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Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik

Takiej podniebnej maszyny jeszcze nie było na lotnisku 32 BLT. Mowa 
o „Eurofighterze Typhoon” w barwach niemieckich sił powietrznych. Dwa 
wielozadaniowe myśliwce „Tajfuny” przeleciały na tutejsze lotnisko, by 
ćwiczyć z naszymi maszynami i pilotami m.in. elementy walk powietrz-
nych. Podobne do naszych F-16 maszyny są na wyposażeniu wielu euro-
pejskich armii, m.in. Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii.<

(ER) Fot. Radosław Pierzynka, 32 BLT

W Łasku uczniowie mogli obejrzeć z bliska symbol londyńskiej 
komunikacji, a przy okazji zapoznać się w ŁDK i Bibliotece Pu-
blicznej z zaletami nauki języków obcych, których znajomość we 
współczesnym świecie jest swoistym paszportem.<

(ER)

Dwa czerwone londyńskie „piętrusie”, czyli autobusy piętrowe 
(rocznik 1959) kursujące niegdyś w mieście nad Tamizą, zawitały 
do Łasku, by promować nie tylko stolicę Anglii, ale i naukę języ-
ków obcych. Projekt „Język to twój paszport - ucz się języków” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską, Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet War-
szawski. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów miast do 20 tys. mieszkańców.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: 

„Tajfun” 
pod łaskim niebem

Londyńskie „Piętrusie” na ulicach Łasku

dużo radości, ciepła, rodzinnej atmosfery 
w gronie najbliższych, spełnienia 

najskrytszych marzeń i pogody ducha. 
Niech wszystkie dni w nowym roku 

będą tak piękne i szczęśliwe, 
jak ten jeden wigilijny wieczór.

PRZYWITANIE 
NOWEGO ROKU
31 grudnia na pl. 11 Listopada wspól-
nie z burmistrzem Łasku Gabrielem 
Szkudlarkiem przywitamy nowy rok 
2014. Od godz. 23 na łaskim rynku 

rozbrzmiewać będzie taneczna muzyka, 
a o północy skierujemy oczy ku niebu, 
aby podziwiać pokaz sztucznych ogni. 

Zabawa potrwa do godziny 1. 
Serdecznie zapraszamy!

Miło nam poinformować mieszkańców i Czytelników  „Panoramy”, że łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich uhono-
rował zrewitalizowany łaski rynek główną nagrodą w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim 
w 2013 roku. Decyzja o przyznaniu I miejsca w tym prestiżowym konkursie właśnie łaskiemu rynkowi zapadła 16 bm. To piękny 
świąteczny prezent dla mieszkańców łaskiego grodu, którym przyszło czekać bardzo długo na nowy kształt łaskiego centrum.

Rewitalizacja łaskiego rynku zakończyła się w ubiegłym miesiącu. Dodajmy jeszcze, że w rynku przybyła także pięknie odnowio-
na kamieniczka przeznaczona na siedzibę muzeum historii Łasku, zakończyła się też wielka rewitalizacja XVI-wiecznej kolegiaty. 
Wszystkie wspomniane zadania realizowane były przy znaczącym wsparciu środków Unii Europejskiej.

(PE)

Nagroda TUP dla łaskiego rynku



Panu

JERZEMU SZTANCE

Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

O J C A 

składają
Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni

Rady Miejskiej w Łasku

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. KAZIMIERZA
MACKIEWICZA

wieloletniego i zasłużonego działacza 
Związku Inwalidów Wojennych 

i Wojskowych RP,
  obrońcy ojczyzny, żołnierza, uczestnika 

II wojny światowej.   
Serdeczne wyrazy współczucia 

NAJBLIŻSZEJ RODZINIE
składają

Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni

Rady Miejskiej w Łasku

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2013 roku mija termin wniesienia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r. 

Jednocześnie informuję, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uisz-
czać na indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.<

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

MIJA TERMIN

Informujemy Państwa, że z tej okazji Prezydent RP przyznaje Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wnioski pisemne przyjmuje i informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Łasku  
ul. Warszawska 14, II piętro, pokoje 39, 38 i 37, nr telefonów 43 676 83 39 lub 676 83 38 lub  
676 83 37 do dnia 31 stycznia 2014 roku.<

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 

Długoletnim parom - 

Sto lat!

...zwykła nieostrożność i zagapienie się 
na drodze? Odpowiedzi na to pytanie szu-
kają policjanci zajmujący się zdarzeniem 
w Okupie, gdzie VW golf kierowany przez 
zduńskowolanina (lat 44) na skrzyżowaniu 
z sygnalizacją świetlną uderzył w jadącą pra-
widłowo mazdę kierowaną przez mieszkańca 
Łasku (lat 27). Kierowca VW powinien się 
zatrzymać na czerwonym świetle, ale tego 
nie uczynił i w wyniku zderzenia poszko-
dowani zostali dwaj pasażerowie obu pojaz-
dów - kobieta (lat 51) i mężczyzna (lat 40) 
przewiezieni zostali do szpitala. Jak wyni-
ka z policyjnych badań, obaj kierujący byli 
trzeźwi.<

(ER)

daLtonizm 
czy…

Podczas wielkiej gali Polskiej Przedsiębior-
czości 2013 uhonorowano najlepsze firmy 
w Polsce. W gronie „Orłów Polskiego Bu-
downictwa” - firm zasługujących na uznanie 
i naśladownictwo znalazł się łaski „Elektro-
bud” Mariana Janasa. Konkursowi patrono-
wało Ministerstwo Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej.

Prestiżowa nagroda stała się okazją do roz-
mowy z właścicielem firmy, który znany jest 
w naszym mieście nie tylko jako wzorowy 
przedsiębiorca, ale i społecznik.
- Czym dla pana jest ta prestiżowa nagroda?
- To wielkie wyróżnienie i docenienie mojej fir-
my, która istnieje od 1967 roku i legitymuje się 
bogatym dorobkiem.
- Jak to się zaczęło?
- Zaczynałem pracę w Łodzi przy budowie 
EC2 w Katowickim Przedsiębiorstwie Montażu 
Elektrycznego „Elektrobudowa”. W tej jednej 
z najlepszych firm w Polsce przeszedłem prak-
tyczną naukę zawodu. Potem była służba woj-
skowa, a następnie praca w Tomaszowie Mazo-
wieckim przy budowie urządzeń elektrycznych 
rurociągu Pilica-Łódź i w elektrowni w Łazi-
skach. Siedem lat po służbie wojskowej, będąc 
już wówczas instruktorem zawodu w Łasku, po-
stanowiłem założyć własną firmę. 
- Zapewne nie do razu firma zatrudniała tyle 

Prestiżowa nagroda dla Mariana Janasa
Przedsiębiorca z Łasku wśród 
„Orłów Polskiego Budownictwa”

Burmistrz i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku z okazji jubileuszu złotych 
godów, przypadającego w tym roku i roku 2014, składają wszystkim parom najlepsze 
życzenia: dużo zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych. 

ludzi co dziś i nie realizowała tak dużego za-
kresu robót?
- Początkowo rzeczywiście była to firma jed-
noosobowa i sam wykonywałem, instalacje 
elektryczne, przyłącza i instalacje odgromowe, 
ale z czasem - a był to rok 1970 - zatrudniłem 
pierwszego pracownika i dwóch młodocianych 
uczniów, obejmując zasięgiem działania już nie 
tylko Łask i okolice, ale i inne rejony Polski. 6



Znów do pierwotnego tekstu muszę wprowadzić zmiany. Stąd na razie nie 
podam kwot pozyskanych z UE. Zmarł Człowiek, którego odejścia nie mogę nie 
zauważyć. Odszedł bohater. Dziś odbył się pogrzeb ŚP Porucznika Kazimierza 
Mackiewicza. Bohatera nie tylko ziemi łaskiej, bohatera w skali ojczyzny. 

ODSZEDŁ BOHATER

Jego losy - jak wielu kresowian - były 
pogmatwane, dramatyczne, ale jednocze-
śnie zawierające cudowne zwroty i oca-
lenia. Kilka razy nie miał szans na prze-
życie, a jednak przeżył. Przeżył wywóz-
kę w okolice Archangielska i wycinkę 
drzew w 50 stopniowym mrozie, nieudaną 
ucieczkę do armii Generała Andersa, eg-
zekucję za odmowę wstąpienia do Armii 
Czerwonej, szlak bojowy od Lenino po-
przez Wał Pomorski do Berlina, walkę 
z bandami UPA. Porucznik Mackiewicz 
o sobie: „Miałem w życiu dużo szczęścia. 
Dlaczego właśnie ja przeżyłem pod Leni-
no? Dlaczego tyle razy udało mi się unik-
nąć egzekucji, wyjść z opresji i powrócić 
do domu? Nie uwierzy Pan, bo brzmi to 
dziś wręcz niewiarygodnie, ale pod Le-
nino, gdzie śmierć każdemu z nas zaglą-
dała w oczy i gdzie tylu naszych poległo 
trafił do moich rąk list napisany rzekomo 
przez Matkę Boską. Kopia tego listu była 
czymś w rodzaju talizmanu” („Panorama 
Łaska” z września 2008 r.) Panie Kazimie-
rzu, społeczeństwo gminy Łask żegna Cię. 
Spoczywaj w pokoju!

 
JEDNAK GENERALNIE 

ZACHWYT
 
W ostatnim numerze „Panoramy” na-

pisałem, iż przez dwa kolejne świąteczne 
dni często wieczorami po kilkadziesiąt 
osób jednocześnie podziwiało fontanny. 
Zainteresowanie rewitalizowanym ryn-
kiem znacznie przerosło moje oczekiwa-
nia. Fontanny wyłączono 18 listopada. 
Przez wszystkie te dni wieczorami miesz-
kańcy Łasku i, jak się okazało, nie tylko, 
podziwiali rynek, a zwłaszcza fontanny. 
Ktoś mówi mi, że pewnego dnia jeszcze 
przed godziną 22 grupa młodzieży filmo-
wała rynek. 17 listopada (niedziela) siąpi 
deszcz, kilkanaście osób, w tym dzieci, 
porozmawiałem ze znajomym, rozstali-
śmy się, ale wcześniej zaobserwowałem, 
że spacerują Państwo w średnim wieku 
z zainteresowaniem oglądając zrewitali-
zowany rynek. Kiedy czytali napisy na 
pomniku podszedłem, przedstawiłem się 
z imienia i nazwiska i zapytałem jak całość 
oceniają. Odpowiedzieli, że bardzo im się 

podoba, a w ogóle to są z Pabianic i ubo-
lewają, że w Pabianicach takich inwestycji 
nie ma. Poinformowałam, że jestem bur-
mistrzem. Stanąłem w obronie prezyden-
ta Pabianic, który musiał wreszcie podjąć 
trudne decyzje, a Pabianice płacą wysoką 
cenę za stworzenie atmosfery dezaprobaty 
dla bolesnych ale niezbędnych rozwiązań. 
W sklepie Pan, z którym spotkaliśmy się 
w rynku, pyta czy oglądałem jego film. 
Poprosiłem o wskazanie strony - youtube-
-łaskrynek2013. Film obejrzałem, ładny, 
bardzo ciekawie zmontowany. 

Wysiadam z samochodu i słyszę: „Pa-
nie burmistrzu, dziękujemy za rynek. Jest 
piękny, piękny, piękny!”. Chwilę poroz-
mawialiśmy - szliśmy w tym samym kie-
runku. „Kiedy pytają ile to kosztuje - kon-
tynuuje Pani - odpowiadam, człowieku 
uczyłeś się fizyki, wiesz co to jest obieg 
zamknięty?” No właśnie - koszty eks-
ploatacji. Woda w fontannie funkcjonuje 
w obiegu zamkniętym. Uzupełniana jest 
ilość wody wyparowanej - 1 m³, może 2 m³ 

miesięcznie, czyli 3 - 6 zł, a przy opadach 
ilość ta będzie jeszcze mniejsza. Energia 
elektryczna. Rynek był oświetlony. Teraz 
jest oświetlony bardziej, ale za to oświe-
tleniem energooszczędnym. Zużycie ener-
gii zapewne większe, ale nie większe niż 
dobrego żelazka do prasowania. Wczoraj 
na komisji jeden z radnych poinformował, 
że ktoś go przekonywał, iż koszty „eks-
ploatacji” rynku to 800 tys. zł rocznie. 
Informacja dobra o tyle, że taką właśnie 
kwotę ponosimy rocznie na oświetlenie 
całej gminy. Jeszcze jedna uwaga. Rynek, 
proszę Państwa, to nie park. Jeżeli chcemy 
rynek ożywić, a takie są oczekiwania kup-
ców, musimy stworzyć miejsca do jego 
ożywienia. Na koniec dziękuję wszystkim, 
którzy do rewitalizacji rynku się przyczy-
nili, a w szczególności radnym Rady Miej-
skiej w Łasku, Firmie „Műsing”, miesz-
kańcom za cierpliwość oraz pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Łasku.<
10 grudnia 2013 r.

Gabriel Szkudlarek 

Anna Odrowska - dziennikarka „Mojego Łasku” 
i Emilia Stawińska, dziennikarka Łaskonline (pierwsza z prawej)

 Z DZIENNIKaRSKIEJ ŁĄCZKI



SESJA Rady Miejskiej w Łasku odbyła się 18 
bm. Radni podjęli uchwały dotyczące m.in.: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Łask na lata 2014-2023 oraz budżetu gmi-
ny na 2014 rok, uchwalili również gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych na 2014 rok, a także 
gminny program przeciwdziałania narkomanii 
na przyszły rok.
MEDALE „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
otrzymali: Krystyna Wandachowicz (srebrny) 
i Kazimierz Nowakowski (brązowy) z Łasku. 
Medale wręczył w Łodzi wicewojewoda Pa-
weł Bejda, w obecności szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego Wojciecha Filkowskiego.
POSEŁ znany na naszym terenie i wspierają-
cy samorząd w wielu działaniach (2 „Orliki”, 
boisko przy LO) - Andrzej Biernat lat 53) z PO 
został ministrem sportu. Jest absolwentem 
WSP w Częstochowie i  studiów podyplomo-
wych w AWF w Poznaniu. 
KSAWERY - huragan o tej wdzięcznej na-
zwie i u nas nadokazywał. Byliśmy świadka-
mi nie tylko grudniowej burzy z wyładowa-
niami atmosferycznymi i opadów śniegu, ale 
także upadku połamanych drzew. W Łasku 
jedno z drzew spadło na parking przy ul. War-
szawskiej i uszkodziło samochód osobowy, na 
szczęście nie było ofiar w ludziach. W Czest-
kowie na skutek silnego podmuchu wiatru 
w rowie znalazł się peugeot z naczepą. Stra-
żacy wyjeżdżali do prawie pół setki zdarzeń.
DROGA S-8 - gotowy jest już (przed termi-
nem) pierwszy odcinek tej dwupasmówki od 
węzła Łódź - Południe do węzła Róża (około 
20 km). Na pozostałych odcinkach zanosi się 
na opóźnienie, choć wykonawcy ostatnio przy-
spieszyli roboty.
DOŻYWIANIE najuboższych - jak już infor-
mowaliśmy - odbywa się od początku grud-
nia br. w ramach dorocznej akcji „Pomocna 
Dłoń”, której od 11 lat patronuje inicjator tej 
formy pomagania senator Andrzej Owczarek, 
a także miejscowa OSP i parafia pw. św. Fau-
styny Kowalskiej. Średnio dziennie z gorą-
cych bezpłatnych posiłków korzysta 120 osób. 
Posiłki wydawane są w dniach od poniedział-
ku do piątku (od godz. 12) przy ul. Strażackiej.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w Łasku 
do końca bieżącego roku przyjmuje przetrzy-
mywane książki i finansowe kary, potem eg-
zekwowanie należności przejmie jedna z firm 
windykacyjnych.
KRADZIEŻE paliwa na stacjach benzyno-
wych czy w bazach transportowych to żadna 
nowość, a wiedzą o tym najlepiej policjan-
ci. Pisaliśmy już niejednokrotnie o tego typu 
zdarzeniach. Niedawno stróże prawa zatrzy-
mali 20-latka z gminy Łask, który włamywał 
się do zaparkowanych ciężarówek i spuszczał 
olej napędowy, ale nie gardził też innymi łu-
pami, np. felgami. Przyznał się do kradzieży 
170 l oleju napędowego i teraz przyjdzie mu 
stanąć przed obliczem Temidy, która może mu 
wymierzyć karę do 10 lat pozbawienia wiol-
ności.<

Piosenką ,,Big big Word” w wykonaniu 
stypendystki zainaugurowano uroczystość. 
Marylka opowiedziała o swoich sukcesach 
i pasjach. Śpiewając utwory z repertuaru Gra-
żyny Łobaszewskiej i Maryli Rodowicz, udo-
wodniała, że wśród jej licznych talentów do-
minuje ten wokalny. W związku z faktem, że 
uczennica w 2013 roku zajęła pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim konkursie fotograficznym in-
spirowanym twórczością Juliana Tuwima ,,FO-
TOWIERSZE”, oraz obchodzonym właśnie 
Rokiem Tuwima gimnazjaliści zaprezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie i brawurowo 
wykonali wiersze autora ,,Lokomotywy”. Nad 
przygotowaniem ich popisu czuwała Mariola 
Farny. 

