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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i zbliżającego się Nowego Roku 

wszystkim Czytelnikom
 dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń 

życzy
redakcja
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Wśród 230 uczniów z całego kraju, którzy 
w tym roku szkolnym otrzymali Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, znalazła się uczen-
nica klasy II LO w ZSO w Kolumnie Natalia 
Federkiewicz. Legitymuje się ona najwyższą 
średnią 5,14. Natalię przyjął niedawno bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, gratulując 
wyników w nauce i życząc dalszych sukce-
sów.         (p)

STYPENDIUM 
PREZESA RM 
D L A  N ATA L I I

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 
aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. Niech te Święta będą niezapomnianym czasem 

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy Świąt pachnących choinką, pełnych prezentów 

i radości. Niech nadchodzący Nowy Rok 2018 będzie pełen 
nadziei, ale i spełnionych marzeń.

Pragniemy życzyć Państwu dużo zdrowia i wytrwałości 
w realizacji zamierzonych celów oraz radości w życiu rodzinnym.

24 pażdziernika br. po raz pierwszy piętnastu 
uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Łopatkach wzięło udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Ortograficznym o tytuł „Arcymistrz 
Ortografii 2017”, organizowanym przez 
Centrum Edukacji Szkolnej.

ARcYMISTRZ oRTogRAfII

13 października odbył się pierwszy w historii SOM koncert perkusi-
stów klasy Karola Bednarskiego. Bębniarze zaprezentowali się w utwo-
rach znanych zespołów, m.in. Guns N’ Roses, Nirvana, AC/DC, RH+, 
Queen.

7 listopada na popisie zagrali pianiści, gitarzyści, keyboardziści, 
akordeonista i klarnecista. W programie popisu znalazły się utwory 
z muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Gościliśmy również uczniów 
z Państwowej Szkoły Muzycznej z Kutna i Zduńskiej Woli. Wystąpiły 
gitarzystki: Gabriela Sadkowska i Natalia Chmyłko z PSM I st. w Zduń-
skiej Woli oraz doskonały klarnecista Adrian Palmowski z PSM II st. 
w Kutnie. Uczniowie ci są laureatami ogólnopolskich konkursów mu-
zycznych. Miłą niespodzianką dla nas była wizyta burmistrza Gabierla 
Szkudlarka na koncercie uczniów SOM. 

Już dziś zapraszamy na styczniowy koncert kolęd i pastorałek.
   Grażyna Koziara

AkTYwNIE I MUZYcZNIE
Społeczne Ognisko Muzyczne w Łasku rok szkolny 2017/2018 zainaugurowało 5 września. Ponad 80 uczestników rozpoczęło naukę 
gry na instrumentach w klasach: fortepianu, keyboardu, gitary klasycznej, akustycznej i elektrycznej, akordeonu, klarnetu i perkusji.

Ogromnym wyróżnieniem dla szkoły jest zdoby-
cie I miejsca, a zarazem tytułu Arcymistrza Ortogra-
fii w kateogorii klas I-III przez Agatę Patykowską – 
uczennicę klasy III. Warto podkreślić, iż w tym prze-
dziale wiekowym z całej Polski wzięło udział 1244 
uczniów. 

Dyplom laureata za uzyskanie IV miejsca otrzy-
mał Kamil Niciak – uczeń klasy VI (uczestników 
z całej Polski było 2478). Pozostali uczniowie naszej 
szkoły otrzymali dyplomy uznania. Zwycięzcom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Olejnik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku           Burmistrz Łasku
                          Robert Bartosik                           Gabriel Szkudlarek

Gorąco zapraszamy na plac 11 Listopada w Ła-
sku, gdzie 31 grudnia wspólnie z burmistrzem 
Gabrielem Szkudlarkiem przywitamy Nowy 
Rok 2018. Od godz. 23 na miejskim rynku 
usłyszymy taneczną muzykę, a o północy bę-
dzie można podziwiać specjalny pokaz laserów, 
który zastąpi tradycyjne fajerwerki. Wszystko 
to w duchu ekologii i z myślą o czworonożnych 
przyjaciołach. Pamiętajmy, że sylwestrowe wy-
strzały to oprócz pięknych widowisk ogromny 
stres dla zwierząt.

Takiego pokazu w Łasku jeszcze nie było. 
Bajecznie kolorowa gra świateł i oprawa mu-
zyczna zapewnią wyjątkową atmosferę i nieza-
pomniane widowisko. 

Zabawa potrwa do godziny 1. Serdecznie 
zapraszamy!         MJ

Powitanie 
nowego Roku
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Na to szczególne wyróżnienie w konkursie 
w 32. BLT  st. szer. Rafał Tomaszewski musiał 
zasłużyć nie tylko wzorową służbą, ale i posta-
wą społeczną. Na co dzień jest radiotelegrafistą 
w kompanii łączności, pracuje też jako wolon-
tariusz w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Łodzi na 

rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi, jest 
też zasłużonym dawcą krwi (19,5 l tego ży-
ciodajnego leku przekazał dotąd). Lubi sport, 
szczególnie kolarstwo górskie, fotografię i po-
dróże.

(er) 

SZEREgowIEc RokU

Na miejskim rynku rozbrzmiewały kolędy, a o niepowtarzalną at-
mosferę zadbał także wesoły elf na szczudłach i towarzysząca mu urocza 
pani Mikołajowa. Podczas quizu w zamian za odpowiedzi na świąteczne 
pytania wspólnie rozdawali dzieciom cukierki oraz ufundowane przez 
gminę Łask odblaskowe zawieszki. Ogromnym powodzeniem cieszył się 
pyszny i gorący żurek, który rozgrzał mieszkańców dzięki uprzejmości 
i zdolnościom kulinarnym firmy Kominek. Również na rozgrzewkę bro-
war Koreb przygotował wyśmienitego grzańca. Prawdziwym przebojem 

okazała się wielka bombka, którą tuż po godz. 15 włączył burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek wraz przewodniczącym Rady Miejskiej Rober-
tem Bartosikiem. Stojąca przy Pomniku Niepodległości złoto-fioletowa, 
błyszcząca ozdoba przyciągnęła tłum mieszkańców, którzy chętnie zasia-
dali na ławce wewnątrz niej i robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Michał Janiszewski
Fotoreportaż z kiermaszu – na str. 28

BomBka rozBłysła na kiermaszu

Podczas konferencji zaprezentowano fil-
my edukacyjne oddziaływujące na wyobraźnię, 
natomiast prelegenci mówili głównie o przy-
czynach zdarzeń drogowych, zabezpieczeniu 
miejsca wypadku i pierwszej pomocy poszko-
dowanym, wyjaśnieniu różnic między kolizją 
a wypadkiem. Młodzież z zainteresowaniem 
słuchała o konsekwencjach za popełnianie 
wykroczeń drogowych, a szczególnie za jaz-
dę bez uprawnień. Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego podkom. Paweł Romański zwrócił 
uwagę na widoczność pieszych oraz znaczenie 

elementów odblaskowych, które w niejednym 
przypadku mogą uratować ludzkie życie.

Spotkanie stało się też okazją do zaprezen-
towania przez młodzież ze szkoły Mundurowo 
- Technicznej pokazu musztry, a także poznania 
pracy policji. Zarówno uczniowie, jak i goście 
przekonali się, że bezpieczeństwo na drogach 
zależy od nas wszystkich. W spotkaniu uczest-
niczyła m.in. zastępczyni burmistrza Łasku Ja-
nina Kosman. 

(ER)

BeZPieCZnieJ na DRogaCH
Mówienia o bezpieczeństwie na drogach nigdy za wiele. Dlatego konferencja na ten temat zorganizowana przez łaskich policjantów 
wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu oraz Zespołem Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie 
okazała się potrzebna tym bardziej, że uświadomiła uczestnikom, iż od nich także zależy bezpieczeństwo na drogach.

Pani Wioletcie Rabendzie
Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

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

Rady Miejskiej w Łasku

Dzięki osobom, które wpłaciły 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych na konto To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej, możliwa 
była odnowa dwóch wag szalkowych. Trzecia 
waga prezentująca się na ekspozycji została 
nieodpłatnie odrestaurowana dzięki uprzejmo-
ści Jana Cicheckiego i Piotra Muszyńskiego, 
właścicieli firmy „Lask-Mal Lakiernia Prosz-
kowa” w Orchowie. 

Kolejnym cennym dokumentem, który 
poddany został zabiegom konserwatorskim, 
była „Lokacja i przywileje dla miasta Łasku 
wg opisu burmistrza Bogumiła Orłożeńskiego 
z 1817 roku”. To niezwykłe źródło do poznania 
historii Łasku zyskało zupełnie nowe oblicze. 
Profesjonalne prace zostały wykonane w pra-

R e N owac j e  m u z e a l I ów

Jedna z odnowionych wag szalkowych

Muzeum Historii Łasku nieprzerwanie pozyskuje różnego rodzaju archiwalia, przede 
wszystkie w formie darów. Uzupełniają one i wzbogacają nasze ekspozycje. Część z nich 
wymaga naprawy i odnowy. Każdego roku staramy się, by wybrane muzealia trafiły w ręce 
fachowców i zostały poddane niezbędnym pracom renowacyjnym oraz konserwatorskim.

cowni konserwacji Agnieszki Ciesielskiej 
z Włocławka. Kontynuując tę współpracę prze-
kazaliśmy kolejne muzealia: „Księgę Uwłasz-

czeniową z 1864 roku” oraz „Księgę wypłat ty-
godniowych z zakładu ślusarskiego F. i P. Łyż-
wy z lat 1941-1943” - dar Sławomira Łyżwy. 
Wszystkim darczyńcom i tym, którzy przyczy-
nili się do odnowienia eksponatów - serdecznie 
dziękujemy.

Lidia Olszewska
 Arkadiusz Cieślak

Muzeum Historii Łasku

Dokument z początku XIX w. w nowej szacie

Po raz piąty odbył się w Łasku tradycyjny Kiermasz Świąteczny. Pogoda dopisała. Było mroźno, ale słonecznie, więc odwiedzający 
kiermasz na placu 11 Listopada chętnie wędrowali wśród kolorowych stoisk wystawców. Pośród nich można było dostrzec ozdoby 
świąteczne (rozmaite figurki, stroiki, ręcznie dekorowane bombki), ale także prawdziwe miody, chałwy tureckie, zabawki, puzzle 3D, 
wyroby rękodzieła lokalnych artystów oraz ciepłe czapki i szaliki). Nie brakowało również uwielbianego przez dzieci popcornu i waty 
cukrowej oraz oczywiście baloników, tym razem w wersji bożonarodzeniowej, np. z motywem św. Mikołaja. 
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ŚWięTA
Tak o polskich kolędach pisał nasz największy wieszcz Adam 

Mickiewicz. Te mądre słowa opisują wszystkie, trudne czasami do 
nazwania uczucia, jakie pojawiają się w Święta Bożego Narodzenia, 
Święta najbardziej rodzinne, pełne miłości, radosne, ubogacone 
pięknymi zwyczajami, obrosłe tradycją. Ta tradycja zmienia się jednak. 
Pewne jej elementy przemijają, ustępując miejsca nowym.

Kto dziś – przynajmniej w Polsce centralnej – widzi kolędników! Za 
to od kilkunastu lat w polskich domach w czasie wieczerzy wigilijnej 
palą się świece Caritas, dochód ze sprzedaży których przeznaczany jest 
na dożywianie dzieci z biedniejszych polskich rodzin, ale także dla dzieci 
z krajów ogarniętych wojną. W ostatni weekend młodzież szkolna kół 
Caritas zbierała artykuły żywieniowe w Netto, Biedronkach i Vobiano 
(celowo podaję nazwy – bo warto) dla potrzebujących.

Przygotowywane są paczki na podstawie danych określonych 
na papierowych sercach zdejmowanych z choinki w kolegiacie. 
Z początkiem grudnia „Pomocna Dłoń” rozpoczęła w budynku OSP 
Łask wydawanie darmowych obiadów. Warto te inicjatywy odnotować, 
wszystkim zaangażowanym podziękować serdecznie, ale szczególnie 
młodym ludziom, którzy poświęcają swój czas, aby wspomóc 
potrzebujących.

Rok temu przytoczyłem informacje o powstaniu pięknej, najbardziej 
znanej kolędy świata „Cicha noc”. Przypomnę – chcąc wynagrodzić 
wiernym brak w święta organów, które się popsuły w alpejskiej wiosce 
Oberndorf, ksiądz napisał słowa, a organista muzykę. W czasie jednej 
z ubiegłorocznych wieczerzy młodzież z „Ekonomika” przedstawiła 
inną, zdecydowanie piękniejszą i  bardziej podniosłą wersję powstania 
kolędy. Tuż przed Bożym Narodzeniem ksiądz z Oberndorf został 
poproszony do położnicy, żony węglarza, której stan zdrowia był 
poważny. Ksiądz udzielił sakramentów, ubóstwo jakie zobaczył bardzo 
przeżył i skojarzył z ubóstwem Świętej Rodziny (Nie było miejsca dla 
Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie…). Po powrocie do domu swoje 
uczucia ujął w postaci wiersza, do którego muzykę napisał organista. 
Prawda, że piękne? Tak czy owak kolęda ma 200 lat. Cóż to jednak za 
wiek w stosunku do naszej kolędy „Anioł pasterzom mówił” pochodzącej 
z XVI wieku.

JUBiLEUSZ POWiATU
 Odbyła się uroczystość w związku z utworzeniem w 1867 roku 

powiatu łaskiego. Po wprowadzającym przemówieniu starosty Teresy 
Wesołowskiej rys historyczny przedstawił Albin Gajda. Mówca podał 

Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska… Mówię 
o zbiorze kantyczek… Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej 
Panny dla Boskiego Dzieciątka są tak delikatne i święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolitować. 
Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności.

wiele ciekawych informacji, np. proszę sobie wyobrazić, że pierwszy 
powiat swoimi granicami obejmował 18 gmin. Kiedy jednak stwierdził, 
że przy tworzeniu powiatów w 1998 r. (zaczęły funkcjonować 
od 1.01.1999 r.) gminy same określały przynależność do powiatu, 
sprowokował mnie do przypomnienia faktów. Myślę, że nawet dobrze się 
stało, bo warto pewne fakty utrwalić. 

Władze centralne apodyktycznie, więcej - okłamując - wprowadzały 
swoje rozwiązania wbrew stanowisku gmin. Znam te sprawy, 
uczestniczyłem w nich z racji pracy w Urzędzie Wojewódzkim 
w Sieradzu. Pewne szczegóły doprecyzował mi ówczesny burmistrz 
Andrzej Owczarek. Władze miast mających zostać siedzibami powiatów 
zabiegały o jak największą ilość gmin w powiecie. Rada Gminy 
Dobroń podjęła uchwalę przesłaną do odpowiednich władz centralnych 
o przynależności do powiatu łaskiego. Lutomiersk zgłaszał zamiar 
przynależności do powiatu łódzkiego, a gdyby taki nie powstał - do 
powiatu łaskiego. 

Jeszcze na 3 dni przed ostatecznym przedstawieniem mapy powiatów 
zapewniano burmistrza, w obecności K. Nowakowskiego w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, o włączeniu Dobronia do powiatu łaskiego. 
Zapowiedziano przesłanie mapy do urzędów wojewódzkich około godz. 
11 określonego dnia. Termin kilkakrotnie przesuwano, ostatecznie dane 
dotarły około godz. 23. Spojrzenie na mapę i oblewa mnie fala gorąca 
- Dobroń w powiecie pabianickim! Takie oszustwo dotknęło także inne 
miasta. Wieluniowi zabrano 4 lub 5 gmin po to, aby stworzyć powiaty 
pajęczański i wieruszowski.

Największa awantura wybuchła w Lututowie, który od 800 lat 
związany był z Wieluniem, a który przyłączono do Wieruszowa. 
Zapowiedziano blokowanie drogi krajowej. Przyjechał wiceminister 
Jerzy Stępień. Oznajmił, że przez 2 lata mapa jest nienaruszalna, bo 
reforma powiatowa nie wejdzie. Żadne protesty nie będą uwzględniane. 
Znam te wszystkie szczegóły, gdyż wojewoda Kazimierz Filipiak 
(skądinąd sympatyczny gość) będąc członkiem AWS wolał w Lututowie 
się nie pokazywać, skierował tam w swoim imieniu dyr. generalnego.

Przypomnijmy, że wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych 
był pabianiczanin Janusz Tomaszewski, który wkrótce został zmuszony 
do dymisji (coś było w papierach). Nasz pech i wielka szkoda dla powiatu 
łaskiego, że ta dymisja nie nastąpiła wcześniej.
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Gabriel Szkudlarek

Aż trudno uwierzyć, że minęło już prawie dwadzieścia lat od momentu oddania do użytku w Łasku pływalni krytej. Obiekt znajduje się 
w dobrej kondycji technicznej, co jest zasługą gospodarza, czyli Centrum Sportu i Rekreacji.- Jednak po dwudziestu latach bezustannej 
eksploatacji potrzebny jest remont – mówi dyrektor CSiR Elżbieta Krawczyk. - Obiekt rzeczywiście prezentuje się nieźle, bo na bieżąco 
wykonujemy drobne remonty i konserwację, ale trzeba ocieplić jego ściany, wymienić okna i drzwi oraz instalację wodno-kanalizacyjną. 
Ten remont może kosztować kilka milionów złotych, dlatego trzeba go będzie wykonywać etapami, w ciągu kilku lat.

