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Dużo zdrowia, radości i pięknych wzruszeń 
podczas zbliżających się Świąt, a także 

wszystkiego najlepszego  
w Nowym 2019 Roku

                                   życzy redakcja



grudzień 2018 r.

Rolnicy naszego regionu sprzedają swoje wy-
roby w całym województwie, współpracując 
z coraz silniejszymi organizacjami kupieckimi. 
X Święto Kupca w Łodzi było więc okazją do 
podsumowania dotychczasowej współpracy na 
tym polu i podziękowań za coraz lepsze współ-
działanie. Mówił o tym na gali kupieckiej pre-

zes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
i jednocześnie wójt gminy Buczek Bronisław 
Węglewski, spotykając się m.in. z prezydent 
Łodzi Hanną Zdanowską i przewodniczącym 
Rady Miasta Łodzi Maciejem Gołaszewskim. 

(PO)

ŚWIĘTO KUPCA

Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom i Pa-
nom, którzy oddali na mnie głosy w konkur-
sie Senior Roku 2018 Wojewódzkiego Prze-
glądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”, 
a szczególnie moim Koleżankom i Kolegom 
z Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy ŁDK oraz Pani Prezes i słuchaczom Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach.

Celem plebiscytu było uhonorowanie in-
stytucji oraz osób z województwa łódzkiego, 
które w swoim środowisku prowadzą efektyw-
ne działania na rzecz aktywizacji i integracji 
seniorów.

Dziękuję Zarządowi Łaskiego UTW oraz 
dyrekcji Łódzkiego Domu Kultury, dzięki któ-
rym znalazłam się na liście nominowanych do 
tego wyróżnienia.

Redakcja przyłącza się do gratulacji!

Bronisława Karolczyk
Fot. Łódzki Dom Kultury

POdzIĘKOWAnIe

Ponad 42 lata przepracowała w łaskiej jednostce wojskowej Wanda 
Szwedzka. Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę pożegnano ją uro-
czyście w Izbie Tradycji 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, dziękując 

jednocześnie za współpracę i życząc dużo zdrowia. Dowódca 32. BLT 
płk pil. Tomasz Jatczak życzył pani Wandzie zarówno dużo zdrowia, jak 
i szczęścia.                        (er)

POŻeGnAnIe  
W IzBIe  
TRAdYCJI

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie Państwo 
najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie rodziny 
i przyjaciół, będzie pełen wewnętrznego spokoju, radości i miłości. Życzymy 
dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, a także sukcesów w życiu osobistym 

i wszelkiej pomyślności. Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wiele radosnych chwil 
oraz spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń.

                   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Tej zimy nie będzie już darmowych gorących 
posiłków wydawanych w łaskiej OSP bezdom-
nym i ludziom w najtrudniejszej sytuacji ma-
terialnej. Przez 18 lat akcji patronowało Sto-
warzyszenie „Pomocna Dłoń” z Andrzejem 
Owczarkiem na czele. W ostatnich wyborach 
Owczarek został radnym wojewódzkim i zre-
zygnował z pełnienia obowiązków prezesa 
OSP. To jeden z powodów zamknięcia akcji. 
A ponadto, jak sam mówi, ludzie biorący w niej 
udział są już zmęczeni…

Dziękujemy Stowarzyszeniu w imieniu se-
tek tych, którzy korzystali z darmowych posił-
ków!          (p)

PO 18 LATACH
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Marian Janas praktyczną naukę zawodu 
elektryka przeszedł w jednej z najlepszych firm 
w Polsce: Katowickim Przedsiębiorstwie Mon-
tażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA. Pra-
cę rozpoczął od instalacji zwykłych, aby w na-
stępnych latach zająć się montażem obwodów 
wtórnych w nastawni. Własną firmę założył 
w 1967 roku. Na początku był to zakład jedno-
osobowy – wykonywał instalacje elektryczne 
wnętrz, przyłącza energetyczne oraz instalacje 
odgromowe. W tym samym roku został człon-
kiem Cechu Rzemiosł Różnych w Łasku. Pełnił 
tam szereg funkcji: członka Zarządu, skarbnika,  

TAKA fIRmA TO sKARB
Wielokrotnie na łamach „Panoramy” informowaliśmy o cennych nagrodach, które regularnie otrzymuje PPHU 
„Elektrobud” Mariana Janasa. Łaska firma może poszczycić się kolejnym sukcesem. Drugi rok z rzędu została ona 
uhonorowana przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl nagrodą - Diament 
Polskiej Jakości. Okazała statuetka z pewnością stanie obok wielu innych trofeów. Firma jest laureatem takich nagród 
jak m.in.: Orzeł Polskiego Budownictwa, Róża Przedsiębiorczości oraz Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP. 

Lidia Sosnowska jest absolwentką Poli-
techniki Łódzkiej, jest mgr inż. budownictwa, 
w latach 2008-2016 pracowała już w łaskim ra-
tuszu. Zajmowała się inwestycjami w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej I Inwestycji, a po re-
organizacji urzędu - w Wydziale Rozwoju. Ak-
tualnie sprawuje funkcję dyrektora Biura Roz-

nOWA zAsTĘPCzYnI BURmIsTRzA ŁAsKU

a w latach 2001-2005 był starszym Cechu. 
W strukturach Cechu pozostaje do dziś. Aktu-
alnie jest przewodniczącym Sądu Cechowego. 

Za zwoją działalność został odznaczony 
m.in. Honorową Odznaką Rzemiosła, Odznaką 

Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Srebrną Odznaką 
Mistrza i Złotym Medalem Jana Kilińskiego. 

W 1970 r. firma wzbogaciła się o pracow-
nika i dwóch młodocianych uczniów, a zakres 
działania sięgnął poza gminę Łask. Dziś firma 
działa na terenie całej Polski. W roku 1989 pan 
Marian zatrudnił czwartego pracownika i dzie-
sięciu uczniów, a w zakres działalności weszło 
budowanie stacji transformatorowych, linii 
napowietrznych i kablowych, pomiary i bada-
nia instalacji elektrycznych i odgromowych. 
Od roku 1999 firma nosi nazwę Przedsiębior-
stwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe 
ELEKTROBUD Instalatorstwo Elektryczne 
i wykonuje wiele specjalistycznych usług.

W ciągu 42 lat Marian Janas wyszkolił 150 
uczniów, którzy uzyskali dyplomy czeladnicze 
w zawodzie elektryk.

Najbardziej prestiżowym potwierdzeniem 
jakości usług świadczonych przez firmę było 
przyznanie certyfikatu ISO 9001:2009, który 
otrzymała w grudniu 2002 r. i który to certyfikat 
jest corocznie audytowany.

Michał Janiszewski

woju i Inwestycji w Urzędzie Miasta Zduńska 
Wola.

Nowa zastępczyni burmistrza rozpocznie 
pracę od 1 stycznia 2019 r. Zakres obowiązków 
przejmie po swojej poprzedniczce – Janinie 
Kosman, która odeszła na emeryturę. 

MJ
Fot. naszemiasto.pl

Gorąco zapraszamy na plac 11 Listopada w Łasku, 
gdzie 31 grudnia wspólnie z burmistrzem Gabrielem 
Szkudlarkiem przywitamy Nowy Rok 2019. 

Od godz. 23 na miejskim rynku usłyszymy taneczną muzykę, 
a o północy naszym oczom ukaże się fire show - wyjątkowy pokaz ognia, 
który zastąpi tradycyjne fajerwerki. To już kolejny sylwester w Łasku 
w duchu ekologii i z myślą o czworonożnych przyjaciołach. Pamiętajmy,  
że sylwestrowe wystrzały to oprócz pięknych widowisk ogromny stres 
dla zwierząt.

Przed nami wyjątkowa noc. Wspólnie będziemy podziwiać arty-
styczny pokaz łączący w sobie taniec oraz żywioł, jakim jest ogień. Za-
bawa potrwa do godziny 1. Serdecznie zapraszamy!

MJ

POWITAnIe nOWeGO ROKU
Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przypadającego 

w  tym  roku  i  roku  2019  burmistrz  Łasku  i  kierownik Urzędu  Stanu 
Cywilnego  w  Łasku  składają  wszystkim  parom  najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadaje Medale za Długoletnie 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 lub 676-83-38 lub 676-83-37 do dnia  
31 stycznia 2019 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 

ŻYCzenIA dLA mAŁŻOnKóW

POdzIĘKOWAnIe

Lidia Sosnowska odebrała z rąk burmistrza Łasku Gabriela Szku-
dlarka powołanie na funkcję zastępcy burmistrza Łasku.
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zdAnIem BURmIsTRzA

ZACZNIJMY OD NASZYCH SPRAW
Budżet gm. Łask po uchwaleniu przez 

Radę Miejską, zostanie w jednym z najbliż-
szych numerów Panoramy przedstawiony. 
Jest to projekt (obecnie) budżetu prorozwojo-
wego, w którym znaczna część wydatków to 
wydatki inwestycyjne, w tym przede wszyst-
kim na budowę dróg zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców. Czy jednak potrafimy prawidło-
wo uwzględnić czekające nas przykre niespo-
dzianki? 

Od kilku tygodni jesteśmy zasypywani in-
formacjami o gwałtownym wzroście cen ener-
gii elektrycznej, nawet do 70%. Są to nie tylko 
złe proroctwa lecz fakty. Kilka dni temu otrzy-
małem pismo Energii Beskidzkiej (która jest 
naszym dostawcą energii elektrycznej do końca 
stycznia 2019 r., wyłonionym w drodze przetar-
gu), w którym podniesiono cenę jednej mega-
watogodziny za styczeń przyszłego roku o po-
nad 50%. Zagrożono, że brak zgody na podwyż-
kę spowoduje zerwanie umowy, co z kolei na-
razi gminę na wzrost cen energii o 200 – 300%. 
Taka sytuacja rodzi nie tylko znaczne koszty 
po stronie gminy, ale naraża na zarzut korupcji, 
bowiem nastąpiłaby podwyżka ceny ustalonej 
w drodze zamówień publicznych. 

Inny przykład – MPWiK płaciło dotych-
czas 206 zł za megawatogodzinę. W rozstrzy-
gniętym miesiąc temu przetargu, najniższa 
cena to 345,3 zł. Pytana o wzrost w tej sytu-
acji kosztów utrzymania szkół pani minister 
oświaty z rozbrajającą chyba głupotą odpowie-
działa, iż to nie jej sprawa, bowiem utrzymanie 
obiektów oświatowych należy do samorządów.  

Znów grudzień, a z jego upływem koniec 2018 roku, roku niewątpliwie wyjątkowego choćby z uwagi na 
jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości niezwykle uroczyście obchodzony w całej Polsce, wybory 
samorządowe – po raz pierwszy na 5-letnią kadencję, a także znakomity stan naszej gospodarki i stan 
finansów publicznych. Jak zwykle rodzi się pytanie, jaki będzie nadchodzący 2019 rok dla nas, dla naszej 
gminy, dla Europy. Jest bowiem, niestety, wiele niepokojących zjawisk.

Tak, to prawda, wielka szkoda jednak,  
że Państwo Polskie od wielu lat (za wszyst-
kich kolejnych rządów) nie realizuje innego 
założenia, mianowicie finansowania w cało-
ści pensji w oświacie (o co od dawna wal-
czy ZNP), a jednocześnie utrzymuje absur-
dalne przywileje, jak choćby 3-letnie urlo-
py dla poratowania zdrowia. Obecnie urlo-
py te kosztują gminę ponad pół miliona zł 
rocznie. Dla sprawiedliwości trzeba dodać,  
że są nauczyciele, którzy ciesząc się dobrym 
zdrowiem nigdy z tego uprawnienia nie ko-
rzystają.

Dla Łasku wzrost cen energii jest szcze-
gólnie dotkliwy, bowiem jesteśmy jedy-
ną gminą w okolicy, w której także na ob-
szarach wiejskich nie wyłącza się w nocy 
oświetlenia. Dwa dni temu minister Tchó-
rzewski zapowiedział rekompensaty dla sa-
morządów lokalnych z tytułu wzrostu cen 
energii. Zatem poczekajmy, zobaczymy.

EUROPEJSKIE ZAGROŻENIA
Wczorajsza sobota była 4. z kolei,  

gdy w całej Francji, w tym przede wszystkim 
w Paryżu, trwała regularna bitwa pomiędzy 
tzw. żółtymi kamizelkami a siłami porządko-
wymi. Są dziesiątki rannych, setki zatrzyma-
nych, ogromne straty materialne. Nienawiść 
demonstrantów skupiła się na prezydencie Ma-
cronie, który zapowiedział podwyżki podat-
ków. Nie żal mi faceta, bo nieroztropny i py-
szałek. To drugi prezydent Francji który po-
zwolił sobie na publiczne krytykowanie Polski, 
traktowanie nas jako gorszy sort.

Myślę, że właśnie prezydenci Francji po-
winni wykazywać w ocenie nas szczególną 
wrażliwość z uwagi na zdradę w 1939 r. Może 
pan Macron tego nie wie. Złośliwcy twierdzą, 
a może to prawda, że zamiast bomb nasz naj-
wierniejszy sojusznik ulotki zrzucał nad Niem-
cami pojedynczo, aby komuś nie zrobić krzyw-
dy… A lojalny wobec sprzymierzeńców Naród 
Polski w tym czasie niewyobrażalnie cierpiał 
i krwawił. A może pan Macron porównałby 
działania swoich służb, które bardzo brutalnie 
biją starszych ludzi, a młodzież licealną trzy-
mają na klęczkach – i to chyba nie z przyczyn 
religijnych, z działaniem polskich służb.

Nasi policjanci kilka miesięcy wcześniej 
wykazywali wręcz przysłowiową anielską 
cierpliwość, mimo niebywałych prowokacji 
niektórych protestantów. Wcale to nie znaczy, 
że tę anielską cierpliwość naszej policji po-
chwalam.

Ale demonstracje to nie tylko Francja. 
Wczoraj bardzo gorąco zrobiło się na ulicach 
Brukseli.

A wzrost napięcia pomiędzy rządem wło-
skim a Komisją Europejską czy niemal regu-
larna wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą? Rodzi 
się konieczne pytanie – dokąd zmierzasz Euro-
po, co cię czeka? Składając sobie świąteczne 
i noworoczne życzenia życzmy nade wszystko 
pokoju, pokoju w naszych rodzinach, w naszej 
ojczyźnie, w świecie.

9 grudnia 2018 r.   
  Gabriel Szkudlarek

Ulica. Kopernika w Kolumnie uzyskała nową nawierzchnię asfal-
tową, zjazdy, chodnik i odwodnienie. Wykonawcą była firma Dromak, 
a wartość prac wyniosła  857.310 zł.

W ramach kolejnej inwestycji na ul. Przemysłowej powstała na-
wierzchnia bitumiczna, chodnik i ścieżka rowerowa. Ponadto wykonane 

KOLeJne InWesTYCJe dROGOWe
Kończy się rok 2018, a wraz z nim na finiszu są ostatnie in-
westycje w gminie Łask. Na początku grudnia ukończono 
przebudowę ul. Kopernika, Przemysłowej i drogi w Zielęcicach. 
 

zostały zjazdy, infrastruktura do odprowadzenia wody burzowej, kanały 
ściekowe i wodociąg. Prace wykonała firma WŁODAN, a ich wartość to 
3.784.219,87 zł.

W Zielęcicach na odcinku 773 m pojawił się asfalt, zjazdy z kru-
szywa łamanego, przepusty pod jezdnią oraz oznakowanie pionowe. 
Tutaj również wykonawcą była firma WŁODAN. Koszt inwestycji  
to 1.147.772,43 zł.