Sukces naszej gimnazjalistki dowodzi,  
że ciężka praca się opłaca. W końcu Marylka 
należy do grona uczniów osiągających bardzo 
wysokie wyniki w nauce! Ponadto wyróżnia 
się wysoką kulturą osobistą i wzorową postawą 
wobec otoczenia. W stosunku do kolegów i ko-
leżanek jest zawsze uczynna i pomocna, a przy 
okazji - pomysłowa i kreatywna. To dziewczy-
na wszechstronnie uzdolniona. Szczególne ta-
lenty wykazuje w dziedzinie muzyki, fotogra-
fii, języka polskiego i angielskiego. Uwielbia 
sport, a najbardziej siatkówkę.

Jej największym sukcesem w minionym 
roku szkolnym było zajęcie I miejsca we wspo-
mnianym konkursie ,,FOTOWIERSZE” oraz 
I miejsca na Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Łasku ma szczęście do utalentowanych uczniów. 
Niewątpliwie do ich grona należy Maryla Ciszewska, uczennica klasy II, która otrzymała 
stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Z  tej okazji w szkole odbyła się 
uroczystość (4 grudnia), w której uczestniczyli koleżanki i koledzy Maryli oraz zaproszeni 
goście: Jadwiga Kurkowska - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego, Jan Bodo Kaftański - prezes Łódzkiego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole oraz fundatorka stypendium - właścicielka Domu Mody, Teresa Kopias. 

w Buczku i II miejsca na Festiwalu Piosenki 
Religijnej ,,Łaskawość”. Zajęła również I miej-
sce w gminnym konkursie literackim ,,Róża”. 
Poza tym jest finalistką ogólnopolskiego 
konkursu ,,Ferie z PGE Skrą Bełchatów”,  
a w ogólnopolskim konkursie ,,Multitest” z ję-
zyka angielskiego uplasowała się na 11 pozycji. 

Maryla włącza się w działania na rzecz 
miasta i regionu. Uczestniczyła w spektaklach 
przygotowanych przez teatralną grupę działa-
jącą w Łaskim Domu Kultury pt. ,,Łaski bez”, 
,,Rozśpiewały się obłoki” i ,,Gloria na wysoko-
ści”. W szkole również bierze udział w przed-
stawieniach i montażach słowno-muzycznych. 
Dziewczyna prowadzi stronę internetową, na 
której zamieszcza wykonywane przez siebie 
zdjęcia i fotoreportaże. Ostatnio zaczęła sta-
wiać pierwsze kroki jako dziennikarka. Chęt-
nie angażuje się w inicjatywy o charakterze 
charytatywnym: WOŚP, piknik integracyjny 
Klubu Abstynenta, Dzień Walki z Rakiem Pier-
si, akcje na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Dokonania Maryli są znaczące, odniosła 
wiele sukcesów, zatem nie dziwi fakt, że zo-
stała wyróżniona przez Łódzkie Stowarzysze-
nie Pomocy Szkole jako osoba utalentowana, 
a jak mówi Paulo Coelho: ,,Talent jest darem 
uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, 
żeby go wykorzystać.”

Marylka talent ma! To wiemy. Teraz pocze-
kamy jak go będzie wykorzystywać…<

Ewa Ołownia

Utalentowana 
MARYlA



Jury w składzie: Ewa Kantorczyk - przewodnicząca, Ewa Pielucha, 
Bożena Trocka-Dąbrowa oceniło nadesłane prace i przyznało nagrody 
i wyróżnienia w następujących kategoriach:

w kategorii rysunek
wyróżnienie - Tomasz Pawlicki - ŚDS Pabianice
III miejsce - Piotr Sikora - ŚDS Łask
II miejsce - Anna Barwaśna - ŚDS Sędziejowice
I miejsce - Barbara Kwaśniak - ZSS Bielsko Biała

w kategorii malarstwo
wyróżnienie - Emilia Jaskólska - ŚDS Justynów
III miejsce - Krzysztof Fogel - DPS Przatówek
II miejsce - Emilia Szczepaniak - ŚDS Łask
I miejsce - Benedykt Stępień - ŚDS Justynów

w kategorii tkanina i aplikacja 
wyróżnienie - Anna Kaczmarek - ŚDS Sędziejowice
III miejsce - Mateusz Wróblewski - ZSS w  Bielsku Białej 
II miejsce - Zofia Cygielman - ŚDS Łask
I miejsce - Ilona Majek - ŚDS Justynów

w kategorii prace przestrzenne
wyróżnienie - Tomasz Kałużny -DPS Chorzeszów
III miejsce - praca grupowa -ŚDS Dąbrówka 
II miejsce - Małgorzata Leszczyk -ŚDS Bobrowniki 
I miejsce - Ewa Kowalczyk -WTZ Łask

Laureatom nagrody wręczali: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak, kierownik Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku Tamara Szymko oraz przewod-
nicząca jury Ewa Kantorczyk. Podczas uroczystości zaprezentowały się 
dwa zespoły taneczne działające w ŁDK: zespół tańca nowoczesnego 
„Wena” oraz zespół hip - hop S’Crew, a także wokalistka z filii ŁDK 
w Kolumnie. Po ogłoszeniu wyników nastąpił wernisaż pokonkursowy, 
który odbył się w Galerii z Fortepianem. Tam także odbył się poczęstu-
nek dla wszystkich przybyłych na wernisaż gości.<

 Janina Owczarek - ŚDS Łask

Róża królową kwiatów
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku już po raz siódmy był organizatorem konkursu plastycznego pt. „Róża królową 
kwiatów” skierowanego do osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Honorowy patronat nad konkursem objął 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień 
laureatom odbyło się 5 listopada br. w Łaskim Domu Kultury. 

W 1989 zatrudniłem już czwartego pra-
cownika i 10 uczniów, zajmując się także bu-
dowaniem stacji transformatorowych, linii napo-
wietrznych i kablowych, pomiarami i badaniem 
instalacji elektrycznych i odgromowych. W 1999 
roku staliśmy się Przedsiębiorstwem Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowym „Elektrobud”. Dziś 
zajmujemy się projektami i wykonawstwem oraz 
pomiarami.
- Znany jest Pan jako świetny nauczyciel 
i pracodawca, który wyszkolił wielu dobrych 
elektryków.
- W ciągu 42 lat wyszkoliłem 150 uczniów, któ-
rzy uzyskali dyplomy czeladnicze w zawodzie 
elektryk. Od kilkudziesięciu lat jestem też na-
uczycielem zawodu.
- Skąd tak dobra współpraca z młodzieżą?
- Lubię ludzi młodych i zapewne dlatego tak 
chętnie przychodzą do mojej firmy. Niedawno 
chciała się uczyć zawodu dziewczynka, ale jej 
odradziłem, bo to praca raczej zbyt trudna dla 
niej, ale skierowałem ją do pokrewnego zawodu.
- Pana firma ma na koncie wiele ważnych ro-
bót w mieście…
- Trudno je zliczyć, ale na przykład robiliśmy 
całą instalację elektryczną w kościółku św. Du-
cha, pływalni krytej, a także w wielu innych 
obiektach.
- Mówi się, że w Polsce bardzo dużo sieci ener-
getycznych i instalacji jest przestarzałych 
i wymaga modernizacji, czy dotyczy to także 
naszego miasta i regionu?

- Raczej nie, od lat sieci są systematycznie moder-
nizowane i dotyczy to także Łasku.
- Energetyka jest tak skomplikowana, że na co 
dzień, gdy wszystko funkcjonuje prawidłowo, 
nie dostrzegamy jej, problemy zaczynają się 
dopiero wówczas, gdy zaczyna brakować prą-
du, występują awarie sieci. 
- Dziś energetyka to nie tylko słupy i kable śred-
niego czy wysokiego napięcia, ale i nowoczesne 
transformatory i instalacje, bo współcześni od-
biorcy dysponują nie tylko zwykłym oświetle-
niem, ale i skomplikowanymi urządzeniami. Dla-
tego moja firma musi także dysponować nowocze-
snym sprzętem, takim chociażby jak nowoczesne 
podnośniki koszowe sięgające wysokości nawet 
32 m, minikoparki i koparki łańcuchowe, przycisk 
pneumatyczny „Grundomat” czy świdrostawiacz. 
Bez tych urządzeń nie moglibyśmy wykonywać 
wielu specjalistycznych robót i świadczyć usług. 
- Pomówmy jeszcze o Pana pasjach i zaintere-
sowaniach pozazawodowych…
- Już w 1967 roku zostałem członkiem Cechu 
Rzemiosł, pełniąc potem w nim wiele funkcji, 
m.in. członka Zarządu, skarbnika, a nawet będąc 
starszym Cechu. Aktualnie jestem przewodniczą-
cym Sądu Cechowego. W połowie lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku współtworzyłem, 
m.in. z Jerzym Witaszczykiem, Łaskie Bractwo 
Strzelców Kurkowych, które liczy teraz około 20 
członków. Od ponad trzydziestu lat jestem myśli-
wym w kole „Ponowa”, do którego wprowadzał 
mnie znakomity długoletni łowczy Jan Czuba. 

Lubię też koniki i działkę.
- „Elektrobud” to firma rodzinna, którą kieru-
je Pan blisko pół wieku, czy zatem myśli Pan 
już o godnym następcy?
- Syn Paweł już dziś kieruje wieloma naszymi 
robotami, ważne obowiązki spoczywają na bar-
kach córki i zięcia, a także małżonki. Co dalej? 
Wygląda na to, że roboty nam nie zabraknie.<
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Dzięki środkom z rezerwy celowej 
budżetu państwa na dofinansowanie za-
dań związanych z usuwaniem skutków 
powodzi, zrealizowano zadanie pod na-
zwą ,,Remont drogi Grabia - Sędziejo-
wice nr 4917E na długości 700 m w m. 
Grabia, Brody Emilianów”. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 357.729,80 zł, 
w tym wysokość dofinansowania wy-
niosła 348.986,00 zł.

Również, przy częściowym udziale 
środków zewnętrznych zrealizowano 
przebudowę drogi powiatowej Borsze-
wice-Bałucz-Anielin.

- Całkowity koszt zadania to 
274.094,39 zł, w tym: 172.714,39 zł 
ze środków powiatu łaskiego oraz 
101.380,00 zł z budżetu województwa 
łódzkiego - wylicza starosta łaski, Ce-
zary Gabryjączyk.

W ramach własnych środków wyko-
nano pierwszy etap przebudowy ulicy 
Batorego w Łasku. Zakres robót objął 
prace niezbędne dla bezpiecznego ru-
chu pojazdów na odcinku od ul. Pod-
leśnej do okolic kościoła i obejmował 
wykonanie nowej nawierzchni wraz 
z wymianą krawężników oraz kanaliza-
cji deszczowej. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 851.753,03 zł.

Sześć kluczowych 
inwestycji drogowych

W trakcie trwającego roku powiat łaski zrealizował sześć większych inwestycji drogowych o kluczowym 
znaczeniu dla infrastruktury komunikacyjnej naszego regionu.

- W nadchodzącym roku podejmiemy 
wszelkie możliwe starania, żeby zrealizo-
wać kolejny etap przebudowy ulicy Bato-
rego - informuje starosta.

Przebudowany został również frag-
ment drogi powiatowej Wronowice - Ko-
lumna. Przebudowa obejmuje odcinek 
drogi o długości 500 metrów w miejsco-
wości Wronowice i jest w trakcie reali-
zacji.

15 listopada zakończony został re-
mont chodnika na ul. Wileńskiej w dziel-
nicy Kolumna. Prace objęły odcinek bli-
sko 200 metrów.

W trakcie realizacji jest remont drogi 
powiatowej nr 4910E Lichawa - Przy-
rownica - Kwiatkowice, gdzie przewi-
dziana jest nowa nakładka asfaltowa.

Również w trakcie realizacji jest za-
danie pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 2301E Sędziejowice - Buczek”. 
Obejmuje ono odcinek drogi o długości 
410 metrów. Dofinansowanie gminy Bu-
czek stanowi 50% poniesionych wydat-
ków. Zadanie jest w trakcie realizacji 
a całkowity koszt inwestycji wyniesie 
597.829,63.<
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Mając na uwadze dobro mieszkańców 
powiatu korzystających z usług medycz-
nych, konieczne było podjęcie czynno-
ści zmierzających do zmiany kierunków 
funkcjonowania SP ZOZ w Łasku. Brak 
takich działań spowodowałby upadłość 
i zamknięcie szpitala.

25 czerwca 2012 r. podpisano umowę 
dzierżawy z wyłonionym w drodze prze-
targu dzierżawcą, tj. „Centrum Dializa” 
sp. z o.o. z Sosnowca, a 1 lipca 2012 r. 
dzierżawca rozpoczął działalność lecz-
niczą w wydzierżawionych pomieszcze-
niach, przy ul. Warszawskiej 62A, gdzie 
prowadzi wszystkie przejęte oddziały 
szpitalne oraz poradnie specjalistyczne. 
„Centrum Dializa” zobowiązało się do 
kontynuacji udzielania świadczeń, a nad-
to oświadczyło, iż będzie dążyć do uru-
chomienia innych, dodatkowych usług 
leczniczych. W związku z powyższym 
zagwarantowano ciągłość udzielania 
świadczeń medycznych. Ponadto „Cen-
trum Dializa” jako dzierżawca zobowią-
zany jest do płaceniu czynszu za dzierża-
wę nieruchomości i ruchomości. 

Od wczesnych godzin porannych 
w sobotę i niedzielę wolontariusze pra-
cujący w magazynie przy I Liceum Ogól-
nokształcącym w Łasku przyjmowali dar-
czyńców przywożących paczki. Następnie 
rozwozili je do rodzin, które dzięki pozy-
tywnej weryfikacji zostały włączone do 
programu. W ramach tegorocznej edycji 
projektu pomoc uzyskało ponad 40 rodzin 
z rejonu, który swoim zasięgiem objął pra-
wie cały powiat.

„Szlachetna Paczka” po raz kolejny po-
łączyła we wspólnym działaniu wiele śro-
dowisk. Zaangażowani byli samorządow-
cy, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie. 
Do akcji włączyło się również Starostwo 
Powiatowe w Łasku. Starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk objął akcję patronatem hono-
rowym, natomiast urzędnicy przygotowali 
paczkę dla jednej z rodzin. <

DC

Szlachetna Paczka w powiecie łaskim
Po raz drugi w naszym regionie zrealizowany został projekt Stowarzyszenia Wiosna - Szlachetna Paczka. W tym roku finał, w trakcie 
którego setki paczek trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin powiatu łaskiego, odbył się w weekend 7-8 grudnia.

PRogRam NaPRawCZy w toKu
Od 2012 roku Zarząd i Rada Powiatu Łaskiego podejmują systematyczne działania mające na celu restrukturyzację długu generowanego 
latami przez SP ZOZ w Łasku. Skrupulatnie realizowany jest również przyjęty na początku tego roku Program Naprawczy Powiatu Łaskiego. 

Następnym krokiem władz powia-
tu łaskiego związanym z przystąpieniem 
do spłaty długu wygenerowanego przez  
SPZOZ było przekształceniu Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Łasku w spółkę i przejęcie długu 
ciążącego na nim oraz złożenie wniosku 
o udzielenie pożyczki z Ministerstwa Fi-
nansów na restrukturyzację zadłużenia. 

