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OTWARCIE EKOPRACOWNI W „PIĄTCE”
8 lutego br. SP nr 5 w Łasku gościła burmistrza Łasku - Gabriela
Szkudlarka, radnego i przewodniczącego Komisji Oświaty
i Kultury – Włodzimierza Nowickiego, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego – Jadwigę Kurkowską z zastępcą Arkadiuszem
Szymczakiem, przewodniczącą rady rodziców – Monikę
Mosińską oraz dra Krzysztofa Prawickiego – wykładowcę
Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Okazją do spotkania
w tym gronie była uroczystość otwarcia ekopracowni. Projekt
ten zrealizowano w ramach konkursu na dotację (z dziedziny
edukacja ekologiczna) organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość zadania to 34 065,00 zł, z czego wysokość dofinansowania
ze środków WFOŚiGW wyniosła 28 140,00 zł.
Goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, inaugurując tym
samym otwarcie ekopracowni. Uczniowie klasy 6C i 6A przygotowani przez nauczyciela przyrody Magdalenę Zwolińską, zaprosili gości do
przeprowadzenia ciekawych doświadczeń, których realizację umożliwił
sprzęt i pomoce naukowe zakupione w ramach projektu. Szóstoklasiści
wystąpili w roli instruktorów i doradców, prezentując na podstawie doświadczeń zjawisko magnetyzmu, przewodnictwa cieplnego, zmiany
stanu skupienia (ciecz nienewtonowska oraz miniwulkan), a także prowadząc obserwacje makro i mikroskopowe. Goście mogli poznać zalety

WSPÓLNE DZIEŁO

MIESZKAŃCÓW

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Rękodzieła
Łaskiego „Szuflandia” zrealizowało projekt
pn. „Łask naszych marzeń”, w ramach którego
powstała imponująca widokówka naszego miasta.
Dzieło ma wymiary 3,6 m x 3 m i składa się
dziewięciu elementów wykonanych m.in. z bibuły,
filcu, korka, włóczki oraz tysięcy guzików
i cekinów.

Każdy z tych elementów powstał przy udziale innej grupy zawodowej czy społecznej. A lista twórców
jest naprawdę długa, znaleźli się wśród nich: gimnazjaliści, dzieci ze świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1
w Łasku, młode mamy z pociechami, babcie z wnukami, kobiety pracujące, podwórkowi znajomi, czytelnicy
Biblioteki Publicznej w Łasku, emeryci Uniwersytetu
III Wieku w Łasku i harcerze.
Od niedawna gigantyczną widokówkę można podziwiać na jednej ze ścian miejskiego ratusza. Zainteresowani znajdą ją na pierwszym piętrze obok biura Rady
Miejskiej.				
MJ

tablicy interaktywnej, uczestnicząc w przygotowanej na tę okazję lekcji
o Łasku i okolicy – obejrzeli prezentację i, jak za czasów szkolnych, wykonywali zadania, tym razem jednak kredę zastąpił elektroniczny pisak
zintegrowany z tablicą.
Pragniemy przy tej okazji podziękować WFOŚiGW w Łodzi, którego inicjatywa umożliwiła stworzenie nowoczesnej ekopracowni w naszej szkole. Liczymy, że dzięki temu młodzi łaskowianie pokochają nauki przyrodnicze.				
					
M. Zwolińska

Z okazji Dnia Kobiet

pragniemy złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia
pomyślności, pogody ducha, a przede wszystkim zdrowia. Niech
radość i uśmiech towarzyszą Wam każdego dnia, a uczucia
przyjaźni i miłości dają spełnienie i satysfakcję zarówno w życiu
rodzinnym, jak i zawodowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Z okazji Dnia Sołtysa

składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Sołtysom z naszej
gminy. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia
z wykonywanych obowiązków. Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie
oraz liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Niech Wasza praca
dostarcza Wam wiele satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 		
Robert Bartosik			

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

8 marca – Dzień Kobiet
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom
dużo uśmiechu, samych słonecznych dni i spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego!
Jednocześnie serdecznie zapraszamy do ŁDK na koncert, którym chcemy umilić
Wam ten szczególny dzień. Dokładnie 8 marca o godz. 19 w sali widowiskowej zagra
nasza niezawodna orkiestra dęta pod batutą Wojciecha Wolniaka. Muzycy przygotowali
absolutnie wyjątkowy repertuar oraz wiele sympatycznych niespodzianek.
Zapowiada się wieczór pełen pięknych wrażeń.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja i Pracownicy
Łaskiego Domu Kultury
luty 2017 r.

60-LECIE PRACY NAUKOWEJ I 85-LECIE URODZIN
MARIANA MARKA DROZDOWSKIEGO

GRATULACJE I ŻYCZENIA
DLA PROFESORA
3 lutego br. prof. dr. hab. Marian Marek Drozdowski obchodził jubileusz 60-lecia pracy naukowej i 85-lecia urodzin. Uroczyste spotkanie
z tej okazji odbyło się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie, gromadząc
liczne grono przyjaciół, wychowanków i najbliższych Jubilata. Przypomniano nie tylko
dorobek naukowy Profesora, ale i najważniejsze problemy z naszej historii, którym
M. M. Drozdowski poświęcił dużo miejsca
w swoich publikacjach.

Z okazji wspomnianych jubileuszy burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady
Miejskiej Włodzimierz Nowicki wystosowali
na ręce M. M. Drozdowskiego, pochodzącego
z grodu nad Grabią, gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy, dziękując jednocześnie za
dotychczasową działalność. Do życzeń dla Jubilata przyłącza się również „Panorama”, której Profesor jest wiernym czytelnikiem.

(p)

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
Burmistrz
Łasku
oraz
dowódca
32.
BLT
zapraszają
do
udziału
w obchodach Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, które odbędą
się 1 marca br. o godz. 12 na placu
11 Listopada w Łasku.
Popularyzowanie historii żołnierzy niezłomnych sprawiło, że święto cieszy się coraz większym uznaniem wśród rodaków, którzy z dużym
zainteresowaniem poznają heroiczne i często
tragiczne losy bohaterów antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu w 73 roku życia

Plan uroczystości:

ŚP. ZBIGNIEWA
GOŹDZIKA

- złożenie meldunku dowódcy garnizonu
Łask

wielkiego Społecznika i Przyjaciela
Gminy Sędziejowice

- podniesienie flagi państwowej
i odegranie hymnu państwowego
- przemówienie burmistrza Łasku

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym składają
Przyjaciele z Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Gminy Sędziejowice
Wójt Gminy Sędziejowice wraz
z kierownikami jednostek gminnych
Rada Gminy Sędziejowice oraz Sołtysi

- modlitwa w intencji żołnierzy wyklętych
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem

ZAPRASZAMY NA JARMARK ŁASKI

Przed nami 21. edycja najpopularniejszej imprezy w naszym mieście. Już 3 czerwca br. deptak przy ul. Narutowicza
zapełni się kolorowymi stoiskami, a na scenie pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Podczas tegorocznego Jarmarku zaśpiewają: Cleo, Natalia Szroeder i Grzegorz Hyży.
Polska usłyszała o Cleo w 2013 r., kiedy młoda piosenkarka rozpoczęła współpracę z Donatanem. Utwór „My Słowianie” stał
się ogromnym przebojem i reprezentował nasz
kraj podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji.
Obecnie, artystka z sukcesem rozwija swoją karierę solową, a jej utwory podbijają listy przebojów.
Natalię Szroeder mogliśmy po raz pierwszy
usłyszeć w kultowym programie „Od przed-

szkola do Opola” w TVP1. Następnie w 2011
roku została laureatką jednego z odcinków
„Szansy na sukces”, gdzie zaśpiewała utwór
„Cicha woda”, m.in. z repertuaru Maryli Rodowicz. Przełomowym w karierze wokalistki okazał się rok 2012. Nawiązała wtedy współpracę
z Liberem, z którym nagrała piosenkę „Wszystkiego na raz”.
O Grzegorzu Hyżym głośno zrobiło się
w podczas III edycji muzycznego programu

X Factor, w którym dotarł do wielkiego finału
i zajął ostatecznie drugie miejsce. W kwietniu
2014 roku ukazał się jego debiutancki singiel
„Na chwilę”, który był zapowiedzią pierwszego
albumu studyjnego wokalisty pt. „Z całych sił”.
Podczas imprezy z pewnością nie zabraknie
świetnej zabawy, wielu atrakcji i wspaniałej rodzinnej atmosfery. Już dziś zapraszamy wszystkich gorąco na Jarmark Łaski!			
			
MJ

Pani Aleksandrze Olejniczak
Inspektorowi Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu
Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Pani Joannie Sukiennik
Podinspektorowi Wydziału
Ogólno Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Pani Lili Szewczyk
Naczelnikowi Wydziału Finansowego
Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci

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

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

MAMY
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TATY

TATY

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

Inspektor nadzoru żądał pieniędzy za pozytywne odbiory sieci elektroenergetycznej przy budowie drogi
ekspresowej, a właścicielka biura projektowo – doradczego wystawiała na to faktury za fikcyjne prace.
Podobnych przypadków jest więcej – informował w ostatnich dniach onet.pl. To, że ktoś uległ wypadkowi
i kogoś to cieszy - to mnie przeraża. Poziom niektórych polityków sięgnął dna – to z kolei zasłyszane
w telewizji refleksje jednego z posłów, czynnego adwokata, oceniającego skandaliczne zachowania
i komentarze niektórych polityków po wypadku premier.			
DOKĄD ZMIERZAMY?
Te 2 cytaty potwierdzają, że coś niedobrego dzieje się z naszym społeczeństwem. Niektórzy dla paru groszy gotowi są sprzedać wszelkie
wartości. Przeraża ilość ujawnianych afer korupcyjnych.
Kwitnie mowa nienawiści. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać
Odpowiedzialnie na tym tle brzmi wyważony głos Leszka Millera, apelującego o opanowanie złych emocji i przypominającego, że kiedy uległ
poważnemu wypadkowi (spadł helikopter, którym leciał ówczesny premier), w szpitalu odwiedzili go przedstawiciele opozycji z życzeniami
zdrowia, co zostało odebrane przez rannego premiera bardzo pozytywnie. Nikt nie pozwolił sobie na tak złośliwe, wręcz chamskie komentarze
jak obecnie. Bodaj A. Słonimski powiedział: gdy nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie.
REFORMA OŚWIATY
Jak niemal wszystkie gminy w Polsce (niemal, gdyż niektórzy nie zamierzają podjąć tematu), mieliśmy nieco ponad miesiąc na opracowanie
sposobu wdrożenia reformy. Przyjęliśmy wariant najbardziej spokojny,
a i tak rodzący uwagi. Gimnazja będą funkcjonować do zakończenia nauki przez obecne klasy pierwsze, czyli do 31 sierpnia 2019 r., z wyłączeniem Kolumny, bowiem tam już istnieje zespół szkół. Były głosy, aby
dokonać nowego podziału obszaru miasta na obwody szkolne.
Jest to w krótkim czasie zadanie niewykonalne. Wywoła ono
sprzeczne oczekiwania i dlatego wymagać będzie kilku miesięcy spotkań, dyskusji, rozważań, przekonywania, aby osiągnąć jaki taki konsensus. I żeby nie być gołosłownym – na spotkaniu z rodzicami szkoły
podstawowej na Przylesiu padła propozycja likwidacji naszej największej placówki oświatowej – szkoły podstawowej nr 1. Zapytałem, czy
wnioskodawczyni przemyślała swoją propozycję i czy zechciałaby swój
„rewelacyjny” pomysł przedstawić rodzicom dzieci z „1”. Dowodem na
właściwy wybór wariantu reformy są pokazywane w różnych stacjach
telewizyjnych antagonizmy, przede wszystkim pomiędzy rodzicami
uczniów, przy wyznaczaniu nowych obwodów szkolnych.
Cenna jest opinia Pana Prezesa zarządu powiatowego i zarządu wojewódzkiego ZNP, który na wspomnianym spotkaniu w „5” powiedział,
że kolejny raz samorządom narzucono nieprzemyślane, gwałtownie
wprowadzane reformy. Uznał także, iż w istniejących realiach zaproponowany w naszej gminie wariant reformy wydaje się być najlepszym
rozwiązaniem.
DWIE KADENCJE?
Zapowiedziano wdrożenie pomysłu ograniczenia do 2 kadencji pełnienia przez jedną osobę funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Pomysł jest sprzeczny z prawem, ograniczy wolność wyboru i jest raczej
irracjonalny. Sprzeczny z prawem – Konstytucja RP w art 127 ust. 2 ogranicza ilość kadencji Prezydenta RP do dwóch. W art. 194 ust. 1 ogranicza z kolei pełnienie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego do
lat 9. Zakładając racjonalność działania ustawodawcy (tak to się ładnie
po prawniczemu określa), ustawodawca nie przewidywał innych ograniczeń w pełnieniu funkcji publicznych. Gdyby taką możliwość dopusz-

czał, określiłby takie przypadki wprost, jak to uczynił w wymienionych
sytuacjach. Ograniczy wolność wyboru - wolne wybory to jeden z fundamentów demokracji.
Każdy samorządowiec podlega co 4 lata weryfikacji i to surowej,
dokonywanej przez wyborców. W imię jakich wartości chce się ograniczyć wolność wyborów i to zarówno w zakresie biernego, jak i czynnego prawa wyborczego. Przykładów można podawać wiele, ograniczę
się do najbliższego. - Jeśli mieszkańcy gm. Buczek wybrali na 4. kadencję ponad 80% głosów swojego wójta to znaczy, że spełnia on ich
oczekiwania, są z jego pracy zadowoleni. Jak można mówić o wolności
wyborów, skoro nie będą mogli wybrać tego, którego chcieliby nadal
widzieć wójtem ich gminy? Zapowiada się także ograniczenie niepartyjnych komitetów wyborczych. Czyż nie wystarczy nam partyjniactwa w Warszawie? Wprowadźmy walkę polityczną (partyjną) do gmin.
Pomysłodawca argumentuje: – ludzie nam mówią. Jacy ludzie mówią
- wiem to z własnego doświadczenia. Kiedy ciężko pracowaliśmy nad
oddłużeniem gminy, wprowadzaliśmy najlepsze rozwiązania polegające na skomasowaniu zadłużenia i emisji obligacji, pewna partyjna działaczka o minimalnym poparciu społecznym, biegała do niektórych gazet
(porządne jej rewelacje odrzucały), pisała odczytywane przez radnego
oświadczenia o zadłużaniu gminy, podczas gdy każdego roku zadłużenie
było zmniejszane o kilka milionów. Niedawno radny na sesji przeprosił
mnie. Przykłady kłamstw owych ludzi mógłbym mnożyć. Irracjonalność
pomysłu – jeden wójt uzna co się będę męczył to i tak moja końcówka.
Inny przeciwnie – będę hojny, rozwinę ponad rozsądek wydatki i tak
spłacał je będzie ktoś inny.
To, że pomysł ograniczenia kadencji ma cienką argumentację
świadczy powołanie przez wicepremiera Morawieckiego jako „dowodu w sprawie”, przykładu patologii w samorządach serialu „Ranczo”.
Drodzy Państwo, skoro wicepremier sprowokował, uznał że jest to wiarygodna ocena polskiej rzeczywistości, pobawmy się tym „Ranczem”,
pokazuje bowiem ono także patologie w najwyższych kręgach władzy.
Zacznijmy jednak od Wilkowyj. Do gabinetu wójta wpada podekscytowany sekretarz: - Panie wójcie, przyjeżdża kontrola wykorzystania pieniędzy unijnych. Wójt: – la Boga dawać mi natychmiast Więcławskiego
(to miejscowy przedsiębiorca). Więcławski maluj natychmiast fasady
budynków. Aby pokazać, że jednak jest to wypaczony obraz pracy samorządów, zapraszam Wicepremiera do Łasku. Co tam budynki. Otworzymy każdą z kilkuset studzienek na tych 36 km kanalizacji zbudowanej
przy pomocy UE, aby pokazać, że płyną przez nią ścieki. A co do przedstawienia samorządów i rządu w serialu oświadczam, że z dwojga złego
wolę być wójtem Koziołem niż wicepremierem Czerepachem.
Z uwagi na szacunek do urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pominę przedstawiony w „Ranczu” wątek wyborów prezydenckich. Nawet mądrym (za takiego uważam wicepremiera Morawieckiego) zdarzają się głupie, nieprzemyślane wypowiedzi mogące podrywać
autorytet najwyższym przedstawicielom państwa, gdy satyryczny serial
uznaje się za opisanie dzisiejszej polskiej rzeczywistości.

14 lutego 2017 r.			

