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Pomimo niesprzyjającej aury łaskowianie tłumnie zgromadzili  
się wieczorem 15 stycznia br. na pl. 11 Listopada, aby oddać hołd tra-
gicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska.

Przed Pomnikiem Niepodległości stanął portret Pawła Adamowicza, 
przy którym zapłonęły znicze. Emocjonalną mowę wygłosił Adam Ło-
niewski dyrektor ŁDK oraz szef sztabu WOŚP. Następnie mieszkańcy 
pogrążyli się w modlitwie i zadumie.

MJ

18 grudnia 2018 r. Państwo Urszula i Ryszard Szukalscy z okazji jubi-
leuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego zostali udekorowani przez burmi-
strza Łasku Gabriela Szkudlarka Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie,  nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

złote Gody 
WaRto poMaGaĆ
27. Finał WOŚP

Uczczono paMięĆ 
zaMoRdoWaneGo 
pRezydenta 
Gdańska

Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Pod takim hasłem  
13 stycznia odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy. Jak co roku, Fundacji Jurka Owsiaka przyświecał 
szczytny cel i chęć pomocy najbardziej potrzebującym.

Łask natomiast zagrał z orkiestrą po raz 20. W miasto z puszkami 
wyruszyło wielu wolontariuszy, a sam finał odbył w Łaskim Domu Kul-
tury, gdzie miały siedziby wszystkie trzy sztaby (oprócz ŁDK były to 
jeszcze Hufiec ZHP i Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie „Grabia”). Całe 
wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 15. Wszystkich zgromadzonych 
głośnym „Siema!” przywitał ze sceny dyrektor Łaskiego Domu Kultury 
Adam Łoniewski.
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Zanim burmistrz Łasku powitał gości, za-
prezentował swojego nowego zastępcę (w koń-
cu ubiegłego roku na emeryturę odeszła Janina 
Kosman) – Lidię Sosnowską. Przejęła ona obo-
wiązki z początkiem stycznia br.

Wśród licznych gości byli m.in.: radni Sej-
miku Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-
-Gzik i Witold Stępień, starosta łaski Piotr Wo-
łosz i wicestarosta Teresa Wesołowska, prze-
wodniczący Rady Powiatu Łaskiego Krzysztof 
Nowakowski, radni Rady Miejskiej poprzed-

Spotkanie świąteczno-noworoczne

to był dobRy Rok
Doroczne spotkania władz miasta i powiatu z przedstawicielami instytucji i organizacji ziemi łaskiej należą już do tradycji. Są bowiem 
okazją nie tylko do podsumowań i rozmowy o przyszłości, ale bliższego poznania się. Tak było i tym razem w sali widowiskowej ŁDK. 
Gospodarzami spotkania byli: przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik i burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, a towarzyszyła 
im II Wicemiss Polonia 2018 rodem z Łasku Patrycja Woźniak.

niej i bieżącej kadencji, wójt Buczku Broni-
sław Węglewski, wójt Sędziejowic Dariusz 
Cieślak, wójt Wodzierad Renata Szafrańska, 
przedstawiciele policji, wojska, PSP, a także 
innych instytucji i organizacji, sołtysi działacz-
ki KGW. Był też były burmistrz (poprzednik 
aktualnego) – Jacek Pałuszyński i prezes ZNP 
w województwie Marek Ćwiek.

Szczególnie ciepło G. Szkudlarek powitał 
II Wicemiss Polonia 2018 P. Woźniak, absol-
wentkę LO w Kolumnie: - Pokazała pani ca-

W tym roku „Róże Przedsiębiorczości” 
przyznano następującym firmom:

- w kategorii przedsiębiorstwo produk-
cyjne: ONTOP POLSKA Spółka z o.o. z sie-
dzibą w Wiewiórczynie

ONTOP POLSKA jest częścią grupy  
ONTOP BV - najstarszego producenta syste-
mów kominowych ze stali nierdzewnej. Po-
czątki firmy sięgają połowy lat 50. XX wieku, 
to wówczas firma ta jako pierwsza w Europie 

po Raz czWaRty pRzyznano
„Róże pRzedsiębioRczości”
Już po raz czwarty przyznano „Róże Przedsiębiorczości” – nagrody gospodarcze burmistrza Łasku. Mają one na celu promowanie 
gminy Łask poprzez popularyzację przedsiębiorczości i gospodarczych osiągnięć firm działających na ziemi łaskiej. Dotychczas 
nagrodami tymi uhonorowano następujące firmy: Petecki, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, BK BUSINESS, OVER Group, 
Profilex, Polwet-Centrowet, Teresa Kopias – Dom Mody, Elektrobud i MMER.

rozpoczęła produkcję kominów ze stali nie-
rdzewnej. W 2005 r. ONTOP BV założyła fir-
mę ONTOP POLSKA oraz rozpoczęła produk-
cję kominów w zakładzie w Pabianicach, trzy 
lata później ruszyła produkcja w nowym zakła-
dzie w Wiewiórczynie. W 2016 r. firma została 
przejęta przez wiodącego producenta systemów 
kominowych w Europie – Schiedel GmBH  
w Austrii. Dziś firma zatrudnia 120 osób, 
sprzedając swoje wyroby głównie w Holandii, 

Pani Teresie Biernat
Inspektorowi Wydziału Finansowego  

Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

TATY
składają

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

Rady Miejskiej w Łasku

Wyrazy  głębokiego żalu i współczucia 
Panu Witoldowi Krukowi

Radnemu Rady Gminy Sędziejowice 
z powodu śmierci

MAMY
składają

Przewodniczący i Radni Rady Gminy 
Sędziejowice, 

Sołtysi,
Wójt Gminy z pracownikami 

Urzędu Gminy
 oraz Kierownicy jednostek gminnych

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
ŚP.

KRZYSZTOFA 
SZCZEPANIAKA 

 pracownika 
Powiatowego Zarządu Dróg w  Łasku 

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady i Radni Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku
Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg 

Biblioteka wspólnie z Muzeum Historii Łasku przygotowała sporo 
niespodzianek, a wśród nich m.in. warsztaty plastyczne, lekcje robienia 
pizzy, gry zabawy i wiele więcej. 

Na ferie wiele atrakcji przygotował także Łaski Dom Kultury, gdzie co-
dziennie w godz. 10-14 organizowane będą liczne warsztaty. A wśród nich 
m.in. zajęcia wokalne, taneczne i teatralne. Koszt to 20 zł za jeden dzień.

Więcej informacji o feriach w kalendarzu na str. 26 oraz stronach 
internetowych naszych jednostek.                 MJ

FeRie W łaskU
Ferie zimowe w województwie łódzkim rozpoczną się 11 lutego 
i potrwają do 24 lutego. Wszyscy ci, którzy spędzą ten czas 
w Łasku, nie będą narzekać na nudę. Pływalnia miejska zapewni 
w tym okresie darmowe wejściówki dla dzieci i młodzieży (do 16 
lat) z gminy Łask, a 20 lutego odbędą się feryjne zawody o słodkie 
nagrody.
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zdanieM bURMistRza

PEWNA WIZYTA

Otóż była u mnie pani interesantka i po 
omówieniu interesującej ją sprawy wróci-
ła do minionej kampanii wyborczej. Po-
wiedziała, że nie jest w stanie zrozumieć 
tej niebywałej agresji w wydaniu „młode-
go pana T.” oraz „tej pani z rynku”- to okre-
ślenia pani interesantki. Odpowiedziałem,  
że ci państwo niczym mnie nie zaskoczą, na-
tomiast ich działalności kampanijnej nie znam 
i dobrze mi z tym. Do dziś mam kopie „twór-
czej” pracy obojga państwa dotyczącej rynku, 
jak to wszystko było źle, łącznie z tym, że nie 
ma przyłączy wod.-kan. dla ogródków – tak 
więc negowano oczywiste fakty. Finał znany 
- pierwsza nagroda w województwie i w kra-
ju za najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń pu-
bliczną. Żyję w głębokim przeświadczeniu,  
że przyzwoitość zawsze będzie razić tych, któ-
rym mówiąc oględnie, sporo w życiu nie wy-
szło. To jest ich problem, ich może nawet ból, 
ale niech zachowają pewien umiar w krytyce 
innych, niech zauważą swoje błędy. 

Kampania wyborcza to jednak ciekawe 
doświadczenie. Demagogią niewiele się wskó-
ra. Zarzucano, że inwestycje ruszyły dopiero 
w roku wyborczym. Oczywiste dowody pomi-
jano, kończąc dyskusję konstatacją - wyborcy 
ocenią i zdecydują. Wyborcy ocenili i zdecy-
dowali, nasz komitet uzyskał 7 mandatów do 
Rady Miejskiej, komitet adwersarza nie uzy-
skał żadnego mandatu.

Od wyborów samorządowych uaktywniła 
się niedoszła radna, która szkalowaniem, iro-
nią, a nawet groźbą wymusza wybudowanie 
natychmiast drogi wewnętrznej służącej kilku 
rodzinom, przy której mieszka, no bo koło bur-
mistrza droga jest, a ona musi czekać. Na taką 
argumentację odpowiadam, że burmistrz i kil-
kuset innych mieszkańców czekało na drogę 
dziesiątki lat (najstarsi nawet 80 – co nie zna-

Minął 2018 rok, w którym odbyły się wybory do organów wszystkich szczebli jednostek samorządu 
terytorialnego. Refleksji na ten temat nie podejmowałem, bo w listopadzie jeszcze nie opadły emocje, 
grudzień to czas świąteczny i pewno bym ten temat pominął, gdyby nie…

czy, że zainteresowani Państwo będą tak dłu-
go czekać), podczas gdy owa pani czeka lat 3. 
Drogę tę przemierza co najmniej 20 razy wię-
cej użytkowników (w tym autobusy), niż drogę 
dojazdową. Nie będę już rozwijał wątku zebra-
nia wiejskiego, gdzie wywołano ostrą wymia-
nę zdań, gdy kandydatka na radną zakwestio-
nowała potrzebę budowy zjazdu przy świetlicy 
czy budowę drogi w Wesółce, o czym zresztą 
decydowali mieszkańcy przeznaczając fundu-
sze sołeckie. Gmina Łask to 31 sołectw, szkoły, 
przedszkola, komunikacja miejska i szereg in-
nych nie mniej ważnych zadań. Rada Miejska 
i ja staramy się kolejno te zadania jak najle-
piej wykonywać. A jedno z tych zadań to pilne 
przedłużenie wodociągu i kanalizacji na tym 
samym osiedlu w Orchowie, tak aby kolejni 
mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, 
z którego inni już korzystają.

I Jeszcze jedno – bać, to ja się boję już tyl-
ko Pana Boga. 

JEDNAK SZANSA NA REWITALIZACJę

Półtora roku temu złożyliśmy wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze unijne 
na rewitalizację obiektów w naszej gminie. Po-
stępowanie przeszliśmy pozytywnie, jednakże 
z uwagi na stosunkowo małą ilość pieniędzy – 
160 mln zł na całe województwo – oraz otrzy-
maną ilość punktów pozostaliśmy w rezerwie 
z szeregiem innych podmiotów, przy czym 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi (or-
gan nadzoru finansowego nad samorządami), 
gm. Łask i gm. Bolimów otrzymały identyczną 
klasyfikację. Szersze informacje na str. 5. Osta-
teczna decyzja należeć będzie do Rady Miej-
skiej. 

TA ŚMIERć WSTRZąSNęŁA 
NARODEM

W sposób wyjątkowo bestialski szaleniec 
zamordował Pawła Adamowicza prezydenta 

Gdańska. Dla mnie mniej ważna funkcja. Naj-
ważniejsze jest to, że zginął mąż, ojciec, syn, 
brat, a także dla wielu przyjaciel, bliski czło-
wiek. Jest jedno wstrząsające zdjęcie, na któ-
rym przy trumnie Zmarłego pochylona żona 
obejmuje rękoma córki, a lewa dłoń młodszej 
z nich spoczywa na trumnie. Ta straszna tra-
gedia na zawsze pozostanie w pamięci najbliż-
szych Zmarłego. Ale jak słusznie podkreślił 
arcybiskup Głódź, ta śmierć wstrząsnęła na-
rodem. Zewsząd apele o pojednanie, żądanie 
zastopowania mowy nienawiści, już (wreszcie 
organy ścigania działają) ponad 20 zatrzyma-
nych za mowę nienawiści. Wzruszające, a za-
razem dramatyczne słowa dominikanina Ojca 
L. Wiśniewskiego, Honorowego Obywatela 
Gdańska: Cała Polska czeka, może nie tylko 
Polska, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, 
które dotrze do każdego Polaka i które przy-
wróci moralną równowagę w naszym kraju 
i w naszych sercach /.../.Trzeba skończyć z nie-
nawiścią. Trzeba skończyć z nienawistnym 
językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trze-
ba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem 
innych. I co? Jestem na pewnej uroczystości. 
Mówca przywołuje to tragiczne wydarzenie. 
Z sali głos - ubrał się diabeł w komżę i ogonem 
na mszę dzwoni. Ileż w tym komentarzu py-
chy i zarozumialstwa. Ten komentujący przejął 
rolę sumienia mówcy, on wie, że mówca kła-
mie. A tylu mędrców – uczonych, duchownych 
apeluje i przestrzega – Zacznij przemianę od 
siebie. 

Z OSTATNIEJ ChWILI
Przed momentem, w nowym żłobku w Ła-

sku zakończyły wizytację Panie z Wydzia-
łu Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Były pod wrażeniem 
tego, co zbudowaliśmy.

13 i 22 stycznia 2019 r.   
 Gabriel Szkudlarek

    

Obiekt jest w stanie surowym, przykryty dachem i zabezpieczo-
ny przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
W ubiegłym roku za 250 tys. zł z puli wojewody łódzkiego udało 
się wykończyć kuchnię i łazienki, potrzeba jeszcze w granicach 1,5 mln zł, 
by do nowej siedziby mogli się wprowadzić pensjonariusze ŚDS.

Czy w tym roku znajdą się pieniądze na dokończenie inwestycji? 
– Jestem pełna nadziei, że inwestycję uda się doprowadzić do końca – 

kiedy Finał bUdoWy śds?
Nie jest to inwestycja samorządowa, dlatego trzeba cierpliwie czekać na pieniądze przekazywane z kasy państwa. Mowa o nowej 
siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy powstającej od kilku lat w Łasku, w której docelowo znajdzie opiekę 60 osób z kilku 
okolicznych gmin, czyli dwukrotnie więcej niż dziś.

mówi dyr. ŚDS Maria Lipowska. – To zadanie zlecone gminy i liczę na 
pieniądze z budżetu państwa.

Samorząd łaski podejmuje działania w celu pozyskania pieniędzy na 
zakończenie tej potrzebnej miastu i regionowi inwestycji. Jest ona jed-
nym z priorytetów burmistrza Gabriela Szkudlarka.

(P)

Potrzeba jeszcze ok. 1,5 mln zł
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Celem projektu jest zniwelowanie zja-
wisk związanych z problemami społecznymi, 
gospodarczymi, materialno - przestrzennymi 
i środowiskowymi poprzez przywrócenie lub 
nadanie nowych funkcji społeczno - gospodar-
czych terenom zdegradowanym na obszarze 
gminy Łask. Co zatem znajduje się w tej am-
bitnej koncepcji? Prace obejmą rewitalizację 
wraz ze zmianą funkcji kilku budynków i jed-
nego placu:

- kamienica przy pl. 11 Listopada 1: po 
rewitalizacji odbywać się̨ tu będą wydarzenia 
kulturalne, związane z ochroną środowiska, 
zdrowia i aktywnością zawodową. Na nowo 
zagospodarowane zostanie również podwórko, 
które otworzy się na mieszkańców

- kamienica przy ul. Warszawskiej 2: bu-
dynek będzie nadal pełnił rolę mieszkaniową, 
ale konieczne jest dostosowanie lokali do obo-
wiązujących standardów, m.in. poprzez wypo-
sażenie w niezbędne instalacje, planowana jest 
także poprawa estetyki budynku

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 14 
w Kolumnie (wraz z obiektem gospodarczym) 
oraz budynek przy ul. Sejmowej 7: rewitali-
zacja pozwoli na stworzenie w każdym z nich 

czas na 
ReWitalizację
Gmina Łask otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
dofinansowanie w kwocie 5.579.471,13 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych w gminie Łask”. Podczas oceny wniosek otrzymał tyle 
samo punktów co projekty dwóch innych wnioskodawców, zatem niemożliwym było 
dofinansowanie ich w pełnym wymiarze. Uzyskana kwota jest niższa od tej, o którą 
pierwotnie wnioskowano (12.976.652,14 zł), jednak z pewnością pomoże ona w realizacji 
zamierzonych celów. Gdyby gmina zrezygnowała z przyznanych środków, to trafiłyby 
one do puli dwóch pozostałych wnioskodawców. Niewykluczone, że w najbliższym 
czasie znajdą się kolejne rezerwy, a dofinansowanie rewitalizacji w gminie Łask 
wzrośnie. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 21.308.034,36 zł. Jego wykonanie 
planowane jest na lata 2019 -2022. 

dwóch mieszkań, przyczyni się do odtworzenia 
pierwotnych walorów architektonicznych i za-
bytkowych. Parter każdego z tych budynków 
przeznaczony będzie na cele społeczne - znajdą 
tam swoją siedzibę np. stowarzyszenia, funda-
cje czy podmioty działające na rzecz osób star-
szych i niepełnosprawnych, odbywać się tam 
będą wydarzenia kulturalne 

- plac Szarych Szeregów w Kolumnie: od-
nowa polegać będzie na przebudowie całego 
placu i nadaniu mu funkcji reprezentacyjno 
- wypoczynkowo - rekreacyjnej oraz komuni-
kacyjnej, wykonane zostaną nowe nasadzenia 
zieleni, wybudowany będzie deptak, chodniki, 
fontanny, pojawią się strefy wypoczynku i re-
kreacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
będą parkingi rowerowe oraz miejsca postojo-
we dla samochodów

- budynek po byłej „Organistówce” w Bor-
szewicach: po rewitalizacji będzie on funkcjo-
nował jako wiejska świetlica. Zamiany czekają 
także otaczający go teren.