MJ



Modernizacja Punktu Informacyjnego ZUS 
możliwa była dzięki wspólnym działaniom 
Krzysztofa Jędrzejewskiego – dyrektora II Od-
działu ZUS w Łodzi i Gabriela Szkudlarka – 
burmistrza Łasku. Burmistrz wyremontował 
pomieszczenia, ZUS zadbał o wyposażenie 
i umeblowanie placówki oraz zainstalował sys-
tem kierowania ruchem – tzw. SKR, potocznie 
zwany też biletomatem.

Lokal został gruntownie przebudowa-
ny. Zostały położone gładzie na ścianach  
i na suficie, niektóre ściany zostały wyburzo-
ne. Dzięki temu mogliśmy zorganizować stre-
fę oczekiwania dla klientów, której wcześniej 
nie było, i toaletę dla klientów, dostosowaną 
dla osób niepełnosprawnych. Przed moderniza-
cją sala obsługi klientów miała 35 m kw., teraz 
ma ponad 68 m kw. i nie odbiega standardem  
od innych placówek w kraju. – powiedział Krzysz-
tof Jędrzejewski – dyrektor II Oddziału ZUS  
w Łodzi.

Po remoncie w Punkcie Informacyjnym 
utworzone zostało dodatkowe stanowisko do 
bezpośredniej obsługi klientów. W uroczysto-
ści otwarcia nowej sali, brał udział Mariusz 
Jedynak - członek Zarządu ZUS nadzorujący 
Pion Administracyjny i Zamówień Publicz-
nych. Jak zauważył, „jakość obsługi klientów 
jest dla nas najważniejsza i kluczowa. Nieza-
leżnie od tego ile uruchomimy dodatkowych 
kanałów informacyjnych – Centrum Obsługi 
Telefonicznej, czy Platforma Usług Elektro-
nicznych, zawsze będziemy stawiać na bez-
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SESJA Rady Miejskiej w Łasku w dniu  
12 grudnia br. – radni zajmowali się m.in. 
zmianami w tegorocznym budżecie, a także 
podjęli uchwałę w sprawie utworzenia gmin-
nego żłobka. 28 bm. odbędzie się kolejna se-
sja, podczas której uchwalony zostanie budżet 
na 2019 rok.

SCHETYNÓWKI w 2019 roku – na li-
ście rozwoju dróg w latach 2016-2019 zatwier-
dzonej przez wojewodę łódzkiego znalazło się 
prawie pół setki arterii do modernizacji w 2019 
roku, w gminie - Wiewiórczyn, a w powiecie 
- ul. 9 Maja i Południowa. W gminie dofina-
sowanie wyniesie 50 mln zł, a 20 wniosków 
powiatów oszacowano na łączną kwotę ponad 
39 mln zł. 

PUCHAR SUPER ENDURO odebrała 
podczas gali w Centrum Olimpijskim w War-
szawie Natalia Krakowska z gm. Buczek, 
przedstawicielka Gminnego Klubu Motocy-
klowego. Gratulujemy!

WOŚP zagra już za kilka tygodni, ale 
wcześniej w powiecie rozpoczęła się zbiórka 
fantów przeznaczonych na licytacje. W grud-
niu w ramach innej akcji charytatywnej – Szla-
chetnej Paczki – do prawie 7 tys. rodzin trafiła 
pomoc rzeczowa, objęła ona również powiat 
łaski, m.in. gm. Widawa.

MEDALE dla Wodnika – podczas Zimo-
wych Mistrzostw Województwa Łódzkiego za-
wodnicy Wodnika Łask zdobyli medale; Mag-
da Kowal – srebrny w wyścigu na 200 m w sty-
lu dowolnym i Olga Gawlikowska – brązowy 
za pływanie w stylu dowolnym.

ROZBUDOWA  wielu wsi sprawia, że ko-
nieczne jest tworzenie nowych ulic i nadawa-
nie im nazw. Tak stało się m.in. w Ostrowie, 
gdzie pojawiły się ulice: Fiołkowa, Konwalio-
wa i Słonecznikowa. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - trwają 
roboty w łaskiej oczyszczalni, aktualnie skon-
centrowane są na urządzeniach związanych 
z gospodarką osadów ściekowych, powstaje 
także budynek sitopiaskownika, trwa remont 
wielu starych urządzeń.

SIŁOWNIA zewnętrza powstała na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Okupie. To kolejny 
tego typu obiekt w gminie Łask. Ich popular-
ność nieustannie rośnie. 

OSTRZEGAMY – nadchodzi najtrud-
niejszy okres dla kierowców: na drogach bę-
dzie ślisko, proponujemy zdjąć nogę z gazu 
i dostosować szybkość do warunków na 
jezdni. Zapomniał o tym kierowca ciągnika 
siodłowego z cysterną i wylądował w rowie 
w Teodorach.

POLICJANCI z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łasku zatrzyma-
li do kontroli drogowej toyotę i 5 osób, które 
posiadały środki odurzające. 21-letni kierowca 
oraz pasażerowie samochodu zachowywali się 
nerwowo, czym wzbudzili podejrzenie stróżów 
prawa. Jak się okazało, kierowca nie miał pra-
wa jazdy. Wszystkie osoby zostały zatrzymane 
i usłyszały zarzut dotyczący posiadania narko-
tyków. Za popełnione przestępstwo może gro-
zić im kara do 3 lat więzienia.

dLA WYGOdY 
KLIenTóW zUs
Punkt Informacyjny ZUS w Łasku, przyjmuje rocznie ok. 20 tys. klientów. 
7 grudnia br. uroczyście otwarto wyremontowaną salę obsługi klientów. 
Klienci będą teraz obsługiwani w komfortowych warunkach.

pośrednią obsługę klientów. Takie miejsce jak 
tutaj, czyli front office, będzie wizytówką Za-
kładu, niezależnie od tego czy to będzie bardzo 
duża aglomeracja, czy to będą miejscowości 
bardzo przyjemne, takie jak Łask”.

Zmianie uległa też estetyka wejścia do bu-
dynku.

Cała inwestycja służy mieszkańcom gmi-
ny Łask i powiatu łaskiego. W ubiegłym roku 
z usług Punktu Informacyjnego skorzystało 
ponad 21 tys. klientów, myślę, że z tego ok.  
12 tys. stanowili mieszkańcy gminy - trudno 
w takiej sytuacji być opornym na sugestie dy-
rektora ZUS, że potrzebny jest remont. Nasi 
mieszkańcy będą teraz obsługiwani w godnych 
warunkach - powiedział burmistrz Gabriel 
Szkudlarek.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Włączając się w ogólnopolskie obchody, 
Fundacja ProZdro wraz ze Stowarzyszeniem 
Edukacji Diabetologicznej oraz Terenową Sta-
cją Sanitarno - Epidemiologiczną w Łasku,  
14 listopada br. zorganizowała obchody Świa-
towego Dnia Cukrzycy w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Łasku. Tego dnia mówiono w szkole 

o cukrzycy i uwrażliwiono dzieci oraz mło-
dzież na problem narastającej liczby zachoro-
wań na cukrzycę.

Renata Cholerzyńska, edukator z zakresu 
cukrzycy, przybliżyła zagrożenia jakie niesie  
ta choroba, mówiła też o tym, w jaki sposób 
można zapobiec groźnym powikłaniom po-

przez właściwą kontrolę oraz zwiększenie ak-
tywności fizycznej. Wszyscy, zarówno dzie-
ci, jak i nauczyciele, uczyli się kroków tańca 
diabedance, tańca który łączy pokolenia i jest 
formą aktywności fizycznej oraz prewencji, 
a zarazem wskazuje na edukację i reedukację 
w cukrzycy.           B. Miksa

ŚWIATOWY dzIeń CUKRzYCY 
Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada, bowiem właśnie tego dnia w 1891 r. urodził się Frederick 
Banting, który w 1922 roku odkrył insulinę. W związku z szybko narastającą liczbą zachorowań na cukrzycę, od 1991 r. popularność 
tego dnia wzrosła i  jest obchodzony przez ponad 350 milionów ludzi.  

Żeby korzystać z rowerów, należy wypełnić formularz rejestracyjny 
poprzez stronę internetową www.rowerowelodzkie.pl, aplikację mobilną 
Rowerowe Łódzkie lub kontakt telefoniczny z CK Rowerowe Łódzkie 
(tel. 42 214 40 00) i zaakceptować regulamin. Nowo utworzone konto 
doładować tzw. opłatą inicjalną w wysokości 20 zł i potwierdzić rejestra-

ROWeR mIeJsKI W ŁAsKU
Już są! Na 6 stacjach w Łasku możemy wypo-
życzyć w sumie 48 rowerów. Jak to zrobić? Jaki 
jest koszt takiego wypożyczenia? Zanim wyru-
szymy w trasę, poznajmy kilka ważnych zasad.

cję poprzez link aktywacyjny. Jak tylko kwota wpłynie na konto – moż-
na już wypożyczać rowery. Są na to trzy sposoby - za pomocą aplikacji 
mobilnej, sparowanej karty RFID lub poprzez kontakt z infolinią. Aby 
zakończyć wypożyczenie, należy ręcznie zablokować zamek O-Lock.

Pierwsze dwadzieścia minut wypożyczenia jest darmowe. Za pierw-
szą godzinę (21-60 minut) zapłacimy 1 zł, druga rozpoczęta godzina to  
3 zł, a za trzecią i każdą następną rozpoczętą godzinę trzeba będzie uiścić 
opłatę w wysokości 5 zł. Pozostawienie roweru poza stacją wiąże się 
z zapłatą 5 zł, a poza strefą funkcjonowania systemu - 200 zł. Maksymal-
nie rower możemy wypożyczyć na 12 godzin, jeżeli ten czas przekroczy-
my, trzeba będzie zapłacić 200 zł. Kradzież, utrata i zniszczenie roweru 
wiąże się z zapłatą odszkodowania, które wynosi 2200 zł.

Lokalizacja stacji w Łasku:
ul. Zielona                                     
ul. Jana Pawła II                             
ul. Szkolna (Orlik)                                       
ul. Lipowa (Orlik)                                                 
ul. Inki – Danuty Siedzikówny 
pl. Szarych Szeregów                                                 
Każda ze stacji ma 12 stanowisk. 

Gmina Łask jest partnerem projektu „Rowerowe Łódzkie”, w któ-
rym bierze udział 10 miast: Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pa-
bianice, Sieradz, Skierniewice, Zgierz i Zduńska Wola. Projekt jest re-
alizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rowerowe Łódzkie to projekt całoroczny, z rowerów będzie można 
korzystać również zimą.

Michał Janiszewski

W okresie przedświątecznym w ramach projektu „Poznajemy 
zawody”, dzieci z grupy: „Muchomorki” i „Biedronki” 
z Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku 
odwiedziły Fabrykę Bombek w Piotrkowie Trybunalskim. 
Poznały kolejne etapy powstawania szklanej bombki; od 
szklanej rurki, przez dmuchanie, po formę np.: misia, domku, 
prezentu itp., etap srebrzenia, lakierowania i ozdabiania  
różnymi technikami. 

Największą frajdę dzieciom sprawił udział w warsztatach. Z wielkim 
zaangażowaniem każde dziecko ozdabiało bombki według własnego po-
mysłu. A kolorowy brokat potęgował chęć wykonania własnego „arcy-
dzieła”. Bombki obfitowały w proste wzory typu: kropki, paski, ale rów-
nież serduszka, choinki, kwiatki itp., każde dziecko wykonane przez sie-
bie bombki zabrało do domu, aby przyozdobić nimi świąteczną choinkę. 

J.K.

KOLOROWe BOmBKI
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Program stypendialny w roku szkolnym 
2018/2019 realizowany jest przez Departament 
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego. Celem programu 
stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edu-
kacyjnego zdolnych uczniów, którzy osiągają 
wysokie wyniki w nauce.

Głównym warunkiem, jaki należało speł-
nić, aby otrzymać stypendium, była bardzo 
wysoka średnia nauczania z przedmiotów za-
wodowych. Dodatkowo punktowane były suk-
cesy uczniów w olimpiadach i konkursach oraz 
atrakcyjność danego zawodu na rynku.

Wszystkim stypendystom łaskiego „Eko-
nomika” serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce.
     

Barbara Polak
Dorota Kędzierska

 ZSP 1 w Łasku 

sTYPendYŚCI
Sukces uczniów łaskiego „Ekonomika” w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. 
Aż 35 uczniom Technikum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łasku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia dla najzdolniejszych. Szkoła przystąpiła do 
projektu „Zawodowcy  w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją  
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej 

miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok stanie się czasem  
spełnionych marzeń i nadziei… 

            Życzą
Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego  

Krzysztof Nowakowski  
wraz z Radą Powiatu 

Starosta Powiatu Łaskiego  
Piotr Wołosz  

wraz z Zarządem Powiatu 

W ramach akcji charytatywnej „Serce  
na gwiazdkę” do domów ponad 100 
dzieci w Łasku i okolicach przywędrowali 
Mikołaje, w rolę których wcielili się 
ksiądz, samorządowcy, przedsiębiorcy 
i wolontariusze.

Dzieci otrzymały gwiazdkowe prezenty, 
a dla całych rodzin przygotowane zostały pacz-
ki z żywnością, kosmetykami i artykułami che-
micznymi. W tym roku akcja została tradycyj-
nie objęta honorowym patronatem wicestarosty 
łaskiego Teresy Wesołowskiej. – Z przyjemno-
ścią włączam się w poszukiwanie sponsorów, 
którzy zgodzili się ufundować upominki dla 
potrzebujących. Warto było poświęcić swój 
czas, żeby w rezultacie, w dniu finałowym ak-
cji, ujrzeć te wszystkie uśmiechnięte twarze 
dzieci – mówi wicestarosta łaski T. Wesołow-
ska. 

Dzięki wielkiemu sercu darczyńców orga-
nizatorzy akcji mogli wspólnie z patronami, 
darczyńcami i sponsorami obdarować prezen-
tami świadczonymi ponad 100 dzieci z Łasku 
i okolic. 

Dawid Mataśka

nA 
GWIAzdKĘ

Dokonano odbioru końcowego (3- bm.) 
700-metrowego odcinka drogi 
powiatowej Łask - Kwiatkowice, etap I 
(ul. Lutomierska w miejscowości Łask, 
gm. Łask).  Przebudowa wspomnianej 
drogi powiatowej etap II - odcinek o dłu-
gości ok. 950 m w miejscowości Kwiatko-
wice, gm. Wodzierady.

W ramach zadania wykonana została prze-
budowa drogi Lutomierskiej w Łasku o długo-
ści 700 m wraz ze ścieżką rowerową i chodni-
kiem oraz przebudowa ul. Łaskiej w Kwiatko-

PRzeBUdOWA dROGI 
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Jeśli masz w sobie niekończące się pokłady miłości, empatii i ener-
gii, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się 
swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo. Piecza zastępcza 
obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opie-
ki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom 
warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, 
psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom 
prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpo-
wiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypo-
czynku. 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej kierowani są na 
profesjonalne szkolenie. Rodzinie zastępczej przysługuje stałe świadcze-

POdARUJ sIeBIe - zOsTAń 
ROdzICem zAsTĘPCzYm
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych 
i niezawodowych rodzin zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje 
opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie!  Przywróć dzieciom wiarę!

nie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz pomocy i wsparcia ze 
strony specjalistów, również w formie regularnych szkoleń. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku serdecznie zaprasza 
wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą do siedziby 
Centrum, przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku od poniedziałku do piątku w na-
stępujących godzinach: 

poniedziałek: 8.00 – 16.00, 
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 
43 675-37-49 oraz na stronie internetowej www.lask.naszepcpr.pl

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

„Wyzdrowieć przez uśmiech” to akcja profilaktyczna, która kontynu-
owana jest przez powiat łaski od 2007 roku. Akcja ma na celu wywoła-
nie uśmiechu na twarzach małych pacjentów, dlatego też przed świętami 
Bożego Narodzenia starosta łaski  Piotr Wołosz oraz wicestarosta łaski 
Teresa Wesołowska spotkali się z dziećmi przebywającymi w tym cza-
sie na oddziałach szpitalnych łaskiej lecznicy i przekazali im pluszowe 
zabawki. Dzieciaki, były zaskoczone, a jednocześnie zadowolone z ta-
kich odwiedzin, z radością przyjęły upominki, które niewątpliwie będą 

im przypominać, że pobyt w szpitalu nie jest taki przykry. Akcja ta spo-
tyka się z dużym zadowoleniem ze strony dzieci, ich rodziców, lekarzy 
i pielęgniarek. Wszyscy zgodnie twierdzą że radości na twarzach małych 
pacjentów, nigdy za dużo, dlatego akcja będzie kontynuowana.