Gabriel Szkudlarek

BUDOWA KANALIZACJI WE WRONOWICACH
Gmina Łask złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Wnioskiem o przyznanie pomocy objęte
jest zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”. Wartość całkowita inwestycji: 3 885930,85 zł. Wnioskowana
kwota pomocy: 1 916 693 zł. 		
SD
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Jak wydać 100 milionów

Po kilkutygodniowych pracach nad przygotowaniem budżetu na 2017 rok,
został on przedstawiony Radzie Miejskiej w Łasku, która w dniu 28 grudnia
minionego roku jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łask na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy na lata 2017 -2027. W treści uchwał zapisane są liczby, które zwiastują
zamierzenia, plany burmistrza Łasku oraz radnych na bieżący rok oraz na
lata następne i stanowią podstawę do wykonania zadań gminy.
Dochody planowane do uzyskania w 2017
roku to 89.265.421,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.046.560,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 87.218.861,00 zł.
Największe pozycje po stronie dochodów
to:
- dochody podatkowe – 35.273.135,00 zł,
w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych 20.390.320,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych - 380.000,00 zł
- subwencje
część oświatowa - 17.047.084,00 zł
część wyrównawcza - 798.938,00 zł
część równoważąca - 805.723,00 zł
- dotacje z budżetu państwa za realizację
zadań zleconych - 24.359.080,00 zł
- dotacje z budżetu państwa za realizację
zdań własnych – 2.341.420,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 200.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 400.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze 213.500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadami) - 3.425.400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych - dotacja z NFOŚiGW
w Warszawie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania „Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych
na obiektach mieszkalnych w gminie Łask” 598.560,00 zł
- dotacja z powiatu łaskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Kolonii Bilew”
– 590.000,00 zł
- dotacja na realizację projektu: „Budowa
systemu informacyjno – komunikacyjnego
w gminie Łask” ze środków UE 221.000,00 zł.

luty 2017 r.

Co po stronie wydatków?
Planowane wydatki ogółem 92.462.950,05 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 81.606.518,05 zł
- wydatki majątkowe 10.856.432,00 zł
(tj. 11,74% wydatków ogółem).
Ustawa o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że
jednostki samorządu terytorialnego nie mogą
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową
z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6. Budżet gminy Łask
spełnia ustawowy warunek i planuje się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości
5.612.342,95 zł.
Największe wydatki inwestycyjne:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – 500.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się pozyskanie
środków zewnętrznych.
Realizacja zadania przewidziana w latach
2017-2018 – budowa odcinka ok. 4,5 km,
Budowa drogi w Kolonii Bilew
– 2.000.000,00 zł.
W ramach zadania przewidziana jest przebudowa drogi na odcinku 2141 m.
Budowa ulic wraz z odwodnieniem na
osiedlu Ostrów w Łasku – 600.000,00 zł.
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r.
Zakres obejmuje przebudowę ul. Podleśnej na
odcinku od Bohaterów Września do drogi wojewódzkiej oraz przebudowę ul. Szkolnej.
Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie
- 1.000.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się częściową
realizację, tj. przebudowę ulicy Cisowej i Jarzębinowej.
Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na
odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej –
250.000,00 zł.
W 2017 roku planuje się zakończenie zadania. Pozostała do wybudowana droga techniczna do istniejących garaży oraz wykonanie
chodnika, parkingów i zjazdów do posesji.
Przebudowa ulicy Berlinga w Łasku 265.000,00 zł.
Planuje się dokończenie zadania, tj. prze-
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SESJA RADY MIEJSKIEJ - najbliższa
debata radnych Łasku odbędzie się prawdopodobnie w połowie marca. Ostatnia sesja poświęcona była m.in. sprawom związanym z reformą oświaty w gminie Łask.
W TROSCE O ZIELEŃ - powstaje koncepcja programowo-przestrzenna projektu pod
nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez
rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej
w Łasku”.
BEZROBOCIE w Łódzkiem - w końcu
stycznia br. zarejestrowanych było 94,5 tys.
osób, stopa bezrobocia wynosiła 8,6 proc., prawo do zasiłku miało 13.3 tys. osób. Najwyższa stopa bezrobocia była w pow. kutnowskim
- 12,2, najniższa - w pow. Rawa Mazowiecka,
5,5 proc. W pow. łaskim stopa bezrobocia wynosiła 11,5 proc.
REWITALIZACJA Łasku – jedna z łódzkich firm opracuje studium wykonalności
programu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych gminy Łask”. Planowane inwestycje
w ramach wspomnianej rewitalizacji szacowane są na 65 mln zł, z tego w samym centrum
miasta – za prawie 14 mln zł.
SIATKARKA Malwina Smarzek z podłaskiego Wiewiórczyna to dziś jedna z najbardziej cenionych młodych siatkarek polskich.
Wychowanka trenera Bogdana Lipowskiego
należy do czołówki krajowych juniorek i zapewne jeszcze nie raz o niej usłyszymy.
LUTY z przebłyskami wiosny – pierwsza połowa tego srogiego niegdyś miesiąca,
a w ostatnich latach znacznie cieplejszego,
upłynęła pod znakiem śniegu i mrozu, potem
jednak było już coraz cieplej, co zwiastowało
zbliżający się koniec zimy.
TORY do modernizacji – w latach 20182019 kolejarze zapowiadają zmodernizowanie
linii z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli, co
pozwoli pociągom osiągać szybkość nawet
120 km/h i skróci podróż na tej trasie o 15 minut. Zapowiadana jest też modernizacja peronów m.in. w Łasku i Kolumnie.
SENIORZY także mogą sięgnąć po telefon, pod którym uzyskają pomocne informacje. Wystarczy wykręcić numer: 42 638-50-32
(Telefon Życzliwości dla Seniora), by uzyskać
porady prawne czy pomoc o charakterze socjalnym. Telefon jest czynny w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 16-18.
UCIEKŁ z miejsca wypadku – w Orpelowie 59-letni kierowca samochodu osobowego
marki KIA potrącił pieszego, który na skutek
odniesionych obrażeń zmarł. Kierowca nie
udzielił pomocy poszkodowanemu i uciekł
z miejsca wypadku. Policjanci szybko ustalili sprawcę wypadku, który został zatrzymany
w Rzgowie. Za ucieczkę z miejsca śmiertelnego wypadku grozi kara 12 lat pozbawienia
wolności.

Jak wydać 100 milionów
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budowę chodników, parkingu i wjazdów chodnik od wjazdu do szkoły do ulicy Batorego
(664,30 m2), wjazd do szkoły (54 m2), parking
(490 m2), chodnik przy targowisku (122 m2)
oraz zjazd (20 m2).
Modernizacja transportu publicznego –
450.000,00 zł.
W ramach zadania w 2017 r. planowany
jest zakup jednego ośmiometrowego autobusu
na eko paliwo.
Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask -319.800,00 zł.
Projekt jest współfinansowany przez UE
w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu – 1.300.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się częściową
realizację, tj. remont dachów, kominów i instalacji odgromowej, wymianę stolarki zewnętrznej: okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian
zewnętrznych i połaci dachów, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych
z RPO WŁ lub WFOŚiGW w Łodzi planuje się
realizację pełnego zakresu z opracowanej dokumentacji technicznej.
Modernizacja terenu przy ZSO w Kolumnie – 600.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się przebudowę
ul. Toruńskiej z wyznaczeniem miejsc postojowych, utwardzenie terenu z wyznaczeniem
miejsc postojowych, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wody,
wewnętrznej linii zasilania, budowę ogrodzenia.
Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderwskiego w Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej – 120.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym, systemem detekcji gazu oraz dostosowanie urządzeń do
gazu ziemnego GZ50.
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku - 110.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się m.in. zbicie
okładzin ścian i podłóg, demontaż starych instalacji: wod-kan., wentylacji i elektrycznych,
demontaż starego pieca węglowego, ułożenie
nowych okładzin ściennych i podłogowych,
montaż nowych instalacji: wod-kan., wentylacji i elektrycznych, malowanie ścian, montaż
parapetów, montaż nowych opraw oświetleniowych, dostawę i montaż windy kuchennej,
dostawę i montaż nowej centrali wentylacyjnej.
Budowa obiektu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łasku – 150.000,00 zł.
W 2017 r. planuje się wykonanie instalacji
wewnętrznych i tynków.
Budowa urządzeń podczyszczających na
wylotach kd W4, W9, W10 – 200.000,00 zł

W ramach zadania planuje się instalację
urządzeń podczyszczających na wylocie kd
W4 i W10.
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego – 100.000,00 zł. Zadanie kontynuowane.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie
– 200.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie
sieci wodociągowej - odcinek dł. ok. 2 km. Ponadto planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z POIiŚ na realizację sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek dł. ok. 2,5 km.
Montaż prosumenckich mikroinstalacji
fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych
w gminie Łask 1.720.532,00 zł.
W ramach zadania w br. planuje się wykonanie prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na 59 nieruchomościach. Realizacja zadania przewidziana jest w 2017 r.
Na realizację inwestycji przewidziana jest dotacja z NFOŚiGW w kwocie 598.560,00 zł i pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 971.422,00 zł.
Budowa przepustu na rowie melioracyjnym
przy ul. Zachodniej w Łasku - 190.000,00 zł.
W 2016 roku zostało zlecone opracowanie
dokumentacji, natomiast realizacja planowana
jest w 2017 r.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie – 143.000,00 zł.
Kontynuacja zadania. Zakres prac na 2017
rok obejmuje izolację ścian fundamentowych,
montaż sufitów podwieszanych, wymianę instalacji oświetleniowej związanej z wymianą
sufitów, wykonanie instalacji odgromowej, remont dachu, remont ścian.
Budowa siłowni na powietrzu - 150.000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie
dokumentacji technicznych na budowę 5 siłowni oraz złożenie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację z LGD.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we
Wronowicach – 10.600,00 zł.
W ramach zadania planuje się pozyskanie
środków zewnętrznych na realizację z PROW.
Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi
środki funduszu sołeckiego. W miarę posiadanych środków zadanie będzie realizowane –
odcinek dł. ok. 2 km,
Budowa oświetlenia ulicznego we Wronowicach - 50.000,00 zł.
W ramach zadania przewidziana jest budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 540 m.
2017 r. jest rokiem w którym planuje się
rozpoczęcie wielu inwestycji wieloletnich, dlatego zamierza się opracować 20 stosownych
dokumentacji projektowych.
Zadaniem wieloletnim priorytetowym jest
rewitalizacja gminy Łask, którą zamierza się
realizować w ramach środków Osi prioryteto-

wej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój
potencjału społeczno-gospodarczego, Podziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje
się zrealizować:
- Rewitalizacja budynku kamienicy przy
Pl.11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
- Rewitalizacja budynku przy ulicy Wojska
Polskiego 14
- Rewitalizacja budynku przy ulicy Sejmowej 7
- Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów
- Modernizacja budynku po byłej „Organistówce” w Borszewicach, na cele świetlicy
wiejskiej
Jeszcze kilka słów o zadłużeniu. Zgodnie
z Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi ono
(początek roku) 12.225.000,00 zł, czyli 13,7%.
W 2017 roku gmina zamierza zaciągnąć kredyt
i pożyczkę w łącznej wysokości 6.337.422,00
zł, ale także spłacić 3 mln zadłużenia. Jeżeli
w trakcie roku zachowana zostanie dyscyplina budżetowa w realizacji wydatków, a także
wprowadzone do budżetu wolne środki, to nie
będzie konieczności zaciągania innych kredytów poza wymienionymi, zostaną natomiast
wprowadzone kolejne inwestycje, zgodnie
zresztą z oczekiwaniami radnych Rady Miejskiej w Łasku.
Budżet gminy jest planem finansowym
uchwalanym na rok kalendarzowy. Nie oznacza to, że kwoty przyjęte w pierwotnej uchwale
nie ulegają zmianie. W ciągu roku w toku wykonywaniu zadań ulega on różnym zmianom
po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmiany
następują z powodu otrzymania dodatkowych,
wcześniej nie zaplanowanych, dochodów
i z tego powodu można zwiększyć wydatki,
zmiany następują również między poszczególnymi grupami wydatków, choćby z powodu
uzyskania oszczędności w wyniku przetargów
publicznych, czy zmiany zakresu projektów.
Należy więc spodziewać się wzrostu poziomu
planowanych dochodów i wydatków do kwoty
ok.100 mln zł.
Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z budżetem gminy Łask na 2017
rok, który opublikowany jest na stronie www.
lask.pl.
Budżet gminy Łask na rok 2017 otrzymał
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Gabriel Szkudlarek
burmistrz Łasku
Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

luty 2017 r.

RADNI POWIATU ŁASKIEGO
JEDNOGŁOŚNIE UCHWALILI
BUDŻET NA 2017 ROK

Na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2016 r. radni przyjęli budżet na 2017 r.
Budżet powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki zostaje uchwalony na rok kalendarzowy, czyli
tzw. rok budżetowy. Uchwalony przez radnych budżet na 2017 rok tworzy
podstawę do prowadzenia samorządowej gospodarki finansowej powiatu
w roku bieżącym. Uchwalono także Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu łaskiego na lata 2017-2028, która umożliwia finansowe planowanie
w kolejnych latach, będące koniecznym instrumentem nowoczesnego zarządzania.
Dochody budżetu powiatu na 2017 rok to kwota 41 467 188 zł, w tym

dochody majątkowe 2 834 493 zł. W porównaniu do 2016 roku wpływy
zwiększyły się o 475 043 zł.
Na dochody ogółem składają się:
dochody własne		
15 019 629 zł
36,22%
subwencje		
16 953 482 zł
40,88%
dotacje
6 397 829 zł
15,43%
pozostałe dochody
i środki pozyskane
3 096 248 zł
7,47%
Razem		
41 467 188 zł
100%
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XII WOJEWÓDZKI
BIEG PAMIĘCI
JUŻ 23 KWIETNIA!

2 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Łasku odbyło się spotkanie w sprawie organizacji
XII Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana Pawła II.
W trakcie spotkania zorganizowanego i poprowadzonego przez starostę łaskiego Teresę Wesołowską ustalono m.in. datę biegu oraz wszelkie kwestie organizacyjne związane np. z bezpieczeństwem imprezy. XII
Bieg Pamięci Jana Pawła II odbędzie się 23 kwietnia br.
- Wyciągając wnioski z poprzednich edycji, w tym roku planujemy
wprowadzić kilka nowości. Bieg w kategorii OPEN zostanie wydłużony
do 5 km. Będzie elektroniczny pomiar czasu i zapisy on-line. Szykujemy też gratkę dla miłośników marszów nordic walking. Wszystko dzięki
nawiązaniu współpracy z Klubem „Rajsport Active Team” – zapowiada
starosta T. Wesołowska.
Organizatorzy zapowiedzieli również zmianę lokalizacji startu
i mety, a co za tym idzie również modyfikację tras.
- Odpowiadając na sugestię mieszkańców i współorganizatorów biegu, zdecydowaliśmy się zlokalizować w tym roku start i metę na placu
11 Listopada. W związku z powyższym zmienią się trasy – zapowiada
Małgorzata Mysur, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji
i Ochrony Środowiska. Szczegółowy opis tras i regulamin zawodów zostanie opublikowany w momencie uruchomienia zapisów.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci poszczególnych samorządów gminnych oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej, służb medycznych, ZHP, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i pracownicy
Starostwa Powiatowego w Łasku.

Dariusz Cieślak

GEODECI SZKOLILI SIĘ

1 lutego w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się
seminarium szkoleniowe pt. „Dobre praktyki przy tworzeniu
powiatowej infrastruktury informacji przestrzennej”.
W seminarium udział wzięli geodeci, pracownicy powiatowych
ośrodków geodezyjnych oraz starostw powiatowych. W trakcie szkolenia
omówiono m.in. tematy związane z Bazą GESUT i BDOT500, zintegrowaną bazą EGiB i geoportalem.
- Cieszę się bardzo, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Jestem niezmiernie zaskoczona, że spotykamy się tutaj w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że zdobyta dzisiaj wiedzy przyda się Państwu w codziennej działalności – mówiła w trakcie oficjalnego otwarcia seminarium starosta łaski Teresa Wesołowska.
Zajęcia przeprowadzili pracownicy firmy GEOBID sp. z o.o. w Katowicach, która jest dostawcą oprogramowania w wielu powiatach województwa łódzkiego.

Dariusz Cieślak

INFORMACJE O WYROBACH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przypominamy o obowiązku wynikającym z rozporządzenia ministra
gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, zgodnie z którym wykorzystujący wyroby azbestowe winien ująć wynik inwentaryzacji w „Informacji
o wyrobach zawierających azbest”, stanowiącej załącznik nr 3 do ww.
rozporządzenia i przedkładać ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia
właściwemu marszałkowi województwa.