Do tematu rewitalizacji powrócimy w ko-
lejnych numerach „Panoramy”. 

Michał Janiszewski

SESJE RAD - 24 bm. odbyła się sesja 
Rady Powiatu Łaskiego. Radni zajęli się m.in. 
zmianami w tegorocznym budżecie. Na 30 bm. 
zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Łasku, 
podczas której radni zajmą się zmianami w te-
gorocznym budżecie, dietami sołtysów, miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla rejonu ul. 9 Maja, Południowej i Po-
lnej w Łasku, a także obywatelską inicjatywną 
uchwałodawczą.

UZNANIE dla Technikum nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa w Łasku (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych) zyskał wysokie noty 
w ogólnopolskim i wojewódzkim rankingu 
„Perspektyw” – na pół tysiąca szkół w kraju 
zajął 284 miejsce, zaś w woj. – 27. (na pół setki 
placówek oświatowych).

hEROS dla Karoliny Kubiak – podczas 
gali sumującej miniony rok i 30-lecie Polskie-
go Związku Kickboxingu sportsmenka otrzy-
mała prestiżową nagrodę PZKB – HEROSA 
w kategorii zawodniczka form ringowych 
w Polsce.

BILETY ZKM drożeją – od 1 lutego br. 
jednorazowy bilet po mieście kosztować będzie 
2,60 zł, a dwuprzystankowy – 1,30 zł. W ZKM 
nie było podwyżek cen biletów od 10 lat.

STUDNIÓWKI ruszyły, co nie jest ni-
czym nadzwyczajnym o tej porze roku. Zain-
augurowała je studniówka w Kolumnie w LO 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. Impreza z udziałem m.in. bur-
mistrza Łasku Gabriela Szkudlarka i wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej Sylwestra 
Florczaka, miała jednak charakter kameralny,  
bo w szkole jest tylko 18 maturzystów. 

ZAROBKI – przeciętne wynagrodze-
nie (brutto) w woj. łódzkim na koniec 2018 r. 
kształtowało się na poziomie ponad 4,6 tys. zł.

STARSZE osoby wciąż padają ofiarami 
wszelkiego rodzaju oszustów, którzy posłu-
gują się metodami m.in. „na wnuczka” i „na 
policjanta”. Osoby te (po 65 roku życia) tracą 
często dorobek życia. Ostrzegamy też przed 
naciągaczami oferującymi rzekomo atrakcyj-
ne towary, np. garnki, sprzęt elektryczny czy 
ekologiczną pościel, pamiętajmy też o tym,  
że w  ciągu 14 dni możemy odstąpić od umowy 
jeśli zawarliśmy ją np. w domu. Tylko w 2017 
roku popełniono ponad 40 tys. przestępstw na 
szkodę osób starszych.

AURA – nareszcie w styczniu zima nie po-
skąpiła śniegu i mrozu, choć jednocześnie były 
roztopy i opady deszczu. Woda w glebie jest 
potrzebna, jak i niewielkie minusowe tempera-
tury, ale plucha przyniosła też falę przeziębień.

NIEBEZPIECZNIE na drogach – tylko 
w minionym roku w woj. łódzkim odnotowano 
3753 wypadki, czyli prawie tyle samo co rok 
wcześniej, zginęło 226 osób, rannych zostało 
4597 osób, a 5743 kierowało pojazdami pod 
wpływem alkoholu. Jeden z tragiczniejszych 
wypadków w powiecie wydarzył się we wrze-
śniu ubiegłego roku w Sięganowie, gdzie kie-
rująca BMW potrąciła 60-letniego mężczyznę 
z gminy Łask, który przechodził przez jezdnię 
bez elementów odblaskowych i poniósł śmierć.
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Spotkanie świąteczno-noworoczne

to był dobRy Rok
łej Polsce, że dziewczęta i kobiety w Łasku są 
piękne! W dowód uznania P. Woźniak uhono-
rowana została Złotą Różą. W październiku br. 
Polka będzie reprezentowała nasz kraj na mię-
dzynarodowym konkursie piękności.

Przystępując do podsumowania minionego 
roku, burmistrz przypomniał, że już czwartą ka-
dencję przewodniczy łaskiej Radzie Miejskiej 
doktor Robert Bartosik. Zdaniem burmistrza, 
prowadzi umiejętnie i zdecydowanie samorząd,  
co przyczynia się do rozwoju miasta i gminy.

Co zrobiono w minionym roku? Poja-
wiły się nowe autobusy, na co gmina otrzy-
mała dofinansowanie unijne wysokości 
11,2 mln zł, realizowano wiele inwestycji 
drogowych, wśród których na szczególną 
uwagę zasługuje ulica Przemysłowa zmo-
dernizowana za 3,8 mln zł, dzięki środkom 
powiatu i gminy zmodernizowano też ulicę 
Lutomierską, udało się zakończyć kapitalne 
remonty we wszystkich szkołach, a ostatnio 
za 3,2 mln zł w placówce w Bałuczu. Trwa 
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wielka modernizacja oczyszczalni ścieków, 
która zapewni funkcjonowanie miasta na 
kolejne 20 lat, zbliża się ku końcowi budo-
wa żłobka. Burmistrz nie pominął też kul-
tury – w minionym roku współfinansowano 
cykl „Muzyka w XVI-wiecznej kolegiacie”, 
zaś ostatnio nadeszła dobra informacja,  
że będą dodatkowe środki na rewitalizację 
centrum Łasku i Kolumny.

Wspomniane zadania to zaledwie część bo-
gatych dokonań gminy w 2018 roku. Wszyst-
kie one służą rozwojowi miasta i gminy oraz 
poprawie warunków życia mieszkańców.  
Za ten trud i wspieranie działań samorządu bur-
mistrz podziękował wszystkim radnym, a tak-
że pracownikom Urzędu Miejskiego.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie 
Róż Przedsiębiorczości firmom promującym 
i popularyzującym osiągnięcia gospodarcze 
Łasku. Co roku  w ten sposób honorowane są 
najlepsze w regionie przedsiębiorstwa. Pisze-
my na ten temat oddzielnie. 

Podziękowanie za dotychczasową pracę 
i najlepsze życzenia na 2019 rok złożył staro-
sta łaski Piotr Wołosz. Z kolei były marszałek 
województwa, a dziś radny Sejmiku W. Stę-
pień podkreślił z satysfakcją, że w 600-letnim 
Łasku, dzięki środkom unijnym w ostatnich 
latach, doszło do korzystnych przemian. Były 
senator kilku kadencji, a dziś radny Sejmi-
ku Andrzej Owczarek poinformował, że kie-
rowana przez niego przez 18 lat „Pomocna 
Dłoń” kończy działalność, mając na koncie  
ok. 300 tys. obiadów wydanych darmo dla osób 
potrzebujących i piękną współpracę z wieloma 
ludźmi oraz instytucjami wspierającymi dzia-
łalność charytatywną.

W części artystycznej zaprezentowali się 
trzej muzycy jazzowi: Marcin Jagiełło – pia-
no, Włodzimierz Kozłowski – gitara basowa  
i Kamil Miszewski – perkusja, wykonując 
światowe standardy jazzowe w ciekawych 
aranżacjach.

(PO)

po Raz czWaRty pRzyznano
„Róże pRzedsiębioRczości”
Niemiec i Wielkiej Brytanii, w ubiegłym roku 
ruszyła sprzedaż także w Polsce.

- w kategorii usługi – Reklama od A do Z  
s.c. Małgorzata Dolata i Marek Dolata

Na rynku reklamy firma istnieje od ćwierć-
wiecza, prowadzi je małżeństwo M. i M. Dola-
tów, bezustannie inwestujących w rozwój spół-
ki. Wyśmienita kadra (łącznie 15 osób) i nowo-
czesny sprzęt gwarantują wysoki poziom usług 
świadczonych głównie dla rynku lokalnego. 
Z usług firmy korzysta także m.in. Urząd Miej-
ski w Łasku. Firma jest w trakcie audytu do 
otrzymania certyfikatu cieszącej się najwięk-
szym uznaniem na świecie normy jakości ISO. 

- w kategorii przedsiębiorstwo handlo-
we hYDRA-GRUPA SBS (Stowarzyszenie 
Branży Sanitarnej)

Firma powstała w 1982 roku, prowadzi ją 
Jarosław Kłos, zajmując się od początku han-
dlem artykułami hydraulicznymi i sanitarnymi. 
Początkowo zatrudniała 2 osoby i mieściła się 
w 40-metrowym lokalu na przedmieściach Ła-
sku, dziś posiada 7 oddziałów: w Łasku, Pabia-
nicach, Kole, Turku, Kłodawie, Zelowie i Pod-
dębicach, zatrudniając łącznie kilkadziesiąt 
osób i obsługując tysiące osób rocznie.

W ostatnich latach HYDRA poszerzy-
ła działalność o usługi instalacyjne poprzez 

współpracę z profesjonalnymi zaprzyjaźniony-
mi firmami. Systematycznie rośnie ilość wy-
konywanych usług, a priorytetem od początku 
jest zadowolenie klientów.

Na scenie prezes Zarządu ONTOP POL-
SKA – Robert Markowski, właściciele Firmy 
REKLAMA OD A DO Z - Małgorzata i Ma-
rek Dolatowie oraz dyrektor firmy HYDRA 
Łukasz Iwaniak otrzymują Róże Przedsiębior-
czości. Aktu wręczenia tych nagród dokonuje 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek w towa-
rzystwie II Wicemiss Polonia 2018 Patrycji 
Woźniak.

(PO)

Już po raz drugi gmina Łask, ŁDK i Cen-
trum Idei ku Humanizmowi zorganizowali 
Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek. 
15 stycznia w sali widowiskowej Łaskiego 
Domu Kultury zgromadzili się zaproszeni go-
ście, ale także rodzice, dziadkowie, nauczycie-
le i uczniowie, aby wspierać swoich fawory-
tów. W przeglądzie wzięły udział przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazja. Dzieci i mło-
dzież wykazali się talentem wokalnym podczas 
wykonywania znanych kolęd, ale także mniej 
popularnych świątecznych utworów. Jasełko-
we przedstawienia również zrobiły wrażenie 
na publiczności – młodzi aktorzy popisali się 
świetną grą aktorską, a profesjonalne stroje 
i rekwizyty tylko to podkreśliły. Z sali co chwi-

ii pRzeGląd zespołóW kolędniczych i jasełek
lę słychać było gromkie brawa, ale nie brako-
wało także łez wzruszenia. Komisja konkurso-
wa miała twardy orzech do zgryzienia. W jej 
skład weszli: Jadwiga Kurkowska, Magdale-
na Binkowska oraz Elżbieta Wojtacka-Ślęzak.  
Po burzliwych obradach ogłoszono werdykt, 
a nagrody uczestnikom wręczyli burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek oraz ks. Piotr  
Urbaniak.
Wyniki:
Kategoria: przedszkola
I miejsce: PP nr 6 im. Słoneczko w Łasku
II miejsce: PP nr 1 w Łasku
III miejsce: PP nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
Wyróżnienie: PP nr 3 im. Misiaczek w Łasku, 
PP nr 4 im. Leśne Skrzaty w Kolumnie

Kategoria: szkoły podstawowe - klasy (1-4)
I miejsce: SP nr 1 im. T. Kościuszki w Łasku
II miejsce ex aequo: SP im. Wojska Polskiego 
w Wiewiórczynie, SP w Bałuczu
Kategoria: szkoły podstawowe 
- klasy (5-8) oraz gimnazja
I miejsce: ZSO im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Kolumnie
II miejsce: SP im. Janusza Korczaka w Okupie
III miejsce ex aequo: SP nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łasku, PG nr 2 im. Jana Pawła II 
w Łasku
Wyróżnienie: SP nr 5 im. Mikołaja Kopernika 
w Łask, PG nr 1 im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Łasku

Michał Janiszewski
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W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedstawi-
ciele służb mundurowych, pracownicy jednostek powia-
towych i gminnych oraz lokalni przedsiębiorcy i społecz-
nicy. Tradycyjnie wręczono statuetki „Przyjaciel Powiatu 
Łaskiego”, wyróżnienia za działalność społeczną oraz po-
dziękowania za uczestnictwo w akcji Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej „Serce na gwiazdkę”.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli m.in.: 
senator Maciej Łuczak, poseł Paweł Rychlik, wojewodę 
łódzkiego reprezentował jego doradca Stanisław Maszyń-
ski, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Marlena Sa-
gan, Dorota Więckowska, Krzysztof Ciebiada i Andrzej 
Owczarek.

Starosta łaski Piotr Wołosz podsumował miniony rok. 
Wymienił strategiczne inwestycje i działania oraz podzię-
kował wszystkim za owocną współpracę i wsparcie. 

W trakcie uroczystości podsumowano miniony rok 
oraz uhonorowano statuetką „Przyjaciel Samorządu Po-
wiatu Łaskiego” osoby aktywnie wspierające działalność 
samorządu. Laureatów uhonorowali gospodarze spotka-
nia: starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Teresa 
Wesołowska i przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 
Krzysztof Nowakowski. 

Za rok 2018 statuetkami „Przyjaciel Samorządu Po-
wiatu Łaskiego” uhonorowano: Bogdana Tarczewskie-
go (Zakład Wędliniarski Tarczewski), Lucjana Lewan-
dowicza, Kamila Miśkiewicza (Reno Kell), Nadleśnic-
two Kolumna, Columna Medica, ks. Piotra Urbaniaka,  
ks. Krzysztofa Majsterka. 

W czasie spotkań noworocznych, oprócz statuetek 
„Przyjaciel Samorządu Powiatu Łaskiego”, wręczane  
są również wyróżnienia dla osób, które swoją działalno-
ścią wspierają różnorodne inicjatywy społeczne organizo-
wane w powiecie łaskim. Za rok 2018 otrzymali je: Tade-
usz Uryszek, Agnieszka Leopolska, ks. Dariusz Chlebow-
ski, Jadwiga Porada, Andrzej Owczarek, Piotr Kościan 
i Marek Łukawski.       

Spotkanie było także okazją do uhonorowania przed-
siębiorców, którzy zaangażowali się w organizowaną przez 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej akcję „Serce na Gwiazdkę” 
na terenie powiatu łaskiego. Byli to Maciej Stec, Jacek 
Bujnowski, Wojciech Pokora, Anita i Tomasz Wawrzy-
niak, Maciej Wawrzyniak, Ewa i Jarosław Buss, Bogdan 
Wasilewski, Teresa Kopias, Wojciech Kieraś, Jarosław 
Kłos, Atelier Fryzjerskie Krzysztof Pilarczyk Krzysztof 
Stanisławski, Jacek Podwysocki, Krzysztof Białkowski, 
Jacek Buczacki, MMER, Andrzej Wiśniewski, Ł&K Łasz-
kiewicz i Kościan, Leszek Tadych, Zdzisław Krakowski, 
Marian Janas oraz Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych 
Maxima Fides.

Na zakończenie spotkania zaoferowano część  
artystyczną – recital musicalowy przygotowany przez 
Agnieszkę Greinert, aktorkę i wokalistkę, związaną  
z Teatrem w Radomiu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym.