Małgorzata Mysur 
naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony 

Środowiska 

WYzdROWIeć PRzez UŚmIeCH

kowicach o długości 950 wraz z remontem odcinka kanalizacji desz-
czowej. Ponadto zakres robót obejmował m.in.: wykonanie poboczy 
z destruktu; regulację przydrożnych rowów, wykonanie zjazdów ziem-
nych ulepszonych destruktem oraz z kostki brukowej, wykonanie przej-
ścia dla pieszych z azylem, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 8 610 182,02 zł.

Michalina Janus 
Wydział Architektury i Budownictwa 

PRzeBUdOWA dROGI 
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21 listopada br. sala konferencyjna Urzędu Gminy w Buczku wypeł-
niła się gośćmi, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, radny-
mi, sołtysami, a także przedstawicielami mediów.

Przed sesją gratulacje z wyboru oraz życzenia sukcesów i dobrej 
współpracy z władzami gmin złożył staroście łaskiemu Piotrowi Woło-
szowi i wicestaroście Teresie Wesołowskiej wójt gminy Buczek Broni-
sław Węglewski. 

I sesję Rady Gminy w Buczku otworzył najstarszy wiekiem radny 
i sołtys Kazimierz Ratajczyk. Przewodniczący obradom powitał przyby-
łych na sesję: starostę Piotra Wołosza, wicestarostę Teresę Wesołowską, 
członka Zarządu Powiatu Łaskiego Jerzego Gawlika, wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowskiego, wójta gminy 
Sędziejowice Dariusza Cieślaka, dyrektora Wojewódzkiej Rady Izb Rol-
niczych Jerzego Kuzańskiego, komendanta Powiatowego Policji Piotra 
Bielewskiego i komendanta Powiatowego PSP Piotra Rudeckiego. 

W porządku obrad znalazł się wybór przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Buczek oraz ślubowanie radnych i wójta. 
Wszyscy radni po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze złożyli ślubowa-
nie, obejmując tym samym funkcje radnych gminy na następną kadencję. 

Kandydatami na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Buczek byli Andrzej Zieliński i Ryszard Rzepa, którzy te funk-
cje pełnili również w poprzedniej kadencji. Obaj kandydaci otrzymali 
ponownie od radnych nowej kadencji kredyt zaufania i jednogłośnie wy-
brani zostali na przewodzących radzie w latach 2018-2023, co zostało 
potwierdzone w głosowaniu tajnym i podjętej stosownej uchwale. W no-
wej radzie tylko 3 osoby będą radnymi po raz pierwszy, a dla 8 radnych 
jest to już co najmniej 5. kadencja. 

Rotę ślubowania odczytał również wójt gminy Buczek Bronisław 
Węglewski, który obejmując tym samym obowiązki gospodarza gminy 
nowej kadencji podziękował za tak liczną obecność zaproszonym go-
ściom, życzył sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach wszyst-
kim kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym aktywnych i twór-
czych postaw w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Staroście, 
wicestaroście oraz radnym powiatowym wójt życzył dobrych decyzji ad-
ministracyjnych, sukcesów, a przede wszystkim dobrej współpracy i po-
dejmowania wspólnych przedsięwzięć z samorządami gminnymi. 

Również w imieniu władz samorządowych powiatu starosta łaski 
Piotr Wołosz pogratulował radnym wyboru, a wójtowi gminy Bronisła-

W RAdzIe GmInY BUCzeK 
PRAWIe Bez zmIAn 
W całym kraju w ostatnim czasie odbywają się pierwsze sesje organów samorządu 
terytorialnego gminy, powiatu, sejmiku województwa. Pierwsza sesja rady gminy ma 
szczególne znaczenie, gdyż to w jej trakcie wybierane są władze rady. Radnych na I sesję 
nowej 5-letniej kadencji rady gminy zapraszał komisarz wyborczy.

wowi Węglewskiemu złożył życzenia zdrowia, spełnienia zamierzeń 
programowych i inwestycyjnych, dobrej współpracy miedzy samorząda-
mi, a także nowych, twórczych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Sesja przebiegła w miłej atmosferze, a nowo wybrani przedstawicie-
le władz samorządowych obdarowani zostali kwiatami od pracowników 
gminy, kierowników jednostek gminnych, radnych i gości zaproszonych. 

A.Z.

Święto Truskawki w 2019 roku odbędzie 
się w dniach 15-16 czerwca. 

XXI edycja tego święta to nie tylko kon-
certy gwiazd, nowością będzie dyskoteka 
przy truskawce, która odbędzie się w sobotę.  
W sobotni dzień będziemy gościć zespoły disco 
polo. Niedziela to muzyka dla młodzieży, która 
zapewne zadowolona będzie z zespołów. 

Przez dwa dni na buczkowskiej scenie wy-
stąpi około 9 zespołów, nie zabraknie również 
pokazu sztucznych ogni. Zapraszamy!

XXI KRAJOWe 
ŚWIĘTO 
TRUsKAWKI 2019

Wójt Gminy Buczek
 Bronisław Węglewski

wraz z pracownikami Urzędu

Boże Narodzenie to czas niezwykły, 
pełny uroku, podsumowań i zadumy 
nad świętami 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.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński
wraz z Radnymi
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Podczas sesji podjęto też uchwały w spra-
wie odbierania odpadów komunalnych, utrzy-
mania czystości, liczby zezwoleń i miejsc 
sprzedaży alkoholu, przyjęto też program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Podjęto również uchwały o WPF i zmianach 
budżetowych w br., a także przedłożono pro-
jekt budżetu na rok 2019.

Nie wywołały one w zasadzie żadnej 
dyskusji, gdyż, jak zapowiedział wójt Broni-
sław Węglewski „…podatki chcę pozostawić 
na poziomie ubiegłorocznym, podobnie jak 
i inne opłaty m.in. za wodę (1,99 zł brutto) 
i ścieki (3,99 zł brutto), choć nie będzie to 
proste zwłaszcza w kontekście rozporządzeń 
o „wodach polskich”. Za kilka dni nastąpi też 
rozstrzygnięcie oferty na odbiór odpadów ko-
munalnych, miejmy nadzieję, że oferta będzie 
taka sama lub zbliżona do obecnie obowiązu-
jącej, co pozwoliłoby utrzymać opłaty na ta-
kim samym poziomie jak obecnie”.

Intencją wójta, jak zapowiadał w kampa-
nii wyborczej, są nie tyle wielkie plany in-

OsTATnIA sesJA KAdenCJI 2014-2018

westycyjne, ale poprawa jakości życia miesz-
kańców, m.in. poprzez dopłaty do urządzeń 
poprawiających stan środowiska naturalnego 
(kotły do instalacji gazowych, solary, pom-
py ciepła, fotowoltaika itp.). Nie znaczy to 
oczywiście, że nie planuje się inwestycji,  
są i będą wykonywane, jak choćby realizo-
wana budowa nowej strażnicy w Woli Bucz-
kowskiej, czy rynek rolny w centrum Buczku. 
Również w ofercie programowej kandydatów 
na radnych pojawiło się wiele akceptowa-
nych przez wójta postulatów inwestycyjnych 
w poszczególnych sołectwach. Planuje się też 
podjęcie rozmów z nowym Zarządem Powiatu 
o wspólnych inwestycjach drogowych.

Podczas sesji wójt Bronisław Węglewski 
i przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zie-
liński, a także radni i sołtysi pożegnali trójkę 
radnych, dla których obecna sesja była sesją 
pożegnalną. Wśród radnych, którzy nie kan-
dydowali do tej jednostki samorządu w przy-
szłej kadencji byli: Bożena Kraska, Tadeusz 
Uryszek (40 lat radnym) i Wiesław Badow-

Jeszcze przed Świętem Zmarłych pracow-
nice GOPS w Buczku odnowiły i udekorowa-
ły biało-czerwonymi szarfami groby żołnierzy 
i obelisk. W ostatnich dniach przed świętem 
11 listopada we wszystkich szkołach i przed-
szkolu w gminie Buczek odbyły się okoliczno-
ściowe akademie z udziałem wójta Bronisława 
Węglewskiego i władz samorządowych. Odby-
wały się też liczne konkursy plastyczne, wokal-
ne, a przedszkole i szkoły zostały udekorowane 
z wykorzystaniem różnych prac plastycznych.

TO dzIeń szCzeGóLnY… 

W środę, 14 listopada br., odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w Buczku, na którą 
przybyli wszyscy radni mijającej kadencji, a także sołtysi i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy. W porządku obrad znalazło się kilka uchwał istotnych dla 
budżetu, m.in. uchwała dotycząca podatków od nieruchomości, obniżenia średniej 
ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego, podatków od środków 
transportowych, zakupu nowych urządzeń diagnostycznych dla SPZPOZ w Buczku, 
a także udzielania dotacji na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy.

ski. Otrzymali oni kwiaty, okolicznościowe 
listy gratulacyjne od władz samorządowych, 
gromkie brawa i serdeczne podziękowania 
od wszystkich obecnych za aktywną postawę, 
zaangażowanie na sesjach rady i jej komisji 
podczas wielu kadencji i godne reprezentowa-
nie społeczności lokalnej. Wójt podziękował 
ponadto wszystkim radnym minionej kadencji 
za pracę w Radzie Gminy oraz służbę miesz-
kańcom gminy Buczek.

Termin pierwszej sesji Rady Gminy Bu-
czek nowej 5 letniej kadencji komisarz wy-
borczy w Łodzi wyznaczył na dzień 21 listo-
pada 2018 r. o godz. 13.30, w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Buczku.

 
Andrzej Zieliński

GMINNE OBCHODY 11 LISTOPADA W BUCZKU

Przed 2 tygodniami z inicjatywy dyrektora szkoły, rodziców, dzieci 
i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Czestkowie odbył się „Bieg dla 
Niepodległej” z udziałem uczniów, rodziców, a także strażaków. 

W kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Buczku odprawiona została msza święta 
w intencji Ojczyzny, z udziałem m.in. władz sa-
morządowych, druhów OSP, młodzieży szkol-
nej. Po mszy w towarzystwie orkiestry grającej 
utwory patriotyczne złożono kwiaty i zapalo-
no lampki przed obeliskiem upamiętniającym 
twórców Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Starosta Teresa Wesołowska i radny powia-
towy Piotr Wołosz wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Andrzejem Zielińskim w towa-
rzystwie harcerzy, druhów OSP Woli Buczkow-
skiej i młodzieży szkolnej złożyli serdeczne 
życzenia najstarszemu mieszkańcowi powiatu 
łaskiego – 107-letniemu kpt. Wojska Polskie-
go Józefowi Woźniakowi. Szanowny Jubilat, 
uczestnik wojny obronnej w 1939 r., przez 
kilkadziesiąt lat był sołtysem Woli Buczkow-
skiej, budowniczym strażnic OSP, dziś jest też 
Honorowym Obywatelem Gminy Buczek. Za-
skakująca jest zwłaszcza dyspozycja fizyczna 
i intelektualna Pana Józefa, zaśpiewał stojąc na 
baczność wraz z gośćmi 4 zwrotki hymnu Pol-
ski, a także m.in. Marsz I Brygady. Rozmowa 

i obcowanie z Jubilatem to głębokie przeżycie 
i żywa lekcja patriotyzmu, zwłaszcza dla har-
cerzy i młodzieży szkolnej.

Ostatnim punktem obchodów była uro-
czysta akademia zorganizowana przez GOKiS 
w Buczku. Artyści rozwijający tu swoje zainte-
resowania: Orkiestra, zespół „Bogoria”, zespół 
„Kana”, a także Anna Stoczkowska i Łukasz 
Maciejewski oraz młodzież szkolna pod kie-
runkiem Jadwigi Sobczak przygotowali praw-
dziwe widowisko słowno-muzyczne, zaprasza-
jąc do podróży duchowej po twórczości lirycz-
nej i patriotycznej polskich autorów. 

 Wspólne obchody w naszej małej ojczyź-
nie – a podkreślić należy, że brała w nich udział 
bardzo liczna grupa mieszkańców gminy - tak 
doniosłego święta, jakim jest Narodowe Świę-
to Niepodległości, to piękny przejaw postaw 
patriotycznych i niezachwianego poczucia pol-
skości w każdym z nas.  

 
Andrzej Zieliński
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2019 rok zaczniemy niskimi podatkami, które od 14 lat nie zosta-
ły podniesione i utrzymujemy je na takim samym poziomie. Nieco go-
rzej wygląda opłata za wodę (1,99 zł brutto) oraz ścieki (3,99 zł brutto). 
Jest to jedna z najniższych opłat w województwie łódzkim. Jeżeli ceny 
energii elektrycznej wzrosną o ponad 50%, to będę zmuszony podnieść 
opłaty. Najgorzej wygląda sytuacja z odpadami komunalnymi (5 zł se-
gregowane oraz 10 zł niesegregowane), jest to najniższa opłata w re-
gionie, cały czas wzrastają wymagania dotyczące ochrony środowiska.  
Do końca roku z budżetu gminy dokładana jest kwota ok. 250 tys. złotych, 
ale od stycznia wszystko ulegnie zmianie gdyż po ogłoszonym i rozstrzy-
gniętym przetargu cena śmieci wzrosła do niespodziewanej wysokości aż 
o ponad 250%, a co za tym idzie będzie zwiększona opłata za odpady ko-
munalne w naszej gminie, a ponadto zmieni się firma odbierająca.

W inwestycjach drogowych planujemy w miejscowości Kowalew-Lu-
ciejów Grabowce, drogę poszerzyć o 1,2 m z ciągiem pieszym na odcinku 
1 km, na pozostałej części tej drogi zostanie położona nakładka asfaltowa, 
z 80 cm poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym. Inwestycja bę-
dzie kosztowała 1 mln zł, z czego ok 30% pokryją Lasy Państwowe.

Kolejna inwestycja drogowa pojawi się na Osiedlu Czestków, gdzie 
wykonana zostanie nowa nakładka z 1,2 m poszerzeniem ulicy z kostki 
brukowej, inwestycja za około 570 tys. złotych. Oprócz tego Czestków B 
będzie miał remont drogi powiatowej, wykonamy nową nakładkę oraz 
utwardzimy pobocze, co łącznie kosztować będzie 500 tys. zł.

Cieszy nas ogromnie informacja, iż w ostatnich dniach listopada gmi-
na otrzymała dofinansowanie wysokości około 750 tys. złotych na nową 
nakładkę asfaltową oraz poszerzenie drogi gminnej - od początku ul. Pro-
stej (koło budynku GOKiS ) do Józefatowa.

Dużą inwestycją będzie także budowa przy Urzędzie Gminy ryn-
ku z tężnią dla mieszkańców. Będzie to miejsce spotkań przy wspólnych 
zakupach, a może i okazja do zjedzenia czegoś smacznego. Inwestycja za 

pond 2 mln złotych współfinasowana zostanie z funduszy unijnych. Zakoń-
czenie jej planowane jest na kwiecień 2019 r.