Przekształcenie Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Łasku miało miejsce w dniu 21 paź-
dziernika 2013 r. na mocy uchwały nr 
393/13 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 
21 października 2013 r. w sprawie prze-
kształcenia SPZOZ w spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością pod nazwą „Po-
wiatowy Zespół Poradni w Łasku” spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Prze-
kształcenie i przejęcie długów przez po-
wiat było jednym z warunków otrzymania 
pożyczki.

 Ostatecznie Ministerstwo Finansów 
rozpatrzyło wniosek powiatu łaskiego na 
udzielenie pożyczki z budżetu państwa 
zgodnie z przyjętą procedurą i pozytywnie 

go zaopiniowało, udzielając tym samym 
pożyczki wysokości 18.940.528,00 zł. 
W piątek 8 listopada 2013 r. w Minister-
stwie Finansów podpisana została umowa 
pożyczki na restrukturyzację długu wy-
generowanego przez SP ZOZ w Łasku. 
W imieniu powiatu łaskiego umowę pod-
pisali: starosta łaski Cezary Gabryjączyk, 
wicestarosta Wojciech Sikora oraz skarb-
nik powiatu łaskiego Dorota Cieślak.

Pożyczka z Ministerstwa Finansów 
rozłożona została na 15 lat, przy opro-
centowaniu 3 procent w skali roku. Bio-
rąc pod uwagę ostatnie rankingi ukazujące 
bardzo dobrą kondycję finansową powiatu 
łaskiego, pozwoli to na bezpieczne i syste-
matyczne spłacanie długu generowanego 
latami przez SPZOZ w Łasku. 

Wszystkie zobowiązania wygene-
rowane przez SPZOZ zostaną spłacone 
przez powiat łaski m.in. ze środków pozy-
skanych z budżetu państwa w ramach po-
stępowania naprawczego w oparciu o za-
pis art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych.<
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JaKI byŁ mIJaJĄCy RoK, 
JaKI bęDZIE 2014?

Inwestycje roku 2013 to przede wszyst-
kim inwestycje w dzieci. To rozbudowa 
szkoły, ale nie zwykła rozbudowa, gdyż 
kubatura nowo wybudowanego budynku 
w którym mieści się szkoła i przedszkole, 
odpowiada wielkością wymiarom starej 
szkoły (1600 m2). Obecnie powierzchnia 
szkoły i przedszkola wynosi 3200 m2 .

Nowa część szkoły wyposażona jest  
w  pomoce dydaktyczne, nowy sprzęt 
komputerowy, meble. Wcześniej cały 
obiekt szkolny został odnowiony przez 
dokonanie termomodernizacji oraz remont 
I i II piętra. Plac wokół starej szkoły i no-
wego obiektu pokryty został kostką bru-
kową i kolorowymi płytkami, a elewacja 
starej i nowej części zintegrowana kolo-
rystycznie, to wszystko sprawia, że cały 
kompleks wygląda jak jednorodna bryła 
budynku. W otoczeniu szkoły na boisku 
asfaltowym urządzona została siłownia 
zewnętrzna (fitness center) z 12 urządze-

Inwestycje w gminie Buczek

Mija kolejny rok, nadchodzi czas podsumowania dokonań w mijającym roku oraz planowania pracy na kolejne lata. Chciałbym 
Państwu przedstawić podsumowanie dokonań samorządu gminnego w 2013 roku oraz założenia inwestycyjne na lata 2014-2018.

niami służącymi do ćwiczenia na świe-
żym powietrzu. Jest ona przeznaczona dla 
młodzieży szkolnej w godzinach przedpo-
łudniowych, a  w popołudniowych - dla 
mieszkańców gminy, a w szczególności 
kobiet, które prosiły o to, aby taki „fitness 
center” powstał.

Wszystkie inwestycje w Zespole Szko-
ły w Buczku to ponad 4 mln zł. Ponadto 
z programu Kapitał Ludzki pozyskaliśmy 
1.130000 na funkcjonowanie przedszkola 
przez okres dwóch lat. Natomiast z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej otrzymali-
śmy około 250 tys. zł. 

Poza inwestycjami szkolnymi prze-
znaczaliśmy też pieniądze na infrastruk-
turę drogową i wodno-kanalizacyjną. 
Dokonaliśmy przebudowy 1600 m drogi 
gminnej w Gucinie za kwotę ponad 800 
tys. zł, z czego ponad 400 tys. zł pocho-
dziło z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, powszechnie zwa-

nego „schetynówką”. Wybudowaliśmy 
nową drogę asfaltową w Woli Bachor-
skiej (ok. 600 m), która wraz z wykupem 
gruntów kosztowała nas 250 tys. zł, z  
czego 130 tys. zł otrzymaliśmy z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi oraz drogę 
w Woli Bachorskiej o długości 400 m za 
kwotę 60 000 zł. Czestków F też wzboga-
cił się o nowa drogę długości 400 m, za 
kwotę 100 tys. zł. 

Dbając o swoje drogi gminne, Bu-
czek stara się również, w ramach swoich 
możliwości, wspierać drogi powiatowe 
na naszym terenie. W związku z tym do-
finansujemy budowę drogi powiatowej 
Buczek-Luciejów w kwocie 300 tys. zł. 
Przewidywany zakres robót to budowa 
400 m drogi z obustronnymi chodnikami 
i pełnym odwodnieniem. 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. 
W mijającym roku zmodernizowaliśmy 
ponad 6 km dróg gminnych.

Przewodniczący Rady 
Gminy Buczek

Andrzej Zieliński

Wójt 
Gminy Buczek

Bronisław Węglewski

Radni
i Sołtysi

Gminy Buczek

Szósta Świetlica Środowiskowa
W dniu 25 listopada br. gmina Buczek podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości 
Czestków B”. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 266 862,00 zł. Jest to już 6 strażnica, która dołączy do wyremontowanych 
i odnowionych w ostatnich 3 latach OSP przekształconych na świetlice środowiskowe. 

Gruntownej przebudowie ulegnie za-
plecze służące dla potrzeb świetlicy środo-
wiskowej, natomiast główna sala świetlicy 
znacznie się powiększy i zyska nowy dach 
z sufitem podwieszanym, co zdecydowanie 
poprawi funkcjonalność i atrakcyjność bu-
dynku. Nie zapomniano o komforcie przy-
szłych użytkowników i zadbano o takie in-
stalacje jak klimatyzację, centralne ogrze-
wanie, wentylację mechaniczną i sanitaria-
ty. Pamiętano również o zagospodarowaniu 
zewnętrznym w postaci zadaszonego tarasu 
i chodników z kostki betonowej. Budynek 
jak i otoczenie dostosowane zostanie dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych, będzie słu-
żył lokalnej społeczności do organizowania 
spotkań kulturalno-integracyjnych, szkoleń, 
zebrań sołeckich itp.<

A.Sz.

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie najbliższych, pełnych ciepła 
oraz życzliwości, a w Nowym Roku zdrowia, 
szczęścia rodzinnego, wszelkiej pomyślności, 

i wielu sukcesów oraz satysfakcji 
z własnych dokonań 

wszystkim mieszkańcom Gminy Buczek
życzą



Zwiększona subwencja oświatowa

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 
25 listopada br. otrzymaliśmy informa-

cję z Ministerstwa Finansów o przyzna-
niu środków dla naszej gminy wysokości  
60 000,00 zł.

24 września br. gmina Buczek wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji 
ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2013 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym obiekcie przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku.

W gminie realizowany jest również 
projekt dla szeroko pojętej informatyzacji 
społeczeństwa. W jego ramach w pierw-
szym naborze 100 osób otrzymało kompute-
ry wraz z bezpłatnym dostępem do internetu. 
W drugim naborze otrzymaliśmy 100 kom-
puterów, z których 40 trafiło do mieszkań-
ców, a pozostała część do szkół, biblioteki 
i świetlic OSP.

Ogólna kwota pozyskana na ten projekt 
to 1,8 mln zł. Projekt został w 100 % sfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej. 

Gmina przystąpiła do zagospodarowa-
nia terenu pod przyszłe osiedle mieszkanio-
we, określone nazwą „Zalesie” . Jesteśmy 
na etapie ogłoszenia przetargu na sprzedaż 
ponad 40 działek pod budownictwo miesz-
kaniowe i usługowe w pełni wyposażonych 
w infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację 
i wodociąg. Następnym etapem będzie bu-
dowa dróg osiedlowych, pod warunkiem 
przystąpienia nabywców do budowy do-
mów i punktów usługowych.

Mając na uwadze zdrowie naszych 
mieszkańców dbamy o to ,aby ośródek zdro-
wia był jak najlepiej wyposażony nie tylko 
pod względem świadczonych usług me-
dycznych, ale i warunków, w jakich one są 
wykonywane. W związku z tym dokonali-
śmy wymiany całej instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z wymianą pieca. Bieżąca 
eksploatacja wskazuje, że jest on bardziej 
wydajny niż poprzedni.

W 2013 roku na inwestycje wydaliśmy 
około 5,5 mln zł, z czego około 2 mln to środ-
ki pozyskane z zewnątrz. W roku 2014 inwe-
stujemy w ochronę środowiska, tj. zakup so-
larów i pomp ciepła dla mieszkańców, którzy 
złożyli deklaracje na ponad 400 urządzeń. 
Urządzenia powinny być dostarczone po 
przetargu do końca kwietnia 2014, a zamon-
towane w ciągu 60 dni. Zakładamy, ze pro-
gram ten będzie finansowany w 45% przez  
WFOŚiGW, pozostałe środki pochodzić 
będą z budżetu gminy. Liczymy na to, że 
cały program kosztować będzie ok. 2-2,5 
mln zł. Udział mieszkańca wynosić będzie 
500 zł + VAT, co w sumie daje 615 zł, i po 

5 latach użytkownik stanie się właścicielem 
tego urządzenia. 

Wszystkie działania proekologiczne słu-
żyć będą uzyskaniu jak najlepszego wskaź-
nika wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii.

Następnym działaniem proekologicz-
nym będzie budowa kanalizacji. Już w roku 
2014 budować będziemy instalację ostat-
niego etapu kanalizacji Czestkowa A, która 
zostanie połączona z Czestkowem B, a od-
cinek łączący Czestków A z B w przyszło-
ści będzie użytkowany jako dodatkowa dro-
ga łącząca obie wsie od strony zachodniej. 
Projekt został już zatwierdzony i oczekuje 
na środki unijne na wiosnę. Planowane jest 
pozyskanie na tan cel 1,8 mln. Koszt całej 
budowy to około 4 mln zł, skorzystanie ze 
środków unijnych zdecydowanie obniży 
wkład własny gminy. Zakończenie budowy 
nastąpi jesienią 2014. Jeśli idzie o kanaliza-
cję, pozostanie do 2018 roku wybudowanie 
około 240 przyłączy do sieci kanalizacyj-
nej i około 120 przydomowych oczyszczali 
ścieków (dotacja z gminy). Po zrealizowaniu 
tych założeń gmina będzie prawie w 100% 
skanalizowana. 

W 2014 roku planujemy budowę drogi 
z ciągiem pieszo - jezdnym oraz poszerze-
niem jezdni do 5,5 m w miejscowości Józe-
fatów, pod warunkiem otrzymania dofinan-
sowania w 50% w ramach budowy „sche-
tynówek”, lub Urzędu Marszałkowskiego 
- z Funduszu Dróg Rolniczych. Jeżeli nie 
uda nam się tych środków pozyskać - to na 
pewno zadanie to zrealizujemy w 2015 roku. 
Koszt inwestycji w Józefatowie to około 1,7 
mln zł. W Luciejowie Środkowym posze-
rzymy drogę od krzyżówki z drogą powia-
tową do drogi gminnej Sycanów - Buczek 
oraz położymy nową nakładkę na odcinku 
od Luciejowa do tzw. Gór za ok. 800 tys. - 1 
mln zł.

W zakresie modernizacji dróg mamy 
przygotowane projekty na naprawę dróg, 
np. ul. Spółdzielczej, osiedla nauczycielskie-
go i Osiedla Młodych, i konserwacji dróg w  
całej gminie (nowe nakładki).

Planujemy pozyskać środki unijne rów-
nież na:
a) budowę sali gimnastycznej z rozbudową 
szkoły w Czestkowie (koszt rozbudowy to 
3,5 mln zł)
b) budowę hali sportowej pełnowymiaro-
wej 50x28 m w szkole w Buczku, w któ-
rej będą mogły ćwiczyć 3 grupy, bo dzieląc 
halę kotarami powstaną 3 boiska o wymia-
rach 16x28 m, każde będzie większe od 
tej istniejącej sali. Koszt budowy to ponad  
5 mln zł
c) budowę basenu w Buczku w miejscu sta-
rej sali gimnastycznej, koszt 1,5 mln zł
d) rozbudowę w 2015 roku ośrodka zdro-
wia. Rozbudowa obejmować będzie za-
montowanie windy i przebudowę piętra 
pod kątem urządzenia gabinetów lekar-
skich. Koszt to 1,2 mln zł
e) rozbudowę w  latach 2014-2017 Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu, koszt około 
1 mln zł
f) rozbudowę Urzędu Gminy, koszt to oko-
ło 1,5 mln zł
g) rozbudowę oczyszczali ścieków w Bucz-
ku, koszt około 1,5 mln zł.

Te wszystkie projekty, które przedsta-
wiłem, chcę wykonać jak najszybciej. Będą 
one realizowane w miarę ogłaszania kon-
kursów na poszczególne działania przez 
Urząd Marszałkowski. 

O kolejności realizacji inwestycji de-
cydować będzie fakt pozyskania środków. 
Koszt wszystkich opisanych inwestycji to 
16 mln zł, przy założeniu, że pozyskamy 50 
% środków spoza budżetu gminy. Pozostałe 
8 mln gmina musi pokryć z własnych środ-
ków. Rocznie ze środków własnych gmi-
na może finansować inwestycje na około  
4 mln, wiec potrzeba będzie wydatków in-
westycyjnych z okresu dwóch lat, pozostałe 
środki będą skierowane na inne inwestycje.

Mam nadzieję, że wspólnymi siłami 
i dla dobra wszystkich mieszkańców uda 
nam się zrealizować te wszystkie inwesty-
cje, czego sobie i Państwu życzę.<

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski

Powyższa kwota będzie wydatko-
wana na pomoce dydaktyczne, meble, 
sprzęt multimedialny niezbędny do re-
alizowania założeń edukacyjno-wy-
chowawczych. Mając na uwadze dobro 

wszystkich uczniów, pomoce wyko-
rzystywane będą również na zajęciach 
z dziećmi, które wymagają szczególnej 
uwagi i indywidualizacji w procesie na-
uczania.<



Stawki podatków w gminie Buczek na rok 2014
W dniu 12 listopada 2013 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Buczek. Głównym tematem obrad były stawki podatkowe na 
nadchodzący 2014 rok, które praktycznie nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem bieżącym.

PODATEK ROLNY
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych - równowartość pieniężną 
2,5 q żyta 110,00 zł
2) dla gruntów nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych - równowartość 
pieniężną 5 q żyta 220,00 zł
PODATEK LEŚNY 
(zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 21.10.2013 r.)
1) od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężną 0,220 cm³ 
drewna 37,6310 zł
2) od 1 ha powierzchni lasów ochronnych oraz lasów wchodzących 

w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśne-
go, o której mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50 % 18,8155 zł 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych zostały obniżone w pozycjach: 
autobusy i ciągniki siodłowe o ogólnym tonażu 31 ton i powyżej 31 ton oraz 
przyczepy i naczepy. 
W pozostałych pozycjach stawki podatku zostały utrzymane na poziomie 
roku 2013.
Opłaty za: wodę - 2 zł brutto, ścieki - 4 zł brutto.

A.M.



Zespół Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego w Kolumnie go-
ścił w listopadzie br. studentów, wolontariuszy z Chin, Tajlandii, Iranu 
i Nowej Zelandii, którzy przeprowadzili w języku angielskim warsztaty 
dla wszystkich uczniów z liceum i gimnazjum w ramach projektu prowa-
dzonego przez organizację AIESEC. 

Zajęcia przygotowane przez prowadzących przybliżyły tradycje, 
obyczaje, kulturę oraz historię krajów, z których pochodzili goście oraz 
uczyły perspektywicznego patrzenia w przyszłość i podejmowania od-
ważnych decyzji u progu kariery. AIESEC to największa organizacja stu-
dencka na świecie, rozwijająca przyszłych liderów, skupiająca młodych 

wIZyta   StuDENtów 
z dalekich krajów

ludzi interesujących się bieżącymi problemami otaczającego nas świata, 
przywództwem oraz zarządzaniem. 