Dariusz Cieślak

luty 2017 r.
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BUDŻET NA 2017 ROK

W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów
w podatku dochodowym to kwota 9 076 424 zł i stanowią 21,89% ogółu,
są one wyższe o 445 341 zł w porównaniu do 2016 r.
Natomiast wysokość subwencji ogólnej, która stanowi ponad 40%
dochodów powiatu, jest niższa o 2,35% w odniesieniu do wielkości
z roku ubiegłego, w tym subwencja oświatowa jest niższa o 3,54%, czyli
o 493 505 zł. Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie subwencji oświatowej. Dlatego konieczna jest reorganizacja oświaty,
która doprowadzi do lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.
Wydatki budżetu powiatu to 39 269 268 zł, w tym wydatki majątkowe
6 123 623 zł. Natomiast w 2016 r. wydatki stanowiły kwotę 38 519 924 zł,
w tym wydatki majątkowe to 5 021 798 zł. Ogółem wydatki w 2017 r. są
większe o ponad 749 tys. zł w porównaniu do 2016 r. i dotyczą wydatków
majątkowych.
W związku z realizacją programu naprawczego w 2017 r. nie planuje
się zaciągania nowych kredytów. Natomiast do spłaty w bieżącym roku
planuje się raty kredytu i pożyczki w kwocie 2 197 920 zł.
Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 6 705 610 zł
i dotyczy przede wszystkim infrastruktury drogowej, w tym planowanych
wydatków majątkowych realizowanych w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. I tak
wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski –
Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” to kwota 3 250 156 zł,
w tym: wkład własny powiatu to 1 698 039 zł, z czego 791 581 zł to dotacja celowa z gminy Sędziejowice, a planowane dofinansowanie z Programu to kwota 1 552 117 zł.
Do planu wydatków majątkowych w 2017 r. przyjęto również realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa - Wola
Wiązowa - Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle”, której wartość kosztorysowa wynosi 2 812 730 zł,
w tym:
- 1 406 364 zł planowane dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
- 1 406 366 zł środki własne powiatu, w tym 717 247 zł to dofinansowanie z gminy Widawa.		
Na podstawie umowy partnerstwa zawartej z powiatem zduńskowolskim powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika
z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu
łaskiego” o łącznej wartości ponad 32 mln zł. Planowany wkład własny powiatu do tego projektu w 2017 r. to kwota 277 240 zł, a w 2018 r.
- 251 817 zł.
W związku z niewykonaniem w 2016 r. części zadań drogowych są
one zaplanowane do realizacji w 2017 r. w kwotach jak niżej:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E Rogóźno - Zalesie - 382 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1907E Kalinowa – Żagliny - Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350 m - 286 100 zł.
W roku 2017 planowana jest także realizacja zadania pn. „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13”, którego planowany koszt to 1 287 367 zł.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową powiat będzie
realizował projekt pn. „Rozbudowa e-Administracji w powiecie łaskim”.
Wartość zadania na lata 2016-2018 to kwota 2 152 500 zł, w tym w 2017 r.
to 1 068 870 zł, przy dofinansowaniu środkami z UE w kwocie 738 650 zł.
Natomiast Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach będzie realizował
projekt pn. „Kuchnie narodów Europy – Portugalia” współfinansowany
środkami z UE w kwocie 123 655 zł.
Ponadto w ramach dotacji majątkowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaplanowano:
- Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla PINB w Łasku 4.000 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego i łączności (...) dla KP PSP w Łasku
7.000 zł.
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w powiecie łaskim na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:
• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza		
				
13 874 700 zł
35,33%

• drogi publiczne powiatowe (w tym majątkowe 4 048 668 zł, tj. 69%)
				
5 892 926 zł
15,01%
• administracja publiczna		
6 853 551 zł
17,45%
• pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania polityki społecznej
				
4 120 947 zł
10,49%
• bezpieczeństwo publiczne
3 694 174 zł
9,41%
• ochrona zdrowia		
1 556 773 zł
3,96%
• gospodarka mieszkaniowa
1 462 858 zł
3,73%
• obsługa długu 			
490 588 zł
1,25%
• działalność usługowa		
396 340 zł
1,01%
• rezerwy			
516 333 zł
1,31%
• nieodpłatna pomoc prawna
125 208 zł
0,32%
• pozostałe wydatki		
284 870 zł
0,73%
Razem		
39 269 268 zł
100%
Prognozujemy, że na 31 grudnia 2017 r. dług powiatu będzie stanowił
kwotę 14 681 747 zł, na który składają się:
1) pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2013 roku na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku 		
11 652 163 zł
2) kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na spłatę zobowiązań szpitala przejętych wobec firmy MW Trade S.A.
2 655 000 zł
3) zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez powiat łaski wobec
firmy PKO BP (poprzednio Nordea Bank S.A.) do spłaty w latach 20182020 						
374 584 zł
Odnosząc dług do planowanych dochodów na 2017 r. w kwocie
41 467 188 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 34,50%. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2017 r. stanowi 1,18%, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%. Również wskaźniki
spłaty zobowiązań, czyli spłaty kredytu i pożyczki powiatu są zachowane
w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu
Łaskiego, do 2028 roku, czyli daty spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na spłatę długu po szpitalu.
Budżet 2017 r. oraz prognozowane budżety na kolejne lata zawarte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają skutki finansowe dla
budżetu powiatu związane z przekształceniem Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęciem zobowiązań szpitala, a także z tytułu zaciągnięcia
pożyczki z budżetu państwa oraz kredytu komercyjnego na ich spłatę. Dług
po szpitalu spłacany będzie z czynszu dzierżawnego. Wartość wszystkich
zobowiązań wynikających z obsługi długu po SP ZOZ w Łasku w latach
2017-2028 to kwota 19,6 mln zł, w tym samym okresie planowane wpływy
z czynszu od Centrum Dializa to kwota 28,3 mln zł, czyli środki na spłatę
tych zobowiązań zostały zabezpieczone.
Po uwzględnieniu powyższego w latach 2017-2028 spełniona została
zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych – czyli prognozowane
dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone przejęte zobowiązania zaliczane do długu oraz raty
kredytu i pożyczki z budżetu państwa.
Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu w 2017 r. i w kolejnych
latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postępowania naprawczego oraz postanowienia wynikające z umowy pożyczki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem łaskim. Pomimo
realizacji programu naprawczego w 2017 r. na inwestycje zostało przeznaczone ponad 6 mln zł.
Projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na wszystkich komisjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną
Ponadto projekt budżetu powiatu na 2017 rok został zaopiniowany pozytywnie przez RIO w Łodzi, co potwierdza uchwała nr I/180/2016 z dnia
29 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu na 2017
rok.
Również wpłynęła pozytywna opinia RIO w Łodzi w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wyrażona w uchwale nr I/179/2016 z dnia
29 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu
powiatu łaskiego.
Większość jednostek samorządu terytorialnego posiada ograniczone
zasoby finansowe. Wysokość wydatków wyznaczana jest wysokością osiąganych dochodów. Dlatego władze powiatu mają za zadanie kształtować
politykę finansową tak, aby z jednej strony zaspokajać bieżące potrzeby
mieszkańców, a z drugiej dbać o jego dalszy rozwój.

Dorota Cieślak
skarbnik powiatu

luty 2017 r.

FESTIWAL
GODNY
TRADYCJI
XV Festiwal Kolęd i Pastorałek to dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku bardzo ważne wydarzenie artystyczne.
Poznajemy bogatą polską tradycję kolędowania oraz uwrażliwiamy młodych ludzi na jej piękno. 10 stycznia br. na scenie
GOKiS wystąpiło 59 solistów oraz 21 zespołów z ościennych gmin. Co roku powiększa się liczba uczestników konkursu.
Możemy wnioskować, że pomysł kolędowania podoba się naszym uczestnikom. Wszystkie nagrody, jak co roku, ufundował
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
Przedszkolaki:
I miejsce
- Adrianna Sikora - Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Zelowie
- Zuzanna Kopala - Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Zelowie
II miejsce
- Błażej Grzegorczyk - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie
Soliści 6-9 lat
Grand Prix
-Zofia Brzezińska - GOK w Klukach
- Julia Urbaniak - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zelowie
- Lena Wasilewska - Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
I miejsce
- Inka Rychwalski - S.P. nr 11 w Zduńskiej Woli

- Diana Jankowska-Georgiev - S.P. nr 11 w Zduńskiej Woli

- Natalia Medyńska - Poddębicki Dom Kultury
i Sportu

II miejsce
- Kamila Brzozowska - GOK w Szczercowie
- Maja Plucińska - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zelowie
- Wiktoria Kula - Poddębicki Dom Kultury
i Sportu

I miejsce
- Zofia Sztuk - GOK w Szczercowie
- Michalina Cynarska - Szkoła Filialna w Ochlach
- Julia Wawrzyniak - Gimnazjum Publiczne im.
Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie

III miejsce
- Julia Wierucka - Miejski Ośrodek Kultury
w Złoczewie
- Hanna Gawlik - GOKiS w Buczku
Wyróżnienie
- Adrianna Kowol - Szkoła Podstawowa w Czestkowie
- Zofia Sobczak - GOKiS w Buczku
- Aleksandra Koszyk - GOKiS w Buczku
Soliści 10-12 lat
Grand Prix
- Kacper Stanisławski - GOK w Szczercowie

II miejsce
- Marta Mikołajczyk - Miejski Ośrodek Kultury
w Złoczewie
- Wiktorie Jędryka
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku
- Amelia Ziółkowska - GOK w Szczercowie
- Weronika Wilk - Szkoła Filialna w Ochlach
III miejsce
- Kinga Rygielska - Szkoła Podstawowa w Okupie
- Wiktoria Parzybut - Powiatowe Centrum Kultury sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
- Natalia Drewnowska - Parafia Wniebowzięcia
N.M.P. w Łasku-Kolumnie
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NOWA STREFA DLA LOTNISKA

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 25.10.2016 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, która została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 22.11.2016 r., poz. 4929.
Granice w/w obszaru zostały zamieszczone na Geoportalu Województwa Łódzkiego pod adresem: geoportal.lodzkie.pl (inne moduły >
panel inwestora). Zgodnie z art. 129 ust.4 ustawy o ochronie środowiska, o odszkodowanie można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia
w życie uchwały.

Z okazji Dnia Kobiet
składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz samych pięknych dni w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane
Przewodniczący Rady Gminy Buczek Wójt Gminy Buczek
Andrzej Zieliński Bronisław Węglewski

luty 2017 r.

NA FERIE
W GÓRY

W czasie ostatnich ferii zimowych 20
uczniów z gminy Buczek wyjechało na
10 dni w góry. Zimowisko sfinansowane zostało głównie ze środków Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników, w części ze środków budżetowych gminy Buczek i opłat rodziców.
Organizatorem wyjazdu był Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Warszawie. W tym roku dzieci wyjechały do Ośrodka Wypoczynkowego „Bernadetta” w Białym Dunajcu.
Spokojna okolica sprzyjała miłemu
wypoczynkowi. Podczas pobytu uczestnicy
zimowiska mieli zapewnione zakwaterowanie,
pełne,
wyjątkowo
dobre
wyżywienie,
ubezpieczenie,
całodobową
opiekę
pedagogiczną i medyczną, a także ciekawy
program
wychowawczy
uwzględniający
aktywny wypoczynek. Przewidziano też kilka
wycieczek krajoznawczych.
Największą popularnością cieszył się wyjazd do aquaparku, kręgielni, na lodowisko

w Zakopanem, a także zajęcia sportowe na sali
gimnastycznej. Stałym punktem spacerów są
Krupówki, gdzie wszyscy zamienili swoje kieszonkowe na pamiątki dla siebie i najbliższych.
Nie mogło też zabraknąć wycieczek, choćby tej z przewodnikiem na Wiktorówki.
Pobyt w górach zbiegł się w czasie z konkursem skoków w Zakopanem, wskutek braku
biletów gorący doping panował w stworzonej
„strefie kibica”, gdzie atmosfera była równie
gorąca jak pod krokwią. Kompleks skoczni
uczestnicy zimowisk zwiedzili tuż przed konkursem. Ciekawym doświadczeniem w obcowaniu z przyrodą tatrzańską był też pobyt
w nowym Centrum Edukacji Przyrodniczej
TPN.

Niezapomniane wrażenia przyniósł wszystkim góralski kulig na saniach z pochodniami
ciągnionych przez konie, a ponadto zjazdy na
„jabłuszkach” i sankach, a także wiele gier i zabaw integracyjnych: „Mam talent”, „Karaoke”,
wieczorne dyskoteki itp. Wiele dzieci po raz
pierwszy było w górach. W pamięci wszystkich pozostaną cudne krajobrazy zimowych
Tatr. Na uczestników zimowisk po powrocie
oczekiwali stęsknieni rodzice.
Należy dodać, że od kilku lat głównym inicjatorem wyjazdów dzieci z rodzin rolniczych,
zarówno w okresie zimowym jak i letnim jest
wójt gminy Bronisław Węglewski.

A.Z.

FESTIWAL GODNY TRADYCJI
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Wyróżnienie
- Maja Kopycka - S.P. w Czestkowie
- Lena Kamecka - GOK w Szczercowie
- Nina Kaciupska - S.P. nr 4 w Kolumnie
Soliści 13-16 lat
Grand Prix
- Norbert Kuświk - Powiatowe Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
I miejsce
- Natalia Stanisłwska - GOK w Szczercowie
- Mateusz Błaszczyk - Publiczne Gimnazjum nr
2 w Łasku
- Julia Stańczak - Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie
II miejsce
- Kacper Koszyk - Miejski Ośrodek Kultury
w Złoczewie
- Zuzanna Bartoszek - Miejski Ośrodek Kultury
w Złoczewie
- Natalia Sikora - Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie
III miejsce
- Jakub Opaliński - GOK w Szczercowie

- Wiktoria Prycaszczyk - Powiatowe Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

we Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wyróżnienie
- Marika Markowiak - GOK w Szczercowie
- Zuzanna Stefaniak - Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

II miejsce
- Schola Dziecięco-Młodzieżowa „Wniebowianki” - Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Marzeninie
III miejsce
- Zespół Wokalny ze S.P. nr 2 w Zelowie

Przedszkole
I miejsce
- Zespół „Ekoludki” - Przedszkole Samorządowe
nr 4 w Zelowie
II miejsce
- Zespół Wokalny „Zeróweczka” - Zespół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku
III miejsce
- Gminne Przedszkole w Buczku
Zespoły, chóry - szkoła podstawowa
I miejsce
- Zespół „Biedroneczki” - GOK w Klukach
- Zespół Wokalny „Gwiazdki z Jedenastki” Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli
- Lena Wasilewska, Patrycja Przybysz - Powiato-

Wyróżnienie
- Klasa III a, Klasa III b
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznegow Buczku
- Zespół Wokalno-instrumentalny „Rytm” Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie
- Parafialny Zespół Dziecięcy „Boże Nutki” z Parafi Wniebowzięcia N.M.P. w Kolumnie
Zespoły, chóry – gimnazjum
Grand Prix
- Zespół Wokalny A Vista – Powiatowe Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
I miejsce
- Chór Szkolny „ABC” - Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Łasku

J.N.

DYKTANDO 2017

Biblioteka gminna w Buczku zaprasza do udziału w kolejnej edycji Dyktanda. Termin tegorocznego spotkania miłośników języka polskiego przypada
na 12 marca (niedziela), godz. 15. Osoby dorosłe (bez nauczycieli i osób, które zajęły I miejsca) mogą zapisywać się do 5 marca br. pod nr tel. 43 67744-43 oraz 518-270-139. Zapraszamy!										
A.H.

luty 2017 r.

DOTACJE DLA SPORTU PRZYZNANE
Tradycyjnie na początku roku komisja powołana przez wójta dokonała
weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Buczek dla
klubów sportowych. W budżecie gminy na cały 2017 rok zaplanowano
środki wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na dotacje w zakresie
sportu. Kluby mogły składać wnioski do 1 lutego 2017 roku i starać się o
dofinansowanie na I półrocze. Powołana komisja sprawdziła czy wnioski
spełniają wymogi formalne, następnie przedłożyła opinię wójtowi gminy Buczek i przedstawiła propozycję wysokości dotacji. Łącznie rozdysponowano 113.000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na organizację
rozgrywek, szkolenie zawodników oraz dzieci, organizowanie zawodów
sportowych, a także zakup sprzętu i wyposażenia sportowego. Głównym

kryterium branym pod uwagę był poziom sportowy oraz popularność danej dyscypliny sportowej.
- Dofinansowanie otrzymały następujące kluby:
- Klub Sportowy „Tęcza” w Brodni (piłka nożna)
- Gminny Klub Sportowy „Orkan” Buczek (piłka nożna)
- Ludowe Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne w Buczku
(tenis stołowy)
Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Buczek a stowarzyszeniem.