Pływalnia Prezentuje się nieźle…

Odwiedzający pływalnię są pod wraże-
niem, bo obiekt prezentuje się nieźle i znako-
micie służy amatorom pływania. Mimo wielu 
lat eksploatacji, wciąż sprawdza się w praktyce 
niecka basenu, a także glazura. Gorzej jest np. 
z wykładziną i instalacjami.

Średnio dziennie pływalnię odwiedza 350 
osób, wśród których nie brakuje mieszkańców 

spoza łaskiej gminy. Jak twierdzi E. Krawczyk, 
jest to efekt m.in. rządowego programu 500+. 
Ludzie po prostu doceniają sport i pływanie, 
które w grodzie nad Grabią właśnie dzięki pły-
walni stało się bardzo popularne.

Jednak CSiR to nie tylko pływalnia. Zmo-
dernizowanie i rozbudowa pawilonu szatnio-
wo-sanitarnego na stadionie okazała się znako-

mitym posunięciem, podobnie zresztą jak zbu-
dowanie przy stawie w 2004 roku wigwamu, 
który stał się popularnym miejscem spotkań 
przy ognisku i grillu. Łaskowianie korzystają 
również ze stadionu z płytą boiska piłkarskie-
go, bieżniami i kortami.

(p)
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Niezwykle ambitny projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa 
i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”, który dofinansowała Unia 
Europejska, wszedł już w etap realizacji. Zadanie nr 1 dotyczące „Rozbudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasku”, które jeszcze kilka lat temu pozostawało 
w sferze odległych celów do realizacji, powoli staje się faktem. Po przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym w dniu 11 sierpnia 2017 roku podpisano umowę 
z Konsorcjum: UNiBEP S. A. z Bielska Podlaskiego; AQUACOMS Sp. z o.o. z Warszawy 
oraz iNWATECH z  Budapesztu. Wartość kontraktu to aż 44 290 000 zł brutto.

Ruszyła modeRnizacja 
oczySzczalNI

 Prace rozpoczęły się 8 września br. Nad 
prawidłowością prowadzonych robót, 
zgodnie z warunkami kontraktowymi dla 
tego typu robót, czuwa inżynier kontraktu – 
Firma BIPROWOD Sp. z o.o. z Warszawy, 
która na potrzeby obsługi projektu prowadzi 
biuro przy ul. Jodłowej w Łasku. Po 
wykonanych pracach przygotowawczych, 
związanych między innymi z odwodnieniem 
terenu, przystąpiono do prac obejmujących 
realizację obiektów związanych z zasilaniem 
energetycznym nowej oczyszczalni. Powstały 
już fundamenty pod trafostację oraz agregat 
prądotwórczy stanowiący rezerwę w przypadku 

awarii zasilania oraz rozpoczęto prace związane 
z  „sercem” oczyszczalni - budowa dwóch  
ciągów reaktorów biologicznych - prowadzone są 
prace związane z budową płyty fundamentowej. 

Bieżące informacje dotyczące realiza-
cji projektu, jak i aktualnych spraw MPWIK 
Sp. z o.o. w Łasku polecam śledzić na fanpa-
ge na facebooku - www.facebook.com/MPWI-
KLASK/. Miejmy nadzieję, że ambitnych pla-
nów w najbliższym czasie nie pokrzyżuje natu-
ra. Zima za pasem - oby była łagodna…

Mariusz Sowiński 
prezes zarządu

Staw, w miejscu którego powstają reaktory biologiczne, stan na 30 października 2017 r.

Widok powstającej płyty fundamentowej bioreaktora, stan na 5 grudnia br.

SESJE RAD – 15 bm. odbyła się sesja 
nadzwyczajna Rady Powiatu Łaskiego po-
święcona m.in. korektom finansowym budżetu 
i zimowemu utrzymaniu dróg w gminie Wida-
wa, zaś 29 grudnia br. radni obradować będą 
głównie na temat przyszłorocznego budżetu.

20 bm. obradowała Rada Miejska Łasku. 
Radni zajmowali się m.in. uchwaleniem bu-
dżetu na przyszły rok, Wieloletnią Progno-
zą Finansową na lata 2018-2028, gminnymi 
programami przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii na 2018 r.

WENA na medal – podczas XVI Ogól-
nopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Tanecznych „Taneczne 
Wiktorie” w Głownie „Wena II” zajęła drugie 
miejsce, a „Wena I” – wyróżnienie. Antonina 
Wróblewska („S’Crew”) także wywalczyła 
wyróżnienie. Gratulujemy!

OBiADY w OSP – to już osiemnasta edy-
cja akcji charytatywnej prowadzonej w Łasku 
dla ludzi znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej, polegająca na wydawaniu 
gorących posiłków. Akcja ruszyła na początku 
grudnia br. i potrwa cztery miesiące. Dotąd wy-
dano ponad 250 tys. posiłków.

WOLONTARiUSZE WOŚP w Łasku już 
przygotowują się do kolejnej akcji zbiórki pie-
niędzy. Okazuje się, że młodych ludzi pragną-
cych uczestniczyć w akcji Owsiaka nie braku-
je, podobnie zresztą jak i serca dla bliźnich.

SAMOOBRONA kobiet – w 32. BLT ru-
szyła druga edycja szkolenia kobiet z zakresu 
samoobrony. Projekt, któremu patronuje MON, 
obejmuje 20 godzin szkolenia, dzięki któremu 
panie mogą skutecznie bronić się przed napast-
nikiem.

DOLiNA GRABi czysta ekologicznie 
– z niej pochodzą znakomite produkty ofero-
wane od lat przez Okręgową Spółdzielnię Mle-
czarską w Łasku, nagradzane wielokrotnie ze 
względu na walory smakowe, a także wysokie 
standardy higieniczno-sanitarne oraz troskę 
o bezpieczeństwo żywności. Piszemy o tym, bo 
wyroby z Łasku cenione są wyjątkowo w in-
nych rejonach kraju, m.in. na Śłąsku.

PATROL ROKU 2017 - sierżant Dawid 
Klocek oraz starszy sierżant Kamil Moche-
rek z Komisariatu w Widawie odebrali z rąk 
zastępcy komendanta wojewódzkiego policji 
w Łodzi, młodszego inspektora Jarosława Ryb-
ki podziękowania za udział w ogólnopolskich 
zawodach i reprezentowanie Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi w finale XXIV Ogól-
nopolskich Zawodów Policjantów Prewencji 
Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2017”.

AURA w grudniu oszczędziła nam nie tyl-
ko dużych i gwałtownych opadów śniegu (były 
za to na południu Polski), ale i niskich tempera-
tur. Oby tak dalej, bo opał coraz droższy, a ob-
lodzone drogi oznaczają nie tylko perturbacje 
komunikacyjne, ale i zwiększoną liczbę wy-
padków. Według długoterminowych prognoz 
prawdziwa zima ma nadejść w ostatnich dniach 
starego roku.



grudzień 2017 r.

Było to stwierdzenie, iż „ta prosta kobita nie ma szans w wyborach 
do Rady Miejskiej w Łasku”. Gienia, bo tak o niej wszyscy mówiliśmy 
i tak się do niej zwracaliśmy, nie tylko wygrała wybory w swoim okręgu 
w 2002 roku, a nawet swój wybór do Rady Miejskiej powtórzyła w 2006 
roku i została radną V kadencji.

Genowefa Olejnik urodziła się 25 sierpnia 1946 roku w Teodorach 
w rodzinie Gwisów. Była najstarszą córką, na której ciążyły obowiąz-
ki współwychowania młodszych od siebie czterech sióstr. Był to okres 
powojenny, trudny w przeżyciu i wychowaniu tak licznej rodziny, gdzie 
rarytasem był chleb polany wodą i posypany cukrem. W kuchni domino-
wały ziemniaki i potrawy z mąki. Mięso do obiadu, o ile było, to tylko 
od święta. 

Jako nastoletnia dziewczyna poznała Edwarda – przyszłe-
go męża, którego losy sprawiły, że ten młody mężczyzna spod to-
ruńskiej wsi w 1961 roku trafił do Jednostki Wojskowej w Łasku. 
Był to związek pełen miłości i ciepła rodzinnego od pierwszych 
dni poznania, przez 53 lata, do końca ostatnich dni życia Gieni.

Zawarty 5 grudnia 1964 roku związek małżeński Gieni Gwis i Edwar-
da Olejnika stanowił nowe wyzwania w połączeniu z ciężką pracą, zwią-
zany z tym, aby utrzymać dom i rodzinę: córki Wiolettę i Agnieszkę. 

W tym trudnym okresie dla rodziny, poza pracą zawodową podej-
mowała również inne zajęcia, dorywczo na uroczystościach rodzinnych 
takich jak: wesela, komunie itp., także w roli szefowej kuchni. Nie była 
to praca lekka, ale dodatkowy dochód pozwolił jej wspólnie z mężem na 
godne utrzymanie rodziny.

„PRoSTA kobITA”
Tak przed kilkunastoma latami jeden z łaskich polityków nazwał 
przed wyborami samorządowymi Panią Genowefę Olejnik. 

Gienia znajdowała również czas na udzielanie pomocy innym. 
Aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturowym wsi, 
była również współorganizatorem akcji charytatywnych. Bez 
niej we wsi Teodory trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjo-
nowanie Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, parafii czy Szkoły Podstawowej, którą wspierała swoją pra-
cą, a nawet częścią diety radnej mimo bardzo niskiej emerytury,  
w dużej mierze przeznaczanej na zakup leków. 

Od 1995 roku do ostatnich dni pełniła funkcję sołtysa wsi Teodo-
ry, dbając o zaspokajanie najistotniejszych potrzeb mieszkańców. Wśród 
sołtysów była niekwestionowanym autorytetem, koleżanką, duszą towa-
rzystwa i przykładem do naśladowania.

Dla Gieni Olejnik zawsze najważniejsza była rodzina. Jej uczucia mi-
łości dla męża, córek, wnuków, prawnuków oraz sióstr przepełnione były 
dobrocią i troską o życie i zdrowie. Pamiętała również o koleżankach 
i kolegach sołtysach, jak i znajomych ze wsi Teodory.

W miejscowym kościele modliła się za zdrowie tych, których znała, 
wiedząc, że takiej opieki boskiej potrzebują. 

Myślę, iż będę wyrazicielem wszystkich tych, którzy na swojej dro-
dze spotkali Gienię Olejnik, że w dniu 3 grudnia 2017 roku utraciliśmy 
wspaniałą kobietę. 

Krzysztof Nowakowski

 
W dniu 06.12.2017 r. 

pożegnaliśmy Genowefę Olejnik                                 
- sołtysa wsi Teodory  

i radną Rady Miejskiej w Łasku iV 
i V kadencji w latach 2002-2010.

Siedmioosobowej delegacji łaskiego stowarzyszenia przewodniczył 
Zdzisław Kozłowski. Po uroczystym otwarciu akademii przez Jerzego 
Robińskiego - prezesa PSD w Nysie, wystąpieniach gospodarzy i za-
proszonych gości, nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i orga-
nizacyjnych dla osób podejmujących długoletnią i aktywną działalność 
społeczną na rzecz PSD. Na podstawie decyzji prezydenta RP Srebrnym 
Krzyżem Zasługi zostało odznaczonych dwóch przedstawicieli PSD 
w Łasku: Bogusław Stachowski i Mieczysław Zalasa. Aktu wręczenia 
dokonała Violetta Porowska – wicewojewoda opolski. 

Wśród wyróżnionych Medalem 35. PSD znalazła się Janina Strukow-
ska, a srebrną odznaką Zasłużony dla PSD - Janina Woźniak. Łaskim 
paniom wyróżnienia wręczyła Anna Śliwińska – prezes Zarządu Głów-
nego PSD. 

Preludium części naukowej stanowiła prelekcja dr diabetolog Zofii 
Skałuby-Filipow „Cukrzyca i powikłania”. Wśród kolejnych 8. suge-

ł a s k  m o ż e  Być 
D U M NY…
Tegoroczne ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą odbyły się 4 listopada br. w Nysie. Myślą przewodnią 
święta było pytanie: Kobieta i mężczyzna – Czy cukrzyca ma płeć?

stywnych wystąpień bezsprzecznie wielkie wrażenie na zebranych zrobił 
wykład Luizy Przybylskiej „Stomatologia w cukrzycy”. Część oficjalną 
ceremonii zakończył przyjęty przez aklamację apel do władz centralnych 
naszego państwa zatytułowany „Najmłodsi i cukrzyca”. Głównym prze-
słaniem komunikatu jest zmiana nastawienia wychowawców przedszkoli 
i szkolnych pedagogów w stosunku do najmłodszych obywateli naszego 
kraju dotkniętych cukrzycą. 

            
Bodek Stawski

Foto: Małgorzata S.



grudzień 2017 r.

- Kadencja 2014-2018 wchodzi w decydu-
jącą fazę. Jest pani zadowolona z jej przebie-
gu? Rozpoczęła pani ją jako przewodnicząca 
Rady Powiatu Łaskiego, żeby nieco ponad 
rok później wziąć pełną odpowiedzialność za 
losy powiatu.

- Rzeczywiście, to była i jest kadencja peł-
na wyzwań. Po roku kierowania pracami rady 
musiałam bardzo szybko przejść na nowy, jesz-
cze bardziej odpowiedzialny poziom. Myślę, 
że szybko udało mi się zaadaptować w nowej 
roli. W dużej mierze dzięki wsparciu zarządu, 
radnych, pracowników Starostwa Powiatowe-
go w Łasku i pozostałych jednostek. Samorząd 
to miejsce w którym jednostka niewiele może 
zdziałać, liczy się praca zespołowa i to ona za-
wsze była, jest i będzie dla mnie priorytetem.

- Praca zespołowa również z innymi sa-
morządami. Wraz z objęciem funkcji staro-
sty łaskiego zainaugurowała pani cykliczne 
spotkania z burmistrzem i wójtami.

- Zgadza się. Byłam przekonana, że potrze-
bujemy takiego miejsca do wspólnych dyskusji, 
rozważań i wymiany doświadczeń. Spotkania 
kontynuujemy z powodzeniem i niejednokrot-
nie w ich trakcie rodzą się pomysły na wspól-
ne inicjatywy czy inwestycje. Dbamy również 
o integrację całego środowiska samorządowego. 
Rokrocznie powiat łaski organizuje turnieje pił-
ki nożnej i siatkówki. 

- Mieszkańców najbardziej interesują 
jednak inwestycje, ale ich akurat nie brako-
wało. Szczególnie w trakcie dwóch pierw-
szych lat.

- Zgadza się. Lata 2015 i 2016 były bardzo 
udane pod względem inwestycyjnym. Wykona-
liśmy m.in. przebudowy dróg powiatowych we 
wszystkich gminach, kompleksowe remonty 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Łasku, termomodernizację budynku 
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, dwa 
boiska wielofunkcyjne przy szkołach powia-
towych z siłowniami zewnętrznymi. Myślę, że 
trudno znaleźć zakres zadań o który byśmy nie 
zadbali.

- idziecie również z duchem czasu - jeste-
ście w trakcie realizacji dużego projektu z za-
kresu e-administracji, prawda?

- Ten projekt jest kolejnym krokiem w kie-
runku bardzo porządnej cyfryzacji. Cel głów-
ny to zwiększenie liczby e-usług oferowanych 
przez powiat łaski oraz wzrost liczby miesz-
kańców załatwiających sprawy urzędowe za 
pomocą komputera z dostępem do internetu. 
Chcemy usprawnić zarządzanie powiatem, 
dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarza-
nia i udostępniania informacji dla pracowników 
jednostek organizacyjnych powiatu łaskiego. 
Powstanie też nowa strona internetowa naszego 
powiatu. Większość działań będzie miała miej-
sce w 2018 roku. 

- Sporo tego, a gdyby miała pani wskazać 
największą zaletę tego projektu? 

R o z m o wa  z e  s ta R o s tą  ł a s k i m 
t e R e s ą  w e s o ło w s k ą

To jesT kadencja pełna wyzwań 

- Blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Każda 
złotówka pozyskana z zewnątrz jest bardzo cen-
na. Środki zewnętrzne pozyskaliśmy również 
z Lasów Państwowych na modernizację uprosz-
czonych planów urządzenia lasu, z Ministerstwa 
Obrony Narodowej na rozwój klas munduro-
wych i z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 
doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach. 

- Nie obyło się jednak bez problemów - 
nie wszystkie inwestycje przebiegały chyba 
tak, jakby życzył sobie tego Zarząd Powiatu 
Łaskiego.

- Zdecydowanie. O ile udało nam się bez 
większego problemu zrealizować przebudowę 
blisko dwukilometrowego odcinka drogi w Bor-
szewicach, to mieliśmy poważne problemy 
z wykonawcą inwestycji drogowych w gminach 
Sędziejowice i Widawa. Ze względu na zbyt 
niski poziom zaawansowania prac, niegwaran-
tujący wykonania inwestycji w terminie, wy-
powiedzieliśmy umowę wykonawcy i ogłosili-
śmy nowe przetargi. W rezultacie na początku 
listopada podpisaliśmy kontrakty z nowymi 
wykonawcami. Robiliśmy co w naszej mocy, 
żeby wykonać jak największą cześć tych in-
westycji. Od tego zależy wysokość dofinanso-
wania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Mimo tytanicznej pracy wielu osób aura była 
bezlitosna, nie udało nam się zakończyć tych 
inwestycji w stu procentach. Uspokajam jednak 
mieszkańców i zapewniam, zaraz po nowym 
roku, gdy śnieg zniknie obie inwestycje zostaną 
dokończone.

- Mimo tych komplikacji powiat zrealizo-
wał również kilka mniejszych inwestycji pod 
koniec 2017 roku.

