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„Róże przedsiębiorczości 2019”
dla najlepszych s. 3

W I D AWA

Łask powitał Nowy Rok 2020 MISJA
Nowy Rok tradycyjnie przywitaliśmy na placu 11 Listopada. Jak zawsze, miejski
sylwester przyciągnął wielu mieszkańców, którzy w ten sposób chcieli świętować
tę magiczną noc. Imprezowa muzyka porywała do tańca i wspólnej zabawy.

Tuż przed północą życzenia zgromadzonym złożył burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Stanisław Kołodziejski. Chwilę później niebo rozświetlił pokaz fajerwerków.
MJ

Święta w nas…

W KRAJACH
BAŁTYCKICH
W końcu grudnia ubiegłego roku
w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
pożegnano żołnierzy IX zmiany PKW
Orlik, wyjeżdżających do Estonii, gdzie
przez kilka miesięcy pełnić będą służbę
w ramach Sił Sojuszniczych Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego.

Takie pożegnanie żołnierzy to zawsze moment szczególny. Na uroczystość przybyły
więc także rodziny żołnierzy, które przywitał
dowódca 32. BLT płk. pil. Tomasz Jatczak.
W obecności inspektora szkolenia gen. dyw.
Marka Sokołowskiego odczytano postanowienie prezydenta RP o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego i wręczono flagę państwową dowódcy PKW Orlik ppłk. Krzysztofowi
Dudzie. „Dla mnie jest pod wieloma względami szczególny dzień, obejmuję dowodzenie
PKW (…) to dla mnie wielki honor, zaszczyt,
ale też wyzwanie. Wyjeżdżamy na misję jako
doskonale wyszkolony i zgrany zespół ” –
stwierdził K. Duda.
Protokół o podporządkowaniu kontyngentu pomiędzy Dowództwem Generalnym i Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych RP
podpisali gen. dyw. Marek Sokołowski oraz
dowódca Centrum Operacji Powietrznych gen.
dyw. pil. Dariusz Malinowski. Zadaniem żołnierzy uczestniczących w misji jest nadzorowanie przestrzeni powietrznej (Air Policing)
w rejonie Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.
(P)

Magia świąt, radość, refleksja i uśmiech zagościły 13 grudnia w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łasku. Koncert „Piosenki z dzwoneczkami” wprowadził
wszystkich w cudowny nastrój. Ponad godzinnego występu utalentowanych
uczniów wysłuchało wiele osób. Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy
wspólnie, pięknie i z serca odśpiewali finałową piosenkę „Święty czas”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz, na którym można było zakupić przysmaki i ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez rodziców. Nie zabrakło też kompotu

z suszu i pachnącego korzeniami oraz pomarańczami napoju.
Izabela Knul
dyrektor SP nr 1 w Łasku
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TO BY Ł DOB RY R OK
Takie spotkanie odbywa się raz w roku i jest okazją zarówno do podsumowań, jak i honorowania ludzi
wyróżniających się w naszej gminie. Tak było i tym razem podczas spotkania noworocznego, na które tradycyjnie
przedstawicieli instytucji, firm i organizacji działających w mieście oraz gminie Łask zaprosił burmistrz Gabriel
Szkudlarek i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik. Spotkanie odbyło się w ŁDK.
Przybyli liczni goście, m.in.: poseł Dariusz Joński, radni Sejmiku
Województwa Łódzkiego - Andrzej Owczarek, Witold Stępień, Dorota
Więckowska i Jolanta Zięba-Gzik, starosta łaski – Piotr Wołosz i wicestarosta Teresa Wesołowska, starosta Pabianic Krzysztof Habura, wójtowie gmin powiatu łaskiego – z Buczku - Bronisław Węglewski, Sędziejowic – Dariusz Cieślak, Widawy - Michał Włodarczyk i Wodzierad - Renata Szafrańska, radni Łasku i powiatu, gorąco powitano także
b. wojewodę łódzkiego, dziś prezes Zarządu Wojewódzkiego PCK w Łodzi Jolantę Chełmińską, przedstawiciele Policji, 32. BLT, Żandarmerii
Wojskowej, PSP, LGD, ZHP, nie zabrakło także reprezentantów firm i instytucji działających w mieście oraz gminie. Powitano również serdecznie byłego burmistrza Łasku Jacka Pałuszyńskiego, a także II Wicemiss
Polonia 2018 Patrycję Woźniak.
Burmistrz Łasku G. Szkudlarek podsumował ubiegły rok, wymieniając jedynie niektóre z sukcesów, np. zbudowanie Środowiskowego
Domu Samopomocy, zbudowanie ok. 6 km kanalizacji, powstało targowisko w Kolumnie, zrewitalizowano świetlice w Remiszewie, Wrzeszczewicach i Zielęcicach, zmodernizowanie ponad 8 km dróg, co kosztowało 13 mln zł (3 drogi dofinansowane zostały z budżetu państwa), oddano do użytku nowy żłobek, dofinansowano (284 tys. zł) nowy samochód
strażacki. W końcu 2019 roku oddano do użytku jedną z największych
finansowo inwestycji w dziejach gminy – zmodernizowaną, a właściwie
zbudowaną od podstaw nowoczesną oczyszczalnię ścieków. A przecież

było jeszcze wiele innych ważnych inwestycji, które służą już mieszkańcom, choćby komunikacyjnych, o których pisaliśmy niejednokrotnie na
łamach „Panoramy”.
O rozwoju gminy świadczy m.in. wielokrotnie powiększany budżet, bo tak się zwykle dzieje, jeśli samorząd szuka wszelkimi sposobami środków, by rozwiązywać najpilniejsze problemy mieszkańców.

Będą kolejne inwestycje

Inwestowanie wymaga przestrzegania dyscypliny budżetowej, ale także wykorzystywania szans na pozyskanie środków zewnętrznych.
Tych jak wiemy nigdy za wiele, dlatego cieszą informacje płynące z Łodzi.
Zadania dotyczące przebudowy drogi w Kolonii Bałucz oraz przebudowa ulic Łącznej i Dolnej w Kolumnie na wniosek gminy zostały umieszone
przez wojewodę łódzkiego na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie
zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez prezesa Rady Ministrów.
MJ

Sukces 28. Finału WOŚP

Od ponad 20 lat Łaski Dom Kultury gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, którą niezmiennie od lat
dowodzi Jurek Owsiak. Z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowujemy się do kolejnych edycji WOŚP,
ponieważ jesteśmy przekonani, że to realna forma pomocy dla naprawdę potrzebujących.
Łaskowianie okazali się, jak zawsze, niezawodni, życzliwi i bardzo
hojni. Począwszy od darczyńców (lokalne firmy, artyści, działacze, społecznicy) po widownię, która licznie gromadziła się od godz. 16 w sali
widowiskowej ŁDK.
Podczas 28. Finału nie zabrakło występów artystycznych zespołów
Łaskiego Domu Kultury i Filii ŁDK w Kolumnie.
Ostatecznie udało nam się zgromadzić ponad 58.245 zł. Udało nam
się też pobić kolejny rekord łącznej sumy zebranych podczas łaskiego
finału. Wśród najciekawszych przedmiotów licytacji, o których warto
wspomnieć, to: koszulka z autografem i zdjęcia Malwiny Smarzek–Godek (wylicytowano za 700 zł), piła spalinowa (wylicytowano za 650 zł).
Największym zainteresowaniem cieszyły się gadżety związane z WOŚP
(niektóre ceny zakupu były o kilkaset procent większe od ceny wywoławczej!). Łaskowanie chętnie zostawiali pieniądze w zamian za vouchery do lokalnych pizzerii, restauracji, klubów sportowych, siłowni czy
małych przedsiębiorstw (voucher na usługę).
O godz. 20 na niebie rozbłysnęło światełko do nieba, czyli symboliczny, tradycyjny pokaz fajerwerków, który ma miejsce dokładnie o tej
samej godzinie w całym kraju.
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Dziękujemy wolontariuszom, hojnym darczyńcom i wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego wielkiego sukcesu.
Rafał Stasiak
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Zdaniem burmistrza
Życie jest nieprzewidywalne. Nigdy nie wiesz, kiedy otrzymasz niespodziewanie niezasłużony
cios, ale także, kiedy niczego się nie spodziewasz nagle cię nagrodzą. Na spotkaniu świąteczno–
noworocznym powiatu niezwykle zasłużony dla łaskiej siatkówki trener Bogdan Lipowski został
nagrodzony. Naraz ten wybitny szkoleniowiec mówi, że chciałby podziękować jednej osobie,
która od początku i zawsze w niego wierzyła. Tą osobą jest burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

Od około 150 zgromadzonych osób otrzymałem gromkie brawa. Bogdanie dziękuję,
a podziękowanie kieruję wobec radnych kadencji od 2006 roku. Ja wnioskowałem radni
uchwalali.
Zawsze staramy się działać oszczędnie,
właśnie po to, aby można kluby sportowe i organizacje pozarządowe wspierać. Nie wszystkie samorządy tak postępują.
Następnego dnia miałem spotkanie z działaczami modelarzy redukcyjnych, którzy co roku
w drugi weekend września organizują międzynarodową wystawę modeli. Tak, tak - to nie na
wyrost – przyjeżdżają goście z Francji, Litwy,
Węgier i innych krajów Europy. I znów podziękowania za pomoc i współpracę. I stwierdzenie,
że gmina w znacznym stopniu finansuje poczynania klubu i, że na gminę Łask zawsze można

liczyć. Omówiliśmy także podwieszenie atrap
bomb pod naszą miejską „Iskrą”.
Warto nadmienić, że dotacje z gminy Łask
stanowią niejednokrotnie zasadnicze źródło finansowania prowadzonych przez kluby działalności. Bez nich niektóre nie istniałyby na
mapie gminy.
Szanowni Państwo, miniony rok był dobrym
rokiem. Pobiliśmy kolejny rekord, gdyż w ubiegłym roku przekroczyliśmy ilość 10 km nowych
nawierzchni asfaltowych. Zakończyliśmy zakupy nowych autobusów (w ramach dotacji unijnych), a prowadzona w tych dniach kontrola nie
stwierdziła żadnego uchybienia. Wczoraj dotarła informacja od Pana Wojewody, że nasza gmina otrzyma w tym roku dofinansowanie na budowę ul. Łącznej i Dolnej w dzielnicy Kolumna
oraz drogi w Kolonii Bałucz (gmina może skła-

dać wnioski na 2 odcinki dróg). To już kolejny
rok gdy otrzymujemy dofinansowanie. W ubiegłym roku było to dofinansowanie maksymalne
(80%), co znaczy, że przygotowujemy bardzo
dobre wnioski. Informację o poziomie dofinansowania na ten rok otrzymamy po zatwierdzeniu
list przez prezesa Rady Ministrów.
Niestety nie udało nam się doprowadzenie do lokalizacji w naszej gminie dużej firmy
mogącej dać zatrudnienie około 100 osobom,
na której lokalizację właściciele sąsiednich
działek wyrazili zgodę. Z prośbą o pomoc
i wsparcie wystąpiłem do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, podobne pismo skierowałem do
Pana Premiera. W prezentowanym Państwu
wystąpieniu sprawa została opisana.
15 stycznia 2020 r.
		
Gabriel Szkudlarek

										Pan

										Andrzej Duda
										Prezydent
										Rzeczypospolitej Polskiej
										Łask, 7 stycznia 2020 r.
Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o pomoc i wsparcie u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele
nierolnicze 2,1584 ha gruntów rolnych klasy III b, położonych na terenie gminy Łask, w miejscowości Orchów, w granicach działek o numerach 224/5
i 225/2.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 18 grudnia 2019 r. GZ.tr.602.67.2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił przeznaczenia wyżej określonych gruntów
o powierzchni 2,1584 ha na cele nierolnicze. Zachowując przewidziane prawem procedury w ustawowym terminie 14 dni wystąpiłem do Ministra
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Niemniej jednak interesując się działaniami Pana Prezydenta, Jego aktywnością w terenie, zapewnieniami wsparcia samorządów gminnych
w interesujących te samorządy sprawach, np. w Staszowie, a także uwzględniając fakt, iż pełni Pan Prezydent zaszczytną funkcję Zwierzchnika Sił
Zbrojnych – co ma dla sprawy duże znaczenie, postanowiłem prosić Pana Prezydenta o pomoc w sprawie.
Zgłosił się inwestor zainteresowany ulokowaniem na obszarze 5 ha w sołectwie Orchów, gmina Łask, fabryki opakowań papierowych. Niestety, ale
2,1584 ha, część obszaru, na którym miałaby być zlokalizowana fabryka – to grunty rolne IIIb klasy bonitacyjnej.
Podjąłem czynności w celu uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. Zarząd Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wniósł uwag i wyraził opinię pozytywną vide pismo z 16.01.2019 r.
Niestety negatywną opinię wydał Marszałek Województwa Łódzkiego. Pomimo spotkania z Wicemarszałkiem odpowiedzialnym za sprawy rolnictwa przy udziale Starosty Łaskiego i uzupełnienia wniosku zgodnie z oczekiwaniami Wicemarszałka, Marszałek Województwa Łódzkiego podtrzymał
swoją negatywną opinię.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest znana. W obszernym uzasadnieniu napisano m.in.: „Za pozostawieniem tych gruntów w rolniczym
użytkowaniu przemawiają korzystne uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne i dogodny układ komunikacyjny oraz położenie wśród gruntów
rolniczych”.
„Nadmienić należy, że w gminie Łask występują znaczne tereny przeznaczone na cele nierolnicze, które nie zostały dotychczas zabudowane”.
„Argumenty o charakterze społecznym lub ekonomicznym nie mogą stanowić przesłanek do wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych klasy III b, stanowiących (…) istotny potencjał dla produkcji rolniczej gminy.”
Warto jeszcze zwrócić uwagę na 2 fragmenty: pierwszy – „…rozważane są argumenty zawarte w opiniach, ale Minister dokonuje ich swobodnej
oceny”. Fragment ten warto powiązać z innym „argument Burmistrza, że gmina Łask jest gminą z ograniczonymi możliwościami rozwoju gospodarczego z uwagi na lokalizację wojskowego lotniska, położonego w gminie Buczek, jak również posterunku radiolokacyjnego dalekiego zasięgu
Wronowice, nie uzasadnia zmiany przeznaczenia przedmiotowych gruntów, tylko wskazuje na dodatkowe uwarunkowania przestrzenne, obligujące
organ gminy do racjonalnego gospodarowania przestrzenią”.
Szanowny Panie Prezydencie, z aprobatą obserwuję Pana działania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz rozlokowania wojsk amerykańskich. Fakty te świadczą o narastającym zagrożeniu. Pan Minister pisze o racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią, a ja pytam: który racjo-
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4 nalnie myślący przedsiębiorca zlokalizuje nowy obiekt w sąsiedztwie tak ważnego wojskowego lotniska (znaczna część granic lotniska Łask stanowi
granicę gminy Łask). Więcej, w środku gminy Łask znajduje się posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu. To jednak nie wszystkie utrudnienia.
Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe, a przede wszystkim dolina rzeki Grabi wraz z obszarem zagrożenia powodziowego i ustanowionym
obszarem siedliskowym Natura 2000 „Grabia” całkowicie wyłącza możliwość lokowania firm. Jak zatem gmina Łask ma się rozwijać? To nie organ
gminy Łask wskazał miejsce na inwestycję. To inwestor zainteresował się tym obszarem uwzględniając przebieg gazociągu, dostęp do sieci elektrycznej o odpowiedniej mocy, dostęp do wody, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dobrej drogi (wybudowanej przy udziale środków budżetu państwa
z Funduszu Dróg Samorządowych). Inwestor brał także pod uwagę położenie gruntów wobec lotniska i posterunku radiolokacyjnego.
Wielka szkoda, że dokonując swobodnej oceny materiału dowodowego Minister nie uwzględnił wymienianych okoliczności niezwykle ważnych dla
obronności RP. Jakby na potwierdzenie mojej argumentacji otrzymałem skierowane do wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa
łódzkiego pismo Wojewody Łódzkiego nakazujące zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność uwzględniania w dokumentach planistycznych potrzeb
obronności i bezpieczeństwa państwa. Pismo Wojewody Łódzkiego poprzedzone zostało korespondencją Sekretarzy Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Uwzględniając wskazane okoliczności oraz działania Pana Prezydenta na rzecz samorządów gminnych ośmielam się prosić o pomoc i wsparcie
w tej ważnej dla społeczności gminy Łask sprawie.