E.M.

TENISISTKI W DRODZE DO MISTRZOSTW POLSKI

Już dwukrotnie w zawodach szkolnych w ostatnich latach tenisiści z Buczku zdobywali medale na Mistrzostwach
Polski (w ubiegłym roku II miejsce). W tym roku 7 lutego do finałów ogólnopolskich zakwalifikowały się podopieczne
trenera Longina Wróbla: Wiktoria Wróbel i Marta Holak.

Zawodniczki wygrały kolejno zawody
powiatowe i rejonowe, które odbywały się
w Buczku. W finale wojewódzkim wystartowało aż 12 drużyn najlepszych w naszym regionie. W grach finałowych uczennice z Buczku
wyprzedziły uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Gorzkowicach i z SP nr 34 w Łodzi.
Uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Buczku od początku finału wojewódzkiego,
który odbył się w Łodzi, były faworytkami zawodów i jak przystało na czołowe zawodniczki w województwie, nie przegrały w zawodach
żadnego meczu i z kompletem punktów zajęły
I miejsce w grupie, w finałach zakwalifikowały
się do Mistrzostw Polski.
Zawodniczkom i trenerowi życzymy powtórzenia sukcesów na stołach tenisowych zawodów ogólnopolskich!

A.Z.

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU GKS BUCZEK
GKS Orkan Buczek przygotowuje się do rundy wiosennej sieradzkiej klasy okręgowej. Na początku
przygotowań drużyna zajęła 3 miejsce w prestiżowym turnieju halowym o mistrzostwo Ziemi Sieradzkiej,
w której bierze udział 8 najlepszych drużyn okręgu sieradzkiego.

Orkan z grupy wyszedł z pierwszego miejsca, pomimo że rywale
byli mocni. Plecy Orkana oglądali: Warta Działoszyn, Zawisza Pajęczno
i LKS Kwiatkowice - drużyny na co dzień grające w IV lidze. W półfinale po rzutach karnych Orkan przegrał z późniejszym triumfatorem
Jutrzenką Wartą. W meczu o 3 miejsce Orkan pewnie pokonał Czarnych
Rząśnia 2:0 po golach Patryka Niciaka i Piotra Głowińskiego.
Orkan ma już za sobą sparing z Astorią Szczerców. Mecz zakończył
się zwycięstwem Orkana 3:1. Skutecznością popisał się nowy nabytek
drużyny Piotr Burski, który strzelił dwa gole i dorzucił asystę przy golu
Łukasza Serafinowicza. Pokazał, że będzie dużym wzmocnieniem drużyny. Przygotowania do rundy rewanżowej idą zgodnie z planem. Kadra
drużyny klaruje się, a zawodnicy pracują nad formą. Sztab szkoleniowy pod wodzą trenera Jacka Berensztajna pracuje nad tym, by drużyna
osiągnęła wysoki poziom już od pierwszego meczu ligowego. Planowo
Orkan rozpocznie rundę rewanżową 12 marca od zaległego meczu z LZS
Brąszewice na stadionie w Buczku. Do inauguracji ligi Orkan rozegra
jeszcze 4 sparingi. Rywale są mocni i wymagający (Włókniarz Zelów,
Zjednoczeni Bełchatów, GKS II Bełchatów).

K.P.
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KOLEJNE INWESTYCJE NA LOTNISKU 32. BLT

Od 1 kwietnia br. personel lotniczy i zabezpieczający loty przeniesiony zostanie czasowo z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego na lotnisko
Poznań-Krzesiny. Związane to będzie z rozpoczęciem wydłużenia pasa o 500 metrów, budową dodatkowych dróg kołowania oraz
miejsc postojowych dla samolotów. Jak zapewnia oficer prasowy 32. BLT kpt. Joanna Motylińska-Szczych, po tych inwestycjach
lotnisko będzie bardziej nowoczesne i przygotowane do przyjmowania cięższych samolotów.
Gdy za kilka tygodni firmy budowlane wkroczą na teren lotniska,
by zrealizować zaplanowane inwestycje, stacjonujące tu wielozadaniowe
maszyny F-16 przebazowane zostaną do Krzesin. To normalna procedura. Kolejny etap rozbudowy lotniska 32. BLT jest niezbędny ze względu
na nowe zadania stojące przed pilotami i personelem zabezpieczającym
loty.

KIEDY PRZYJEDZIE?

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu przez Zakład
Komunikacji Miejskiej w Łasku systemu dynamicznej informacji
pasażerskiej działającego w oparciu o serwis internetowy
kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki niemu nasi pasażerowie uzyskją dostęp
do informacji o czasach rzeczywistych odjazdów autobusów
z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

Z serwisu będzie można korzystać na różne sposoby:
- odwiedzając stronę internetową www.lask.kiedyPrzyjedzie.pl.

W oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę żądanego przystanku,
jego numer lub też po powiększeniu obszaru mapy wskazać interesujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku „pokaż odjazdy”. Ikonka autobusu widniejąca w kolumnie „odjazd”
oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, uwzględniającą ewentualne
opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową. W drugiej z zakładek
można z kolei znaleźć planowy rozkład jazdy.
- korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przenośnych (wersja mobilna uruchamia się
domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony
zawierającej panel wyszukiwarki oraz listę wybranych przystanków.

Dodajmy na zakończenie, że rozbudowa infrastruktury lotniska
umożliwiła już przeniesienie znacznej części 32. BLT w rejon stacjonowania maszyn i lotów. W „starej” Bazie pozostała jeszcze kompania
ubezpieczenia lotów, kompania łączności oraz ambulatorium i infrastruktura.
						
(P)

Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela
prognoz odjazdów. Zielone ikony przy prognozach oznaczają, iż mamy
do czynienia z informacją, uwzględniającą aktualne warunki drogowe
i związane z nimi opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz
przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku odbywa się automatycznie co 15 sekund (w starszych telefonach może zachodzić konieczność ręcznego odświeżania zawartości strony).
- wysyłając SMS o treści: pl.kp.lask.<numer przystanku> pod numer specjalny: 70711 Przykładowa treść SMS: pl.kp.lask.26 (dla przystanku Narutowicza Gimnazjum (26)). Numery przystanków są dostępne
w serwisie internetowym. Koszt SMS Premium jest stały, niezależny od
operatora i wynosi 62 grosze.
- za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej stworzonej dla użytkowników telefonów z systemem operacyjnym Android oraz Windows
Phone. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play oraz z witryny
www.microsoft.com
Serwis kiedyPrzyjedzie.pl funkcjonuje u blisko 40 przewoźników
w Polsce i Czechach. Korzystają z niego pasażerowie m.in. komunikacji miejskiej w Kaliszu, Koszalinie, Bielsku-Białej, a także w Zduńskiej
Woli i Sieradzu. W Łasku system zostanie uruchomiony od marca.

ZKM w Łasu

ZJEDZONO…
„ORLIKA”

Te doroczne spotkania miłośników
lotnictwa nie tylko z Łasku przeszły
już do legendy. W lutym tego roku
odbył się siódmy bal Grupy „Archeo”.
Gościem honorowym był pilot Władysław
Leśnikowski, przed laty dowódca
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego,
z którego inicjatywy, jak przypomniano,
w 2008 roku zawiązała się grupa
pasjonatów lotnictwa „Archeo”.
Tradycyjnie bal otworzył prezes Piotr Polit,
potem była okazja do podziękowań dla tych,
którzy od lat wspierają pasjonatów w organizowaniu wielu imprez, a także powiększaniu
kolekcji samolotów. W jej skład wchodzi obecnie 12 maszyn, które można oglądać podczas
odwiedzin lotniska 32. BLT.
Dodajmy jeszcze na zakończenie, że tradycyjnie na każdym balu jest niespodzianka
w postaci tortu w kształcie maszyny znajdującej się na tutejszym lotnisku. Tym razem był to
„Orlik”, który potem został… pocięty i skonsumowany, jak na smaczny tort przystało.

(p)

(zdjęcia pochodzą ze zbiorów Grupy „Archeo”)
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STULATKA Z KOLUMNY

27 stycznia br. 100-lecie urodzin obchodziła mieszkanka Kolumny Irena Kudlik. W tym pięknym jubileuszu uczestniczyli: zastępca
burmistrza Łasku Janina Kosman, która złożyła Jubilatce - w imieniu własnym, burmistrza, władz samorządowych oraz mieszkańców
gminy Łask - serdeczne życzenia pomyślności, nieustającego zdrowia, spokoju i pogody ducha, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łasku - Tamara Szymko, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku - Lilia Ślusarczyk-Grącka, przedstawiciele
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział Zduńska Wola, najbliższa rodzina Jubilatki i sąsiedzi.
Pani Irena otrzymała również list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów i prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. „Dwieście
lat” zaśpiewali wszyscy przybyli na tę uroczystość goście, wznosząc toast za dalszą pomyślność i zdrowie Jubilatki.

Pani Irena Kudlik urodziła się 27 stycznia
1917 r. w Dobroniu. Podczas II wojny światowej została wywieziona na roboty przymusowe
do Niemiec. Po wojnie wróciła do Dobronia.
Poznała Jana Kudlika, za którego w 1946 r.
wyszła za mąż. Zamieszkali w Kolumnie przy
ul. Warszawskiej, następnie przeprowadzili się na ulicę Sejmową. Mąż zmarł w 1968 r.
Po wojnie pracowała w centrali telefonicznej
w Kolumnie.
Jubilatka mieszka sama. Mimo sędziwego
wieku jest osobą pogodną i z poczuciem humoru. Cieszy się dobrym zdrowiem i dobrą
pamięcią. Stara się być samodzielna, choć na
co dzień korzysta z pomocy opiekunki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku,
rodziny i sąsiadów.

Jubilatka - jak twierdzi najbliższa rodzina
- jest osobą, dla której dbałość o rodzinę, dom
i wartości religijne mają największe znaczenie.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC w Łasku

II FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

„Niebo dzisiaj takie święte śniegiem prószy w oczy, Bóg podaje ludziom rękę, nie chcę jej przeoczyć…” – tak śpiewał zespół Attende
na II FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK Chórów i Solistów z Powiatu Łaskiego.

5 lutego br. w kolegiacie łaskiej odbył się
Festiwal Kolęd i Pastorałek zorganizowany
przez Centrum Idei ku Humanizmowi i Parafię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny i św. Michała Archanioła, pod honorowym patronatem burmistrza Łasku i starosty
łaskiego.
Licznie zebrana w kolegiacie publiczność
nie tylko gromkimi brawami puentowała każdy występ (a było co oklaskiwać), ale także
śpiewała razem z wykonawcami. Wrośnięte
w naszą tradycję, pełne ciepła, serdeczności
i zawsze dobrych wspomnień kolędy i pastorałki prezentowane były przez przedstawicieli
wszystkich grup wiekowych i różnych zawodów. Od dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych do seniorów włącznie. Wszystkich
połączyła miłość do śpiewu. W II Festiwalu
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Kolęd i Pastorałek Chórów i Solistów Powiatu
Łaskiego wzięli udział:
- Chór BENEDICTUS CANTUS z parafii
św. Faustyny w Łasku prowadzony przez siostrę Felicytę Annę Szubert,
- Chór ECHO LEŚNE z filii ŁDK w Kolumnie, nad którym opiekę muzyczną sprawuje
Bożena Kluch,
- Zespół Koła Kobiet Wiejskich z Orchowa
z akompaniamentem Wacława Kubiaka,
- Zespół Wokalny Uniwersytetu Trzeciego
Wieku pracujący pod opieką Pawła Kuleczki,
- Zespół młodzieżowy ATTENDE z kolegiaty łaskiej,
- Chór ABC z Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Łasku, którego instruktorem jest Bożena
Kluch,
- Schola z Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach, którą prowadzi Ewa
Andraszczyk,
- Chór Szkolny z zespołem wokalno-muzycznym RYTM ze Szkoły Podstawowej
w Wiewiórczynie, których opiekunem jest nauczyciel muzyki Dariusz Gradowski oraz soliści: Danuta Stokłosa, Ilona Stolińska, Krzysztof Straburzyński, Mateusz Błaszczyk i Przemysław Frąc - lider zespołu Hicior.

Każdy z zespołów i solistów w przebogatym repertuarze kolęd i pastorałek śpiewanych
w naszych domach znalazł i zaprezentował te,
które najbardziej przypadły mu do serca. Żaden utwór się nie powtórzył. W podziękowaniu
za radość wykonania oraz wydobycie z przedstawianych utworów ciepła, przyjaźni i miłości
organizatorzy wręczyli wykonawcom kwiaty
i okolicznościowe dyplomy. Na zakończenie
wszyscy, tak wykonawcy jak i publiczność,
zaśpiewali wspólnie kolędę „Gdy się Chrystus
rodzi”. Mimo pełni zimy w kolegiacie zapanowała sympatyczna, ciepła atmosfera, a wielu
słuchaczy pomyślało – „Świetna impreza, wrócę tu za rok”.

Elżbieta Wojtacka-Ślęzak
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FINAŁ PROJEKTU
,,SŁYSZĘ, MÓWIĘ
WIĘC WIĘCEJ
ROZUMIEM”
Wraz z końcem listopada zakończyła się
realizacja projektu „Słyszę, mówię więc
więcej rozumiem”, którego pomysłodawcą i realizatorem była grupa nieformalna „Pomoc najmłodszym”, zainicjowana
przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku. Projekt dofinansowano ze środków Programu ,,Działaj
Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Razem”, we
współpracy z powiatem łaskim.

W ramach realizacji projektu wolontariusze na terenie łaskich przedszkoli przeprowadzili badania słuchu z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego. Badaniem
objęto grupę 200 dzieci 5-6 letnich, ujawniających różnorodne zaburzenia komunikacyjne. Diagnoza słuchu obwodowego w wielu
przypadkach stanowiła wstęp do pogłębionego rozpoznania klinicznego, niezbędnego
do opracowania dalszych działań terapeutycznych, zmierzających do maksymalnie
pełnego zniwelowania zaistniałych trudności
komunikacyjnych.

Możliwość przeprowadzenia badania słuchu poza gabinetem audiologicznym, w warunkach placówki przedszkolnej, w wielu przypadkach usprawniła całą procedurę diagnozowania zaburzeń mowy, pozwoliła w szybki
sposób wykluczyć ubytek słuchu jako główne
źródło zburzeń komunikacyjnych u dziecka.
Realizacja projektu opierała się na wykorzystaniu nowoczesnego audiometru screeningowego, który został przekazany przez powiat łaski
miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na stałe będzie służył pacjentom tejże
placówki.		
A. Kłos, M. Sobala

PRACA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej (sekcja rodziców dorosłych dzieci niepełnosprawnych) wystąpiła z propozycją
utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Łasku.
ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczanych do
znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm,
upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Ujmując to prościej,
ZAZ jest zakładem pracy, w którym stworzone są dobre warunki do rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Osoby niepełnosprawne żyją w odosobnieniu, czując się społecznie
i zawodowo wykluczone. Naszym zamierzeniem jest zintegrowanie osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. W chwili obecnej tworzymy bazę danych osób z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną. Prowadzimy
kampanię informacyjną czym jest ZAZ. Odwiedziliśmy już dwukrotnie
ZAZ w Wieruszowie, który jest bardzo dobrym przykładem prawidłowego funkcjonowania takich placówek. Twórczyni ZAZ w Wieruszowie
Hanryka Sokołowska była również naszym gościem w Stowarzyszeniu.
Współpracujemy również z Instytutem Spraw Obywatelskich w Ło-

Choć niewiele latek mamy, to o swoje
zdrowie dbamy… z takim hasłem na
ustach dzieci z Grupy I Biedronki
Przedszkola Leśne Skrzaty rozpoczęły
9 lutego br. czwartkowy ranek.
I pomimo, że za oknami mróz i śnieg,
to na talerzykach pojawiły się zdrowe,
karnawałowe kanapki wykonane przez
dzieci. Śniadanko smakowało nawet
niejadkom, bo nie ma nic lepszego, niż
samodzielnie przygotowane pyszności na
początek dnia.

dzi. Nasza inicjatywa spotkała się z przychylnością władz gminnych
i powiatowych. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i starosta Teresa
Wesołowska widzą potrzebę utworzenia zakładu, poprzez którego działalność niepełnosprawni poczuliby się ludźmi dowartościowanymi.
Zwracamy się do wszystkich osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej z terenu Łasku i powiatu łaskiego, chętnych prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu:
782 359 851 – Krystyna Kukieła, lub mailowo:
urbens@o2.pl – Przemysław Urban
norbert0513@vp.pl – Norbert Podawczyk
Wszystkich mieszkańców natomiast prosimy o przekazywanie tych
informacji znajomym i osobom niepełnosprawnym lub ich rodzicom.

