołodziejczyk -  
malarstwo plakatowe - wystawa listopad BP w Sieradzu  

filia w Łasku
BP w Sieradzu  
filia w Łasku

2.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Podwodny świat oczami  
nurka” wygłosi Sławomir Pabich 

4 ŁDK ŁDK

3. „Bliżej natury” - wystawa  
pokonkursowa ŚDS w Łasku 5-30 ŁDK ŚDS w Łasku, ŁDK

4. Spotkanie  
z prof. Markiem Koterem 7 Muzeum Historii 

Łasku TPZŁ, BP w Łasku

5. Wieczór poetycki grupy  
literackiej „Na Progu” 7 ŁDK ŁDK

6.  Obchody Święta Niepodległości 11 kolegiata,
Plac 11 Listopada 

burmistrz Łasku, 
starosta Łaski, 

dowódca 32. BLT

7.

Spektakl teatralny z okazji rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
pt. „Czerwone maki” w wy-
konaniu grupy teatralnej ŁDK 
„Pospolite Ruszenie”

11 ŁDK ŁDK

8. „Wycinanka żydowska” - wysta-
wa prac Ilony Kotaszewskiej 14.11-13.12 BP w Łasku BP w Łasku 

9.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Piękno trzeciego wieku” 
wygłosi dr Mariola Kowalska

18 ŁDK ŁDK

10.
Z cyklu „Szkoła rocka” -  
koncert rockowy uczniów  
i nauczycieli SOM 

26 ŁDK ŁTK

Sportowe

1. Zawody wędkarskie z okazji 
Święta Niepodległości 11 Łopatki Koło PZW 

Grabia Łask

2.
Mecz II ligi piłki siatkowej  
kobiet ŁMLKS Łask -  
Mazovia Warszawa

15 hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS
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11 października Łask gościł uczestników  
finału Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce  
nożnej dziewcząt i chłopców. Po efektow-
nym, uroczystym rozpoczęciu, w którym 
zaprezentowały się w układach tanecznych 
uczennice klasy V i klasy I Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Łasku, wszystkich uczestników 
powitał burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek. życzył zawodnikom satysfakcji i zado-
wolenia z udziału w zawodach, podzięko-
wał marszałkowi województwa łódzkiego  
Witoldowi Stępniowi za zorganizowanie  
wojewódzkiego finału turnieju na łaskich 
ORLIKACH. 

Uroczystego otwarcia turnieju finałowe-
go dokonał marszałek województwa łódzkie-
go Witold Stępień, który z satysfakcją mówił 
o ogromnym zainteresowaniu dzieci udziałem 
w Orlikowej Lidze Mistrzów nie tylko w piłce 
nożnej, ale i innych dyscyplinach sportowych. 

W turnieju brało udział 8 drużyn dziewcząt 
i 8 drużyn chłopców w grupach wiekowych 11 
- 13 lat , 14 - 16 lat. Oto wyniki:

dziewczęta 11 - 13 lat:
1. Orlik Gimnazjum nr 44 Łódź
2. Orlik SP Aleksandrów Łódzki
3. Orlik Gimnazjum Drzewica
3. Orlik SP Świnice Warckie

dziewczęta 14 - 16 lat:
1. Gimnazjum Buczek
2. Gimnazjum 44 Łódź
3. Gimnazjum Drzewica
3. Gimnazjum 3 Zgierz

Chłopcy 11 - 13 lat:
1. Szkoła Podstawowa Wieruszów
2. Orlik Wolbórz
3. Szkoła Podstawowa nr 2 Głowno
3. Gimnazjum nr 1 Opoczno

Chłopcy 14 - 16 lat:
1. Gimnazjum Aleksandrów
2. Gimnazjum Żychlin
3. Gimnazjum Buczek
3. Gimnazjum 36 Łódź

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzyma-
li atrakcyjne nagrody: puchary, medale, stro-
je i sprzęt sportowy oraz na pamiątkę pobytu 
w Łasku - dukaty lokalne „4 Jastrzębie”.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Mar-
szałkowski, Łódzki Szkolny Związek Spor-
towy, Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 
i Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku.<

EK

Orlikowa 
liga 

Mistrzów

Więcej zdjęć z Orlikowej Ligi Mistrzów - na str. 24
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Certyfikat najwyższej jakości powstał 
w zamyśle jako certyfikat regionalny, mający 
na celu promowanie najlepszych firm wiel-
kopolskich. Jednak Zarząd Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Badań nad Jakością podjął 
słuszną decyzję o poszerzeniu zasięgu tery-
torialnego swego działania także na inne za-
kątki kraju. Nieustannie trwają poszukiwania 
wyjątkowych przedsiębiorstw, które przyno-
szą dumę swoim regionom. W ten sposób cer-
tyfikat stał się certyfikatem polskim. A to, co 
ma wysoką jakość w Polsce, ma także uzna-
nie w Unii Europejskiej. Po przystąpieniu 
Polski do wspólnoty europejskiej ranga cer-
tyfikatu znacznie wzrosła.