ŚDS finiszuje
To już finisz kolejnej ważnej inwestycji w gminie Łask. Trwają różnorodne odbiory
techniczne nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, który w ostatnich
latach kosztem 4 mln zł powstał niedaleko dworca kolejowego w Łasku. Obiekt wygląda
imponująco, zapewne niedługo zapełni się podopiecznymi.
- Obiekt przewidziany jest dla 60 osób,
ale na razie będzie ich 30, podobnie jak dotychczas – mówi kierownik ŚDS Maria Lipowska. –
Po uzyskaniu środków dla kolejnej trzydziestki,
co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach,
w pełni wykorzystamy możliwości obiektu. Zanim przeniesiemy się do nowej siedziby, będziemy musieli uzupełnić wyposażenie.
Nowa siedziba przy ul. Lutomierskiej poprawi radykalnie warunki, w jakich przebywa-

ją podopieczni ŚDS. Będą mieli do dyspozycji
łącznie 1059 m kw., podczas gdy dotychczas
wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej posiadali zaledwie 800 m kw. Co prawda nowa
siedziba ŚDS znajduje się na peryferiach miasta, ale za to pensjonariusze będą mieli nie
tylko większy obiekt, ale i atrakcyjny teren
do rekreacji znajdujący się w sąsiedztwie budynku.
(p)

1% podatku dla OPP z gminy Łask

Po cz ą t k o w e m ie s ią ce każ de go roku to c z as , w k tórym d ok on u jemy
ro zl i c ze ń z f is k u s e m. O d ki l ku już l at w tym w łaś n ie ok res ie is tn ieje
mo ż l i wo ś ć p r z e k a z a ni a 1% z podatku na r z ecz w yb ran ej organ izacji
p o za r zą d o w e j p o s ia d ając e j status or gani z ac ji p ożytk u p u b liczn ego.
Z reguły słyszy się o dużych organizacjach,
które taki status posiadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących
działalność w poszczególnych gminach czy powiatach.
Z licznej grupy organizacji społecznych
działających w gminie Łask, tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego
(OPP). W roku 2020 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:
1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 98-100 Łask, numer
KRS 0000178398
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303
w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98-100 Łask,
numer KRS 0000283814 (w zeznania PIT za
2019 r. w rubryce „cel szczegółowy” należy
wpisać: Hufiec Łask)
3. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”,
ul. Jodłowa 5/9, 98-100 Łask, numer KRS
0000204657
4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej,
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS
0000198329
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5. Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 Łask numer KRS
0000346625
6. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju osób
niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”,
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS
0000321325
7. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer KRS
0000344864.
Przekazując 1% swojego podatku na rzecz
jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną w gminie. To nic nie kosztuje, wystarczy
tylko w odpowiedniej rubryce składanego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji,
na rzecz której chcemy przekazać 1% oraz kwotę,
która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.
Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki, udostępnionego w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, do którego
w poprzednim roku przystąpiła gmina Łask.
Program dostępny jest na stronie gminy Łask.

SESJE rad – Rada Miejska w Łasku zbierze się 5 lutego br. o godz. 13. Radni zajmą się
m.in. doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
planem pracy Komisji Rewizyjnej, a także kodeksem reklamowym i studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
Z kolei Rada Powiatu Łaskiego obradować
będzie 30 stycznia br. (godz. 13), radni przyjmą
m.in. sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.
KREW ratuje życie - 10 stycznia, po raz
kolejny żołnierze 32. BLT oddawali honorowo
najcenniejszy z leków. Zgłosiło się 25 ochotników, którzy oddali łącznie 8 litrów krwi.
23 stycznia odbyła się zbiórka w ŁDK.
PKW ORLIK – polskie F-16 biorące
udział w VIII zmianie PKW „Orlik” przechwyciły rosyjski samolot, który leciał na Bałtykiem
w pobliżu granicy państwowej.
WIDNIEJ na osiedlu Sobieskiego w Łasku - gmina Łask zakupiła i wymieniła 13 słupów oświetlenia parkowego wraz z oprawami
LED o mocy 40-50 W. Wartość tej inwestycji to 49.200 zł. Prace wykonała firma PPHU
ELEKTROBUD Instalatorstwo Elektryczne
Marian Janas.
FERIE zimowe bez śniegu mogą być
atrakcyjne, a przekonuje o tym wojsko, które zaprosiło do 32. BLT dzieci i młodzież,
by pokazać im słynne maszyny wielozadaniowe F-16, a także funkcjonowanie Wojskowej
Straży Pożarnej. Była też okazja do zobaczenia
różnych samolotów wyremontowanych przez
Grupę „Archeo”.
WYPRAWKA - Biblioteka Publiczna
w Łasku informuje, że otrzymała dodatkową
dostawę Wyprawek Czytelniczych z projektu:
Mała Książka - Wielki Człowiek. Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat (z roczników 2014, 2015, 2016, 2017), które jeszcze
takiej wyprawki nie odbierały w ubiegłym roku.
Zapraszamy do biblioteki po odbiór bezpłatnych
książek. Liczba wyprawek ograniczona!
WOŚP – podczas finałowej zbiórki w powiecie łaskim zebrano łącznie ponad 118 tys. zł,
czyli o 23 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.
Sztab w Sędziejowicach zebrał 13438 zł, zaś
w Widawie – 15337 zł.

Budżet gminy Łask na 2020 rok

Na sesji Rady Miejskiej w Łasku w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwalono budżet gminy Łask na rok
2020 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2033.
Budżet gminy Łask na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 119.202.165,53 zł oraz wydatki w wysokości 133.046.387,01 zł,
co w konsekwencji prowadzi do deficytu budżetowego w kwocie
13.844.221,48 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki
i kredyty.
Dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:
- dochody majątkowe w kwocie
2.837.237,79 zł
- dochody bieżące w kwocie
116.364.927,74 zł
Do największych pozycji dochodowych należą:
- podatek od nieruchomości
12.550.000,00 zł
- udział w dochodach budżetu państwa (PIT)
26.208.789,00 zł
- subwencja oświatowa
19.800.569,00 zł
- dotacja w ramach środków UE na zadanie „Modernizacja transportu
publicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2.431.237,79 zł.
Nieodzownym, jak co roku, elementem budżetu gminy są zadania zlecone z budżetu państwa, które w 2020 roku stanowią kwotę
35.095.841,00 zł, w tym „ Program 500+” na kwotę 25.745.628,00 zł.
Wydatki gminy na 2020 rok ustalono w łącznej kwocie 133.046.387,01 zł,
w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.851.244,10 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 113.195.142,91 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,92%
wydatków ogółem.
W ramach wydatków inwestycyjnych największe pozycje stanowią:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

1 965 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask

400 000,00 zł

Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej

226 320,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103152E
we Wrzeszczewicach

50 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103166E
w miejscowości Krzucz

25 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103172E
w Borszewicach i Woli Bałuckiej

50 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści

20 501,82 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach 118 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie

495 720,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy

400 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów

150 000,00 zł

Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz

500 000,00 zł

Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach

829 384,00 zł

Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w Łasku

470 000,00 zł

Przebudowa ul. Lipowej w Okupie Małym

50 000,00 zł

Przebudowa ul. Lipowej, Rolniczej i Brzozowej
w Łasku (Kolumnie)

100 000,00 zł

Przebudowa ul. Łącznej i Dolnej w Łasku (Kolumnie)

290 000,00 zł

Przebudowa ul. Torowej i ul. Łanowej w Łasku

50 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E
w miejscowości Podłaszcze

80 000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów – Osiedle

35 000,00 zł

Modernizacja transportu publicznego

5 333 418,28 zł

Rewitalizacja budynku kamienicy
przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

2 000 000,00 zł

Dotacja dla OSP w Okupie na budowę budynku
remizy strażackiej w Okupie Małym

200 000,00 zł

Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku

429 000,00 zł

Modernizacja zaplecza higieniczno – sanitarnego
w Szkole Podstawowej w Okupie
Rozbudowa placówek oświatowych w gminie Łask

50 000,00 zł
510 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku

215 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku
Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz
ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
tworzonego Żłobka Gminnego

200 000,00 zł

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Armii Krajowej w Łasku

300 000,00 zł

Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim

362 000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
w gminie Łask

220 000,00 zł

Budowa zbiornika wodnego w Łasku

155 000,00 zł

Rewitalizacja placu Szarych Szeregów w Łasku
Przebudowa Domu Ludowego w Orchowie

2 200 000,00 zł
70 000,00 zł

W budżecie gminy Łask zabezpieczono również wydatki na zadania
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 601.761,06 zł.
Stan długu gminy Łask na początek 2020 roku wynosi 17.150.863,52 zł.
Budżet gminy jest planem finansowym uchwalanym na rok kalendarzowy. W ciągu roku w toku wykonywania zadań ulega on różnym zmianom po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmiany następują z powodu otrzymania dodatkowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów
i z tego powodu można zwiększyć wydatki, zmiany następują również
między poszczególnymi grupami wydatków, choćby z powodu uzyskania oszczędności w wyniku przetargów publicznych, czy zmiany zakresu
projektów. Należy więc traktować przyjęte kwoty jako wyjściowe określające poziom planowanych dochodów i wydatków.
Szczegółowe dane budżetu gminy Łask na rok 2020 można pozyskać
na stronie www.lask.pl
Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask
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Spotkanie Świąteczno–
Noworoczne Powiatu Łaskiego
W hotelu Kolumna Park odbyło się spotkanie świąteczno–noworoczne powiatu łaskiego, które było okazją do podsumowania ubiegłego
roku 2019. Podczas spotkania wręczono statuetki „Przyjaciel Powiatu Łaskiego”, „Sportowiec Roku” oraz „Trener Roku”.
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od
przywitania przybyłych gości oraz wystąpienia starosty łaskiego Piotra Wołosza. Podsumował on miniony rok i podziękował wszystkim, bez pomocy których inwestycje w 2019
roku nie byłyby możliwe. Po wystąpieniu
wręczono statuetki „Przyjaciel Powiatu Łaskiego”, przyznawane przez powiat osobom,
firmom i instytucjom, które swoją działalnością włączają się do promowania oraz rozwoju
powiatu łaskiego.
W tym roku statuetki wspomniane otrzymali:
- płk pil. Tomasz Jatczak, dowódca 32. Bazy
Lotnictwa Taktycznego
- ppłk Krzysztof Bień, zastępca dowódcy
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
- Adam Siuda, działacz społeczny; emerytowany nauczyciel
- Agnieszka Leopolska, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
- Adam Pewniak, nadleśniczy Nadleśnictwa
Kolumna
- Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz
Kępa z Czestkowa w gminie Buczek
- EMMA Emilia Rzepa z Grabicy w gminie
Sędziejowice.
Po raz pierwszy w tym roku starosta
wręczył statuetki w kategoriach „Sportowiec Roku” i „Trener Roku”. W tej pierwszej kategorii, nagrody powędrowały do
duetu siatkarek plażowych Katarzyny
Kociołek i Kingi Wojtasik. Ze względu na
nieobecność zawodniczek, przebywających
na zgrupowaniu, nagrody odebrali w ich
imieniu trener Bogdan Lipowski i tata pani
Katarzyny Kociołek. W kategorii „Sport”
nagrodzona została również asp. Katarzyna Staśkowska, kulturystka i złota medalistka Pucharu Polski federacji IBFF & WFF
w Kulturystyce i Fitness.
Nagroda „Trener Roku” trafiła do Bogdana Lipowskiego, który od 2006 roku zajmuje
się szkoleniem młodzieży oraz jest pierwszym
trenerem II-ligowej drużyny kobiet Łaskovia
Łask.

Użytkowanie wieczyste – opłaty 2020 r.
Starosta łaski przypomina o terminie wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, które upływa 31 marca br.
Należność za 2020 rok należy uiszczać na konto pod nazwą: „Powiat Łaski” Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Łasku
nr 02 9263 0000 0517 2451 2005 0001.
Opłata nie uiszczona w terminie, podlega ściągnięciu na drodze postępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
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Ferie z powiatem łaskim

Po raz pierwszy w łaskiej Hali Powiatowej zostały zorganizowany dzień „Ferie z Powiatem Łaskim”. Parkiet hali sportowej zapełniły
dmuchane zjeżdżalnie, zamki, tory przeszkód i place zabaw. Przez cały dzień, najmłodsi wraz z rodzicami mogli skorzystać z atrakcji
przygotowanych przez powiat łaski. Oprócz tego można było zapoznać się z ofertą klubów sportowych oraz stowarzyszeń, które na ten
dzień przygotowały swoje stoiska. Wśród nich znalazły się certyfikowana szkółka piłkarska UMKS Korab Łask, Łaskovia Łask, UKS
Wiewiórczyn, Klub Tańca Sportowego „Jaszczur” oraz stowarzyszenia emerytów „Senior” i Amazonek z Kolumny.
Najmłodsi mogli również odbyć wspólny trening z siatkarkami klubu
Łaskovia oraz piłkarzami UKS Wiewiórczyn.
– Cieszę się, ze po raz pierwszy taka impreza odbyła się w naszej
Hali Powiatowej. Liczba obecnych osób tylko potwierdziła zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Nasza hala ma duży potencjał, który
do tej pory nie był dostatecznie wykorzystany. Uśmiechnięte buzie naszych pociech motywują mnie do stworzenia w niedalekiej przyszłości
podobnych atrakcji – skomentował pierwsze ferie z powiatem starosta
łaski Piotr Wołosz.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy starosta
łaski składa ks. Piotrowi Pirkowi, kierownikowi hali Przemysławowi
Urbanowi oraz Sylwestrowi Gaze.

Inwestycje 2019 powiatu łaskiego

W roku ubiegłym zrealizowano duże projekty dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat łaski otrzymał
80% dofinasowanie (ponad 4,5 mln złotych) na przebudowę dróg powiatowych: ul. Sportowej oraz ul. Ogrodowej w Kolumnie. Dzięki
tym środkom wyremontowano ponad 1700 metrów drogi w tym 1300 m drogi o szerokości 6 metrów oraz niespełna 2000 m chodnika
i ciągów pieszo rowerowych. Zrealizowano również zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego”, dzięki któremu przebudowana została ul. Południowa, 9 Maja oraz wybudowane tak długo oczekiwane przez mieszkańców
rondo przy Starostwie. Koszt tej inwestycji wyniósł przeszło 2 mln zł, z czego ponad 1 mln pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łącznik z drogą S8
Zakończono największą wspólną inwestycję pięciu samorządów na terenie powiatu łaskiego oraz zduńskowolskiego – budowa łącznika z drogą S-8. Wartość inwestycji to niespełna
23 mln zł. Powiatowi łaskiemu udało się na ten
cel pozyskać dodatkowe środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 400 tys. zł.
Droga powiatowa Widawa Zawady
Ukończono II etap przebudowy drogi
powiatowej Widawa – Zawady, na który

powiat łaski otrzymał 60% dofinansowanie
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Było
to najwyższe dofinasowanie w historii powiatu.
Ponad 1300 metrów drogi w Piorunowie
Wykonano remont drogi powiatowej
w miejscowości Piorunów na odcinku przeszło
1300 metrów. Remont obejmował oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyprofilowanie spadów, ułożenie warstwy ścieralnej
oraz ścinka istniejących poboczy ziemnych.
Nakładki asfaltowe
Położono nakładki asfaltowe na najbardziej zniszczonych odcinkach w miejscowościach: Wiewiórczyn – Wronowice, Remiszew – Wrzeszczewice, Kwiatkowice – Małyń,
Brodnia Dolna – Brodnia Górna, Sędziejowice
– Grabia, Goryń, Patoki, Sędziejowice – Buczek oraz ulica Widawska. Wybudowano ponad 700 m chodnika w gminie Widawa oraz
Kolumnie.