Przemysław Urban
wiceprezes

DBAMY O ZDROWIE

To kolejne już zajęcia mające na celu zaszczepienie w maluchach podstawowych zasad zdrowego odżywiania się. Po wykonanej
samodzielnie jesiennej sałatce owocowej teraz
przyszedł czas na witaminy w postaci kanapek.
Dzieci podczas takich zajęć uczą się, jak ważna
jest zdrowa dieta dla naszego zdrowia i coraz
chętniej sięgają po owoce lub warzywa zamiast
słodyczy.

AS
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5-LECIE STOWARZYSZENIA KOBIET WIEJSKICH W KOPYŚCI

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kopyści powstało 17.06.2011 roku, a zarejestrowane zostało 15.12.2011 roku.
Od początku jego istnienia prezesem jest Anna Skowron, jej zastępcą - Mirosława Pawlik, skarbnikiem - Marzena Lutkowska,
a sekretarzem - Magdalena Korona. W pierwszej 5-letniej kadencji w składzie zarządu były panie: Mariola Patela, Renata
Młynarczyk i Beata Golańska. Od roku 2016 członkiniami zarządu zostały panie Elżbieta Cichosz i Zdzisława Tomasik,
pozostałe członkinie to: Anna Karolczak, Monika Szanda, Grażyna Madalińska, Katarzyna Kowalczyk, Elżbieta Kaczmarek.
Stowarzyszenie liczy 20 czynnie działających członków, zarówno pań jak i panów.
Od początku swojej działalności SKW wychodzi z inicjatywą i organizuje różne spotkania oraz imprezy dla mieszkańców Kopyści oraz sołectwa, starając się promować tradycje, kuchnię i społeczność lokalną
na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Pierwszą integracyjną imprezą dla dzieci i dorosłych było ognisko z okazji
rozpoczęcia wakacji. Pomimo brzydkiej pogody zabawa udała się, dzieci
brały udział w konkursach i oczywiście otrzymały nagrody. Wspólne pieczenie kiełbasek trwało do późnych godzin wieczornych.
Każdego roku SKW w Kopyści w okresie przedświątecznym organizuje spotkania opłatkowe dla mieszkańców. Przy stole zasiadają różne
pokolenia, od najmłodszych po najstarszych. Potrawy wigilijne przygotowywane są przez członków zarządu i członków stowarzyszenia. Nie może
na nich zabraknąć zupy grzybowej, kilku rodzajów pierogów, śledzi, makowców, pierników i innych potraw typowo świątecznych. W okresie ferii
zimowych dla dzieci organizowane są zabawy choinkowe. Każde dziecko
otrzymuje poczęstunek i paczkę z łakociami. Zabawę uświetnia muzyka
i różne konkursy. Dzieciaki z tego typu imprez wychodzą zadowolone i roześmiane.
Oprócz wspomnianego opłatka SKW również przygotowuje przed
Wielkanocą tzw. „jajeczko”, które już na stałe zapisało się w tradycji stowarzyszenia. Organizujemy również zabawy sylwestrowe, które przyciągają mieszkańców Kopyści.
Właśnie za pyszne jedzenie SKW z Kopyści zostało nagrodzone
w 2012 roku drugim miejscem podczas „Smaków Ziemi Łódzkiej” – imprezy odbywającej się w Manufakturze w Łodzi, gdzie przygotowałyśmy
„Kaczkę nadziewaną podrobami z żurawiną i jabłkiem”, a w roku 2015
– zajęłyśmy miejsce trzecie potrawą o nazwie „Żebro Jana z prawdziwkami”. Nagrody, które otrzymałyśmy w konkursach, stanowią część wyposażenia naszej kuchni w Domu Ludowym. Pan burmistrz Łasku Gabriel
Szkudlarek, doceniając nasze osiągnięcia przekazał nam upominki, które
również wykorzystujemy w kuchni.
Każdego roku bierzemy także udział w dożynkach gminnych. Tradycyjnie przygotowujemy kosz ze specjałami, które połechcą każde podniebienie. W naszym koszu znajdują się smaki lata zamknięte w słoiczkach,
przeróżne soki i nalewki. Przygotowujemy również, jako poczęstunek dla
uczestników dożynek, ciasta oraz potrawy bardziej sycące.
W grudniu 2012 roku zorganizowałyśmy imprezę integracyjną dla Kół
Gospodyń Wiejskich. Wszystkie zaproszone Panie dopisały i świetnie się
bawiły.
Dwukrotnie brałyśmy udział w targach „Agrotravel” w Kielcach,
gdzie prezentowałyśmy nasze przysmaki kulinarne. Od 2013 roku bierzemy również czynny udział w Festiwalu Róż w Łasku. Tam również
prezentowałyśmy nasze wyroby.
W listopadzie i grudniu 2013 roku zorganizowałyśmy warsztaty kulinarne i florystyczne, w których wzięło udział ponad 60 osób. Otrzymałyśmy dofinansowanie z Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii

w Polsce oraz ośrodek Działaj Lokalnie w Zelowie. Wiosną 2014 zostałyśmy zaproszone do TVP3, gdzie podczas trwania programu „Smaczne
łódzkie” gotowałyśmy zupę cebulową oraz zrobiłyśmy medaliony z kurczaka, które również przygotowywałyśmy podczas Smaków Ziemi Łódzkiej w strefie gotowania.
9 czerwca 2014 r. przed Domem Ludowym w Kopyści, odbyła się
uroczystość związana z obchodami 110. rocznicy urodzin poety i satyryka Jana Sztaudyngera. Nasze Stowarzyszenie wraz ze Społecznym Komitetem Obchodów 110. rocznicy urodzin Jana Sztaudyngera było pomysłodawcą oraz organizatorem tego wydarzenia. Przed Domem Ludowym
odsłonięty został pamiątkowy obelisk upamiętniający twórczość poety,
związanego z Kopyścią. W uroczystości udział wzięła rodzina satyryka,
ówczesny wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa
łódzkiego Witold Stępień, parlamentarzyści: Cezary Olejniczak i Michał
Seweryński, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz rektor Uniwersytetu
Łódzkiego Włodzimierz Nykiel, a przede wszystkim mieszkańcy Kopyści
i gminy Łask. Uroczystość uświetnił swoim występem poeta Andrzej Poniedzielski, który przedstawił fragmenty wierszy „Pogwarki o Kopyści”.
Obchody zakończył festyn rodzinny.
W grudniu 2016 roku w naszym Domu Ludowym wraz z trzema innymi kołami brałyśmy udział w przygotowaniu programu kulinarnego. Każdą
z potraw można znaleźć na stronie internetowej www.lask.naszemiasto.pl
oraz w wydanej specjalnie na tę okazję książce pt. „Kulinarne podróże po
Łódzkiem”.
Zwieńczeniem naszej działalności była impreza zorganizowana 4 lutego 2017 roku z okazji 5-lecia istnienia i działalności Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele gminy, powiatu, Lokalnej Grupy Działania Doliny rzeki Grabi,
panie z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich w Orchowie, Wrzeszczewicach, Woli Bałuckiej i Woli Stryjewskiej oraz mieszkańcy Kopyści. Zaproszenie przyjęły również panie, które kiedyś tworzyły i działały
w KGW w Kopyści - Wiesława Cieślak, Władysława Rzeźniczak, Danuta
Rzeźniczak, Zofia Stasiak, Genowefa Tomasik, Alicja Cichosz, Teodozja
Taborowska. Spotkanie uświetnił występ pań z KGW Orchów oraz duetu
muzycznego z Żaglin koło Sędziejowic. Usłyszałyśmy wiele miłych słów
i podziękowań. Od naszych gości otrzymałyśmy mnóstwo prezentów, za
które jeszcze raz dziękujemy. Największym prezentem była dla nas Państwa obecność.
Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że kolejne 5 lat będzie równie owocne, jak te, które właśnie minęły.

Anna Skowron
prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści
Fot. www.lask.naszemiasto.pl
luty 2017 r.
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FERIE W BIBLIOTECE I MUZEUM…
W pierwszym tygodniu ferii w Bibliotece
Publicznej w Łasku odbyły się zajęcia
dla dzieci - z podstaw języka esperanto,
które profesjonalnie poprowadził Feliks
Dębkowski. Na spotkaniu udowodnił
dzieciom, że język stworzony przez
Ludwika Zamenhofa jest rzeczywiście
nietrudny i bardzo piękny.

Podczas zimowej laby w bibliotece odbyły się
również zajęcia, na których najmłodsi mogli
przetestować stare i nowe gry planszowe. Zabawy i śmiechu było co niemiara, zwłaszcza
wokół gier zręcznościowych, typu „Jenga” czy
„Fun Farm”. Zainteresowanie planszówkami
było ogromne, nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji. Cieszy nas ten fakt, gdyż oznacza to, że w XXI wieku gry bez prądu mają jednak rację bytu - potrafią śmieszyć, integrować
oraz... uczyć! Na bibliotecznych spotkaniach
z najmłodszymi nie mogło zabraknąć zajęć typowo kreatywnych.
Ferie z chrupkami „Plaimais” rozbudziły
dziecięcą wyobraźnię i zaowocowały barwnymi figurkami, domkami, serduszkami i statkami rodem z dziecięcej książkowej ilustracji. Pomysły na chrupkowe rzeźby rodziły się
w błyskawicznym tempie podobnie jak następnego dnia – laurki na Dzień Babci i Dziadka. Za
pomocą makulatury, papieru kolorowego, kleju
i nożyczek powstawały tęczowe karty, podkreślające wagę tych świąt. Jak z rękawa posypały się życzenia i ciekawe wyklejanki, dla babć

– wyklejone pyszne ciasta i piękne kwiaty, dla
dziadków – samochody i ekskluzywne zegarki.
W filiach bibliotecznych w Bałuczu
i Wrzeszczewicach również nie narzekano na
feryjną nudę. Dla każdego znalazło się coś interesującego. „Komputerowcy” szczęście znaleźli angażując się w gry komputerowe. Dzieci o duszy artystycznej upodobanie znalazły
w sztuce rysowniczej, jeszcze inni przyjemność czerpali uczestnicząc w grach planszowych. Furorę zrobiły także chrupki „Playmais”. Z ogromnym zaangażowaniem uczestnicy
w przedziale wiekowym od… 0-80 lat przystąpili do działań twórczych. Powstawały, jak
wyczarowane, różne gatunki roślin, zwierząt
oraz inne rozmaitości. Cały zasób plastycznych
chrupek został przekształcony i ożywiony. Nie
zapomniano także o święcie ukochanych babć
i dziadków. I tak powstała babcia bibułowa,
babcia malowana, rysowana i naklejana.
Podczas pierwszego dnia zajęć w muzeum
uczestnicy poznali najistotniejsze fakty oraz
ciekawostki z dziejów grodu nad Grabią. Na
koniec dnia każdy miał możliwość wykazać
się zręcznością i spostrzegawczością podczas
układania puzzli z widokami łaskich zabytków.
Nazajutrz głównym tematem był herb Łasku.
Uczestnicy dowiedzieli się z jakich elementów
składa się herb, co one symbolizują oraz mogli
sami stworzyć swój własny herb. W kolejnym
dniu ferii dzieci zaznajomiły się z różnymi rodzajami map, poznały jak kiedyś je tworzono

i jak odczytywać legendy. Na przykładzie planu
Łasku dzieci zobaczyły jak wygląda ich mała
ojczyzna. Na zakończenie tygodnia odbyły się
zajęcia plastyczne, podczas których powstawały barwne kolaże ukazujące marzenia. Nie zabrakło bezludnej wyspy, zoo, przyjaciółki oraz
niekończących się świąt Bożego Narodzenia.

Anna Sobczak, Dorota Żyszkiewicz
i Arkadiusz Cieślak

… ORAZ ŁASKIEJ PORADNI

Proponowane przez poradnię zajęcia
w okresie ferii zimowych cieszyły się
dużym zainteresowaniem. W zajęciach
uczestniczyły dzieci w młodszym wieku
szkolnym. Prowadzone były przez
doświadczonych terapeutów poradni.
Wykorzystano w nich różnorodne techniki terapeutyczne, w tym popularną w ostatnich latach kynoterapię. Zajęcia z psem terapeutą od
wielu lat cieszą się w poradni dużym zainteresowaniem, stanowią ciekawą, innowacyjną formę usprawniania i stymulacji rozwoju
dziecka. Zajęcia były ciekawą alternatywą dla
biernego spędzania czasu w domu.
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Tematyka i forma zajęć sprawiła, że każdy
z uczestników znalazł coś dla siebie. Wśród
tematów pojawiły się:
- „Twórcze dzieciaki” - zajęcia pobudzające wyobraźnię, elastyczność myślenia i kreatywność w grach i zabawach
- „W krainie zdrowych nawyków” - zajęcia
promujące zdrowy styl życia
- „Maski, kotyliony, serpentyny… w karnawale przebrani chłopcy i dziewczyny” - zajęcia artystyczne
- „Ruch to zdrowie” - zajęcia z udziałem
psa terapeuty zachęcające do aktywności ruchowej
- „Nie taki diabeł straszny…” - gry i zabawy na opanowanie agresji.

Uśmiechnięte buzie dzieci i zadowolenie
na twarzach rodziców są najlepszym dowodem
na powodzenie naszej feryjnej akcji.

Aleksandra Kłos
dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Łasku
luty 2017 r.

UCZCZONO PAMIĘĆ
POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH
W 154. rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski wraz z kierownikami Urzędu Gminy i jednostek
gminnych uczcił w imieniu całej społeczności gminy, pamięć powstańców
1863 r. Wiązankę kwiatów złożono
pod pomnikiem, upamiętniającym
wszystkich bohaterów poległych za
Ojczyznę, znajdującym się w centrum Sędziejowic. Na mogile powstańców poległych w bitwie pod Sędziejowicami 26 sierpnia 1863 r. złożono kwiaty i zapalono symboliczny
znicz pamięci.
MP

WSPOMNIENIE
O ZBYSZKU

28 stycznia 2017 r. po długotrwałej chorobie zmarł w wieku 73 lat śp. Zbigniew Goździk. Odszedł Człowiek o wielkim
sercu, pełen ciepła i dobroci, wielki patriota, który pozostawił
po sobie pamięć o wielu doniosłych wydarzeniach związanych
z życiem całej gminy Sędziejowice.
Choć minęło zaledwie 10 lat, kiedy po zakończeniu kariery zawodowej powrócił w rodzinne strony, to w tym krótkim
czasie jego działania na rzecz lokalnej społeczności były nie do
przecenienia. Od początku zaangażował się w prace Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, a tym samym we wszystkie podejmowane przedsięwzięcia. Jego pasją
było dokumentowanie wydarzeń za pomocą aparatu fotograficznego, z którym nigdy się nie rozstawał. W swoim obiektywie uwieczniał też krajobrazy i walory przyrodnicze naszej
gminy. Pozostawił dla nas, a tym samym dla potomnych, wiele folderów ze zdjęciami zapisanych na płytach CD oraz fotografii w licznych publikacjach regionalnych. Także większość
zdjęć i materiałów promocyjnych zamieszczanych na gminnych stronach internetowych oraz w „Panoramie Łaskiej” pochodziło z Jego zbiorów.
To On, absolwent sędziejowickiej szkoły rolniczej, z pasją
gromadził wszystkich absolwentów podczas częstych spotkań
i wspomnień, współtworzył sędziejowicką izbę pamięci w zabytkowym dworku ZSR w Sędziejowicach, współdziałał z wójtem i Urzędem Gminy Sędziejowice oraz gminną biblioteką
i ośrodkiem kultury, był dobrym duchem większości inicjatyw.
Dziękujemy Ci, Zbyszku, za wspólnie spędzone chwile, za
naukę skromności i pokory, za wszystko co z wielkim sercem
zostawiłeś dla naszej Małej Ojczyzny.
Na zawsze pozostaniesz w naszej Pamięci.
Żegnaj Przyjacielu!

(MP)

luty 2017 r.

17

KOLEJNY SUKCES „SĘDZIEJOWIANEK”
Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki” zajął I miejsce w kategorii zespoły podczas
II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości
Dojrzałej „Przystanek 60”, który odbył się
18 i 19 stycznia w Łódzkim Dom Kultury.
W tych dniach spotkały się chóry, zespoły
i soliści z 12 miejscowości całego regionu,
a ŁDK rozbrzmiewał dźwiękami tradycyjnych kolęd i pastorałek. Przegląd stanowił
wspaniałą okazję do integracji środowisk
seniorów i stał się miejscem wymiany doświadczeń, rozmów oraz wspólnej zabawy.