Studenci nawiązali dobry kontakt z uczniami i nauczycielami, byli 
gośćmi w rodzinach nauczycieli z Kolumny, dzięki czemu poznali nie 
tylko polską kuchnię, ale przede wszystkim polską gościnność. Odwie-
dzili lokalne firmy (Kopka&Kopka, Kastor, Zakład Kuśnierski Wawrzy-
niaków), wypytali naszych przedsiębiorców o przepis na sukces, zrobili 
zakupy na kiermaszu w Kastorze. 

21 listopada br. zostali zaproszeni na spotkanie z burmistrzem Gabrielem 
Szkudlarkiem i wiceburmistrz Janiną Kosman, które dla większości naszych 
gości, a zwłaszcza młodej Chinki, było wielkim przeżyciem. Spotkanie prze-
biegało w niezwykle miłej atmosferze, pełnej żartów, wymiany informacji na 
temat historii państw i nowinek z dalekiego świata. Po spotkaniu nasi goście 
zwiedzili Łask. 

Na pożegnanie dyrektor Halina Wawrzyniak-Licha, wręczając 
studentom podziękowania i pamiątkowe witraże - rękodzieła Anny 
Sokalszczuk z Kolumny, z nadzieją na ponowne spotkanie życzyła 
wszystkim powodzenia. 

44 pierwszoklasistów z SP nr 4 z ZSO w Kolumnie, w obecności 
rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, przystąpiło do 
ślubowania. W części artystycznej, przebiegającej pod hasłem 
POLSKIE ABC, dzieci wspaniale zaprezentowały swoje 
umiejętności: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także tańczyły. 
Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po 
ślubowaniu dyrektor ZSO Halina Wawrzyniak-Licha oraz naczelnik 
referatu oświaty Urzędu Miejskiego Jadwiga Kurkowska wielkimi 
ołówkami pasowały pierwszaków na uczniów SP nr 4.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Na zakończenie każdy uczeń otrzymał pamiątkowy pakiet (książka, 

dyplom, biret i odznaka) ufundowany przez rodziców dzieci oraz upo-
minki od Rady Rodziców ze szkoły oraz Przedszkola nr 4 w Kolumnie. 
Również Bank Spółdzielczy w Poddębicach przygotował dla uczniów 
prezenty. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a uczniowie pełni 
wrażeń na pewno będą o niej długo pamiętać.

Renata Koncewicz-Nowak 
Mariola Drągowska 



A z naszych lasów rzeczywiście możemy 
być dumni, bo dzięki dotychczasowej poli-
tyce ludzi odpowiedzialnych za te „zielone 
płuca”, mogą one wciąż służyć milionom 
rodaków. Las umożliwia aktywne spędzanie 
czasu wolnego, pozwala wędrować szlakami, 
uprawiać różnorodne sporty, a nawet wędko-
wać w śródleśnych jeziorach i rzekach. Udało 
nam się coś, czego Polakom zazdrości wiele 
krajów zachodnich: nie zalaliśmy lasów as-
faltem, nie pogrodziliśmy parkanami i siat-
kami i wbrew wielu opiniom malkontentów 
udaje nam się wciąż powiększać ten obszar 
„zielonych płuc”. To spore osiągnięcie jak na 

człowieka ciągnie 

do natury
Człowiek nie zatracił jeszcze naturalnego instynktu i ciągnie go do natury, jak wilka do lasu. Tak, tak - właśnie las 
gwarantuje nam ten powrót do natury, bo zapewnia nie tylko wspaniały mikroklimat, czyste powietrze i ciszę, ale 
i zapach, jakiego nie znajdziemy w żadnym innym miejscu. O wrażeniach wzrokowych nawet nie mówimy szerzej, 
bo prawdziwi miłośnicy natury na nic nie zamienią naszego lasu.

kraj rozwijający się, zurbanizowany, dokonu-
jący niezbędnych przekształceń wynikających 
choćby z budowy nowoczesnych arterii komu-
nikacyjnych czy zakładów przemysłowych.

Dobrym gospodarzem są Lasy Państwo-
we, doceniające rangę turystyki i rekreacji. 
Lasy gospodarują na olbrzymich obszarach 
kraju, oferując turystom m.in. 22 tys. km szla-
ków pieszych, blisko 21 tys. km rowerowych  
i 3 tys. km konnych. Ponad 300 leśnych pól bi-
wakowych, 1100 leśnych parkingów to kolej-
ne atuty ważne dla turystów. Ważne jest i to, 
że ta cała infrastruktura, z pozoru kolidująca 
z naturą, jest tak kształtowana, by nie zagrażała 

przyrodzie. I jeszcze jedno - zakaz wstępu do 
lasu jest u nas rzadkością i jeśli już dochodzi 
do takiego drastycznego ograniczenia, to po-
dyktowane to jest najczęściej względami bez-
pieczeństwa. Polacy doskonale to rozumieją 
i dostosowują się do zaleceń leśników, szcze-
gólnie wtedy gdy jesteśmy świadkami klęsk 
żywiołowych (pożary, powodzie itp.).

LAS W ZASIĘGU RĘKI

Lasy w naszym regionie są autentycznym 
skarbem. Mieszkańcy Łasku czy okolicz-
nych gmin nie muszą zbytnio tracić czasu,  



by znaleźć się w pięknym lesie. W ciagu 
kilku czy kilkunastu minut mogą zagłębić 
się w duże kompleksy leśne, z atrakcyjnym 
drzewostanem i przepięknymi miejscami do 
wypoczynku. Nie zawsze potrafimy to doce-
nić, ale prawdziwi miłośnicy natury uciekają 
z wielkiej Łodzi, by zamieszkać np. w rejo-
nie Kolumny czy Sędziejowic. W tych spo-
rych kompleksach leśnych właśnie w pobliżu 
Sędziejowic, Wrzeszczewic czy Widawy nie 
brak grzybów i jagód, a także zwierzyny.

Ewenementem na skalę Polski jest wła-
śnie wspomniana Kolumna, która już w okre-
sie międzywojennym miała szansę stać się 
prawdziwym kurortem. Wojna pokrzyżowa-
ła te plany, ale zamysł Janusza Szweycera 
procentuje do dziś. Choć ta zielona dzielnica 
Łasku zmieniła swój charakter i nie jest ku-
rortem, o jakim myśleli jej twórcy, jej atutem 
nadal są sosnowe lasy, czysta Grabia i stosun-
kowo zdrowe powietrze. Niestety, nic nie jest 
nam dane raz na zawsze - zbliża się natural-
ny kres sosny i należałoby pomyśleć o racjo-
nalnej odbudowie drzewostanu, co z różnych 
powodów nie jest podejmowane. A szkoda, 
bo Kolumna powinna być swoistym leśnym 
pomnikiem, będącym cennym atutem Łasku.

Byłoby zapewne niedobrze, gdybyśmy 
sobie zdali z tego sprawę dopiero w obliczu 

katastrofy, jak to stało się np. z wysypiskiem 
śmieci w Orchowie. Trzeba było olbrzymich 
pieniędzy i wysiłku samorządu, by przywrócić 
naturze miejsce zasługujące na ochronę. Może 
zatem i w sprawie Kolumny już teraz trzeba bić 
na alarm i nie ograniczać się do gadaniny oraz 
pustosłowia! A może zamiast wielkich progra-
mów ratunkowych i wielkich pieniędzy - każdy 
mieszkaniec Kolumny powinien zadbać o za-
sadzenie kilku świerków czy sosen w swoim 
najbliższym otoczeniu! Kto powinien zainicjo-
wać taką akcję? Może Rada Kolumny, która ja-
koś nie może odbić się od dna, a może ludzie 
młodzi, którym tutaj zaczyna się coś chcieć! 

ZABLIŹNIĄ SIĘ RANY

Rejon Łasku i okolicznych gmin od dwóch 
lat przeorywuje gigantyczna inwestycja drogo-
wa, jak jest trasa S-8. Wspominam o tej arterii, 
bo spowodowała ona spore ubytki lasów. Choć 
projektanci wytyczyli dwujezdniówkę opty-
malnym szlakiem, nie udało się uniknąć strat. 
Jak twierdzą specjaliści, natura zabliźni rany 
i za kilka czy kilkanaście lat nie będzie widać 
tych zniszczeń, ale pewne straty pozostaną. Ja-
kie? Choćby te związane z przecięciem i za-
mknięciem szlaków migracyjnych zwierzyny, 
bo przecież S-8 jest otoczona siatką i ekranami 

akustycznymi. Zapewne przepusty i specjal-
ne przejścia dla zwierząt nie zrekompensują 
kłopotów, jakie stworzył człowiek na skutek 
działalności inwestycyjnej.

Co możemy robić, by te straty zrekom-
pensować? Zwierzyna będzie poszukiwać 
nowych szlaków migracji, więc nie budujmy 
kolejnych potężnych ogrodzeń wokół na-
szych gospodarstw. Dotyczy to szczególnie 
terenów wiejskich. Zadbajmy też o to, by nie 
powstawały kolejne dzikie wysypiska śmie-
ci (składowiska odpadów), które nie tylko 
szkodzą zwierzynie, ale i szpecą nasze „zie-
lone płuca”. Choć funkcjonują już nowe za-
sady segregowania śmieci, nadal do lasów 
wywożone są niebezpieczne odpady. To ty-
kające bomby ekologiczne szkodzące przede 
wszystkim człowiekowi.

SKARBY DLA KAŻDEGO

Natura dała nam swoje skarby w posiadanie, 
możemy z nich korzystać. Trzeba jednak 
o nie dbać na co dzień, nie tylko od święta. 
To lekcja wynikająca z tego wszystkiego, co 
dzieje się wokół nas. Starajmy się uniknąć 
katastrofy ekologicznej i pozostawienia przy-
szłym pokoleniom jałowej pustyni.<

(P) 

Przytulny salon wypełniony książka-
mi, obrazami, gobelinami i kompozycjami 
z suchych roślin, na środku sztalugi, na nich 
niedokończony obraz. Niedokończony, albo 
dopiero zaczęty, trudno określić. Mimo tego, 
że za oknem jesień, na obrazie sarnie zaloty: 
wśród traw i kwiatów kozioł goni kozę, taki 
letni akcent chłodnego wieczoru. Ale w le-
śniczówce wcale nie jest zimno, pani Graży-
na Powalisz roztacza wokół siebie tyle cie-
pła, że gorąca herbata, którą częstuje gości 
wydaje się być zaledwie letnia. Słodko pach-
nie ciasto. Widać, że gospodyni jest nie tyl-
ko mistrzynią pędzla, nie obce są jej również 
tajniki sztuki kulinarnej. Maluje, wyszywa, 
rzeźbi w twardych skorupach strusich jaj, 
tworzy kompozycje z suszonych roślin, ale 
najważniejsze są dla niej gobeliny. 

„Jestem łodzianką, w latach 80. jedna 
z firm odzieżowych ogłosiła nabór na kurs 
nauki tkania gobelinów. Niestety, był to kurs 
tylko dla pracowników, a ja tak chciałam na-
uczyć się tkać! Poszłam do dyrektora firmy 
i powiedziałam o tym, a on zapisał mnie na 
kurs pod warunkiem, że jeden gobelin utkam 
dla niego. To był uczciwy układ i przez dwa 
lata mogłam zgłębiać tajniki sztuki arty-

stycznego tworzenia tkanin. Nauczyłam się 
tkać i powstało wiele gobelinów, którymi ob-
darowałam przyjaciół i znajomych przy róż-
nych okazjach. Pierwszy gobelin jaki utkałam, 
nazwałam „Kobieta trzydziestoletnia”, miałam 
wtedy właśnie trzydzieści lat. To był taki auto-
portret, pół twarzy kobiety spogląda w jedną 
stronę, pół w drugą, tak jakby zerkała jedno-
cześnie w przeszłość i w przyszłość, w kolejne 
trzydzieści lat”. Pani Grażyna żartuje, że prze-
żyła swój gobelin, bo według niego powinna 
żyć 60 lat, a żyje już dłużej. Jakoś nie chce się 
wierzyć, że artystka ma tyle lat ile mówi, dłu-
gi, piękny warkocz spada na plecy, oczy cały 
czas uśmiechnięte, ta pani jest na emeryturze? 
Brzmi dziwnie i niewiarygodnie. 

Jest artystką, ale przede wszystkim leśni-
kiem, z mężem Aleksandrem tworzyli unikal-
ną parę leśników, razem przepracowali 30 lat, 
co jest ewenementem w Lasach Państwowych. 
Las zdominował życie pani Grażyny, w jej 
kompozycjach z suszonych roślin zaledwie kil-
ka pochodzi z przydomowego ogródka, reszta 
skrzętnie zebrana z pól i lasów. Nawet wzór na 
skorupie strusiego jaja, wielkanocnej pisance 
w rozmiarze XL, ma formę korytarzy wydrą-
żonych w pniu drzewa przez kornika drukarza. 

Przez chwilę dyskutują z mężem nad ob-
razem przedstawiającym buki, pani Grażyna 
uparcie twierdzi, że to drzewostan nasienny 
wyłączony, mąż w końcu przyznaje jej rację: 
„no tak, przecież to jedyny taki w Nadleśnic-
twie Kolumna”. Mąż dumny z dzieł żony, 
dużo mówi o tym jak powstawały: „Bomb-
ki! Pokaż bombki”. Po chwili krucha bańka 
misternie zdobiona srebrnymi gwiazdkami 
rozpryskuje się w drobny mak: „nie szkodzi, 
przecież to tylko bombka, zrobię inną” mówi 
gospodyni, zmiatając migoczące szczątki na 
szufelkę. Niby tylko bombka, a jednak cze-
goś żal. To drobne dziełko uświadomiło nam 
jak krucha jest sztuka i że trzeba wielu lat 
pracy, żeby stworzyć coś, co przetrwa.<

(LP)

HiSToria PewNego gobeliNU
Była podleśniczym w Leśnictwie Rydzyny w Nadleśnictwie 
Kolumna, obecnie emerytka. Jeśli jest coś, czego nie namalowała, 
albo nie utkała, to znaczy, że to nie istnieje. Jej bukiety - 
mieszanki liści, kwiatów i marzeń, zdobią zaciszną leśniczówkę, 
której ściany zbudowane są z książek.



Należy podkreślić, że decyzja o środo-
wiskowych uwarunkowaniach nie stanowi 
„zezwolenia na realizację inwestycji”, gdyż 
w tym zakresie kluczową rolę pełni np. po-
zwolenie na budowę bądź przyjęcie bez za-
strzeżeń zgłoszenia robót budowlanych.

Aby przedsięwzięcie było zakwalifikowa-
ne do uzyskania wspomnianej decyzji, muszą 
zostać spełnione jednocześnie dwa warunki:
1. przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko
2. na realizację planowanego przedsięwzięcia 
wymagana jest decyzja inwestycyjna, np. po-
zwolenie na budowę, koncesja na wydobywa-
nie kopalin ze złóż.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
niach wiąże organ wydający kolejne decyzje. 

Wydanie decyzji następuje także przed wy-
stąpieniem o decyzję inwestycyjną. 

Decyzja środowiskowa jest wydawana na 
wniosek inwestora. Przed złożeniem wniosku 
należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność 
lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, jeśli taki plan został uchwalony. Po 
złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowa-
nie w sprawie wydania decyzji o środowisko-

- Informacje zwrotne, które otrzymuję od 
dzieci, rodziców oraz osób, które nam kibicu-
ją, motywują mnie do dalszych działań. Jestem 
głęboko przekonana, że to, co robię, ma sens, 
a przede wszystkim jest korzystne dla dzieci – 
mówi A. Prusisz. 