Parking przy Starostwie Powiatowym
Wyremontowano parking przed Starostwem Powiatowym w Łasku przy ul. Połu-

dniowej. Parking zyskał nową nawierzchnię
asfaltową oraz oznakowanie poziome, 33 miejsca parkingowe, w tym dwa przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych.
Dla stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych
Oddano do użytku pomieszczenie dla stowarzyszeń z terenu powiatu łaskiego, które
znajduje się w Hali Powiatowej przy ul. Warszawskiej.
Nowy sprzęt w PZD
Z myślą o utrzymaniu porządku na drogach
powiatowych oraz robotach drogowych, Powiatowy Zarządu Dróg wzbogacił się o:
- samochód marki OPEL MOVANO (wywrotka)
- ciągnik Zetor PROXIMA
- dwie nowe kosiarki bijakowe tylko – boczne:
Rolmex i Ferri
- rębak SKORPION, przeznaczony do zrębkowania gałęzi.
Łącznie do parku maszyn PZD zakupiono niezbędny sprzęt za ponad 600 tys.
złotych.
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Wójt o budżecie
r ok u 2 0 1 9 i 2 0 2 0

Na wstępie życzę w nowym 2020 roku wszystkiego najlepszego, przede
wszystkim zdrowia i dobrych dochodów w Państwa rodzinach.
Rok 2019 zamknął się dla gminy Buczek bardzo dobrym wynikiem
inwestycyjnym. Na inwestycje gmina wydała 5 mln zł, z tego ponad
2 mln zł pochodziły ze środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł.
W 2019 r. przejęliśmy kanalizację na ul. Modrzewiowej i Dębowej
w Buczku za 260 tys. zł. Budowaliśmy i poszerzaliśmy drogi zgodnie
z moją zapowiedzią przed wyborami - takie drogi zostały już rozpoczęte:
- Droga Buczek – Józefatów z chodnikiem - za 1.322.000 zł
- Droga Kowalew z chodnikiem - za 583.000 zł oraz wyremontowaliśmy
drogę w Maurycy i w Kowalewie do domów oddalonych od drogi głównej 300 m - za 150.000 zł.
Buczek pięknieje, w centrum na wcześniej kupionym placu powstał
„Mój Rynek”, na którym stanęła tężnia w kształcie truskawki, symbolu
naszej gminy, oraz placówki handlowe, z których jedna to truskawkowa
pizzeria, a druga to sklep przemysłowo-spożywczy.
Dokonaliśmy remontu - przebudowy OSP Wola Buczkowska za
694 tys. zł. Jest to już siódma i ostatnia wyremontowana strażnica OSP
w gminie. Remonty strażnic kosztowały gminę ok. 4 mln zł, w tym
2,5 mln zł to środki zewnętrzne.
Dotowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których nie opłacalna jest budowa sieci kanalizacyjnej.
Takich oczyszczalni w gminie mamy już ok. 550, możemy powiedzieć,
że gmina w 80% jest skanalizowana.
W roku 2019 gmina nie podwyższała podatków, które od 2012 roku
pozostawały na niezmienionym poziomie, i przypomnę najważniejsze to:
od działalności gospodarczej - 14,88 zł, podatek rolny – 44 zł za dt. żyta,
a ceny wody i kanalizacji były najniższe w Polsce, bo wynosiły 5,98 zł
razem za wodę i ścieki (1,99 woda i 3,99 kanalizacja), a śmieci - 10 zł.
W planowanym budżecie na 2019 r. inwestycje miały być niższe,
a na koniec roku okazało się, że wyniosły 5 mln zł bez zaciągania kredytów. To sukces, podobnie jak i to, że nie mamy żadnych kredytów. Trzeba
je zwykle spłacać i oddać jeszcze odsetki.

Rok 2020 będzie podobny, zamierzamy budować drogi, planujemy
ulepszać dostawy wody, będziemy prowadzić modernizację gruntów pod
drogi (wykupy), bo w wielu miejscowościach jest to przeszkodą w poszerzeniu drogi.
Bardzo ważne w gminie są szkoły. Dbam o stworzenie, jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju dzieci - to widać po tym, jak wyglądają szkoły i ich zaplecza. Koszty utrzymania placówek oświatowych
są coraz większe i wspomnę, że w 2015 r. dokładaliśmy ok. 950 tys. zł,
a w roku 2020 będzie to kwota ok. 3 mln zł. Powodem jest to, że podwyżki
nauczycieli były na poziomie 15%, nauczyciele zostali wszyscy, a liczba
dzieci zmniejszyła się o 60. Subwencja oświatowa z budżetu państwa po
podwyżkach jest mniejsza o 130 tys. zł i ten problem jest w całym kraju.
Mam nadzieję, że w 2020 r. uda nam się wreszcie pomóc mieszkańcom w pozyskaniu funduszy na budowę systemów fotowoltaicznych,
na które od dwóch lat mamy złożony wniosek dla 106 gospodarstw
domowych, a zainteresowanie urządzeniami jest bardzo duże. Przewidywany koszt urządzenia to ok. 15-16 tys. zł, o mocy 3 kW. Odpłatność za urządzenie od jednej instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańca
to ok. 3.000 zł. 80 ogniw fotowoltaicznych już posiadają nasi mieszkańcy (koszt wyniósł 2 tys. zł).
Gmina Buczek pozyskała już wcześniej fundusze dla mieszkańców
na solary (53 szt.) oraz pompy ciepła (323 szt.), odpłatność mieszkańców
wynosiła 500 zł, pozostałą część pokryto z budżetu gminy Buczek oraz
pozyskanych funduszy. Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Myślę, że pomimo tych pojawiających się trudności, a przy zrozumieniu i wsparciu wszystkich mieszkańców, uda nam się zrealizować
wszystkie zamierzenia na rok 2020.
Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

NIETYPOWY POJAZD DLA STRAŻAKÓW
18 grudnia 2019 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie odbyła się uroczystość poświęcenia
i przekazania pojazdu typu quad. Zakup tego sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest minister sprawiedliwości. W uroczystym przekazaniu pojazdu udział wzięli: poseł na Sejm RP Tadeusz
Woźniak, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przedstawicielka posła na Sejm RP Piotra Polaka – Dorota
Więckowska, starosta łaski Piotr Wołosz, przedstawiciel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
st. kpt. Łukasz Bośka, wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czestkowie wraz
z uczniami, grono mieszkańców oraz druhowie strażacy – ochotnicy z OSP Czestków.
Poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk. Umowę darowizny podpisali wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz prezes
OSP Czestków dh Janusz Grącki wraz ze skarbnikiem
OSP dh Wiktorem Olszewskim. Uroczystość uświetnili
śpiewaniem kolęd uczniowie miejscowej szkoły. Zaproszeni goście pogratulowali druhom z Czestkowa nowoczesnego sprzętu, który poprawi możliwości operacyjne
OSP, skróci czas niesienia pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym.
Jest to pierwszy tego typu pojazd w powiecie łaskim,
który może dotrzeć do miejsc zdarzeń położonych w trudnym
i niedostępnym dla innych pojazdów terenie. Poseł Tadeusz
Woźniak pogratulował druhom nowego sprzętu, zakupionego
w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości. Wójt gminy
Bronisław Węglewski oraz prezes OSP Czestków dh Janusz
Grącki podziękowali wszystkim za życzenia i gratulacje.
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P R ZY WSPÓLNY M STOLE

Tradycją stały się już wigilie środowiskowe organizowane w gminie Buczek. Również w grudniu z inicjatywy wójta Bronisława
Węglewskiego i przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Buczku, przy wigilijnym stole zorganizowano spotkanie dla osób starszych i samotnych.
Wigilijne spotkanie prawie 130 osób odbyło się 21 grudnia w odświętnie udekorowanej sali GOKiS w Buczku. Środki finansowe i rzeczowe na zorganizowanie wigilii udało się wygospodarować w dużej
części dzięki zaangażowaniu sponsorów.
W nastrój wieczerzy i radosnego oczekiwania na narodzenie Pana
wprowadziła zebranych orkiestra dęta GOKiS pod batutą Adama Kobalczyka przepiękną kolędą „Bóg się rodzi”.
W uroczystości wzięli udział m.in.: starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Dębkowski, przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Łaskiego Jerzy Gawlik,
komendant PSP st. brygadier Piotr Rudecki, komendant powiatowy policji młodszy insp. Piotr Bielewski, prezes powiatowy OSP RP w Łasku
dh Wojciech Pokora. Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli wszystkich jednostek OSP, którzy przywieźli samotne osoby z poszczególnych
miejscowości gminy Buczek.
Życzenia świąteczno – noworoczne dla wszystkich obecnych złożyli:
starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, wójt Bronisław Węglewski oraz pozostali goście. Łamano się opłatkiem i składano
życzenia.
Nad organizacyjną stroną wigilii, pieczę sprawowała szefowa GOPS
Joanna Jarosławska.
Przed wieczerzą wigilijną nastąpiło rozstrzygniecie konkursu literackiego pod nazwą „Magia Świat Bożego Narodzenia” przygotowanego
i przeprowadzonego przez kierownictwo Biblioteki Gminnej w Buczku.
Pani Alicja Hans wraz z wójtem Bronisławem Węglewskim wręczyła
nagrody za najlepsze wiersze i opowiadania o tematyce bożonarodzeniowej.
Kolacja wigilijna była szczególnie uroczysta. Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna ze swoją szefową Jadwigą Ratajczyk przez 3 dni przygotowywały najwspanialsze wytwory wigilijnej
sztuki kulinarnej. Tradycyjne, postne potrawy, pięknie przyrządzone
i podane wzbudzały zachwyt uczestników spotkania.
Wspólne świętowanie w atmosferze radosnego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa, sprzyja integracji lokalnej społeczności, bliższemu
poznaniu, wysłuchaniu radości i trosk dnia codziennego znajomych i sąsiadów, a także wspólnemu śpiewaniu kolęd.

W atmosferę zbliżających się świąt wprowadziły także lokalne zespoły artystyczne działające przy GOKiS: orkiestra dęta pod dyrekcją Adama
Kobalczyka, zespół „Bogoria” z kierownikiem artystycznym Zbigniewem
Mierzwińskim, a także znakomita wokalistka Paulina Makulska w towarzystwie akompaniamentu w aranżacji Łukasza Maciejewskiego.
W repertuarze wszystkich zespołów wokalnych i instrumentalnych
mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, te bardziej
i mniej znane.
Wszyscy uczestnicy wigilii zostali obdarowani przez wójta i kierownika GOPS paczkami, które podobnie jak produkty na stół wigilijny
można było zakupić dzięki sponsorom i darczyńcom, wśród których znaleźli się: Elżbieta Praśkiewicz, Grzegorz Głowiński, Jan Dawicki, Paweł
Lis, Krzysztof Subczyński, Anna Moder, Grzegorz Kępa, Anna Błońska,
Wojciech Kłos, Bogdan Tarczewski, Bronisław Węglewski, Zbigniew
Borek, Prywatny Punkt Weterynaryjny, Wojciech Pokora.
Wspólne świętowanie przeciągnęło się do późnych godzin nocnych,
a na koniec wójt gminy Bronisław Węglewski dziękując gościom za
obecność, artystom za wspaniałą prezentację słowno-muzyczną, a paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Bachorzyna za wyśmienite
posiłki już zaprosił wszystkich na wigilię za rok.
Andrzej Zieliński

Strażacka wigilia w Buczku
W pięknie udekorowanej sali GOKiS w Buczku druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek, wzorem
lat minionych również w tym roku spotkali się w dniu 22 grudnia na wigilii strażackiej.
Druhowie ze wszystkich 8 jednostek z gminy w galowych strojach
spotkali się, by świętować w swoim gronie i cieszyć się zbliżającą Nowiną o Narodzeniu Pańskim i dzieląc się opłatkiem, by złożyć sobie wzajemnie ciepłe, szczere i serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.
W przeddzień zorganizowano tu również wigilię dla 130 osób samotnych. Organizacja wieczerzy wigilijnej to przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu pracy, ale i wielki splendor dla całego sołectwa.
Zwłaszcza dlatego, że w spotkaniu wigilijnym wzięli udział m.in.: wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Łaskiego Grzegorz Dębkowski, komendant powiatowy policji mł. insp.
Piotr Bielewski, komendant powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku Wojciech Pokora,
a także proboszcz parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk. Gospodarzem wigilii i jej głównym organizatorem był, jak co roku, prezes Zarządu Gminnego OSP, wójt Bronisław Węglewski.
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wywóz nieczystości
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. I termin
Dla miejscowości: Buczek (wszystkie ulice)
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Odpady ulegające
Niesegregowane (zmieszane)
Segregowane typu
biodegradacji ze
odpady komunalne lub
Papier i tektura
metale i tworzywa
Szkło (kolor
szczególnym
(kolor worka
pozostałości po segregowaniu
sztuczne (kolor naklejki naklejki zielony) uwzględnieniem
niebieski)
+ popiół (kolor naklejki
żółty)
bioodpadów (kolor
pomarańczowy)
naklejki brązowy)

10
11
10
9
11
24

2
3
2
1
4
2

2

17

17

22
17

2

Terminy wnoszenia opłat

styczeń, luty, marzec
do 15 kwietnia
kwiecień, maj, czerwiec
do 15 lipca
lipiec, sierpień, wrzesień
do 15 października
październik, listopad, grudzień
do 31 grudnia
Numer konta bankowego do wpłat
14 9270 1016 0100 0013 2001 0319

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. II termin
Dla miejscowości: Józefatów, Petronelów, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Dąbrowa
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Odpady ulegające
Niesegregowane (zmieszane)
Segregowane typu
biodegradacji ze
odpady komunalne lub
Papier i tektura
metale i tworzywa
Szkło (kolor
szczególnym
(kolor worka
pozostałości po segregowaniu
sztuczne (kolor naklejki naklejki zielony) uwzględnieniem
niebieski)
+ popiół (kolor naklejki
żółty)
bioodpadów (kolor
pomarańczowy)
naklejki brązowy)

14
12
11
10
12
25

3
4
3
2
5
3

3

18

18

25
18

3

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. III termin
Dla miejscowości: Bachorzyn, Dąbrówka, Czestków A, Czestków B, Czestków F
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

styczeń, luty, marzec
do 15 kwietnia
kwiecień, maj, czerwiec
do 15 lipca
lipiec, sierpień, wrzesień
do 15 października
październik, listopad, grudzień
do 31 grudnia
Numer konta bankowego do wpłat

14 9270 1016 0100 0013 2001 0319

Miesiąc

Styczeń
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
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7
5
4
3
6
4