Z kolei poczęstunek dla gości spotkania przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Dawid Mataśka

poWiat łaski 
podsUMoWał 2018 Rok
Piętnastego stycznia bieżącego roku odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane 
przez władze samorządowe powiatu łaskiego.
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•  Przebudowa drogi powiatowej nr 2310E Widawa-Zawady na odcinku  
od km 1+000 do km 2+051, w kwocie 558 000 zł

•  Remont drogi powiatowej nr 4910E Lichawa-Przyrownica-Kwiatkowice 
na odcinku 1333 m w miejscowości Piorunów, w kwocie 507 000 zł

•  Przebudowa ul. Sportowej i Ogrodowej w Kolumnie – odwodnienie,  
etap I, w kwocie 385 720 zł

•  Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków-Wola Marzeńska,  
etap I na odcinku ok. 1800 m, przebudowa drogi powiatowej nr 2302E 
w m. Marzenin - ul. Łaska, Plac Różany i ul. Zduńska do skrzyżowania 
- wjazd na S-8, etap II na odcinku ok. 1000 m, Przebudowa drogi powia-
towej nr 2303E Wola Marzeńska-Rososza, etap III na odcinku ok. 2200 m, 
w kwocie 50 000 zł (dokumentacja)

•  Przebudowa drogi powiatowej nr 2304E Czestków-Pruszków na odcinku 
o długości ok. 2,4 km w miejscowości Czestków B, w kwocie 500 000 zł.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe 
w Łasku planuje nabycie urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 16 000 zł, 
a Powiatowy Zarząd Dróg planuje zakup rębaka-rozdrabniacza do gałęzi za 
kwotę 30 000 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w powiecie na poszczególne 
rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:
• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 
  15 484 840 zł 37,92%
• drogi publiczne powiatowe 
 (w tym majątkowe 4 512 915 zł, tj. 69%) 6 496 040 zł 15,91% 
• administracja publiczna 6 355 472 zł 15,57%
• pomoc społeczna, rodzina 
 i pozostałe zadania polityki społecznej 4 263 968 zł 10,44%
• bezpieczeństwo publiczne 3 930 620 zł 9,63%
• ochrona zdrowia 1 248 636 zł 3,06%
• gospodarka mieszkaniowa 188 940 zł 0,46%
• obsługa długu  338 414 zł 0,83%
• działalność usługowa 815 951zł 2,00%
• rezerwy 1 291 873 zł 3,16%
• nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł 0,32%
• pozostałe wydatki 285 610 zł 0,70%
 Razem: 40 832 364 zł 100%

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2019 roku dług powiatu będzie stano-
wił kwotę  9 887 907 zł, na którą składają się:
1) pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2013 roku na spłatę zobowią-
zań SP ZOZ w Łasku 9 464 323 zł
2) kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na spłatę zobowiązań szpitala 
przejętych wobec firmy MW Trade S.A. 339 000 zł
3) zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez powiat wobec firmy PKO 
BP (poprzednio Nordea Bank S.A.) 84 584 zł

Odnosząc dług do planowanych dochodów na 2019 r. w kwocie  
43 102 284 zł wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 22,94%. Natomiast 
wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2019 roku stanowi 6,05%, przy  
dopuszczalnym wskaźniku 15,19%. Również wskaźniki spłaty zobowią-
zań, czyli spłaty kredytu i pożyczki powiatu, są zachowane w latach na-
stępnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łaskiego,  
do 2028 roku, czyli daty spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej 
na spłatę długu po szpitalu. 

W latach 2019-2028 spełniona została zasada z art. 242 ustawy  
o finansach publicznych – czyli prognozowane dochody bieżące są wyż-
sze od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone raty  
kredytu i pożyczki z budżetu państwa oraz przejęte zobowiązania zaliczane 
do długu. 

Jak wiadomo, zasoby finansowe jednostek samorządu terytorialnego 
są ograniczone. Rozmiary wydatków publicznych są określone wysokością 
osiąganych dochodów. Rolą władz powiatu łaskiego jest takie kształtowanie 
polityki finansowej, aby z jednej strony zaspokajać bieżące potrzeby miesz-
kańców, a z drugiej dbać o jego dalszy rozwój.

Dorota Cieślak
skarbnik powiatu łaskiego

Budżet powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów jednostki zostaje uchwalony na rok kalendarzowy,  
czyli tzw. rok budżetowy. Uchwalony przez radnych budżet na 2019 rok 
tworzy podstawę do prowadzenia samorządowej gospodarki finansowej po-
wiatu łaskiego w roku bieżącym. Uchwalono także Wieloletnią Prognozę 
finansową powiatu na lata 2019-2028, która umożliwia finansowe planowa-
nie w kolejnych latach, będące koniecznym instrumentem nowoczesnego 
zarządzania. 

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok to kwota 43 102 284 zł, w tym 
dochody majątkowe 64 800 zł. W porównaniu do 2018 roku wpływy zwięk-
szyły się o 623 547 zł.

Na dochody ogółem składają się:
• dochody własne 16 876 559 zł 39,15%
• subwencje 18 907 812 zł 3,87%
• dotacje  6 611 394 zł 15,34%
• pozostałe dochody i środki pozyskane 706 519 zł 1,64%
   Razem:   43 102 284 zł 100%

W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów 
w podatku dochodowym to kwota 11 861 534 zł i stanowią 27,52% ogółu,  
są one wyższe o 1 814 091 zł w porównaniu do 2018 r. Natomiast wyso-
kość subwencji ogólnej, która stanowi prawie 44% dochodów powiatu, jest 
wyższa o 6,2% w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, w tym sub-
wencja oświatowa jest wyższa o 2,12%, czyli o 297 225 zł. Planowane wy-
datki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 
wychowawczej ustalone zostały w wysokości 15 484 840 zł, czyli o kwotę  
1 190 682 zł więcej niż planowana subwencja oświatowa. 

Wydatki budżetu powiatu to 40 832 364 zł, w tym wydatki mająt-
kowe 5 073 624 zł. Natomiast w 2018 roku wydatki stanowiły kwotę  
40 244 817 zł w tym wydatki majątkowe to 6 047 385 zł. Ogółem wydatki 
w 2019 r. są większe o 587 547 zł w porównaniu do 2018 r. 

W związku z realizacją programu naprawczego, w 2019 roku nie planuje 
się zaciągania nowych kredytów. Natomiast do spłaty w bieżącym roku pla-
nuje się raty kredytu i pożyczki w kwocie 2 269 920 zł. 

Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 3 054 123 zł, 
w tym:
• 2 102 150 zł – poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego – przebudowa ul. 9 Maja i ul. Południowej 
w Łasku
• 381 185 zł – Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – 
budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowol-
skiego i powiatu łaskiego - projekt partnerski
• 201 277 zł – budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego
• 156 136 zł – spłata zobowiązań SP ZOZ w Łasku - kredyt PKO Bank Pol-
ski SA poprzednio Nordea Bank S.A,
• 209 800 zł – montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem in-
stalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy  
ul. Narutowicza 17,
• 3 575 zł – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 
„Edukacja wojskowa Wydanie 2 znowelizowane dla drugiej edycji progra-
mu”.

Na podstawie umowy partnerstwa zawartej z powiatem zduńskowol-
skim powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Miejski Ob-
szar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą 
ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” 
o łącznej wartości ponad 24,6 mln zł. Plan wydatków na 2019 r. to kwota 
381 185 zł,w tym wydatki majątkowe 380 045 zł. 

W związku z realizacją przez Związek Powiatów Województwa Łódz-
kiego zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” wkład 
powiatu na 2019 r. wynosi 201 277 zł, ale w latach 2020-2023 to kwota  
410 077 zł. 

Do planu wydatków majątkowych w 2019 r. przyjęto również realizację 
następujących zadań: 

Radni poWiatU łaskieGo 
UchWalili bUdżet na 2019 Rok 
Na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 grudnia 2018 r. radni przyjęli budżet na 2019 r.
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W świątecznym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: wicesta-
rosta łaski Teresa Wesołowska, radni powiatu łaskiego Jerzy Gawlik oraz 
Grzegorz Dąbkowski, komendant powiatowej policji w Łasku mł. insp. 
Piotr Bielewski, proboszcz parafii Buczek Rafał Mazurczyk oraz prezes 
LGD Anna Doliwa. Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli wszyst-
kich jednostek OSP, którzy towarzyszyli samotnym osobom w drodze  
na uroczystą kolację.

Przed rozpoczęciem wigilii proboszcz parafii Buczek odmówił mo-
dlitwę razem z uczestnikami. Przewodniczący Rady Gminy Buczek An-
drzej Zieliński, wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz wicesta-
rosta łaski Teresa Wesołowska złożyli wszystkim życzenia świąteczne 
oraz podzielili się opłatkiem.

W uroczysty nastrój wprowadziła orkiestra dęta i zespół „Bogoria” 
z GOKiS w Buczku. Podziwiano występ znakomitej sopranistki Pauliny 
Makulskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały panie ze Stowarzy-
szenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie na czele z prezes Jadwigą 
Ratajczyk, które przygotowały przepyszne potrawy wigilijne.

Na koniec wigilii uczestnicy zostali obdarowani przez wójta gminy 
i kierownika GOPS paczkami żywnościowymi. 

Sponsorzy w tym roku nie zawiedli. Szczególne podziękowania 
składamy dla: Grzegorza Kępy, Mariusza Tylusia, Bronisława Węglew-
skiego, Adama Chromika, Elżbiety Praśkiewicz, Krzysztofa Witusika, 

pRzedsiębioRcy dla 
saMotnych
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku odbyła się  tradycyjna kolacja wigilijna „Przedsię-
biorcy dla samotnych”. Władze samorządowe gminy Buczek z wójtem Bronisławem Węglewskim na 
czele oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu brały 
udział w organizacji uroczystej wigilii dla osób samotnych. 

Swoją przygodę z tym sportem zaczę-
ła w 2015 roku i już w tym sezonie zajęła  
3. miejsce w kwalifikacji generalnej Pucharu 
Polski Super Enduro w klasie kobiet. W tym 
roku zdobyła pierwsze miejsce. Treningom 
poświęca większość swojego wolnego czasu 
i obecnie jej najważniejszym celem jest odpo-
wiednie przygotowanie do Redbull 111 Mega-
watt 2019. W sezonie 2019 czeka ją dużo pracy 
i treningów, aby obronić tytuł i spróbować wy-
startować w zawodach Enduro. 

Ponadto Gminny Klub Motorowy 
w Buczku zdobył pierwsze miejsce w klasy-
fikacji drużynowej w roku 2018.W grudniu 

zakończenie sezonU MotocykloWeGo
1 grudnia 2018 r. w Warszawie w Centrum Olimpijskim odbyła się uroczysta  gala rozdania nagród z okazji zakończenia sezonu 
motocyklowego 2018. Podczas imprezy Natalia Krakowska mieszkanka gminy Buczek (Gucin), która reprezentuje Gminny Klub 
Motorowy Buczek, odebrała statuetkę. Oficjalnie zdobyła pierwsze miejsce Pucharu Super Enduro. 

w Krakowie wójt gminy Buczek wraz z za-
wodnikami Gminnego Klubu uczestniczy-
li w Mistrzostwach Świata w Super Enduro, 
gdzie zwycięzcą został Polak Tadeusz „Teddy 
Błażusiak”.

Prawdopodobnie w 2020 roku GKM bę-
dzie organizatorem Mistrzostw Świata w Super 
Enduro, które odbędą się w łódzkiej Atlas Are-
na. Jest to wielkie przedsięwzięcie, a zarazem 
ogromne wyróżnienie dla klubu.

Gospodarze gminy serdecznie dziekują 
wszystkim zawodnikom, gratulując sukcesów 
i życząc dużo zdrowia oraz jeszcze więcej 
sportowych osiągnięć w nowym roku.

Wojciecha Kłosa, Krzysztofa Subczyńskiego, Zbigniewa Borka, Patrycji 
Dworak, Krzysztofa Tomczyka, Bogdana Tarczewskiego, Prywatnemu 
Gabinetowi Weterynarii w Buczku, Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku.
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NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) 
ODPADY KOMUNALNE 

Wrzucać: zabrudzone opakowania z tworzyw 
sztucznych, których umycie jest niemożliwe, zabru-
dzony i mokry papier, butelki po olejach spożywczych, 
lakierowany lub foliowany papier z folderów reklamo-
wych, porcelanę i ceramikę, talerze, szklanki itp., po-
tłuczone szyby, zabawki małych rozmiarów, opakowa-
nia po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, 
artykuły higieniczne, pampersy, kalki, papier termicz-
ny, faksowy.

Nie wrzucać: odpadów niebezpiecznych, m.in. 
opakowań po lekach, farb, olejów i ich opakowań, opa-
kowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, 
kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów), 
sprzętu AGD i RTV oraz innych odpadów, które należy 
segregować.

Ważne: Do pojemników nie wrzucamy gorące-
go popiołu, środków chemicznych!!!

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
Wrzucać: opakowania wielomateriałowe np. opa-

kowania po mleku, sokach i napojach, puste butelki 
plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste 
butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czysto-
ści (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opako-
wania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margary-
nach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i toreb-
ki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, 
opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, fo-
lie itp.), drobny złom żelazny i metali kolorowych (np. 
kapsle, stare nożyczki).

Nie wrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawarto-
ścią, lakierowanego lub foliowanego papieru z folde-
rów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego 
i faksowego, zatłuszczonego i brudnego papieru, arty-
kułów higienicznych, opakowań po medykamentach, 
opakowań i butelek po olejach spożywczych i silniko-
wych oraz smarach, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owado-
bójczych, opakowań po aerozolach, styropianu, gumy, 
zabawek, sprzętu RTV i AGD.

SZKŁO 
Wrzucać: butelki szklane, słoiki, szklane opako-

wania po kosmetykach (powinny być pozbawione me-
talowych nakrętek i kapsli)

Nie wrzucać: szkła płaskiego (szyby okienne 
i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną 
temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie 
stopią się razem z butelkami i słoikami), szklanek, kie-
liszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, 
porcelany i ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu 
arcoroc, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, 
żarówek, świetlówek, kineskopów, reflektorów, lamp 
neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szklanych 
opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkol-
wiek pozostałością zawartości.

WAŻNE: Dokładne mycie szkła z resztek żyw-
ności nie jest konieczne.

BIO
Wrzucać: odpadki warzywne i owocowe (obierki 

itp.) drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną tra-
wę i liście, trociny i korę drzew, resztki jedzenia (bez 
mięs).

Nie wrzucać: kości zwierząt, resztek mięsa worków 
foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregno-
wanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.

PAPIER I TEKTURA                                                                                                                                   
Wrzucać: gazety, książki w miękkich okładkach 

lub po usunięciu twardych, zeszyty, kartony, tekturę, 
katalogi, prospekty, worki papierowe, papier pakowy.

WAŻNE: - papier i tektura nie mogą być mokre 
– wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby 
razem z papierem nie trafiły do pojemnika inne odpady 
surowcowe, które spowodują ich zabrudzenie.

Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od go-
dziny 6:00.