21 listopada br. nastąpiło uroczyste rozpo-
częcie programu KIK-34. Z tej okazji do szkoły 
przybyli liczni goście, m.in. z Instytutu Żywno-
ści i Żywienia w Warszawie, nie zabrakło także 
przedstawicieli instytucji samorządowych, or-
ganizacji pozarządowych oraz Rady Rodziców. 
Program zaczęto wdrażać już we wrześniu tego 
roku. Dzięki staraniom wielu osób już dziś 
uczniowie i nauczyciele po drugiej godzinie 
lekcyjnej wspólnie spożywają II śniadania. Tra-
dycją stały się owocowo-warzywne, kolorowe 
czwartki. Sklepik z żywnością śmieciową zo-
stał zamknięty, a w przyszłości zastąpi go nowy 
ze zdrową żywnością (Szkoła poszukuje oso-
by z pasją do prowadzenia nowego sklepiku). 
Organizowane są także różnorodne konkursy 
i zajęcia dydaktyczne. A to dopiero początek. 
Wszystkie działania związane z realizacją pro-
gramu KIK-34 na bieżąco relacjonowane są na 
stronie szkoły na Facebooku.<

Michał Janiszewski

Nasze pociechy uwielbiają słodycze, chipsy, napoje gazowane oraz wszechobecne 
fastfoody. Tej niezdrowej modzie postanowiła sprzeciwić się Szkoła Podstawowa nr 1 
w Łasku. Z inicjatywy nauczycielki Agnieszki Prusisz placówka przystąpiła do realizacji 
programu KIK-34, którego celem jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom 
przewlekłym poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Akcja spotkała 
się z niezwykle ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem. 

wych uwarunkowaniach. Składając wniosek in-
westor powinien dołączyć do niego następujące 
dokumenty (obowiązkowe):
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (przedsię-
wzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko) lub raport o oddziaływaniu 
na środowisko (przedsięwzięcia mogące zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko)
- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej prze-
widywany teren na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na 
który będzie oddziaływać – poświadczoną przez 
właściwy organ
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidy-
wany teren, na którym będzie realizowane przed-
sięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który bę-
dzie oddziaływać przedsięwzięcie
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, która 
zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skar-
bowej wynosi 205 zł za wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia.

Brak wymaganych załączników spowoduje 
wydłużenie postępowania, gdyż inwestor będzie 
wzywany do uzupełnienia, a nie uzupełnienie 
w wyznaczonym terminie spowoduje pozosta-
wienie wniosku bez rozpatrzenia. Ponadto raport 
lub kartę informacyjną należy złożyć wraz z ich 

wersją elektroniczną na informatycznych nośni-
kach danych w trzech egzemplarzach.

W procesie wydawania decyzji środowi-
skowej przez wójta/burmistrza organami współ-
pracującymi są zazwyczaj Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny. Organy te opiniują w zakre-
sie konieczności przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania, a  w trakcie oceny oddziaływania na śro-
dowisko uzgadniają warunki.

Ocenie bezwzględnie podlegają przedsię-
wzięcia zaliczane do potencjalnie lub mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
W postępowaniach o wydanie decyzji środowisko-
wej, w przypadku gdy przeprowadzana jest ocena 
oddziaływania na środowisko (raport), występu-
je tzw. udział społeczeństwa. Organ prowadzący 
postępowanie zapewnia wówczas społeczeństwu 
możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz 
umożliwia składanie uwag i wniosków w termi-
nie 21 dni, przez co wpływają na treść wydawanej 
decyzji. Organ może również przeprowadzić roz-
prawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Małgorzata Gawlikowska
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Wsi
UM w Łasku 

zamknięto skLePik 

ze śmieciową żywnością

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym

Pierwszym elementem w procesie inwestycyjnym wielu planowanych przedsięwzięć jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Nie tylko budowa zupełnie nowego obiektu, ale także rozbudowa już funkcjonującego może wymagać decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem określającym warunki 
środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Mówiąc krótko, określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby dana inwestycja mogła 
zostać zrealizowana i nie stwarzała niebezpieczeństwa dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. 



2014

Firmą wykonującą usługę czipowania bę-
dzie Gabinet Weterynaryjny „Boliłapka” 
Katarzyna Gruszczyńska-Kolanus w Ła-
sku, ul. Prostokątna 1 (tel. 792-860-213), 
która została wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego. Czipowaniem mogą być 
objęte psy, których właściciele okażą do-

To nic nie kosztuje

zacziPuj Psa
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy Łask, w celu uniknięcia zaginięć psów 
jak i kosztów ponoszonych przez ich właścicieli, a także wydatków związanych 
z wyłapaniem i utrzymaniem zwierząt w schronisku, od 1 stycznia 2014 r. rozpocznie 
się czipowanie psów. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Łask elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów jest bezpłatne. 

kument (ze zdjęciem) potwierdzający fakt za-
meldowania osoby utrzymującej  psa w gminie 
Łask oraz aktualne zaświadczenie potwierdza-
jące przeprowadzenie szczepienia psa prze-
ciwko wściekliźnie. Następnie po wypełnieniu 
przez właściciela psa formularza zgłoszenio-
wego bazy danych SAFE-ANIMAL zostanie 

wykonany zabieg polegający na podskórnej 
iniekcji identyfikatora (mikroprocesora) psu. 
Po wykonaniu zabiegu informacje zawarte 
w formularzu zgłoszeniowym zostaną wpro-
wadzone do bazy danych SAFE-ANIMAL, 
a na potwierdzenie wykonania usługi wła-
ściciel psa otrzyma dowód elektronicznego 
oznakowania psa oraz silikonowy znaczek na 
obrożę.

Zgodnie z uchwałą z 26 października 2012 r. 
 Rady Miejskiej w Łasku posiadanie psa trwale 
oznaczonego elektronicznym systemem iden-
tyfikacji – mikroczipem jest zwolnione z opłaty 
od posiadania psa, a zwolnienie to stosuje się 
w roku zgłoszenia zaczipowanego psa. 

Zainteresowani czipowaniem psów mogą 
uzyskać bliższe informacje w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzę-
du Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14  
(tel. 43 676-83-50).<

Grzegorz Skibiński
inspektor Wydział Ochrony Środowiska

i Rozwoju Wsi UM w Łasku

Drżenie mięśni, chowanie się, przyspie-
szony oddech i bicie serca to tylko niektóre 
z objawów, które zdradzają niepokój nasze-
go czworonoga. Podanie leku uspakajają-
cego nie powinno stanowić złotego środku. 
Pies to nie człowiek, a użycie wszelkich 
medykamentów powinno być konsultowane 
z weterynarzem. Oto kilka rad jak postępo-
wać w dniu sylwestra. 

Zacznijmy od spaceru. Wprowadź-
my psa wcześniej w miejsce, które dobrze 
zna i które jest oddalone od wystrzałów. 
Nie spuszczajmy go ze smyczy. Zadbajmy 
o dużą dawkę ruchu. Wybiegany pies jest 
spokojniejszy i mniej impulsywny. Waż-
ne jest także odpowiednie przygotowanie 
domu. W ulubionym kącie naszego czwo-
ronoga nie powinno zabraknąć koca, pod 
którym będzie mógł się schować i poczuć 
bezpiecznie. Zasłońmy okna i włączmy te-
lewizor, który odwróci jego uwagę od ha-
łasu fajerwerków. Pod żadnym pozorem nie 
krzyczmy i nie wymierzajmy kar. To tylko 
spotęguje odczuwany stres. Paradoksalnie 
pocieszanie i głaskanie również nie jest po-
żądanym zachowaniem. Pies odczytuje to 
jako nagrodę za swoje zachowanie, co może 
doprowadzić do utrwalenia niewłaściwego 
zachowania. Próbujmy raczej ignorować 
jego silne reakcje emocjonalne. Dla nasze-

Pomóż pupilowi przetrwać sylwestra
Święta tuż, tuż. Niebawem wraz z rodzinami usiądziemy przy suto zastawionych stołach i spędzimy najradośniejszy czas w roku. 
Jednak nawet się nie obejrzymy, a rozpoczną się przygotowywania do hucznej sylwestrowej nocy. Niestety nasze pupile nie 
podchodzą entuzjastycznie do sylwestrowego szaleństwa. Szczególnie dla psów wystrzały petard oraz fajerwerków są wyjątkowo 
uciążliwe. Ważne jest, aby nie bagatelizować problemu, odpowiednio się przygotować i oszczędzić psiakowi niepotrzebnego stresu. 
W bardzo dużym stopniu to od właściciela i jego postępowania zależy, jak pies przeżyje nasze noworoczne świętowanie.

go pupila  zrównoważone zachowanie opie-
kuna jest najlepszym wsparciem w trudnych 
momentach. Blisko północy weźmy ulubioną 
zabawkę i postarajmy się zająć go zabawą. 
Jednakże, jeśli wiemy, że powyższe metody 
nie sprawdzą się w przypadku naszego psa, 
zasięgnijmy porady lekarza weterynarii, któ-

ry z pewnością znajdzie najlepsze rozwią-
zanie.

Podczas sylwestrowych zabaw nie za-
pominajmy o czworonogach. Nasza troska 
i pamięć będzie dla nich najlepszym prezen-
tem noworocznym.<

Michał Janiszewski



Biblioteka znowu na podium!

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Ułański

Wójt Gminy
Jerzy Kotarski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 

mieszkańcom gminy Sędziejowice
składamy najserdeczniejsze życzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
w każdym dniu nadchodzącego 2014 Roku.

Konkurs był adresowany do bibliotek pu-
blicznych z województwa łódzkiego uczest-
niczących we wszystkich trzech rundach PRB 
oraz w programie „ROZPRacuj to z biblioteką”, 
które działają w partnerstwie lokalnym oraz do 
pozostałych bibliotek publicznych z gmin wiej-
skich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 
tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w wy-
mienionych programach, a stanowią grupę do-
celową Programu.

Celem konkursu, podobnie jak w roku ubie-
głym, była aktywizacja bibliotek publicznych 
do podejmowania i rozszerzania współpracy 
ze środowiskiem lokalnym, wypracowanie do-
brych praktyk wzmacniających rolę bibliotek 
w gminie, dzielenie się doświadczeniami w bu-
dowaniu partnerstw lokalnych, zaprezentowanie 
dobrych praktyk w działaniach partnerskich in-

W Środowiskowym Domu Samopomo-
cy w Sędziejowicach uroczyście obchodzono 
Dzień Pracownika Socjalnego (23 listopada 
br.). Specjalnie na tę okazję przybyli zaprosze-
ni goście: Beata Magdziak - dyrektor GBP oraz 
Grzegorz Brożyński - dyrektor GOK w Sędzie-
jowicach. Szczególnie ciepło podziękowali 
wszystkim, dla których ważni są inni ludzie, 
ich godność i uczucia. Imprezę uświetnił wy-
stęp iluzjonisty, który przybył z Krakowa. Wy-
konując przeróżne magiczne sztuczki wywołał 
gromkie brawa, śmiech i zachwyt widowni.<

 (ŚDS)

DZień PracowNika 
SocjalNego

III edycja konkursu „Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu”, zorganizowana przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek została rozstrzygnięta. Tym 
razem sędziejowicka biblioteka również znalazła się na podium - zajęła III miejsce w województwie. 
W 2012 r. było to miejsce pierwsze.

Dyrektor i nauczyciele ZSO nr 1 w Sędzie-
jowicach zachęcili uczniów do wzięcia udziału 
w Wojewódzkich Konkursach Literackich, orga-
nizowanych w ramach ogólnopolskich obchodów 
roku Juliana Tuwima w Łodzi. Celem tych kon-
kursów było przybliżenie wiedzy o życiu i twór-
czości Tuwima, zachęcenie miłośników pisania do 
prezentowania własnych umiejętności, rozwijanie 

nym bibliotekom, zachęcanie ksiąznic do trwa-
łej i efektywnej współpracy z organizacjami i in-
stytucjami działającymi w sektorach: publicz-
nym, gospodarczym i pozarządowym dla dobra 
społeczności lokalnej, inspirowanie bibliotek do 
stosowania nowatorskich metod działania.

Podczas uroczystej gali w Bibliotece Woje-
wódzkiej w Łodzi zwycięskie biblioteki miały 
możliwość zaprezentowania swojego dorob-
ku w roku bieżącym. Wystąpienie dyrektora 
książnicy w Sędziejowicach Beaty Magdziak 
nosiło tytuł „Gmina Sędziejowice w 150. rocz-
nicę wybuchu Powstania Styczniowego”, było 
podsumowaniem działań podjętych przez całą 
społeczność lokalną gminy, w tym inicjatyw 
biblioteki (szczególnie udziału w projektach 
zewnętrznych skierowanych dla seniorów i nie-
pełnosprawnych oraz wydania publikacji oko-

PIóREm w tuwIma
wyróżnili się Anita Kozieł i Kacper Krawczyk 
(w kategorii klas I - III konkursu „Zostań wydaw-
cą Tuwima”), których wspierała pani Nina Kor-
czowic. 

30 listopada br. podczas uroczystej gali 
w Łodzi uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody 
(szczególnie cenną Justyna Braszka). Dzieciom to-
warzyszyły nauczycielki - Nina Korczowic i Tere-
sa Smolak. Są bardzo dumne z osiągnięć naszych 
uczniów i życzą im dalszych sukcesów. Dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki w Łodzi - Barbara Czaj-
ka złożyła podziękowania uczniom i nauczycie-
lom za ich wysiłek, włożony w popularyzowanie 
wiedzy o twórczości najwybitniejszego poety gru-
py „Skamander”.<

 TS

licznościowych). We wspomnianym spotkaniu 
uczestniczył przewodniczący Rady Gminy Sę-
dziejowice Wacław Ułański, który swą postawą 
czynnie wspiera działania gminnej książnicy.< 

(B)

wrażliwości i wyobraźni, inspirowanie do aktyw-
ności twórczej dzieci. Pedagodzy wysłali liczne 
prace uczniów do Wojewódzkiej Biblioteki im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, która była 
organizatorem konkursu literackiego, przeprowa-
dzonego w ramach kampanii społecznej „Łódzkie 
Czyta”.

Pierwszą nagrodą w województwie w katego-
rii „Piórem w Tuwima” jury konkursu postanowi-
ło uhonorować uczennicę klasy III a gimnazjum 
w Sędziejowicach - Justynę Braszkę, nad pracą 
której czuwała pani Teresa Smolak. Pierwsze wy-
różnienie w konkursie dla klas IV - VI „Zostań 
wydawcą Tuwima” otrzymała uczennica klasy  
Vb - Klaudia Stępień, a dwa wyróżnienia przypa-
dły uczniom z klasy III. W szkole podstawowej 



Są to następujące zadania:
1. „Przebudowa i termomodernizacja bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sę-
dziejowicach wraz z zagospodarowaniem 
terenu” - wartość robót podstawowych wyno-
siła 749.177,32 zł brutto, kwota dofinansowania 
- 500.000,00 zł. 

Przebudowę zrealizowano w następującym 
zakresie: wykonano izolację cieplną stropo-
dachu oraz ścian zewnętrznych, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano 
i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia, 
przebudowano wejście do budynku, dokonano 
montażu toru jezdnego z platformą schodową, 
wybudowano parking dla samochodów oso-
bowych oraz podjazd dla niepełnosprawnych, 
wykonano nową instalację elektryczną, oświe-
tlenie, instalację odgromową, instalację wodno 
- kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz 
wentylacji mechanicznej. 

Wykonawcą robót było KONSORCJUM 
Lider: „W i B” s.c. z Sieradza oraz Partner: 
ENVIRO- SERWIS s.c. również z Sieradza.

WAŻNY ROK DlA SĘDZIEJOWICKIEJ KUlTURY

2. „Rozbudowa i przebudowa budynku świe-
tlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz 
z utwardzeniem części terenu” - wartość robót 
podstawowych wynosiła 522.563,81 zł brutto, 
kwota dofinansowania - 286.311,00 zł. 

Zakres prac obejmował: roboty rozbiórko-
we części ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
oraz dachu, roboty ziemne, roboty fundamen-
towe, wykonanie ścian parteru, wykonanie stro-
pu nad parterem, wykonanie konstrukcji dachu 
wraz z pokryciem, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku, wykonanie elewacji, przebudowę po-
mieszczeń wewnątrz budynku, wymurowanie 
nowych ścian działowych oraz wykonanie no-
wych posadzek. Utwardzono także część terenu 
oraz wykonano miejsca parkingowe.

Wykonawcą robót była firma Bud Trans Ro-
boty Budowlano - Drogowe Maria Karbowiak 
z Sieradza.

Każde z wymienionych zadań zrealizowano 
w zaplanowanym okresie od kwietnia do paź-
dziernika 2013 r.