19
19

4
26
19

4

styczeń, luty, marzec
do 15 kwietnia
kwiecień, maj, czerwiec
do 15 lipca
lipiec, sierpień, wrzesień
do 15 października
październik, listopad, grudzień
do 31 grudnia
Numer konta bankowego do wpłat

14 9270 1016 0100 0013 2001 0319

Odpady ulegające
Niesegregowane (zmieszane)
Segregowane typu
biodegradacji ze
odpady komunalne lub
Papier i tektura
metale i tworzywa
Szkło (kolor
szczególnym
(kolor worka
pozostałości po segregowaniu
sztuczne (kolor naklejki naklejki zielony) uwzględnieniem
niebieski)
+ popiół (kolor naklejki
żółty)
bioodpadów (kolor
pomarańczowy)
naklejki brązowy)

16
14
13
16
14
29

8
6
5
6
7
5

Terminy wnoszenia opłat

styczeń, luty, marzec

20

22

5
27
22

5

do 15 kwietnia
kwiecień, maj, czerwiec
do 15 lipca
lipiec, sierpień, wrzesień
do 15 października
październik, listopad, grudzień
do 31 grudnia
Numer konta bankowego do wpłat
14 9270 1016 0100 0013 2001 0319

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. V termin
Dla miejscowości: Wola Bachorska, Czarny Las, Malenia, Strupiny, Sowińce,
Grzeszyn, Gucin
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

Miesiąc

Oprawę muzyczną spotkania stworzyli piękną muzyką i śpiewem
niezastąpieni od wielu lat Paulina Makulska z małżonkiem Michałem.
W programie artystycznym wysłuchaliśmy najpiękniejszych kolęd i pastorałek, zarówno tych znanych, które druhowie śpiewali z wokalistką,
jak i tych mniej znanych.
Ks. proboszcz złożył wszystkim najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe, a następnie fragmentem ewangelii o Narodzeniu Pańskim
oraz krótką modlitwą przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego
Narodzenia, następnie wicestarosta Teresa Wesołowska, wójt Bronisław
Węglewski oraz zaproszeni goście złożyli życzenia świąteczno – noworoczne wszystkim zebranym strażakom, podkreślając ich zaangażowanie
i rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz mieszkańcom gminy i powiatu. Zaproszeni goście i druhowie wszystkich jednostek OSP połamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia.
Wójt B. Węglewski podziękował również sponsorom za wsparcie
finansowe w zakresie organizacji wigilii, a paniom ze Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna wraz z przewodniczącą Jadwigą Ratajczyk - za przygotowanie wspaniałych potraw wigilijnych.
Kolacja wigilijna minęła w pogodnej i miłej atmosferze, stworzyła
też możliwość do rozmów o służbie i życiu codziennym druhów, a także
integracji całej braci strażackiej.
Andrzej Zieliński

15
13
12
15
13
26

Terminy wnoszenia opłat

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
SIEDZIBA: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 11, kom. 510 220 376
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. IV termin
Dla miejscowości: Wola Buczkowska, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Wilkowyja,
Czestków - Osiedle
Odpady będą odbierane w wyznaczone dni od godziny 6.00

Luty

Terminy wnoszenia opłat

Odpady ulegające
Niesegregowane (zmieszane)
Segregowane typu
biodegradacji ze
odpady komunalne lub
Papier i tektura
metale i tworzywa
Szkło (kolor
szczególnym
(kolor worka
pozostałości po segregowaniu
sztuczne (kolor naklejki naklejki zielony) uwzględnieniem
niebieski)
+ popiół (kolor naklejki
żółty)
bioodpadów (kolor
pomarańczowy)
naklejki brązowy)

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Odpady ulegające
Niesegregowane (zmieszane)
Segregowane typu
biodegradacji ze
odpady komunalne lub
Papier i tektura
metale i tworzywa
Szkło (kolor
szczególnym
(kolor worka
pozostałości po segregowaniu
sztuczne (kolor naklejki naklejki zielony) uwzględnieniem
niebieski)
+ popiół (kolor naklejki
żółty)
bioodpadów (kolor
pomarańczowy)
naklejki brązowy)

17
17
16
17
15
30

9
7
6
7
8
8

6

23

23

28
23

8

Terminy wnoszenia opłat

styczeń, luty, marzec
do 15 kwietnia
kwiecień, maj, czerwiec
do 15 lipca
lipiec, sierpień, wrzesień
do 15 października
październik, listopad, grudzień
do 31 grudnia
Numer konta bankowego do wpłat

14 9270 1016 0100 0013 2001 0319

DYKTANDO 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku zaprasza wszystkie
osoby, które ukończyły 18 lat, do wzięcia udziału w kolejnej edycji
dyktanda. Regulamin od lat nie ulega zmianie, więc informujemy,
że dyktanda nie mogą pisać nauczyciele oraz osoby, które zajęły
pierwsze miejsce w ubiegłych latach.

Tegoroczne dyktando planujemy na niedzielę, 15 marca br.,
na godz. 15. Zapisy przyjmujemy do 10 marca, tel. 43 677-44-43,
518-270-139. Zapraszamy serdecznie!

3

TO BY Ł DOB RY R OK
Za ten trud i współdziałanie, np. przy budowie dróg czy wspomnianego żłobka – burmistrz podziękował wszystkim ludziom życzliwym
i przyjaznym gminie, m.in. Andrzejowi Owczarkowi, Witoldowi
Stępniowi, Adamowi Pewniakowi, a także Zarządowi MPWiK – za
olbrzymi wysiłek przy budowie oczyszczalni ścieków i inwestycji towarzyszących.
Burmistrz wspomniał też o kłopotach i, że „nie wszystko się udaje”,
mając na myśli perturbacje towarzyszące projektowanej na 5 ha inwestycji.
Następnie sekretarz gminy Beata Mielczarek zaprezentowała laureatów V edycji nagrody gospodarczej „Róża Przedsiębiorczości 2019”,
wspominając także dotychczasowych laureatów. Ta prestiżowa nagroda
trafia zwykle do firm i przedsiębiorców przełamujących schematy i rozsławiających Łask, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
W tym roku laureatami nagrody zostali:
- w kategorii USŁUGI – „Retro Cafe” Aneta i Tomasz Hajdukiewicz
- w kategorii PRODUKCJA – Firma Produkcyjno-Handlowa „Lech”
Marcin Kowalczyk
- w kategorii HANDEL – „Dom Chleba” Małgorzata i Krzysztof Piotrowscy.
Nagrody laureatom wręczył burmistrz Łasku.
Miłą niespodzianką dla uczestników spotkania było wręczenie nagród specjalnych gminy Łask w dziedzinie sportu. Otrzymały je 3 panie,
których sportowe osiągnięcia przynoszą splendor Łaskowi.:
KAROLINA KUBIAK - utytułowana mistrzyni w karate i kickboxingu, związana od 2000 r. z Łaskim Ludowym Klubem Sztuk Walki –
dziś PROYAMA. Oto najważniejsze osiągnięcia K. Kubiak w karate: mistrzostwo Europy w kata, brązowy medal Mistrzostw Europy w kobudo,
mistrzostwo Polski w mumite, wielokrotne mistrzostwo Polski w kata
i kobudo, wielokrotny puchar Polski w kumite, kata i kobudo. W kickboxingu jest mistrzynią świata seniorów (2018), mistrzynią Europy (2017),
siedmiokrotną mistrzynią Polski, czterokrotną zdobywczynią pucharu
świata itd. Jest zdobywczynią pasa zawodowej mistrzyni Europy – ma
już za sobą pierwszą walkę zawodową. Jest absolwentką awioniki na
Politechnice Rzeszowskiej, nie boi się zatem również innych wyzwań,
takich jak loty szybowcami czy spadochroniarstwo.
KATARZYNA KOCIOŁEK - reprezentantka Polski w siatkówce piłki plażowej. Jest wychowanką ŁMLKS „Łaskovia”, gdzie pod

okiem trenera Bogdana Lipowskiego zdobywała siatkarskie szlify.
W latach 2008-2016 – wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata w kategoriach młodzieżowych. Pierwszy znaczący sukces osiągnęła w wieku 13 lat. W 2014 roku zdobyła po raz pierwszy
medal srebrny podczas mistrzostw Polski seniorek. Cztery lata później wywalczyła srebrny medal Pucharu Świata na turnieju w Chinach.
10 sierpnia 2019 roku podczas turnieju w Moskwie, w parze z Kingą
Wojtasik zdobyła najwyższe w swojej karierze osiągnięcie – tytuł seniorskiej wicemistrzyni Europy. Teraz otwiera się przed nią droga na tegoroczną olimpiadę w Tokio…
MALWINA SMARZEK-GODEK - reprezentantka Polski
w siatkówce. Jest znakomitym przykładem na to, że sukcesy są
efektem nie tylko talentu, ale i ciężkiej pracy. Zaczynała od lekkiej atletyki i nie mogło być inaczej, wszak jest córką maratończyka, a i mama związana była ze sportem. W 2008 roku trafiła do ŁMLKS „Łaskovia”. W wieku 13 lat zadebiutowała
w III lidze i grając razem z Katarzyną Kociołek w 2010 roku wprowadziły klub do II ligi. W 2012 roku trafiła do krajowej kuźni talentów, SMS Sosnowiec, dzięki czemu znalazła się w kadrze na Mistrzostwach Europy kadetek w 2013 roku i od razu zdobyła złoty
medal. W 2014 roku zaczęła się jej kariera w reprezentacji kraju.
Od sezonu 2018/2019 gra w lidze włoskiej, uznawanej za najlepszą
na świecie. Mimo młodego wieku już blisko 100 razy reprezentowała Polskę w piłce siatkowej seniorek.
Nagrody wręczyli: burmistrz G. Szkudlarek i przewodniczący rady
Miejskiej R. Bartosik. Zamiast Malwiny, która w tym dniu toczyła bój
z naszą drużyną w Holandii, nagrodę odebrała jej mama Benita Smarzek.
Przedstawiciele łaskiego samorządu podziękowali też członkom
i sympatykom Klubu Rowerowego „Jastrzębie Łaskie”. Działa on
od 2010 roku, promując nie tylko zdrowy styl życia, ale i gminę Łask.
Podziękowano szczególnie prezesowi Pawłowi Cichemu, Grzegorzowi
Stolarkowi i Markowi Góreckiemu.
W części artystycznej wystąpił wrocławski zespół „Duo Gavlicci”
Doroty i Dominika Gawlikowskich, których połączyła pasja gry na klasycznych instrumentach smyczkowych (skrzypce i kontrabas). Towarzyszyła im Agnieszka Drożdżewska – sopran.
(P)

RÓŻE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019
Po raz kolejny przyznano Nagrody Burmistrza „Róże Przedsiębiorczości 2019”. Otrzymali je:
W kategorii USŁUGI:
- „Retro Cafe” Aneta i Tomasz Hajdukiewicz
Pomysł założenia restauracji dojrzewał wiele lat, co wynikało z młodzieńczych marzeń i rodzinnych tradycji. Dziadkowie pana Tomasza
mieli w Łasku pierwszą po II wojnie światowej restaurację przy ul. Żeromskiego, a pani Aneta od wczesnego dzieciństwa dzięki babci i mamie
uwielbiała gotowanie. Podczas studiów we Wrocławiu pani Aneta i pan
Tomasz podglądali lokale gastronomiczne i w specjalnie założonym zeszycie skrzętnie notowali pomysły i spostrzeżenia. Podczas podróży poślubnej do Paryża, obserwując przez witryny tamtejsze restauracje, bistra
i kawiarnie podjęli decyzję o otwarciu własnego lokalu. Tam również
zrodziła się nazwa „Retro Cafe”.
Pomysł był taki, by w Łasku stworzyć miejsce, które przypomni
o jego długowieczności oraz gdzie ludzie będą się czuli, jak u siebie
w domu. I tak się stało. 2 września 2000 roku Aneta i Tomasz Hajdukiewiczowie otworzyli lokal przy ul. Polnej i rozpoczęli swoją przygodę
z gastronomią.
Początek „Retro” to okres serwowania kawy i deserów. Po oblężeniu lokalu przez gości w dniu otwarcia nastąpiły długie miesiące
walki o przetrwanie. Dzięki wsparciu rodziny i wielu życzliwych

ludzi udało się przekształcić lokal w restaurację o wspaniałej atmosferze.
Menu jest tu zmieniane sezonowo. Największym zainteresowaniem
cieszą się tygodniowe lunch menu, piątkowe sushi, sobotnie burgery oraz
pizza, a także szlagierowa potrawa – sałatka z grillowanym kurczakiem,
która gości w „Retro” ponad 12 lat, a jej sekretem jest miodowo-musztardowy sos firmowej receptury.
Właściciele zgodnie twierdzą, że cała załoga lokalu tworzy atmosferę tego miejsca, zaspokajającego gusty kulinarne klientów w różnym
wieku. Przychodzą tu całe rodziny, grupy znajomych, a także znane
osoby, które chętnie wpisują się do księgi pamiątkowej. Jest to także,
jak się okazuje, wspaniałe miejsce na kameralne spotkania okolicznościowe. „Retro Cafe” posiada także ofertę cateringową dostosowaną do
indywidualnych wymagań klientów, sporo tu potraw o wyszukanych
smakach, ale i tych tradycyjnych. Są więc potrawy włoskie z makaronami i pizzą na delikatnym cieście, ale posmakować można też naszej
polskiej kuchni ze smakami dzieciństwa.
W kategorii PRODUKCJA
- Firma Produkcyjno-Handlowa „Lech” Marcin Kowalczyk
Firma „Lech” z siedzibą przy ul. Widawskiej 48 w Łasku, należąca
do Marcina Kowalczyka, to małe przedsiębiorstwo podtrzymujące tradycje rodzinne. Rozpoczęło działalność w 2000 roku. Misją firmy jest
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TO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

To może zdarzyć się w każdym miejscu i o każdej porze. Wielkie katastrofy i ludzkie tragedie nie omijają bowiem nikogo. Dlatego
warto przygotować się na taki moment. W jaki sposób? Pozorując katastrofę, jej skutki i akcję ratowniczą.
Sporo doświadczenia na tym polu mają strażacy i służby medyczne, organizujące co jakiś czas ćwiczenia sprawdzające, jak choćby te na autostradzie A-1
po zbiorowym karambolu czy na S-6. Niedawno podobne ćwiczenia odbyły się

na łódzkim lotnisku. Bo chociaż wiemy teoretycznie, jak postępować w przypadku katastrofy, dopiero w praktyce wychodzą na światło dzienne szczegóły
mające wpływ na ostateczny efekt ratowania ludzkiego życia. Zgranie różnych
służb i ich łączność w przypadku tragedii mają olbrzymie znaczenie.
Kilka lat temu podczas podobnych ćwiczeń na łódzkim lotnisku okazało się, że mimo przygotowań działań różnorodnych służb niespodziewanie do akcji ratowniczej po zapaleniu się samolotu pasażerskiego nie
wkroczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, choć jego
baza znajdowała się kilkaset metrów od miejsca katastrofy. Błyskawiczne działania medyków w takim przypadku są na wagę ludzkiego życia.
Powód braku śmigłowca LPR na miejscu katastrofy lotniczej? Banalna
awaria maszyny. Okazało się, że akurat takiej ewentualności nie brano
pod uwagę, a życie zweryfikowało ludzkie przewidywania.
(er)