Budowa sali OSP w Woli Buczkowskiej za ponad 700 tys. złotych to 
kolejna inwestycja. To już ostatnia wyremontowana strażnica w naszej 
gminie dofinansowana z funduszy unijnych. Zakończenie prac planowane 
jest na kwiecień 2019 r.

Długo oczekiwana inwestycja to budowa ogniw fotowoltaicznych za 
3,5 mln złotych. Ma być rozpatrzona w styczniu 2019 roku przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, miejmy nadzieję, że nasza gmi-
na zostanie uwzględniona w tym rozdaniu.

Wybudowanie kanalizacji w Buczku na ul. Modrzewiowej, Topolowej 
o długości 500 m.

Realizowany będzie program dla mieszkańców gminy Buczek dot. 
wymiany źródła ciepła na kotły gazowe. Z budżetu gminy udzielana zosta-
nie dotacja celowa w przypadku kotłów gazowych opalanych gazem ziem-
nym - 3.000 zł oraz kotłów gazowych opalanych gazem ciekłym  - 1.500 zł.

Realizowany będzie projekt w SP Czestków za 711 tys. złotych, z bu-
dżetu gminy zostanie dołożona kwota 50 tys. złotych

Będą realizowane również mniejsze inwestycje jak: budowa szatni dla 
piłkarzy, przygotowanie projektu drogi w Czestkowie F, dokończenie re-
montu świetlicy w Bachorzynie, planujemy również rozpocząć przebudo-
wę GOKiS w Buczku.

Na koniec pragnę wszystkim mieszkańcom gminy Buczek życzyć: 
wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia wielu sukcesów w  życiu prywat-
nym, jak również zawodowym, satysfakcji, spokoju oraz wielu radosnych 
chwil, prawdziwych przyjaciół, aby każdy dzień nadchodzącego Nowego 
Roku 2019 dostarczał energii i optymizmu do realizacji nowych wyzwań 
oraz niósł nadzieję na pomyślną przyszłość.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

WóJT O InWesTYCJACH
Rok 2018 dobiega końca. Był to rok wyborczy. Wszystkim mieszkańcom naszej gminy dziękuję za ponowny wybór 
mojej osoby na stanowisko wójta, a także radnych z komitetu OSP „Wspólna Sprawa”. Mijający rok uważam  
za dobry rok, zrealizowanych zostało dużo inwestycji.

Na początku imprezy wystąpiły  wszystkie nowo przyjęte dzieci 
z grup „Motylki”, „Żabki”, „Pszczółki”, „Biedronki” oraz „Słonecz-
ka”. Mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz 
wierszyki. Maluchy były pogodne, radosne, a co najważniejsze dumne,  
że zostały prawdziwymi przedszkolakami. Po części artystycznej nastąpił 
akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogrom-

nym ołówkiem przez Zenonę Romankiewicz – sekretarz gminy Buczek.  
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki. 

Kolejnym punktem uroczystości był słodki poczęstunek. Dużą atrak-
cją dla wszystkich przedszkolaków oraz przybyłych gości był występ 
nauczycielek, które przygotowały specjalnie dla dzieci przedstawienie  
pt. „Bal w pokoiku lal”.

PAsOWAnIe nA PRzedszKOLAKóW
W Gminnym Przedszkolu w Buczku odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Tegoroczna uroczystość 
połączona była z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
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- Tytuł II wicemiss Polonia 2018 to nie-
bywałe osiągnięcie. Czy spodziewałaś się,  
że zajdziesz tak daleko? 

- Zaczynając swoją przygodę na etapie re-
gionalnym od wyborów Miss Polonia woje-
wództwa łódzkiego, gdzie zdobyłam tytuł I wi-
cemiss, później półfinał ogólnopolski, tam było 
ponad 150 dziewczyn z całej Polski, dostałam 
się do finałowej dwudziestki, nie spodziewa-
łam się, że zajdę aż tak daleko. Zostać wyróż-
nioną w grupie tak pięknych i inteligentnych 
kobiet jest dla mnie dużym sukcesem.

- Skąd pomysł, aby wziąć udział w kon-
kursie piękności?

- Zawsze interesowałam się modą,  
jak i konkursami piękności, ale pójście na ca-
sting, gdzie mogłam spróbować swoich możli-
wości to zasługa najbliższych. Gdyby nie oni, 
pewnie nie byłabym teraz tu gdzie jestem.

- Taki konkurs to niesamowita przygoda, 
ale też ogromny stres i praca. Kto cię wspie-
rał?

- To nie tylko przygoda, ale też wspomnie-
nia na całe życie, które będę opowiadała swoim 
dzieciom, jednak stresu podczas przygotowań 
nam nie brakowało. Każda z nas chciała zapre-
zentować się z jak najlepszej strony, więc co-
dziennie ciężko pracowałyśmy na dalszy suk-
ces. Bez wsparcia mojego chłopaka, rodziny 
i przyjaciół, nie byłoby to takie łatwe.

- W jaki sposób tytuł II wicemiss zmienił 
twoje życie?

- Myślę, że wszystko jeszcze przede mną, 
od konkursu minął dopiero miesiąc, a teraz 
mam rok, żeby wykorzystać swoją szansę i po-
stawić na swój rozwój.

mARzenIA sIĘ sPeŁnIAJą
W poprzednim numerze „Panoramy” informowaliśmy o wielkim sukcesie łaskowianki Patrycji Woźniak, która została II wicemiss 
Polonia 2018. Patrycja jest studentką pierwszego roku administracji na Uniwersytecie Łódzkim i jak sama mówi, w jej życiu dokonuje 
się wiele zmian. Nie lubi marnować wolnego czasu dlatego też, zawsze stara się spędzać go aktywnie i w dobrym towarzystwie.  
Na zewnątrz to pewna siebie, zorganizowana młoda kobieta, która chce osiągnąć w życiu jak najwięcej i dąży do wyznaczonych celów. 
A w środku jest wrażliwą dziewczyną o ogromnym sercu, potrafiącą cieszyć się z małych rzeczy.

- Jak wygląda teraz twój zwyczajny 
dzień, czy przybyło ci obowiązków, jeśli tak 
to jakich?

- Nie, nadal jestem tą samą osobą, z ta-
kimi samymi obowiązkami jak wcześniej,  
po powrocie musiałam nadrobić zaległości na 
studiach, ale obowiązków związanych z Miss 
Polonia w przyszłości nie zabraknie.

- Jak wygraną odebrało twoje najbliższe 
otoczenie, czyli mieszkańcy Łasku, rodzina, 
znajomi? Czujesz się teraz osobą bardziej 
rozpoznawalną?

- Tak naprawdę nie spodziewałam się,  
że aż tyle osób z mojego miasta wspierało mnie 
podczas konkursu. Otrzymałam bardzo dużo 
gratulacji i miłych słów, a czy wpłynęło to na 
mają rozpoznawalność? Łask nie jest dużym 
miastem, raczej wszyscy się tutaj znamy, dlate-
go ja nie odczułam większej popularności.

- Jesteś studentką administracji, ale wy-
grana na pewno otworzyła przed tobą o wie-
le więcej możliwości.

- Chciałabym rozwijać się w stronę mode-
lingu. Konkurs przełamuje wiele barier i otwie-
ra drzwi do wielu możliwości, dlatego muszę je 
wykorzystać, póki mam taką szansę.

- Czy chcesz się skupić na studiach, 
czy może pojawiły się jakieś nowe, ciekawe 
propozycje, z którymi wiążesz swoją przy-
szłość?

- Uważam, że naukę trzeba stawiać na 
pierwszym miejscu, ale nie ukrywam, że otrzy-
małam pewne propozycje. Nie chcę zapeszać, 
więc nie będę zdradzała szczegółów.

- Tytuł wicemiss z pewnością okazał się 
jednym ze spełnionych marzeń. Jakie jesz-
cze marzenia pozostały ci do spełnienia?

- Mam mnóstwo marzeń, które chciała-
bym spełniać, a mój sukces w konkursie Miss 
Polonia jest dowodem na to, że trzeba za nimi 
podążać. Mimo wszystko najważniejsze dla 
mnie jest to, by być szczęśliwą i realizować się 
w tym co kocham.

- Życzymy Patrycji kolejnych sukcesów 
i oczywiście spełniania marzeń.

Michał Janiszewski
Fot. IGO-ART
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Robimy wszystko, aby być nowoczesną placówką kulturalno-eduka-
cyjną, której oddziaływanie wykracza daleko poza Łask. Naszym celem 
jest tworzenie warunków do swobodnego eksperymentowania w kultu-
rze, indywidualny rozwój oraz nabywanie nowych umiejętności. ŁDK 
chce tworzyć platformę współpracy i dialogu, kreować przestrzeń wspól-
ną, wspierając tym samym powstawanie nowej przestrzeni publicznej. 
Z takim credo będziemy wchodzić w 2019 rok nieustannie wsłuchując 
się w potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców gminy Łask.

Na fali gruntownych zmian, które przechodzi nasza instytucja, mamy 
dla mieszkańców Łasku propozycję, która, mamy nadzieję, spotka się 
z dużym zainteresowaniem i stanie się nieodłącznym elementem krajo-
brazu artystycznego naszego miasta. Od lutego 2019 roku rusza w ŁDK 
repertuarowe kino, grające premiery, „gorące” tytuły i proponujące 
wszystkie najgłośniejsze, kasowe przeboje. Kino znakomicie wyposażo-
ne w cyfrowy projektor, ekran z prawdziwego zdarzenia i system Dolby 
Surrond. Kino nie ma jeszcze nazwy (będzie to przedmiotem konkursu), 

ale już dziś możemy powiedzieć, że projekcje filmów będą się odbywać 
w niemalże każdy piątek, sobotę i niedzielę. Wierzę, że stworzymy sale 
kinową o parametrach i komforcie oglądania filmów porównywalnym do 
sal największych „sieciówek” i od pierwszych dni lutego przyjmować 
będziemy w klimatyzowanej, odświeżonej dobrze wyposażonej sali wi-
dowiskowo-kinowej ŁDK. Wychodzimy z założenia, ze Łask zasługuje 
na kino z prawdziwego zdarzenia i mamy nadzieje, że frekwencja na 
seansach tylko to potwierdzi. 

Rok 2019 w ŁDK zapowiada się naprawdę ekscytująco. Zaglądaj-
cie więc na nasze strony internetowe, proponujcie nowe formaty imprez, 
komentujcie wydarzenia na facebook, przychodźcie na nasze koncerty 
(duża część z nich to koncerty zupełnie darmowe, o czym mało kto pa-
mięta), spędzajcie czas w ŁDK. Po prostu bądźmy w kontakcie... w do-
brym kontakcie...

Adam Łoniewski

BądźmY W KOnTAKCIe…
Misją Łaskiego Domu Kultury jest zbliżanie ludzi, tworzenie i  pielęgnacja lokalnych więzi oraz nauka odpowiedzialności  
za swoje otoczenie. Nie boimy się autorskich koncepcji i odważnych pomysłów związanych z poszerzaniem kontekstu kulturalnego 
i możliwością uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych.

Zakończyła się 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji 
Globalnej. Wydarzenie obchodzone było w dniach 19-25 
listopada br. pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. 
Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”.

W naszym mieście z tej okazji odbyła się już II edycja gry tereno-
wej „Edukacja globalna” dla uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII), 
gimnazjów i szkół średnich (kl. I). Zorganizowana została ona przez ko-
ordynatora regionalnego Edukacji Globalnej z ramienia Ośrodka Roz-
woju Edukacji Małgorzatę Ziarnowską oraz trenera Edukacji Global-
nej ORE Agatę Subczyńską, pod patronatem burmistrza Łasku oraz we 
współpracy i przy wielkiej życzliwości szefów wielu instytucji. 

Uczniowie zmagali się z różnymi „wyzwaniami” o tematyce zwią-
zanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności doty-
czącymi ochrony środowiska (w tym Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Środkowej Grabi Natura 2000), lasów, segregacji śmieci, niskiej emisji, 
zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych), św. Franciszka 

z Asyżu (patrona ekologów i orędownika pokoju), zagrożonych gatun-
ków zwierząt i organizacji je chroniących oraz ekologicznego rolnictwa 
i sprawiedliwego handlu. 

Zadania miały charakter praktyczny, ale i quizowy, wszystko w du-
chu zdrowej grywalizacji, czyli zdobywania wiedzy przez zabawę oraz 
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Znajdowały się one na  
8 stacjach usytuowanych w: 1. Łaskim Domu Kultury (który był sercem 
imprezy), 2. Publicznym Gimnazjum nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 1 
w Łasku, 3. I Liceum Ogólnokształcącym, 4. Bibliotece Pedagogicznej, 
5. Muzeum Historii Łasku, 6. kolegiacie łaskiej, 7. Urzędzie Miejskim, 
8. Starostwie Powiatowym.

Bardzo dziękujemy pracownikom tych instytucji, opiekunom grup 
biorących udział w grze, a przede wszystkim uczestnikom – mamy na-
dzieję, że był to dla wszystkich czas odkrywania, jakie zmiany zachodzą 
we współczesnym świecie i jak wspólnie możemy pomóc naszej planecie 
przetrwać dla przyszłych pokoleń.

A.S i M.Z

GRA O ŚROdOWIsKO

Dwudziestu jeden pierwszoklasistów zostało 
oficjalnie przyjętych do społeczności szkolnej. 
Uczniowie pięknie zatańczyli poloneza i za-
prezentowali ciekawą część artystyczną, za co 
zostali nagrodzeni brawami zachwyconej pu-
bliczności, a także gości - burmistrza Łasku 
Gabriela Szkudlarka, proboszcza ks. Krzyszto-
fa Jałowieckiego z Parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w Wiewiórczynie, przedstawicie-
la 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego mjr. Pawła 
Kwiatkowskiego, ppor. Michała Wijatę z 170. 
Posterunku Radiolokacyjnego Dalekiego Za-
sięgu we Wronowicach, Piotra Drozda prezesa 
OSP Wiewiórczyn, Krzysztofa Rychlika prze-
wodniczącego Rady Rodziców Szkoły.

ŚLUBOWAnIe PIeRWszAKóW
Występ podziwiali też wzruszeni rodzice 

oraz nauczyciele, pracownicy szkoły i ucznio-
wie z innych klas. Nie zabrakło słodkiego po-

częstunku.  Pierwszoklasistom życzymy sa-
mych sukcesów w dalszej edukacji szkolnej!

                                 Agnieszka Kubicka

W świątecznej atmosferze przebiegł 
dzień 23 listopada w Szkole Podstawowej  
im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.  
W tym dniu odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
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Co oznacza brak specjalistycznej oceny, można się przekonać choć-
by na przykładzie wydajności mlecznej krów – jest ona po prostu niższa, 
a i mleko jest gorszej jakości. W gm. Sędziejowice przeciętna wydajność 
mleka to prawie 7,7 tys. kg, podczas gdy w gm. Łask – nieco ponad  
5,9 tys. kg, a w gm. Rzgów, gdzie rolnictwo i hodowla są raczej w szcząt-
kowej postaci – zaledwie 5 tys. kg. A w województwie są gminy, gdzie 
ten wskaźnik kształtuje się na poziomie nawet 11,5 tys. kg (gm. Rząśnia 
w pow. pajęczańskim).