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 9 17 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 8 1 do 15 kwietnia
Marzec 11 1 18 1 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 9 1 do 15 lipca
Maj 9 2 20 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 10 3 17 17 3 do 15 października
Lipiec 9 1 16 Październik, Listopad, Grudzień
Sierpień 8 1 16 do 31 grudnia
Wrzesień 9 2 17 17 2
Październik 8 1 15 Numer konta bankowego do wpłat
Listopad 8 4 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Grudzień 9 2 16 2

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 10 18 Styczeń, Luty, Marzec

Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6:00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów ul. KOŚCIUSZKI 11, kom. 510 220 376

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 II termin
Dla miejscowości: Józefatów, Petronelów, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Dąbrowa

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 11 21 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 12 5 do 15 kwietnia
Marzec 13 5 20 5 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 11 3 do 15 lipca
Maj 13 7 22 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 12 5 19 19 5 do 15 października
Lipiec 11 3 18 Październik, Listopad, Grudzień
Sierpień 12 5 20 do 31 grudnia
Wrzesień 11 4 19 19 4
Październik 10 3 17 Numer konta bankowego do wpłat
Listopad 13 6 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Grudzień 11 4 18 4

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 15 22 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 13 6 do 15 kwietnia
Marzec 14 6 21 6 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 12 4 do 15 lipca
Maj 14 8 23 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 13 6 21 21 6 do 15 października
Lipiec 12 4 19 Październik, Listopad, Grudzień

Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6:00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów ul. KOŚCIUSZKI 11, kom. 510 220 376

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 IV termin
Dla miejscowości:Wola Buczkowska, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Wilkowyja, Czestków - Osiedle

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 15 22 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 13 6 do 15 kwietnia
Marzec 14 6 21 6 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 12 4 do 15 lipca
Maj 14 8 23 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 13 6 21 21 6 do 15 października
Lipiec 12 4 19 Październik, Listopad, Grudzień
Sierpień 13 6 21 do 31 grudnia
Wrzesień 12 5 20 20 5
Październik 11 4 18 Numer konta bankowego do wpłat
Listopad 14 7 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Grudzień 12 5 19 5

Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6:00

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 16 23 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 14 7 do 15 kwietnia
Marzec 15 7 22 7 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 15 5 do 15 lipca
Maj 15 9 24 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 14 7 24 24 7 do 15 października
Lipiec 15 5 22 Październik, Listopad, Grudzień
Sierpień 14 7 22 do 31 grudnia

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.  V termin

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów ul. KOŚCIUSZKI 11, kom. 510 220 376

Dla miejscowości: Wola Bachorska, Czarny Las, Malenia, Strupiny, Sowińce, Grzeszyn, Gucin

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 16 23 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 14 7 do 15 kwietnia
Marzec 15 7 22 7 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 15 5 do 15 lipca
Maj 15 9 24 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 14 7 24 24 7 do 15 października
Lipiec 15 5 22 Październik, Listopad, Grudzień
Sierpień 14 7 22 do 31 grudnia
Wrzesień 13 6 23 23 6
Październik 14 7 21 Numer konta bankowego do wpłat
Listopad 15 8 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Grudzień 13 6 20 6

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 10 18 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 11 4 do 15 kwietnia
Marzec 12 4 19 4 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 10 2 do 15 lipca
Maj 10 6 21 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 11 4 18 18 4 do 15 października
Lipiec 10 2 17 Październik, Listopad, Grudzień
Sierpień 9 2 19 do 31 grudnia
Wrzesień 10 3 18 18 3
Październik 9 2 16 Numer konta bankowego do wpłat
Listopad 12 5 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Grudzień 10 3 17 3

Miesiąc

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne lub 
pozostałości po 

segregowaniu   (kolor 
pomarańczowy 
naklejki)+popiół

Segregowane typu metale 
i tworzysza sztuczne (kolor 

zółty naklejki)

Szkło (kolor zielony 
naklejki )

Bio (kolor brązaowy 
worka)

Papier i tektura 
(kolor niebieski 

worka)
Terminy wnoszenia opłat

Styczeń 11 21 Styczeń, Luty, Marzec
Luty 12 5 do 15 kwietnia
Marzec 13 5 20 5 Kwiecień, Maj, Czerwiec
Kwiecień 11 3 do 15 lipca
Maj 13 7 22 Lipiec, Sierpień, Wrzesień
Czerwiec 12 5 19 19 5 do 15 października

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów ul. KOŚCIUSZKI 11, kom. 510 220 376

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r. III termin
Dla miejscowości: Bachorzyn, Dąbrówka, Czestków A, Czestkó B, Czestków F

Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6:00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACh
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376

harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.  I termin
Dla miejscowości: Buczek (wszystkie ulice)
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACh
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376

harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.  II termin
Dla miejscowości: Józefatów, Petronelów, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Dąbrowa
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACh
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376

harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.  III termin
Dla miejscowości: Bachorzyn, Dąbrówka, Czestków A, Czestków B, Czestków F
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACh
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376

harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.  IV termin
Dla miejscowości: Wola Buczkowska, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Wilkowyja, Czestków - Osiedle
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACh
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376

harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.  V termin
Dla miejscowości: Wola Bachorska, Czarny Las, Malenia, Strupiny, Sowińce, Grzeszyn, Gucin
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

Bio (kolor brązowy 
worka)

Bio (kolor brązowy 
worka)

Bio (kolor brązowy 
worka)

Bio (kolor brązowy 
worka)

Bio (kolor brązowy 
worka)
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Jednakże Rada Gminy przychyliła się do mojej propozycji obniżenia 
opłaty do kwoty 10 zł od osoby (odpady segregowane) przy czym gmina 
dołoży do każdego mieszkańca 11,30 zł. Będzie to i tak duży wydatek 
dla gminy.

szanoWni Mieszkańcy 
GMiny bUczek
W grudniu ubiegłego roku odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg wygrała nowa firma 
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa, która złożyła najtańszą ofertę,  
ale okazało się, że oferta ta jest o 250% wyższa od dotychczasowej. Przyjmując tą ofertę opłata  za odpady komunalne musiałaby 
wynosić 21,30 zł od osoby za segregację.

Stosowna uchwała w tym zakresie została podjęta i opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2019 r. pod pozy-
cją 313. Uchwała obowiązuje od 1 lutego 2019 r.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Starosta i wicestarosta Łaski oraz wójt 
gminy Buczek złożyli strażakom życzenia,  
a ks. proboszcz przeczytał fragment ewangelii 
wg św. Łukasza, po którym strażacy połama-

stRażacka WiGilia
W dniu 16 grudnia 2018 roku odbyła się wigilia strażacka dla druhów z gminy Buczek. Uczestniczyli w niej m.in.: starosta łaski Piotr 
Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, komendant powiatowy policji w Łasku insp. Piotr Bielewski, zastępca dowódcy JRG 
PSP w Łasku Waldemar Kędziak, prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa, komendant gminny dh Wiktor Papuga, komendant 
honorowy gminy Buczek dh Jerzy Pniewski, proboszcz parafii Buczek Rafał Mazurczyk, wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski 
wraz z małżonką, radny powiatu łaskiego Grzegorz Dębkowski, radni gminy Buczek, przedstawiciele jednostek OSP gminy Buczek. 
Obecnych na spotkaniu opłatkowym powitał przewodniczący Rady Gminy Buczek dh Andrzej Zieliński.

Wszyscy zebrali się w pięknie udekorowa-
nej sali, której głównym punktem była stajen-
ka oraz zagroda z żywymi owieczkami (chęt-
nie oblegana przez najmłodszych uczestników 
uroczystości).

W jasełkach wystąpili uczniowie klasy 
piątej, którzy wcielili się w role Maryi, Józe-
fa, pasterzy, aniołów, trzech króli oraz człon-
ków współczesnej rodziny. Uroku inscenizacji 
dodały kolędy w wykonaniu chóru szkolnego, 
które napełniły wszystkich świąteczną radością 

jasełka W czestkoWie
Na jasełka w Czestkowie przybyli m.in.: wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski, przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz 
Dębkowski, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Brodni i Czestkowa, 
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Zelowa, uczniowie 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Łasku z opiekunem Eweliną 
Słomczyńską oraz rodzice i dziadkowie uczniów.Gminna Biblioteka Publiczna w Bucz-

ku zaprasza do udziału w kolejnej edycji 
Dyktanda dla Dorosłych. Wszystkie osoby 
powyżej 18 roku życia (z wyjątkiem na-
uczycieli), prosimy o wpisywanie się na 
listę uczestników - do 20 marca. Termin 
tegorocznego dyktanda to 24 marca, nie-
dziela, godz. 15. Kontakt: 43 677-44-43, 
518-270-39.

Na uczestników czekają, jak zawsze, atrak-
cyjne nagrody! 

dyktando 
dla 
doRosłych

oraz sprawiły, że wszyscy poczuli magię zbli-
żających się świąt. Wykonawcy w retrospekcji 
przedstawienia przenieśli widownię z „Betle-
jem do współczesności”. Dodatkową atrakcją 
były układy taneczne w wykonaniu przedszko-
laków z klasy „0” oraz uczniów klasy III i IV.

Po występach pani dyrektor Agnieszka Ba-
dowska, wójt gminy Buczek Bronisław Wę-
glewski oraz wicestarosta łaski Teresa Weso-
łowska złożyli wszystkim serdeczne życzenia 
„Zdrowych i wesołych świąt…”.

li się opłatkiem i złożyli życzenia świąteczne. 
Spotkanie opłatkowe uświetnili muzycznie 
Paulina i Michał Makulscy. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Buczku skła-
da podziękowanie 
paniom z Koła 
Gospodyń Wiej-
skich z Bacho-
rzyna na czele 
z panią prezes Ja-
dwigą Ratajczyk 
za przygotowanie 
i podanie smacz-
nych potraw wi-
gilijnych. Wigilia 
strażacka przebie-
gła w miłej, przy-
jaznej i świątecz-
nej atmosferze.
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WaRto 
poMaGaĆ

Mimo kapryśnej aury frekwencja była bardzo dobra. Przygotowano 
mnóstwo atrakcji, liczne występy artystyczne, muzyczne, taneczne ze-
społów i solistów prowadzonych przez instruktorów z ŁDK i filii w Ko-
lumnie. Dużą popularnością cieszyły się loterie fantowe obsługiwane 
przez harcerzy.

Oczywiście sporym zainteresowaniem cieszyły się też licytacje, któ-
re prowadzili z dużym zaangażowaniem i humorem Magdalena Kelne-
rowska i Grzegorz Rosiak. To niezwykle ważna część finału WOŚP, dzię-
ki której można zebrać sporo pieniędzy dla potrzebujących. W tym roku 
na aukcji pojawiło się wiele atrakcyjnych przedmiotów. Były orkiestro-
we gadżety z logo WOŚP, takie jak torby, koszulki, kalendarze, plakaty, 
saszetki, rękawiczki. Do tego sporo innych oryginalnych przedmiotów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się choćby huśtawka ogrodowa, która 
została wylicytowana za kwotę 550 złotych. Można też było nabyć piłę 
spalinową, która zyskała wartość 500 złotych.

Oprócz rzeczy praktycznych, na licytacji pojawiły się także prace ar-
tystyczne. Wśród nich dwie grafiki wybitnego artysty związanego z Ła-
skim Domem Kultury i prowadzącego przy nim Pracownię Plastyczną 
„Kolec”, Aleksego Nowaka. Prace „Teatr” i „Maska” zostały wylicyto-
wane na kwoty 430 i 310 złotych.

Do wyżej wymienionych przedmiotów dodajmy jeszcze książki, pły-
ty oraz vouchery czy talony do restauracji. A jeżeli ktoś miał ochotę na 
coś słodkiego, to czekały na niego torty. Przekrój przedmiotów i ofert 
do licytowania był naprawdę duży i chyba każdy mógł tam znaleźć coś 
interesującego dla siebie.

Można stwierdzić, że 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w ŁDK zakończył się pełnym sukcesem. Oczywiście nic by się 
nie udało bez pomocy fantastycznej publiczności, która mocno udzielała 
się w tych licytacjach. Bardzo cieszy też to, że przyszło tak wiele rodzin 
z dziećmi, które już od najmłodszych lat uczą się jak pomagać potrzebu-
jącym. Duże podziękowania dla wszystkich wolontariuszy zbierających 
pieniądze oraz wszystkich bezpośrednio oraz pośrednio zaangażowanych 
w 27. Finał. Dotąd zebrano około 54 tysięce złotych, ale dokładna kwota 
nie jest jeszcze znana, co oznacza, że jest to więcej niż w zeszłym roku. 

Michał Jędrasik

2
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Po złożonych życzeniach wszyscy na sto-
jąco, trzymając się za dłonie, zaśpiewali kolędę 
„Bóg się rodzi”, a potem nastąpiło łamanie się 
opłatkiem i składaniem sobie życzeń. Wszyscy 
zasiedli do pięknie przystrojonych świątecz-
nych stołów spożywając wigilijne potrawy.  
Za przybycie i ciepłą atmosferę Zarząd ser-
decznie wszystkim dziękuje.

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca

Niepowtarzalny klimat już od samego 
początku zapewniło trio wokalno-muzyczne 
z Kolumny z mini recitalem specjalnie przy-
gotowanym na tę okazję. Piękne wykonanie 
utworów przez młode i charyzmatyczne woka-
listki sprawiły wszystkim wiele radości i dały 
mnóstwo powodów do wzruszeń. 

Druga część to kolędowanie przy akom-
paniamencie pana Stanisława, organisty z ko-
ścioła parafialnego, który ze śpiewnikiem 
przypomniał najpiękniejsze polskie kolędy, 

Czego nie robimy w sieci, a powinniśmy?  
Niestety, jak wynika z analiz Komisji Eu-

ropejskiej ‒ jesteśmy najmniej ostrożnym naro-
dem w UE, jeśli chodzi o zachowania w inter-
necie. Aż 57 proc. z nas nie instaluje oprogra-
mowania antywirusowego, 72 proc. odwiedza 
strony internetowe mimo braku przekonania 
o ich bezpieczeństwie, 83 proc. Polaków używa 
tego samego hasła do różnych kont, 86 proc. 
nie zmienia regularnie haseł do posiadanych 
kont i 92 proc. nie zmienia ustawień dotyczą-
cych bezpieczeństwa w przeglądarkach inter-
netowych. 

Jeżeli więc chcemy być bezpieczni w sieci, 
to powinniśmy robić to, czego większość Pola-
ków nie robi. 

OTO 10 ZASAD 
CYBERBEZPIECZEńSTWA

1. Instalujmy na swoim komputerze dobry pro-
gram antywirusowy i regularnie go aktualizujmy. 
2. Stosujmy się do ustalonych przez bank za-
sad bezpieczeństwa zamieszczonych na stro-
nie. Jeśli coś odbiega od normy, to przerwijmy 
transakcję i skontaktujmy się z bankiem. Ku-
pujmy tylko w takich sklepach internetowych, 
gdzie jest szyfrowane połączenie – widzimy 

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiarą 
cyberprzestępców. W tegorocznym raporcie „Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia” eksperci Związku Banków Polskich 
zauważają: Codziennie, na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych, a 76 procent stron internetowych ma słabe 
punkty, przez które można było je zaatakować. 

10 zasad cybeRbezpieczeństWa

kłódkę i odpowiedni certyfikat, najlepiej zna-
nych nam już wcześniej. 
3. Dokonujmy płatności tylko z własnego 
komputera lub telefonu. Nie korzystajmy z pu-
blicznej sieci, np. na lotnisku, w kawiarence 
internetowej. Nie wchodźmy na stronę banku 
z linku w wyszukiwarce, lecz wpisujmy adres 
ręcznie. Tak samo postępujmy z numerem kon-
ta odbiorcy naszego przelewu. 
4. Jeśli „bank” pyta Cię o hasła czy też inne 
poufne dane, np. kod PIN do karty płatni-
czej, nie odpowiadaj! Na pewno nie jest to 
bank!
5. Nie oszczędzajmy, instalując na kompu-
terze nielegalne oprogramowanie. Może ono 
zawierać przygotowane przez hakerów wirusy, 
które pomogą im w opanowaniu naszego kom-
putera, wyłudzeniu danych, i w końcu pozwolą 
na okradzenie nas.
6. Nie otwierajmy wiadomości i dołączo-
nych do nich załączników z nieznanych źró-
deł. W załącznikach może być ukryte złośliwe 
oprogramowanie.
7. Nie wchodźmy na podejrzane strony, np. 
strony z treścią pornograficzną. To także źródło 
wirusów. 

8. Skanujmy od czasu do czasu nasz komputer, 
szczególnie przed zalogowaniem się na stronę 
banku. 
9. Regularnie aktualizujmy oprogramowanie 
na komputerze, szczególnie oprogramowanie 
przeglądarek internetowych. Hakerzy szukają 
luk, a producenci cały czas „uszczelniają” wy-
kryte luki w oprogramowaniu. Dzięki aktuali-
zacjom mamy zawsze na komputerze najbar-
dziej odporne na ataki hakerskie oprogramo-
wanie. 
10. Zmieniajmy regularnie hasła do swojego 
komputera, hasła dostępu do konta interneto-
wego. Powinny to być hasła trudne i różne do 
każdej usługi internetowej. 

 Program sektorowy „Bankowcy dla Edu-
kacji” to jeden z największych programów 
edukacji finansowej w Europie. Jest on reali-
zowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Ban-
ków Polskich przez Warszawski Instytut Ban-
kowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, 
studentów i seniorów w zakresie podstaw prak-
tycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, 
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpie-
czeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

spotkanie 
eMeRytóW 
i RencistóW
Zarząd Rejonowego Oddziału PZERiI 
w Łasku zorganizował spotkanie wigi-
lijne dla swoich członków. Spotkanie, 
w którym uczestniczyła m.in. sekretarz 
gminy Łask Beata Mielczarek, otworzyła 
przewodnicząca związku Mirosława 
Klepczyńska, serdecznie witając wszystkich 
obecnych i składając życzenia. Do życzeń 
przyłączyła się również B. Mielczarek.

pięknie i dostojnie 
W teodoRach
Niedzielnym popołudniem 6 stycznia br. w NSP w Teodorach orszak Trzech Króli 
rozpoczął spotkanie świąteczno-noworoczne mieszkańców pięciu sołectw: Teodorów, 
Rokitnicy, Aleksandrówka, Maurycy i Ostrowa. Frekwencja dopisała i blisko 60 osób 
wspólnie radowało się świąteczną atmosferą, śpiewając pastorałki i kolędy. 

a śpiew uczestników był potężny! Wiele cie-
płych słów oraz podziękowania dla obecnych 
wyraził ks. Jacek Grzesiak, proboszcz parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Teodorach, który 
był inspiratorem przedsięwzięcia przy wiel-
kim zaangażowaniu w jego realizację sołty-
sów ościennych sołectw. Wspólnymi siłami 
udało się zrobić coś bardzo pięknego i god-
nego powtórzenia za rok - mówili uczestnicy 
spotkania. 