łączenie wieloletniego doświadczenia, pasji i pracy zarobkowej w jeden
spójny cel, przy szczególnej dbałości o jakość produktu oraz umacnianie
marki i wizerunku.
Przedsiębiorstwo wyróżnia się dużą specjalizacją produkcji, czyli
produkcją kabin i części do wind. Oferuje m.in. zawieszenia linowe do
wind oraz koła cierne do podnośników cieszące się uznaniem najbardziej
wymagających klientów. Od początku zajmuje się produkcją kabin do
dźwigów osobowych i towarowych.
Obok branży głównej, firma zajmuje się również usługową obróbką
plastyczną blach kwasoodpornych, aluminiowych i stalowych, wykorzystując nowoczesne rozwiązania, bazuje na doskonale wyposażonym parku maszynowym, skupiając się na precyzji wykonania oraz sprawności
realizacji zleceń. Wykwalifikowana kadra do każdego zadania podchodzi
z maksymalnym zaangażowaniem, dzięki czemu pozyskuje nowych klientów.
W swojej wizji firma nakreśla nowe kierunki designu przy
jednoczesnym doskonaleniu stosowanych rozwiązań technologicznych. Za priorytet stawia terminowość, wysoką jakość
i przestrzeganie obowiązujących norm prawnych. W tych działaniach przydatne są certyfikaty i uprawnienia Urzędu Dozoru
Technicznego.
Firma „Lech” to zgrany zespół młodych ludzi, zaangażowanych
i uśmiechniętych, którzy nie tylko razem pracują, ale też potrafią się razem bawić podczas firmowych wyjazdów rodzinnych. To prosta i skuteczna recepta na sukces – inwestycja w ludzi, którzy dążą do wyznaczonego celu.
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W kategorii HANDEL
- „Dom Chleba” Małgorzaty i Krzysztofa Piotrowskich
Firma piekarnicza rozpoczęła działalność w 2001 roku w wydzierżawionym budynku w Okupie Małym. W pierwszych latach działalności
zdobywała rynki zbytu, dobierała odpowiednią kadrę, testowała i dopracowywała receptury na swoje wyroby. Początkowo firma produkowała
pieczywo żytnie, pszenne oraz półcukiernicze. We wrześniu 2002 roku
otworzyła pierwszy sklep firmowy pod nazwą „Dom Chleba” w Łasku
przy ulicy Jana Pawła II. Obecnie firma prowadzi sprzedaż swoich wyrobów jeszcze w 3 sklepach firmowych: w Zduńskiej Woli (2) i Szadku.
W 2004 roku poszerzono produkcję o wyroby cukiernicze i ciastkarskie, sprzedawane w sklepach firmowych.
Wejście do Unii Europejskiej zdopingowało państwa Piotrowskich
do budowy zakładu piekarniczego, spełniającego nowe wymogi. Produkcja w nowym obiekcie w Okupie Małym przy ul. Sosnowej ruszyła na
początku 2005 roku.
W 2016 roku przy sklepie firmowym w Łasku powstała mała pracownia piekarnicza, w której na bieżąco powstają ciepłe wypieki dla
klientów.
Obecnie firma oferuje duży wybór pieczywa, co jakiś czas wzbogacając gamę wyrobów o nowe gatunki chleba, ciast i tortów. Dodajmy,
firma co roku wykonuje okolicznościowy, smaczny i pięknie przygotowany, tort na Festiwal Róż w Łasku.
Co jest największym sukcesem firmy – nietrudno odgadnąć: zadowolenie klientów.
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MGOPS – na Batorego 31
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku wzbogacił się o nowe pomieszczenia zlokalizowane przy
ul. Batorego 31. Jeszcze kilka lat temu korzystali z nich uczniowie gimnazjum, ale po zmianach w oświacie
burmistrz Łasku podjął decyzję, że wolną przestrzeń zagospodaruje właśnie pomoc społeczna.
Dzięki adaptacji pomieszczeń MGOPS wzbogacił się m.in. o dodatkowych osiem pomieszczeń
biurowych, pozyskano większe pomieszczenia dla
świadczeń rodzinnych i pracowników socjalnych.
Ponadto nową lokalizację będzie miał Punkt Konsultacyjny oraz świetlica środowiskowa. Prace remontowe obejmowały m.in. malowanie pomieszczeń, wymianę wszystkich drzwi wejściowych do
pokoi, przebudowę instalacji elektrycznej. Koszt
remontu, który wykonywała firma KRIS-BUD,
wyniósł 527 095,25 zł.
Jak wyjaśniają włodarze Łasku, powodem
zmiany lokalizacji MGOPS i wspomnianej adaptacji pomieszczeń był przede wszystkim wciąż powiększający się zakres zadań, a także potrzeba poprawy warunków obsługi interesantów. Dotychczasowe warunki lokalowe stały się niewystarczające.
- Cieszę się, że prace remontowe już się zakończyły i możemy korzystać z nowych pomieszczeń – mówi Tamara Szymko, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. – Będą one służyć zarówno nam, jak i osobom
korzystającym z naszych usług – dodaje.

Nowy asfalt i chodniki
W poprzednim numerze „Panoramy”
podsumowaliśmy inwestycje drogowe
w
gminie
Łask.
Przypomnijmy,
że w 2019 r. przebudowano 8 km dróg,
na które wydano ok. 13. mln zł.
To jednak nie koniec dobrych informacji
dla mieszkańców. W ramach grudniowych remontów położono nowe nakładki asfaltowe na
ulicach: Reymonta, Szerokiej, Skłodowskiej-Curie, Utrata, ul. Rzecznej w Okupie Małym
oraz na drodze Ostrów - Barycz i w Borszewicach Cmentarnych. Łącznie daje to ponad
2,5 km nowej nawierzchni drogowej. Prace
wykonała firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk, a ich koszt to 553.767 zł.
Dodatkowo przy ul. Skłodowskiej-Curie
i Szerokiej powstały chodniki z kostki betonowej. Za ich wykonanie odpowiedzialna była
firma COLAS Polska (97.315 zł). W najbliższym czasie nowa nakładka asfaltowa pojawi
się także na ul. Rodziny Bujnowskich i Kononowicza w Łasku.
MJ

Droga Ostrów – Barycz
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Droga w Borszewicach Cmentarnych

Ulica Szeroka

Ulica Skłodowskiej-Curie w Łasku

Ulica Utrata w Łasku

Ulica Rzeczna w Okupie Małym

Ulica Reymonta w Łasku

styczeń 2020 r.

Aktywny styczeń w klubie Merkury
Koniec roku 2019 i początek nowego okazuje się być bardzo pracowity dla członków i zarządu Stowarzyszenia
Abstynentów Klubu Merkury w Łasku. Dzieje się tak za sprawą przeprowadzanych remontów nowej siedziby
stowarzyszenia oraz corocznej imprezy tanecznej z okazji jubileuszu powstania Klubu Merkury.
4 stycznia Stowarzyszenie obchodziło
35. rocznicę powstania. Jak co roku, była to
jedna z największych imprez tego typu nie
tylko w naszym województwie, ale i w kraju. Stowarzyszenie odebrało liczne gratulacje
i życzenia zarówno od przedstawicieli władz
miasta, jak i obecnych władz Krajowej Rady
Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz
związków i stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego, którzy zaszczycili Merkurego swoją obecnością. Zabawy w Łasku cieszą się ogromną popularnością wśród społecz-

ności abstynenckiej kraju, jak i mieszkańców
Łasku. Co roku na jubileusz powstania Stowarzyszenia zjeżdżają się goście z całego kraju.
Licznie uczestniczą również goście z województwa łódzkiego oraz mieszkańcy miasta
i gminy łask.
35 lat działania stowarzyszenia to ogrom
czasu, w którym kolejne zarządy i członkowie
prężnie działają na rzecz ruchu abstynenckiego, wspomagając osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny, z całego powiatu łaskiego.
Członkowie swoją postawą i działaniem starają się propagować coraz bardziej popularny
wśród Polaków zdrowy styl życia bez używek.
Celem działań Stowarzyszenia jest zapewnienie
bezpiecznego azylu jako miejsca spotkań osób
związanych z problemem alkoholowym. Funkcjonowanie klubu przyczynia się do zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
Członkowie wspierają działalność profilaktyczną i edukacyjną gminy w tym zakresie - stanowią bowiem modelowy przykład motywujący
do podjęcia leczenia odwykowego.
W czasie swojej działalności Stowarzyszenie dwukrotnie zmieniało siedzibę. Obecnie
Merkury po raz kolejny jest w trakcie prze-

prowadzki do nowego miejsca. Nowa siedziba
Stowarzyszenia będzie w budynkach Zespołu
Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie
(Ostrów 55), gdzie od początku grudnia trwały intensywne remonty. Koniec przeprowadzki nastąpił 12 stycznia br. Należy nadmienić,
że Stowarzyszenie wszelkie prace remontowe
nowych pomieszczeń wykonało we własnym
zakresie.
Zarząd Stowarzyszenia serdeczne dziękuje gospodarzom i pracownikom gminy Łask
za wsparcie i pomoc w realizacji działań na
różnych płaszczyznach. Dziękujemy również
przedstawicielom władz powiatu łaskiego za
okazywane wsparcie i pomoc w znalezieniu
nowej siedziby dla Stowarzyszenia.
Agata Jurowska

Kolędowali w Teodorach
Wieczór kolęd w święto Trzech Króli
to coroczne wydarzenie, które dla
społeczności Teodorów stało się okazją
powrotu do pięknej tradycji wspólnego
śpiewania. W Teodorach to wydarzenie
ma pokaźną grupę zwolenników, oprócz
osób dorosłych uczestniczyło w nim,
co cieszy, sporo dzieci. Niepowtarzalnie
piękna
atmosfera z każdą chwilą
wypełniała hol tutejszej Niepublicznej
Szkoły Podstawowej, a śpiew uczestników
był potężny i radosny.

Zaproszeni goście i wykonawcy zarazem,
pani Paulina Makulska - mezzosopran z akompaniującym mężem dostarczyli wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnianych wrażeń,
za które serdeczne dziękujemy. To była prawdziwa
uczta dla duszy, a dla ciała panie z KGW w Teodorach i panie z kuchni szkolnej przygotowały przepyszne ciasta i barszczyk z pasztecikami.
Pomysłodawcą wydarzenia był niezawodny ksiądz proboszcz Jacek Grzesiak.
Sławomir Sobór
sołtys Teodorów

Nie chcemy palenia - wolimy ćwiczenia

Jak co roku, w trzeci czwartek listopada świętowaliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Chodzi
o uświadomienie, jak poważnym problemem – nie tylko zdrowotnym, ale również ekonomicznym i społecznym
- jest palenie tytoniu, a także zachęcenie do podjęcia próby zaprzestania palenia.
W ramach obchodów w pow. łaskim odbył się konkurs dla szkół ponadpodstawowych
pt. „Nie chcemy palenia - wolimy ćwiczenia!”.
Zadaniem uczestników było zaprezentowanie
tańca lub zestawu ćwiczeń, a następnie zaangażowanie publiczności do wspólnego wykonania
układu. Poziom był bardzo wyrównany, a zespoły wykazały się nie tylko umiejętnościami
tanecznymi, ale również pomysłowością.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
1 miejsce - Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku
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2 miejsce - Zespołowi Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
3 miejsce - I Liceum Ogólnokształcącemu
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
Wyróżnienie - Specjalnemu Ośrodkowi
Szkolno-Wychowawczemu w Łasku.
Organizatorami oraz fundatorami nagród
byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku oraz powiat łaski.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Patrycja Sobieraj
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Nowy samochód dla łaskiej OSP ...

Tuż przed końcem minionego roku OSP w Łasku odebrała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault. 27 grudnia,
podczas uroczystego przekazania pojazdu byli obecni: senator RP Maciej Łuczak, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Stanisław Kołodziejski, radna Aleksandra Kolasa oraz druhowie z Łasku.
Okolicznościowy meldunek złożył burmistrzowi prezes zarządu OSP w Łasku Grzegorz Oleszczak.
Strażacy miejscowej OSP mogą pochwalić się także nowym sprzętem. Pozyskano trzy
aparaty powietrzne. Jeden z nich został zakupiony dzięki środkom z fundacji Dar Serca,
dwa kolejne - dzięki hojności firm z gminy
Łask. Wyposażenie uzupełniły także odcinki
węży dedykowane nowemu pojazdowi.
Zakup samochodu był możliwy dzięki współpracy europoseł Joanny Kopcińskiej,
senatora RP Macieja Łuczaka, burmistrza
Łasku Gabriela Szkudlarka oraz Rady Miejskiej w Łasku. Środki na zakup pozyskano
z WFOŚiGW w Łodzi – 380 tys. zł, gminy Łask –
284 tys. zł, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku – 179 tys. zł i OSP Łask – 1.515 zł.
MJ

... i sprzęt dla strażaków

31 grudnia 2019 r. jednostce OSP w Łasku
przekazano uroczyście sprzęt w postaci
sześciu kompletów ubrań specjalnych,
które służyć będą ochronie osobistej
strażaków - ratowników, oraz dwóch
radiotelefonów nasobnych z ładowarką
i akumulatorem. Sprzęt współfinansowany
był ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest minister
sprawiedliwości.
Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek przekazał sprzęt wraz z serdecznymi życzeniami na
nowy rok 2020.
Danuta Rychlik

Najwięcej wypadków drogowych

Województwo łódzkie przoduje w kraju w niechlubnej statystyce dotyczącej wypadków drogowych.
W 2018 roku odnotowano tu 152,1 wypadków na 100 tys. mieszkańców. Dla drugiego regionu w tej smutnej
statystyce – województwa pomorskiego, współczynnik ten wyniósł 107,6.

Oczywiście statystykę zawyża sama Łódź, ale i w takich powiatach
jak łaski czy rawski nie jest dobrze. W tych dwóch powiatach dochodzi
do zbyt wielu tragedii na drogach, łącznie z wypadkami śmiertelnymi.
Skąd tak złe notowania powiatu łaskiego? Przez sam Łask i ościenne
gminy wiodą ważne szlaki drogowe, na których dochodzi do wielu wypadków. Nawet na drodze ekspresowej S-8, na której początkowo ruch
był niewielki, teraz panuje tłok, a to oznacza większą liczbę tragicznych
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zdarzeń, bo kierowcy stanowczo jeżdżą za szybko i nie przestrzegają
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Także alkohol za kierownicą i brawura przyczyniają się do wypadków.
Ostatnio weszły w życie nowe regulacje związane z „jazdą na suwak”
i „korytarzem życia”. Miejmy nadzieję, że ostudzą nieco gorące temperamenty
wielu kierowców, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
(pe)
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ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM
W ramach realizacji projektu pod taką nazwą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach
10 grudnia 2019 r. odbyła się akcja promująca zdrowe odżywianie, którą zainicjowały nauczycielki klas I-III.
Celem akcji było podniesienie poziomu
wiedzy uczniów na temat zależności pomiędzy
sposobem odżywiania a stanem zdrowia oraz promocja i upowszechnianie zdrowego odżywiania wśród dzieci. Uczniowie posiedli już wiedzę
w ramach realizacji prozdrowotnego projektu edukacyjnego ,,Zdrowo
jem, więcej wiem!” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty
Kornhauser-Dudy.
Na zakończenie Akcji dzieci w dwóch salach obejrzały prezentacje multimedialną ,,Wybieram zdrowe odżywianie”. Następnie klasy I-III zaprezentowały swoje talenty w przygotowanych wcześniej piosenkach, a klasa IIIa przedstawiła inscenizację baśni ,,O księżniczce Alince
i Rycerzu Witaminku”. Nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy strój przedstawiający ,,Warzywo lub owoc”. Jako nagrody
dzieci otrzymały książki ufundowane przez Radę Rodziców ZSO nr 1
w Sędziejowicach oraz soki firmy „Agros Nova”.
Zakończeniem akcji były ,,Dwie smaczne przerwy”. W ramach tego
każda klasa przygotowała zdrowe i smaczne ,,co nieco”, czym częstowała się cała społeczność szkolna podczas przerw lekcyjnych. Na korytarzu
powstały kolorowe stoiska: klasy I wykonały owocowe i warzywne koreczki, klasy II przygotowały zdrowe kanapki, natomiast klasy III - ciastka owsiane, ciasto marchewkowe i zdrowe koktajle.
Jako zdrowy napój posłużyły soki owocowe przekazane przez fundatora firmę AGROS NOVA z Tymienic, dzięki której wszystkie dzieci
mogły poznać różne smaki. Za wsparcie naszej akcji dziękujemy także
Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom uczniów klas I-III.
Nina Korczowic
przewodnicząca Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

Orszak Trzech Króli
W Święto Trzech Króli parafia w Sędziejowicach po raz czwarty zorganizowała tradycyjny orszak. Barwny korowód przemaszerował
ulicami Sędziejowic tuż przed południową mszą świętą.
Orszak wyruszył spod Urzędu Gminy w Sędziejowicach i ulicami
Słoneczną oraz Powstańców 1863 r. skierował się 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. Wszystkim uczestnikom orszaku rozdano korony.
Wyjątkową oprawę wydarzenia zapewniła Grupa Motocyklowa Forever Young, która przygotowała specjalny „powóz” dla królów i obsadę
motocyklową. Na zakończenie królowie wyłonili spośród mieszkańców
najlepiej przebranych „królów”, troje dzieci oraz troje dorosłych. Pierwszy raz orszak pomaszerował przy akompaniamencie Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh”. Organizatorem wydarzenia był proboszcz
parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Klemensa w Sędziejowicach,
ks. Dariusz Chlebowski.