- Nie lubimy stać w miejscu. Dzięki partner-
stwom z gminami pod koniec 2017 roku udało 
nam się również wykonać chodnik na ul. Mic-
kiewicza w Łasku i w Rogóźniu. Te dwa dzia-
łania bardzo poprawią bezpieczeństwo pieszych 
poruszających się przy drogach powiatowych. 
W gminie Wodzierady przy wsparciu samorzą-
du gminnego wykonaliśmy bieżącą konserwa-
cję dróg, a łaskowianom poprawiliśmy kom-
fort dojazdu do S-8 od strony Ostrowa, dzięki 
współpracy z gminami Dobroń i Łask.

- Spełniliście również marzenia łaskich 
sportowców - hala po dawnym „Elektryku” 
znowu żyje wydarzeniami sportowymi. 

- Marzenia sportowców, ale i nasze. Po wy-
gaszeniu „Elektryka” długo zastanawialiśmy się 
co zrobić z infrastrukturą po szkole. Rozważa-
liśmy różne opcje, ale w przypadku hali osta-
tecznie zdecydowaliśmy się oddać ją w zarząd 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Dzięki 
temu w hali znowu odbywają się zajęcia spor-
towe. Swoje treningi i mecze odbywają między 
innymi Łaskovia Łask, Huragan Widawa i Gryf 
Łask. Póki co, dominuje siatkówka, ale dyrekcja 
rozważa otwarcie obiektu dla kolejnych dyscy-
plin. Wymaga to przede wszystkim zainwesto-
wania w nowy sprzęt. 

- Jaki będzie ten najbliższy rok dla po-
wiatu łaskiego?

- To trudne pytanie. Otaczająca nas rzeczy-
wistość zmienia się coraz szybciej, więc musi-
my dostosować do niej swoje działania. Mam 
nadzieję, że uda nam się zrealizować kolejne in-
westycje drogowe. Chciałabym, aby nasz urząd 
był przyjazny dla interesantów, a komfort i ja-
kość obsługi była na najwyższym poziomie, na 
miarę XXI wieku. Wiele w tym zakresie udało 
się już osiągnąć, ale zawsze jest nad czym pra-
cować. 
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Uroczystość otworzyło przemówienie starosty łaskiego Teresy We-
sołowskiej. - Jan Paweł II powiedział, że naród, który nie zna swojej 
przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Nic lepiej niż ta sentencja 
nie prezentuje przesłanek, którymi kierowaliśmy się organizując dzisiej-
szą uroczystość - powiedziała na początku swojego wystąpienia starosta.

Dziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju po-
wiatu w jego najnowszej, dziewiętnastoletniej historii. Zwróciła uwagę 
na szeroki katalog zadań spoczywających na samorządzie powiatowym. 
- Nieprzerwanie od 1999 roku rozwijamy powiat łaski. Budujemy i mo-
dernizujemy drogi, rozwijamy infrastrukturę sportową i kulturalną, za-
rządzamy oświatą i nieruchomościami należącymi zarówno do powiatu, 
jak i do Skarbu Państwa. Wypełniamy wiele odpowiedzialnych zadań 
nałożonych na nas przez ustawy o charakterze ponadgminnym. Promu-
jemy nasz region na zewnątrz i chętnie wspieramy wszystkie inicjatywy 
organizowane na naszym terenie. Zaczynając od dużych, międzynarodo-
wych wydarzeń, kończąc na małych, lokalnych wydarzeniach organizo-
wanych na terenie powiatu łaskiego. Wspieramy działalność przedsię-
biorców, którzy niejednokrotnie pomagają nam zawsze wtedy, gdy tylko 
ich o to poprosimy.

Następnie rys historyczny powiatu łaskiego przedstawił Albin Gaj-
da, emerytowany nauczyciel historii i były radny powiatowy. Jego wy-
stąpienie uzupełniła prezentacja multimedialna obrazująca zmianę gra-
nic powiatu na przestrzeni lat, a także osoby zarządzające jednostką. 

Specjalne wyróżnienia przygotowano dla poprzednich starostów 
i przewodniczących powiatowych rad powiatu łaskiego w latach 2002-
2014. Starosta łaski Teresa Wesołowska i przewodniczący Rady Powia-
tu Łaskiego Marek Aulak nie zapomnieli również o pracownikach Sta-
rostwa Powiatowego w Łasku. Uhonorowali czternastkę, która pracuje 

powiaT łaski 
ma 150 lat! 
W piątek, 1 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Łasku 
odbyła się uroczystość z okazji 150-lecia utworzenia powiatu 
łaskiego. Pierwsza historyczna jednostka o nazwie „powiat 
łaski” powstała w wyniku reformy administracyjnej Królestwa 
Polskiego w 1867 roku i stała się częścią nowo utworzonej 
guberni piotrkowskiej. Obecny kształt terytorialny powiatu 
zawdzięczamy reformie z 1998 roku, która podzieliła 
polski samorząd na trzy szczeble: gminny, powiatowy 
i wojewódzki. Z mocy ustawy o samorządzie powiatowym 
z dnia 5 czerwca 1998 r., powiatowi przypisane zostały zadania  
o charakterze ponadgminnym. 

 6 grudnia br. dzieci leczone na oddziałach: pediatrii oraz 
chirurgii dziecięcej łaskiego szpitala również miały okazję 
poczuć charakter zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Z okazji dnia Świętego Mikołaja z  prezentami, w zastępstwie „świę-
tego”, przyszli do najmłodszych pacjentów starosta łaski Teresa Weso-
łowska, wicestarosta Marek Krawczyk oraz naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Małgorzata Mysur. 
Szpitalne Mikołajki były kolejną okazją, by zaakcentować stosowaną 
w placówce – obok medycznej – terapię uśmiechem i kolorowych upo-
minków.

Dzieciaki, były zaskoczone, a jednocześnie zadowolone z takich 
odwiedzin, z radością przyjęły upominki, które niewątpliwie będą im 
przypominać, że pobyt w szpitalu nie jest taki przykry. Akcja ta spotyka 
się z dużym zadowoleniem ze strony dzieci, ich rodziców, lekarzy i pie-
lęgniarek. 

Wszyscy zgodnie twierdzą, że radości na twarzach małych pacjen-
tów nigdy za dużo, dlatego akcja będzie kontynuowana przez powiat 
łaski w przyszłości.          Dariusz Cieślak

Mikołajkowe leczenie uśMiecheM 

w powiatowym urzędzie od początku jego utworzenia, po ostatniej refor-
mie administracyjnej.

Gratulacje powiatowym samorządowcom składali licznie zgroma-
dzeni goście, wśród których znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Piotr 
Polak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, 
samorządowcy z gmin wchodzących w skład powiatu łaskiego oraz 
przedstawiciele instytucji powiatowych.

Całość zwieńczyła część artystyczna przygotowana przez uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

Szczegółowa relacja z uroczystości na stronie internetowej 
www.lask.com.pl

Dariusz Cieślak
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Medale wręczył wójt gminy Buczek Broni-
sław Węglewski pełniący jednocześnie funkcję 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w uro-

p ó ł  w i e k u 
R a Z e m
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Buczku 
odbyła się uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie nadanych 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę następującym parom: 
Jadwidze i Stanisławowi Bednarkom 
z Wilkowyi, Halinie i Ryszardowi 
Biegańskim z Czestkowa B, Kazimierze 
i Bronisławowi Gąsiorowskim z Buczku, 
Teresie i Mirosławowi Gorządkom 
z Dąbrówki, Halinie i Tadeuszowi 
Uryszkom z Józefatowa oraz Halinie 
i Władysławowi Woźniakom z Kowalewa. 

W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć wszystkim 
mieszkańcom gminy Buczek 

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.  

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia  

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok.

czystości uczestniczył również przewodniczą-
cy Rady Gminy Andrzej Zieliński. Wójt po-

gratulował parom długoletniego stażu, że byli 
ze sobą w chwilach dobrych, ale i tych złych. 
Podkreślił także, iż samorząd gminy jest dum-
ny z par małżeńskich z tak długoletnim sta-
żem, a zorganizowana uroczystość to świetna 
okazja dla tych ludzi do podzielenia się swo-
imi „metodami” na tak długie i udane związki 
małżeńskie oraz do wspomnień z lat młodości, 
których słucha się z dużym zainteresowaniem. 

Oprócz życzeń, kwiatów i tradycyjnej 
lampki szampana od władz gminy Jubilaci 
otrzymali upominki.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek            Wójt gminy Buczek 
Andrzej Zieliński  Bronisław Węglewski
wraz z Radnymi wraz z pracownikami Urzędu

Wracając do budżetu 2017 i planowanego na 2018 rok, chcę Państwa 
poinformować, że ostatnie lata w inwestycjach przyniosły nam za 2014, 
2015, 2016 rok V miejsce w woj. łódzkim. Jest to ogromny sukces bo po-
konały nas tylko gminy bardzo bogate: Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce 
i Daszyna. Są to najbogatsze gminy w Polsce, a gmina Buczek zajmuje 
pod względem zamożności dopiero 486 miejsce, chociaż w terenie mówi 
się, że Buczek jest bogatą gminą. W rzeczywistości jest inaczej. Naszym 
bogactwem jest pracowitość oraz skuteczne pozyskiwanie środków z ze-
wnątrz z takich źródeł jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, LGD „Dolina Rzeki Grabi”, Urząd Mar-
szałkowski. W kończącym się roku wykonaliśmy inwestycję uznaną za 
największą w historii inwestycji, jak do tej pory w gminie Buczek. Hala 
Sportowa, która kosztowała ok. 4,4 mln zł brutto, netto 3,5 mln, z czego 
ok. 1 mln pozyskanych środków. Z hali jesteśmy bardzo zadowoleni, a szcze-
gólnie zadowolone są dzieci z naszej gminy. Budowaliśmy drogi: ul. Szadek 
za ok. 800 000 zł, z czego kwota 300 000 zł pozyskana z Urzędu Marszał-
kowskiego, kanalizacja ul. Wygwizdów i Pieńki - ok. 670 000 zł. Dotacje na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków: 80 000 zł dla mieszkańców. Zakoń-
czyliśmy rekultywację wysypiska odpadów za 250 000 zł, w tym pozy-
skanych 140 000 zł. Otrzymaliśmy też 720 000 zł na utworzenie i utrzy-
manie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych. Mając 120 miejsc 
przedszkolnych, możemy się pochwalić, iż wszystkie dzieci ubiegające się 
o przyjęcie do Gminnego Przedszkola zostały przyjęte.

Rok 2018 chcemy zacząć od budowy targowiska stałego koło Urzędu 
Gminy, gdzie oprócz dwóch sklepów, stoisk targowych, kostki granitowej 

zamierzamy zainstalować tężnię w postaci truskawki, gdzie mieszkańcy 
będę mogli wdychać solankę jak w kurortach uzdrowiskowych. Na tę in-
westycję otrzymaliśmy ok. 680 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejną inwestycją, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego z programu PROW, jest budowa drogi gminnej Male-
nia - Grzeszyn wraz z przebudową mostu w Grzeszynie, dofinansowanie 
wyniesie ok. 1 700 000, a gminne środki to 1/3 pozyskanych funduszy,
tj. ok. 800 000 zł.

Ponadto 385 000 zł dotacji otrzymaliśmy na wymianę wodomierzy, 
wszyscy mieszkańcy otrzymają nowe wodomierze elektroniczne i od dnia 
zainstalowania pracownik Urzędu Gminy nie będzie musiał wchodzić na 
posesję w celu odczytania stanu licznika, będzie to dużym ulepszeniem tej 
usługi. Następnym ważnym wyzwaniem będzie ponowne wystąpienie do 
RPO o zainstalowanie 110 000 ogniw fotowoltaicznych za około 3 miliony 
złotych. Mam nadzieję, że gmina otrzyma to dofinansowanie i mieszkańcy 
będą mieli zainstalowane ogniwa w 2018 roku. Planowana jest rozbudo-
wa OSP Woli Buczkowskiej, na którą otrzymamy z Urzędu Marszałkow-
skiego z programu PROW ok. 350 000 zł. Od stycznia obniżamy ceny 
działek na nowym osiedlu pod lasem, aby sprzedać je i wybudować dro-
gi z chodnikami. Chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze warunki dla przy-
szłych mieszkańców tego osiedla. Planujemy jeszcze z rezerw, które mam 
nadzieję, że wystąpią, budowę nowych nakładek asfaltowych w Luciejo-
wie, Woli Bachorskiej, Czestkowie F oraz w Kowalewie i Petronelowie.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Zbliżające się święta i kończący się rok jest okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych. 
Życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w 2018 r.
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Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych 
należą:

W ramach dochodów bieżących:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) 3.464.579 zł
- subwencja ogólna z budżety państwa 4.914.812 zł
 w tym oświatowa 4.119.718 zł,
 wyrównawcza 795.094 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone 5.475.537 zł
- dotacje celowe na zadania własne 148.226 zł
 2. W ramach dochodów majątkowych:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 1.000.000 zł
- sprzedaż działek na nowym osiedlu mieszkaniowym. Jest to trzeci 

etap sprzedaży działek na nowym osiedlu mieszkaniowym w Buczku. 
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.675.025 zł, z tego:

- środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 przyzna-
na na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103110E 
Malenia - Sowińce – Grzeszyn” - 1.612.992 zł,

- środki z budżetu UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 przyznana na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa syste-
mu e-usług w gminie Buczek” - 385.880 zł,

- Środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 przyzna-

Projekt budżetu gminy Buczek na rok 2018 został przedłożony Radzie Gminy Buczek oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej 
w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2017 roku. Gmina Buczek nie boryka się z problemem nadmiernego zadłużenia, 
a wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były zawsze realistycznie, w związku z tym nie 
było problemów z konstrukcją budżetu na rok 2018. Kształtuje się on następująco: 

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy Buczek na rok 2017 to 23.987.673 zł.
Z czego kwota 3.675.025 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 20.312.648 zł, stanowią dochody bieżące.
Dochody majątkowe to 15,32% dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące to 84,68% dochodów ogółem.
Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz planowane wzrosty po-

szczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy na rok 2018. Uchwały podatkowe na rok 2018 zostały 
podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy, co dało możliwość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2018. Dochody z podatków kształ-
tują się następująco: 

Projekt budżetu gminy buczek na roku 2018

 

 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

4 308 400,00 

  75615   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

3 441 400,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 400 000,00 
    0320 Wpływy z podatku rolnego 1 400,00 
    0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 

  75616   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

867 000,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 500 000,00 
    0320 Wpływy z podatku rolnego 340 000,00 
    0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00 

Razem: 4 308 400,00 

ne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska stałego MÓJ RY-
NEK z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek” - 676.153 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy Buczek na rok 2018 to 
25.344.608,60 zł,

z czego 5.746.000 zł to wydatki majątkowe (inwestycyjne), nato-
miast 19.598.608,60 zł stanowią wydatki bieżące. 

Wydatki majątkowe to 22,67% wydatków ogółem, natomiast wydat-
ki bieżące 77.33% wydatków ogółem.

Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 
2018 są:

- budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą technicz-
ną w gminie Buczek - 1.310.000 zł

- przebudowa drogi gminnej Malenia-Sowińce - Grzeszyn - 2.540.000 zł
- budowa systemu e-usług w gminie Buczek - 650.000 zł
- przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej - 

450.000 zł.
Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpo-

wiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2018 planuję się budżet 
deficytowy, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej. 

 Dochody budżetu 23.987.673,00 zł.
Wydatki budżetu 25.344.608,60 zł.
………………………..……………..…………………………….
Deficyt - 1.356.935,60 zł.
Pokrycie deficytu nastąpi z nadwyżki budżetowej.



smaków, jakie były serwowane przez nasze 
babcie i mamy. Ponadto młode pokolenie do-
wiedziało się czym jest tradycja i jak należy ją 
kultywować. 

Na zakończenie spotkania integracyjnego 
wszyscy uczestnicy warsztatów kulinarnych 
jednogłośnie stwierdzili, że tradycyjne potrawy 
z truskawką w roli głównej zostały wypromo-
wane, a nowe zaplecze kuchni pozwoli na orga-
nizowanie większej ilości podobnych spotkań 
mieszkańców wsi, a tym samym na integrację 
wszystkich grup wiekowych sołectwa Bacho-
rzyn.         

UG
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Przygotowano plakaty, ulotki i kurendy 
promujące projekt. Rekrutacja odbyła się rów-
nież poprzez ulotki, zaś rekrutacja mieszkań-
ców sołectwa Bachorzyn odbyła się dodatko-
wo  poprzez kurendy, tzw. kartki od sąsiada do 
sąsiada.

W warsztatach kulinarnych uczestniczyło 
47 osób w różnym wieku. Odbiorcami projek-
tu byli mieszkańcy sołectwa Bachorzyn, gminy 
Buczek, członkinie Stowarzyszenia oraz zapro-
szeni goście w osobach: prezes LGD „Dolina 
rzeki Grabi” w Łasku Anna Doliwa, przewod-
niczący Rady Gminy Buczek – Andrzej Zieliń-
ski, sekretarz gminy Buczek – Zenona Roman-
kiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Buczku – Jolanta Nietupska, a  także 
kilku mieszkańców z miasta i gminy Zelów.

W ramach realizacji projektu zakupiono 
piec gazowy wraz z okapem kuchennym, dzię-
ki czemu można było przeprowadzić warsztaty 
kulinarne, polegające na wypromowaniu trady-
cyjnych potraw z truskawką w roli głównej. 