Sławomir Sobór
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Równie dużo emocji dostarczyło uczestnikom spotkanie z Jac-
kiem Fedorowiczem - legendą polskiego radia i telewizji, satyrykiem, 
rysownikiem. Goście wypełnili salę czytelni po brzegi. Bohater wie-
czoru raczył zgromadzoną publiczność fragmentami swoich felieto-

FedoRoWicz W łaskiej  
bibliotece
W minionym miesiącu, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w łaskiej Bibliotece Publicznej byliśmy świadkami 
wielu ciekawych wydarzeń. Jedno z nich to wernisaż wystawy prac Krystyny Papugi - artystki, która mieszka i tworzy w Zelowie. 
Uprawia różne techniki plastyczne, jednak jej ulubioną jest tkanina artystyczna. Prace pani Krystyny to prawdziwe perełki rękodzieła, 
wielokrotnie nagradzane w konkursach plastycznych. Na wystawie prezentowane były dzieła o różnorodnej tematyce, które wywarły 
ogromne wrażenie na oglądających. 

nów. Nie brakowało też ciekawych anegdot z życia prywatnego oraz 
polityki. Pan Jacek opowiadał m.in. o początkach swojej kariery, ży-
ciu w czasach PRL-u, potyczkach z cenzurą. Mówił o zamiłowaniu 
do sportu, szczególnie biegania, pochwalił się swoimi osiągnięciami 
w biegach maratońskich. Ciekawym akcentem spotkania było wygło-
szenie przez pana Jacka monologu „Kolegi Kierownika” z programu 
„60 minut na godzinę”. Satyryk zaprezentował również swoją nową 
książkę „Chamo Sapiens”, zawierającą felietony wygłaszane na estra-
dach i w studiach telewizyjnych. Spotkanie zakończyły indywidualne 
rozmowy uczestników z gościem, podpisywanie książek oraz wspólne 
fotografie. 

Ciekawym wydarzeniem w bibliotece było też spotkanie z po-
ezją zorganizowane dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  
pt. „Józef Piłsudski w poezji”. Pan Dariusz Staniszewski, pracownik 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, przez pryzmat poezji 
przedstawił życie i czyny Marszałka. Spotkanie uatrakcyjniły utwo-
ry poetyckie opatrzone muzyką w wykonaniu Pawła Ciesielskiego 
(gitara i śpiew).

R. G.

RUszyło szkolenie 
W 32. blt
Tuż po Nowym Roku w Klubie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku odbyła się inauguracja szkolenia w 2019 r. Z tej okazji 
dowódca bazy płk pil. Tomasz Jatczak podsumował miniony 
rok i podziękował kadrze za sumienną służbę, przedstawił też 
założenia planu szkolenia w 2019 roku. 

Podczas spotkania dowódca wyróżnił tytułem: 
-  Pilota Roku 2018 - por. pil. Krzysztofa Woelke 
-   Technika Roku 2018 - st. chor. sztab. Marcina Pietrzaka
-   Podoficera Roku 2018 - st. chor. sztab. Piotra Obarę
-  Szeregowego Roku 2018 -  st. szer. Artura Danielaka.
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W ostatnich latach kaplica została wyre-
montowana, przy okazji usunięto z niej wiele 
starych mebli i obrazów. Znajdujące się na jej 
zewnętrznych ścianach kamienne tablice przy-
pominają ludzi zasłużonych dla Łasku i tra-
giczne wydarzenia w dziejach miasta.

O fundatorze kaplicy nic nie wiemy, za to 
jeden z potomków Salomei z Rybickich Si-
cińskiej – Konrad Julian Rybicki kilkanaście 
lat temu przeprowadził rodzinne dochodzenie 
i przybliżył postać łaskiej samarytanki. Legen-
da mówi, że w czasach wyprawy Napoleona na 
Moskwę w 1812 roku nieznany oficer francu-
ski kwaterujący w Łasku w domu samarytanki 
przekazał jej 4000 złotych na przechowanie. 
Dlaczego właśnie jej? Bo mógł się z nią roz-
mówić po francusku i nabrał do niej zaufania. 
W przypadku, gdyby nie powrócił – zadys-
ponował - łaska samarytanka miała wystawić 
kościółek lub kaplicę, przeznaczając pieniądze 
również – jak pisze ks. Grzegorz Augustynik 
– „i na inne dobre cele”. Ów oficer nie poja-
wił się już w Łasku, więc na niewielkim wów-
czas cmentarzyku stanęła wspomniana muro-
wana kaplica „pokryta blachą z grobami pod 
nią. Odnowiła kaplicę ś. Anny przy kollegja-
cie, a grunta zapisała aktem rejentalnym d.1/13 
października 1835 r. przed rejentem powiatu 
szadkowskiego, W. Kobyłeckim na utrzymanie 
tych kaplic i na nabożeństwa żałobne”.

na tRopach napoleońskiej 
leGendy
Mieszkańcy Łasku znają doskonale niewielką cmentarną kaplicę i związaną z nią opowieść o żołnierzu napoleońskim,  
który miał przekazać Salomei z Rybickich Sicińskiej pieniądze na jej wzniesienie. Murowana budowla ze stropem z desek powstała 
prawdopodobnie w 1827 roku. Przez wiele lat służyła jako miejsce przechowywania zwłok, a w czasie wojny na pewien okres  złożono 
tu szczątki dobrodziejów kolegiaty i kapłanów usunięte przez Niemców z podziemi łaskiej świątyni.

Rybiccy pojawili się w Łasku w połowie 
XVIII wieku. Przybyli tu z wielkopolskiego 
Kępna. Salomea Rybicka była córką Tomasza 
i Justyny z Dębińskich. Urodziła się zapew-
ne w 1764 roku, bo wiadomo że 5 listopada 
ochrzczono ją. Rodzicami chrzestnymi byli:  
ks. Grzegorz Drozdowski i Katarzyna Gul-
czewska, żona Tomasza, sprawującego w Ła-
sku urząd wójta. Rodzice Salomei musieli cie-
szyć się sporym szacunkiem mieście, podobnie 
jak późniejszy jeden z potomków Rybickich – 
Łukasz, „mayster konsztu ślosarskiego”, który 
był ławnikiem m.in. w 1810 roku.

Mając 19 lat Salomea zostaje żoną miesz-
czanina Mateusza Balbierskiego, ale niedługo 
cieszy się szczęściem małżeńskim, bo jej mał-
żonek umiera. W 1801 roku wychodzi ponow-
nie za mąż za sukiennika Mateusza Sicińskie-
go, ale i z tego małżeństwa nie doczekała się 
potomstwa. Czy dlatego poświęca się pracy 
społecznej? – nie wiemy. Wiadomo natomiast, 
że przez lata pomaga ubogim i chorym. Wspie-
rając m.in. Bractwo Miłosierdzia. W szpitalu 
przy kościółku św. Ducha, a raczej schronisku 
dla ludzi schorowanych i bezdomnych, znajdu-
ją opiekę ludzie starsi, a także podrzutki.

W latach dwudziestych XIX stulecia Sa-
lomea zapisuje 8 mórg i 27 prętów ziemi na 
rzecz szpitala funkcjonującego przy kościółku 
św. Ducha. Z dzierżawy tego gruntu do budżetu 

szpitala trafiają każdego roku 63 ruble. W 1827 
roku dzięki jej staraniom powstaje wspomniana 
kaplica św. Franciszka Serafickiego (w 1826 r. 
przypadała 600 rocznica śmierci św. Francisz-
ka z Asyżu, zwanego Franciszkiem Serafickim, 
którego kult był popularny w średniowieczu, 
ale i później). Z kolei w 1835 roku zapisuje 
bractwu i cechowi przy miejscowym kościele 
nieruchomości rolne, łąki i ogrody.

Jak wspominał K. J. Rybicki, te zapisy na 
rzecz bractwa i cechu były swoistym wybie-
giem, bowiem Salomea nie chciała przekazać 
majątku bezpośrednio kolegiacie, obawiając 
się po prostu konfiskaty przez carat. I miała za-
pewne rację, bo zaborcy niejednokrotnie rabo-
wali dobra kościelne. 

I tu dochodzimy do pewnej konkluzji. Dla-
czego Salomea z Rybickich Sicińska nie ujaw-
niła nazwiska owego oficera wojsk napole-
ońskich? Zapewne musiała je znać i po latach 
powinna je upublicznić, choćby dla upamięt-
nienia darczyńcy. A może po prostu wspomnia-
ną kaplicę wybudowała ze swoich środków,  
a że była kobietą skromną i pobożną – nie 
chciała przyznawać się do tego publicznie 
i dlatego stworzyła legendę. Zapewne dziś już 
tego nie wyjaśnimy do końca tym bardziej,  
że legenda napoleońska jest frapująca i od ponad 
dwóch wieków wciąż rozbudza wyobraźnię.

(P)
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Od kwietnia 2018 roku trwa proces prze-
łączania numeru alarmowego 997 do Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego. Numer 997 bę-
dzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce 
odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informa-
cja od razu trafi do operatów numerów alar-
mowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne 
powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właści-
wych służb.

Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alar-
mowego 997 przez operatorów Centrów Po-
wiadamiania Ratunkowego spowoduje odcią-
żenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dys-
pozytorzy z Policji będą otrzymywali z CPR 
tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagro-
żone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeń-
stwo lub porządek publiczny.

Operator numerów alarmowych z CPR 
zbierze wszystkie informacje dotyczące zgło-
szenia alarmowego i przekaże je w postaci 
elektronicznej formatki do dyżurnego Policji, 
który otrzyma ją w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia. Dyżurny na podstawie otrzyma-
nych informacji podejmie decyzję w zakresie 
zadysponowania patrolu.

szybciej, spRaWniej, skUteczniej
Numer alarmowy 997 w woj. łódzkim jest przełączany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Rozmowa odbywać się będzie 
z operatorem numeru 112, a nie dyżurnym policjantem. O tym procesie podczas konferencji prasowej poinformował wicewojewoda 
łódzki Karol Młynarczyk oraz zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi  Włodzimierz Kalinowski wraz z zastępcą 
naczelnika Sztabu KWP w Łodzi podinsp. Piotrem Gogolewskim.

 W związku z tym przełączenie numeru 
alarmowego 997 do CPR pozwoli na wyeli-
minowanie bezpośredniego kierowania do 
służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. 
Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno 
na czas, jak i na skuteczność udzielania po-
mocy osobom, które rzeczywiście jej potrze-
bują.

Z analizy dotychczasowych danych z woj. 
łódzkiego wynika, że rocznie wpływało oko-
ło 500.000 zgłoszeń na numer alarmowy 997.  
Z roku na rok ta liczba malała na rzecz 112.  
Zebrana statystycznie szacunkowa średnia 
wartość połączeń fałszywych na numer 997 
wyniosła na podległym terenie 11%.

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez 
operatorów CPR pozwala na jednoczesne i au-
tomatyczne (za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego) powiadomienie wszystkich 
służb właściwych ze względu na rodzaj zda-
rzenia.

Skróceniu ulega również czas oczekiwania 
na odebranie połączeń. Średni czas mierzony 
od momentu wybrania numeru alarmowego 
112 do odebrania połączenia przez operatora 

numerów alarmowych w CPR wynosi około  
10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowe-
go 997 do CPR, czas oczekiwania na połącze-
nie będzie podobny.

Kolejnym efektem przełączenia nume-
ru alarmowego 997 do Centrów Powiada-
miania Ratunkowego będzie ujednolicenie 
sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na 
numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcoję-
zycznych.

Dostępnych będzie więcej linii, na które 
będzie można się dodzwonić, centrum jest po-
łączone z innymi na terenie kraju, co w razie 
awarii lub przeciążenia powoduje przekierowa-
nie połączenia do innego centrum.

Proces przełączania numeru 997 będzie od-
bywał się sukcesywnie do grudnia br. W kwiet-
niu nastąpiły pierwsze przełączenia numeru 
alarmowego 997 do CPR w województwie 
opolskim i świętokrzyskim.

Obecnie numer alarmowy „997” obsłu-
giwany jest w 22 jednostkach Policji, tj.  
3 komendach miejskich policji oraz 19 ko-
mendach powiatowych województwa łódz-
kiego.

Prezes druh Grzegorz Oleszczak przywitał 
wszystkich przybyłych gości: ks. kapelana po-
wiatowego Jarosława Wojtalę, proboszcza para-
fii NPNMP i św. Michała Archanioła Piotra Pir-
ka, wicestarostę łaskiego Teresę Wesołowską,  
komendanta PSP st. bryg. Piotra Rudeckiego,  
honorowych członków: druha Andrzeja Owczar-
ka, Zbigniewa Witaszczyka i honorowego na-
czelnika druha Sławomira Ziętalę oraz strażaków  

poWRót do tRadycji
Po wieloletniej przerwie, w łaskiej strażnicy odbyło się spotkanie wigilijne druhów 
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej.

W projekcje brali udział gimnazjaliści i uczniowie klas 7-8 szkół 
podstawowych z powiatu (łącznie ponad 60 osób). Uczestniczyli oni 
w zajęciach z fizyki, biologii, chemii, geografii i matematyki. Głównym 
celem zajęć było przybliżenie zagadnień z przedmiotów matematycz-
nych i przyrodniczych w sposób innowacyjny.

Zajęcia odbywały się w soboty w minimum 12-osobowych grupach.
Młodzież zdobyła takie umiejętności jak:

• dokonywanie izolacji DNA i objaśnianie wszystkich jej etapów
• konstruowanie modelu DNA
• określanie roli DNA jako nośnika informacji genetycznej
• obsługa i wykorzystanie kalkulatora graficznego, dzięki któremu zde-
cydowanie szybciej dochodzimy do rozwiązania wielu skomplikowa-
nych problemów matematycznych

liceUM - soboty W laboRatoRiUM
W Łasku zrealizowano projekt „Sobota w laboratorium” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM.

• dostrzeganie praw fizycznych w funkcjonowaniu urządzeń i sprzętu 
codziennego użytku
• obserwowanie i poznanie zjawisk zachodzących we wszechświecie 
• rozpoznawanie procesów rzeźbotwórczych kształtujących powierzch-
nię Ziemi
•  racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi na przykładzie wody
•  samodzielne badanie przewodnictwa wodnych roztworów takich jak: ocet, sól, 
kwas cytrynowy oraz ustalanie odczynów roztworów za pomocą indykatorów.

Zajęcia te zachęciły uczniów do dogłębnego poznawania zagadnień 
matematyczno – przyrodniczych. Zastosowane aktywizujące metody 
zajęć podwyższyły ich atrakcyjność i efektywność. Nauczyciele rozma-
wiali z uczniami na temat ich zainteresowań, co umożliwi wdrożenie do 
praktyki szkolnej nowych rozwiązań dydaktycznych.

z jednostki OSP w Łasku, harcmistrza druha  
Edwarda Józefiaka wraz z harcerzami hufca ZHP 
w Łasku, którzy wnieśli do sali betlejemskie 
światełko pokoju. 

Prezes przekazał życzenia od burmistrza 
Łasku Gabriela Szkudlarka. Po wspólnej modli-
twie i złożeniu życzeń wszyscy usiedli do wspól-
nego stołu wigilijnego. Całe spotkanie odbyło  
się w serdecznej koleżeńskiej atmosferze.
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POMOC Z „BANKU 
ŻYWNOŚCI” 
W 2018 r. gmina 

Sędziejowice po raz 
kolejny uczestniczy-

ła w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ra-
mach Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (FEAD). Dodatkowo 
wobec osób objętych programem realizowa-
ne są różne działania towarzyszące, mające na 
celu m.in. integrację społeczną. W minionym 
roku były to warsztaty kulinarne, a także porady 
w zakresie edukacji ekonomicznej prowadzone 
w ramach pracy socjalnej przez pracowników 
socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Warsztaty kulinarne prowadzone były 
przez dietetyczki Banku Żywności w Łodzi.