1 proc. dla potrzebujących
Zachęcamy do przekazywania 1% na Organizacje Pożytku Publicznego,
wpisując w zeznaniach podatkowych PIT nr KRS organizacji, których
działalność związana jest z potrzebami na terenie gminy Sędziejowice:
1.		Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, numer KRS 0000237995
2.		Gminny Klub Sportowy Sędziejowice, numer KRS 0000270261,
z dopiskiem Cel: GKS SĘDZIEJOWICE 8999
3. 	Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa, numer KRS 0000037904, z dopiskiem: 25063
Marek Aleksander
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4.		Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola, numer KRS 0000246136,
z dopiskiem Julka Gabrysiak
5.		Fundacja Światło, ul. Grunwaldzka 64, 98-100 Toruń, numer
KRS 0000183283 z dopiskiem Anna Saleta
6.		Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola, numer KRS 0000246136,
z dopiskiem Zuzanna Sagan.
DZIĘKUJEMY!
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W 2019 r. odeszli na wieczną służbę…
W mijającym roku druhowie z OSP gminy Sędziejowice pożegnali dwóch byłych długoletnich komendantów gminnych straży
pożarnych - Stefana Ochęckiego i Henryka Sagana oraz prezesa OSP w Sędziejowicach Władysława Gabrysiaka.
Druh Stefan Ochęcki zmarł we wrześniu
2019 r. w wieku 91 lat (ur. w 1928 r.). Komendantem Gminnym został wybrany w 1967
r. na I Zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sędziejowicach. Funkcję
tę pełnił przez 24 lata do 1991 roku. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wstąpił w 1955 r. W latach 1958-1962 pełnił funkcję naczelnika-komendanta OSP, a następnie
był skarbnikiem.
Od 1959 r. dh Ochęcki z ramienia zarządu
OSP nadzorował budowę nowego murowanego budynku strażnicy, który oddano do użytku w 1964 roku. Przez cały okres przynależności dał się poznać jako ambitny i energiczny
organizator różnorakich działań tej jednostki.
Pełniąc funkcję komendanta gminnego nadzorował operacyjnie wszystkie jednostki OSP
z gminy, wspierał je podczas organizowanych
uroczystości jubileuszowych, pełniąc funkcję
dowódcy tych uroczystości. Był współorganizatorem zawodów sportowo – pożarniczych
oraz ćwiczeń i manewrów gminnych jednostek OSP. Na bieżąco współpracował z Powiatową Komendą Straży Pożarnych, a później
z Komendą Rejonową. Kierował i podejmował decyzje podczas prowadzonych działań
w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Aktywnie
uczestniczył w gaszeniu wielu pożarów, jakie
powstały w powiecie łaskim, niejednokrotnie
kierując tymi działaniami.

Druh Stefan Ochęcki

Podczas jubileuszu 90-lecia OSP Sędziejowice w 2008 r. odznaczony został Złotym
Krzyżem Zasługi. Ponadto odznaczany był
Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa. W 2013 roku podczas
uroczystości obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Sędziejowickiej
otrzymał przyznaną przez Radę Gminy Sędziejowice Odznakę Honorową za Zasługi dla
Gminy Sędziejowice.

Druh Henryk Sagan
Druh Henryk Sagan zmarł w marcu 2019 r.
w wieku 78 lat (ur. w 1941 r.). Funkcję komendanta gminnego OSP gminy Sędziejowice
sprawował w latach 1991-2006. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie wstąpił w 1957
roku. Najpierw był skarbnikiem oraz zastępcą
naczelnika, a następnie w latach 1976-1991
pełnił funkcję naczelnika OSP Bilew. W latach
2001-2006 został prezesem tej jednostki.
Odznaczony był Brązowym, Srebrnym
i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
Złotym Znakiem Związku OSP RP, a w 2015r.
otrzymał odznakę „Za wysługę 60 lat” w szeregach OSP. W trakcie działalności w szeregach
OSP Bilew wykazał się dużym zaangażowaniem w rozwoju jednostki, w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz modernizacji i rozbudowie obiektów OSP.
Druh Władysław Gabrysiak zmarł
w maju 2019 r. w wieku 71 lat (ur. w 1948 r.).
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wstąpił w roku 1966, a od 1996 r. peł-

Druh Władysław Gabrysiak
nił funkcję prezesa Zarządu. Z jego inicjatywy
i środków przeprowadzono generalny remont
strażnicy OSP w Sędziejowicach, współfinansował również remont strażnicy OSP w Pruszkowie. Był jednym z inicjatorów reaktywacji
Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh”, wspierając
jej działalność finansowo, m.in. przeznaczając
pieniądze na zakup i remont instrumentów muzycznych oraz umundurowania dla członków
orkiestry. Dzięki jego zaangażowaniu jednostka otrzymała autobus „Autosan” do przewozu
orkiestry oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu „Man”. Od 2007 r. udzielał pomocy Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Gminy Sędziejowice, systematycznie
użyczając nieodpłatnie samochody do przywozu z Banku Żywności w Łodzi darów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców.
Był przedsiębiorcą pełnym poświęcenia i zaangażowania społecznego, który bezinteresownie
pomagał innym.
Dh Władysław Gabrysiak za swoje zasługi uhonorowany był wieloma odznaczeniami,
medalami i odznakami, ponadto w 2014 roku
otrzymał przyznaną przez Radę Gminy Sędziejowice Odznakę Honorową za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, a w czerwcu 2018 r. podczas
obchodów 100. rocznicy powstania OSP w Sędziejowicach odznaczony został Złotą Odznaką
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
Cześć ich Pamięci!
Mirosław Potasiak

Pochwal się swoją choinką
Pod takim hasłem gmina Sędziejowice w okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowała konkurs na własnoręcznie udekorowaną choinkę. Łącznie napłynęły 62 zgłoszenia!
Zasady konkursu były niezwykle proste. Kto tylko miał ochotę mógł
nadesłać zdjęcie własnoręcznie wykonanej lub ubranej choinki. Każda
z zaprezentowanych choinek była wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.

Do wylosowania było 15 nagród ufundowanych przez sponsorów. - Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i przesłali nam zdjęcia swoich choinek i jednocześnie gratulujemy szczęśliwcom. Zachęcamy również do uczestnictwa w naszych kolejnych konkursach. - podsumował wójt Dariusz Cieślak podczas wręczenia nagród, które odbyło się
7 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Sędziejowice.

TURNIEJ SZACHOWY
Andrzejkowy Turniej Szachowy o zasięgu powiatowym odbył się
w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.
Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach.
Turniej zorganizowano w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie
na plus” 2019, realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi, finansowanego ze środków samorządu województwa łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W zawodach uczestniczyło ogółem 34 uczniów
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szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu łaskiego, w tym
13 dzieci z ZSO nr 1 w Sędziejowicach.
Celem imprezy była promocja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwienie uczniom sportowej rywalizacji z uczestnikami
z innych ośrodków. Patronat honorowy nad turniejem objął wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak. Organizatorem było stowarzyszenie
„Sędziejowice na plus” oraz ZSO nr 1 w Sędziejowicach.
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Pr e z e n t d l a ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej wzbogacił się o nowy pojazd
do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest nim 18-osobowy samochód marki Ford
Transit, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
18.12.2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie nowego pojazdu przez
wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka – kierownikowi ŚDS w Dąbrowie Widawskiej Małgorzacie Kaźmierczak. Na tak wyjątkowym spotkaniu pojawili się przedstawiciele władz powiatu, gminy, oraz pracownicy i podopieczni ŚDS. Następnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali: starosta powiatu łaskiego Piotr Wołosz,
wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy
Widawa Sławomir Stępnik, radny Rady Gminy Widawa Stanisław Pokorski, sekretarz gminy Widawa Agnieszka Galuś, skarbnik gminy Widawa Ewa Wartałowicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie Agnieszka Leopolska, kierownik Referatu Inwestycji Środowiska i Spraw Komunalnych Zbigniew Parzybut, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Widawie Kamil Kudzin, kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej Małgorzata Kaźmierczak.
Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Łukasz Kaczmarek.
Zakupiony pojazd kosztował 192.249,00 zł, z czego 124.328,40 zł
gmina Widawa pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” w obszarze D, czyli likwidacja barier transportowych.
Pozostałą kwotę tj. 67.920,60 zł stanowi dofinansowanie z budżetu
wojewody łódzkiego.
Zakupiony samochód w znacznym stopniu usprawni funkcjonowanie placówki, m.in. podniesie standard usług świadczonych na rzecz
uczestników ŚDS, zmniejszy bariery społeczne i transportowe, poprawi
komunikację i komfort dojazdu oraz powrotu z Ośrodka. Autobus bę-

dzie służył zwiększeniu dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć odbywających się w ŚDS. Zakup dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, umożliwi dodatkowo podopiecznym ŚDS różnorodne
wyjazdy podczas zajęć terapeutyczno-aktywizujących typu wycieczki,
wyjazdy do kina, teatru, na różne zawody, turnieje i przeglądy, do urzędów. Nowy pojazd będzie mógł przewozić 17 uczestników ŚDS, w tym
2 osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Wszystkie osoby ze
względu na odległość miejsca zamieszkania oraz ze względu na swoją
niepełnosprawność nie są w stanie dotrzeć na zajęcia samodzielnie. Aby
uczestnicy zostali dowiezieni na zajęcia łącznie autobus musi pokonywać 250 km dziennie. Zakupiony pojazd jest niewątpliwie wspaniałym
świątecznym prezentem dla uczestników i pracowników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej.
Zaraz po uroczystym poświęceniu samochodu, goście udali się na
uroczyste spotkanie opłatkowe, któremu towarzyszyła przyjazna, rodzinna atmosfera, wzruszające jasełka, łamanie opłatkiem, pyszne potrawy
wigilijne oraz prezenty. Nie zabrakło miłych słów, wyrazów wdzięczności oraz wzruszeń ze strony pracowników i podopiecznych ŚDS.
Małgorzata Kaźmierczak

Nowa droga w Brzykowie
30 grudnia 2019 roku odbył się uroczysty odbiór nowej drogi
gminnej w Brzykowie. W uroczystości udział wzięli: radni Rady
Gminy Widawa na czele z wiceprzewodniczącym Tadeuszem
Pacholikiem, sekretarz gminy Agnieszka Galuś, kierownik
GZUK Magdalena Olczak, pracownicy Referatu Inwestycji
i Spraw Komunalnych na czele ze Zbigniewem Parzybutem,
sołtys Brzykowa Mariola Majczyk, ks. proboszcz Piotr Siech,
strażacy z OSP Brzyków oraz mieszkańcy Brzykowa.
Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 1 597 969,26 zł. Gmina
otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody łódzkiego na poziomie 65%, co stanowi ponad 1 mln zł. Powstał
nowy odcinek drogi o długości ok. 1 km, z solidną betonową podbudową
o grubości ponad 20 cm, 20 cm warstwy z kruszywa granitowego, dwie
warstwy asfaltu o grubości 6 cm, chodniki po obydwu stronach jezdni,
oznakowane przejście dla pieszych, odnowiono rowy, wybudowano ciek
odprowadzający wodę, powstał też przepust pod drogą gminną.
Poświecenia nowej drogi dokonał ksiądz proboszcz Piotr Siech, następnie przecięto wstęgę.

WIDAWA
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S z l ac h e t n a p omo c
W dniach 7-8 grudnia 2019 roku odbył
się finał akcji „Szlachetna Paczka”.
W gminie Widawa w akcji brało udział
9 wolontariuszy, którzy odwiedzili 18 rodzin
z gminy. Liderem „Szlachetnej Paczki”
w rejonie Widawa była Magdalena Piątek.
Na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia
udało się zgromadzić m.in. artykuły spożywcze, chemiczne, odzież, wersalki, piece, opał,
sprzęty AGD i RTV itp. Łączna wartość prezentów wyniosła ok 42.000 zł. W akcję, jak co
roku, zaangażowani byli strażacy z OSP w Widawie, którzy z wolontariuszami w „weekend
cudów” rozwozili prezenty do rodzin.
(MP)

Spotkanie wigilijne

W gminnej wigilii zorganizowanej w widawskim GOK uczestniczyli liczni goście, m.in. doradca wojewody
łódzkiego Stanisław Muszyński. Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia przez widawskich harcerzy
betlejemskiego światła pokoju. Składano sobie wzajemnie życzenia i łamano się opłatkiem.
Spotkanie uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół w Widawie
oraz zespołu śpiewaczego „Widawianie”. Wigilijną wieczerzę przygotowali pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie

Widawskiej. Gospodarze gminy dziękują pracownikom ŚDS, GOK oraz
Urzędu Gminy za przygotowanie wigilii, a dzieciom i „Widawianom” za piękny występ.