Uczestników warsztatów podzielono na 5 
grup, które w trakcie trwania warsztatów przy-
gotowali tradycyjne potrawy: zupę truskaw-
kową z makaronem, pulpety z nadzieniem 
truskawkowym, frużelinę truskawkową oraz 
ciasta: biszkoptowe z musem truskawkowym 
i ciasto kruche z truskawkami. Każdej grupie 
została przydzielona do wykonania jedna po-
trawa. Warsztaty kulinarne prowadziła Jadwiga 
Ratajczyk, która nawiązała do historii bucz-
kowskiego zagłębia truskawkowego, do kulty-
wowania tradycji na terenie gminy. Po przygo-
towaniu potraw uczestnicy warsztatów przystą-
pili do ich degustacji, wymieniając się swoimi 
umiejętnościami i doświadczeniami. 

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

„waRsztaty pRomujące tRadycyjne potRawy 
z tRuskawką w Roli głównej” w BachoRzynie
W ramach projektu pn. „Słodki smak 
tradycji” w siedzibie Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie  
w dniu 27 października 2017 roku 
zorganizowano imprezę integracyjną 
pn. „Warsztaty promujące tradycyjne 
potrawy z truskawką w roli głównej”. 

Wspólna praca podczas trwania warsztatów 
pozwoliła nie tylko na integrację mieszkańców, 
ale także stworzyła możliwość realizowania się 
i uczestniczenia w życiu społecznym, przyczy-
niła się do rozwijania aktywności kulinarnej, 
zainteresowania okolicznej ludności tradycyj-
nymi potrawami z użyciem truskawek pocho-
dzących z buczkowskiego zagłębia truskawko-
wego. 

Dzięki tym warsztatom pokazano, że 
w maksymalny sposób można wykorzystać 
ten delikatny, smaczny owoc, eksperymentując 
z łączeniem innych smaków.

Podczas warsztatów wrócono do tradycji 

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Wojsławicach odbyło się spotkanie integracyjne Kół Gospodyń 
Wiejskich z młodzieżą szkolną. Wśród KGW w spotkaniu tym 
uczestniczyło również Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie. 

W ramach tego spotkania zostały zorganizowane warsztaty „Z wie-
przowiną za pan brat” - Szkoła dla młodzieży i nie tylko. Główną ideą 
imprezy było wspieranie unowocześniania branży gastronomicznej oraz 
wykreowanie mięsa wieprzowego. Przygotowany został bardzo bogaty 
program. Na początku spotkania odbyła się prezentacja multimedial-

na dla uczestników na temat walorów smakowych mięsa wieprzowego 
przygotowana przez szefa kuchni. Następnie w pracowni gastronomicz-
nej został przeprowadzony konkurs kulinarny na przygotowanie potrawy 
z mięsa wieprzowego. 

W konkursie uczestniczyły również członkinie z Bachorzyna, które 
przygotowały potrawę „schab w towarzystwie warzyw” i zajęły I miej-
sce. Podczas pokazu kulinarnego odbyła się degustacja potraw z mię-
sa wieprzowego, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
i uczniów ZSRCKU. Mięso wieprzowe było prezentowane w różnych 
odsłonach.                   J.R

schaB w towaRzystwie waRzyw
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Rozwiązaliśmy parę naglących proble-
mów techniczno-remontowych. Osuszyliśmy 
i zaizolowaliśmy fundamenty w dużej części 
budynku i  zadbaliśmy o kostiumernię. Zało-
żyliśmy klimatyzację w Galerii z Fortepia-
nem. Odświeżyliśmy ŁDK z zewnątrz i od we-
wnątrz. Walczymy z wszechogarniającą wilgo-
cią i grzybem, która pożera unikatową w skali 
kraju pracownię modelarską i trzeba przyznać, 
że walkę tę wygrywamy. A w przyszłym roku 
zadamy wilgoci cios ostateczny, osuszając dru-
gą część budynku.

Wzrosła ilość pracowni i dzieci w pracow-
niach. Otworzyliśmy dziesięć nowych pracow-
ni, a w planach mamy następne. W ŁDK mo-
żemy dziś uczyć się tańca flamenco, przeżyć 
przygodę z brazylijską sztuka walki capoeirą, 
uczyć się tworzenia animacji poklatkowej, 
zdobywać doświadczenie sceniczne w Stu-
dium Wokalno-Aktorskim, poszerzyliśmy 
ofertę zajęć plastycznych o sensoplastykę, 
ruszyły zajęcia teatralne dla dzieci w ramach 
Teatru „Rebelia” i Teatru „Wejście Ewakuacyj-
ne”. Na zajęciach jest coraz więcej dzieci, do-
rosłych i seniorów. Od stycznia w ŁDK będzie 
można rozwijać swoje umiejętności szachowe, 
językowe i dziennikarskie, startuje Strefa Kre-
atywna 30+, gdzie z troską spojrzymy na ro-
dziców.

Rozwijamy program edukacji artystycz-
nej. W paru szkołach gminy Łask prowadzi-
my zajęcia z zakresu edukacji artystycznej. Na 
razie głównie w zakresie zajęć plastycznych, 
ale w planach mamy otwieranie kolejnych pra-
cowni działających w szkołach i przedszko-
lach.

Jeszcze nie tak dawno dyrektor łódzkiego 
ŁDK Jacek Sokalski skarżył się, że Łask jest 
„białą plamą na kulturalnej mapie wojewódz-
twa łódzkiego”, a my podjęliśmy bardzo inten-
sywne działania, aby ten stan rzeczy zmienić.

Nawiązaliśmy bliski kontakt z Łódzkim 
Domem Kultury i Muzeum Sztuki w Łodzi, 
we współpracy z którymi, zorganizowaliśmy 
plener malarski, warsztaty w ramach Koalicji 

S taC J a  k u lt u R a
Cóż... śnieg okrył bielą wszystkie szarości i burowatosci jesieni. Rok ma się ku końcowi, więc naturalnie ochota na 
podsumowania wzrasta. Piękne to chwile dla dyrektora, kiedy ma się czym pochwalić, a ponieważ rok ten obfitował 
w wydarzenia niezwykłe, warto raz jeszcze pochylić się nad tym, co się wydarzyło w 2017 roku.

Kultury, które odbiły się szerokim echem w ca-
łym województwie łódzkim, a w przyszłym 
roku jesienią będziemy gospodarzami Forum 
Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego, 
co jest bardzo dużym wyróżnieniem dla naszej 
placówki. 

Jesteśmy beneficjentami programu Przy-
stanek 60+ i staramy się o włączenie nas do 
elitarnego grona Domów Kultury+, dzięki cze-
mu pojawią się u nas pieniądze i możliwości 
rozwoju niezależne od dotacji, którą dostaje-
my. Nasze relacje z Urzędem Miejskim są bar-
dzo dobre. Wspieramy się i na wielu płaszczy-
znach, prowadzimy ożywioną współpracę.

Systematycznie poszerzamy ofertę kultu-
ralną dla mieszkańców Łasku. Udaje nam się 
ściągać coraz ciekawszych artystów. Micha-
el Jones, Naked Mind, Łódzki Teatr Piosen-
ki, Michał Kobojek, Contratiempo, kabarety, 
spektakle w gwiazdorskiej obsadzie, spektakle 
grup amatorskich, nowe imprezy plenerowe 
Słońcobranie czy gŁASKanie świata, to tyl-
ko niektóre warte przypomnienia wydarzenia, 
gdzie artyści z „górnej półki”, zaczęli przypo-
minać sobie o Łasku, a publiczność wierzyć, 
że „Łask kulturą stoi”. Wielką radością jest dla 
nas nowy fortepian, który dzięki wieloletnim 
staraniom burmistrza Łasku, wsparciu Urzędu 

Miejskiego i Rady Miejskiej stanął w Galerii 
z Fortepianem.

Na nowy rok czekamy pełni ekscytacji, 
bo oto rysuje się na horyzoncie parę niezwy-
kle ciekawych inicjatyw. Rozpoczęliśmy roz-
mowy trójstronne wraz z Urzędem Miejskim 
i PKP dążące do zagospodarowania dworca. 
Mamy pomysł na zagospodarowanie tej ar-
cyciekawej przestrzeni i przemienienia jej 
w miejsce pełne życia i kultury. Chcemy, aby 
Stacja Kultura (bo tak ma się nazywać to miej-
sce) była wizytówką Łasku. Marzymy, aby po-
wstał tam, poza punktem kasowym i poczekal-
nią dla podróżnych, gdzie napiją się pysznej 
kawy i zjedzą domowe ciasto, tani hostel, ka-
wiarnia artystyczna, kino, kameralna sala kon-
certowa, sale prób dla zespołów i łaskich sto-
warzyszeń. W chwili, kiedy piszę ten artykuł 
jesteśmy w przededniu rozmów z zarządem 
PKP w Warszawie. 

Szukamy metod sfinansowania remontu, 
prowadzimy ożywione rozmowy z Urzędem 
Miejskim w Łasku, który z całych sił zaan-
gażował się w działania, zmierzające do tego, 
aby w końcu Łask był dumny ze swego dwor-
ca. Aby się to udało, próbujemy nawiązać kon-
takt z prywatnymi inwestorami, sponsorami, 
stowarzyszeniami. Pragniemy wokół renowa-
cji dworca stworzyć jak najszerszy front spo-
łeczny wszystkich, którzy chcieliby do remon-
tu tego pięknego, pochodzącego z 1902 roku, 
budynku dołożyć choćby małą cegiełkę. Łask 
zasługuje na piękny, nietuzinkowy dworzec, 
który będzie jednocześnie miejscem żywym 
i kreatywnym. Dlatego zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców 24 stycznia o godzinie 
19 (ŁDK) na spotkanie w sprawie renowacji 
dworca. Potrzebujemy waszego zaangażowa-
nia, życzliwości i obecności. Razem bardzo 
dużo możemy, a sprawa łaskiego dworca jest 
sprawą nas wszystkich. Stwórzmy wspólnie 
w Łasku dworzec unikatowy i niezwykły, któ-
ry nazwiemy Stacja Kultura.   
     

Adam Łoniewski
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Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najładniejszy portret Ko-
ściuszki, wykonany przez młodzież naszej szkoły. Nauczyciele historii 
przeprowadzili interesujące lekcje na temat patrona, zorganizowali rów-
nież konkursy związane z postacią naczelnika. Szczególnie ciekawym 
dla młodzieży był też projekt związany z najważniejszymi, według mło-
dych ludzi, wydarzeniami z życia generała. W tym projekcie brali udział 
uczniowie klas pierwszych, którzy mogli wykazać się kreatywnością 
i wiedzą, a owocem ich pracy były różnorodne plakaty, oceniane przez 
nauczycieli, a jednocześnie stanowiące piękną dekorację Liceum. 

Społeczność szkoły uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, w cza-
sie której mogła usłyszeć, jak ważną postacią dla Polski był Tadeusz Ko-
ściuszko, pielęgnujący wartości wypisane na sztandarze: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. 

Szesnastego października odbył się finał obchodów święta patrona 
szkoły. Na uroczystej akademii pojawili się goście: ksiądz kanonik Ga-
briel Kołodziej oraz wieloletni dyrektor Liceum - Albin Gajda. Ucznio-
wie mogli uczestniczyć we wspaniałej lekcji historii. Ksiądz Gabriel 
w niezwykły sposób zaprezentował sylwetkę Tadeusza Kościuszki jako 
człowieka mogącego stanowić wzorzec osobowy, od którego można na-
uczyć się, czym jest patriotyzm i jak konsekwentnie realizować swoje 
życiowe cele. Natomiast dyrektor Albin Gajda udowodnił swoim wykła-
dem, że można w interesujący sposób prezentować historię. Wypowiedź 
ta dotyczyła bowiem nie tylko powszechnie znanych i wspaniałych mo-
mentów z życia generała, ale również chwil trudnych, a nawet porażek 
naczelnika. T. Kościuszko to nie tylko postać z marmuru czy ze spiżu, 
ale zwykły, normalny człowiek, który potrafił zmagać się z trudnościami, 
pokonywać słabości i hartować swego ducha… „Każdy w Was może być 
Kościuszką”… Te słowa pana dyrektora mogą stanowić podsumowanie 
tego zajmującego wykładu. 

tadeusz kościuszko 
– nasz Patron, nasz wzór…
W roku 2017, ustanowionym przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z 200. rocznicą 
śmierci generała i naczelnika, w łaskim Liceum odbywały się trwające kilka dni  uroczystości ku czci patrona.

Ostatnim punktem obchodów była część artystyczna: „Bo my z Cie-
bie, naczelniku..”. Wprowadzenie do tej części uroczystości stanowiła 
piękna muzyka koncertowa zagrana przez ucznia klasy trzeciej – Barto-
sza Manieckiego, a następnie młodzi aktorzy, uczniowie Liceum zapre-
zentowali przedstawienie. Miało ono dwie płaszczyzny czasowe - oto 
Natalia Krauzowicz i Dawid Sęcio, jak co roku, muszą przygotować re-
ferat na temat Kościuszki, narzekają, szukają materiałów w książkach, 
w internecie i piszą swoją pracę. Jednocześnie tworzą jakby alternatyw-
ną rzeczywistość, przenosząc siebie i widzów w czasy kościuszkowskie, 
kiedy to naczelnik, T. Kościuszko - Rafał Jutrznia - złożył przysięgę na 

rynku w Krakowie. Obiecał wówczas, że nigdy nie zatraci swoich ide-
ałów i zgodnie z nimi będzie zawsze walczył o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości.

Stroje historyczne, świetna gra młodych aktorów, szlachty: Magdale-
ny Lisowskiej, Weroniki Śmiałkowskiej i Szymona Tylusia, mieszczan: 
Sary Przyborek i Filipa Berlińskiego, kosynierów: Marcela Czyżyka, 
Bartosza Dymy, Norberta Popławskiego, Kacpra Pury oraz Jana Wróbla, 
umiejętnie dobrane piosenki w wykonaniu Julii Wojtaszek oraz Jagody 
Kaczmarek, przybliżyły tę scenę wszystkim obecnym, uzmysławiając, 
jak ważne było to wydarzenie. Dało ono bowiem początek powstaniu 
kościuszkowskiemu. Przedstawienie zwieńczyła piękna pieśń współcze-
snego barda – Lecha Makowieckiego „Ballada o Kościuszce” w wyko-
naniu uczennicy Agnieszki Bednarek. Młodzież przeżyła interesującą 
lekcję historii, a słowa ballady „Bo my z Ciebie, naczelniku jesteśmy” 
zostaną w jej sercach na długo.

To jednak nie koniec obchodów, bowiem uczniowie klas pierwszych 
i drugich zwiedzili wspaniałą ekspozycję „Tadeusz Kościuszko 1746-
1817 - Obywatel Świata” w Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi. Jednym z najciekawszych prezentowanych eksponatów jest 
osobisty notes z zapiskami Kościuszki z wojny z 1792 r. oraz ekspono-
wane po raz pierwszy medaliony. Można oglądać także kolekcję broni, 
m.in. szabli oraz cyrkiel, którego Kościuszko używał podczas pobytu 
w West Point w Ameryce. Dodatkowo uczniowie mogli obejrzeć ani-
macje bitew z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a także 
insurekcji kościuszkowskiej. 

                                     M. L.
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- Czy rzeczywiście możemy mówić 
o wzroście liczby urodzin dzieci?

- W tym roku, do końca października, od-
notowaliśmy 74 narodziny, podczas gdy w ana-
logicznym okresie roku ubiegłego było ich 140. 
Jednocześnie w tym roku było 287 zgonów, gdy 
w ubiegłym roku 283. Jeśli idzie o zawarte mał-
żeństwa, w tym roku mieliśmy ich 142, a w 2016 
roku – 122. Liczba urodzeń i zgonów, które 
nastąpiły na terenie naszej gminy, od 2012 r. 
spada, np. w 2011 roku było urodzeń 417, 
zgonów 438. Liczba małżeństw zawieranych 
w gminie utrzymuje się mniej więcej na tym 
samym poziomie. Reasumując, urodzeń dzie-
ci w naszej gminie  jest mniej, ale wynika to 
z faktu, że kobiety ciężarne - nasze mieszkanki 
- jako miejsce porodu wybierają szpitale w Ło-
dzi, Rzgowie czy Sieradzu. Nie znaczy to jed-
nak, że dzieci w naszej gminie nie przybywa. 
Owszem, przybywa. Na dzień 31 paździer-
nika br. zameldowaliśmy 238 dzieci urodzo-
nych w tym roku (na 31.10.2016 r. - 227, a na 
31.10.2015 r. - 183).

- Proszę przybliżyć Czytelnikom pro-
blem transkrypcji.

- Transkrypcja to przepisanie aktu zagra-
nicznego do polskiego rejestru stanu cywilne-
go, w skrócie: stworzenie polskiego odpowied-
nika aktu. Ciekawostką jest to, że głównie Polki 
zawierają małżeństwa już nie tylko na zacho-
dzie Europy, ale również w Afryce (Maroko, 
Egipt), w Azji (Tajlandia, Chiny) czy w USA.

W tym roku w przypadku urodzeń było 28 
transkrypcji (w analogicznym okresie 2016 r. – 
44), małżeństw – 13 (8) i zgonów – 3 (3).

Warto wspomnieć, że wzrasta liczba uznań 
ojcostwa dziecka poczętego. W 2016 r. na ko-
niec października było 7 uznań, w tym roku - 
47. W poprzednich latach nie było ich wcale. 
Uznanie takie mogą złożyć rodzice nie będący 
małżeństwem przed urodzeniem się dziecka. 