Rozśpiewanym Paniom z sędziejowickiego zespołu składamy kolejne gratulacje, życząc
nieustających sukcesów, bowiem w grudniowym numerze „PŁ” pisaliśmy o ich osiągnięciach podczas konkursów śpiewaczych seniorów w Łasku i Skierniewicach. Przypomnijmy,
że zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach pod okiem instruktora
Sylwestra Kijańskiego.

Inf. i fot: ŁDK i GOK Sędziejowice

Nagrodę główną odbiera Kazimiera Saleta

OSP GRABIA MA NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabi to prężna jednostka spośród jedenastu OSP gminy Sędziejowice, obchodząca w tym
roku 100. rocznicę działalności na rzecz mieszkańców nie tylko swojej wsi ale i okolicznych miejscowości. Jednostka
posiadała dotąd wysłużony już lekki samochód pożarniczy VW Transporter r. 1993. W związku z tym Zarząd OSP
podjął intensywne starania o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W wyniku postępowania przetargowego zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 na bazie PEUGEOT BOXER
335 L3, rok produkcji 2016, podwójna kabina. Pojazd spełnia wszystkie parametry techniczne, jakie powinien posiadać lekki samochód pożarniczy, wyposażony jest m.in. w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie to
umożliwia podawanie komunikatów słownych. Ponadto, posiada agregat
wysokociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności 50 l/min, ciśnienie 40
bar, zbiornik wodny 260 l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy. Dodatkowym wyposażeniem samochodu są m.in. wyciągarka elektryczna o uciągu 4,6 t z liną 20 m, hak typu kulowego wyposażony w gniazdo elektryczne znormalizowane oraz maszt oświetleniowy.
Na zakup samochodu wydatkowano łącznie 182.901 zł, z czego dotacja ze środków budżetu gminy Sędziejowice wyniosła 132.901 zł, oraz
50.000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dostawcą samochodu wraz z wyposażeniem była Firma IUVO CARS Jan Świeboda z Częstochowy.
Funkcję prezesa OSP od wielu lat pełni dh Bogdan Błoński. To głównie jego determinacja sprawiła osiągnięcie celu, a wspierali go pozostali
druhowie z OSP z naczelnikiem dh Przemysławem Markiem. Oczywiście finalizowanie zakupu samochodu wymagało przychylności Rady
Gminy, a także osobistego zaangażowania wójta Jerzego Kotarskiego
i pracowników UG. Odpowiednie pomieszczenie garażowe, duża aktyw-

ność strażaków, a także usytuowanie jednostki w bliskości węzła drogi
ekspresowej S-8 sprawia, że zakup nowego samochodu jest przyszłościowy i w pełni zasadny.
Dotychczas użytkowany samochód pożarniczy VW Transporter na
początku 2017 r. został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie. Tym samym aktualnie wszystkie jednostki gminy dysponują co najmniej jednym pojazdem strażackim.

Oprac. M. Potasiak
Fot. OSP Grabia

GMINA SĘDZIEJOWICE
UCZESTNICZY W PROJEKCIE:
„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI”

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej
POPC na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia z dnia 15 marca 2016 r. zawartego pomiędzy gminą Sędziejowice i Fundacją
Aktywizacja z siedzibą w Warszawie. Fundacja ta jest liderem partnerstwa (Partnerem Wiodącym) działającą wraz z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki oraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.
Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski. 30 grudnia 2016 roku Zarząd Fundacji Aktywizacja podpisał
umowę na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu przez osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie
daje komputer z dostępem do internetu (np. nie robią przelewów on-line,
nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą
udziału w konsultacjach on-line). Będziemy oferować tym osobom szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych or-
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ganizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem
edukacji cyfrowej w gminie.
Całkowity budżet projektu dla wszystkich uczestniczących gmin wynosi 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 582 945,80 PLN). Dla gminy Sędziejowice w tym budżecie przewidziano kwotę 136 000 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne
126 480 zł oraz wkład rzeczowy i niepieniężny gminy o wartości 9 520 zł.

luty 2017 r.

PODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI

Szanowni Państwo, za nami 2 lata kadencji. Ten miniony czas skłania do refleksji i podsumowań. Obejmując
urząd wójta gminy Widawa wyznaczyłem sobie kilka bardzo ważnych zamierzeń, które konsekwentnie realizuję
wraz z Radą Gminy Widawa.

Pierwsze zadanie to poprawa kondycji finansowej. Na koniec 2014 roku zadłużenie naszej gminy wynosiło 6,5 miliona
złotych. Do końca 2016 roku spłaciliśmy 1,5 miliona złotych
i obecnie zadłużenie wynosi 4,9 miliona złotych. Nie zaciągnęliśmy żadnych nowych zobowiązań. Spłaciliśmy kary finansowe i zaległe opłaty będące skutkiem zaniedbań w poprzedniej kadencji. Łączna suma kar i zaległych opłat to ok.
100.000 zł. Zapłaciliśmy zaległe wynagrodzenia strażakom
kierowcom w wysokości blisko 100.000 zł. Doszacowaliśmy
czynsz za mieszkania komunalne, bowiem okazało się, że dokładamy do nich ponad 200.000 złotych.
Zasiedzieliśmy na rzecz gminy budynek świetlicy wiejskiej w Grabówiu, w trakcie postępowania jest proces zasiedzenia budynku GZUK w Widawie oraz świetlicy w Restarzewie Środkowym. W trakcie jest również proces komunalizacji
wielu dróg będących własnością Skarbu Państwa.
Ważnym społecznie problemem jest brak dostatecznie
utwardzonych dróg. Posiadamy ok. 200 kilometrów dróg
gminnych, z czego tylko niecała połowa jest w standardzie
nakładki asfaltowej. Nasze działania zmierzają do budowy
nowych odcinków. W 2015 roku wybudowaliśmy 2,55 kilometra drogi w Grabówiu za kwotę ok. 560.000 złotych. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 30% z FOGR.
W 2016 roku wybudowaliśmy 1,6 kilometra drogi w Restarzewie Środkowym za kwotę ok. 360.000 złotych. Pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego blisko 40% dofinansowania. Wybudowaliśmy na osiedlu w Chociwiu nową drogę wraz
z chodnikami za kwotę ok. 300.000 złotych. W roku 2017 zostanie wybudowany odcinek drogi ok. 350 metrów w miejscowości Rogóźno za 100.000 złotych. W miesiącu grudniu
2016 r. wyłoniono firmę i podpisałem umowę na budowę tej
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drogi. Przed nami w br. budowa systemu dróg osiedlowych
w Widawie – koszt ok. 1.600.000 złotych oraz budowa drogi
z Chociwia w kierunku Rudy – koszt ok. 1 miliona złotych.
Gmina Widawa w roku 2017 dofinansuje budowę drogi
powiatowej Zborów - Ochle za kwotę 150.000 zł.
W listopadzie 2016 roku rozpoczęliśmy przebudowę Parku
w centrum Widawy. Inwestycja ta zostanie zakończona wiosną 2017 r. Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 400.000
złotych. Zakres prac obejmuje wymianę oświetlenia na energooszczędne, wbudowanie nowej kostki w istniejące chodniki i alejki, budowę nowego placu od strony Urzędu Gminy,
zakup i montaż nowych ławek i koszy na śmieci, podłączenie
wody do centrum parku, zostaną dokonane nowe nasadzenia
drzew i krzewów wraz z rekultywacją trawników. Dodatkowo
w parku w Widawie GZUK wymieni kanalizację deszczową
(ok. 20.000 zł). Chcemy rozpocząć procedurę budowy pomnika Tadeusza Kościuszki, który w przyszłości powstanie
w centrum parku.
Bardzo ważną inwestycją tej kadencji jest budowa Gminnego Przedszkola w Widawie. W 2015 roku rozpoczęliśmy
działania zmierzające do zaprojektowania budynku i zgromadzenia funduszy na jego budowę. Udało się zaprojektować budynek w systemie pasywnym o bardzo wysokiej klasie energooszczędności. Będzie to budynek parterowy o powierzchni
prawie 1000 metrów kwadratowych, przeznaczony dla 125
dzieci. Znajdzie się w nim 5 sal dydaktycznych z zapleczeami
sanitarnymi, szatnią, kuchnią wraz z pomieszczeniami technicznymi, gabinetem dyrektora, pokojem nauczycielskim, gabinetem logopedy oraz salą służącą wspólnym spotkaniom.
Obiekt ogrzewany będzie przy pomocy pompy ciepła, zainstalowane zostaną także solary na ciepłą wodę. W obejściu
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PODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI
budynku powstanie nowy plac zabaw i miejsca parkingowe.
Prace budowlane planujemy rozpocząć wiosną 2017 r. Kwota
zabezpieczona w budżecie gminy na to zadanie wynosi ok.
5.200.000 złotych.
W 2016 r. kosztem 35.000 zł dokonaliśmy odnowy elewacji Urzędu Gminy Widawa.
W 2015 pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego
na budowę placów zabaw i zakup wyposażenia dla oddziałów
przedszkolnych w kwocie ok. 150.000 złotych. Place zabaw
powstały obok szkół w Chociwiu i Ochlach.
Za pozyskane w 2015 roku środki unijne zakupiono 80 zestawów komputerowych i 5 drukarek (blisko 200.000 złotych).
Komputery trafiły do szkół w Widawie, Chociwiu, Ochlach,
Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie oraz do Gminnej Biblioteki w Widawie.
W 2016 r. złożyliśmy stosowny wniosek i pozyskaliśmy
409.164,59 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla szkół z naszej gminy. Z tych środków zakupione zostaną pomoce dydaktyczne,
sfinansowane zostaną wycieczki dydaktyczne, dodatkowe
godziny dydaktyczne dla uczniów oraz studia podyplomowe
dla nauczycieli. Wspieramy oświatę i w ramach istniejących
możliwości będziemy inwestować środki w edukację naszych
dzieci i młodzieży.
Odbudowujemy park maszynowy Zakładu Usług Komunalnych w Widawie. Zakupiliśmy w 2016 roku nowy ciągnik
marki John Deere o mocy 100 KM za kwotę 264.631 złotych.
Część środków pochodziła z funduszu sołeckiego. Zakupiliśmy w 2016 roku: nową kosiarkę bijakową za kwotę ok.
35.000 złotych, nowy rębak – koszt blisko 15.000 złotych,
nową piaskarkę do ciągnika – koszt 40.200 złotych, nowy
pług do odśnieżania – 5.990 złotych, solarkę na Stara – 16.500
złotych. Zakupiono używanego Stara (10.000 zł) pod beczkę asenizacyjną. Wyremontowano równiarkę za kwotę ok.
15.000 złotych oraz koparkę Volvo za kwotę ok. 13.000 złotych. Wiosną 2017 roku zostanie zakupiona nowa przyczepa
(ok. 55.000 zł) oraz agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym umieszczony na wózku (ok. 100.000 zł). Zakupiliśmy
dodatkowo traktorek z osprzętem do odśnieżania chodników
i utrzymania czystości chodników - za kwotę 37.000 złotych. Pozyskaliśmy używany agregat prądotwórczy z Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi o mocy 100 KW i przebiegu 350
motogodzin dla hydroforni w Widawie. Urządzenie zostanie
podłączone na stałe i będzie zaopatrywać hydrofornię w zasilanie w chwilach awarii dostawy prądu. Wartość agregatu
to ok. 15.000 zł. Dokonaliśmy kapitalnego remontu pomieszczeń w GZUK dla potrzeb wydawania żywności przez GOPS
w Widawie. Koszt remontu wyniósł 10.000 złotych. Wykonaliśmy przyłącze energetyczne do budynku GZUK (5.000 zł).
Zakupiliśmy 3 wiaty przystankowe i zamontowaliśmy je, wydając na ten cel 19.000 złotych.
Ukończyliśmy w 2015 roku budowę garażu OSP w Brzykowie wydatkując łącznie na to zadanie ok. 250.000 złotych.
Udało się pozyskać z zewnątrz kwotę 20.000 złotych. W roku
2016 dalsza część budynku OSP Brzyków została docieplona
styropianem i zyskała nową elewację za kwotę blisko 30.000
złotych.
W 2016 roku zakupiliśmy 2 motopompy firmy Tohatsu
(ok. 60.000 zł) z dofinansowaniem 40% z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- dla OSP Widawa i Brzyków, które znajdują się w Krajowym
Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Pozyskaliśmy dodatkowo
ok. 40.000 złotych dla straży w Ochlach i Chociwiu. Za te
pieniądze zostanie zakupiony nowy sprzęt. Przeznaczyliśmy
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4.500 złotych dla OSP Dąbrowa Widawska na selektywne powiadamianie o zdarzeniach. W 2015 roku utwardziliśmy kostką brukową plac przy OSP Rogóźno, za kwotę ok. 20.000 złotych.
Z początkiem 2015 roku powstał wodociąg w miejscowościach: Siemiechów i Kolonia Ochle za łączną kwotę ok.
780.000 złotych. W 2016 roku wyremontowaliśmy za ok.
10.000 zł budynek hydrofornii w Brzykowie.
Znaleźliśmy się na liście gmin, które otrzymają dofinansowanie na budowę wodociągów i kanalizacji. Jesteśmy na
9 miejscu na 131 złożonych wniosków. Złożyliśmy 5 stycznia br. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach PROW, na budowę wodociągów w miejscowościach:
Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina. Inwestycja obejmie
budowę nowej hydroforni w miejscowości Goryń, wraz ze
zbiornikiem o pojemności 250 metrów sześciennych, oraz
uruchomienie dwóch istniejących tam studni. Wybudujemy
300 metrów kanalizacji w Widawie. Całkowita długość nowo
budowanych wodociągów to ponad 13 kilometrów. Całkowita
wartość inwestycji to prawie 3,4 miliona złotych. W ten sposób zakończymy wodociągowanie naszej gminy. Poziom dofinansowania to 1.760.374 złotych, co stanowi ok. 60% całości
zadania. To największa inwestycja wodociągowa w historii
naszej gminy. W 2017 wykonamy projekt techniczny, realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018-2019.
Wybudowaliśmy nową windę przy Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Widawie, wydatkowując na ten cel ok. 250.000
złotych, pozyskując 85.000 złotych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja ta była
konieczna, gdyż istnienie windy pozwoli ubiegać się o kontrakt na rehabilitację. Obecnie gmina Widawa dotuje funkcjonowanie rehabilitacji, przeznaczając rocznie 65.000 złotych w ramach programu ,,Zdrowa Gmina”. Wraz z lekarzami
uruchomiliśmy w Ośrodku Zdrowia w Widawie odpłatne wizyty w soboty. To wielkie udogodnienie dla pacjentów. Przy
Ośrodku Zdrowia w Widawie w 2015 r. został rozebrany duży
budynek po pralni, dzięki czemu powiększył się parking.
W 2016 r. przeprowadziliśmy termomodernizację budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, pozyskując na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 231.000 złotych. Całość inwestycji to ok. 250.000 złotych.
Dodatkowo otrzymaliśmy 15.000 złotych dotacji na remonty
wewnątrz budynku.
Pozyskaliśmy 102.720 złotych w ramach projektu unijnego „Razem możemy więcej”. Pieniądze pochodzą z RPO Województwa Łódzkiego. Wkład gminy Widawa wynosi 18.480
złotych. Całość projektu to kwota 123.200 złotych. Z programu może skorzystać 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu od stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. Prowadzimy również,
na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi, dystrybucję artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących. Od lipca 2015 r. do lutego 2017 r. wydaliśmy
156 ton żywności.
To były dwa lata intensywnej pracy. Wykonaliśmy wiele
ważnych dla mieszkańców gminy Widawa inwestycji. Przygotowaliśmy kolejne. Jest to dobry impuls do dalszego dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny.
							
Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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ŁASK NA ŁAMACH
„NOWEGO NURTU”
W latach 1959-1961 w Łodzi ukazywał
się, redagowany przez lokalne środowisko PAX-owskie, tygodnik „Nowy Nurt”.
Początkowo obejmował
swym zasięgiem powiaty: sieradzki, wieluński i wieruszowski, by w 1960 roku trafić również do czytelników powiatu łaskiego.