Mikołajkowe zawody
W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie z powodzeniem zorganizowano Mikołajkowe Wojewódzkie Mistrzostwa Karate Shidokan
Dzieci i Młodzieży. Wójt gminy Widawa był współorganizatorem mistrzostw wraz z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem
Schreiberem oraz starostą łaskim Piotrem Wołoszem. Wspólnie ufundowaliśmy medale i nagrody dla uczestników.
Przybyli do nas goście z powiatu łaskiego oraz zduńskowolskiego. Sala
w GOK wypełniona była po brzegi. Marszałka reprezentował dyrektor Kancelarii
Dawid Mazurkiewicz, Radę Gminy Widawa - wiceprzewodniczący Sylwester Mo-

rawski. Wręczyliśmy zawodnikom nagrody
i medale.
Dziękuję bardzo Federacji Shidokan Poland z Łasku, dyrektorowi i pracownikom
GOK oraz Sylwesterowi Morawskiemu za
przygotowanie mistrzostw. Wielu laureatów
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było z gminy Widawa. Cieszę się bardzo,
że w naszej gminie jest tylu chętnych, którzy chcą
uprawiać wspomnianą tą dyscyplinę sportu.
Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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WIDAWA

Cenne wydawnictwo nie tylko dla miłośników lasów

Nadleśnictwo Kolumna
bez tajemnic

Takich wydawnictw nigdy za wiele, szczególnie dla tych, którzy pasjonują się dziejami regionu. A nasze
lasy to nie tylko piękne sosny, grzyby i wypoczynek na łonie natury, wszak zawsze odgrywały olbrzymią
rolę w życiu Polaków, kryły wiele tajemnic, a często ratowały niejednego rodaka.
Po albumie poświęconym Nadleśnictwu Kolumna, wydanym kilka
lat temu, do rąk czytelników trafiło zupełnie inne opracowanie na ten
temat. Leszek Sławomir Pręcikowski, Edward Janusz, Janina Barbara
Okoń, Mariusz Milewski, Zygmunt Burzyński i Bogdan Miszczak przygotowali monografię pt. „Nadleśnictwo Kolumna. Wędrówka przez dzieje”. To pierwsze tak obszerne wydanie książkowe na temat Nadleśnictwa
leżącego w samym centrum Polski, przygotowane z okazji 70-lecia lasów i leśnictwa na tym terenie.
Ma rację nadleśniczy Adam Pewniak pisząc we wstępie, że książka zainteresuje zarówno seniorów leśnictwa, młodych adeptów sztuki leśnej, a także ludzi spoza branży zajmujących się m.in. leśnictwem
i ochroną środowiska. Książka nie jest bowiem typową monografią napisaną przez naukowców hermetycznym językiem, jej atutem jest także
nietypowa konstrukcja.
W częściach I-V dzięki L. Pręcikowskiemu czytelnik otrzymał dużą
dawkę historii dotyczącej m.in. zmian własnościowych i organizacyjnych
w lasach. W średniowieczu lasy zdecydowanie dominowały na tym terenie, podobnie jak gospodarka łowiecka. Już w XVI stuleciu funkcjonowała służba leśna. Profesja ta nie należała do bezpiecznych, gdyż sporo było defraudantów i zwykłych złodziei drewna. Przyznać trzeba, że
w tzw. państwie pabiańskim, czyli na terenach podległych kapitule krakowskiej, dbano o lasy, o czym świadczą m.in. surowe kary za karczowanie lasów i obsiewanie nowych ziem. Niestety, na początku XIX w.
wraz z rozwojem przemysłu przyszła zagłada Puszczy Łódzkiej i nastąpiła wycinka dużych obszarów leśnych w rejonie Łasku, Pabianic, Łodzi
czy Tuszyna. Po II rozbiorze Prusacy powołali na tym terenie 6 nadleśnictw (Dmosin, Łaznów, Pabianice, Szadek, Tkaczew i Zgierz). Okolice Tuszyna i Rzgowa znalazły się w leśnictwie Pabianice. To, z czym
mamy dziś do czynienia, jest efektem przemian po II wojnie światowej,
gdy doszło do upaństwowienia lasów. Dziś lasy Nadleśnictwa Kolumna
zajmują prawie 20 tys. ha, czyli 67 proc. całej powierzchni leśnej na tym
obszarze.
Rozdział VI, pióra Edwarda Janusza i Janiny Barbary Okoń, poświęcony jest najnowszym dziejom Nadleśnictwa. W 1991 roku uchwalono
nową ustawę o lasach. Nastąpiło sporo formalnych zmian, zmieniło się
podejście do gospodarki leśnej, np. nastąpiła prywatyzacja usług. Nadleśnictwo przeniosło się do wyremontowanego sąsiedniego pałacyku.

Fragment „Mappy ogólnej Dóbr i Lasów Rządowych w Królestwie
Polskim z 1825 r.” - ukazujący szczegółowo dobra i lasy rządowe z terenu obecnie podległego Nadleśnictwu Kolumna. Z zasobów Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie
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W 1985 roku świętowano jubileusz 40-lecia
Nadleśnictwa,
warto wspomnieć też
o licznych sukcesach.
5 czerwca 2006 roku
z okazji Dnia Leśnika posadzono dąb,
który dziś imponuje
już wzrostem…
Rozdział VII autorstwa Mariusza Milewskiego, niegdyś
rzecznika prasowego
Nadleśnictwa, przypomina uroczyste obchody 70-lecia Nadleśnictwa Kolumna
w dniu 4 października 2015 roku. Do
dziejów leśnictwa na
tym terenie nawiązują także wspomnienia
Zygmunta Burzyńskiego, który był
świadkiem m.in. niemieckich rządów w lasach w okresie ostatniej wojny.
Jak pisze A. Pewniak, wspomnienia te są „szczególnie cenne, ponieważ
z okresu II wojny światowej praktycznie nie zachowały się materiały dotyczące organizacji leśnictwa na naszym terenie”.
Niezwykle frapująca jest ostatnia część książki pióra B. Miszczak
poświęcona militarnym dziejom Nadleśnictwa. W lasach bowiem zawsze
działo się bardzo dużo, co potwierdzają choćby dzieje Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej. Autor poszedł jednak dalej, bo zajął
się też upamiętnianiem miejsc pamięci narodowej, przypomniał tak mało
znane sprawy, jak wypadki lotnicze związane m.in. z tutejszym lotniskiem wojskowym.
Książka jest bogato ilustrowana, zawiera też sporo starych fotografii i reprodukcji dokumentów historycznych. Tego typu ikonografia ma
wartość także historyczną. Na uwagę zasługują również plany i mapy,
szczególnie ważne dla badaczy i miłośników lasów.
I na zakończenie kilka refleksji po lekturze tej książki. Z pewnością
jest ona potrzebna, bo wiedza na temat Nadleśnictwa była dotąd niewielka, szczególnie wśród mieszkańców regionu nie związanych zawodowo
z leśnictwem. Autorom udało się upowszechnić sporo nieznanej i zapomnianej wiedzy historycznej, przy okazji przypomniano też zasłużonych
dla kraju ludzi związanych z lasami. To niewątpliwie atuty tego wydawnictwa.
Dostrzegłem jednak także kilka mankamentów, które być może uda
się zlikwidować w kolejnej edycji tej książki. Dziś sporo ludzi nosi
okulary i ma kłopoty z wydawnictwami, w których czcionka jest zbyt
mała, jak to jest w omawianej książce. Także prymat grafiki spowodował, że wiele zdjęć jest zbyt małych. Przydałaby się także bibliografia, a może i indeks osobowy. Te mankamenty nie umniejszają jednak
wartości książki, na którą czekało wielu miłośników przyrody i lasów
w naszym regionie.
(PO)
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Poetycki Łask Marka Andały

To prawda, że wielu z nas nie docenia Łasku i nie potrafi dostrzec w nim uroku, a nawet piękna.
A przekonał nas o tym świetny malarz z Kazimierza Dolnego Marek Andała, który w lipcu ubiegłego roku
odwiedził Łask i tak był zachwycony grodem nad Grabią, że wykonał serię zdjęć, a potem, już po powrocie
do domu, namalował kilka obrazów, które za pośrednictwem Jacka Kuśmierka z Kolumny przekazał
do Muzeum Historii Łasku, gdzie można je oglądać w dniach, gdy placówka ta jest czynna.
Marek Andała jest malarzem nietypowym, jak nietypowe są jego
dzieła. „Andała ma pełną świadomość tego co robi, uprawia malarstwo
takie, jakie dyktuje mu uczciwość wobec siebie i wobec sztuki” – pisze
Waldemar Odorowski. Jeśli ktoś w jego łaskich obrazach będzie szukał
realistycznych obrazów, z pewnością będzie zawiedziony, za to te łaskie
reminiscencje pełne są emocji i poezji. A obecność tej ostatniej daje
gwarancję, że Andała nie pozostał obojętny na to, co zobaczył i przeżył
w Łasku.
Dodajmy na zakończenie, że M. Andała jest laureatem Grand Prix
V Międzynarodowego Biennale Sztuki Pasteli w 2011 roku, jest członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Łaskiemu muzeum podarował
5 obrazów.
(P)

Muzeum w 2020 roku

PATRONI ULIC I STOWARZYSZENIA

„Historia łaskich stowarzyszeń” i „Patroni ulic Łasku” – to tytuły dwóch wystaw czasowych, jakie w tym roku udostępni zwiedzającym
Muzeum Historii Łasku. Oczywiście będzie można oglądać istniejące już stałe ekspozycję, które są kopalnią wiedzy o dziejach grodu
nad Grabią, a także uczestniczyć w licznych okolicznościowych zdarzeniach, takich chociażby jak majowa Noc Muzeów. Być może
zobaczymy też którąś z wystaw łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowej, z którym nawiązano już współpracę.

Stali bywalcy łaskiego muzeum dostrzegają zmiany, jakie zachodzą
w poszczególnych pomieszczeniach. Związane jest to z pojawiającymi
się nowymi eksponatami, które niejednokrotnie niemal natychmiast po
ofiarowaniu i wpisaniu do księgi inwentarzowej trafiają na ekspozycje.
Niektóre cenne eksponaty zanim trafią na wystawę muszą być
jednak poddane konserwacji. I chodzi nie tylko o naprawę znisz-

czonych dokumentów, ale i ich odgrzybienie. Każdego roku dzięki
pomocy m.in. łaskiego samorządu na taką kurację kierowane są nie
tylko stare księgi czy dokumenty, ale i meble. Niedługo do muzeum
powróci księga meldunkowa z lat 1934-1938 posesji przy ul. Warszawskiej 2.
(p)

Na

W KRÓLESTWIE FORNALIKÓW

On – Zygmunt Fornalik, nauczyciel, uczył warzywnictwa, a potem w latach 1959-1990 kierował szkołą w Ostrowie. Ona – Anna Fornalik,
w latach 1958-1990 uczyła zawodu: kwiaciarstwa i biologii. Oboje odcisnęli trwały ślad na szkole w Ostrowie i losach setek wychowanków.
Dzieje szkolnictwa ogrodniczego w Ostrowie to wielka księga
kształcenia specjalistycznych kadr. Choć Zespół Szkół Ogrodniczych
rozpoczął działalność w 1959 roku, faktycznie już w 1945 roku w przejętym przez państwo majątku Szweycerów ruszyło Liceum Ogrodnicze. Funkcjonowało ono do 1948 roku, bowiem wówczas na skutek
reorganizacji szkolnictwa rolniczego przeniesiono je do Widzewa
k. Łodzi.
W 1949 r. w Ostrowie powstał Ośrodek Kształcenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, który istniał do 1958 roku. 15 stycznia następnego
roku ruszyła Roczna Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza, która zapoczątkowała funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogrodniczych. To wtedy w murach
szkoły rozpoczęli pracę inż. Anna Fornalikowa i inż. Zygmunt Fornalik.
Szkoła Cały czas kształtowała swój program, zmieniały się nazwy, kadra. W latach 1964-1968 funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza,
w roku szkolnym 1976/1977 powołano Zespół Szkół Rolniczych, który
w 1984 roku stał się Zespołem Szkół Ogrodniczych.
Zjazdy absolwentów ZSO przyczyniły się do ugruntowania tradycji
ZSO. To właśnie z murami szkoły w Ostrowie związane są losy wielu znakomitych pedagogów, jak i wychowanków. Prezentowane zdjęcie
z 1960 roku przypomina m.in. małżonków Annę i Zygmunta Fornalików,
wysokiej klasy nauczycieli i współtwórców sukcesów ZSO. Fotografia
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wykonana została przed dworem w Ostrowie, znajdują się na niej także
uczniowie.
Zdjęcie pochodzi z niewielkiej książeczki wydanej z okazji 55-lecia
ZSO przypadającego w 2014 roku.
(Saw.)
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KATASTROFY
LOTNICZE (8)

Jest pewna prawidłowość: z biegiem lat zmniejsza się liczba katastrof lotniczych. I dobrze. Nie da
się ich całkowicie wyeliminować, ale podejmowane działania dla poprawy bezpieczeństwa przynoszą
oczekiwane efekty. Rzecz w tym, by te tragedie udało się ograniczyć do minimum.
KATASTROFA NA POLIGONIE
W końcu lat siedemdziesiątych doszło, niestety, do kolejnej katastrofy związanej z Łaskiem. 22 marca 1979 roku zginął kpt. pil.
Walenty Giegiel z 10 plm pilotujący tego dnia
MiG-21PF. Oficjalnie uznano, że przyczyną
tragedii było przeciągnięcie aerodynamiczne.
Walenty Giegiel urodził się 12 lutego 1942
roku w miejscowości Żubry w ówczesnym
powiecie Białystok. W 1964 roku ukończył
OSL w Dęblinie, był pilotem I klasy. Latał
na MiG-21, wcześniej m.in. na TS-8, Lim-2,
Lim-5. W 10 plm był dowódcą klucza samolotów pościgowych. Miał nalot 1498 godzin.
Przygotowywał się do zawodów, uczestniczył w lotach na poligon, gdzie odbywało się
strzelanie z rakiet. Do tragedii doszło o godz.
16.50 podczas trzeciego lotu na poligon Nowa
Dęba. – Otrzymał komendę, by odejść, bo
wchodzi do akcji kolejny samolot. Zrozumiał
polecenie. Miał pozorować atak na kolumnę,
nie zauważył jednak, że leci zbyt nisko i na
pełnych obrotach „przykleił” się do ziemi. Maszyna rozleciała się, a on zginął na miejscu.
Wszystko wydarzyło się blisko składu amunicji. Przyczyną był błąd pilota, przeciągnięcie
maszyny – wspominał przed laty znakomity
pilot Józef Laszczak.
- To był mój podwładny, latał dobrze. Tego
dnia wykonywał rozpoznanie, obserwował cel
na małej wysokości i utracił prędkość – wspominał ówczesny dowódca eskadry Ryszard Cioś.
Kpt. pil. Walenty Giegiel spoczywa na
cmentarzu w Białymstoku.