Gmina Sędziejowice w 2013 roku wzbogaciła się o dwa gruntownie wyremontowane obiekty, służące mieszkańcom wsi i szeroko rozumianej 
kulturze. Zadania zrealizowane zostały ze środków własnych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Rzeki 
Grabi” na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Już od początku listopada wyremontowany 
obiekt GOK-u został zagospodarowany przez 
jego załogę, a gmina zapewniła środki na za-
kup nowego wyposażenia do sali konferencyj-
nej. Tym samym po ponad półrocznym pobycie 
w zastępczej siedzibie znajdującej się w dwor-
ku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach, GOK wznowił swoją działalność 
z dużym zaangażowaniem i nowym zapałem.

Uroczyste otwarcie GOK po zakończonej 
modernizacji nastąpiło 15 listopada br. z udzia-
łem Doroty Ryl - wicemarszałka województwa 
łódzkiego, prezesa i wiceprezesa zarządu LGD 
„Dolina Rzeki Grabi”, wicestarosty łaskiego, 
władz i radnych gminy Sędziejowice, wójtów 
gmin Widawa i Wodzierady, kierowników jed-
nostek gminnych oraz mieszkańców. Poświę-
cenia dokonał ks. kan. Grzegorz Kaźmierczak - 
proboszcz sędziejowickiej parafii. Po wystąpie-
niach okolicznościowych gości zaprezentowały 
się wszystkie zespoły działające w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.<

M. Potasiak

W ramach zadania AKTYWNA INTEGRACJA zostały zorganizowane następujące kursy zawodowe:
1. Kurs pt. „Pracownik biurowy” dla 1 BO projektu. Kurs odbywał się w dniach 18.09.2013 r. - 27.09.2013 r. 
2. Kurs pt. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” dla 1 BO projektu. Kurs odbywał się w dniach 
25.09.2013 r. - 14.10.2013 r.
3. Kurs pt. „Profesjonalny sprzedawca” dla 3 BO projektu. Kurs odbywał się w dniach 12.11.2013 r. - 
26.11.2013 r.
4. Kurs pt. „Podstawy obsługi komputera” dla 5 BO. Kurs odbywał się w dniach 22.11.2013 r. - 29.11.2013 r.
5. Kurs pt. „Obsługa kas fiskalnych” dla 5 BO. Kurs odbywał się w dniach 12.11.2013 r. - 15.11.2013 r.
Kursy zostały przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe „UNIVERSUM” 
w Zduńskiej Woli.
6. Kurs pt. „Prawo jazdy kat. B” dla 6 BO projektu. Kurs rozpoczął się dnia 15.10.2013 r. i jest realizowany 
w ramach 60 godz., w tym 30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. Szkolenie realizuje Ośrodek Szko-
lenia Kierowców „TEST” w Łasku.

Obecnie odbywają się zajęcia praktyczne przeprowadzane według indywidualnych ustaleń z kursantami. 
W ramach realizacji kursu sfinansowane zostały badania lekarskie dla 6 BO, ubezpieczenie NNW .

W ramach wyżej wymienionego zadania wszyscy uczestnicy (10 BO) mieli do wykorzystana 2 vouchery 
(talony), każdy o wartości 100 zł. na samodzielny zakup usług społecznych, tj. jeden na usługi stomatologicz-
ne, nie obejmujące zakresu usług refundowanych w ramach NFZ, a drugi na usługi fryzjersko-kosmetyczne. 
Talony zostały wykorzystane do 31.10.2013 r. na wizyty w Prywatnym Gabinecie Stomatologicznym Jolanty 
Starzyńskiej w Marzeninie oraz salonie kosmetyczno-fryzjerskim „JURA” TWÓJ SALON SPA - Justyny Stę-
pień w Sędziejowicach. 

Od października do grudnia br. w ramach tego zadania trwa staż dla 1 uczestnika projektu na stanowi-
sku pracownik biurowy. Udział w stażu ma zapewnić stażyście zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności 
praktycznych na stanowisku pracownik biurowy. Osobie uczestniczącej w stażu wypłacane jest miesięczne 
wynagrodzenie stażowe (stypendium). Staż odbywa się w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych Sędziejo-
wice - Kolonia 12. 

W najbliższym czasie na zakończenie projektu przewidziano spotkanie wigilijne dla 10 BO i osób z ich 
najbliższego otoczenia oraz 2 pracowników GOPS. Na spotkanie zostanie przygotowany poczęstunek - cate-
ring oraz zostaną rozdane paczki żywnościowe dla 10 uczestników projektu.<

pracownik socjalny
Iwona Kaczmarek

Realizacja projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2013 r.
Projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowi-
cach znalazła się na liście podmiotów, któ-
re otrzymały wsparcie finansowe Instytutu 
Książki, w ramach Programu „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2013”, na realiza-
cję zadania „Biblioteka Jutra”. 

Instytut Książki jest podmiotem odpowie-
dzialnym za realizację wyżej wymienionego 
programu własnego. Otrzymane dofinanso-
wanie pozwoliło na zakup dziesięciu zesta-
wów komputerowych z oprogramowaniem, 
czytników kodów kreskowych oraz urządze-
nia wielofunkcyjnego. Czytelnia w Sędziejo-
wicach została przekształcona w nowoczesną 
salę komputerową, w której odbywać się będą 
zajęcia językowe dla najmłodszych, seniorów 
oraz niepełnosprawnych. Cztery komputery 
posłużą do sprawnego opracowywania zbio-
rów bibliotecznych i tworzenia katalogu on-li-
ne. Gminna książnica systematycznie zmienia 
swój wizerunek. Staje się nowoczesną „Bi-
blioteką Jutra”. <

(B)

„biblioteka 
jutra”  

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

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Realizacja projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2013 r. 

Projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach zadania AKTYWNA INTEGRACJA zostały zorganizowane następujące kursy 
zawodowe: 

1. Kurs pt. „Pracownik biurowy” dla 1 BO projektu. 

Kurs odbywał się w dniach 18.09.2013 r. - 27.09.2013 r.  

2. Kurs pt. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” dla 1 BO projektu 

Kurs odbywał się w dniach 25.09.2013  r. - 14.10.2013 r. 

3. Kurs pt. „Profesjonalny sprzedawca” dla 3 BO projektu 

Kurs odbywał się w dniach 12.11.2013 r. - 26.11.2013 r. 

4.Kurs pt. „Podstawy obsługi komputera” dla 5 BO 

Kurs odbywał się w dniach 22.11.2013 r. - 29.11.2013 r. 

5. Kurs pt. „Obsługa kas fiskalnych” dla 5 BO 

Kurs odbywał się w dniach12.11.2013 r. - 15.11.2013 r. 

Kursy zostały przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Szkoleniowo–Usługowo–Handlowe 
„UNIVERSUM” w Zduńskiej Woli. 

6. Kurs pt. „Prawo jazdy kat. B” dla 6 BO projektu 

Kurs rozpoczął się dnia 15.10.2013 r. i jest realizowany w ramach 60 godz., w tym 30 godz. 
teoretycznych i 30 godz. praktycznych. Szkolenie realizuje Ośrodek Szkolenia Kierowców 
„TEST” w Łasku. 

Obecnie odbywają się zajęcia praktyczne przeprowadzane według indywidualnych ustaleń                 
z kursantami. 



Adresatami tych działań są uczniowie, którzy również aktywnie włą-
czają się w poznawanie tematyki edukacji globalnej nie tylko na typo-
wych zajęciach szkolnych, ale również poprzez kontakt z wolontariusza-
mi Polskiej Akcji Humanitarnej. 23 pażdziernika br. w Liceum odbyły 
się 2 spotkania z panią Martą Kostulską, która w ramach wolontariatu 
firmowanego przez polski MSZ pracowała w Tajlandii z dziewczętami 
poprawczaka. W spotkaniach wzięła udział młodzież z dwóch klas, które 
realizują w zakresie rozszerzonym geografię oraz wyróżniają się aktyw-
nością na rzecz szkoły i środowiska. 

Pani Marta Kostulska w ciekawy sposób przedstawiła codzienne ży-
cie w „niewielkim” milionowym mieście w północno-zachodniej Tajlan-
dii. Szczególne zainteresowanie wzbudziła opowieść o pracy z trudny-
mi dziewczętami i sposobami, których imały się polskie wolontariuszki, 
aby zmotywować te dziewczęta do pracy, np. zapraszały tajlandzkich 
kolegów z fundacji do prowadzenia mniej ciekawych zajęć. Również 
interesująca była informacja o życiu mnichów buddyjskich oraz margi-
nesowe miejsce wiadomości z Europy w tamtejszej prasie. Po spotka-
niu młodzież komentowała, odnosząc do warunków polskich, sposób na 
przetrwanie i rozwój tajlandzkiego ludu Akha - zebrano w wiosce środ-
ki na wykształcenie w zakresie ekonomii jednego z członków plemie-
nia. Wykształcony młody człowiek zainicjował w wiosce agroturystykę, 
dzięki czemu społeczność stała się znana, jest odwiedzana przez tury-
stów z całego świata, którzy zostawiają tam całkiem spore pieniądze za 
możliwość udziału w zbiorach kakao oraz spania w chatach bez bieżącej 
wody itp. wygód. Umożliwiło to rozwój tej niewielkiej społeczności.

M. Kostulska zapoznała też młodzież I LO z milenijnymi celami 
rozwoju, wzbogacając swoje wystąpienie filmami o roli wykształcenia 
dziewcząt w każdym społeczeństwie. 

Interesującym momentem spotkania było zmierzenie „stopy ekolo-
gicznej” - wg informacji podanych przez jednego z uczniów na nasze 
potrzeby muszą „pracować” 2 Ziemie. 

Na koniec pani Marta odpowiadała na pytania, m.in. opowiedzia-
ła, jak sama została wolontariuszką, jakie wymagania są stawiane przy 
aplikacji.

W dniach 16-24 listopada młodzież I Liceum zorganizowała Tydzień 
Edukacji Globalnej, w tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Wybierz 
zrównoważony styl życia”.<

Małgorzata Ziarnowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
jest uczestnikiem projektu z zakresu edukacji globalnej 
realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
„Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły 
ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, 
w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą 
przestrzegane prawa człowieka.” We wrześniu nauczyciele 
Liceum przeszli ogólne szkolenie z tej tematyki, zaś obecnie 
niektórzy z nich poszerzają swoją wiedzę i umiejętności na kursie 
on-line przeprowadzanym w ramach projektu przez ORE. 

Kurs jest dostępny dzięki udziałowi biblioteki w projekcie „Angielski 
123 w bibliotece” - ogólnopolskim przedsięwzięciu prowadzonym przez fir-
mę Funmedia we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się an-
gielskiego lub znają jego podstawy. Składa się z czterech poziomów, podzie-
lonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich 
jak dialogi, gry czy fotolekcje. Aby z niego skorzystać, wystarczy komputer 
z dostępem do internetu, mikrofon i słuchawki. Przejście całości zajmuje rok 
- zakładając, że uczestnik będzie uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu. 
Taki rytm jest najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty. 

W listopadzie biblioteka rozpoczyna kolejną edycję kursu angielskiego. 
Kurs polecamy szczególnie tym osobom, które chciałyby nauczyć się komuni-
kowania w języku angielskim, gdyż ich rodzina mieszka za granicą. Zachęca-
my do udziału także każdego, kto planuje wyjazd na wakacje lub chce zmienić 
pracę i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nauka angielskiego będzie 
też atrakcyjna dla wszystkich, którzy po prostu chcą zrobić coś dla siebie i le-
piej rozumieć przesyconą językiem angielskim rzeczywistość. 

Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na pomoc biblioteki w obsłudze kom-
putera, a także wsparcie w korzystaniu z samego kursu. 

Informacji na temat kursu komputerowego angielski123.pl udziela: 
Magdalena Binkowska, tel. 43 675-23-99, 
email: biblioteka_lask_czytelnia@wp.pl<

bIblIotEKa uCZy 
aNgIElSKIEgo

edukacja 
globalna

35 mieszkańców Łasku przez ostatni rok bezpłatnie uczyło się 
angielskiego w Bibliotece Publicznej im. Jan Łaskiego Młodszego! 
Dzięki znajomości języka mogli porozmawiać wreszcie z rodziną 
mieszkającą za granicą, zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe, 
a nawet zmienili pracę. Wszystko za sprawą komputerowego 
kursu angielski123.pl, który bezpłatnie oferuje biblioteka. 

Tylko tyle czasu potrzeba na „wyrzeźbienie” przy pomocy 
rewelacyjnego urządzenia, bez angażowania laboratoriów 
protetycznych, jak to było dotąd - nowego zęba. A wszystko 
to dzięki komputerowej maszynerii i piecowi do utwardzenia 
ceramicznego zęba, pochodzącym z USA. 

Ta nowoczesna technologia znana jest na świecie od ponad 20 lat, 
ale do Polski dotarła niedawno. Takiego urządzenia, jakie posiada łaski 
„Dentylion”, nie ma w naszym województwie żadna placówka leczni-
cza. Klinika Stomatologiczna z ulicy Południowej, od lat stosująca no-
watorskie rozwiązania, znalazła się w gronie 25 placówek w kraju dys-
ponujących wspomnianym urządzeniem i stosującym system CEREC. 

Nowy ZĄb w ciągu...

 2 godzin!



W sztafetach konkurowało ze sobą dwa-
naście szkół z województwa łódzkiego. Ła-
ską „Piątkę” wyprzedziły tylko dwie szkoły 
sportowe z Łodzi o nieco dłuższych trady-
cjach pływackich. Nasz sukces dowodzi, że 
dzieciaki z Łasku mają realne szanse na ry-
walizację z wychowankami wielkomiejskich 
placówek.

Ten brązowy medal jest ukoronowaniem 
systematycznej pracy dzieci i nauczycie-
li w klasach sportowych pływackich (4 od-
działy), których uczniowie mają tygodniowo 
sześć godzin pływania i cztery lekcje na sali 
gimnastycznej. Już najmłodsi świetnie radzą 
sobie w wodzie i chętnie biją własne rekordy. 
W przyszłym roku planuje się utworzenie ko-
lejnej klasy pływackiej.<

UCZESTNICY SZTAFETY

Dziewczęta

Zuzanna Sysio  - 3 klasa
Oliwia Łakomiak - 3 klasa
Klaudia Rosińska - 3 klasa
Alicja Jaryszek - 4 klasa
Kinga Gosławska - 4 klasa
Martyna Jasińska - 4 klasa
Karolina Chwiałkowska - 5 klasa
Marta Dobroszek - 5 klasa
Paulina Madalińska - 5 klasa
Julita Gawrońska – 6 klasa
Julia Mosińska – 6 klasa

Chłopcy

Adrian Piekarz  - 3 klasa
Bartłomiej Kurbiel - 3 klasa
Kacper Kopijas - 3 klasa
Jakub Lewandowski - 4 klasa
Jacek Sowiński - 4 klasa
Szymon Binek - 4 klasa
Filip Paprocki - 5 klasa
Mikołaj Adamczyk - 5 klasa
Hubert Kudra - 5 klasa
Filip Wszelaki - 6 klasa
Mateusz Błaszczyk - 6 klasa
Marcin Kula - 6 klasa

Kamila Prawicka

„Piątka” 
na  medal
28 listopada br. w Skierniewi-
cach w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej 2013/2014 odbyły się  
finały sztafet pływackich dziew-
cząt i chłopców. Zawodniczki z ła-
skiej Szkoły Podstawowej nr 5 sta-
nęły na podium, zajmując trzecie 
miejsce. Męska drużyna znalazła 
się na czwartym miejscu.

16 bm. w Kolumnie w pobliżu stawu za torami kolejowymi, z inicjatywy między innymi le-
śników poświęcono krzyż ku czci powstańców 1863 roku. Obok krzyża znajduje się tablica infor-
macyjna poświęcona walkom oddziałów powstańczych na ziemi łaskiej. W 1863 roku doszło tu do 
kilku potyczek i słynnej bitwy w Sędziejowicach.

Krzyż i wspomniana tablica stanowią początek ścieżki historyczno-ekologicznej, którą urzą-
dzą tu leśnicy z Nadleśnictwa Kolumna.

(PO)

KOlUMNA: KRZYŻ KU CZCI 
PowStańCów 1863 R.

1 lutego 1863 roku do lasów w rejonie dzisiejszej Kolumny dotarł 
oddział powstańczy ks. Józefa Czajkowskiego z Łodzi. W tym czasie od 
strony Sieradza zbliżali się Rosjanie. Powstańcy schronili się w lesie, 
doszło później do potyczki, w której prawdopodobnie poległo kilku 
patriotów. Pochowano ich w tych lasach. 