W powiecie łaskim, który chlubi się od dawna znakomitą mle-
czarnią w Łasku i wyrobami, które trafiają do wielu regionów Polski,  
nie brak hodowców legitymujących się świetnymi wynikami. Do czo-
łówki należy Andrzej Maj z Wielkiej Wsi, Stanisław Przybylski z Dębi-
ny, Jarosław Pokorski z Dębiny, Bożena Kopka ze Starych Kozub, Jacek 
Gawlik z Józefowa czy Marian Musiałek z Woli Kleszczowej. Ustępują 
im nieco hodowcy np. z pow. łódzkiego wschodniego: Krzysztof Rze-

pecki ze wsi Syski, Adam Ciesielski z Borchówki i Bogdan Sałata ze 
wsi Regny. 

Łódzkie i Świętokrzyskie wchodzące w skład regionu łódzkiego 
z siedzibą w Rzgowie mają łącznie do oceny 1650 gospodarstw i pra-
wie 52 tys. krów. Jak twierdzi Grzegorz Machała – kierownik oddzia-
łu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, powoli 
hodowcy przekonują się do potrzeby poprawy jakości hodowli bydła,  
bo to przekłada się na zyski. – Jesteśmy w pełni usprzętowieni, doradza-
my gospodarstwom, w jaki sposób zwiększyć zyski i poprawić jakość 
np. mleka.

Łódzki Związek Hodowców Bydła zrzesza dziś prawie 600 człon-
ków. Wspólnie stanowią znaczącą siłę w walce o jakość bydła. Najwięcej 
znaczących hodowców pracuje w pow. sieradzkim, łowickim, łęczyckim 
i poddębickim.                  

 (p)

W TROsCe O smACzne mLeKO
Z prawie 45 tysięcy krów hodowanych w woj. łódzkim tylko niecałe 25 proc. podlega specjalistycznej ocenie. To, niestety, nie jest naj-
lepszy wynik w kraju i oznacza, że wielu hodowców nie korzysta z nowoczesnych metod służących np. poprawie wydajności mlecznej 
krów. A walczyć jest o co, bo tylko w powiecie łaskim jest prawie 1700 krów, a w samej gminie Widawa prawie 750, z kolei w powiecie 
łódzkim wschodnim rolnicy hodują prawie 400 krów (najwięcej w gm. Brójce – 140, w niewielkiej gm. Rzgów zaledwie ponad 20).

3 grudnia br. w SP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku 
odbyła się uroczystość, na której nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego ,,Jesteśmy tacy sami – z sercem 
dla niepełnosprawności”. W konkursie wzięli także udział  
uczniowie PG nr 2 w Łasku. 

Celami spotkania było uświadomienie uczniom problemu niepeł-
nosprawności oraz kształtowanie postawy tolerancji. Konkurs odbył się 

w dwóch kategoriach wiekowych. Uroczystość uświetniły występy dzie-
ci, prezentacje i montaże słowno – muzyczne oraz wystawa prac kon-
kursowych. 

Organizatorami uroczystości byli nauczyciele wspomagający: Ewa 
Bednarek, Mariola Wyrwas-Witusik oraz Lidia Zawadzka-Zgrajka. 

Zwycięzcom gratulujemy.
M WW

z seRCem dLA nIePeŁnOsPRAWnOŚCI

Biblioteka Publiczna w Łasku pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do zbierania „Paki dla 
Zwierzaka” na rzecz podopiecznych fundacji „Łaskie 
Zwierzoluby”. Swoją godną do naśladowania postawą okazaliście 
wielkie serce oraz wrażliwość na los bezdomnych i skrzywdzonych 
zwierząt. 

Przypomnijmy, że październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, 
dlatego łaska książnica włączyła się w organizację pomocy dla pod-
opiecznych fundacji. Wspólnymi siłami zebraliśmy ogromne ilości su-

chej i mokrej karmy, koce, poduchy, legowiska. W pace znalazły się rów-
nież zabawki oraz ubranka dla futrzanych przyjaciół. W ramach akcji za-
prosiliśmy do nas Magdalenę Urbaniak z fundacji „Łaskie Zwierzoluby”, 
która opowiedziała dzieciom z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku 
o działalności fundacji i przybliżyła temat bezdomnych zwierząt. Mali 
słuchacze dowiedzieli się, jak można pomagać porzuconym psom i ko-
tom oraz poznali właściwe sposoby opieki nad swoimi pupilami. 

       Agnieszka Wachowska

POdzIĘKOWAnIe zA „PAKĘ dLA zWIeRzAKA”

W ramach realizacji projektu „Piękna nasza Polska cała” przedszkolaki z 
grupy „Muchomorki” z Przedszkola Publicznego nr 4 im. Leśne Skrza-
ty wraz z babciami przygotowały i upiekły „Pierniczki Babuni – palce 
lizać”. Poznały składniki niezbędne do wypieku, uczyły się w jakiej ko-
lejności należy je łączyć. Wycięte kształty: choinek, bałwanków, gwiaz-
deczek, dzwonków i inne po ułożeniu wędrowały do pieca. 

Wszystkie prace dzieci wykonywały pod nadzorem wychowawczyni 
Jolanty Kuśmirowskiej i innych osób dorosłych z zachowaniem zasad 
higieny i bezpieczeństwa. Wspólna wielopokoleniowa praca przyniosła 
wiele radości, a pierniczki okazały się naprawdę – palce lizać!

J.K.

PIeRnICzKI  BABUnI - PALCe  LIzAć

Do zdarzenia doszło 27 listopada br. około godziny 13.00 w rejonie 
dworca kolejowego w Kolumnie. Dwóch mężczyzn w wieku 18 i 20 lat 
zaatakowało przypadkowego przechodnia żądając pieniędzy na alkohol, 
a następnie grożąc i szarpiąc mężczyznę zmusili go do oddania pienię-
dzy. Dyżurny zaraz po otrzymanym zgłoszeniu skierował na miejsce po-
licyjny patrol. Nietrzeźwi napastnicy trafili do policyjnego pomieszcze-
nia dla osób zatrzymanych, następnie decyzją sądu zostali tymczasowo 
aresztowani. 

ŻądALI PIenIĘdzY
Policjanci z Łasku zatrzymali sprawców wymuszenia 
rozbójniczego. Zaraz po zgłoszeniu mężczyźni byli w rękach 
stróżów prawa. Za to przestępstwo może grozić do 10 lat 
pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, decyzją sądu 
dwaj agresorzy zostali tymczasowo aresztowani.
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Społeczna inicjatywa związana z po-
wstaniem pasażu róż znakomicie wpisuje się 
w ogólnokrajowy, a nawet ogólnoświatowy 
trend urządzania przestrzeni miejskiej, posze-
rzania terenów zielonych, tworzenia łąk kwiet-
nych, których zadaniem jest wychwytywanie 
zanieczyszczeń występujących w powietrzu, 
a także budowanie miejsc do wypoczynku 
o walorach estetycznych i zapachowych. Sama 
aleja obsadzona jest już pięknymi, wieloletnimi 
drzewami. Razem z rabatami różanymi będzie 
ozdobą i płucami miasta.

Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży 
włączyło się chętnie w realizację tego różane-
go projektu. Wspólnie z Wydziałem Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
dokonano wyboru odmian, które naszym zda-
niem ożywią przestrzeń parkową. Wybrane 
róże nadają się do nasadzeń w trudnych warun-
kach, a więc nadają się na stanowiska półcieni-
ste, charakteryzują się dużą mrozoodpornością, 
mają długi okres kwitnienia, posiadają walo-
ry zapachowe, są odporne i zdrowe. Niektóre 
z nich posiadają certyfikat ADR nadawany ró-
żom.

Wśród posadzonych róż znajdują się za-
równo te nowoczesne z certyfikatem ADR, jak 
i te klasyczne z minionego wieku, jak chociaż-
by okrywowa „The Fairy” - zwana potocznie 
czarodziejką, która od wielu lat preferowana 
jest do nasadzeń w miejskich parkach, ponie-
waż długo i obficie kwitnie, dobrze znosi zimę, 
ładnie zarasta rabatową przestrzeń. „The Fairy” 
to roślina mało wymagającą, żywotna i łatwa 
w uprawie. Dorasta do 0,7 m wysokości i po-
dobnej szerokości. Początkowo proste pędy 
w miarę wzrostu delikatnie przeginają się na 
boki pod ciężarem szczytowych kwiatostanów. 
Liście małe, zielone, skórzaste, z wierzchu sil-
nie błyszczące, gęsto osadzone na kolczastych 
pędach. Krzewy rozpoczynają kwitnienie pod 
koniec czerwca. Kwiaty są drobne (2-4 cm 
średnicy), pełne, jasno różowe, zebrane w duże 
kwiatostany. Nie tworzą owoców, dzięki czemu 
kwitnienie trwa długo, a nowe pąki zawiązują 
się na krzewach sukcesywnie, aż do późnej je-
sieni. Krzewy szybko się rozrastają zakrywając 
glebę zielono-różowym dywanem kwiatów i li-
ści. 

ALeJA PeŁnA RóŻ
Kolejna odmiana to Pink Fairy, róża bę-

dąca sportem chętnie uprawianej od prawie 
stu lat „The Fairy”. Różniąca się od niej bar-
wą kwiatów, które skupione w bardzo dużych 
kwiatostanach wewnątrz są mocno różowe,  
od zewnątrz o ton jaśniejsze. Płatki kwia-
tów luźno ułożone z falistym wcięciem. Li-
ście jesienią przybierają wiśniowy odcień. 
Krzew rośnie intensywnie, jest gęsty, osiąga  
ok. 0,6 m wysokości, ale w korzystnych warun-
kach może dorastać nawet do 1 m. 

Zaplanowano 7 rabat, z których trzy duże 
(po 300 krzewów) obsadzono różami rabato-
wymi. Jedną z nich jest pachnąca „Lions Rose„ 
(ADR 2002). Należy do róż bajkowych (grupa 
Marchen Rosen). Jej kwiaty są duże (osiągają 
9 cm), biało kremowe. Kwiatostan na jednym 
pędzie tworzy 3-5 pełnych kwiatów. Jest bar-
dzo dekoracyjna, wielokrotnie powtarza kwit-
nienie w okresie od czerwca do października. 
Wysokość krzewu 0,6 m przy szerokości 0,5 m. 
Odporna na choroby, odznacza się dużą mrozo-
odpornością.

Kolejna to „Maritheresia” należąca do 
grupy róż nostalgicznych. Jej przepiękne, por-
celanoworóżowe kwiaty o kształcie filiżanki 
osiągające 6 cm zebrane są w luźne bukiety 
rozpylające przyjemny i silny zapach. Kwia-
ty ćwierćrozetowe w stylu starych róż zdobią 
krzewy dużymi gronami od czerwca do paź-
dziernika. Roślina odporna na choroby, dobrze 
zimuje pod kopczykiem, tworzy krzewy o wy-
sokości do 0,8 m i szerokości 0,5 m. Dobrze 
rośnie na stanowiskach półcienistych. 

 „Schone Koblenzerin” - ślicznotka z Ko-
blencji, róża ta tworzy krzewy bardzo zdrowe 
i odporne, o ciemnozielonych liściach, niezwy-
kle mocno rosnące i szeroko się rozrastające 
choć nie osiągające dużej wysokości (do 0,7 m). 
Kwiaty nieduże, ale o bardzo pięknym klasycz-
nym kształcie, kwitną obficie zebrane w kwia-
tostany po kilkanaście sztuk. Ciekawe kwiaty 
mają czerwono amarantowy kolor ze srebrzy-

stobiałym spodem płatków, w pełnym letnim 
słońcu nieco jaśnieją, lecz długo i obficie kwitną 
cały sezon. Za wszystkie te pożądane cechy od-
znaczona certyfikatem ADR.

Jak wynika z powyższego opisu posadzo-
no piękne rośliny, które mamy nadzieję już 
wiosną podziwiać. Należy jedynie podkreślić,  
że cały projekt jest dziełem wielu ludzi.  
Co prawda w realizacji nie zechcieli wziąć 
udziału pomysłodawcy, na których czekali 
członkowie naszego stowarzyszenia, ale pra-
cownicy Urzędu Miejskiego stanęli na wyso-
kości zadania. Bardzo dziękujemy pani Ani 
Kmieć za projekt, pani Ewie Krysiak-Miksie 
za nadzór w trudnych warunkach pogodowych, 
pani naczelnik Wioli Rabendzie - za determi-
nację i zaangażowanie w realizację zadania. 
Przede wszystkim dziękujemy panu burmi-
strzowi Gabrielowi Szkudlarkowi, który zaak-
ceptował i przyjął do wykonania projekt wcze-
śniej nieplanowany i po raz kolejny z właściwą 
sobie konsekwencją dotrzymał słowa, wygo-
spodarował środki i przeznaczył je na sfinan-

sowanie różanego pomysłu. Nasz wkład to ra-
bata składająca się z 50 krzewów róż odmiany 
„The Fairy”, a ponadto jedna duża rabata (300 
róż) jest podarunkiem szkółkarza Mariusza So-
bieszka – tegorocznego zwycięzcę w konkursie 
o Złotą Różę z Łasku.

Mamy nadzieję, że różana aleja spodoba 
się mieszkańcom i spowoduje, że zechcą ją 
odwiedzać, a nawet odpoczywać w jej cieniu 
i cieszyć oko różanym pięknem i zapachem. 
Wszystkich, którzy docenią tę różaną inicja-
tywę, chcemy zachęcić do sadzenia róż wokół 
własnych domów, we własnych ogródkach, 
w donicach na tarasach, przed blokami. Wiele 
odmian odznacza się dużą zdrowotnością i na 
właściwym stanowisku nie będą sprawiać kło-
potów w uprawie. 

Z różanym pozdrowieniem
 Janina Kosman i Janina Marciniak, 

SMŁR

Aleja różana, pachnąca
Idziemy ty i ja pod rękę
Jest letni, słoneczny poranek,
I na świecie tak jakoś… 
pięknie…
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Wasilewski urodził się 25 marca 1938 roku 
w Kolumnie, ale losy rzucały go w różne re-
jony kraju, m.in. do Łodzi, Torunia i Gdańska, 
a nawet do niewielkiego Rzgowa. Poeta zato-
czył wielkie życiowe koło i znów znalazł się 
w rodzinnej Kolumnie, której sosnowe powie-
trze musi mieć jakieś nadzwyczajne właściwo-
ści, bo Wasilewski pisze bardzo dużo, a ponad-
to udziela się społecznie. Widać jest nie tylko 
człowiekiem niezwykle aktywnym, ale i zna-
komitym obserwatorem, bo w jego niewiel-
kich wierszowanych utworach znajduje odbi-
cie nasze polskie piekiełko, wady i przywary. 
A przy tym jest niezwykle dowcipny, daleki od 
układności i kompromisów za wszelką cenę.  
To wszystko zjednuje mu wiernych czytelni-
ków i miłośników poezji.

W ostatnich tomikach znajdują się zna-
komite rysunki Sławomira Łuczyńskiego.  
Nie stanowią one uzupełnienia poezji Wasilew-
skiego, jak zapewne myślą niektórzy, one są 
często odrębnymi utworkami publicystycznymi  
pabianiczanina.

Na okładce ostatniego tomiku znajduje się 
dopisek: „Tylko dla dojrzałych”. My dopisali-
byśmy jeszcze: „…i myślących”.