W 1961 roku, po ukazaniu się kilku numerów (13), został przekształcony w ogólnopolskie pismo pt. „Zorza Świąteczna”. Właśnie
w 1960 roku ukazało się na jego łamach sporo

artykułów o samym Łasku i niektórych miejscowościach powiatu (Buczek, Marzenin). Na
jednym ze zdjęć ukazuje budowę bloków w naszym mieście. Zdjęcie prezentujące wznoszenie bloków przy ul. 1 Maja nosi podpis: „Łask
z dnia na dzień staje się coraz piękniejszym
miastem. Po prawej stronie szosy wiodącej do
Zelowa wyrosło nowoczesne osiedle mieszkaniowe”.
W nr. 5 z 1960 r. znajduje się notka
pt. „W Łasku stanie pomnik”, w której czyta-

my, że w miejscu zburzonego przez Niemców
pomnika ma stanąć obelisk zaprojektowany
przez inż. Siemińskiego. 17 lutego przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powołano
Komitet Budowy Pomnika, w skład którego
weszli: mec. Adolf Szarfenberg – przewodniczący, Antoni Błęcki – wiceprzeodniczący, Jan
Janiszewski – sekretarz, Jerzy Podziemski –
skarbnik. „Budowa ma rozpocząć się jeszcze
w tym roku” – podano, ale monument ten nigdy nie powstał…
Feliks Dębkowski

UROK DAWNYCH ZDJĘĆ
Stara fotografia nieustannie nas urzeka i skłania do refleksji nad przeszłością. Oglądając rodzinne albumy z fotografiami nie zawsze pamiętamy kogo przedstawiają. Im starsze, tym
trudniej je opisać i odpowiedzieć na pytanie:
kto to jest? Czy to nasza prababcia i nasz pradziadek? A może bliższa lub dalsza rodzina?
Podobnych pytań może być wiele. Nie opisane zdarzenia znikają, ludzie odchodzą i często
nikt o nich później nie pamięta. Jedną z niewielu rzeczy jakie po sobie zostawiają są zdjęcia.
Każda mała tekturka z wizerunkiem osoby ma
swoją historię. Z biegiem lat stare pokolenia
ustępują miejsca nowym. Zmieniają się ludzie,
ich otoczenie i obyczaje. Niezmienna jest stara fotografia. Od zdjęć starannie upozowanych
w atelier zakładu fotograficznego do zdjęć
wykonanych w plenerze. Stanowi ona niepowtarzalne źródło historyczne dokumentujące
stopniowe zmiany w wyglądzie miasta i jego
mieszkańców.

Do końca marca br. w Muzeum Historii
Łasku dostępna jest wystawa „Mieszkańcy
Łasku w muzealnych dokumentach”. Powstała w oparciu o przekazy od osób prywatnych,
które zdecydowały się udostępnić nam swoje
rodzinne zbiory, przechowywane dotąd w domowym zaciszu. Za wszystkie otrzymane do
tej pory materiały źródłowe serdecznie dziękujemy.
Zapraszając do oglądania wystawy prosimy jednocześnie o podzielenie się swoimi
uwagami, które mogą uzupełnić wiedzę o sfotografowanych osobach, miejscach, zdarzeniach. Być może w Państwa rodzinnych zbiorach znajdują się bezcenne dla historii miasta
fotografie. Zachęcamy do przekazywania ich
do muzealnego archiwum. Zaprezentujemy je
na kolejnej wystawie.

Lidia Olszewska
Muzeum Historii Łasku

Na
NIETYPOWA
PANORAMA

To nietypowa pocztówka, bo przedstawia
panoramę Łasku z okresu przed I wojną światową. Nienajlepsza jakość druku
utrudnia rozszyfrowanie wszystkich budowli, z których wiele już nie istnieje lub
zostało przebudowanych, ale kolegiackie
wieże górują nad miastem jak i dziś.
Tego typu fotografii sprzed wieku, do
tego jeszcze wykonanych od strony północnej, prawie nie ma. Dlatego prezentowana pocztówka jest tak cenna dla kolekcjonerów i miłośników Łasku.

(Saw.)
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HISTORIA SZKOLNICTWA W ŁASKU (4)
W 1863 r. pracę w łaskiej szkole rozpoczął w Franciszek Szelągowski. Za udzielanie pomocy powstańcom został wkrótce uwięziony i zesłany do Rosji na 12 lat ciężkich robót. Stanowisko po nim objął Jan
Kudowski. Nauczycielką robót kobiecych, wprowadzonych do szkoły
w 1843 roku, była przez 20 lat Wiktoria Mrokowska, później Kazimiera
Kudowska – żona ówczesnego nauczyciela.
Na początku istnienia łaskiej szkoły nauczyciel pobierał pensję
w wysokości 600 zł rocznie, później było to 60 rubli srebrem. Od 1836
roku pensja nauczyciela wynosiła 120 rubli srebrem rocznie, nauczycielki 45 rubli, a stróża szkolnego 4 ruble i 50 kopiejek. Burmistrz otrzymywał w tym czasie 150 rbs rocznie, kasjer miejski – 90 rbs, a kancelista
– 54 rbs.      
Obszerne informacje dotyczące pracy nauczyciela oraz wyposażenia
łaskiej szkoły zawiera „Rapport o stanie Szkoły Elementarnej Rządowej
w Mieście prywatnem Łasku w Powiecie Sieradzkim Guberni Warszawskiej za rok szkolny 1845/6”. Czytamy w nim m.in.:
Nauki wykładane są podług Ustawy. Lekcje urządzono podług
planu z rana od godziny 8-mej do 11, po południu od 2 do 4. Obowiązki
religijne dopełniane są jak najściślej. Nauczyciel używa zwyczajnego
sposobu w nauczaniu z wielką korzyścią dla uczniów, [...] zdatny, pilny
w uczeniu dzieci i wzorowo się prowadzi. [...] Dom na szkołę wynajęty,
wygodny, z ogrodem, sprzęty szkolne są w dobrem stanie 1.
Raport podpisał opiekun szkoły. Wyliczał w nim również zasoby
biblioteki szkolnej: cztery książki do nauki początkowej, sześć książek
do czytania w języku rosyjskim, dwa egzemplarze Starego i Nowego
Testamentu, „Bajki i powiastki dla dzieci” – cztery egzemplarze, „Pamiętnik religijno-moralny za rok 1844” – dwa egzemplarze. W raporcie
wymieniono też „utensylia” czyli sprzęty, które posiadała szkoła. Były
to: tablica do pisania i rachunków, stół długi drewniany, stołek drewniany i cztery ławki podwójne. Z powyższego zestawienia widać, jak ubogie było wyposażenie ówczesnej szkoły elementarnej. Szkoły wiejskie
posiadały przeważnie jeszcze bardziej skąpe zasoby sprzętów i pomocy
dydaktycznych.
Opiekun odnotował istnienie w szkole trzech oddziałów. W oddziale
pierwszym uczyło się 38 uczniów (20 chłopców i 18 dziewcząt), w oddziale drugim – 37 uczniów (30 chłopców i 7 dziewcząt), natomiast
w trzecim – 15 uczniów (10 chłopców i 5 dziewcząt). W łaskiej szkole
naukę pobierało wtedy 90 uczniów, wśród których 2 było stanu szlacheckiego, 86 – stanu mieszczańskiego i 2 – chłopskiego.
Pod koniec lat czterdziestych XIX wieku skłóceni spadkobiercy dziedzica Czołhańskiego zaniedbali dobra łaskie i doprowadzili do
znacznego ich zadłużenia. Opiekun szkoły bardzo często musiał interweniować u administratora majątku o dostarczanie drewna opałowego
w zimie i wymianę zniszczonych sprzętów szkolnych.
W roku 1849 Łask liczył 4092 mieszkańców, w tym ponad połowa
była pochodzenia żydowskiego. Żydzi, mając swoje szkółki religijne,
bardzo rzadko posyłali dzieci do szkół publicznych, co znacznie obniżało poziom skolaryzacji. Przyjmując, że wiek wczesnoszkolny 7-12 lat
to 15% populacji, można ustalić ilość dzieci zdolnych do nauki w łaskiej
szkole elementarnej w tym okresie. Wliczając ludność okolicznych wsi,
wynosiła ona około 700 dzieci. W szkole uczyło się wtedy 90 uczniów.
Wynika z tego, że do szkoły uczęszczało zaledwie 13% dzieci w wieku
szkolnym. Była to wielkość charakterystyczna dla całego Królestwa Polskiego. Oficjalne statystyki podawały, iż w roku 1862 w kraju było 90%
analfabetów 2.
Dokumenty szkolne z lat czterdziestych XIX w. potwierdzają fakt, że
chłopi bardzo niechętnie posyłali dzieci do szkoły. Nauczyciel wielokrotnie skarżył się nadzorowi szkolnemu pisząc, że: oporni włościanie dzieci
swych do szkoły oddawać wzbraniają się i wymierzonych składek nie
dają. Frekwencję w szkole obniżały też częste epidemie chorób dziecię1 Archiwum Państwowe w Sieradzu, Akta Szkoły Elementarnej w Łasku
(1816-1848), sygn. 7.
2 K. Wojciechowski, Oświata ludowa 1863-1905 w Królestwie Polskim i Galicji,
Warszawa 1954, s. 93.
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Świadectwo Miejskiego Progimnazjum Koedukacyjnego
w Łasku z 1917 roku
     
cych (odra, szkarlatyna, koklusz) oraz powszechne ubóstwo i łączący się
z nim brak odzieży, istotny zwłaszcza w czasie chłodów i w zimie.
W niektórych wsiach, w miesiącach zimowych, chłopi sami opłacali nauczyciela, aby na miejscu uczył czytać i pisać ich dzieci.
W drugiej połowie XIX wieku do szkoły elementarnej w Łasku
uczęszczało nieregularnie, w zależności od pory roku od 60 do 90
uczniów. Cały czas pracował w niej tylko jeden nauczyciel, dopiero
na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku zatrudniono drugiego
pedagoga. Była to jedyna placówka edukacyjna w mieście, aż do
ostatniej dekady XIX wieku, kiedy to powstała prywatna dwuklasowa
pensja żeńska pani Jurkowskiej. Proces tworzenia szkół podlegał wtedy
ścisłemu nadzorowi organów administracji carskiej i zależał od uzyskania ich pozytywnej opinii. Oświata w dobie zaborów była dziedziną ściśle reglamentowaną, podlegającą stałej kontroli policji i odpowiednich
władz.
Szkoła elementarna była najczęściej pierwszym i zarazem ostatnim
etapem edukacji dzieci wiejskich. Zdarzały się jednak przypadki, szczególnie wśród synów bogatych chłopów, młynarzy czy organistów, podejmowania dalszej nauki. Do szkoły wiejskiej uczęszczali przeważnie
chłopcy, dziewczęta stanowiły niewiele ponad 10% uczniów. Nauczyciele często wykorzystywali w czasie lekcji dzieci chłopskie do prac
w swoich gospodarstwach.

ciąg dalszy w następnym numerze

Marek Ćwiek
luty 2017 r.

TAJEMNICZE POCZĄTKI ŁASKU (3)
Około 350 r. p.n.e. w rejonie Warty i Noteci pojawiają się pierwsi Germanie, później zaś Celtowie (Lugiowie), którzy znają radło, są
znakomitymi znawcami żelaza i wyrobów garncarskich. Pod wieloma
względami reprezentują znacznie wyższy poziom życia i produkcji.
Z czasem na Ślęży powstaje centrum kultowe związku ponadplemiennego powiązanego mocno ze szlakiem bursztynowym i Rzymianami.
Związek ten jednak upada, jak i Cesarstwo Rzymskie.
W czasach rozkwitu Rzymu, Cezara i Kleopatry na ziemiach polskich trwa przemieszczanie się plemion, np. Gotowie i Gepidzi przenoszą się z okolic Myśliborza i idą wzdłuż Noteci do ziemi chełmińskiej,
mławskiej i nidzickiej, a następnie ku ziemi łowickiej. O ich pobycie
świadczą specyficzne groby z kręgami kamiennymi odkryte m.in. w Kęszycach k. Łowicza. Ostatecznie w pierwszych wiekach naszej ery na
ziemiach polskich, między Odrą i Wisłą, zaczynają dominować plemiona
słowiańskie, np. Wieletowie. Widać to już wyraźnie w III w. n.e.
Choć w tamtych czasach nie ma mowy o układzie komunikacyjnym,
jaki znany jest dzisiaj, kształtują się szlaki handlowe. Na ziemie polskie
luksusowe wyroby z południa Europy i Egiptu trafiają dwoma szlakami: bursztynowym i łabskim. Ten pierwszy wiedzie od Carnuntum przez
Wiedeń, Bramę Kłodzką lub Morawską, rejon Kalisza, wzdłuż Warty,
prawym brzegiem Wisły i Nogatu do Sambii, gdzie znajduje się bursztyn. Drugi szlak, zwany turyńsko-dolnoodrzańskim, wiedzie znad Dunaju, przez Moguncję, Turyngię, Pomorze. Wielu uczonych apeluje, by nie
przeceniać tych szlaków, bo w Europie pełnej wojen i konfliktów handel
okresowo zanika lub odgrywa niewielką rolę. Oczywiście dla plemion
między Odrą i Wisłą handel z obcymi kupcami ma olbrzymie znaczenie,
gdyż przyspiesza rozwój gospodarczy plemion żyjących na znacznie niższym poziomie.
Już starożytni wspominali o bursztynie (Pliniusz, Tales z Miletu).
O znaczeniu bursztynu na ziemiach polskich świadczy m.in. skład tego
surowca odkryty we Wrocławiu-Partynicach (2750 kg), znaleziono go
też stosunkowo niedaleko Łasku, bo w Jasionnej i we Wrzącej w gminie
Błaszki, dużą bryłę wyłowiono z rzeki Warty w Sieradzu, tego typu znalezisko odnotowano nawet w Krobanówku pod Zduńską Wolą. Liczne
znaleziska archeologioczne tzw. importów rzymskich (ozdoby, pieniądze) świadczą wyraźnie o tym, że kupcy znad Morza Środziemnego byli
częstymi gośćmi w tych stronach. Być może w przyszłości, gdy archeolodzy wkroczą wreszcie do Łasku i okolicznych miejscowości, i tutaj
odkryją ślady pobytu obcych kupców.

Chrzest Polski, obraz Jana Matejki

***

Zatrzymajmy się teraz przy okresie wczesnego średniowiecza poprzedzającym wykształcenie się narodu, społeczeństwa feudalnego
i państwa. Dla tego okresu nie mamy żadnych źródeł pisanych mówiących o osadnictwie w rejonie dzisiejszego Łasku. Można jedynie przypuszczać, iż wśród bagien i mokradeł żyły niewielkie słowiańskie grupki
myśliwych i rolników. Ci ostatni dysponowali już doskonałymi, jak na
ówczesne czasy, narzędziami do obróbki ziemi, potrafili obrabiać żelazo,
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Polska za czasów Mieszka I, 992 r.
kamień i drewno. Być może zaglądali w te strony rzymscy kupcy odbijający od szlaku bursztynowego i nabywający od miejscowej ludności
futra. Czy był na tym terenie jakiś gród? Prawdopodobnie nie, ale można
przypuszczać, że istniały obronne budowle, służące np. jakiemuś wodzowi plemienia. Nie było to zapewne duże plemię, więc i gródek był
raczej skromny.
Cechą charakterystyczną ludności słowiańskiej był osiadły tryb życia, bo gwarantował szybki rozwój gospodarczy i bogacenie się. Właśnie te cechy sprzyjały tworzeniu się państwa, w długotrwałym procesie przemian politycznych, kulturowych i gospodarczych, tworzenia się
ustroju i klas społecznych, w odpowiednio sprzyjających warunkach zewnętrznych. Jak pisał znakomity polski historyk M. Bobrzyński w 1879
roku, co przypomniał prof. Henryk Łowmiański (spoczywa na cmentarzu w podłódzkim Rzgowie), ukształtowanie się państwa polskiego było
efektem przejścia od demokracji plemiennej (z wiecem i starszyzną) do
organizacji wielkoplemiennej (z księciem, podbojami sąsiadów).
Zdaniem historyków najkorzystniejsze warunki do budowania państwa pojawiły się w Wielkopolsce, gdzie istniało prężne plemię Polan,
gdzie wykształciła się wcześnie władza książęca, Książe ma tu do dyspozycji drużynę, czyli narzędzie nie tylko do utrzymania władzy, ale i podbojów. Trudno dziś podważać autentyczność przodków Mieszka I – pradziada Siemowita, dziada Lestka (Leszka) i ojca Siemomysła. W bogatym już w IX wieku Gnieźnie miał mieszkać legendarny Piast Chościszkowic z synem, Siemowitem. Około 950 roku władzę obejmuje Mieszko
I i tworzy państwo gnieźnieńskie, zwane też państwem Polan. Według
wspomnianego prof. H. Łowmiańskiego Gniezno okazało się prężniejsze niż Poznań czy Kruszwica, choć właśnie te ośrodki miały też szansę
stania się pierwszą stolicą państwa.
Tworzenie się państwa nie było jednak sprawą prostą. Walka o władzę już wtedy dała o sobie znać i zaowocowała np. śmiercią Popiela.
Niestety, niewiele mamy stuprocentowych informacji o tych pierwszych
władcach. Kronikarz Gall pisze, że Siemowit był zacnym i dzielnym rycerzem, że powiększył swoje państwo, że „pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością”. To stanowczo za mało, by nakreślić
granice państwa tego władcy.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy
w następnym numerze
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SPORTOWIEC ROKU 2016 1% PODATKU DLA
OPP Z GMINY ŁASK
Przypominamy o trwającym właśnie XIX Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca
2016 Roku Gminy Łask. Aż 15 zawodników i zawodniczek reprezentujących różne dyscypliny zabiega o państwa głosy. Wspierać swoich faworytów można do 5 marca wysyłając
SMS pod numer 71480 (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT). SMS o treści:
TYP.LS.1 - oddajesz głos na Nikolę Błażejewską – pływanie
TYP.LS.2 - oddajesz głos na Krzysztofa Bulzackiego – modelarstwo lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.3 - oddajesz głos na Mikołaja Bulzackiego – modelarstwo lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.4 - oddajesz głos na Wiktorię Dębkowską – pływanie
TYP.LS.5 - oddajesz głos na Macieja Janeczek – sztuki walki
TYP.LS.6 - oddajesz głos na Alicję Jaryszek – piłka siatkowa
TYP.LS.7 - oddajesz głos na Mateusza Maciejewskiego – sztuki walki
TYP.LS.8 - oddajesz głos na Oliwię Matyśniak – modelarstwo lotnicze i kosmiczne
TYP.LS.9 - oddajesz głos na Dawida Owczarka – piłka nożna
TYP.LS.10 - oddajesz głos na Kamilę Rozwalak – piłka siatkowa
TYP.LS.11 - oddajesz głos na Roksanę Rygielską – sztuki walki
TYP.LS.12 - oddajesz głos na Jakuba Struj – piłka nożna
TYP.LS.13 - oddajesz głos na Kaję Sobolewską – piłka siatkowa
TYP.LS.14 - oddajesz głos na Angelikę Szczepańską – Kickboxing, Karate
TYP.LS.15 - oddajesz głos na Jana Szewczyka – piłka nożna