Jest to wygodne o tyle, że po urodzeniu dziec-
ka tylko tata zgłasza dziecko w USC. Jeżeli 
nie nastąpiło uznanie ojcostwa przed urodze-
niem się dziecka, wówczas oboje rodzice, nie 
będący małżeństwem, muszą stawić się przed 
kierownikiem USC. Uznania ojcostwa dziecka 
poczętego można dokonać przed wybranym 
kierownikiem USC w Polsce.

- Czy w okresie przedświątecznym i świąt 
będą śluby w USC?

- Wszystko wskazuje na to, że w tym okre-
sie nie będzie ślubów.

- Czy w tym roku były jakieś egzotyczne 
małżeństwa? 

- Nie było ich, ale za to zostało przyję-
tych w 2017 r. pięć (a w grudniu będzie szó-
ste) oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-
żeński poza lokalem USC. Były to restauracje. 
Opłata dodatkowa za udzielenie takiego ślubu 
to 1.000 zł. W 2016 r. były dwa.

- Jakie sprawy dominują w Pani pracy 
w USC?

- Urząd Stanu Cywilnego w Łasku to ge-
neralnie trzy komórki: rejestracja stanu cywil-
nego, ewidencja ludności i dowody osobiste. 
Przybywa spraw związanych z przemieszcza-
niem się naszych obywateli do krajów całego 
świata, a co za tym idzie, z zawieraniem mał-
żeństw, z rodzeniem się dzieci, z rozwodze-
niem się, z umieraniem, z nabywaniem obywa-
telstwa. Kierownik USC ma na biurku np. taj-
landzki akt urodzenia, egipski akt małżeństwa, 
francuski wyrok o rozwodzie, czy akt uznania 
dziecka lub przysposobienia przed urzędnikiem 
holenderskim i stosując przepisy prawa mię-
dzynarodowego oraz przepisy prawa polskiego, 
korespondując z konsulatami polskimi, musi 
prawidłowo sporządzić polski odpowiednik za-
granicznego dokumentu. Posłuży on do nabycia 

wielu praw, np. do ustalenia alimentów, dzie-
dziczenia, zawarcia kolejnego małżeństwa czy 
rejestracji dziecka. Przybywa również spraw 
wnoszonych elektronicznie, za pośrednictwem 
ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Ad-
ministracji Publicznej. Są to w większości 
wnioski o wydanie dowodu osobistego, ale też 
wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilne-
go czy też wnioski o wydanie zaświadczenia 
o stanie cywilnym. Dzięki ePUAP obywatel 
załatwia wiele spraw w różnych urzędach bez 
wychodzenia z domu - przez internet, w wybra-
nym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.

- Co oznacza komputeryzacja w USC, 
czy nie sporządza się już papierowych doku-
mentów?

- Od 1 marca 2015 r. obowiązuje wyłącz-
nie elektroniczna rejestracja stanu cywilnego. 
Dla obywateli jest to olbrzymie udogodnienie, 
gdyż po odpis aktu urodzenia, małżeństwa czy 
zgonu sporządzony np. w Zielonej Górze mogą 
zgłosić się do każdego urzędu stanu cywilnego. 
Nastąpiło też odmiejscowienie wielu czynno-
ści, np. zaświadczenie do zawarcia małżeństwa 
konkordatowego czy zaświadczenie do zawar-
cia małżeństwa za granicą, czy zaświadczenie 
o stanie cywilnym wyda wybrany kierownik 
urzędu stanu cywilnego w Polsce. Udogodnie-
nie dla obywateli wprowadziła również nowa 
ustawa o dowodach osobistych, której przepisy 
pozwalają na złożenie wniosku o dowód osobi-
sty w wybranej gminie. Oprócz formy papiero-
wej wniosku obowiązuje również forma elek-
troniczna.

- Czy będziemy mieli jakieś kolejne re-
wolucyjne zmiany w USC?

- Na szczęście nie zanosi się na to.
- Dziękujemy Pani za rozmowę.

(RP)

reWoLuCJi nie BĘDzie
Rozmowa z kieRownikiem usc w łasku -  lilią ŚlusaRczyk-gRącką

6 grudnia, grzeczne jak aniołki 3-latki z Przedszkola Publicznego nr 1 
przyfrunęły do filii dla dzieci Biblioteki Publicznej w Łasku. W rewe-
lacyjnych anielskich kostiumach (przygotowanych przez rodziców i pa-
nią Katarzynę Mazur) obejrzały multimedialną prezentację poświęconą 
skrzydlatym stworzeniom, natomiast na specjalnej świątecznej wystawie 
poznały rozmaite oblicza anielskich stworzeń - drewnianych, papiero-
wych, ceramicznych i tych najbardziej nietuzinkowych - uszytych ręcz-
nie. Maluszki wysłuchały także anielskich opowieści, dowiedziały się, 
czym jest anielska cierpliwość i po co małemu człowiekowi... Anioł 
Stróż... 

Po tym anielskim świecie oprowadzała trzylatków Anna Sobczak, 
która prywatnie darzy te skrzydlate postacie wyjątkową sympatią. Jak to 
w bibliotece - nie mogło zabraknąć odpowiedniej lektury - w tym przy-
padku - napisanego prozą poetycką utworu „Deszczowe aniołki” Doroty 
Gellner. Cóż można dodać!? Było anielsko!

 (AS)

Po co nam anielska cierPliwość… 
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ROZTERKi
Wciąż robił przekręty – był chciwy 
i na tym część życia mu zeszło.
Raz pomyślał – będę uczciwy – 
Pomyślał, podumał… i przeszło.

SŁUCHAJąC NiEKTóRYCH
To że są już posłami
muszę przyjąć ze zrozumieniem.
Gdy się ktoś z nich odchami
przyjmę z niemałym zdumieniem.

JAKi Z TEGO WNiOSEK?
Nie tknę naskórka, lecz istoty
i z tego zawsze mi wynika – 
brednia wychodzi od idioty, 
A u nas wprost od… polityka.

WŚRóD POLiTYKóW
Z wrogością, otwarcie lub chyłkiem – 
wzajemnie o wszystko się winią.
Człowiek, człowiekowi jest wilkiem? 
Moim zdaniem najczęściej jest świnią.

FAWORYT
Ma coś ze skunksa i coś z lwicy
I wodza słucha z otwartym dzióbkiem, 
więc ten ustawia go na szpicy – 
ma doświadczenie w byciu… czubkiem. 

***
Nim wódz mętnej sfery
twe miejsce uściśli, 
niech nikt, do cholery, 
za ciebie nie myśli.

Płatki i kolce 
ryszarda wasilewskiego 
Ryszarda Wasilewskiego – poetę i satyryka mieszkającego od lat w Kolumnie, nie 
musimy bliżej przedstawiać, bo już kilkakrotnie gościł na naszych łamach. Jest autorem 
11 książek, z których kilka przedstawialiśmy bliżej w „Panoramie”. Do rąk czytelników 
trafiła właśnie kolejna pozycja książkowa tegoż autora nosząca tytuł „Płatki i kolce”. 
Podobnie jak ostatnie książki, i ta ozdobiona jest znakomitymi rysunkami Sławomira 
Łuczyńskiego. Wygląda na to, że ten udany duet przygotuje nam jeszcze niejedną ucztę.

Już na okładce najnowszej książki R. Wa-
silewskiego rzuca się w oczy dopisek: „Tylko 
dla dojrzałych”, sugerujący wyraźnie, że autor 
dedykuje swoje utwory ludziom myślącym. Je-
śli ktoś myśli, że chodzi o utwory o tematyce je-
dynie frywolnej, spotka go zawód. Wasilewski 
jest bystrym obserwatorem naszej rzeczywisto-
ści i lubi ją komentować, niekiedy dosadnie. To 
ważne, bo co prawda już dawno zniknęła cen-
zura instytucjonalna, ale mamy do czynienia 
z jeszcze bardziej niebezpieczną autocenzurą, 
która knebluje nasze umysły.

„Płatki i kolce” dzielą się na dwie części: 
jedna nosi tytuł „Figle”, a druga „Kolce”. W tej 
pierwszej znajdują się także udane limeryki, 
które czytelnicy mogą w wolnych chwilach 
konstruować wzorując się na autorze. Choć 
wbrew pozorom nie jest to sprawa prosta – 
gwarantujemy dobrą zabawę!

Oto trochę próbek poezji z drugiej części 
książeczki. Zaskakuje dowcip autora i jego cię-
ty język, a także jednoznaczna ocena polityków 
i naszych elit. Niestety, jest ona zbieżna z opi-
nią wielu rodaków.

Gdy nam nadeszła „dobra zmiana”,
jest nowy rodzaj akolity –
słyszany od samego rana,
pyskacz partyjny pospolity.

***
Patrząc na mętne wzloty i zgrywy,
widać że wódz im ciut zbziczał.
Miast argumentów – inwektywy
i język mu… zmacierewiczał.

***
Kiedy jest w nich co niemiara wrogości,
widać jak chcą zasady swe stosować. –
Zemsta jest istotą sprawiedliwości, 
a prawo zawsze można… dopasować.

***
Wołają – wstań z klęczek rodzie Polan, 
bowiem widzą gdzieś zdradę i zmowę. 
Gdy, jak sądzą, powstali już z kolan, 
najwyraźniej upadli na głowę.

Któż nie lubi frywolnego dowcipu, sięga-
my po niego chętnie także wtedy, gdy przytła-
cza nas szara rzeczywistość, ponura pogoda 
i najzwyklejsza depresja. To znakomite lekar-
stwo na poprawę nastroju.

PO ROZWODZiE
Natura w niej taka, 
jak wieść nam doniosła – 
dosiadła rumaka
pozbywszy się osła.

BiEG OKOLiCZNOŚCi?
Ona starą zasadę potwierdza 
i się w nią doskonale wpisuje – 
że ten klucz, który ma do jej serca 
do jego sejfu idealnie pasuje.

JAK KSięŻNiCZKA?
Wszyscy ją z tego znają –
poczuć chce ziarnko groszku: - 
więc tym, którzy ją mają
daje tylko po troszku.

O OZięBŁEJ
Często u panów, bez względu na wiek,
Jest tak, że mimo ich znoju, 
pociąg do pani kończy bieg
mim zdąży ruszyć z postoju.

TAK BYWA
Wielu odwiedzało gości
ich gościnne progi –
Mąż, miast rogu obfitości,
ma obfite … rogi.

***
Wciąż pragnie by wszyscy wiedzieli, 
że jest w nim stanowczość i siła.
Chciał być na spotkaniach twardzieli,
lecz żona mu nie pozwoliła.

***
Pewną panią problem nurtuje – 
tu włączę uwagę dość luźną:
- Zdradzi męża to potem żałuje, 
Że zrobiła to… aż tak późno.

***
Jest wielokrotną rozwódką 
lecz uważa że to żadna strata, 
bo męża należy trzymać krótko – 
dwa, no najwyżej trzy lata.

***
Nie wiem panowie co wy na to – 
gdy nam się kończy czas „uniesień”.
Dla pań dość – długie babie lato, 
dla nas, niestety – późna jesień.

***
Zaspokajał wszystkie swoje żądze
i był już najszczęśliwszym z ludzi – 
miał dom i kobiety i pieniądze
I w tedy właśnie… zadzwonił budzik.

***
Chrapał gość na koncercie tubalnie,
no i trudno jest temu przyklasnąć.
Co i raz któryś sąsiad go walnie, 
bo przeszkadza gdy inni chcą… zasnąć.

I na koniec kilka limeryków poety.

KiEDYŚ ZACZYNA Się TęSKNić
Słomiany wdowiec spod Ldzania -
wyjazdów jej nie zabrania.
Wtedy ma seks wzmożony
Lecz w końcu pragnie żony – 
kiedy przybywa mu… prania.

ALTRUiSTKA
Dama – Łask Utrata, 
w tych sprawach kumata,
wspomoże, 
ma łoże 
– tym chata bogata.

***
Pewna pani, fertyczna – pod Strugą, 
chętnie służy wiadomą przysługą.
Gdy ciekawski ją pieści
twierdzi – mam lat trzydzieści
I zamierzam je mieć jeszcze długo.

(RP)
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Głównymi źródłami niskiej emisji są:
indywidualne gospodarstwa domowe i rolne – ogrzewane przez spa-

lanie paliw stałych (szczególnie złej jakości węgla, drewna, brykietu), 
a także nielegalne palenie odpadów

transport – samochody i inne pojazdy spalinowe
lokalne kotłownie – wyposażone w przestarzałe technologie, spalają-

ce paliwo niskiej jakości.
Według zapisów Krajowego Programu Ochrony Powietrza to niska 

emisja odpowiada za fatalny stan powietrza w Polsce. Największa odpo-
wiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa w szczególności na domach 
jednorodzinnych, których w Polsce jest około 5 milionów. Obecne są 
zarówno w miastach, jak i na wsiach, a większość z nich wybudowana 
została przed rokiem 1990. Są one niedocieplone, wyposażone w prze-
starzałe technologie grzewcze, wykorzystujące węgiel o niskiej jako-
ści. Emitowany z ich kominów dym zawiera niezwykle szkodliwe dla 
naszego zdrowia substancje, takie jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5, 
czy rakotwórczy benzo(a)piren. Sytuację pogarsza powszechna w Pol-
sce praktyka spalania odpadów. Do pieców wrzucane są meble, ubrania, 
a nawet plastikowe opakowania i inne tworzywa sztuczne. W wyniku ni-
skiej temperatury spalania odpadów uwalniane są do powietrza bardzo 
toksyczne opary.

Większość z nas uważa, że za głównego winowajcę wszystkich za-
nieczyszczeń należy uznać przemysł, czyli przedsiębiorstwa oraz huty. 
Prawda jest taka, że powodem największego przekroczenia norm zanie-
czyszczeń  jest m.in. spalanie paliw stałych oraz śmieci w domowych 
piecach połączone z wzrastającą liczbą pojazdów poruszających się po 
naszych drogach.

Niska emisja jest źródłem wielu toksycznych substancji w powie-
trzu, wśród których można wyszczególnić:

1. pyły zawieszone PM10, PM2,5 – mieszanina substancji organicz-
nych i nieorganicznych, zawierające związki bardzo toksyczne (metale 
ciężkie, benzo(a)pireny)

2. dwutlenek siarki (SO2) – wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdro-
wia ludzi jak i całego środowiska, jedna z głównych przyczyn powsta-
wania kwaśnych opadów

3. tlenki azotu (NOx) – jedna z głównych przyczyn powstawania 
dziury ozonowej i smogu

4. metale ciężkie (m.in. rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom) – niezwy-
kle szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin

5. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – substan-
cje silnie rakotwórcze i mutagenne (m.in. benzo(a)pireny)

6. dioksyny – trujące związki chemiczne, o działaniu kancerogen-
nym.

Zatrute wymienionymi powyżej substancjami powietrze ma bezpo-
średni wpływ na zdrowie ludzkie, roślin i zwierząt oraz żywotność ca-
łych ekosystemów.

Niska emisja stanowi ogólny problem środowiskowy, ponieważ 
szkodliwe substancje pochodzące z niskiej emisji docierają praktycznie 
wszędzie: zatruwają powietrze, wody, gleby i tym samym wszystkie or-
ganizmy, które oddychają i spożywają skażoną wodę i żywność. Ponadto 
niska emisja, jako źródło zanieczyszczeń powietrza, zwiększa umieral-
ność, zachorowalność oraz pogarsza samopoczucie ludzi, mocno wpły-
wając na jakość ich życia. Zanieczyszczenie powietrza jest „niewidzial-
nym zabójcą”. Szkodliwe cząstki stałe zawieszone w powietrzu, dostając 
się do organizmu i gromadząc się w nim, powodują uszkodzenia wielu 
organów i układów ludzkiego ciała, wpływając na:

- kład oddechowy - zmiany w płucach i ograniczenie ich czynności, 
powstawanie stresu oksydacyjnego

- układ krwionośny - cząsteczki pyłu zawieszonego łatwo przenikają 
przez naczynia włosowate przyczyniając się do zwiększonej krzepliwo-
ści i obniżonej saturacji tlenem

Groźna niska emisja
Niska emisja to wszystkie zanieczyszczenia powietrza powstałe wskutek procesu spalania paliw stałych lub śmieci w domowych 
piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach oraz te pochodzące z komunikacji samochodowej. Nazwa wzięła się od 
zanieczyszczeń emitowanych przez kominy o niskiej wysokości (z reguły nie mierzą one więcej niż 10 metrów) - z tego powodu 
oddziaływanie niskiej emisji ma charakter lokalny i szkodzi okolicznym mieszkańcom.

- układ sercowo-naczyniowy - niewydolność serca, miażdżyca tęt-
nic, zwężenie naczyń krwionośnych i nadciśnienie tętnicze.

Do ciężkich chorób przewlekłych, powodowanych przez zanie-
czyszczenia powietrza należą:

- przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
- astma oskrzelowa
- rozedma płuc i oskrzeli
- przewlekłe zapalenie oskrzeli
- alergie
- niewydolność płuc
- nowotwory płuc.
Zła jakość powietrza może ponadto wpływać na rozwój i pogłębie-

nie cukrzycy, chorób wątroby, zaburzeń zdrowia psychicznego, otyłości 
i białaczki dziecięcej.

Problem niskiej emisji występuje w Polsce przez cały rok. Najbar-
dziej jednak uwidacznia się w okresie grzewczym (od października do 
marca) w postaci smogu. Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosfe-
rycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń, powietrza 
pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak 
duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, 
że powietrze staje się nieprzejrzyste, często o nieprzyjemnym zapachu.