Łącznie przekazano ponad 22.529 kg arty-
kułów spożywczych (wzrost o ponad 1200 kg 
w porównaniu z rokiem ubiegłym) dla 174 

poMaGaliśMy potRzebUjącyM
rodzin. Artykuły spożywcze zostały pozy-
skane z Fundacji „Bank Żywności” w Łodzi. 
Sprawne funkcjonowanie systemu dystry-
bucji żywności dla najuboższych jest moż-
liwe dzięki dużemu zaangażowaniu człon-
ków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Gminy Sędziejowice, współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Sędziejowicach 
(udostępnienie pomieszczeń) oraz ogromnej 
pracy załogi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sędziejowicach. Szczególnie 
serdecznie dziękujemy firmie AGROMEX 
oraz jej pracownikom za transport żywności.  
We wrześniu 2018 r. została podpisana kolej-
na umowa na 2019 r. 

GOPS pamięta także o osobach samotnych, 
starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych 
i chorych wymagających opieki. Podopiecz-
ni tej placówki zapraszani byli na spotkania 
świąteczne organizowane w Środowiskowym 
Domu Samopomocy, gdzie mogli wspólnie 

miło spędzić czas, zjeść wspólny posiłek, a tak-
że byli obdarowani słodyczami i owocami. 

ŚWIąTECZNA PACZKA 
W GRUDNIU 2018 R. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gmi-
ny Sędziejowice w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Podziel się posiłkiem” - zorganizowało 
zbiórkę żywności w sklepach „TOM-KOR” 
Sędziejowice i „DELIKATESY CENTRUM” 
w Sędziejowicach. Podczas zbiórek pracowali 
wolontariusze spośród uczniów sędziejowic-
kich szkół oraz członkowie Towarzystwa pod 
czujnym okiem prezes Sylwii Rozwód. Łącz-
nie zebrano blisko 207 kg żywności. Z zebra-
nych artykułów spożywczych wykonano oka-
załe paczki, którymi obdarowano 23 rodziny 
mające pod opieką dzieci niepełnosprawne 
wymagające szczególnej troski. Serdecznie 
dziękujemy darczyńcom i wszystkim osobom, 
które pomogły w realizacji akcji pomocowej. 

Aleksandra Andrysiak 

Kierownik ŚDS Agnieszka Papuga przy-
witała gości, składając zebranym świąteczne 
życzenia. Ciepłe słowa do wszystkich uczest-
ników spotkania skierował także wójt gminy, 
przewodniczący RG oraz kierownik PCPR. 

W świąteczny nastrój wprowadziła 
wszystkich grupa artystyczna przygotowa-
nym specjalnie na ten dzień przedstawieniem  
pt. „Narodził się po to by nas zbawić”, „Tań-
cem Śnieżynek” oraz zaśpiewaną solo kolędą 
„W żłobie leży”. Po poświęceniu przez księ-
dza opłatków i potraw wszyscy złożyli sobie 
świąteczne życzenia i zasiedli do wigilijnego 
stołu. Nie zabrakło również Mikołaja z pre-
zentami oraz wspólnego śpiewania kolęd. 

Tuż przed uroczystą wigilią nastąpiło ofi-
cjalne przekazanie i poświęcenie nowego au-
tobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 
zakupionego przez gminę Sędziejowice (na 
zdjęciu obok). Samochód marki Ford Trans-
it kosztował 196,7 tys. zł, w tym 100 tys. zł 
pochodziło ze środków PFRON przyznanych 
za pośrednictwem PCPR, 80 tys. zł to dota-
cja wojewody łódzkiego. Gmina zaangażowa-
ła ok. 12,7 tys. zł środków własnych. Nowy 
18-osobowy autobus przystosowany także do 
przewozu dwóch osób na wózkach inwalidz-
kich znacząco poprawi komfort jazdy, zastę-
pując sześcioletni 9-osobowy Opel-Vivaro, 
który był za mały, aby zapewnić rytmiczną 
obsługę i na czas dowieźć wszystkich uczest-
ników ŚDS.

(AP)

pRzy WspólnyM stole W śds
Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia uczestnicy ŚDS zasiedli do wspólnego stołu, razem z ks. kan. 
Dariuszem Chlebowskim - proboszczem parafii Sędziejowice, kierownikiem PCPR w Łasku Aleksandrą Gabryjączyk, wójtem gminy 
Sędziejowice Dariuszem Cieślakiem, przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bartczakiem, skarbnikiem gminy Grzegorzem 
Dębkowskim, a także kierownicy jednostek gminnych, rodzice i przyjaciele domu. W spotkaniu wzięły udział również osoby samotne, 
które przybyły do ŚDS na zaproszenie GOPS. 
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Wyjątkową oprawę wydarzenia zapewniła Grupa Motocyklowa Forever Young, która przygotowała specjalny „powóz” dla królów, a także obsadę 
motocyklową. Na zakończenie królowie wyłonili spośród mieszkańców trzech najpiękniej ubranych „królów”. 

śWięto tRzech kRóli
Po raz trzeci proboszcz parafii św. Marii Magdaleny Pokutnicy i św. Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach ks. kan. Dariusz 
Chlebowski zorganizował tradycyjny orszak. Barwny korowód wyruszył spod Urzędu Gminy w Sędziejowicach i przemaszerował 
ulicami Sędziejowic do kościoła parafialnego. W rolę królów wcielili się: wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, radny Rady Gminy 
Sędziejowice Witold Kruk oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach Grzegorz Brożyński.

III Mecz Noworoczny w Lichawie rozpo-
częto wspólnym odśpiewaniem kolędy przez 
wszystkich zawodników, a pierwszego „kop-
nięcia” dokonał ks. kan. Dariusz Chlebowski.  
W meczu udział wzięło 22 zawodników. Dru-
żyny były wybrane losowo, nie liczyła się więc 
rywalizacja czy wynik, a dobra zabawa i inte-
gracja. Całość zwieńczyło ognisko integracyjne.

iii Mecz noWoRoczny W lichaWie
5 stycznia 2019 r. na malowniczo położonym boisku w Lichawie po raz trzeci rozegrany został mecz noworoczny. 
W wydarzeniu wzięli udział nie tylko miłośnicy piłki nożnej, ale też wielu mieszkańców gminy. W tym roku oprócz 
mieszkańców w noworocznej zabawie uczestniczyli również samorządowcy. 

Wydarzenie patronatem objął wójt gmi-
ny Sędziejowice Dariusz Cieślak. - Cieszę 
się, że ta inicjatywa jest kontynuowana. 
To najlepszy dowód na to, że na fajne rze-
czy nie zawsze trzeba wydawać ogromne 
pieniądze. Bardzo często wystarczą chęci 
i dobry pomysł - podsumował gospodarz 
gminy. 

Dzięki wsparciu gminy Sędziejowice 
wszyscy uczestnicy meczu otrzymali pamiąt-
kowe koszulki. Sponsorem artykułów spożyw-
czych była firma Reno-Kell prowadzona przez 
Kamila Miśkiewicza. Oprócz radnego Mate-
usza Tarki, w meczu udział wzięli również wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy Sędziejowice 
Marcin Rzepa oraz radny Jarosław Owczarz. 
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W tym roku gminne spotkanie opłatkowe odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie. Na zaproszenie wójta gminy Widawa 
i przewodniczącego Rady Gminy Widawa na uroczystość przybyli wice-
marszałek województwa łódzkiego Andrzej Górczyński, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Krzysztof Ciebiada, starosta 
powiatu łaskiego Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, prezes 
LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna Doliwa, radni powiatowi i gminni, soł-
tysi, strażacy, przedstawiciele organizacji i środowisk społecznych dzia-
łających w gminie, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy Urzędu 
Gminy, lekarze, dyrektorzy szkół i wiele innych ważnych osób, których 
nie sposób tutaj wymienić. W świąteczny nastrój wprowadzili uczestni-
ków uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociwiu, którzy pod okiem pani 
Magdaleny Szydłowskiej wyśpiewali znane polskie kolędy. Przybyłych 
gości powitał wójt Michał Włodarczyk wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Sławomirem Stępnikiem. Głos zabrali również: wicemarszałek 
województwa A. Górczyński i starosta łaski Piotr Wołosz. Samorządow-
cy złożyli wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i krót-
ko podsumowali mijający rok. Następnie proboszcz widawskiej parafii 
ks. Jarosław Leśniak skierował do zgromadzonych słowo duszpasterskie, 
poświęcił opłatek i zachęcił obecnych do połamania się nim. Po wzajem-
nych życzeniach goście częstowali się potrawami wigilijnymi przygoto-
wanymi w tym roku wyjątkowo w formie bufetu szwedzkiego.

19 grudnia 2018 r. odbyła się uroczysta wigilia w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. W uroczystości udział 
wzięli: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, sekretarz gminy Agniesz-
ka Galuś, skarbnik gminy Ewa Wartałowicz, przewodniczący Rady Gminy 
Widawa Sławomir Stępnik, kierownik GOPS Agnieszka Leopolska wraz 
z pracownicami, księża ks. proboszcz Jarosław Leśniak i ks. wikary Kamil 
Kacprzykowski oraz pracownicy i uczestnicy ośrodka. 

Wigilię rozpoczęła kierownik Małgorzata Kaźmierczak, która przy-
witała zgromadzonych gości i złożyła świąteczne życzenia. Następnie 
głos zabrali: wójt gminy Widawa, przewodniczący Rady Gminy i ksiądz 

W atMosFeRze 
najpiękniejszych śWiąt
W okresie przedświątecznym w gminie Widawa odbyło się wiele spotkań wigilijnych. Mieszkańcy sołectw 
spotykali się w świetlicach wiejskich, gdzie składali sobie życzenia i kolędowali przy własnoręcznie 
przygotowanych przez siebie potrawach. W szkołach dzieci i nauczyciele przygotowali jasełka, na które 
zaprosili włodarzy gminy i księży.

proboszcz. Grupa teatralna „Dąb” uświetniła spotkanie występem słow-
no-muzycznym pt. „Boże Narodzenie – noc światłości”. Po poświęce-
niu przez księdza opłatków wszyscy złożyli sobie serdeczne życzenia 
i zasiedli do suto zastawionych stołów z tradycyjnymi potrawami wigi-
lijnymi, przygotowanymi przy współpracy uczestników oraz przepięk-
nymi dekoracjami świątecznymi wykonanymi w pracowni plastycznej.  
Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd oraz podarunków.

Choinka, pięknie przystrojone stoły, kolędy, życzenia - to wszystko 
sprawiło, że na kilka dni przed Bożym Narodzeniem można było po-
czuć radość, życzliwość, spokój oraz atmosferę tych najpiękniejszych 
polskich świąt.

Katarzyna Kałuża

Zespół „Szlachetnej Paczki” składa podzię-
kowanie wójtowi gminy Widawa Michałowi 
Włodarczykowi i koordynatorowi regionalne-
mu akcji Róży Prukop za obecność i wsparcie 
podczas XVIII finału. Dziękujemy za pomoc 
i współpracę dyrektorowi GOK Kamilowi Ku-
dzinowi i pracownikom, kierownikowi GOPS 
Agnieszce Leopolskiej i pracownikom, dyrek-
torowi Gminnej Biblioteki Publicznej Anecie 
Krawczyk i pracownikom oraz niezawodnym 
strażakom z OSP Widawa.

Zespół Szlachetnej Paczki
Rejonu Gminy Widawa

Finał szlachetnej paczki
Wzorem lat ubiegłych w gminie Widawa realizowany był Ogólnopolski projekt społeczny „Szlachetna Paczka”, organizowany 
przez Stowarzyszenie Wiosna. W powiecie łaskim byliśmy jedynym zespołem tej szlachetnej akcji. Przeprowadzeniem XVIII finału 
Szlachetnej Paczki zajmowało się 7 wolontariuszy (Joanna Cichecka, Urszula Rzepecka, Magdalena Piątek, Monika Krawczyk, 
Sylwia Gac, Ewa Pelizg), na czele z liderem i zarazem wolontariuszem Wiesławą Brocką. Ósmego oraz dziewiątego grudnia 2018 r. 
w Weekend Cudów pomoc trafiła do 17 rodzin. Konkretny człowiek pomagał konkretnemu człowiekowi pozostającemu w trudnej 
sytuacji życiowej.
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Po uroczystej mszy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpięk-
niejszą koronę. Pierwsze miejsce zajął Filip Soroczyński, drugie – Filip 
Rakowski, a trzecie Zuzanna Biniek. Wójt gminy Widawa Michał Wło-
darczyk oraz proboszcz parafii Widawa ks. Jarosław Leśniak wręczy-
li zwycięzcom oraz wszystkim dzieciom w koronach słodkie upominki  
i dyplomy.

Następnym punktem obchodów tego radosnego święta był V Widaw-
ski Przegląd Kolęd „Widawskie Kolędowanie”. W przeglądzie udział 
wzięły dzieci i młodzież ze szkół z gminy Widawa, podopieczni Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Widawie, pobierający lekcje śpiewu u pani 
Blandyny Ciszewskiej, dzieci z zespołu „Wesołe Nutki” prowadzonego 
przez panie: Urszulę Skrzypek i Elżbietę Herman. Rozśpiewaną grupę 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociwiu przygotowała pani Magda-
lena Szydłowska. Na uwagę zasłużył występ rodzinny państwa Rusinia-
ków, którzy przygotowali kolędę „Lulajże Jezuniu” w wersji dla niesły-
szących. Wykonawcy zaprezentowali wiele kolęd i pastorałek znanych 
i mniej znanych, a licznie zgromadzona publiczność każdy z występów 
nagradzała gromkimi brawami. Na koniec wójt M. Włodarczyk i ksiądz 
J. Leśniak nagrodzili wszystkich wykonawców słodyczami i dyplomami. 
Obchody Święta Trzech Króli zostały wsparte środkami pozyskanymi  
z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Katarzyna Kałuża

W kRóleWskiM oRszakU
W niedzielę, 6 stycznia br., po raz pierwszy w Widawie wyruszył orszak Trzech Króli. O godzinie 11.45 przed kościołem św. Marcina 
zgromadzili się wierni, szczególnie rodziny z dziećmi w koronach na głowie, chcący nie tylko pokłonić się Dzieciątku, ale również 
zawalczyć o zwycięstwo w Konkursie na Najpiękniejszą Koronę, ogłoszonym przez wójta gminy Widawa, przewodniczącego Rady 
Gminy Widawa, Gminny Ośrodek Kultury w Widawie oraz proboszcza parafii Widawa. Orszak przeszedł ulicami wokół parku, 
kierując się do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, gdzie została odprawiona msza święta.

Organizatorami akcji byli: sołtys Widawy 
Ireneusz Płóciennik wraz z radą sołecką, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Ku-
dzin i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
Aneta Krawczyk. Spotkanie poprowadziły Jo-
anna Kubiak-Włodarczyk i Katarzyna Nawrot-
-Raszewska. „Narodowe Czytanie” zainaugu-
rowało uroczyste odśpiewanie hymnu. Następ-
nie wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk 
odczytał list Prezydenta RP.

poWRót do ,,pRzedWiośnia” 
Gmina Widawa tradycyjnie wzięła udział w akcji „Narodowego Czytania”, której patronuje prezydent RP.

We wspólnym czytaniu ,,Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego wzięli udział: nauczy-
ciele, uczniowie Zespołu Szkół w Widawie, 
samorządowcy, harcerze 64. Widawskiej Wie-
lopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Car-
pe Diem”, widawscy przedsiębiorcy, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Integracyjnego 
– ZDROWID, księża, grupa gimnastyczna, 
Rada Rodziców ZS w Widawie, bibliotekarze, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
dawie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Widawie, Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrowie Widawskiej, Stowarzysze-
nie IKAR, Stowarzyszenie Rodzin i Przyja-
ciół Osób z Niepełnosprawnością NADZIEJA  
z siedzibą w Łasku, mieszkańcy z gminy, Sa-
modzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej, 
Grupa Teatralna ,,Tacy Sami”.

Oprócz wspólnego czytania spotkanie swo-
imi występami uświetnili zdolni młodzi muzy-
cy Natalia Lisiecka, Michalina Cynarska, Mar-

tin Cynarski, ksiądz Kamil Kacprzykowski. 
Zespół śpiewaczy WIDAWIANIE śpiewał pie-
śni patriotyczne inspirowane powieścią. 

Uczestnicy oglądali fragmenty ekranizacji 
powieści „Przedwiośnie” oraz wzięli udział  
w konkursie, wygrywając nagrody.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem po-
dziękowań za udział w tegorocznym Narodo-
wym Czytaniu oraz słodkim poczęstunkiem.

Aneta Krawczyk
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LIST OD RAFAŁA ORLEWSKIEGO

„Jak mi przypomniano, w lutym 2019 r. 
przypadnie 70-lecie powstania parafii w Ko-
lumnie – pisze R. Orlewski. -. Ponieważ tam 
osiadła, po powrocie z przymusowej tułaczki, 
jaką nam zafundowali okupanci, moja rodzi-
na, więc od połowy listopada 1945 r. byłem 
mieszkańcem Kolumny. Tam dorastałem, krót-
ko chodziłem do szkoły (konkretnie stałem się 
tam uczniem 1 grudnia 1945, od razu kl. III – 
bo do takiej zdałem jeszcze we Francji). Ale 
i tak byłem opóźniony w edukacji o 2 lata – za 
Niemców także szkoła podstawowa w Przato-
wie, gdzie jakiś czas mieszkaliśmy blisko niej, 
była nur fur Deutsche.