MJ

MIASTA PRZYSZŁOŚCI

– WIZJA ŁASKIEJ MŁODZIEŻY

Uczniom klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Łasku na lekcji geografii zaproponowano temat: „Miasta przyszłości – miasta
zrównoważone”*. Klasy pracowały w grupach, z których każda miała zająć się innym
aspektem tworzenia swojej własnej miejscowości.
Uczniowie, którzy zajmowali się problemem odpadów, zaproponowali, jako metodę
walki z narastającą górą śmieci, recykling. Miał
on zostać według nich szeroko rozpowszechniony i promowany w szkołach oraz innych placówkach publicznych w ramach edukacji społeczności miejskiej. Właściwa polityka miałaby
również ułatwić wielopłaszczyznowe przetwarzanie odpadów i uzyskiwanie z nich surowców.
W ramach zrównoważonego transportu
uczniowie przedstawili projekt ulic, które gromadziłyby w sobie energię słoneczną i napędzały specjalnie przystosowane do tego celu samochody. Zaproponowano również rozbudowanie
metra, zastąpienie silników spalinowych – elektrycznymi.
Kolejna grupa uczniów zajęła się ważnym
aspektem - zielenią w mieście. Zaproponowano stworzenie „stref zieleni” i „mini ogrodów”
znajdujących się w wielkich korporacjach, na
dachach oraz wszędzie, gdzie tylko znajdzie się
chociaż odrobinę miejsca na roślinność. Kolejny
pomysł to akcja „Zieleń kontra bilboard”, w której wielkie reklamy zastąpione by były przez

strefy roślinności z tabliczką sponsora finansującego inicjatywę.
W ramach planu miasta nasi młodzi architekci wykonali własny szkic miasta idealnego,
po środku którego znajdowałaby się przestrzeń
miasta, czyli m.in. sklepy, urzędy i inne instytucje. Po bokach byłyby dzielnice mieszkaniowe
i strefy np. przemysłowe. Całość kształtem przypominałaby gwiazdę ośmioramienną.
W ramach zarządzania miastem mieszkańcy mieliby możliwość decydowania o opłatach,
jakie musieliby uiszczać, np. za wodę, ogrzewanie, odpady. Standard mieszkań dla osób klasy
średniej i najniższej niewiele by się różnił. Miasto gwarantowałoby możliwość pobierania zasiłku dla osób biedniejszych, tak aby mogli żyć
na poziomie klasy średniej, liczne zniżki dla rodzin wielodzietnych i oczywiście darmową edukację dostępną dla wszystkich.

*Lekcje przeprowadzono na podstawie scenariusza I. Kryczki „Jak budować miasta przyjazne dla mieszkańców”, www.e-globalna.edu.pl

Miasto Eco Atlantic City, Nigeria
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Weronika Śmiałkowska
uczennica kl 1 A

Początkowe miesiące każdego roku to
czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie
okresie istnieje możliwość przekazania
1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status
organizacji pożytku publicznego. Z reguły słyszymy o dużych organizacjach, które
taki status posiadają. Jednak nie należy
zapominać o tych lokalnych, prowadzących działalność na terenach poszczególnych gmin czy powiatów. Z licznej grupy
organizacji społecznych z gminy Łask,
tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniający
do pozyskiwania 1% podatku i są to:
Stowarzyszenie
Abstynentów
Klubu
„Merkury”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask,
numer KRS 0000178398
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303
w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 2016 r.
w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask)
Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy
w Łasku, ul. Słowackiego 14, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000225587 (w zeznania PIT za 2016r.
w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy PCK w Łasku)
Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”,
ul. Jodłowa 5/9, 98 – 100 Łask, numer KRS
0000204657
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej,
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS
0000198329
Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna,
ul. Łączna 1,98-100 Łask, numer KRS
0000346625
Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób
niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”,
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS
0000321325
„Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer KRS
0000344864
Przekazując 1% swojego podatku na rzecz
jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.   To nic nie kosztuje,
wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce składanego zeznania podatkowego wpisać numer KRS
organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 1%,
oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel
szczegółowy.
W 2016 r. mieszkańcy woj. łódzkiego wsparli
łącznie ponad 3 tys. organizacji pożytku publicznego, z czego 423 organizacje z woj. łódzkiego.
Prawie 12 mln zł „z 1%” zostało w regionie łódzkim. Możemy wspólnie sprawić, by aby te kwoty
były jeszcze większe i służyły lokalnej społeczności. Więcej informacji na stronie internetowej
www.1procent.lodzkie.pl.
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SEZON MODELARSKI 2017 ROZPOCZĘTY

Podczas ferii zimowych Pracownia Modelarska Łaskiego Domu Kultury zorganizowała otwarte zajęcia modelarskie. W pierwszym
tygodniu ferii uczestnicy wykonali 18 modeli balonów na ogrzane powietrze, którymi 20 stycznia w sali widowiskowej ŁDK wystartowali
w IV Otwartych Zawodach Halowych Modeli Balonów Na Ogrzane Powietrze. W zawodach wzięło udział 15 zawodników: pierwsze
miejsce uzyskał Kajetan Kuźniak, drugie miejsce uzyskała Marcelina Gajda, trzecie miejsce uzyskała Julia Strzelec.

W drugim tygodniu ferii uczestnicy wykonali 8 modeli rzutków w kształcie ptaków,
którymi 27 stycznia w holu ŁDK wystartowali w III Otwartych Zawodach Modeli Rzutków
na Przelot przez Bramkę. Pierwsze miejsce
uzyskał Michał Ogrodowczyk, drugie miejsce
uzyskał Mikołaj Bulzacki, trzecie - Maciej Wilczyński. Podczas ferii zimowych w zajęciach
otwartych w Pracowni Modelarskiej wzięło udział łącznie 26 uczestników wykonując
26 modeli.

strza Miasta Chrzanowa. W kategorii młodzików Mikołaj Bulzacki był szósty, Piotr Niewiadomski w kategorii juniorów młodszych zajął
II miejsce, w kategorii młodziczek Oliwia Matyśniak zajęła I miejsce, w kategorii seniorów
Krzysztof Bulzacki był 4. W zawodach wystartowało 44 zawodników.
W dniu 5 lutego odbyły się zawody halowych modeli szybowców klasy F1N, zaliczane
do Pucharu Polski, w Grodkowie. W kategorii
młodzików Mikołaj Bulzacki był siódmy, Piotr
Niewiadomski w kategorii juniorów młodszych był czwarty, w kategorii młodziczek
Oliwia Matyśniak zajęła III miejsce, w kategorii seniorów Krzysztof Bulzacki był czwarty.
W zawodach wystartowało 42 zawodników.

Modelarze z Klubu Modelarstwa lotniczego i Kosmicznego ŁDK rozpoczęli starty
w zawodach modeli halowych. W niedzielę,
29 stycznia, dzięki uprzejmości dowódcy
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, KMLiK
ŁDK zorganizował Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Modeli Halowych o Puchar Starosty Łaskiego. Wystartowało łącznie
36 zawodników z Opoczna, Częstochowy,
Zduńskiej Woli i Łasku. Startowano modelami szybowców halowych F1N oraz modelami
z napędem gumowym A6.
Wyniki:
F1N Młodzik 		
I Piotr Niewiadomski - Łask
II Oliwia Matyśniak - Łask
III Mikołaj Bulzacki - Łask

19 lutego br. odbyły się w Suwałkach Mistrzostwa Polski Modeli Halowych kategorii
F1N - modeli szybowców wyrzucanych z ręki.
Zawody zorganizował OSiR w Suwałkach, wystartowało 64 zawodników w czterech kategoriach wiekowych oraz w kategorii młodziczek.
W kategorii F1N Młodzików Piotr Niewiadomski był 5, Mikołaj Bulzacki - 11, Oliwia
Matyśniak - 17.
W kategorii F1N Młodziczek zespół młodziczek uzyskał tytuł Drużynowy II Wicemistrz Polski.
W kategorii F1N Juniorów młodszych Maciej Wilczyński był 6, Konrad Dębicki - 11,
zespół uzyskał tytuł Drużynowy II Wicemistrz
Polski.
W kategorii F1N Juniorów Jakub Dębicki
był 11.
W kategorii F1N Seniorów Krzysztof Bulzacki był 6, Dariusz Dębski - 12, Andrzej Pikosz - 14, seniorzy uzyskali tytuł Drużynowy
II Wicemistrz Polski.
		
Andrzej Pikosz

Wyodrębniona F1N Dziewcząt
I Oliwia Matyśniak - Łask
II Kinga Grudziecka - Opoczno
III Iga Kowalczyk - Zduńska Wola
F1N Senior
I Mariusz Wrona - Częstochowa
II Konrad Dębicki - Łask
III Krzysztof Bulzacki - Łask
A-6
I Jakub Kukla - Częstochowa
II Wiktor Wieczorek - Częstochowa
III Dawid Skroński - Częstochowa
Starosta łaski Teresa Wesołowska wręczyła
najlepszym zawodnikom puchary, a wszystkim
uczestnikom - dyplomy i drobne nagrody.
4 lutego odbyły się zawody halowych modeli szybowców klasy F1N, jako impreza eliminacyjna do Pucharu Polski o Puchar Burmi-
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PRZYGOTOWANIA
DO MODERNIZACJI
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łasku, jeszcze przed wakacjami ruszy
wielki program modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji w gminie. Jego
wartość szacowana jest łącznie na 67 mln złotych. Oczyszczalnia ścieków dzięki modernizacji przerabiać będzie w ciągu doby 8000 m3
płynnych nieczystości, podczas gdy obecnie
możliwości urządzeń wynoszą 4000 m3. To
duży wzrost nie tylko ilościowy, bowiem dzięki nowym urządzeniom i technologiom poprawią się także parametry neutralizacji ścieków.
Dodajmy jeszcze, że dzięki modernizacji zlikwidowana zostanie wysłużona już kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Kopyści, a także
niewielka oczyszczalnia w Kolumnie.		
				
(p)

BURMISTRZ ŁASKU
INFORMUJE
BURMISTRZ ŁASKU INFORMUJE, ŻE
W DNIU 31 MARCA 2017 ROKU MIJA
TERMIN WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I KWARTAŁ 2017 R.

NOWA
SZWALNIA
W ŁASKU
Na początku marca br. w Łasku przy ul. Polnej 3 rozpocznie działalność nowa szwalnia
„MINU”. Jej właścicielka Anna Przyłucka
kompletuje właśnie załogę, począwszy od brygadzistki, brakarki, szwaczek, prasowaczek,
składaczek i krojczego. Firma docelowo zamierza zatrudnić ok 40-50 osób. Będzie szyła koszule męskie i damskie własnej produkcji oraz we współpracy z firmami zlecającymi
produkcję. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o kontakt,
tel. 608-99-366.			
AP

Ważniejsze imprezy w marcu
Lp.
1.
2.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne
rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

3.

W dniu 15 marca mija termin wniesienia I
raty podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2017 r. - dla osób fizycznych otrzymujących
decyzje ustalające w/w podatki.

5.
6.
7.

KARA ZA AKCYZĘ

Łascy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami
Izby Celnej w Łodzi u 52-letniej mieszkanki
gm. Sędziejowice ujawnili 16 kg tytoniu oraz
prawie 580 paczek papierosów nieznanego pochodzenia, bez polskich znaków akcyzy wartość zabezpieczonego mienia oceniono na ok.
20 tys. zł, zaś wartość nieopłaconej akcyzy
wyniosła 26 tys. zł. Za przestępstwo akcyzowe
kobiecie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.				
(P)

ŚMIERTELNY CIOS
47-letnia konkubina nie miała żadnych szans.
Jej o 12 lat młodszy „przyjaciel” ugodził ją
ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem.
Kobietę przewieziono do szpitala w Łasku,
jednakże nie udało się jej uratować. Podczas
śledztwa ustalono, że do zgonu przyczynił się
konkubent, mieszkaniec Łasku. Na wniosek
prokuratury mężczyzna został aresztowany. (p)
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4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa imprezy
Wystawa malarstwa Mariusza
Gosławskiego
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Wernisaż wystawy Stowarzyszenia
Plastyków Amatorów Ziemi
Łaskiej pt. „Przebudzenie”
Kino – Filmy „Ciemniejsza strona
Greya”, „Maria Skłodowska Curie”, „Trolle”, „Lego – Batman”
Warsztaty ceramiczne
Koncert z okazji Dnia Kobiet
Koncert pt. „Sztuczny miód” muzyczne wspomnienie
o Agnieszce Osieckiej
Popis uczniów Społecznego
Ogniska Muzycznego
62. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski – etap powiatowy
Spektakl pt. „Przyjazne dusze”sztuka o życiu, przemijaniu
i zwycięstwie miłości
XXIII Konkurs savoir - vivre pn.
„Obycie umila życie” - eliminacje
Wykład pt. „Misja życiowa
św. Brata Alberta” - wygłosi
ks. K. Isakowicz-Zalewski
Finał XXIII Konkursu savoir vivre pn. „Obycie umila życie”

kulturalne
Dzień

marzec

Miejsce imprezy

Organizator

BP w Łasku

BP w Łasku

1

plac 11 Listopada

gmina Łask, 32. BLT

2

ŁDK

ŁDK

4

ŁDK

ŁDK

6, 20
8
11

ŁDK
ŁDK
ŁDK

ŁDK
ŁDK
ŁDK

15

ŁDK

ŁDK, SOM

20

ŁDK

ŁDK

21

ŁDK

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

24

ŁDK

ŁDK

28

ŁDK

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

31

ŁDK

ŁDK

sportowe
Lp.
1.

Nazwa imprezy
Mecz piłki nożnej
KS Unia Sieradz-Męka MULKS Łask

Dzień

Miejsce imprezy

18

boisko CSiR w Łasku

Organizator
MULKS

Teresa Wesołowska

luty 2017 r.

OKIEM KAMERY ROBERTA KLAWE
Na łamach „Panoramy” prezentowaliśmy już znakomite zdjęcia fotografika naszego
regionu Roberta Klawe. Ten
wielokrotnie nagradzany artysta fotografik specjalizuje się
w podpatrywaniu okiem kamery świata przyrody.
Lelek

Dudek
Lisek

Zimowe harce

Wilga

Okazją do przypomnienia zdjęć
R. Klawe jest zbliżająca się wiosna. Na jednej z fotografii widać
co prawda śnieg, ale zima jest
już w odwrocie, a świat przyrody w swoim odwiecznym cyklu
znów budzi się do kolejnej fazy
życia…
(p)

luty 2017 r.
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Wspomnienie zimowych ferii