Nasze codzienne wybory mają również wpływ na jakość powietrza, 
tak więc my sami możemy zrobić bardzo dużo dla poprawy jakości po-
wietrza. Dlatego od dziś:

- nie spalaj odpadów
- zainwestuj w sprawny piec grzewczy i dobrej jakości opał
- zamiast jechać samochodem skorzystaj z transportu publicznego 

lub roweru
- zmniejsz zapotrzebowanie na energię cieplną w domu i pracy
- zainwestuj w energooszczędne urządzenia, zarówno w domu, 

jak i w miejscu pracy
- wykorzystuj odnawialne źródła energii
- wybieraj produkty lokalne, by ograniczyć transport lądowy i lot-

niczy
- zaangażuj się w działania na rzecz ochrony powietrza.
Osiągnięcie dobrej jakości powietrza w Polsce wymaga zdecydo-

wanych działań i zaangażowania na wielu poziomach. Prowadzone są 
działania zmierzające do zlikwidowania barier prawnych, które stanowią 
poważną przeszkodę w realizacji efektywnych działań naprawczych. 
Wprowadzenie chociażby wymagań jakościowych dla paliw dopusz-
czonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych oraz wymagań dla 
kotłów małej mocy dopuszczonych do obrotu i sprzedaży wyelimino-
wałoby możliwość wykorzystania paliw niskiej jakości oraz stosowania 
wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli głów-
nych sprawców fatalnego stanu powietrza w Polsce.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Prusz-
ków – Wola Marzeńska 

W ramach zadania wykonano dwie prze-
pompownie oraz 1471 m sieci kanalizacyjnej, 
w tym 880 m odcinka grawitacyjnego z rur 
PCV i 591 m odcinka ciśnieniowego z rur PE. 
Doprowadzono przyłącze do 18 posesji. 

Wartość zadania wyniosła 1.058.375,19 zł 
brutto, w tym środki własne gminy 600.504,19 
zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w formie pożyczki w części umarzalnej - 
457.871 zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w prze-
targu nieograniczonym był Zakład Usług 
Sprzętowo – Transportowych s.c. A. Bator, M. 
Bator z Wielunia. 

Zrealizowany odcinek sieci i przepompow-
nie docelowo umożliwią w kolejnych latach 
skanalizowanie miejscowości Pruszków.

Przebudowa drogi gminnej Kamostek 
– Kolonia Kamostek – Sędziejowice 

(ul. Dolna w Sędziejowicach) 
... z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania przebudowano drogę na 
odcinku 1308 m wykonując następujące roboty 
przewidziane w projekcie:

- przebudowę nawierzchni jezdni bitumicz-
nej z jej poszerzeniem do 5.00 m

z a k o ń c z o n e 
inWestycje 2017

Termomodernizacja domów komunalnych 
w Pruszkowie

- przebudowę istniejących chodników
- remont nawierzchni zjazdów do posesji 

i działek rolniczych polegający na częściowej 
wymianie rur oraz nawierzchni

- remont istniejących przepustów pod dro-
gą z zachowaniem ich lokalizacji i rzędnych 
dopływu i odpływu 

- wymianę oznakowania pionowego, wraz 
z dodatkowym oznakowaniem poziomym 
w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kie-
rowców. 

Wartość zadania wyniosła 1.415.547,17 zł 
brutto, w tym umowne dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
701.739 zł, co stanowi 49,57% kosztów kwali-
fikowanych zadania.

Wykonawcą inwestycji była firma HUCZ 
Sp. z o.o. sp.k. z Boronowa k. Częstochowy. 
 
Termomodernizacja bloków komunalnych 

w m. Pruszków, gm. Sędziejowice
W ramach inwestycji dokonano remon-

tu dwóch budynków wielomieszkaniowych 
w Pruszkowie, znajdujących się w zasobach 
komunalnych gminy. Docieplono ściany ze-
wnętrzne, stropy i dachy, wymieniono po-
krycie dachowe na blachodachówkę, zain-
stalowano nowe okna oraz wyremontowano 
kominy.

Wartość zadania wyniosła 808.368,61 
zł brutto, sfinansowana ze środków wła-
snych gminy, natomiast przewiduję się do-
finansowanie z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wynosi 329.101 zł z (w tym dota-
cja 131.365 zł oraz pożyczka 197.466 zł). 
Wykonawcą zadania była firma z Sieradza 
„EKO–BUD” Piotr Haraszkiewicz wyłoniona 
spośród wielu oferentów w ramach przetargu 
nieograniczonego

Remont przyczynił się do poprawy stanu 
technicznego gminnego zasobu mieszkaniowe-
go, bowiem długoletnie eksploatowanie obiek-
tów spowodowało ich zużycie fizyczne i nie 
gwarantowało spełniania podstawowych wy-
mogów prawa budowlanego i bezpieczeństwa 
dla mieszkańców.

MP

Wyremontowana droga 
Kamostek - Sedziejowice

3 listopada br. weszła w życie uchwała 
Rady Gminy Sędziejowice z 28 września br. 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, 
opłat oraz niepodatkowych należności za 
pomocą innego instrumentu płatniczego, 
na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny (ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego 
z 19.10.2017 r., poz. 4343). 

Uchwała umożliwiła dokonywanie płatno-
ści bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy za 
pomocą kart płatniczych, uzupełniając katalog 
istniejących sposobów regulowania zobowią-
zań wobec gminy, takich jak zapłata gotówką 
w kasie urzędu, u inkasenta - sołtysa, opłaty 
gotówką na poczcie lub w banku oraz bezgo-
tówkowo na podstawie polecenia przelewu.

Wprowadzenie płatności bezgotówkowych 
usprawniło obsługę mieszkańców oraz pracę 
w Urzędzie i było możliwe w ramach progra-
mu upowszechniania płatności bezgotówko-
wych w jednostkach administracji publicznej, 
realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju 
i Krajowa Izbę Rozliczeniową. 

MP
                              

można płacić kaRtą
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
serdeczne życzenia rodzinnego ciepła, 
wewnętrznego spokoju oraz wielu 
głębokich i radosnych przeżyć,
a w każdym dniu Nowego 2018 Roku 
wytrwałości i sukcesów
mieszkańcom gminy 
Sędziejowice 
oraz gościom 
składają

Przewodniczący   Rady Gminy Wójt Gminy                                                     
Dariusz Cieślak  Jerzy Kotarski                                                                          
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Goście uczestniczący w uroczystości wznosząc toast za dalszą po-
myślność i zdrowie Jubilatki zaśpiewali razem „Dwieście lat…”.

Zofia Woszczak urodziła się 20 listopada  1917 roku w Marzeninie 
w wielodzietnej rodzinie Józefy i Franciszka Bińków. Tutaj też chodzi-
ła do Szkoły Podstawowej. Wojnę udało jej się przeżyć w Marzeninie 
dzięki odwadze starszej siostry  Bronisławy, która uratowała ją od wy-
wózki na roboty do Niemiec. Pod koniec wojny została wywieziona 
z innymi mieszkańcami Marzenina do miejscowości Kluki, gdzie przez 
kilka miesięcy kopali okopy dla żołnierzy niemieckich. 

Po wojnie poznała swojego przyszłego męża Kazimierza Wosz-
czaka pochodzącego ze Stryj Paskowych w gminie Łask. Pobrali się 9 
września 1947 roku. Mąż pracował na PKP Karsznice i wspólnie pro-
wadzili nieduże gospodarstwo rolne. Wybudowali dom w Marzeninie 

100-latka z marzenina
Zofia Woszczak z Marzenina jest aktualnie drugą  mieszkanką gminy Sędziejowice, 
która osiągnęła magiczny wiek 100 lat. Dokładnie w dniu urodzin 20 listopada 
br. panią Zofię odwiedził wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, który złożył 
Jubilatce w imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców – 
serdeczne życzenia pomyślności,  nieustającego zdrowia, spokoju i pogody  ducha. 
W spotkaniu uczestniczyła też kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sędziejowicach wraz z pracownikiem socjalnym. Drogą pocztową Jubilatka 
otrzymała także list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów.

Choć jednostka posiadała trzy samochody 
pożarnicze to częste zadysponowanie ich do 
akcji ratowniczo-gaśniczych sprawia, że są one 
intensywnie eksploatowane i niezbędne jest 
odtwarzanie istniejącego taboru. W związku 
z tym Zarząd OSP podjął intensywne starania 
o zakup nowego samochodu. W wyniku postę-
powania przetargowego w listopadzie br. zaku-
piono nowy lekki 5-osobowy samochód ratow-
niczo - gaśniczy OPEL MOVANO z napędem 
4x2, o masie całkowitej 3500 kg, rok produkcji 
2017, podwójna kabina. 

Pojazd spełnia wszystkie parametry tech-
niczne, jakie powinien posiadać lekki sa-
mochód pożarniczy, wyposażony jest m.in. 
w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze 
(akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejo-
wanego. Urządzenie to umożliwia podawa-
nie komunikatów słownych. Ponadto, posiada 
agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy 
o wydajności 50 l/min, ciśnienie 40 bar, zbior-
nik wodny 200 l ze zintegrowanym zbiorni-
kiem na środek pianotwórczy. Dodatkowym 
wyposażeniem są m.in. wyciągarka elektrycz-
na o uciągu 5,9 t, hak typu kulowego wypo-
sażony w gniazdo elektryczne znormalizowane 
oraz maszt oświetleniowy, stacja przewoźna 
i dwie stacje przenośne typu Motorolla, 2 latar-
ki Survivor, drabina teleskopowa 3,3 m, 2 lam-
py ostrzegawcze błyskowe oraz ostrzegawcza 
fala świetlna. 

Na zakup samochodu wydatkowano łącznie 
204.795 zł, z czego dotacja ze środków budżetu 
gminy Sędziejowice wyniosła 144.795 zł oraz 
60.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

nowy samochód Pożarniczy dla osP sędziejowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach to prężna jednostka spośród jedenastu OSP na terenie gminy Sędziejowice znajdująca 
się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, legitymująca się blisko 100-letnią tradycją i działaniami ratowniczymi na rzecz 
mieszkańców nie tylko Sędziejowic, ale całej gminy i gmin ościennych. 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Dostawcą samochodu wraz z wyposa-
żeniem była Firma „IUVO CARS” Jan Świebo-
da z Częstochowy. 

To determinacja Zarządu OSP z prezesem 
Władysławem Gabrysiakiem i naczelnikiem 
Piotrem Stachowiakiem sprawiła osiągnięcie 
celu, a wspierał ich komitet organizacyjny ob-
chodów 100-lecia jednostki, które zostały za-
planowane na 16 czerwca 2018 r. Oczywiście 
zakup samochodu był możliwy dzięki przy-
chylności Rady Gminy, która wyasygnowała 
niezbędne środki w budżecie, a także osobiste-
mu zaangażowaniu wójta Jerzego Kotarskie-
go i pracowników UG w procedury związane 
z przeprowadzeniem przetargu oraz pomoc 

w załatwianiu wszelkich formalności, m.in. 
w WFOŚiGW. Odpowiednie pomieszczenia 
garażowe, duża aktywność strażaków, a także 
centralne usytuowanie jednostki, w bliskiej od-
ległości od węzła drogi ekspresowej S-8 spra-
wia, że zakup nowego samochodu jest w pełni 
uzasadniony. 

Dotychczas użytkowany lekki samochód 
pożarniczy Ford Transit (rocznik 2003) w li-
stopadzie br. został przekazany Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedlcach. Tym sposobem 
wzmocniono potencjał bojowy jednostki, która 
także znajduje się w KSR-G.

M. Potasiak
Foto: Adam Świerczyński

i tam na świat przyszły ich dzieci: córka Maria w 1949 roku i syn Ma-
rek w 1952 roku. Życie nie szczędziło kłopotów. Po ciężkiej chorobie 
w wieku 20 lat zmarł syn Marek. 

W 1997 roku małżonkowie Zofia i Kazimierz obchodzili jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Zostali szczęśliwymi i dumnymi dziad-
kami dwóch wnuków: Przemysława i Wojciecha. W roku 2004 zmarł 
mąż. Aktualnie Pani Zofia mieszka z córką i zięciem w Pabianicach. 
Jest osobą pogodną, otwartą na wynalazki współczesnego życia.

Przypomnijmy, że 14 września obchodziliśmy jubileusz setnej 
rocznicy urodzin pani Janiny Bednarkiewicz z Wrzesin. 

      Aleksandra Andrysiak
          kierownik GOPS
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24 listopada br. dokonano uroczystego przecię-
cia wstęgi, symbolizującej zakończenie prac 
budowlanych przy przebudowie drogi gminnej 
od sołectwa Chociw do sołectwa Ruda, gmina 
Widawa. Zobowiązanie o budowie drogi  było 
następstwem decyzji o odstąpieniu od budowy 
mostu na rzece Widawka. 

Należy przypomnieć naszym Czytelnikom, 
że w 2016 r. zostało przeprowadzone postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego 
dla zadania pn. „Budowa mostu drogowego 
na rzece Widawka”, które zostało unieważnio-
ne z powodu kosztów jakie musiałaby ponieść 
gmina Widawa w związku z jego realizacją. 
Najtańsza oferta była dwukrotnie droższa od 
wartości kosztorysowej oraz kwoty zabezpie-
czonej w budżecie. 

z a k o ń c z e n i e  P r z e b u d o w y 
d r o g i  n a  r u d ę

50 lat pożycia małżeńskiego to ważne 
wydarzenie nie tylko dla jubilatów. 
2 grudnia br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Widawie uhonorowano pary 
małżeńskie z tej gminy. Każdy jubileusz 
jest okazją do świętowania, ale złote 
gody to wydarzenie niezwykłe, tak jak 
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 
pół wieku.

Wśród tych, którzy w roku 2017 obchodzi-
li jubileusz byli: 

irena i Henryk Bałon
Teresa i Zenon Bąk
Halina i Marian Boryccy
Anna i Marian Brodziak
Teresa i Józef Brożyńscy
Teodozja i Władysław Dobieccy
Janina i Stefan Galis
Marianna i Wiesław Gała
Pelagia i Arkadiusz Klimczak
Stanisława i Zygmunt Kulczyńscy
Jadwiga i Jan Ludwiczak
Teresa i Jerzy Mielczarek
Helena i Kazimierz Mikła
Wiesława i Adam Nawrot
Mirosława i Józef Pluta
Longina i Wiesław Stanisławscy

Oprócz Jubilatów, członków ich rodzin 
i przyjaciół w uroczystości udział wzięli: wójt 
gminy Widawa – Michał Włodarczyk, zastępca 
wójta gminy – Agnieszka Galuś, przewodni-
czący Rady Gminy Widawa – Ryszard Bruz-
da oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 
Aneta Namirowska.

Jubilaci odznaczeni zostali Medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznany-
mi przez prezydenta RP. Aktu dekoracji doko-
nał wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. 

z ło c i  j u b i l ac i
„Rocznica ślubu to święto zaufania, wyrozu-
miałości i wzajemnego oddania. Dziś Wasza 
małżeńska codzienność, pracowitość, trud i po-
święcenie stają się sprawą wagi państwowej” 
– mówił wójt gminy. 

Życzenia jubilatom złożyła również 
kierownik USC: „Za chwilę zostaniecie Pań-
stwo odznaczeni medalami. Jest to nagroda 
za przeżycie 50 lat w jednym związku mał-
żeńskim. Na żaden inny medal nie pracuje się 
tak długo. Wy, drodzy Jubilaci, macie za sobą 
50 wspólnych lat pogody i niepogody, uśmie-
chu i łez a także ustępstw i kompromisów. Za-
zdroszczę Państwu tej wytrwałości i życzę na 
kolejne lata jeszcze więcej wytrwałości i wy-
rozumiałości”.

Dla Jubilatów wystąpił zespół muzyczny 
„GAMMA”, który wyśpiewanymi utworami 
wprowadził wszystkich w atmosferę refleksji 
i wspomnień.

Na zakończenie przyszedł czas na toast 
i tort.

                          Aneta Namirowska

Mieszkańcy Rudy podczas zebrania 
wiejskiego, zwołanego przez wójta Michała 
Włodarczyka, zadecydowali, iż korzystniejsza 
dla nich będzie  budowa drogi. W październi-
ku 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej, co pozwoliło na uzyskanie doku-
mentu pozwalającego na rozpoczęcie robót bu-
dowlanych oraz złożenie wniosku do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie 
inwestycji. Po wielu miesiącach prac przygo-
towawczych oraz robót budowlanych, w paź-
dzierniku 2017 r. mieszkańcy sołectwa Ruda 
mogli wreszcie wracać do swoich domostw  po 
asfaltowej nawierzchni nowo wybudowanej 
drogi. 

W ramach inwestycji  wybudowano dro-
gę o nawierzchni asfaltowej długości 2322 m 

i szerokości 4,5 m., przebudowano przepust 
drogowy oraz wprowadzono nowe oznako-
wanie drogowe. Koszt inwestycji wyniósł 
1 121 115 zł.           

 Janusz Pamuła
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Uroczystość została zorganizowana w lo-
kalu „Villa Paradise” w Widawie. Wzięły 
w niej udział 172 osoby. Niepowtarzalną opra-
wę muzyczną balu zapewnił tradycyjnie już 
Zespół „Medium” z Wiewiórczyna.

Uroczystego otwarcia III Balu Charytatyw-
nego dokonał wójt gminy Michał Włodarczyk. 
Następnie uzdolniona wokalnie mieszkanka 
gminy Patrycja Krysiak pięknym wykonaniem 
utworu Natalii Szreder „Tęczowy” wprowa-
dziła gości w wyjątkową atmosferę. Gościem 
szczególnym na balu był nasz bohater Kacper 
Florczak z Chociwia wraz z rodzicami. 