No więc, w Kolumnie zdałem do kl. IV, 
ale byłem jej uczniem bodaj 2 tygodnie. Mą-
dre panie nauczycielki, wdowy po mężach za-
mordowanych w kacetach, zrobiły mi egzamin 
i awansowały do kl. V, czyli ostatniej, bo to 
była 5-klasówka. Tak odzyskałem stracony rok 
nauki, ale dalsza oznaczała codzienne dojeż-
dżanie najpierw do Pabianic, potem Zduńskiej 
Woli. Zaś po tamtejszym LP zacząłem pracę 
nauczyciela w Kolumnie”.

To niejako tło do wspomnień poety 
o pierwszej w dziejach parafii w Kolumnie. 

paMięci kapłana z kolUMny
Do redakcji nadszedł niedawno list od mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego niegdyś związanego z ziemią łaską, znanego poety 
i pisarza Rafała Orlewskiego. Mieszkał on niegdyś w Kolumnie, tak też działał aktywnie w środowisku szkolnym i harcerskim. 
Kolumna pozostała w jego sercu do dziś, co znalazło wyraz w wielu drukowanych wspomnieniach R. Orlewskiego.

„Mimo że dojeżdża-
łem do pabianickiej 
podstawówki nr 9, 
w tejże parafii wy-
różniono nas kilku 
chłopców, tj. zosta-
liśmy ministrantami. 
Trzeba było m.in. 
uczyć się łaciny. Spo-
ro jest wspomnień 
z tego czasu. Ale 
najbardziej utkwiła 
mi w pamięci postać 
pierwszego probosz-
cza par. Kolumna,  
ks. Józefa Zimonia.

Bodaj w 2014 
przysłał mi Pan kilka egz. Gazety Rzgowskiej 
(nr 11) – w tym egzemplarzu było rodzinne 
zdjęcie ks. Zimonia, jeszcze przedwojenne. Po-
znałem go od razu na tym zdjęciu. Potem na-
pisałem wiersz z cyklu LEGION SERDECZ-
NY, ale w tomiku pod tym samym tytułem go 
nie ma, gdyż był już drukowany w innym pt. 
KWIATY I ZNICZE. A teraz, jako że zbliża się 
jubileusz parafii, napisałem gawędę elegijną, 

która opowiada i jest 
poświęcona pamię-
ci tego niezwykłego 
człowieka”.

Orlewski, jak się 
okazuje, był nie tylko 
ministrantem, ale też 
śpiewał w tzw. chó-
rze młodszym. I cały 
czas był pod wielkim 
wrażeniem ks. J. Zi-
monia, który po woj-
nie trafił do Kolumny 
ze względów zdro-
wotnych, wszak miał 
za sobą okropności 
wojny. Las, sosno-
we powietrze i cisza 
miały przywrócić mu 
zdrowie. „Ale trafił 
na trudny, dziewiczy 
grunt – jak wspomina 
Orlewski. - Zaczynał 
coś, czego tam nigdy 
nie było. A szedł już 
stalinizm, więc gdy 
został tam pasterzem 
dusz, miał nie tyl-
ko organizować ży-
cie parafii (Kolumny 
i pobliskich wsi) od 
zera, ale też nie bra-
kło różnych szykan, 
donosów do „góry” 

itd. O ile wiem, wybronił się z tego przez od-
wołanie do J. Cyrankiewicza. Zapewne telefon 
z centrali zamknął ciągoty miejscowych kacy-
ków do insynuacji”.

Wspomniany Józef Cyrankiewicz to po 
wojnie znany polityk, m.in. premier. W latach 
okupacji hitlerowskiej był więźniem w Au-
schwitz, działał w tamtejszym ruchu oporu i po 
wojnie znany był z tego, że pomagał w różny 
sposób byłym kacetowcom. Jak się bowiem 
okazało, wielu b. więźniów nie potrafiło się od-
naleźć w nowej rzeczywistości… 

Poeta, który tak ciepło wspomina kapłana 
z Kolumny, nadesłał obszerną gawędę elegijną 
o J. Zimoniu, której fragmenty niżej drukujemy:

Zawsze surowe miał oblicze, 
lecz serce ze szczerego złota
biło dobrocią, nigdy biczem, 
otwarte – jak Edenu wrota.

Tysiące księży, z nas – milionów
na śmierć wtrącono do obozów,
cierniową były im koroną,
cierpieniem, beznadziejną grozą.

Przeżył, powrócił z jednym płucem, 
kapłańską miał posługę w Rzgowie, 
lecz nie ma życia bez zakłóceń – 
być pożytecznym to mieć zdrowie!
(…)
Mieszkałem wówczas już w Piotrkowie, 
gdy przeglądając jedną z gazet
poczułem łzę i zamęt w głowie:
był w niej nekrolog. Czarny frazes…

Umarł ksiądz Józef Zimoń. Wrócił 
w rodzinne strony – w rzgowski cmentarz…
Bolesny smutek, serca kłucie.
Ludu parafii, czy pamiętasz?

2018
(PO)

Na zdjęciu wyżej: ksiądz J. Zimoń z rodziną
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Autor nie ograniczył się do opisania dziejów sędziejowickiej OSP, 
wiele uwagi poświęcił też samej miejscowości, która ma bogatą i frapu-
jącą historię. W prawie 150-stronicowym albumie znalazły się również 
opisy zabytków. Mocną stroną wydawnictwa jest bogaty zestaw ikono-
grafii, także tej niezwykle rzadkiej, jak choćby dotyczącej wizyty w Sę-
dziejowicach w 1928 roku prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Liczne 

W hołdzie stRażakoM 
z sędziejoWic
To kolejna publikacja z serii poświęconej Ochotniczym Strażom Pożarnym ziemi łaskiej. Marek Okupiński, przed laty zastępca 
komendanta powiatowego PSP, a dziś emeryt, któremu nie w głowie przesiadywanie godzinami przed telewizorem, wydał drukiem 
obszerną książkę pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach. Zarys monograficzno-fotograficzny 1918-2018”, opartą na 
różnorodnych materiałach źródłowych. Publikacja znakomicie wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

dokumenty, zdjęcia i artykuły prasowe stanowią cenne uzupełnienie bo-
gatej historii OSP.

Na szczególną uwagę zasługują początki sędziejowickiej OSP. O po-
trzebie jej powstania mówiono już u progu I wojny światowej, ale swo-
istym katalizatorem stała się dopiero działalność na tym terenie Polskiej 
Organizacji Wojskowej, która zalecała tworzenie OSP. Powód był prosty 
i praktyczny - członkowie straży mogli ćwiczyć musztrę i przygotowy-
wać się jednocześnie do walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
20 stycznia 1917 roku wójt Aleksander Jabłoński powrócił do tematu 
dotyczącego straży, ale ze względu na trudne czasy i brak funduszy spra-
wę odłożono na później. Jeszcze tego samego roku, w lipcu, powróco-
no do tej sprawy i ruszyła zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu strażac-
kiego. Ostatecznie w grudniu 1917 troku powołano zarząd z prezesem  
ks. Leonem Ościkiem na czele.

Dziś OSP w gminie to nie tylko gaszenie pożarów i uczestniczenie 
w akcjach ratowniczych, strażacy biorą aktywny udział w życiu społecz-
nym i kulturalnym. Jednym z dobrych przykładów jest tutejsza Orkiestra 
Dęta, która uatrakcyjnia wiele ważnych wydarzeń lokalnych, ale i w po-
wiecie. Wspomniany album stanowi także hołd kilku pokoleniom dru-
hów z OSP.

Album wydrukowano w zasłużonej łaskiej oficynie Ewy i Jarosła-
wa Bussów. Wydawnictwo to od lat specjalizuje się w opracowaniach 
regionalnych wykonywanych starannie i ze smakiem, wzbogacając tym 
samym księgozbiór z regionaliami.

(PO)

Na sztandaR dla Gs
To zdjęcie wykonane zo-
stało w 1981 roku pod-
czas zjazdu delegatów 
Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” 
w Łasku. Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Jan 
Czajkowski przekazał 
nowy sztandar. Było uro-
czyście, jak to podczas 
tego typu uroczystości. 
Nikt zapewne nie prze-
widywał, że już niedługo 
nadejdą trudne czasy dla 
spółdzielni, której przy-
szło zmierzyć się z ka-
pitalizmem i wolnym 
rynkiem. Z tej bolesnej 
konfrontacji GS nie wy-
szła całkowicie obronną 
ręką…

(Saw.)
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pRzed stU laty (2) 
Augustynik ubolewa nie tylko z tego powodu. Boli go to, że panu-

jący w mieście Niemcy podczas I wojny światowej nie dbają o Łask. 
Dowódca niewielkiego oddziału stacjonującego w mieście Strachwitz, 
pieczętujący się nawet polskim herbem, jest jednak zapalonym Niemcem 
i hakatystą, który mawia: „gdybym wiedział, że we mnie jest taka żyłka 
polska, kazałbym ją wypruć”. 

Niemcy wprowadzili swoje porządki, ulicom nadali niemieckie 
nazwy. Najgorsze było jednak to, że prowadzili rabunkową gospodar-
kę, wywożąc do Niemiec drewno z lasów, deski, zboże, bydło i trzodę.  
To wówczas wywieziono do Niemiec organowe metalowe piszczałki,  
3 dzwony kościelne, które wcześniej rozbili. Najstarszy pochodził z 1853 r. 
i był odlany ze starszego. Drugi dzwon nazywał się „Kazimierz”, zaś 
trzeci, najmniejszy - „Wincenty”.

Niemcy narobili wiele szkód w mieście. Jak wspomina ks. G. Augu-
stynik, plebanię zamienili na szpital dla wojska, w którym wszędzie była 
krew i bałagan. Z kolei po bitwie pod Pabianicami kościół parafialny na 
18 dni zamieniony został na areszt dla rosyjskich jeńców. 

Po klęsce Niemców w I wojnie światowej Strachwitz ze swoimi żoł-
nierzami uciekł z Łasku, udało mu się nawet oszukać sieradzan, którzy 
go zatrzymali po drodze, wziął zakładników i w ten sposób ocalił życie. 
W Łasku nikt go nie żałował.

W latach wojny burmistrzem w Łasku był inny Niemiec – Rhode, 
„dość względny” dla Polaków, który nawet dla porozumiewania się 
z mieszkańcami uczył się języka polskiego, sprzyjał też inicjatywom 
komunalnym. Nie sprzeciwiał się nadaniu jednej z ulic imienia Tade-
usza Kościuszki, a placowi – imienia Generała Henryka Dąbrowskiego,  
ale było to z pewnością wyrazem jego wyrachowania. Wiadomo było 
bowiem, że zbliża się klęska Niemiec i zanosi się na odrodzenie Polski, 
a Rhode chciał być nadal burmistrzem. Jednak w pewnym momencie 
zdał sobie sprawę, że Polacy nie zechcą go dłużej tolerować, więc prze-
kazał wszystkie magistrackie papiery i wyjechał do swojej ojczyzny.

Nastały wreszcie rządy polskie, ojczyzna powróciła na mapę Euro-
py, co mieszkańcy Łasku powitali z entuzjazmem. W sali teatralnej So-
snowskiego „uchwalili depeszę do Regencji w Warszawie, oświadczając 
jej lojalność, za co otrzymaliśmy podziękowanie”. Za odzyskanie nie-
podległości składano podziękowania w łaskiej świątyni, podczas procesji  
dr Jerzy Gliński  wygłosił patriotyczną mowę. Rodzina Sosnowskich, 

a także wspomniany dr Gliński – to kolejni patrioci, którzy w tych trud-
nych czasach zdali swój patriotyczny egzamin. Wspominam o tym z pełną 
odpowiedzialnością, bo i potem, w latach II wojny światowej, Sosnowscy 
wciąż pamiętali o swojej ojczyźnie, jak zresztą i Szweycerowie…

Nowe władze lokalne kształtowały się w pewnym bałaganie, jakby 
w lustrzanym odbiciu przemian zachodzących w kraju, wszak z trzech 
zaborów, trzech różnych systemów politycznych, prawnych i gospodar-
czych miała się tworzyć nowa jedna Polska. Nie było to łatwe ani na 
szczeblu centralnym, ani w takich miastach jak Łask. Ostatecznie pierw-
szym starostą został Słupczyński, a jego pomocnikiem - Podciechowski. 
Starosta otrzymał od Janusza Szweycera odległy od centrum miasta plac 
na budowę siedziby swojego urzędu, zdołał nawet zgromadzić sporo ma-
teriałów budowlanych, ale z tych ambitnych zamiarów nic nie wyszło.

Łask był wynędzniały, zniszczony wojną, zaborami. Większość 
z 400 domów była w złym stanie, bo nie remontowano je od lat. No-
wych domów w tym okresie nie przybywało, więc brakowało i miesz-
kań. Wiele rodzin żyło „w norach brudnych, ciemnych i niezdrowych”. 
A że w mieście pojawiało się sporo przyjezdnych, był dla nich w rynku 
dawny hotel „Wiktorja” przemianowany na „Polski”, sporo legalnych 
i nielegalnych restauracji i szynków, a także… kręgielnia w domu Józefa 
Sosnowskiego. 

Przed stu laty Łask zaczynał się podnosić z kolan. Pojawili się już 
ludzie dostrzegający potencjał w mieście nad Grabią, widzący szansę 
w rozwoju przemysłu, chcący unowocześnienia infrastruktury komunal-
nej. To był dopiero początek wielkiej drogi, która zaczynała się wraz 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Stanisław Barcz

Jeszcze dwa zdjęcia z serii fotografii ukazujących rekwizycję 
i niszczenie kościelnych dzwonów w Łasku. 

O dziwo, dla niektórych mieszkańców była to swoista atrakcja, 
dlatego chętnie pozowali do zdjęć…
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Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie po-
datkowe, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzy-
mają w decyzji wymiarowej. Natomiast podatnicy określający wysokość 
podatku – osoby prawne, zostaną zawiadomieni o indywidualnym nume-
rze konta odrębnym pismem.

Pozostałe należności, m.in. opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, 
opłata z tytułu posiadania psa, opłata targowa i inne opłaty należy wpła-
cać na dotychczasowy rachunek bankowy gminy Łask:
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365

Wpłaty podatku mogą Państwo dokonać przelewem w dowolnym 
banku, placówce finansowej, a bez opłat manipulacyjnych - w Banku  
PEKAO S. A. O/Łask oraz w Urzędzie Miejskim w Łasku kartą płatniczą.

indyWidUalne nUMeRy kont 
bankoWych od 2019 RokU

Od 2019 roku nie będzie możliwości wpłat podatków u inkasentów 
- sołtysów.

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych nr kont banko-
wych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku lub pod numerem 
telefonu:

Podatek od:
- nieruchomości, rolny i leśny - osoby fizyczne - tel. 43 676-83-17, 
43 676-83-62 (I piętro, pok. 17)
- nieruchomości, rolny i leśny - osoby prawne - tel. 43 676-83-23 
(I piętro, pok. 23)
- środków transportowych - tel. 43 676-83-21 (I piętro, pok. 21).

Burmistrz Łasku zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych dla każdego podatnika został utworzony indywidualny numer konta 
bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

zWRot podatkU akcyzoWeGo
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2018 r. poz. 2247) oraz rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

Oto główne zmiany:
• zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 do 100 

litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych;
• wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednost-

ki przeliczeniowej (DJP) bydła w ilości 30 litrów, w przypadku prowa-
dzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła;

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego usta-
la się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr ole-
ju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będą-
cych w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej 
w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego da-
nego roku. 

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr ole-
ju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot 
podatku.

 Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 
o której mowa w ustawie, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem 
wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jed-
nostki przeliczeniowe określone w powyższej tabeli i liczby 12.