W tym roku także Urząd 
Miejski w Łasku włączył się 
do akcji Szlachetna Pacz-
ka. Pracownicy miejskiego 
ratusza na czele z burmi-
strzem Gabrielem Szkudlar-
kiem przygotowali paczkę 
dla jednej z potrzebujących 
rodzin z naszego miasta.

Szlachetna Paczka



Takie telefony sprawiają dziennikarzom 
największą radość. Kilka miesięcy po 
opublikowaniu dwóch artykułów na temat 
losów lotnika z Kolumny Eugeniusza 
Krzeczewskiego, który zginął podczas 
tragicznego lotu z Brindisi do Warszawy 
w grudniu 1944 roku, usłyszałem 
w słuchawce głos kobiety:

- Jestem córką siostry lotnika Eugeniusza 
Krzeczewskiego, który zginął podczas lotu  
w grudniu 1944 roku. To był mój ukochany 
wujek. Zapraszam do siebie, bo chciałabym 
uzupełnić artykuły z „Panoramy”.

Centrum Łodzi, ulica Sienkiewicza. Tu 
w jednej z kamienic mieszka Wiesława Le-
wicka, córka Kazimiery Jaszkowskiej, ro-
dzonej siostry Eugeniusza. Pamięta doskona-
le wujka Gienka, który często przyjeżdżał do 
Włoch pod Warszawą, gdzie wówczas miesz-
kała z rodzicami, i bawił się z nią w samolot.

- Wujek od dziecka chciał latać, to była 
jego pasja. Gdy rodzice wybierali się do te-
atru, zostawiali mnie często pod jego opieką 
i właśnie wówczas bawił się ze mną w samo-
lot. Miałam wtedy 4-5 lat.

Pani Wiesława pokazuje pamiątki po 
ukochanym wujku. Jest wśród nich odzna-
ka lotnika telegrafisty i  specjalne angiel-
skie nakładki na mundur, a także fotografia 
z października 1936 r., na której Eugeniusz 
jest w wojskowym mundurze. Na odwrocie 
zdjęcia wykonanego w jednym z zakładów 
fotograficznych stolicy znajduje się odręcz-
ny napis wykonany przez przyszłego lotnika: 
„Kochanej Ziutce”. 

 Moja mama bardzo lubiła Gienka. Była 
o sześć lat starsza od brata. Zapewne dlate-
go wujek Gienek zwierzał się jej. Gdy był 
w szkole lotniczej, wpadał często do Włoch 
pod Warszawą. Moja mama cały czas intere-
sowała się jego losami, także podczas wojny. 
Otrzymywała od brata listy i różnorodne wia-
domości. Którejś nocy przed świętami Boże-
go Narodzenia w 1944 roku mama obudziła 
się nagle z płaczem, mówiła, że Gienek zgi-
nął. Śniło jej się, że wpadł do wielkiej studni. 
Te święta były bardzo smutne. Minęło sporo 
czasu, zanim dotarła do nas wiadomość, że 
rzeczywiście zginął podczas jednego z lo-
tów. Początkowo nie znaliśmy szczegółów, 
dopiero później poznaliśmy okoliczności tej 
tragedii.

Pani Wiesława po latach pojechała na 
Cmentarz Olszański w Pradze, gdzie spoczy-
wa jej wujek. W drodze do Paryża, gdy jej 
wycieczka zatrzymała się w Pradze, wsiadła 
do taksówki i bez trudu trafiła do tej kwatery 
żołnierzy Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 
Położyła wiązankę kwiatów, zapaliła znicz.

 Radiotelegrafista Halifaxa LL 187, ze-
strzelonego w dniu 28/29 grudnia 1944 r. 
w pobliżu miejscowości Meretice nad teryto-
rium ówczesnej Czechosłowacji, Eugeniusz 

Powracamy do tragedii Halifaksa

Latanie było jego Pasją…
Krzeczewski (ur. 10 kwietnia 1916 r.) nale-
żał do ośmioosobowej załogi. Początkowo 
wszyscy pochowani byli w pobliżu miejsca 
tragedii, w 1946 r. przeniesiono ich szczątki 
na wspomniany cmentarz w Pradze.

Pamiątki po lotniku z Kolumny pani 
Wiesława Lewicka zamierza przekazać ła-
skiemu muzeum.

* * *
Skąd Krzeczewscy wzięli się w Kolum-

nie? - zapytałem Wiesławę Lewicką. Jak się 
okazało, rodzice Gienka mieszkali w Ło-
dzi przy ulicy Nawrot, gdzie też prowadzili 
sklep. Po wojnie przez jakiś czas mieszka-
li w kamienicy przy ulicy Kilińskiego 105. 
Ich syn Zygmunt nabył od właścicieli ma-
jątku (folwarku) w Wierzchach k. Kolumny 
22,5 ha ziemi wraz z dworkiem i z czasem 
sprowadził tam swoich rodziców (Wierchy, 
Wierzchy). Mimo niełatwych dla takich jak 
on czasów, prowadził znakomicie prospe-
rujące gospodarstwo ogrodnicze. W parku 
znajdowała się aleja wiązów, był staw, Zyg-
munt Krzeczewski zamierzał rozbudować 
dworek. Przed wojną majątek (105 ha) nale-
żał do Szewczykowskich.

Zygmunt Krzeczewski miał zresztą nie-
samowity talent do robienia pieniędzy, ot 
- taki król Midas w naszym wydaniu. Gdy 
zmarł, majątek przejęła jego żona Barbara. 

Niestety, ani ona (zmarła w 2007 r.), ani jej 
syn Andrzej (zm. 2011 r.) nie potrafili utrzy-
mać gospodarstwa w takim samym stanie jak 
za czasów Zygmunta. Po latach cały majątek 
podupadł i znalazł się w obcych rękach. <
    (P)

O lotniku E. Krzeczewskim pisaliśmy 
w „Panoramie”, nr 4, 6 z br.



Plac przed kolegiatą
To zdjęcie pochodzi z kroniki łaskiej OSP i pokazuje zarówno strażaków jak i kawałek mia-

sta w maju 1937 roku. Strażacy zgromadzili się na placu przed kościołem, widać także pojazd, 
jakim dysponowała wówczas straż pożarna. Uważny obserwator dostrzeże bez trudu domy 
i remizę OSP. Ta część miasta zmieniła radykalnie swój wygląd i dziś niczym już właściwie nie 
przypomina tamtego placu.< (Saw)

Na 
Wówczas władze organizowały 

w szkole choinkę niemal ze wszystkimi 
atrybutami świątecznego drzewka bo-
żonarodzeniowego: kolorowe łańcuchy, 
papierowe ptaki, gwiazdki, zwierzątka. 
Tylko w miejscu gwiazdy betlejemskiej 
umieszczano portret Józefa Stalina, a za-
miast kolęd śpiewano patriotyczno-rewo-
lucyjne piosenki. Na tej imprezie zjawiał 
się „kto żyw”, bowiem święto noworocz-
ne było jedynym w roku dniem wolnym 
od pracy. Choinkę przybierali uczniowie 
w co się dało i jak się dało (należy pa-
miętać, że trwała wojna, brakowało za-
równo chleba jak i papieru, szkła, teksty-
liów, atramentu, farb itp.). Mimo to cho-
inka była wspaniała, kołchoźnicy ubrani 
w baranie kożuchy i walonki szczelnie 
wypełniali nieogrzaną salę z oknami ob-
ciążanymi lodem.

Zapamiętałem jedną z takich uro-
czystości z Dziadkiem Mrozem. Był to 
może rok 1943 lub 1944, bo byłem na 
niej z moim ojcem, który właśnie wrócił 
z zesłania z Wysp Sołowieckich na Mo-
rzu Białym. Ta „Jołka” (choinka) została 
zakłócona wydarzeniem nie tyle rzadkim 
(przypomnę, że do szkoły się nie szło gdy 
temperatura spadała do -30st. C, a mrozy 
-40 czy -50 st. były dość powszednie), co 
tyczącym szkoły, do której chodziłem.

W czasie mego pobytu w Kazachstanie (lata 1940-1946) nie świętowaliśmy Bożego 
Narodzenia z kilku powodów: najważniejszy to ten, że w owych latach w Związku 
Radzieckim religia była uważana za „opium dla mas” i tępiona bezlitośnie. Powód 
następny: praca w kołchozie trwała 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, więc moi rodzice 
praktycznie ciągle byli nieobecni w domu, a powód kolejny to ten, że w miejscowości, 
w której mieszkałem, zderzały się rozliczne narodowości i kultury: Polacy, Rosjanie, 
Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Kazachowie, Chińczycy, Niemcy, Ingusze, Czeczeni, 
Mongołowie... I nie było Świętego Mikołaja, za to na Nowy Rok zjawiał się Dziadek Mróz. 

JoŁKa
Drzewko zwykle przywożono gdzieś 

z tajgi i osadzano w zaspie śnieżnej przed 
budynkiem szkoły, by w Nowy Rok wnieść 
je do sali i tam ubrać. Tego roku uczynio-
no podobnie z tą różnica, że gdy uczniowie 
klas starszych mieli wnieść drzewko, zna-
leźli pod nim zwłoki zamarzniętego męż-
czyzny. Śmierć na mrozie nie była w naszej 
wsi czymś nadzwyczajnym, zimą zamarza-
li ludzie w stepie w czasie zamieci, ginęli 
w nieopalanych mieszkaniach, albo głodni 
zasypiali na śniegu, by się już nie obudzić.

Zamarzniętym okazał się znany we wsi 
stary włóczęga, co to chodził od chałupy do 
chałupy prosząc o cokolwiek do jedzenia. 
Pamiętam go z lata, bo przesiadywał nad 
Iszymem z wędkującymi chłopcami, któ-
rzy czasami dawali mu kilka rybek. 

Po przemówieniach chwalących przo-
dujący na świecie ustrój, jakim jest socja-
lizm, po odśpiewaniu „Katiuszy” i innych 
pieśni następował od lat powtarzający się 
rytuał, który można porównać jedynie 
z apokalipsą w miniaturowym wydaniu: 
zebrana publiczność rzucała się na choin-
kę i każdy usiłował zabrać chociaż skrawek 
papierowej ozdoby. Bójka trwała niemal do 
świtu, na śniegu przed budynkiem szko-
ły zostawały brunatno-amarantowe plamy 
krwi. Znak, że „Jołka” udała się nadzwy-
czajnie.<

Eugeniusz Iwanicki



Z dziejów łaskiej poczty

NOWOŻYTNA POCZTA

Według historyków narodziła się w 1558 r., gdy powstało stałe połą-
czenie Kraków - Wenecja. Za czasów Zygmunta Augusta (1564 r.) bezpłat-
ne podwody zamieniono na podatek podwodowy. Od tego momentu były 
już fundusze na rozwój usług transportowych.

 W XVI i XVII w. przez Łódzkie przechodziło wiele ważnych szla-
ków komunikacyjnych, które bezustannie modernizowano. Wymuszały 
to ówczesne potrzeby. Np. w 1583 r. król Stefan Batory nakazał, by po 
opuszczeniu stolicy dostarczano mu korespondencję z Krakowa do War-
szawy. Szlak kuriera wiódł najczęściej przez Opoczno, Inowłódz i Rawę, 
tym szlakiem wędrowała też poczta.

Kiedy w Łódzkiem pojawiła się pierwsza stacja pocztowa? Dopiero 
w 1673 r. To właśnie wówczas Michał Korybut Wiśniowiecki na prośbę 
posłów województwa sieradzkiego zezwolił urządzić w Piotrkowie „izbę 
pocztową” służącą utrzymaniu łączności z Warszawą. Była to instytucja 
państwowa podlegająca generalnemu poczmistrzowi.

Potem poczta zyskiwała coraz większa popularność, rozbudowywano 
sieć dróg i stacji. Te ostatnie lokalizowano przeciętnie co 2-3 mile. O lo-
kalizację takich punktów zabiegali często właściciele ziemscy, bo czerpali 
z nich niemałe korzyści.

Okres zaborów sprzyjał rozwojowi poczty. Za rządów pruskich ekspe-
dycja pocztowa (niższe w hierarchii niż pocztamty połączone ze stacjami) 
znajdowała się m.in. w Łasku, ale i w takich miastach jak Sieradz, Kutno 
czy Radomsko. Była ona także w pobliskim Szadku. Po 1807 r. przybyło 
pocztamtów, m.in. w Tuszynie, Skierniewicach i Wieluniu.

Główne szlaki nadal służyły ekstrapoczcie, ale obsługiwano je coraz 
lepiej. W 1809 r. pomiędzy Warszawą i Poznaniem zaczął kursować dy-
liżans, który niedługo potem pojawił się i na innych szlakach. Gdy kilka-
dziesiąt lat później powstaje szlak Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żela-
znej (w latach 40. XIX w.), przecinający ówczesną gubernię piotrkowską, 
rola poczty konnej, przynajmniej na tym szlaku, zaczyna maleć. U progu 
XX stulecia pociągi pojawiają się także na linii Warszawa- Łódź-Kalisz.

Zanim jednak kolej zawita do Łasku, ówczesne władze Królestwa Pol-
skiego rozpoczynają budowę nowego traktu zw. kalisko-fabrycznym, któ-
ry odegra wiodącą rolę nie tylko militarną, ale i przemysłową. To właśnie 
ten trakt przyczyni się w dużej części do rozwoju łódzkiego okręgu prze-
mysłowego. Wspomniany trakt wiedzie z Warszawy do Łowicza, następ-
nie przez Osiny, Stryków, Zgierz, Łódź, Pabianice, Łask, Zduńską Wolę, 
Sieradz, Błaszki i Kalisz. Łask pełni rolę jednej ze stacji obsługującej m.in. 
Widawę i Wadlew. Dzięki lepszym drogom i organizacji przesyłki poczto-
we trafiają teraz w znacznie krótszym czasie.

Niestety, upadek Powstania Styczniowego kończy okres polskiej au-
tonomicznej poczty i w Królestwie Polskim wszystkie placówki podpo-
rządkowane zostają rosyjskiej poczcie. Wiąże się to z represjami zaborcy 
w stosunku do Polaków.

Podczas I wojny światowej Łódzkie okupowali różni zaborcy i skutko-
wało to funkcjonowaniem bardzo zróżnicowanej poczty. M.in. za znaczki 
płacono różną walutą. Obowiązywał wówczas następujący model dostar-
czania przesyłek: władze okupacyjne dostarczały listy do urzędów poczto-
wych, a dalsze rozprowadzanie przesyłek należało do magistratów (w mia-
stach) i wójtów (w gminach).

W wielu miastach Łódzkiego w okresie I wojny światowej poczta na-
bierała charakteru narodowego i patriotycznego, np. w Piotrkowie, gdzie 
legionowa poczta polowa gromadziła korespondencję z całego zaboru au-
striackiego.

 PODCZAS OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

...poczta polska przestała istnieć. We włączonym do Rzeszy Łasku 
funkcjonowała poczta niemiecka. Podobnie było w Pabianicach i Łodzi, 
a także podlódzkim Rzgowie. Z kolei w Generalnym Gubernatorstwie po-
wstaje Niemiecka Poczta Wschodnia. 

Oczywiście poczta służy okupantowi do dodatkowej inwigilacji Po-
laków, ale jest też, jak w przypadku Łasku, bezpiecznym miejsce prze-
trwania dla wielu konspiratorów. Zawdzięczają to oni kierującemu pocztą 
Niemcowi, który z wielkim zrozumieniem i współczuciem patrzy na los 
ludności polskiej i nawet stara się jej pomagać.

Los łaskich pocztowców tamtych lat zasługuje na szczególny szacu-
nek. Jak wynika ze wspomnień pracujących w urzędzie pocztowym Po-
laków, przechwytywali oni wiele donosów, dzięki czemu uratowali nie-
jednego rodaka. Za patriotyczną postawę kilku pocztowców z Łodzi traci 
życie w tuszyńskich lasach...<

Stanisław Barcz

Zajazd pocztowy z przełomu XVIII i XIX w. w Ostrowcu Świętokrzyskim



Co nas najbardziej urzeka? Chyba wła-
śnie ta atmosfera. A przecież święta Bożego 
Narodzenia to „wynalazek” stosunkowo mło-
dy, podobnie zresztą jak choinkowe drzewko 
w naszym domu. Te barwne zwyczaje przy-
wędrowały do nas z Rzymu, Czech, Niemiec. 
Wzorowane często na zwyczajach pogańskich, 
ale przystosowanych do potrzeb chrześcijań-
stwa. W „Encyklopedii staropolskiej” Aleksan-
dra Brücknera i Karola Estreichera czytamy, 
że zwyczaj świętowania przyjął się u nas już 
w średniowieczu. Oddajmy głos profesorowi 
A. Brücknerowi, znakomitemu znawcy naszej 
kultury.