W trakcie balu odbyła się licytacja przed-
miotów przekazanych przez darczyńców, 
wśród których byli: Specjalny Ośrodek Szkol-
no - Wychowawczy w Łasku, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, 
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Widawie, uczniowie 
klasy III a Zespołu Szkół w Widawie, Szkoła 
Podstawowa w Chociwiu, Klub PGE SKRA 
– Bełchatów, Kinga Jackowiak z Bełchato-
wa, Janina Piechowicz z Łodzi, Jacek Frąc-
kiewicz z Widawy, Grażyna Frydrychowska-
-Stępnik z Widawy, Cezary Stępnik z Widawy, 
Ewa Miazek z Łodzi, Martyna Frydrychowska 
z Chociwia, Państwo Joanna i Krzysztof Woj-
tysiak z Widawy, Katarzyna Kasprzyk z Łodzi, 
Jolanta Wolińska z Chociwia, Dorota Zygmunt 
z Wydrzyna, Beata Jędrzejczyk z Łodzi, Mar-
cin Szefer z Anglii, Kamila Michoń, Kamil Ku-
dzin z Łasku, Edyta Barabasz z Klęcza, ano-
nimowa mieszkanka z Klęcza, Renata Kraw-
czyńska z Józefowa Widawskiego, Beata Pie-
chowicz z Dąbrowy Widawskiej, Magdalena 
Ochocka z Restarzewa Cmentarnego, Karolina 
Żabińska z Wielkiej Wsi A, Bożena Urbaniak 
z Waszkowskie, Wiesław i Zofia Osieccy z Wi-
dawy, anonimowa mieszkanka z Konopnicy, 
Filia Blachotrapez z Okupa, Paulina Kurczew-
ska z Restarzewa Cmentarnego, Maria Stępień 

sukces iii balu chaRytatywnego
W dniu 25 listopada 2017 roku już po raz trzeci odbył się iii 
Bal Charytatywny (25 listopada br.) zorganizowany przez wójta 
gminy Widawa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie 
i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie - na 
rzecz Kacpra Florczaka, mieszkańca Chociwia. Patronat nad balem 
objął wójt gminy Widawa – Michał Włodarczyk. 

z Brzykowa, dziennikarze TVP, Ewa Czer-
wińska, Małgorzata Kubiak, Juliusz Stykała, 
Longina, Jan, Paweł Kowalscy, Państwo Aneta 
i Rafał Kozakowscy.

Licytacje poprowadzili Joanna Kubiak-
-Włodarczyk, Andrzej Orlewski - kierownik 
SPZPOZ w Widawie oraz Dorota Sychniak - 
zastępca kierownika GOPS w Widawie.

Kwota uzyskana z licytacji przeprowadzo-
nej na balu to 18 610 zł, dochód całościowy 
z organizacji balu wyniósł 29 260 zł, na sub-
konto dziecka wpłynęło 1000,00 zł. Ale to nie 
koniec. Suma zebranych środków na dzień 
6 grudnia br. wyniosła 30 260 zł. Końcowy wy-
nik akcji charytatywnej na rzecz Kacpra Flor-
czaka będzie znany 31 grudnia br. Powyższa 
kwota zostanie przekazana tradycyjne rodzi-
com dziecka. 

Swój wyjątkowy wkład w sukces akcji 
charytatywnej w tym roku mieli w szczegól-
ności: członkowie zespołu „Medium” z Wie-
wiórczyna, Czesław Tomczyk z Widawy, 

państwo Małgorzata i Robert Majczyk, Karol 
Korcz z Zabłocia, Katarzyna Kałuża z Widawy 
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Widawie. Wójt gminy Widawa, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wi-
dawie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Widawie składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim darczyńcom, uczest-
nikom balu charytatywnego oraz wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w organizację 
tego szczytnego wydarzenia. 

Agnieszka Leopolska

Boże Narodzenie to czas niezwykły, pełen uroku, 
podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. 

To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. 
Niech ten świąteczny czas wprowadzi do Państwa życia spokój, 

harmonię i radość, a w domach niech zagości prawdziwie 
rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.

Niech Nowy Rok 2018 przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi, 

że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem.

Ryszard Bruzda  Michał Włodarczyk
Przewodniczący Rady Gminy Widawa Wójt Gminy Widawa
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W serwisach informacyjnych www.wind-
sorstar.com i www.chicagotribune.com redak-
torzy próbują rozszyfrować przeszłość poległe-
go Polaka i odnaleźć ślady, zmierzające do od-
szukania jego rodziny. Jednym z głównych źró-
deł informacji jest strona www.aircrewremem-
bered.com, gdzie opisane są losy poległych 
alianckich pilotów i załóg samolotów. Kim do-
kładnie jest poszukiwany lotnik? Nazywał się 
Wincenty Saturnin Korzydłowski, urodzony 
11 lutego 1904 roku w Łasku. Jego ojcem był 
Władysław Jan Korzydłowski, pracujący jako 
piekarz, a matką Felicja Maria Kobylańska. 
Prawdopodobnie mieszkali w Łasku w domu 
przy ulicy Sieradzkiej 30 (dzisiaj Żeromskie-
go). Młody Wincenty podjął naukę w szkole 
średniej jeszcze przed 1920 r. Prawdopodobnie 
zgłosił się na ochotnika i walczył pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego w wojnie przeciw-
ko bolszewikom. Za zasługi wojenne otrzymał 
dwa odznaczenia, za obronę Lwowa i Wilna. 
Służył w 1. Pułku Ułanów, a następnie w pie-
chocie jako strzelec.

Po demobilizacji podjął studia, lecz już 
w 1926 r. wyjechał do Kanady, gdzie osiadł 
w miejscowości Windsor, w prowincji Onta-
rio, podejmując się różnych zawodów m.in. 

Bohaterski Lotnik z łasku 

Nagrobek V. Sature na cmentarzu wojennym 
na wyspie Texel

W Kanadzie w dniu 1 grudnia br. odbyła się msza święta w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Windsor, w stanie Ontario. Pojawili 
się na niej m.in.: Krzysztof Grzelczyk - konsul generalny RP w Toronto i podpułkownik Ton Linsen - attache wojskowy Holandii 
w Kanadzie oraz liczni mieszkańcy miasta. Upamiętniono w ten sposób polskiego lotnika Królewskich Kanadyjskich Sił Zbrojnych, 
poległego w czasie ii wojny światowej. Jak się okazało, sprawa ta została już gruntownie przebadana na kontynencie amerykańskim, 
a dotyczy, co zaskakujące, lotnika pochodzącego z Łasku… 

sprzedawcy i montera w fabryce Chryslera. 
Po wielu latach pobytu w Kanadzie, w listo-
padzie 1936 roku zdecydował się na przyjęcie 
kanadyjskiego obywatelstwa i zanglicyzowa-
nie swojego nazwiska jako Vincent Sature. Po 
wybuchu II wojny światowej zaciągnął się do 
wojska w kwietniu 1940 roku. Znany jest do-
kładny jego opis fizyczny: wzrost ok. 1,70 m, 
waga ok. 60 kg, miał jasne włosy i niebieskie 
oczy. Interesował się pływaniem, boksem oraz 
tenisem. Rozpoczął szkolenie jako ekspert 
uzbrojenia w kanadyjskich siłach powietrz-
nych, następnie jako strzelec pokładowy. 
29 maja 1941 r. został zaokrętowany i wyru-
szył na wojnę, z której już nie wrócił... 

Podczas obchodów dnia 11 Listopada      
(kanadyjski Dzień Pamięci – Remembrance 
Day) wspomina się weteranów i poległych 
w czasie dwóch wojen światowych. Zainte-
resowano się postacią Wincentego i zainicjo-
wano akcję poszukiwania jego rodziny przez 
rodowitych Kanadyjczyków, nie związanych 
z Polską czy Polonią. Jedną z takich osób 
jest Chuck Konkel (w połowie polskiego po-
chodzenia, syn żołnierza armii gen. Maczka), 
emerytowany oficer policji z Toronto badający 
losy poległych lotników. Udało mu się ustalić 

okoliczności zestrzelenia bombowca, którym 
leciał Wincenty. 

W dniu 31 października 1941 r. podczas 
powrotu z bombardowania Hamburga, jego sa-
molot został strącony przez asa niemieckiego 
Luftwaffe Paula Gildnera, który miał na swo-
im koncie 48 powietrznych zwycięstw (zgi-
nął w katastrofie lotniczej w 1943 roku). Cała 
5-osobowa załoga bombowca Whitley Mk. V 
rozbiła się u wybrzeży Holandii, na pasterskiej 
wysepce Texel. Do dzisiaj na miejscowym 
cmentarzu znajdują się nagrobki poległych lot-
ników, a wśród nich również Vincent Sature. 
Niestety, nikt z rodziny nie odwiedza jego gro-
bu… Pomimo licznych wysiłków i poszukiwań 
obejmujących kilka krajów, nie udało się dotąd 
odnaleźć jego rodziny. Jeśli ktoś z Czytelników 
„Panoramy” posiada informacje o rodzinie Ko-
rzydłowskich, prosimy o kontakt z muzeum 
(tel. 43 677-68-79, e-mail: biblioteka_lask_
muzeum@wp.pl).

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii ŁaskuBombowiec Whitley Mk. V, na którym służył V. Sature

Parom małżeńskim, które w  2018 roku będą obchodzić jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego, prezydent RP nadaje Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Wnioski pisemne przyjmuje i informacji 
udziela Urząd Stanu Cywilnego w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro, 
pokoje nr 39, 38 i 37, nr telefonów 43 676-83-39, 676-83-38 lub 676-83-
37, do dnia 31 stycznia 2018 roku.

W dniu 31 grudnia 2017 roku mija termin wniesienia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, 
zgodnie z otrzymanymi informacjami.

i n f o r M u j e M y  
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Na za rok – sTulecie

Dziś pragnę parę zdań poświęcić przyja-
cielowi, którego znam od tak dawna, że śmiem 
powiedzieć, że od zawsze. Bo my, w Łasku, 
wszyscy znamy się od niepamiętnych czasów, 
czyli od zawsze. Moje pokolenie posługuje się 
nawet pewną nomenklaturą. Oto przykład: jeśli 
pragnę nabyć jakąś rzecz ze sprzętu elektrycz-
nego, to wiem, że ją otrzymam na Narutowi-
cza, w miejscu gdzie była piekarnia Kuleszy. 
A produkty spożywcze – w miejscu dawnej ap-
teki Białkowskiego. Ech, nostalgia, sentymen-
ty, historia…

Przedstawiam sylwetkę Jerzego Witasz-
czyka, niegdyś pełnego wigoru, rzutkiego pe-
dagoga, społecznika zafascynowanego dzieja-
mi Łasku, dziś człowieka schorowanego, poru-

szającego się na wózku inwalidzkim. Zniknął 
z pejzażu miasta, choć nie odszedł z jego hi-
storii, bowiem sam – przykuty do łóżka – tej 
historii dorzucił znaczącą cegiełkę.

Fascynują mnie ludzie – niecodzienni zja-
dacze chleba, których nikt i nic w aniołów nie 
przerobi, o czym marzył Juliusz Słowacki – ale 
ci uparci, ogarnięci wielkim płomieniem twór-
czym, którzy w działaniu dążą do zrealizowa-
nia spalającej ich twórczej idei, jaką jest słu-
żenie swojemu miastu i jego historii. I właśnie 
taki jest Jerzy Witaszczyk: potrzebuje wspar-
cia i pomocy, walczy z chorobą, której dotąd 
nikomu nie udało się pokonać, ale on znalazł 
lek umożliwiający egzystencję, z nadzieją, 
że ciągle jest przydatny społecznie, że jeszcze 

się nie poddał. Przykład: drugi tom „Pocztu 
znanych postaci Ziemi Łaskiej”. Nie było fety, 
nie grały surmy ani fanfary, choć ta publika-
cja jest niezwykle ważna w dziejach piśmien-
nictwa i kultury Łasku. Bo to nie tylko rejestr 
ludzi związanych z miastem, to swoista kroni-
ka potwierdzająca znaczenie Łasku na mapie 
Polski. A jest się czym pochwalić. Trawestu-
jąc słowa piosenki „Gdzie nas nie ma”, nale-
ży stwierdzić, że łaskowianie są wszędzie: od 
Parnasu po Kosmos!

Łask to nie jakaś zapyziała prowincja,  
to miejsce szczególne i jedyne, to ojczyzna ludzi 
utalentowanych, z wyobraźnią. Jurek Witasz-
czyk przypomina to w swoich publikacjach.
  Eugeniusz iwanicki

jeRzy  witaszczyk
ilekroć przedstawiam ludzi zasłużonych dla miasta Łasku, tylekroć odczuwam  dotkliwy niedosyt  
informacyjny: moja opinia nie może być wystarczająco pełna, gdyż każdy człowiek to miliardy 
złożonych barwnych, niepowtarzalnych zdarzeń i psychologicznych osobowości. Jak samo życie: 
pełne, a jednocześnie wymagające nieustannych korekt.

galeRia sławnych ludzi

W przyszłym roku przypadnie setna rocznica narodzin Spół-
dzielni Spożywców w Łasku. Jubileusz zbiegnie się w czasie 
z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten zbieg 
nie jest przypadkowy, wszak idea spółdzielczości ma w naszym kraju 
długotrwałą tradycję, o czym nie wszyscy chcą pamiętać, zachwala-
jąc zagraniczne sieci handlowe znakomicie drenujące od lat polski 
rynek i rodaków.

Prezentujemy dziś zdjęcie z 1978 roku z obchodów 60-lecia 
Spółdzielni Spożywców w Łasku, pochodzące ze zbiorów mieszkań-
ca grodu nad Grabią Zygmunta Blaźnika. Na tej fotografii uwiecznio-
no czołowe postacie ze spółdzielczości „Społem”, a także gospodarza 

ówczesnego miasta i gminy. Pierwszy od prawej to przedstawiciel za-
łogi Kazimierz Bulzacki, drugi – członek Rady Nadzorczej Antoni No-
wicki, trzeci – ówczesny prezes Zarządu Wojewódzkiego Spółdzielni 
Spożywców Zygmunt Blaźnik, czwarta – przewodnicząca zebrania, 
członek Rady Nadzorczej Spółdzielni w Łasku Janina Walkiewicz, pią-
ty – przewodniczący Rady Nadzorczej Feliks Miksa, kolejny – naczel-
nik miasta i gminy Łask Kazimierz Pietrzak, następnie przedstawiciel 
załogi Stanisław Sobul i jako ostatni za stołem prezydialnym znajduje 
się prezes Zarządu Spółdzielni „Społem” Zygmunt Zastróżny, którego 
jeszcze kilka lat temu można było spotkać spacerującego na ulicach 
Łasku. Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia.                            (Saw.)
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(3)
w DwoRaCH 
Trwała polskość

za rok – sTulecie

Początkowo Moskale rzadko pokazują się 
w okolicach Wodzierad, za to jest sporo od-
działów powstańczych. Niektóre dobrze uzbro-
jone i na dobrych koniach - jak zauważa młody 
Parczewski. Gdy do dworu dociera wiadomość 
o pobycie takiego oddziału w Wilamowie, ro-
dzice pamiętnikarza zawożą tam prowiant. 
W oddziale pełno powstańców z okolicznych 
miejscowości.

„Po południu oddział ruszył dalej w stronę 
Łasku, przez las ku Wrzeszczewicom – wspo-
mina Alfons Parczewski. - Jakeśmy do domu 
przyjechali, już nie pamiętam, bo furman nasz 
Józef Borzęcki już do Wodzierad nie wrócił. 
Wsiadł na koń i ruszył z oddziałem. Odpokuto-
wał to potem na Syberii”.

Młody Parczewski obserwuje powstań-
cze oddziały pojawiające się w Wodzieradach 
i znikające, obawia się Rosjan coraz częściej 
zaglądających w te strony. Chce przyłączyć 
się do powstańców i w tym celu układa nawet 
wiersz na cześć Taczanowskiego, ale nic z tego 
nie wychodzi, bo jest za młody i nazywają go 
wprost dzieciakiem. Jednak po jakimś cza-
sie udaje mu się przyłączyć do oddziału pod 
dowództwem Tyca. Otrzymuje sztucer i ma-
szeruje wraz z piechotą. Niestety oddział za-
trzymuje się w kolonii Teodorów i tu młode-
go powstańca dogania matka. Tyc staje po jej 
stronie i nieszczęsny powstaniec musi wrócić 
do domu. Oddział zaszywa się w łaskich la-
sach a niedoszły partyzant zaprzestaje myśleć 
o walce, za to jeździ po okolicznych majątkach 
i namawia parobków, by wstępowali w szeregi 
powstańcze.

Latem Hipolit Parczewski jeździ do Ka-
lisza i załatwia różne konspiracyjne sprawy, 
W Wodzieradach zaś pojawiają się kurierzy, 
jacyś oficerowie. Któregoś dnia pojawia się 
furgon z bronią pod wodzą Zdzisława Błesz-
czyńskiego, który był ranny podczas lutowej 
manifestacji w Warszawie.

Tymczasem do Wodzierad docierają przy-
kre wiadomości o zamieszkach w oddziale Ta-
czanowskiego pod Łaskiem, „spowodowanych 
brakiem dostatecznej karności wśród pewnej 
grupy powstańców, wchodzących przedtem 
w skład oddziału Miśkiewicza. Zamieszki te 
zaraz się uspokoiły, lecz rezultat ich był bardzo 
bolesny, mianowicie powstaniec, nazwiskiem 
Kubarski, został za niekarność rozstrzelany 
pod Widawą. Pod Łaskiem także miał miejsce 
inny fakt. Mianowicie przez oddział nasz zo-
stała na szosie w lesie aresztowana i powieszo-
na młoda kobieta, będąca szpiegiem rosyjskim. 
Nazwisko jej Sójka, należała do półinteligent-
nej sfery”.