Oczywiście autor ma na koncie liczne suk-
cesy – zagraniczne przekłady, laury poetyckie 
zdobywane na konkursach, a nawet Srebrny 
Krzyż Zasługi, który zapewne nie został przy-
znany za poezje, wszak Wasilewski pracował 
na odpowiedzialnych stanowiskach, mając dy-
plom uniwersytecki prawnika. Moglibyśmy 
napisać więcej tego typu informacji o Jubila-

W TyM ROKU POETA Z KOLUMNy OBCHODZI 80-LECIE URODZIN

WAsILeWsKI dLA dOJRzAŁYCH 
W tym roku poeta Ryszard Wasilewski, od lat mieszkający w Kolumnie, obchodzi 
80-lecie urodzin. W jego przypadku sprawdza się stare porzekadło o winie – im 
starsze, tym lepsze. Wasilewski też serwuje nam bezustannie kolejne swoje tomiki 
interesującej poezji. Ta erupcja twórczości zasługuje na szczególną uwagę, bo utwory 
Wasilewskiego nie dość że są różnorodne, to jeszcze na dodatek – coraz lepsze.

cie, ale znając Ryszarda, wolimy przytoczyć 
trochę jego twórczości, bo okazja jest podwój-
na: obchodzi 80-lecie, jak już wspomnieli-
śmy, a ponadto wydał ostatnio kolejny tomik  
pt. „Fraszki i sentencje”. Właśnie z tego tomiku 
czerpiemy garściami utwory Jubilata.

TAKA PRZYPADŁOŚĆ
Nikt nie wierzy, że się kiedyś opamięta,
bowiem w jego naturze coś zgrzyta.
Ciągle twierdzi że kocha zwierzęta,
ale jego tylko ciągnie do koryta. 

NAGRADZANIE SWOICH
Z zasługą żadną - 
wprost od pacierzy, 
oni nie kradną 
im się należy.

TYRADY PEWNEGO POLITYKA
Jego wywody złotouste, 
niewarte są naszej udręki. - 
Cymbały, choć są w środku puste, 
też przecież wydają dźwięki.

W TELEWIZORNI
Bajdurzy, byle na kraj to szło, 
telewizyjny gderacz. 
Gdy on ma silne „parcie na szkło”, 
my mamy parcie na… zwieracz.

AŻ NADTO WIDOCZNE
Już widzimy co z tego wychodzi. - 
Do władzy doszli z wielkim hukiem, 
a ład i prawość ich obchodzi, 
bardzo szerokim… łukiem.

DO NIEKTÓRYCH
Usłużni, wciąż dla kariery -
Sądzicie że każdy z was wielki. 
Jakie tam z was bulteriery -
dla „wodza” jesteście kundelki.

PIOSENKA JEST DOBRA  
      NA WSZYSTKO?

Gdy usłyszał – Wypijmy za błędy - 
 a w ten motyw był mocno wsłuchany, 
podsumował swe życie w te pędy. 
Od tej pory jest ciągle… zalany.

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

NOC Z JUBILEREM 
      Nabrała ochoty 

na większe klejnoty.

NOC Z METEOROLOGIEM
Gdy ona w pełnym negliżu,
on w nocy spodziewał się wyżu. 
Nad ranem doszło do zwady,
bo były ciągłe… opady.

WYCHŁÓDŁO?
Miał wiele walorów kiedy go poznała, 
ale niestety, już… wydała.

GDY PSIA POGODA
Za dobrą radę mogę cmoknąć,
by zaniechaniem się nie kalać. - 
Czy stać przed knajpą - i przemoknąć, 
czy wejść do środka - i się zalać?

(RP)
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Podczas I sesji wybrano przewodniczącego 
oraz dwóch wiceprzewodniczących. W głoso-
waniu tajnym przewodniczącym Rady Gminy 
został wybrany radny Jarosław Bartczak, nato-
miast na funkcję wiceprzewodniczących radni 
wybrali  Dorotę Burzyńską oraz Marcina Rze-
pę. Nadmienić należy, że w nowej RG dziesię-
ciu spośród piętnastu radnych objęło tę odpo-
wiedzialną funkcję po raz pierwszy.

Ślubowanie wobec rady gminy złożył tak-
że Dariusz Cieślak, nowo wybrany wójt gminy 
Sędziejowice, obejmując tym samym powie-
rzone ustawowo obowiązki organu wykonaw-
czego gminy i kierownika Urzędu Gminy Sę-
dziejowice. Przypomnijmy, że Dariusz Cieślak 
w 2010 r. w wieku 21 lat został wybrany rad-
nym RG Sędziejowice w okręgu wyborczym 
obejmującym sołectwo Lichawa, co udało się 
powtórzyć w kolejnych wyborach w 2014 r. 

nOWA KAdenCJA WóJTA 
I RAdY GmInY ROzPOCzĘTA

21 listopada br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Sędziejowice zwołana przez komisarza 
wyborczego w Łodzi. Wszyscy nowo wybrani radni, w obecności sołtysów, kierowników jednostek 
gminnych oraz zaproszonych gości, złożyli ślubowanie, potwierdzając tym samym objęcie i pełnienie 
powierzonych przez wyborców funkcji w 5-letniej kadencji 2018-2023. 

Niech moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wszystkim Mieszkańcom i Gościom 
spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a kolejny 2019 Rok obdaruje Nas nowymi wspaniałymi doświadczeniami.
W tym magicznym czasie, dużo szczęścia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności  

oraz sukcesów życzą
         Przewodniczący Rady Gminy   Wójt Gminy Sędziejowice 
     Jarosław Bartczak    Dariusz Cieślak

Na zdjęciu od lewej:  
Katarzyna Dąbrowska, 

Mateusz Tarka, 
Danuta Kardas, 

Jarosław Owczarz,  
Emilia Piątek,  

Katarzyna Sobala,  
Renata Kowalczyk,  

Witold Kruk,  
Dariusz Cieślak (wójt), 
Krzysztof Domowicz, 
Mirosław Potasiak  
(zastępca wójta),  
Sylwia Rozwód,  

Jarosław Bartczak,  
Rafał Krawczyk,  
Dorota Burzyńska,  
Sławomir Bilant

Wówczas Rada Gminy powierzyła mu funkcję 
przewodniczącego, którą pełnił przez całą ka-
dencję 2014-2018. 
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We wpisie na facebooku GKS czytamy: 
Wszystkim wam bardzo dziękujemy! Opisać 
naszą wdzięczność do wszystkich, którzy włą-
czyli się w akcję, będzie trudno. Jeżeli choć 
jednej osobie pomogliśmy oddając krew, jeżeli 
choć jedno dziecko z Domu Dziecka uśmiech-
nie się na widok tych wspaniałych rzeczy, które 
przynieśliście, to mówimy - było warto!

Obiecujemy: to pierwsza taka nasza akcja, 
ale nie ostatnia. Kolejną już mamy w planach 
w zbliżające się ferie 2019. Dziękujemy: Gmi-
nie Sędziejowice, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, 

Gminnej Bibliotece Publicznej, Towarzystwu 
Społeczno-Kulturalnemu GS, Delikatesom 
Centrum, firmie Reno-Kell Kamil Miśkiewicz, 
firmie Emma Emilia Rzepa, PSP w Łasku, KPP 
z Łasku, Karolinie Skowronek, wszystkim dar-
czyńcom, oddającym krew i rodzicom, którzy 
są zawsze z nami. 

Z kolei w sobotę, 1 grudnia w hali spor-
towej Zespołu Szkół Rolniczych w Sędzie-
jowicach GKS zorganizował dwa turnieje 
o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice Dariu-
sza Cieślaka. Gośćmi byli: Widzew Łódź, 
Korab Łask, Talent Burzenin, MUKS Wida-

wa, Pogoń Zduńska Wola. Było intensywnie:  
12 drużyn, granie na dwóch boiskach, emo-
cje, piękne bramki, wspaniali zawodnicy. Gra-
tulujemy wszystkim! Dziękujemy drużynom 
za udział, dziękujemy sponsorom, sędziom,  
rodzicom za przygotowanie pysznych posiłków. 

W trakcie turnieju drużyna Widzewa Łódź 
wsparła również naszą akcję „Gramy i poma-
gamy” i przygotowała paczki dla Domu Dziec-
ka w Grotnikach. Dziękujemy serdecznie, po-
darki przekażemy.

Paweł Buczkowski

GKs sĘdzIeJOWICe GRA I POmAGA
„GRAMY I POMAGAMY” to akcja zorganizowana przez GKS Sędziejowice (24 listopada). W jej ramach uczestnicy oddali prawie 
10 litrów krwi, dzieci przeszły bardzo ciekawe fachowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzone przez policjantów z KPP 
w Łasku, wspaniali strażacy z PSP z Łasku przeprowadzili kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie dzieci wzięły 
udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie z nagrodami. Zbierano także niezbędne przedmioty dla Domu Dziecka w Grotnikach.

W 100. ROCznICĘ 
OdzYsKAnIA 
nIePOdLeGŁOŚCI
W Sędziejowicach uroczyście uczczono 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Obok przedstawicieli władz samorządowych, 
delegacji i pocztów sztandarowych OSP,  orkiestry „DRUH”, partii po-
litycznych PiS i PSL, instytucji gminnych i organizacji społecznych, 
w obchodach uczestniczyli też mieszkańcy gminy Sędziejowice z licz-
ną reprezentacją dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy złożyli kwiaty 
w miejscach pamięci, a zespoły GOK w Sędziejowicach zaprezentowały 
spektakl i pieśni patriotyczne po zakończeniu jubileuszowej mszy dzięk-
czynnej.
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Ulica Nowy Rynek nie jest już ulicą tyl-
ko z nazwy. Zaprojektowano drogę o szero-
kości jezdni wynoszącą 5,5 m o nawierzchni 
bitumicznej oraz chodniki z kostki betono-
wej po obu stronach o szerokości ponad 2 m 
każdy. Przewidziano zjazdy do posesji, które 
w przyszłości zostaną zagospodarowane i za-
budowane. Każdej nieruchomości stworzono 
możliwość podłączenia się do zmodernizowa-
nej sieci wodociągowej. Dla zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu kołowego i pieszego prze-
widziano wyniesione przejścia dla pieszych 
wymuszające na kierowcach obniżenie pręd-
kości jazdy i zachowanie szczególnej uwagi 
w związku z ruchem pieszych. Dodatkowo 
przejścia dla pieszych oraz cała ulica zosta-
ła oświetlona. Budowę drogi wykonała firma 
MARTOM ze Zduńskiej Woli. Całkowity koszt 

inwestycji to 2,5 mln zł, z czego 800 tys. zł sta-
nowiło dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

2 grudnia br. po sesji Rady Gminy doko-
nano uroczystego otwarcia nowej drogi. Wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk w kilku 
zdaniach przedstawił sposób finansowania in-
westycji oraz zasadność jej przeprowadzenia. 
Następnie dokonano symbolicznego przecię-
cia wstęgi. W uroczystości obok wójta uczest-
niczyli: sekretarz gminy Widawa Agnieszka 
Galuś, przewodniczący Rady Gminy Sławo-
mir Stępnik, radni, pracownicy urzędu gminy 
i GZUK oraz dwie panie skarbnik – pani Elż-
bieta Pluta dotychczasowa skarbnik gminy Wi-
dawa i nowo powołana na to stanowisko pod-
czas II sesji Rady Gminy - Ewa Wartałowicz.
  Janusz Pamuła

zAKOńCzOnO PRzeBUdOWĘ 
ULICY nOWY RYneK

29 listopada br. została zakończona, długo wyczekiwana inwestycja drogowa, wieńcząca 
zagospodarowanie kwartału położonego pomiędzy ul. Nowy Rynek – Kiełczygłowska – 
Wieluńska. Pragnę przypomnieć czytelnikom, że 3 miesiące wcześniej został oddany do 
użytku nowy budynek przedszkola publicznego położonego w Widawie. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy, aby przyjście na świat 
Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Niech nadchodzące Święta 
będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w gronie 
najbliższych, rodziny i przyjaciół. A świąteczna atmosfera niech napełni Wszystkich 

radością i siłą do realizacji wszelkich planów w Nowym Roku 2019 życzą

Ołtarz boczny Najświętszej Marii Pan-
ny powstał w warsztacie Stanisława Wolno-
wicza w XVIII w. Jego stan przed remontem 
był katastrofalny, miejscami drewno wystę-
powało w postaci mączki drzewnej, a brak 
wcześniejszych konserwacji doprowadził do 
stanu zagrożenia stabilizacji dla zabytku. Pod-
czas remontu przeprowadzono konserwację 
techniczną, w tym dezynsekcję i impregna-
cję drewna oraz wzmocnienie jego struktu-
ry po wcześniejszym podklejeniu pęcherzy, 
łusek i odspojeń. Odtworzono i zrekonstru-
owano brakujące zniszczone elementy rzeźb, 
oczyszczono powierzchnię pierwotnej malatu-
ry barwnej i złoconej z warstw szpachli, prze-
malowań olejnych, kurzu i brudu, uzupełniono 
ubytki pod polichromią barwną, wykonano po-
złocenia i rekonstrukcje barwne. Konserwacji 
poddany został również obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Wszystkie te prace wymagały 
najpierw zdemontowania ołtarza, a następnie 
jego zmontowania. Efekt końcowy przeprowa-
dzonego remontu jest niebywały. Ołtarz odzy-
skał swój pierwotny blask i przyczynił się do 
wzrostu atrakcyjności zabytkowego kościoła 
parafialnego.

Ogólny koszt prac to blisko 280 tys. zł.  
Na prace konserwatorskie uzyskano dotację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w wysokości 100 tys. zł, a od marszałka 
województwa łódzkiego – w wysokości ponad  

fInAŁ RemOnTU OŁTARzA
Od kilku lat w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Widawie, wpisanym do rejestru 
zabytków, prowadzone są prace konserwatorskie. Po ołtarzu głównym przyszedł czas 
na renowację ołtarza bocznego z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Prace nad 
ołtarzem zakończyły się odbiorem 22 listopada br.

60 tys. zł. Remont ołtarza wsparty został rów-
nież kwotą 100 tys. zł pochodzącą ze środ-
ków własnych parafii oraz przez dotacje od 
wójta gminy Widawa w wysokości 20 tys. zł.  
Tą samą uchwałą Rady Gminy Widawa z dnia 
31 października 2018 r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowej, środki wysokości 20 tys. zł, 
otrzymała parafia pw. Świętego Jana Chrzci-
ciela w Brzykowie na przeprowadzenie I eta-
pu konserwacji i restauracji ołtarza głównego  
św. Anny Samotrzeć. Całkowity koszt prac  
(I etap) w Brzykowie wyniesie 40 tys zł.
  Katarzyna Kałuża

Michał Włodarczyk
Wójt Gminy Widawa

Sławomir Stępnik
Przewodniczący Rady Gminy 

Widawa
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Te piękne słowa syna Piotra rozpoczęły 
niezwykle wzruszający IV Bal Charytatywny 
w gminie Widawa, który odbył się 24 listopa-
da br. na rzecz rodziny pana Sławomira Urbań-
skiego ze Zborowa. Patronat nad balem objął 
wójt gminy Widawa – Michał Włodarczyk.  
Za organizację balu odpowiedzialna była 
Agnieszka Leopolska – kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Uroczystość została zorganizowana w lo-
kalu „Villa Paradise” w Widawie. Wzięło 
w niej udział 191 osób. Tradycyjnie niepo-
wtarzalną oprawę muzyczną na balu zapew-
nił zespół MEDIUM z Wiewiórczyna, którego 
wkład w organizację akcji charytatywnej i po-
moc na rzecz rodziny pana Sławomira Urbań-
skiego są nieocenione. Należy tutaj zaznaczyć,  
że zespół już od czterech lat gra na balach cha-
rytatywnych organizowanych na rzecz rodzin z 
tej gminy potrzebujących wsparcia.

Uroczystego otwarcia balu dokonał wójt 
gminy Widawa, następnie goście obejrzeli 
wzruszające wspomnienie o zmarłej żonie pana 
Sławomira Urbańskiego. Piękną niespodzian-
kę przygotowali synowie Piotr i Jakub, którzy 
złożyli ojcu życzenia z okazji 50. urodzin i ser-
decznie podziękowali za włożony trud w ich 
wychowanie.