Kpt. pil. Walenty Giegiel
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Samolot myśliwski MiG-21
JAK ZGINĄŁ PPŁK ROMAN IWANÓW
Ta katastrofa odbiła się szerokim echem
w środowisku lotniczym. Choć nie pisano
o niej szeroko, bowiem wszechwładna ówczesna cenzura kontrolowała jeszcze tego typu informacje, a ponadto oficjalnie w Łasku nie było
ani wojska, ani lotniska… Jednak w samym
mieście śmierć cenionego pilota ppłk. Romana
Iwanowa była szeroko komentowana.
Roman Iwanów, syn Grzegorza, urodził się
13 maja 1932 roku we Lwowie. Od dziecka kochał samoloty i lotnictwo, w młodości latał na
szybowcach. W październiku 1956 roku ukończył OSL w Radomiu, podobnie jak wielu naszych pilotów szkolił się też w ZSRR i NRD.
Był pilotem I klasy, z nalotem 2640 godzin. Latał m.in. na: MiG-15, Jak-23, Lim-5, MiG-21
(na tym ostatnim nalot 689 godzin). Posiadał
wiele odznaczeń, m.in. Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złoty
Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
Zanim trafił do Łasku, latał m.in. w Nowym Mieście i Tomaszowie Mazowieckim.
W Łasku początkowo był dowódcą klucza, potem zajmował różne odpowiedzialne stanowiska aż do nawigatora pułku.
Do tragedii doszło o godzinie 12.49
w dniu 1 października 1980 roku. Po starcie
MiG-21 UM spadła osłona drugiej kabiny,
w której znajdował się instruktor ppłk. pil. Roman Iwanów. Szkolony pilot znajdujący się
w pierwszej kabinie katapultował się, sądząc,
że uczynił to również instruktor. Tymczasem
instruktor nie mógł już opuścić maszyny, bowiem osłona jego kabiny wyłamała się i nie
nastąpiło automatyczne odbezpieczenie fotela katapultowego, a ponadto został porażony
wybuchem towarzyszącym katapultowaniu się

Piloci Ryszard Dębicki i Roman Iwanów
podczas wypoczynku w Zakopanem
ucznia ppor. Sylwestra Ł. Maszyna rozbiła się
w rejonie Zielęcic, wbijając się w ziemię na
głębokość 4-5 metrów. Instruktor zginął, zaś
szkolony pilot ocalał.
Na temat przyczyn katastrofy krążyły różne wersje, piloci analizowali szczegółowo, dlaczego doszło do śmierci doświadczonego pilota. Po wielu latach w rozmowie z reporterem
Ryszard Cioś mówił: - Sygnalizacja świetlna
wskazuje nieszczelność kabiny, jednak piloci
wbrew przepisom wyłączali instalację. Prawdopodobnie i w tym przypadku do tego doszło.
Zamknęli osłony kabiny, ale ta była nieszczelna. Lampka mogła jeszcze zasygnalizować defekt…
Stanisław Barcz
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Przedszkolaki poznały
cukrzycę…

14 listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny (Fredericka Bantinga), na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień
Cukrzycy. Tego dnia całe Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku przybrało niebieską barwę. W naszej placówce temat jest szczególnie
bliski, ponieważ w grupie „Biedroneczek” jest Ania i Tosia - czterolatki chorujące na cukrzycę typu 1.
W celu przybliżenia przedszkolakom wspomnianej choroby, w każdej grupie czytano opowiadania o bohaterze chorym na cukrzycę, na
sali gimnastycznej wspólnie zatańczyliśmy „Taniec cukrzyka”; dziewczynki zaprezentowały
się wszystkim obecnym, a mamy pokazały ich
sprzęt: pompy, sensory. W przedszkolu był także dostępny punkt mierzenia poziomu cukru we
krwi dla chętnych dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, obsługiwany przez panią pielęgniarkę, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Ten szczególny dzień wieńczyła degustacja odpowiedniego dla diabetyka posiłku.
W obchody bardzo zaangażowana była Katarzyna Kik – opiekunka dziewczynek, zajmująca
się nimi na co dzień, oraz pielęgniarka – Agnieszka Rafalska. Dziękujemy rodzicom dziewczynek
– państwu Szaflik i Kisielewskim za poświęcony
czas, pomysły i organizację akcji.
Joanna Niewiadomska

Pr awa d z i e c k a
20 listopada br. z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
w P r ze d s z k o lu Pu b l i c z nym nr 4
im. Leśne Skrzaty w Łasku dominował
kolor niebieski - kolor UNICEF-u. W tym
dniu nauczyciele oraz małe skrzaty miały
na sobie ubrania w kolorze niebieskim.
Sale były ozdobione niebieskimi balonami.
Od samego rana wychowawczynie wspólnie z przedszkolakami rozmawiały na temat
praw, jakie mają dzieci. Maluchy obejrzały
m.in. bajkę dla najmłodszych o prawach dziecka „Gadki z psem”, zapoznały się także z ciekawymi ilustracjami przedstawiającymi prawa

dziecka. Każde dziecko miało możliwość wyboru ulubionej „karty z prawami”, omówienia
jej oraz pokolorowania. Przedszkolaki nauczyły się także piosenki „O prawach dziecka”, która wybrzmiewała z ust dzieci do końca dnia.
Podczas tego wyjątkowego dnia dzieci
miały przyjemność usłyszenia pięknego wiersza J. Korczaka pt. „Prawa Dziecka”, a następnie wykonania wspólnego plakatu oraz gazetki tematycznej. W celu pokazania wszystkim
mieszkańcom Kolumny, iż dzieci świętują swój
wyjątkowy dzień - przedszkolaki pod opieką
swoich opiekunów uczestniczyły w spacerze
w asyście… niebieskich balonów
AB

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych
Miło jest nam poinformować, że Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku przystąpiła do
projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących –
Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka
Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Są to:
Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy
mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia
Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.
Na podstawie umowy użyczenia łaska placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu ministra
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kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do
książek nagranych w postaci audiobooków. Stowarzyszenie „Larix” od
2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem łaska biblioteka będzie powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.
Z urządzeń mogą korzystać: osoby niewidzące lub słabowidzące
z orzeczeniem o niepełnosprawności, czytelnicy Biblioteki Publicznej
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. Czytak może być wypożyczony na okres 1 miesiąca kalendarzowego.
Monika Jurczyńska
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Dlaczego nie dostałem
kredytu?
O ile z niecierpliwością czekamy na wszystkie wpływy na nasze konto, to już regulowanie zobowiązań nie przychodzi
nam łatwo. Blisko 1000 złotych - tyle statystyczna polska rodzina musi przeznaczyć na comiesięczne rachunki takie
jak opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, telefon, czynsz, ogrzewanie czy wywóz śmieci. To tylko wybrane
z wielu zobowiązań finansowych, jakie musimy terminowo regulować. Nawet będąc studentem musimy co miesiąc
dokonywać wielu opłat, które zazwyczaj znacząco uszczuplają nasz budżet. Odpoczynek od nich jest niezwykle
kuszący, ale czy warto odpuszczać sobie i zapomnieć raz na pewien czas o żelaznej systematyczności?
Nasza niefrasobliwość związana z regulowaniem zobowiązań z przeszłości może się przypomnieć w ważnych dla nas momentach. Zakup
mieszkania, działki czy samochodu to duża inwestycja i decydując się
na nią musimy niejednokrotnie posiłkować się kredytem czy pożyczką.
Posiadając nawet najbardziej stabilne dochody bank może nam jednak
odmówić udzielenia kredytu.
Decyzja kredytowa poprzedzona jest nie tylko analizą naszych możliwości finansowych, ale również posiadaną przez nas historią kredytową. 29% pytanych bankowców podkreśla, iż główną przyczyną odmowy
uzyskania kredytu jest właśnie negatywna historia kredytowa. Oprócz
niej, wpływ na nasz tzw. scoring, który możemy poznać za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej, ma również rzetelność innych pozabankowych zobowiązań, na przykład rachunków za prąd czy telefon.
W przypadku zaległości powyżej 200 złotych (gdy opóźnienie w spłacie
przekracza 60 dni) monity zbierane są przez Biura Informacji Gospodarczej i na życzenie udostępniane bankom. To one decydują o tym, czy
dostaniemy kredyt i jakie będą koszty jego obsługi.
Niejednokrotnie informacja o nieregularnej spłacie naszych zobowiązań jest poważnym utrudnieniem w uzyskaniu kredytu, a zaległo-

ści, nieterminowe spłaty rat, czynszu czy nawet zaległe mandaty mogą
skutkować decyzją negatywną. O historię kredytową warto dbać możliwie wcześnie. O posiadanych zobowiązaniach należy pamiętać nawet
w okresie studiów czy wówczas gdy dostajemy pierwszą pracę.
Zwykle poważne zobowiązania finansowe podejmujemy dopiero po
30-tce, ale banki mają dostęp do naszej historii kredytowej za ostatnie
pięć lat wstecz. Na zaciągnięcie zobowiązania decydujemy się głównie
w średnim wieku, co wskazywać może na chęć osiągnięcia względnej
stabilności finansowej przed wzięciem na siebie dodatkowego finansowego obciążenia. W tym okresie banki posiadają już zazwyczaj o nas
dość wnikliwą wiedzę. Warto zatem pamiętać, by nasz potencjał kredytowy zacząć budować możliwie wcześnie.
* * *
Biuro Informacji Kredytowej jest partnerem programu edukacyjnego
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Zarządzanie ryzykiem
finansowym w biznesie i życiu osobistym”.
Więcej: www.nzb.pl
oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

Aktywni Obywatele – wsparcie
inicjatyw obywatelskich
Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców
zainaugurowany został w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego
i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych
z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii
i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału
obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka
i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom
klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja
im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
- Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji,
w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym,
z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP
oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich - powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty
zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.
- Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej
potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, po-

styczeń 2020 r.

chodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup
zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie
bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy - mówi Sylwia Sobiepan
z Fundacji im. Stefana Batorego.
- Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.
- Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój
organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji,
pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. - mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji
Obywatelskich.
Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia,
edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną,
czym zajmują się organizacje, czy monitoring prawa, które wpływa
na ich działanie.
Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego.
Kolejny - na projekty sektorowe - w kwietniu 2020 r. W nadchodzących
miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych
w kilku regionach Polski.
Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl

25

Ferie w gminie łask
Tegoroczne ferie zimowe w województwie łódzkim trwały od 13 do 26 stycznia. Wszyscy ci, którzy spędzili ten czas w Łasku, nie mogli narzekać na nudę. Wiele atrakcji przygotowała Biblioteka
Publiczna, Łaski Dom Kultury oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Niestety, choć mamy
kalendarzową zimę, w Łasku nie widzieliśmy śniegu.
Więcej na temat ferii w gminie w kolejnym numerze „Panoramy”.
MJ

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku przypomina o terminie
wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, który upływa z dniem 31 marca 2020 r. Wysokość opłaty rocznej za rok 2020
pozostaje bez zmian.

Opłaty należy wpłacać na rachunek gminy Łask w Banku PEKAO S.A.I.O/ ŁASK
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 43 676 83 40,
43 676 83 41, 43 676 83 54.

na podwójnym gazie
BMW 520 na podwójnym gazie – policjanci
z grupy SPEED z KWP w Łodzi patrolujący
drogę ekspresową S-8 w powiecie łaskim zatrzymali BMW 520, którego 37-letni kierowca jechał z prędkością… 180 km/h, a do tego
był nietrzeźwy (1,2 promila alkoholu) i wiózł
pasażera. Prowadzący pojazd stracił prawo jazdy i grozi mu jeszcze 2 lata „trzeźwienia” za
kratkami. Szczęście miał pasażer, który, jak się
okazało był trzeźwy. Szkoda, że nie zabrał kierowcy kluczyków...

Tragiczny pożar
Wiadomość o pożarze w Woli Buczkowskiej
dotarła do stanowiska kierowania w KP PSP
w Łasku. Gdy strażacy dotarli na miejsce, zobaczyli płonący budynek gospodarczy. Po stłumieniu ognia rozpoczęli przeszukanie budynku
i wówczas odkryli zwłoki mężczyzny w wieku ok. 60 lat. Prawdopodobnie przyczyną tragicznego w skutkach pożaru było zaprószenie
ognia. W akcji gaśniczej brało udział 19 strażaków z OSP i PSP.
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P i e rws z a
r ata
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Łasku przypomina, że zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do
31 stycznia 2020 r. należy uiścić I ratę
opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2020 oraz należy złożyć
oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych za rok 2019.
W przypadku niezłożenia oświadczenia
w terminie, tj. do 31 stycznia 2020 r., przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności
w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest
wówczas zobowiązany do dokonania opłaty
dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku
kalendarzowym.
Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wymienionym
terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych za rok 2019 - do pobrania 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 –
Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw
Społecznych.

Ważniejsze imprezy w lutym
kulturalne
Lp.

Nazwa imprezy

Dzień

1.

Wystawa „Na drodze
dyplomatycznej. Sprawa polska
na Konferencji Paryskiej”

luty - kwiecień

2.

Andrzej Wojtkowski (zielarz) –
Lecznicze właściwości
przyjaznych roślin - wykład
Poplenerowa wystawa malarstwa
Stowarzyszenia Plastyków
Amatorów Ziemi Łaskiej
Koncert karnawałowy – śpiew,
taniec, humor
ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski –
Ormianie w Polsce i na świecie wykład
Nowa Fala Polskiego Dansingu koncert

4
godz. 10.45-13

3.
4.
5.
6.

7
godz. 18.00

Miejsce imprezy

Organizator

Muzeum Historii BP w Łasku - MHŁ,
Łasku
Muzeum Tradycji
Niepodległościowych
w Łodzi
sala
ŁDK
widowiskowa
BP w Łasku i SPAZŁ

14
godz. 18
18
godz.10.45-13

Galeria pod
Korabiem, BP
w Łasku
sala
widowiskowa
sala
widowiskowa

19
godz. 19

sala
widowiskowa

ŁDK

ŁDK
ŁDK

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask),
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)
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PILOT W STREFIE SKAŻENIA
N a t e r e n i e 3 2 . B a z y L o t n i c t w a Ta k t y c z n e g o p r z e p r o w a d z o n o z a j ę c i a z o b r o n y p r z e d
bronią masowego rażenia nt. „Likwidacja skażeń personelu latającego”.
Celem zajęć było doskonalenie procedur
w zakresie prowadzenia likwidacji skażeń statków powietrznych oraz personelu latającego.
Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy
z żołnierzami 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych ze Śremu.
W trakcie ćwiczeń sprawdzono działanie
pododdziału chemicznego oraz pilota samolotu F-16 w przypadku wystąpienia skażeń. Scenariusz zajęć zakładał, że samolot wykonywał
zadania w atmosferze skażonej. Po potwierdzeniu tej informacji, chemicy przeprowadzili likwidację skażeń rejonu wokół statku powietrznego.
Ostatnim etapem zajęć było przetransportowanie pilota do strefy kontroli skażeń personelu latającego, gdzie został poddany procesowi likwidacji skażeń.

Śpiewają
od 10 lat
W X Jubileuszowym Chóralnym
Koncercie Kolęd i Pastorałek, jaki odbył
się 19 stycznia br. w XVII-wiecznym
kościele w Rzgowie, wziął udział także
Chór „Benedictus Cantus” istniejący
od dziesięciu lat w łaskiej parafii
świętej Faustyny Kowalskiej. Występ
łaskowian został przyjęty bardzo
ciepło, podobnie zresztą jak chórów
m.in. z Aleksandrowa Łódzkiego,
Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic
i Rzgowa. Gospodarzem koncertu był
rzgowski chór „Camerata”.

Zagadkowe zdjęcie
Muzeum Historii Łasku zwraca się z prośbą
o pomoc w identyfikacji osób na zamieszczonej
obok fotografii. Zdjęcie przekazała do muzealnego archiwum Teresa Paluch z d. Wentel. Pochodzi z ok. 1943-1945, wykonane zostało w szwalni
Güntera Schwartza w Łasku. Stoją od lewej:
1. n/n
2. Supczyński …
3. Renkowska Irena
4. Kubicki Konstanty
5. Rudnicka ...
Siedzą od lewej:
1. Raźniewska ...
2. Tralewski Jan z synem Sławomirem
3. Wentel Wanda (mama Teresy Paluch)
Na dole:
1. n/n
2. n/n
Zapraszamy do kontaktu pod numerem
tel. 43 821 70 62.
Lidia Olszewska
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„Benedictus Cantus” liczy 27 członków,
głównie mieszkańców Łasku, ale i okolicznych
miejscowości. Występuje podczas uroczystości
kościelnych w parafii, ale i poza nią. Śpiewał
m.in. w Piotrkowie Trybunalskim podczas poświęcenia kaplicy w parafii św. Jana Pawła II,
która niegdyś znajdowała się w Łasku na os.
„Przylesie”, a także w łódzkiej archikatedrze
i Sieradzu. Na swoim koncie chórzyści mają
nagraną płytę z kolędami.
W Rzgowie chórzyści wykonali 3 kolędy,
m.in. austriacką „Narodził się nam Zbawiciel”
ze słowami St. Głowackiego. Dodajmy, łascy miłośnicy śpiewania spotykają się raz w tygodniu,
w każdy piątek. Dyrygentem jest s. Felicyta –
Anna Szubert ze zgromadzenia Nazaretanek, będąca jednocześnie organistką w parafii.
(p)
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SPOTKANIE
NOWOROCZNE
GMINY ŁASK