W sierpniu do Wodzierad dociera wiado-
mość o bitwie pod Sędziejowicami, „w której 
Mniewski został ciężko ranny, gdy szwadron 
swój prowadził do ataku. Rękę amputowano 
mu. O bitwie tej podaję tutaj niektóre szcze-

góły, pochodzące od tych, którzy w niej udział 
przyjmowali. Otóż oddział młodych Rosjan 
z pośród elity wojskowej w Warszawie wybrał 
się na ochotnika przeciw powstańcom w Kali-
skie. Byli tam młodzi ludzie z arystokracji, był 
Groten, syn znanej w swoim czasie przełożo-
nej instytutu żeńskiego w Puławach. Oddział 
cały liczył podobno 40-50 ludzi. W okolicach 
Zduńskiej Woli i Widawy działali przeciw ma-
łemu oddziałowi polskiemu Magnuskiegio. 
W przekonaniu, że właśnie z tym nielicznym 
oddziałkiem mają do czynienia, wpadli na wie-
le liczniejszy obóz Taczanowskiego. Zamknę-
li się na cmentarzu, gdzie się dzielnie bronili. 
Piechocie naszej, której większość uzbrojona 
była w kosy, nie bardzo się udało w tej wal-
ce i dopiero oddział oficerów polskich, zebra-
nych na ochotnika, opanował sytuację i rozbił 
Rosjan. Piechota zaczęła działać dopiero wte-
dy, gdy już nasi oficerowie ochotnicy zdobyli 

cmentarz. Rosjanie z wyjątkiem bodaj dwóch, 
których wyratowali od śmierci oficerowie 
w chwili, gdy spaść na nich miały kosy, wygi-
nęli na miejscu. Jeszcze wiele lat potem w Po-
znańskiem u Jana Parczewskiego, brata Walen-
tego Parczewskiego, widywałem odziedziczo-
ny po nim zdobyty wówczas piękny kaukaski 
kindżał, który spod Sędziejowic pochodził”. 
  Stanisław Barcz

Hipolit Parczewski

Jeden z tych dworów, w których trwała polskość… Neoklasycystyczny obiekt w Woli Bałuckiej, 
wzniesiony prawdopodobnie w 1830 roku w miejscu spalonego drewnianego, należał długo do 

Słodkowskich

Pomnik w miejscu pochówku carskich żołnierzy poległych w bitwie w Sędziejowicach, o której 
wspomina A. Parczewski
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W bieżącym roku gmina Łask pozyskała dofinansowanie 
wysokości 68 833 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na demontaż 
i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wspomniana kwota 
pozwoliła sfinansować niemal 80% zadania, natomiast pozostałą 
część kosztów pokryła gmina. Dzięki dofinansowaniu usunięto 
łącznie 174,261 Mg szkodliwego azbestu z 65 posesji. 

Część zadania dotyczyła demontażu pokryć dachowych oraz uniesz-
kodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest, część za-
bezpieczenia, transportu i utylizacji na składowisku odpadów niebez-
piecznych już zdemontowanego eternitu.

Dofinansowaniu podlegał demontaż wyrobów z azbestu, ich trans-
port i utylizacja. Natomiast koszty wykonania nowych elementów, do-
tyczących pokrycia dachu, ponoszone były przez mieszkańców. Właści-
ciele domów jednorodzinnych powinni również sami zgłaszać do gminy 
fakt, że są w posiadaniu materiałów zawierających azbest.

Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i sto-
sowania azbestu. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, do 2032 roku 
musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal wystę-
puje. Obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na wła-
ścicielach budynków lub instalacji przemysłowej. Jednakże istnieje 
możliwość pozyskania środków na usuwanie materiałów zawierających 
azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi co roku ogłasza Programy Priorytetowe dla osób fizycznych 
na przedsięwzięcia dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Wobec czego istnieje możliwość indywidualnego ubiegania się o dofi-
nansowanie w ww. zakresie.

Gmina Łask planuje ponownie w 2018 roku ubiegać się o dofinanso-
wanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie polegające na unieszkodliwieniu 
wyrobów zawierających azbest, dzięki czemu możliwe będzie usunięcie 
z kolejnych posesji szkodliwego materiału. Warunkiem ubiegania się 
o dofinansowanie jest:

- złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest w gminie 
(informacja o wyrobach zawierających azbest powinna być składana 
każdego roku do 31 stycznia w celu wprowadzenia do  BAZY AZBE-
STOWEJ*) 

- poprawne złożenie przez osobę fizyczną bądź inny podmiot wnio-
sku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem. 
Stosowne druki ww. dokumentów dostępne będą na stronie internetowej 
www.lask.pl w zakładce: Gospodarka – azbest.
        
     Renata Drozd

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku 

*Baza azbestowa to narzędzie do gromadzenia i przetwarzania in-
formacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 
Jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i stanowi jedno z narzę-
dzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

 

dofinansowanie na walkę z azbestem

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 13 
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyro-
bów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania insta-
lacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby za-
wierające azbest - wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje 
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez 
sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Infor-
macji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik do ww. 
rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach za-
wierających azbest” należy przedłożyć w terminie do 31 stycznia 2018 

roku burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się 
przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki są dostępne na stronie www.lask.pl, w Biurze Ob-
sługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tu-
tejszego Urzędu.

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku

informac je o wyrobach zawiera jąc ych azbest

W trakcie wspomnianych zajęć pn. „Ra-
dość tworzenia – kreatywne dzieci”, od kwiet-
nia do grudnia powstało kilkadziesiąt różno-
rodnych, kolorowych i fantazyjnych prac pla-
stycznych, m.in. kartki świąteczne, pudełka 
prezentowe, maskotki, maski karnawałowe 
i wiele, wiele innych. Kreatywnością przy ich 
tworzeniu wykazały się zarówno dzieci, jak 
i panie prowadzące warsztaty, m.in. Agniesz-
ka Zalewska i Agnieszka Stos. Piękna, kolo-
rowa i błyszcząca wystawa czynna będzie do 
końca grudnia br. Serdecznie zapraszamy. 

 
Projekt został sfinansowany z funduszy 

gminy Łask.

Bożena Trocka-Dąbrowa

Wernisaż małych artystóW
W czasie kilkuletniej działalności Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” przyzwyczaiło nas do swojej 
prężnej działalności. Tym razem 7 grudnia br. w Galerii pod Korabiem odbył się wernisaż prac dzieci - uczestników 
warsztatów plastycznych prowadzonych przez członkinie stowarzyszenia. 



grudzień 2017 r. 25

Dzieci rozpoczęły wtedy treningi pod okiem Marka Krawczyka, Ani-
ty Tyszko i Elżbiety Bąk. Ilu zawodników nauczyło się pływać przez te 
10 lat? Trudno policzyć. Dziś w Wodniku pływa około 265 zawodni-
ków:. Chętnych do pływania jest dużo, o czym świadczy długa lista ocze-
kujących na przyjęcie do klubu. Klub ma bardzo dobrze wyszkolonych 
zawodników: ma wicemistrzynię Polski juniorów 14-letnich na 100 m 
w stylu klasycznym oraz zawodników, którzy z zawodów wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych przywożą worki medali. 

10 laT wodnika łask
W sobotę, 2 grudnia br., w Pływalni Krytej w Łasku odbyły się zawody sekcji Wodnik zorganizowane z okazji 10-lecia istnienia klubu 
MUKS Wodnik Łask. To właśnie 10 lat temu 13 grudnia 2007 roku trzyosobowy komitet założycielski w składzie: Marek Krawczyk, 
Mirosław Jochymczak i Elżbieta Borkowska, wybrany z 15-osobowej grupy rodziców oraz nauczycieli w-f, zawiązał Stowarzyszenie 
o nazwie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Łask. Został on oficjalnie zgłoszony do Polskiego Związku Pływackiego 
i otrzymał stosowną licencję nr 019/05 upoważniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym. 

Klub jest bardzo wdzięczny i dziękuje Aleksandrze Urbańczyk-
-Olejarczyk, uczestniczce Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 roku, 
mistrzyni Europy, medalistce mistrzostw świata, wielokrotnej rekor-
dzistce i mistrzyni Polski, medalistce mistrzostw Europy, że przyję-
ła zaproszenie. Dziękuje też za życzliwość i dotychczasową współ-
pracę: burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi, honorowe-
mu prezesowi, wicestaroście łaskiemu Markowi Krawczykowi, dy-
rektor Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku Elżbiecie Krawczyk, 
Anicie Tyszko, Elżbiecie Bąk. Dziękuje również byłym zawodnikom: 
Kacprowi Łochowskiemu, Angelice Łochowskiej, Michałowi Widaw-
skiemu, Zuzannie Świątek i Natalii Grzelczyk. Wyrazy wdzięczności na-
leżą się także: Karolowi Koperskiemu, Martynie Borkowskiej, Mariuszo-
wi Nawrockiemu, Mai Jochymczak i Jackowi Raczkowskiemu. 

Wodnik dziękuje zaprzyjaźnionym ekipom: Meduzie Pajęczno i Del-
finowi Kłobuck - było super znów się z Wami ścigać. Nie zapominamy 
też o wszystkich zaangażowanych w działalność Klubu rodzicach za-

wodników. Osobne podziękowania należą się również sponsorom, któ-
rzy uatrakcyjnili jubileusz, m.in.: firmie „Over Cosmetics”, „Mykogen 
Polska”, „Stec”, „All-Bud” oraz rodzicom z grupy zawodniczej za ufun-
dowanie nagród.

KP
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w styczniu

kulturalne

Niedawno na jednym z łaskich osiedli pojawili 
się oszuści proponujący wymianę drzwi. Poda-
wali się za pracowników Łaskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Dzięki czujności mieszkań-
ców szybko okazało się, że nie mają oni nic 
wspólnego ze spółdzielnią i zapewne chcieli 
naciągnąć naiwnych. Przypominamy to zda-
rzenie, by ostrzec mieszkańców przed różnymi 
oszustami podającymi się np. za pracowników 
spółdzielni, PZU, a nawet policji. A wszystko 
po to, aby oszukać naiwnych, szczególnie ła-
twowiernych starszych ludzi.

Nie dajmy się nabrać na najbardziej praw-
dopodobne opowieści, nie wpuszczajmy do na-
szych mieszkań nieznajomych, nawet św. Mi-
kołaja, jeśli nie wiadomo skąd się nagle wziął 
i oferuje nam worek prezentów... Gdy oszuści 
będą nas chcieli naciągnąć, np. metodą „na 
wnuczka”, który uległ wypadkowi i potrzebuje 
pieniędzy, skontaktujmy się natychmiast z ro-
dziną lub policją. Oszczędzimy sobie wówczas 
kłopotów. 

(er) 

Nie dajmy się 
oszukać

„Pomaganie Jest Fajne” – przekonały się o tym przedszkolaki z Przedszkola 
Publicznego nr 6 im. „Słoneczko” w Łasku, wyciągając pomocną 
dłoń do najbardziej potrzebujących. W grudniu br. w ramach akcji 
charytatywnej przeprowadzono zbiórkę  nowych zabawek, słodyczy oraz 
ubrań dla podopiecznych fundacji „Pomaganie Jest Fajne” i „Kreatywne 
Pomaganie”. Wśród podopiecznych  są  rodzinne domy Dziecka w Zgierzu 
i Ozorkowie oraz sześć ubogich rodzin z województwa łódzkiego. 

Pomysł narodził się w głowach dwóch nauczycielek pracujących na co dzień 
w tym przedszkolu: Kamili Wesołej oraz Katarzyny Sałagackiej. Dzięki współpra-
cy, którą nawiązały z mamą jednego z wychowanków Moniką Ślubowską, udało 
się zrealizować pomoc rzeczową dla wielu potrzebujących dzieci. 

W zbiórkę aktywnie zaangażowali się zarówno rodzice, jak i wychowankowie  
przedszkola.  Odzew był ogromny! Po raz kolejny znalazło się mnóstwo osób  o  
wielkim sercu chcących ofiarować cząstkę siebie innym. Niesamowite jest to, że 
zrobili to zupełnie bezinteresownie. W dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu taki 
gest liczy się podwójnie.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku zorgani-
zowało konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”, 
cieszący się dużym zainteresowaniem. Wpły-
nęły 42 prace konkursowe. Jury miało trudne 
zadanie, gdyż prace były bardzo ciekawe, pięk-
ne i twórcze. Każda z prac została doceniona 
i nagrodzona.

Organizatorki konkursu panie: Monika 
Wronka i Ewa Młynarczyk  są zadowolone 
z plonu konkursu i przy okazji dziękują wszyst-
kim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali 
swoich sił w rywalizacji.  (MW)

Kolory jesieni

Ważniejsze imprezy w styczniu  
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. 
 

Wystawa „Radość tworzenia -
kreatywne dzieci”  

grudzień -
styczeń   

BP w Łasku Stowarzyszenie 
Rękodzieła Łaskiego 
„Szuflandia”, BP  
w Łasku - Galeria 
pod Korabiem 

2. Koncert noworoczny kwintetu 
„Kwintesencja” – absolwentów 
Akademii Muzycznej w Łodzi 

3 ŁDK ŁDK 

3. Warsztaty ceramiczne 8 ŁDK ŁDK 
4. Wykład Uniwersytetu III Wieku 

pt. „Żywienie na wagę złota”  
mgr Emilia Straszewska 

9 ŁDK ŁDK 

5. Koncert Leny Ledoff 10 ŁDK ŁDK 
6. Wernisaż wystawy fotografii 

Marcina Dybalskiego 
12 ŁDK ŁDK 

7. Wernisaż wystawy malarstwa i 
rysunku „Łaskie impresje”  

13 Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku              

8. XXVI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  

14 ŁDK  ŁDK, ŁSH Grabia  

9. Wieczór literacki Zdzisława 
Wegenki 

19 ŁDK ŁDK 

10. Przegląd filmów dokumentalnych 
ze Szkoły Mistrzowskiej  
A. Wajdy i koncert Limboskiego 

20 ŁDK ŁDK 

11. Koncert z okazji Dnia Babci 
 i Dziadka 

21 ŁDK ŁDK 

12. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Poszukiwanie miejsc 
pochówku ofiar egzekucji w 
Zgierzu – 20.03.1942 r.”  
dr Olgierd Ławrynowicz     

23 ŁDK ŁDK 

13. Popis uczniów SOM 23 ŁDK SOM 
14. Spotkanie z poetą Tadeuszem  

Zawadowskim 
26 BP w Łasku BP w Łasku 

15. Warsztaty ceramiczne 29 ŁDK ŁDK 
16. Ferie zimowe z ŁDK 29.01-9.02 ŁDK ŁDK 
 

Ukoronowaniem akcji były Imienne Certyfikaty Dobro-
czynności dla wszystkich darczyńców. Wolontariusze z funda-
cji „Pomaganie jest fajne” przekażą zebrane paczki potrzebu-
jącym dzieciom.         

 KW, KS

WielKie serce przedszKolaKóW
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W dniu poprzedzającym ćwiczenia praktyczne (17 października br.) 
w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się szkolenie, na którym 
omówiono działania służb ratowniczych podczas styczniowego karam-
bolu na autostradzie A-1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w ćwicze-
niach wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - komendant powiatowy PSP 
w Łasku wraz ze swoim zastępcą. Scenariusz praktycznych ćwiczeń na 
MOP Sięganów zakładał likwidację skutków karambolu kilkudziesięciu 
samochodów z udziałem wojskowej cysterny paliwowej i samochodu 
przewożącego niebezpieczne dla ludzi i zwierząt próbki laboratoryjne, 
w wyniku którego poszkodowana została duża ilość osób. Działania za-
stępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
uwalnianiu i ewakuacji osób rannych z rozbitych pojazdów, udziela-
niu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, gaszeniu po-
żaru pojazdu, uszczelnianiu wycieku paliwa z uszkodzonej cysterny, 
dekontaminacji poszkodowanych, ratowników i sprzętu oraz budowie 
maty dekontaminacyjnej. W ćwiczeniach wzięło udział 14 zastępów z: 
Komendy Powiatowej PSP w Łasku, Ochotniczych Straży Pożarnych 
z powiatu łaskiego i Wojskowej Straży Pożarnej 32. BLT oraz Policja, 
Zespoły Ratownictwa Medycznego „Falck”, przedstawiciele PZZK, 
Inspekcja Weterynaryjna oraz Żandarmeria Wojskowa. Ćwiczenia ob-
serwowali między innymi przedstawiciele WCZK w Łodzi, powiatowi 

to tylko ćwiczenia

kaRambol na s-8
 Na terenie MOP Sięganów, gm. Łask, przy drodze ekspresowej S-8 odbyły się 

powiatowe ćwiczenia wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych inspekcji, służb ratowniczych 
i współdziałających, pod kryptonimem „Łask - 17”. Organizatorem ćwiczeń, łączących 
problematykę spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, było 
Starostwo Powiatowe w Łasku, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Łasku, 
Policji, Żandarmerii Wojskowej, inspekcji Weterynaryjnej i innych służb.

lekarze weterynarii z woj. łódzkiego oraz komendanci powiatowi PSP 
i policji z powiatów sąsiednich. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia 
stanu gotowości bojowej zastępów PSP oraz jednostek OSP włączonych 
do KSRG, jak również doskonalenia współdziałania pomiędzy służbami 
podczas organizacji akcji ratowniczych na drogach ekspresowych.

(PC)
     



 

Kiermasz 
w świątecznym nastroju 