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, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Widawie, Zespół Szkół 
w Widawie, Szkoła Podstawowa w Chociwiu 
im. Jana Pawła II, Janina Piechowicz z Łodzi, 
Jacek Frąckiewicz z Widawy, Grażyna Frydry-
chowska-Stępnik z Widawy, Cezary Stępnik 
z Widawy, Ewa Kowalczyk z Łodzi, Martyna 
Frydrychowska z Chociwia, Joanna i Krzysz-
tof Wojtysiak z Widawy, Saks-pol Oddział 
Zduńska Wola, Łukasz Smyk i Ewelina Adam-
czewska z Widawy, Anna Sochala z Widawy, 
Artur Miksa z Łasku, Katarzyna Dronka z Ła-
sku, Ewa, Piotr Wróbel z Łasku, Marcin Sze-
fer z Anglii, Łukasz Piątek z Gorynia, Blacho-
trapez – Filia z Okupa, Renata Krawczyńska 
z Józefowa Widawskiego, Renata Szczepaniak 

IV BAL CHARYTATYWnY  
W GmInIe WIdAWA

z Łasku, Beata Piechowicz z Dąbrowy Wi-
dawskiej, Magdalena Ochocka z Restarzewa 
Cmentarnego, Wiesław i Zofia Osieccy z Wi-
dawy, Jan Bartczak z Górek Grabińskich, Ma-
riusz Sobieszek z Łasku, Emilia i Marcin Rze-
pa z Grabicy, anonimowi darczyńcy z Łodzi, 
anonimowa mieszkanka z Woli Kleszczowej.

Większość przekazanych przedmiotów wy-
licytowano podczas licytacji głównej, w czasie 
której padły następujące kwoty: za obraz Jacka 
Frąckiewicza „Łąka pod lasem” – 1.500 zł, za 
akwarelę „Zima” Janiny Piechowicz – 1.300 zł, 
za piłkę do koszykówki z autografem Marcina 
Gortata - 1.200 zł, za obraz „Ustka” – 1.100 zł, 
za akwarelę „Papież Jan Paweł II” - 1.100 zł, 
bon podarunkowy 15 sztuk róż – 1.000 zł, Vo-
uchery - Studia Finezja z Widawy – 800 zł, 
obraz „Paryż międzywojenny” – 700 zł, obraz 
„Zapomniana Uliczka” – 500 zł, obraz „Dziew-
czyna ze Szmaragdem” – 500 zł, obraz „Łódki” 
– 500 zł, rzeźba „Anioł” – 500 zł, obraz „Re-
laks przy Książce” – 400 zł, książka reprezen-
tacji piłki nożnej – 400 zł, obraz „Widawka” 
– 400 zł, bombki świąteczne – 400 zł, obraz 
„Zima” – 300 zł, obrus szydełkowy – 300 zł, 
figurka Żyda – 400 zł.

Dochód z dużej licytacji wyniósł: 13.300 zł. 
Pozostałe przedmioty zostały sprzedane  
na małej licytacji. Kwota uzyskana z licytacji 
na balu łącznie wyniosła: 21.610,00 zł.

Licytacje na balu przeprowadzili: Joanna 
Kubiak-Włodarczyk, Andrzej Orlewski – kie-
rownik Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie 
oraz Dorota Sychniak – zastępca kierowni-
ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Widawie.

Kwota, jaką udało się zebrać podczas balu 
z licytacji oraz opłat za bal wyniosła 30 640 zł. 
Zebrane pieniądze uroczyście przekazano ro-
dzinie Sławomira Urbańskiego 7 grudnia br.

Swój wyjątkowy wkład w sukces tego-
rocznej akcji charytatywnej mieli w szcze-
gólności goście IV Balu Charytatywnego 
w Widawie, wszyscy darczyńcy przedmiotów 
przekazanych na licytacje, członkowie zespo-
łu MEDIUM z Wiewiórczyna, Czesław Tom-

„Kochany tato takie chwile nie zdarzają się często,
Że tylu wspaniałych ludzi chce pomóc naszej rodzinie,
To chwile piękne dla nas być w gronie tak dostojnych gości,
I życzyć Tobie co najpiękniejsze,
Życzyć radości, wszelkiej pomyślności,
Ogromu szczęścia, gwarancji naszej miłości,
Chcemy Ci za wszystko podziękować,
Bukiet kwiatów i nasze serca Kochany Tato tobie podarować...”

czyk z Widawy, Małgorzata i Robert Majczyk 
z Rogóźnia, Katarzyna Kałuża z Widawy oraz 
wyjątkowi pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widawie. Wójt gminy  
Widawa wraz z kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie skła-
dają serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom, które wsparły tę piękną akcję.
   Agnieszka Leopolska
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Jego zacny ród herbu Starykoń ma swój 
szlachecki wywód udokumentowany szczegó-
łowo już od roku 1500, choć Zielęcice znala-
zły się w jego rękach stosunkowo niedawno. 
W roku 1829 kupił je od Franciszka Odrowąża 
Karśnickiego dziadek Włodzimierza - Maciej 
Sulimierski. Majątek obejmował wtedy oprócz 
Zielęcic także wsie Sięganów i Niecenię. 

 W badaniach historii rodu pomógł mi 
wydatnie wnuk Włodzimierza, mieszkający 
dziś w Sopocie, Krzysztof Filipkowski, który 
oprócz wspaniałych rodzinnych zdjęć Karpiń-
skiego i jego matki, udostępnił mi, z prawem 
publikacji w „Panoramie”, wspomnienia swo-
jego dziadka spisane w formie kilkunastu ma-
szynopisów po parę stron każdy.

 Jedno z tych wspomnień ma wymowny ty-
tuł; „Wigilia Bożego Narodzenia u moich ro-
dziców”. Dla ścisłości dodać należy, że rodzi-
cami Włodzimierza byli Karol Sulimierski i Jó-
zefa z Kożuchowskich herbu Doliwa. Do nich, 
jak to dawniej po dworach bywało, zjeżdżała 
się na święta bliższa i dalsza rodzina. Cytowa-
ne tu wspomnienia dotyczą wigilii, która mia-
ła miejsce około 1890 roku, gdy Włodzimierz 
oraz jego młodszy brat Tadeusz i ich siostra 
Maria byli jeszcze dziećmi, a najważniejszym 
wydarzeniem owego szczególnego dnia była 
dla nich wizyta świętego Mikołaja z podarun-
kami.

 Z chwilą, gdy zabłysnęła pierwsza gwiazd-
ka, - pisze we wspomnieniach pan Włodzimierz 
– zapalano choinkę w salonie i dopiero wtedy 
nas tam wpuszczano. Po jakimś czasie drzwi 
się otwierały i wchodził św. Mikołaj w wiel-
kim kożuchu, opasany pasem. Na głowie miał 
wielką futrzaną czapkę, a na nogach olbrzymie 
buty. Obwieszony paczkami, z olbrzymią bro-
dą, wsparty na kiju, zaczynał przemawiać do 
każdego z nas. 

 Mimo odrobiny strachu i niepewności,  
po paru minutach wszystko dobrze się kończy-
ło i wtedy wybuchała nagła radość z otrzyma-

zIemIAńsKA WIGILIA sPRzed sTU LAT 
ZE WSPOMNIEń WŁODZIMIERZA SULIMIERSKIEGO Z ZIELęCIC 

Zbierając materiały do planowanej na koniec 2019 roku książki o życiu łaskiego poety Światopełka Karpińskiego musiałem  
zająć się również  historią rodu Sulimierskich z Zielęcic. Wynikło to z faktu, że matka Światopełka, Henryka z Brochockich 
Karpińska, była od 1922 roku drugą żoną dziedzica Zielęcic Włodzimierza Sulimierskiego.

nych prezentów. Potem, po przełamaniu się 
opłatkiem i złożeniu sobie życzeń, siadano do 
wigilijnej wieczerzy.

 Jak widać, do tego miejsca zielęcickie 
obyczaje sprzed ponad stu lat w niczym się 
nie różniły od tych nam współczesnych. Ale to 
właśnie na początku uroczystej kolacji nastę-
powało coś, czego dziś już nie doświadczamy.

 Zwyczaj u nas tego wymagał, - kontynu-
ował swoją opowieść Sulimierski – że kto za-
siadł do wigilii, temu nie wolno było wstać, 
aż się ona nie skończyła. A trwała blisko dwie 
godziny. Ogromnie tego pilnowano i nie daj 
Boże, aby się kto zapomniał i wstał, by na 
przykład usłużyć swojej sąsiadce.

 Trzeba też wiedzieć, że zielęcicka świą-
teczna wieczerza składała się aż z dziewięciu 
dań. Zaczynano ją od zup; najpierw migdało-
wej, potem rybnej.

 - Następnie szły ryby pod różnymi posta-
ciami, jak szczupak olbrzymich rozmiarów, 
karpie z wody, liny w szarym sosie z rodzynka-
mi, okonie z jajkami i karasie w śmietanie. Po-
tem były grzyby z kapustą i andruty z makiem. 
Wszystko to zakrapiano dobrym winem wę-
gierskim. Po makiełkach dawano znak i wszy-
scy wstawali od stołu. Przechodzili do salonu, 
a tam jedna z ciotek siadała do fortepianu po 
czym płynęły dźwięki kolęd.

 Przy muzyce wnoszono do salonu kawę 
i tzw. bakalie: - figi, daktyle, malagę oraz inne 
owoce i słodycze. Ponieważ Sulimierscy zali-
czali się do ziemian ze wszech miar oświeco-
nych, więc wprowadzili piękny zwyczaj, by 
w tym świętym dniu uhonorować także służbę, 
którą również zapraszano do stołu, podczas gdy 
goście w salonie pili kawę.

 Służba zasiadała do Wigilii, a rodzice i my 
chłopcy obsługiwaliśmy wszystkich, gdyż im 
też nie było wolno wstawać od stołu.

  Gdy goście i domownicy najedli się do 
syta, pod dwór podjeżdżały drabiniaste dobrze 
wymoszczone wozy i większość towarzystwa 
udawała się do marzenińskiej fary na pasterkę. 

 A pierwszego dnia świąt, aby służba też 
miała odpoczynek, był bigos i flaki, które po-
przednio przygotowane, odgrzewało się i zja-
dało, á la fourchette, zaraz po powrocie z ko-
ścioła.

Czyż nie piękne były tamte staropolskie 
wigilie i związane z nimi świąteczne zwyczaje?

Dziś nie ma już tamtych ziemian ani ich 
dworu, a miejsce po nim gęsto porastają dzikie 
chaszcze, wśród których walają się tylko bez-
pańskie śmieci i odpady!
  Andrzej Sznajder



towała się młodzież ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Łasku w ukła-
dzie choreograficznym ze wstążkami do utwo-
ru Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”. 
Młodzież przygotowała i nad całością występu 
czuwała Ewelina Słomczyńska.

Następnie na scenie pojawili się gospo-
darze – niepełnosprawni ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łasku z przedstawie-
niem teatralnym pt. „Wirus”. Spektakl został 
przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Woj-
tackiej-Ślęzak, we współpracy z terapeutkami 
z ŚDS: Małgorzatą Matusiak, Arletą Mikołaj-
czyk, Magdaleną Ciepielską i Janiną Owcza-
rek, które wykazały się dużym zaangażowa-
niem organizacyjnym, wykonawstwem strojów 
i scenografii do przedstawienia.

 Po części scenicznej wszyscy zaprosze-
ni goście udali się do Galerii z Fortepianem,  
aby tam w obecności zapachu piernika uno-
szącego się w powietrzu obejrzeć wystawione 
prace, porozmawiać z ich autorami, jeszcze raz 
złożyć im gratulacje. Tradycyjnie było też coś 
dobrego dla ciała - smaczne przekąski, ciasto 
i napoje.

 Już dziś myślimy o następnym konkur-
sie, a tymczasem życzymy wszystkim dobrych 
świąt Bożego Narodzenia

 W imieniu całej społeczności ŚDS 
w Łasku

                   Maria Lipowska
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Taki tytuł nosił tegoroczny XII Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnospraw-
nych. Wernisaż, który w Mikołajki wprowadził 
wszystkich w nastrój oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia, odbył się w gościnnym 
Łaskim Domu Kultury. Do grodu nad Grabią 
zjechało wiele placówek, które na co dzień 
wspierają osoby niepełnosprawne i umożliwia-
ją im rozwijać talenty plastyczne. Na konkurs 
nadesłano ponad 130 prac. Jury w składzie: 
Bożena Trocka-Dąbrowa, Ewa Pielucha i Jani-
na Owczarek prace oceniło i wybrało 15 naj-
lepszych.

Oto wyniki:
kategoria malarstwo:

I miejsce: Stefan Pawłowski - ŚDS Sędzie-
jowice

II miejsce: Jadwiga Marzyńska – ŚDS 
Łódź

III miejsce: Emilia Kubiak – ŚDS „Koni-
czynka” Bełchatów

ŚWIĘTA PIeRnIKIem PACHnąCe...
kategoria rysunek:

I miejsce: Krzysztof Stępień - ŚDS Sędzie-
jowice

II miejsce: Barbara Wesoła – ŚDS Osiek, 
filia w Chróścinie

III miejsce: Andrzej Ligier - ŚDS Łódź
 

kategoria kartka świąteczna:
I miejsce: Marta Blok – ŚDS Wieluń
II miejsce: Barbara Nowicka – ŚDS Roż-

dżały
III miejsce: Piotr Starzec – ŚDS Niżanko-

wice
 

kategoria rzeźba kameralna i płaskorzeźba:
I miejsce: Irena Kiedrzyńska – ŚDS Prza-

tówek
II miejsce: Maria Rożek – ŚDS Pabianice, 
III miejsce: Tomasz Stępień, Anna Kana-

sa i Robert Gościński (praca zbiorowa) - ŚDS 
„Koniczynka” Bełchatów

 
kategoria tkanina i aplikacja:

I miejsce: Agnieszka Banaś – PŚDS Pęcz-
niew

II miejsce: Jan Maciaszek i Paweł Macia-
szek – WTZ Łask

III miejsce: Ryszard Serafin – ŚDS Opocz-
no.

Po uroczystym ogłoszeniu wyników i wrę-
czeniu laureatom nagród, na scenie zaprezen-
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Pan Kazimierz z Łasku mówi, że pomijam 
mniej atrakcyjne dzieje Łasku, że nie opisuję 
ciemnych stron grodu nad Grabią. Jego dziadek 
mieszkał pod Łaskiem i opowiadał, że w cza-
sach zaborów dało się żyć, że Rosjanie z cza-
sem współdziałali z Polakami, a do zaostrzenia 
sytuacji i konfliktów dochodziło głównie pod-
czas powstań narodowych i rewolucji. W 1918 
roku też nie wszyscy z utęsknieniem czekali na 
wskrzeszenie Polski.

To prawda, nasza historiografia nie ucieka 
od tej tematyki, wszak okres zaborów sprawił, 
że kilka pokoleń wychowywało się w niena-
turalnych warunkach. Ludzie przyzwyczajali 
się nawet do zginania karków pod biczem za-
borcy. W jednym z pamiętników wyczytałem,  
że gdy Moskale uciekli z Piotrkowa, a jeszcze 
nie nastała na dobre polska władza, wielu miesz-
kańców nie mogło się pogodzić z panującym ba-
łaganem i pustką. Tak, tak – dopiero po pewnym 
czasie dotarło do niektórych piotrkowian, że nie 
ma zaborcy, że można mówić i modlić się po 
polsku, że znów są polskie nazwy ulic…

Niewielki i wybiedniały Łask u pro-
gu niepodległości Polski ze zrozumiałych 
względów nie mógł odegrać znaczącej roli  
w kraju, porównywalnej choćby z Piotrkowem, 
ale i w grodzie nad Grabią nie brakowało go-
rących patriotów działających od lat na rzecz 
przywrócenia naszej ojczyzny na mapie Euro-
py. Z pewnością należał do nich ks. Grzegorz 
Augustynik – postać wciąż mało znana, choć 
zasługująca na uznanie.