Na ołtarzu Mariackim Stwosz wyobra-
ził sześć najważniejszych świąt kościelnych 

Święta - czas refleksji i wypoczynku
Święta, święta... Na ogół je lubimy, bo są okazją do rodzinnych spotkań i wypoczynku. Kochamy niepowtarzalną atmosferę świąt, 
zapachy ciast, pierogów z kapustą i grzybami, blask choinkowych lampek. I to niesamowite wspólne śpiewanie kolęd…

Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem 
a u żłobka Matka Święta 
czuwa sama uśmiechnięta, 

nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc, 
pastuszkowie od swych trzód 

biegną wielce zadziwieni, 
za anielskim głosem pieni, 

gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc, 
narodzony Boży Syn, 

Pan wielkiego majestatu, 
niesie dziś całemu światu 

odkupienie win.

Cicha noc, święta noc, 
jakiż w tobie dzisiaj cud, 

w Betlejem Dziecina święta 
wznosi w górę swe rączęta 

błogosławi lud.

Gdy się Chrystus rodzi...
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi; 
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: 

Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, 

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel, 
Gloria, gloria....

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba, 
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba, 

Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy, 
Gloria, gloria...

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, 
W pieluszki powite, w żłobie położone; 

Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski. 
Gloria, gloria...

Oj, maluśki, maluśki
Oj, maluśki, maluśki, maluśki 

Jako rękawicka 
Alboli tez jakoby, jakoby 

Kawałecek smycka.

Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by 
siedzieć było w niebie, 

wsak Twój Tatuś kochany, kochany 
nie wyganiał Ciebie.

Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły 
prześliczne janioły, 

a tu lezys sam j eden, sam jeden 
jako palec goły

Tam wciornaska wygoda, wygoda, 
a tu bieda wsędzie, 

ta Ci teraz dokuca, dokuca. 
ta i potem będzie.

Tam kukiołki jadałeś, jadałeś 
z carnuską i miodem, 

tu się tylko zasilać, zasilać 
musis samym głodem

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś 
słodkie małmazyje, 

a tu się Twa gębusia, gębusia 
gorzkich łez napije.

Hej, co się więc takiego, takiego 
Tobie, Panie, stało, 

zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat 
przychodzić zachciało.

Cóż Ci oddam panie, mój Panie, 
Chyba me piosnecki, 

Albo też te moje, te moje 
lipowe skrzypecki.

w roku - pisze A. Brückner. - Rzecz ściśle ko-
ścielną należy wedle roku kościelnego, który się 
adwentem zaczyna, przedstawić. Adwent od 13 
listopada do 24 grudnia, okres niegdyś czter-
dziestodniowego postu i cichego skupienia, 
nabrał w Polsce kilka osobliwych cech: odpra-
wiano roraty; dzień witano hejnałem z wieży 
Mariackiej, a po wsiach mazowieckich odzy-
wały się rankiem i wieczorem przeciągłe tony 
ligawek. Św. Katarzyna 25 listopada, patronka 
szkół i nauki, bo przedysputowała 50 uczonych 
pogańskich, którzy ją „nawrócić” mieli. Św. 
Andrzej 30 listopada: noc przed nim dziewczę-
ta praktykowały najrozmaitsze sposoby, aby 
„przyszłego” we śnie czy w zwierciadle obaczyć 
lub dojsć, z której strony, jaki i jak rychło przy-

będzie, ale ta wiara i owe zachody były ogólno-
europejskie. Św. Mikołaj 6 grudnia przebrany 
za starca obchodził dziatwę, ze słodyczami dla 
wzorcowych, a rózgą dla krnąbrnych, ale to 
zwyczaj późny, miejski, niemiecki; on wyposa-
żał biedne panienki (były na to zapisy), przede 
wszystkim zaś był patronem pasterzy, którzy po-
ścili 5 grudnia na jego intencję, bo bronił stad 
przed wilkami: „jeśli mu barana dasz, pewny 
pokój od wilka masz” (Ej 1643 r.); w dzień jego 
w kościele „co baba to kura, co chłop kur” (ko-
gut u Potockiego, ale skop był pewniejszy; i ten 
zwyczaj zaczerpnięty od cudu, jak poprzedni. 
Prze cały adwent aż do mięsopustu zapełniały 
„prządki” długie wieczory zimowe, dziewczyny 
przędły itd., śpiewały i bajały. 

Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów

Łask, ul. Kościuszki 10
tel. 43 675 22 86, 603 206 087
www.facebook.com/ortwet

lek. wet. Przemysław Rybiński 



Gmina Łask informuje, że zadanie 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w ul. Chabrowej i ul. Batorego w Łasku” 

zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Łask informuje, że zadanie 

pn. „Budowa wodociągu
w miejscowości Ostrów” 

zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Łask informuje, że zadanie 

pn. „Budowa ulicy Łącznej i Pięknej w Łasku -
I etap - kanalizacja deszczowa”

zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Łask informuje, że zadanie 

pn. „Rozudowa kanalizacji sanitarnej 
w Łasku-Kolumnie ul. Ogrodowa” 

 zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE

Ciszę adwentową kończyły dni 24-28, 
Wigilia, Boże Narodzenie, św. Szczepan, św. 
Jan Ewangelista, Dzień Młodzieniaszków. 

Wilia 24-ego była świętem rodzinnym, 
z tradycyjnymi potrawami po wzejściu 
gwiazd; podścielano na stole słomę, którą 
drzewa owocowe na urodzaj wiązano, wie-
szano koronę, udzielono coś z potraw by-
dłu, kurom, wilkom, którą na tę wieczerzę 
zapraszano, aby się później już nie zjawiały, 
i znowu wróżono, jak w noc przed św. Jędrze-
jem, tylko jeszcze gorliwiej; zabobonni grali 
w kostki na szczęście.

Z 25-tym zaczynało się kolędowanie 
i w kradzieży próbowano szczęścia. Na św. 
Szczepan święcił ksiądz owies, obsypywano 
się nim przed kościołem i w kościele, po na-
bożeństwie; doglądano z osobliwszą troską 
koni. Na św. Jan święcił ksiądz wino, po-
mocne na ból gardła, jak błażejki itp. Dzień 
Młodzieniaszków przywłaszczała sobie mło-
dzież; we wczesnym średniowieczu niesły-
chane awantury żacy po kościele wyprawiali, 
że o tym aż do Rzymu Tyniec skarżył. Ponie-

waż ten okres pięć dni obejmował, należała 
się mu nazwa w liczbie mnogiej (Gody), a za 
nią poszły i inne nazwy, choćby dla jednod-
niówek. Wszystkie praktyki miały na celu wy-
łącznie zapewnienie albo sprowadzenie ży-
zności na przyszły rok, więc chrześcijańskie 
ich tłumaczenie brzmiało np., że na słomie 
Zbawiciel się narodził, że go Trzej Królowie 
obdarowali; ten cel jedyny wykazał pogańską 
cechę tych praktyk. (...)

 Tych 12 dni (z Nowym Rokiem aż do 
6 stycznia, do Trzech Króli) były osobli-
wym okresem, w którym wstrzymywano się 
od wszelakich robót, gospodarczych na-
wet, w całej Europie. Gwiazda Trzech Kró-
li całemu okresowi służyła; obdarzano się, 
szczególnie dziatwę, „na gwiazdkę”; gwiaz-
dory-chwisty obchodzily domy z zapaloną 
w transarencie gwiazdą, przebrani jako je-
lenie, konie, kozy i woły, w kożuchach z wy-
wróconym włosem; „draby” z przyprawnymi 
brodami, poowijani słomą, biegały „z wil-
kiem” po kolędzie, zbierały po domach dary, 
życząc szczęśliwego Nowego Roku”.<

W Y R O B Y  Z  O K R Ę G O W E J  S P Ó Ł D Z I E L N I  M L E C Z A R S K I E J

P o P i e r a j  b o  ł a s k i e



WAŻNIEJSZE IMPREZY W STYCZNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Powitanie Nowego Roku 31.12.2013/ 
1.01.2014 Plac 11 Listopada gmina Łask 

2.
„Kolędy i pastorałki” - 
koncert Orkiestry Dętej ŁDK
w kolegiacie łaskiej

5 kolegiata w Łasku ŁDK

3.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Co z naszym konformizmem 
- ile w nas posłuszeństwa,
a ile buntu” wygłosi 
prof. dr hab. Jolanta Kopka 

7 ŁDK ŁDK

4. XXII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 12 klub garnizonowy ŁDK, 32.BLT, 

ŁSH Grabia 

5. Feriada biblioteczna  20-24, 
27-31 BP w Łasku BP w Łasku – 

filia dla dzieci

6. Ferie z ŁDK 20-24, 
27-31 ŁDK ŁDK

7. Bajka dla dzieci pt. „Kopciuszek” 21 ŁDK ŁDK

8.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Pieśni bożonarodzeniowe 
w polskiej tradycji ” wygłosi 
Michał Wieczorek 

21 ŁDK ŁDK 

9. Bajka dla dzieci pt. „Królowa 
śniegu” 28 ŁDK ŁDK

Sportowe

1.

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

- Zajęcia sportowo- rekreacyjne 
na boiskach ORLIK 2012

- Zimowe zawody o słodkie na-
grody - mini zawody pływackie 
dla dzieci w wieku 6-13 lat 

20-24, 
27-31 na 

godz.11.00, 
12.00 i 13.00

20-24, 27-31
w godz. 

12.00-16.00

29

CSiR - 
pływalnia kryta

CSiR- boiska 
ORLIK 2012 

w Łasku i Kolumnie

CSiR - 
pływalnia kryta 

CSiR 

2.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – 
ŁKS Commercecon Łódź

18 hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku informuje, że z dniem 
31.12.2013 r. kończy realizację projektu sys-
temowego pn. „Własnymi siłami” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integra-
cji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji Poddziała-
nie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 
który był realizowany w latach 2009-2013.

W związku z powyższym zostanie tak-
że zakończona współpraca z partnerami oraz 
z częścią pracowników biorących udział 
w projekcie.<

Tamara Szymko
kierownik MGOPS w Łasku

KomuNIKat mgoPS

Alkohol i nieostrożność, a zapewne tak-
że brak wyobraźni, były powodem potrące-
nia przez samochód osobowy marki daewoo 
45-letniej mieszkanki Łasku. Kobieta będąca 
pod wpływem alkoholu usiłowała przejść przez 
jezdnię ulicy Armii Ludowej w miejscu niedo-
zwolonym i skończyło się to dla niej obrażenia-
mi głowy i odwiezieniem do szpitala.<

(ER)

Znów alkohol...

To był pierwszy taki Kiermasz Świąteczny 
na wyremontowanym łaskim rynku (15 grudnia 
br.). Plac 11 Listopada wypełniły różnorodne sto-
iska handlowe. U ponad 20 wystawców miesz-
kańcy mogli zakupić m.in. żywe choinki, stroiki 
świąteczne, kolorowe ozdoby, fajerwerki, a także 
odzież, koszule, szale, czapki oraz obuwie. Rów-
nież Warsztaty Terapii Zajęciowej, Biblioteka 
Publiczna i Środowiskowy Dom Samopomo-
cy wystawili swoje stoiska. Nie zabrakło także 
przedstawicieli niezawodnego ŁDK oraz CSiR. 
Na wszystkich zmarzniętych czekał pyszny żurek, 
który bezpłatnie serwowali przedstawiciele motelu 
„Kominek”, był też grzaniec z browaru „Koreb”. 

Podczas kiermaszu nie zabrakło wspólnie 
śpiewanych kolęd i występu chóru parafii św. Fau-
styny Kowalskiej. Wielką radość sprawił dzieciom 
Święty Mikołaj wraz z aniołem, którzy rozdawali 
cukierki i pozowali do wspólnych zdjęć. Nie lada 
atrakcją okazała się także choinka, którą każdy 
mógł ubrać w świąteczne ozdoby. 

MJAN

Na  łaskim rynku

PIERwSZy taKI 
KIERmaSZ ŚwIĄtECZNy



Zawody rozegrane w konkurencji kumite, 
czyli walk, stały na bardzo wysokim poziomie. 
Jednocześnie była to ostatnia impreza zawo-
dów ogólnopolskich OYAMA PFK w tym se-
zonie.

Łaski Klub Sztuk Walki reprezentowało 13 
zawodników. Wszyscy spisali się świetnie, sta-
czając bardzo dobre, wyrównane walki z prze-
ciwnikami. Swoich sił i umiejętności w karate 
spróbowali również utytułowani zawodnicy ła-
skiego kickboxingu. Nasi zawodnicy zdobyli 
łącznie 6 medali, w tym 1 złoty, 2 srebrne oraz 3 
brązowe. Na pierwszym stopniu podium stanęła 
Jarosława Wawrzyniak, która po efektownej wal-
ce finałowej wygrała swoją kategorię juniorek 
starszych.

Drugie miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych i wagowych zdobyły Julia Bartoszczyk 
oraz Karolina Lipowska. Obie zawodniczki wy-
kazały się ogromnym duchem walki oraz bardzo 
dobrymi umiejętnościami.

dla łaskich karateków!

6 medaLi 

Podczas zawodów o Puchar Polski Oyama Karate młodzików, juniorów oraz seniorów, które odbyły się w końcu listopada 
w Lublińcu, rywalizowało blisko 300 zawodników z 36 klubów OYAMA Polskiej Federacji Karate, w tym przedstawiciele 
karate kyokushin matsushima i karate kyokushin tezuka group.

Na uroczystym oddaniu do użytku no-
wego obiektu obecni byli dyrektor firmy 
Constantia Andrzej Woldanowski, prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rze-
ki Grabi” Anna Doliwa, burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek i proboszcz parafii 
Wrzeszczewice ks. Tomasz Kubik (do-
konał poświęcenia placu zabaw), radny 
gminy Łask Marek Wlazło oraz sołtys wsi 
Wrzeszczewice Wojciech Marianowski.

Podczas uroczystości przyjęci zostali 
do społeczności szkolnej uczniowie kl. I. 
Zaproszeni goście, nauczyciele i rodzi-
ce oraz starsi koledzy i koleżanki życzyli 

Najbardziej emocjonujące walki stoczyła 
debiutantka Karolina Szwedzka, która dosko-
nale poradziła sobie w walkach eliminacyjnych 
i o medale, zdobywając trzecie miejsce. Na trze-
cim podium stanęła również Angelika Szczepań-
ska, startując w kategorii juniorek młodszych, 
wygrywając walkę o medal przed czasem po-
przez ippon. 

Do Angeliki i Karoliny dołączył tegoroczny 
wicemistrz Europy Mateusz Szczerba, wygrywa-
jąc walkę o trzecie miejsce jednogłośnym wer-
dyktem sędziów.

Łaski Klub Sztuk Walki godnie reprezento-
wali również Kaja Kowalska, Patryk Markowski, 
Hubert Kudra, Krystian Franiak, Dominika Lo-
rencka, Dominika Michalska oraz Mateusz Zię-
tala. Mimo że nie udało im się wywalczyć miejsc 
medalowych, stoczyli bardzo dobre walki elimi-
nacyjne. Trener Stanisław Kołodziejski zadowo-
lony jest z postawy łaskich karateków.<

DK

Nowy plac zabaw we Wrzeszczewicach
8 listopada br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczewicach został otwarty nowy plac zabaw. Stowarzyszenie „Nasza Szkoła 
- Wrzeszczewice”, będące organem prowadzącym placówki, złożyło wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym. Celem projektu 
była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz stworzenie przyjaznego miejsca do zabawy i wypoczynku najmłodszych dzieci. 
Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII „Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Zelowie - Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Razem”. Bezpośrednim sponsorem finansowym przedsięwzięcia była firma Constantia-Teich Poland Sp. z o.o. z Rogowca. 

uczniom wielu sukcesów. Uczniowie klasy 
I zostali obdarowani wieloma prezentami.<

Agnieszka Kłos

Karolina Szwedzka (zielony pas) 
w efektownej akcji