Łaski browar od wielu lat kontynuuje naj-
lepsze tradycje piwowarskie w grodzie nad 
Grabią, nawiązując tym samym do historii, 
wszak złocisty trunek przygotowywano tu już 

Otóż 8 października rozpoczęło się 
szkolenie pierwszej 20-osobowej grupy (do-
celowo 40 osób) w ramach projektu „Działaj 
lokalnie VIII”, którego obecna edycja nosi 
tytuł „AKTYWNI ARTYŚCI” i jest prowa-
dzona w formie warsztatów. Podczas szko-
lenia kobiety uczyły się wykonywania ko-
szyków metodą szydełkową. Ciekawe jest 
to, że panie połączyły naukę z ekologią, 
gdyż surowcem do produkcji koszyków była 
włóczka recyklingowa. Ponadto, prowadzą-
ce warsztaty to członkinie stowarzyszenia, 
Elżbieta Bąk i Aneta Dąbrowa, które swoje 
umiejętności przekazywały koleżankom. To 
bardzo przyjazna i integrująca środowisko 
formuła zajęć. Powstające koszyki to oczy-
wiście produkty mające zastosowanie w ży-
ciu codziennym. 

Wspomniane szkolenie powstało dzię-
ki dalszej współpracy „Szuflandii” z LGD 
„Dolina rzeki Grabi”. Koordynatorem kursu 
jest przewodnicząca stowarzyszenia Marzena 
Grałka, której pomaga i którą wspiera prezes 
LGD Anna Doliwa. Panie zapowiadają, że 
w ramach wyżej wymienionego projektu dla 
członkiń stowarzyszenia zostanie zorganizo-
wany także kurs tkacki.< 

Janina Kosman

Od października br. Przedszkole nr 4 
w Łasku im. „Leśnych Skrzatów”, współpra-
cując z Biblioteką ogłasza akcję pt. „Uwolnij 
książkę”. Książki o dowolnej tematyce dla 
dzieci lub do czytania dla dorosłych można 
przynosić i zostawiać w oznaczonym miej-
scu w przedszkolu. Książki zostaną przeka-
zane do biblioteki, by mogły służyć i cieszyć 
kolejne osoby, a nie tylko stać zapomniane na 
domowej półce.< (AP)

„SzufLandia”

już działa
Minął tylko miesiąc od założenia „Szuflandii”, a kobiety już prężnie działają i realizują 
cele przyjęte na założycielskim zebraniu. Przypomnijmy, że spotkania członkiń 
odbywają się w Bibliotece Publicznej w Łasku w drugą i czwartą środę każdego 
miesiąca o godz. 18 i nie mają jedynie charakteru towarzyskiego. 

Mieszkańcy Łasku dumni są z takich firm 
jak „Koreb” tym bardziej, że rozsławiają one 
miasto nad Grabią. Dodajmy, browar ten pro-
wadzi w okresie lata ogródek piwny, którego nie 
powstydziłoby się wiele większych miast.<

Michał Janiszewski

kolejne wyróżnienie 
dla browaru koreb 
Jakość łaskiego piwa stoi nieustannie na najwyższym poziomie. Świadczą o tym liczne 
nagrody i wyróżnienia, a także rosnąca popularność tego złocistego trunku. 17 września 
br. Marek Kaczorowski, właściciel browaru Koreb, odebrał w Poznaniu Certyfikat 
Najwyższa Jakość za najwyższą jakość produkcji piwa opartą na tradycyjnych recepturach 
oraz wzorcowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Certyfikat przyznało Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Badań Nad Jakością. Warto przypomnieć, że jest to już trzecie takie 
wyróżnienie, poprzednie browar Koreb otrzymał w roku 2012 i 2010. 

w średniowieczu. M. Kaczorowski na co dzień 
troszczy się o to pielęgnowanie tradycji, ale 
i jakość napoju.

AKcJA 
„uWolnij książkę”
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