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:
1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napę-

dowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskaza-

niem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, 
klasy działalności-klasa PKD

3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje 
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiada-
niu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego pro-
ducenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględ-
nieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła  
na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do usta-
wy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 
oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 
546 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez 
producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Powyższy 
dokument wydawany będzie na wniosek producenta rolnego, poniżej  
załącznik.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:
• Od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
• Od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku, I piętro,  

pok. 21.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1-30 kwietnia 2019 r.
• 1-31 października 2019 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz na 
stronie internetowej www.lask.pl
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Z tytułu przekształcenia właściciele 
gruntów wnoszą opłatę przekształceniową 
w wysokości dotychczasowej opłaty rocz-
nej. Opłata przekształceniowa wnoszona 
jest przez okres 20 lat, licząc od dnia prze-
kształcenia. Właściciel gruntu w każdym 
czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty 

Ważne dla Właścicieli GRUntóW 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.  
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dotychczasowi 
użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 roku stają się właścicielami gruntu. 

może zgłosić właściwemu organowi na pi-
śmie zamiar jednorazowego jej wniesienia  
w kwocie pozostającej do spłaty. Opłata roczna 
za użytkowanie wieczyste gruntów nie podle-
gających przekształceniu zgodnie z w/w usta-
wą za rok 2019 pozostaje bez zmian i płatna 
jest w terminie do 31 marca br.

I ratę opłaty  za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych w roku 2019 
oraz należy złożyć oświadczenie o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018.

W przypadku nie złożenia oświadczenia 
w terminie, tj.  do dnia 31 stycznia 2019 r., 
przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czyn-
ności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym 
jest wówczas zobowiązany do dokonania opła-
ty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należ-
nej za korzystanie z zezwoleń w danym roku 
kalendarzowym. 

poRa na pieRWszą Ratę
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. należy uiścić.

Opłaty należy wpłacać na rachunek gmi-
ny Łask w Banku PEKAO S.A.I.O/ŁASK 
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. Infor-
macje w przedmiotowej sprawie można uzy-
skać pod numerem telefonu 43 676-83-40  
i 43 676-83-54.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskaza-
nej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania 
opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do 
dnia 31stycznia 2019 r. przedsiębiorca może 
jeszcze dopełnić tej czynności w terminie  
30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty 
zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za 
korzystanie z zezwoleń w danym roku kalen-
darzowym. 

Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w w/w wymienionym 
terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych za rok 2018 do po-
brania w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 
100, parter) w Urzędzie Miejskim w Łasku, 
ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask lub na BIP 
Urzędu Miejskiego w Łasku zakładka KARTY 
USŁUG Urzędu Miejskiego  w Łasku – Wy-
dział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Spo-
łecznych.   

LAS RĄK – jak sama nazwa wskazuje – 
to mnogość kulturalnych pomysłów, którymi 
można uraczyć mieszkańców Kolumny i oko-
lic. Chcemy, by „Jagódka” tętniła życiem, in-
spirowała, była miejscem ciekawych spotkań, 
kunsztownych wystaw, nastrojowych koncer-
tów, warsztatów i animacji dla dzieci.

W programie LASU RĄK – znajdziemy 
zarówno niedzielne teatrzyki dla dzieci „STA-
CJA PISTACJA”, slamy poetyckie „PODRÓ-
ŻE NA PIÓRZE”, czyli (pojedynki literatów 
na żywo, a tych – jak wiemy – w Kolumnie 

las Rąk - stReFa łdk W kolUMnie

nie brakuje) oraz koncerty lokalnych artystów 
pod ogólną, z lekka leśną nazwą: „SZYCHY 
I SZYSZKI”. Planujemy zorganizować zjazd 
hobbystów, kolekcjonerów unikalnych przed-
miotów, fotografii, rzeczy dziwnych, ale pięk-
nych i niespotykanych. Wśród marzeń prze-
istoczenia „Jagódki” w kulturalne centrum 
Kolumny jest także idea zorganizowania wie-
czoru z cyklu „Lotni-Nieulotni”, poświęcone-
go znanym kolumnianom. W kawiarni mają 
odbywać się także spotkania z twórcami ręko-
dzieł, a efektem tych wizyt ma być specjalna 

ekspozycja zaprezentowana podczas II Festi-
walu Sztuki „Pociąg do Kolumny”.

Nie wykluczamy też promocji lokalnych 
firm - cukierni, kwiaciarni, salonów urody, skle-
pów z rękodziełem, firm krawieckich, itp., które 
chciałyby zorganizować w „Jagódce” warsz-
taty ze swojej dziedziny, np. kurs florystyczny 
czy lekcje tworzenia profesjonalnego makija-
żu. Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować pod  
nr tel. 43 675-37-13 (Łaski Dom Kultury).

Anna Sobczak

O tym, że Kolumna pachnie lasem, nie trzeba nikogo przekonywać. Zielone okoliczności przyrody to swoisty znak rozpoznawczy tej 
dzielnicy - niewielkiej, ale nader urokliwej, pełnej artystycznego potencjału, natchnienia i wdzięku. W 2019 roku Łaski Dom Kultury 
zamierza tchnąć ducha sztuki do wnętrza słynnej kawiarni „Jagódka”, prowadzonej przez Kasię i Jarka Pokucińskich.

W końcu ubiegłego roku z maszyn dru-
karskich łaskiej oficyny Ewy i Jarosława Bus-
sów zeszła niepozorna książeczka pt. „85 lat 
szkolnictwa w Łasku – Kolumnie 1922-2018”,  
co związane było z jubileuszem tej zasłużonej 
placówki oświatowej. Książeczkę przygoto-
wała Wioletta Ruszczyńska przy współpracy 
Barbary Szczepaniak, wykorzystując przede 

85 lat szkolnictWa W kolUMnie
„Panorama”  chętnie odnotowuje wydawnictwa poświęcone naszemu miastu i regionowi, bowiem odzwierciedlają one zapotrzebowanie 
społeczne i wypełniają lukę w wiedzy historycznej. W przeszłości przez dziesięciolecia nie przybywało ani jedno wydawnictwo służące 
popularyzacji regionu. Na szczęście zmieniło się to radykalnie w ostatnich kilkunastu latach, w czym duży udział łaskiego samorządu.

wszystkim kroniki szkoły, wspomnienia na-
uczycieli i oryginalne dokumenty. Autorki do 
minimum ograniczyły swój komentarz, za-
miast którego na kartach książki znalazły się 
reprodukowane fragmenty kronik czy doku-
menty różnego typu. To niezłe rozwiązanie, 
choć z pewnością szkoła w Kolumnie zasługu-
je na szersze i poważniejsze potraktowanie.

Z pewnością mało kto dziś pamięta,  
że pierwsza szkoła w Kolumnie powstała 
w 1933 roku, jako tymczasowa, w wynajętym 
domu przy ul. Tuwima. Kierowała nią Geno-
wefa Krukowska, a potem Stanisław Woskow-
ski. Cztery lata później rozpoczęto budowę 
szkoły, ale jej nie ukończono z powodu wy-
buchu wojny. Tak zaczynają się dzieje oświa- 26
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

ty w tej niegdyś oddzielnej miejscowości, a od 
dziesięcioleci w dzielnicy Łasku.

Wspomnianą pozycję wydawniczą moż-
na traktować jako dokument lub próbę ukaza-
nia dziejów szkolnictwa w Kolumnie. Byłoby 
dobrze, gdyby w najbliższych latach (może na 
100-lecie?) powstała monografia tej placówki 
oświatowej, ukazująca zarówno dzieje szkoły, 
jak i jej nauczycieli i absolwentów.

(PO)
PS Od dawna przypominamy, że nie ma 
miejscowości Łask – Kolumna, jest jedynie 
Łask i dzielnica Kolumna.
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85 lat szkolnictWa 
W kolUMnie

Krew to najcenniejszy z leków. Nie można 
go wyprodukować w fabryce, więc jedyna 
nadzieja w honorowych dawcach. Ziemia 
łaska ma długoletnie i wspaniałe tradycje 
w ratowaniu ludzkiego życia właśnie przy 
pomocy krwi.

16 stycznia br. żołnierze 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego oddali honorowo 9 litrów 
tego najcenniejszego z leków. Zgłosiło się  
27 dawców, byli wśród nich także żołnierze 
służby przygotowawczej.

(Pe)

9 litRóW kRWi 
od żołnieRzy

Zapewne 49-latek z Łasku, który w sierp-
niu włamał się do jednego z domów w grodzie 
nad Grabią i skradł m.in. lodówkę turystyczną 
oraz wózek transportowy, liczył na to, że stró-
że prawa nie wpadną już na jego trop. A tym-
czasem w połowie stycznia br. policjanci za-
trzymali złodzieja. Przyznał się do kradzieży 
i usłyszał już zarzut dotyczący włamania i za-
boru mienia. Teraz złodziejowi bez wyobraźni 
przyjdzie stanąć przed obliczem Temidy. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności.

* * * 
Od pewnego czasu w Łasku ginęły europa-

lety. Jak się okazało, w tego typu kradzieżach 
„wyspecjalizowało się” złodziejskie trio z tego 
miasta. Działali także w innych powiatach woj. 
łódzkiego. Zwykle podjeżdżali samochodem 
na zaplecze sklepów i zabierali palety. Jedno-
razowo kradli 5 palet.

Funkcjonariusze wytypowali złodziei i za-
trzymali 38-letniego mężczyznę, potem jeszcze 
za kratki trafił jego 37-letni kompan, a kilka dni 
później dołączył do nich jeszcze jeden amator 
cudzej własności. Złodziejskie trio usłyszało 
już zarzuty. Za kradzież złodzieje mogą trafić za 
kratki nawet na 5 lat.  

(er)

aMatoRzy 
cUdzeGo Mienia
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1. Wystawa pt. „Kolumna na starych 

zdjęciach”. Ekspozycja 
przygotowana przez 
Stowarzyszenie Zielona Kolumna  

luty 
 

Muzeum Historii 
Łasku 

MHŁ, BP w Łasku, 
Stowarzyszenie 
Zielona Kolumna 

2. „Malarstwo na desce” - wystawa 
Agaty Chudzia 

1 Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku 

3. Wykład Uniwersytetu III Wieku 5 
godz. 10.45 

sala widowiskowa 
ŁDK 

UTW 

4. Wieczór kabaretowy - Andrzej 
Dyszak 

6 
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

5. Koncert karnawałowy  
w wykonaniu zespołów z Filii ŁDK 
w Kolumnie 

8 
godz. 18 

sala widowiskowa 
ŁDK 

Filia ŁDK  
w Kolumnie 

6.  Biblioteczna Feriada 2019  
W programie: Walentynkowe 
warsztaty plastyczne, „Włochy – 
najsmaczniejsza pizza” - warsztaty 
robienia pizzy,  „Gramy bez prądu, 
czyli planszogranie w bibliotece”, 
wycieczka do KPP, Straży Pożarnej 
w Łasku oraz spotkanie  
z policjantami – „Bezpieczne ferie”  
 
Ferie z filią biblioteczną  
w Kolumnie  
W programie: tworzenie biżuterii 
na Walentynki, „Łapacze snów – 
przepędzamy złe sny”, 
„Zaczarowany zamek 
ekologiczny”, „Koraliki Pyssla" – 
zajęcia dla dużych i małych, 
„Skandynawskie krasnale” - 
warsztaty przy współpracy 
Stowarzyszenia Rękodzieła 
Łaskiego „Szuflandia”, 
planszogranie. 
 
Ferie w Muzeum Historii Łasku:  
- warsztaty plastyczne o Łasku                
i herbie 
- „Historia na wesoło” – gry, puzzle 
i zabawy historyczne 

11-15 i 18-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 - 15  
godz. 12-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
21 
 

BP w Łasku, Filia 
dla dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filia biblioteczna  
w Kolumnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MHŁ 

BP w Łasku, Filia dla 
dzieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP w Łasku, Filia  
w Kolumnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP w Łasku - MHŁ 

7. Ferie w Łaskim Domu Kultury – 
warsztaty plastyczne, wokalne, 
teatralne i taneczne. 

11-15 i 18-22 
godz. 10-14 

ŁDK ŁDK 

8. Warsztaty filmu animowanego dla 
dzieci i młodzieży 

12,13,14 
godz. 10-14 

ŁDK ŁDK 

9. Wyjazd do term w Uniejowie 15 
godz. 17.30 

termy w Uniejowie ŁDK 

10. „Operetkowe Randez-Vous” - Teatr 
Muzyczny IWIA z Gliwic 
 

16 ŁDK ŁDK 

11.  „The Best Of Muzyczny” - wyjazd 
na koncert noworoczny do Teatru 
Muzycznego w Łodzi   
 

16 Teatr Muzyczny  
w Łodzi 

BP w Łasku - PIT 

12. Wykład Uniwersytetu III Wieku 19 
godz. 10.45 

sala widowiskowa 
ŁDK 

UTW 

13. Akcja poboru krwi 20 
godz. 9-12 

ŁDK RCKiK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. „Feryjne zawody o słodkie 
nagrody”  
(CSiR w Łasku zaprasza na 
bezpłatne wejścia na basen dla 
dzieci i młodzieży do lat 16            
z gminy Łask) 

20 
godz. 12 
 
 
 
 

pływalnia w Łasku  CSiR  

 

 

10. „Operetkowe Randez-Vous” - Teatr 
Muzyczny IWIA z Gliwic 
 

16 ŁDK ŁDK 

11.  „The Best Of Muzyczny” - wyjazd 
na koncert noworoczny do Teatru 
Muzycznego w Łodzi   
 

16 Teatr Muzyczny  
w Łodzi 

BP w Łasku - PIT 

12. Wykład Uniwersytetu III Wieku 19 
godz. 10.45 

sala widowiskowa 
ŁDK 

UTW 

13. Akcja poboru krwi 20 
godz. 9-12 

ŁDK RCKiK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. „Feryjne zawody o słodkie 
nagrody”  
(W ferie CSiR w Łasku zaprasza 
na bezpłatne wejścia na basen 
dla dzieci i młodzieży do lat 16            
z gminy Łask) 

20 
godz. 12 
 
 
 
 

pływalnia w Łasku  CSiR  

 

 



styczeń 2019 r. 27

Po tanecznym szaleństwie, o północy na miejskim rynku zgasły 
światła. W tym roku bawiący się na miejskim rynku mieli okazję podzi-
wiać wyjątkowy pokaz ognia. A wszystko to w trosce o czworonożnych 
przyjaciół – w ubiegłym roku zamiast fajerwerków zorganizowano po-
kaz laserowy. Impreza zakończyła się o godz. 1, a mieszkańcy bawili 
się hucznie do ostatniej piosenki, tanecznym krokiem i w rewelacyjnych 
nastrojach wchodząc w ten nowy 2019 rok.

MJ

sylWestRoWy FiReshoW
Nowy Rok 2019 tradycyjnie przywitaliśmy na placu 11 Listopada. Jak co roku, miejski sylwester przyciągnął wielu mieszkańców, którzy 
w ten sposób chcieli świętować tę magiczną noc. O godz. 23 rozbrzmiała muzyka, która porwała łaskowian do tańca. Zgromadzonym 
życzenia złożył burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik 
wraz z radnymi.

W Publicznym Przedszkolu nr 6 im. „Słoneczko” odbył się konkurs pla-
styczny, pt. „EkoChoinka”, który miał na celu rozbudzenie kreatywności 
dzieci, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz kształtowanie 
postaw proekologicznych. Konkurs polegał na rodzinnym przygoto-
waniu drzewka bożonarodzeniowego z materiałów ekologicznych (np. 
szyszki, zboża, piórka, gałązki, itp.) lub tworzyw wykorzystywanych 
w recyklingu (papier, tektura, butelki typu PET, itp.). 

Dzieci wykazały się dużą pomysłowością podczas tworzenia drze-
wek. Do grupy V zostały dostarczone choinki utworzone z makaronu, 
nakrętek od napojów, plastikowych widelców czy flizeliny; pachnące 
kawą, cynamonem lub gwiazdkami anyżu. 18.12.2018 r. odbyło się uro-
czyste wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom konkursu przez 
panią dyrektor. Z relacji dzieci i ich rodziców wynika, że konkurs był 
inspiracją na tworzenie również ozdób choinkowych z materiałów wtór-
nych, powszechnie dostępnych lub uważanych za odpady.

Magdalena Zajączkowska

ekochoinka

Zebrano łącznie 51 paczek ze słodyczami, zabawkami, ubraniami 
oraz artykułami szkolnymi. Paczki zostały podarowane podczas spotka-
nia charytatywnego 16 grudnia 2018 r. w Łaskim Domu Kultury. Imprezę 
poprowadził znany aktor Robert Moskwa, a gościem specjalnym podczas 
tego wydarzenia był Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

Kamila Wesoła
Katarzyna Sałagacka

niosą poMoc 
potRzebUjącyM
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczko 
w Łasku kolejny raz wzięły udział w akcji charytatywnej 
„Paczuszka dla maluszka”, której pomysłodawczynią jest 
Fundacja Moniki Pronin „Pomaganie Jest Fajne”. Po raz drugi 
dzieci pokazały, że mają ogromne serce, wspierając potrzebujące 
maluchy z Rodzinnego Domu Dziecka „Poziomki” w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz ubogie rodziny z województwa łódzkiego. 



 

RÓŻE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-  na podsumowanie 2018 roku