Kapłan ten przez cały swój pobyt w Łasku 
(1916-1921) wszelkimi sposobami podnosił na 
duchu mieszkańców, wygłaszając płomienne 
kazania, organizując uroczystości patriotycz-
ne i ukazując piękne karty zarówno w dziejach 
Polski, jak i grodu nad Grabią. Zauroczony 
miastem na każdym kroku podkreślał jego wa-
lory, podnosząc w ten sposób na duchu miesz-
kańców. W opisie miasta podkreśla, że prawie 

Na rozkaz władz okupacyjnych rozbito i wywieziono do hut łaskie dzwony

PRzed sTU LATY

wszystkie domy są murowane, kryte dachówką 
lub blachą. „Miasto posiada dwa duże bruko-
wane place. Naprzeciw kościoła plac Generała 
Henryka Dąbrowskiego – i cztery razy więk-
szy rynek targowy. Ulic jest 16: Piotrkowska, 
Pabjanicka, Sieradzka, Tad. Kościuszki, Ży-
dowska, Wadowska, Górna, Zatylna, Jana Ki-
lińskiego, Praga, Senatorska, Dworska, Krótka, 
Cmentarna, Kościelna, Łopatecka”. 

Oczywiście ten wyidealizowany obraz 
odbiegał mocno od rzeczywistości, bo miasto 
w czasach I wojny światowej i tuż po odzy-
skaniu niepodległości było zniszczone, a wie-
lu mieszkańców żyło w biedzie. Brakowało 
mieszkań, sporo rodzin żyło w piwnicach i cia-
snych norach, bez urządzeń sanitarnych, w wil-
goci i zimnie. Samo miasto też było niedoin-
westowane, jeśli idzie o urządzenia sanitarne 
i komunalne.

Los polskiej ludności dzieliła znacznie 
większa liczbowo ludność żydowska. Najczę-
ściej zajęta rzemiosłem, także mocno zbiednia-
ła, z utęsknieniem oczekiwała na lepsze czasy. 
A te nie nadchodziły, bo wojna trwała wiele lat. 
Bieda sprzyjała społecznej radykalizacji, lu-
dzie chętnie słuchali różnorodnych agitatorów. 
Polityka coraz szerszym strumieniem wlewała 
się także do zbiedniałego i sennego grodu nad 
Grabią.

W tej niełatwej sytuacji energiczny kapłan 
chce poderwać do czynu ludność w większości 
żyjącą jakby w letargu. Dlatego wygłasza pło-
mienne przemówienia patriotyczne, przywo-
łuje nazwiska wielkich patriotów i żołnierzy, 
organizuje rocznicowe obchody. A wszystko to 
po to, by ożywić senny Łask. I przyznać trzeba, 
że mu się to udaje! 

W jednej ze swoich broszur – jak nazywa 
niewielkie książeczki poświęcone miastu –  
ks. Augustynik wspomina, że dla uczczenia pa-
mięci Jana Kilińskiego, ulicy w centrum Łasku 
nadano jego imię. „Ogłoszenie to i umieszcze-

nie tablic na rogach ulicy odbyło się bardzo 
uroczyście. Po odprawieniu w kościele mszy 
św. odbył się pochód po mieście z muzyką i ze 
śpiewem pieśni religijno-narodowych i z mo-
wami patriotycznymi. Udział w tej ceremonji 
wzięła parafja Buczek z szanownym ks. pro-
boszczem Stanisławem Drzymałą. Zebrani licz-
nie parafianie przybyli z muzyką straży ognio-
wej i z chorągwiami. Pięknie bardzo wyglądali 
mężczyźni z błyszczącymi kosami w rękach, 
przypominając nieśmiertelnych kosynierów 
kościuszkowskich, zabierających moskalom 
armaty pod Racławicami. Na upamiętnienie 
tej uroczystości ks. proboszcz sprawił swoim 
kosztem popiersie Kilińskiego zrobione przez 
artystę Polaka Belowa w Warszawie i kazał go 
wmurować w skarbcu kościelnym”.

To był jeszcze jeden gest kapłana, jeszcze 
jeden apel do naśladownictwa. Niestety, nie 
wszystkie te apele spotykały się z uznaniem.

Po jakimś czasie proboszcz zaproponował 
w magistracie, by Łask uczcił także innego 
bohatera, chłopskiego obrońcę Polski – Bar-
tosza Głowackiego. Choć ta propozycja po-
wtórzona została w kościele, nie wzbudziła 
u mieszkańców entuzjazmu. Chłopi obojętnie 
przyjęli apel. G. Augustynik pisze z goryczą: 
„Projekt skończył się na sprawieniu oleodruku 
Bartosza przesz ks. proboszcza i umieszczeniu  
go w skarbcu kościelnym, naprzeciwko Kiliń-
skiego”.

ciąg dalszy nastąpi
Stanisław Barcz

Rozbijanie łaskich dzwonów przez Niemców 
wywołało ból i protesty mieszkańców. Udało 
się uchronić przez wywózką tylko nieliczne 

fragmenty starych dzwonów
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W ramach przedsięwzięcia uczniowie z Publicznego Gimnazjum  
nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku ułożyli quest, nawiązu-
jący do 100-lecia odzyskania niepodległości. (Questing to odkrywanie 
dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. 
Celem przejścia trasy jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycz-
nych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb - 
źródło questing.pl). Przed opisaniem i wyznaczeniem szlaku questu, 
uczestnicy zdobyli wiedzę na temat drogi Polski do wolności, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Niezbędne informacje młodzież 
uzyskała podczas spotkań z historykami, regionalistami oraz wyjazdu  
do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

 Najtrudniejszą częścią projektu było stworzenie wierszowanych 
wskazówek, które nie tylko opiszą drogę, którą ma przemierzyć turysta, 
ale również opowiedzą historię sięgającą roku 1918. Należy w tym miej-
scu zaznaczyć, że mamy bardzo zdolną młodzież, która doskonale pora-
dziła sobie z tym zadaniem, a ich zaangażowanie zaskoczyło nie tylko 
organizatorów, ale i samą kadrę nauczycielską.

WIeLe mIeJsC, JednA HIsTORIA
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną m. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku realizowało  
od połowy sierpnia projekt pn. „Wiele miejsc, jedna historia” ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. 

Bardzo efektownie prezentowały się stro-
je ludowe – Julcia w stroju łowickim, Maja 
w stroju dobrońskim czy chłopcy w tradycyj-
nym stroju sieradzkim. Dzieci zaprezentowa-
ły się także w stroju sportowym. Na koniec 
wspólnie zaśpiewali piosenkę „Jestem Polką 
i Polakiem”. Podziwiający pokaz opiekuno-
wie i rodzice nagrodzili występujących w nim 
przedszkolaków gorącymi brawami. 

Przygotowany przez Małgorzatę Drożdż 
i Paulinę Derewendę pokaz stworzył okazję do 
wspólnego świętowania 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości.

P.D., M.D.

POKAz mOdY PATRIOTYCzneJ
W ramach projektu „Piękna nasza 
Polska cała” dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 4 realizują zadania z nim 
związane. 8 listopada odbył się pokaz 
mody patriotycznej w wykonaniu grupy 
VII Wiewióreczki. Jak na prawdziwym 
pokazie mody, wszystkie modelki i modele 
demonstrowali swoje kostiumy na 
wybiegu wyścielonym długim dywanem.

 Na zakończenie 
projektu uczestnicy 
zaprosili rówieśni-
ków oraz wychowaw-
ców do wspólnej wy-
cieczki oraz na słodki 
poczęstunek w Mu-
zeum Historii Łasku. 
Z całą pewnością  
to jednak nie koniec 
naszej wspólnej przy-
gody z questingiem,  
bo już mamy kolejne 
pomysły na jego kon-
tynuację i wyznacze-
nie nowych tras. 

Magdalena 
Binkowska
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Na 

Jej przeciwniczką była Włoszka, zawodowa mistrzyni Włoch Mara 
Sadocco. Walka zawodowa została zakontraktowana na 5 rund po 3 mi-
nuty w formule low kick. Pojedynek był niezwykle twardy i emocjonują-
cy. Zawodniczka z Włoch dysponowała mocnym charakterem, ale i dużą 
siłą oraz rzadko spotykaną odpornością na ciosy. Jednak to właśnie Ka-
rolina okazała się ostatecznie lepsza. Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci 
przez Włochów, tak organizatorów, jak i widownię, która bardzo doceniła 
osiągnięcie naszej zawodniczki i zespołu.

KAROLInA mIsTRzYnIą eUROPY
Karolina Kubiak wraz z trenerami Stanisławem Kołodziejskim 
i Dawidem Kołodziejskim wyjechali do Włoch do przecudnej 
miejscowości Monselice, aby wziąć udział w bardzo ważnym tur-
nieju. Karolina walczyła o tytuł zawodowej mistrzyni Europy 
najważniejszej Światowej Organizacji Kickboxingu Wako-Pro 
(warto pamiętać, jest wiele organizacji kickboxingu na Świecie 
ale tylko WAKO jest wspierane przez Polski Związek Kickbo-
xingu, należy do rodziny the World Games, dlatego ten tytuł 
ma prawdziwe znaczenie). WAKO Kickboxing zostało oficjalnie 
przyjęte przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Zapewne każdy łaskowianin rozpoznaje 
to miejsce, choć dziś wygląda ono 
zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat 
temu. Zmieniła się zabudowa tego rejonu, 
a także układ komunikacyjny, choć 
przebieg ulic pozostał przecież bez zmian. 

Na prezentowanej starej pocztówce z okre-
su ostatniej wojny nie ma jeszcze siedziby władz 
miejskich, czyli dzisiejszego Urzędu Miejskie-
go, która powstała w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Niegdyś w tym potężnym 
budynku urzędowało m.in. Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej, w tym gmachu zapadały 
ważne decyzje dotyczące rozwoju miasta.

W tym rejonie przed wojną (1938) wznie-
siono Pomnik Niepodległości (pisaliśmy na 
jego temat w poprzednim numerze „Panora-
my”), składający się z trzech potężnych słupów 
symbolizujących trzy zabory połączone w jedną 
całość w listopadzie 1918 roku. Niestety, już na 
początku II wojny światowej okupant niemiecki 
zniszczył ten symbol polskości. 

Widoczny na zdjęciu fragment miasta jest 
ważny także z innego powodu – przebiegają-
ca tędy ulica Warszawska od kilku stuleci była 
główną arterią przecinającą Łask. To właśnie 

TO WAŻne mIeJsCe

ulicą Warszawską podążały pojazdy od strony 
Kolumny i Łodzi, by po przejechaniu rynku 

udać się w kierunku Sieradza czy Widawy.
(Saw.)

- Mistrzowski pas to zwieńczenie ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. 
Codzienne mordercze treningi, wylewanie siódmych potów, ciągła dieta, 
nieustanne sprawdzanie i kontrolowanie bilansu... i tak przez 4 miesią-
ce... - mówi Karolina

Tok przygotowań przeplatany był ciężką pracą, ale i pojawiający-
mi się, niestety, kontuzjami. Daliśmy sobie wspólnie z Karoliną radę 
i wypracowany został najbardziej optymalny poziom przygotowania 
w tym roku. Jestem niezmiernie dumny, że w tym roku Karolina wygrała 
wszystkie pojedynki, a walczyła z najlepszymi w kraju i Europie. A jest 
to efekt pracy od 17 lat - mówi trener Stanisław Kołodziejski

- Tym zwycięstwem przypieczętowałam swój najlepszy rok w całej 
karierze. Trzy mistrzostwa Polski, Puchar Świata, Mistrzostwo Europy 
i Zawodowe Mistrzostwo Europy. Marzenie spełnione, cel osiągnięty - 
cieszy się nowa zawodowa mistrzyni Europy WAKO PRO. 

Dziękujemy Columna Medica - Hotel • Klinika, to za jej sprawą uda-
ło się utrzymać regenerację na odpowiednim poziomie!

SK



26 grudzień 2018 r.

Ważniejsze imprezy w styczniu
kulturalne

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), Bronisław Węglew-
ski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

W dniu 31 grudnia 2018 r. upływa termin wnie-
sienia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za IV kwartał 2018 r. na rzecz gmi-
ny Łask. Opłatę należy uiszczać na indywidu-
alne rachunki bankowe. 

Informację o wysokości opłaty można uzy-
skać pod numerami tel. 43 676-83-22, 676-83-17.

KOmUnIKAT

Funkcjonariusze Zespołu Dochodzeniowo – 
Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Ła-
sku poszukują świadków zdarzenia drogowego 
z udziałem pieszego zaistniałego w dniu 19 paź-
dziernika 2018 r. na ulicy Krakowskiej w Ko-
lumnie. Tego dnia około godz. 13.50 nieznana 
osoba kierująca pojazdem koloru ciemnego, 
prawdopodobnie marki Audi, o nieustalonych 
numerach rejestracyjnych, nie zachowała na-
leżytej ostrożności i potrąciła przechodzącego 
przez przejście dla pieszych na ul. Krakowskiej 
mężczyznę. Kierujący samochodem odjechał 
z miejsca zdarzenia w kierunku m. Barycz, nie 
udzielając pomocy poszkodowanemu. 

Funkcjonariusze poszukują też świadków 
zdarzenia drogowego z udziałem pieszej, zaist-
niałego w dniu 6 listopada 2018 roku na ulicy 
Południowej w Łasku. Tego dnia około godz. 
18.30 nieznana osoba kierująca pojazdem ko-
loru jasnego o nieustalonych numerach reje-
stracyjnych, nie zachowała należytej ostroż-
ności i potrąciła przechodzącą przez przejście 
dla pieszych na ul. Południowej przy budynku 
Starostwa kobietę. Kierujący samochodem od-
jechał z miejsca zdarzenia w kierunku ul. Jana 
Pawła II, nie udzielając pomocy poszkodowa-
nej w wypadku.

Policjanci zwracają się o pomoc w ustale-
niu sprawcy potrącenia. Wszystkie osoby, które 
były świadkami zdarzenia proszone są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny z KPP w Łasku przy 
ulicy 9 Maja 32/36. Kontakt telefoniczny pod 
numerem 43 675-69-46, bezpośrednio do pro-
wadzącego postępowanie pod nr 43 675-69-45 
 lub całodobowo z dyżurnym jednostki pod nu-
merem 43 675-69-11.

POszUKIWAnI 
ŚWIAdKOWIe

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 
 

Wystawa Krystyny Papugi – 
„Tkanina artystyczna” 

styczeń BP w Łasku BP w Łasku  
- Galeria pod 
Korabiem 

2. Spotkanie poetyckie  
z Anną Sobczak 

styczeń BP w Łasku BP w Łasku 

3. Wystawa „Kolumna na starych 
zdjęciach” 

styczeń Muzeum Historii 
Łasku 

MHŁ, BP w Łasku 

4.  Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Niepospolite kobiety  
II Rzeczypospolitej”  
wygłosi  Małgorzata Jarocińska 

8 
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK, UTW 

5.  „Piosenka przedwojenna” - 
Malwina Paszek i Tomasz 
Grdeń 

9 
godz. 19 

ŁDK ŁDK 

6. XXVII  Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  

13 ŁDK  ŁDK, ŁSH Grabia  

7. II Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Jasełek 

15 
godz. 10 

ŁDK gmina Łask 

8. „Scenariusz dla trzech aktorek” 
– spektakl teatralny 

19 ŁDK ŁDK 

9. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „W podwodnym świecie 
– o nurkowaniu” wygłosi 
Sebastian Głowacki 

22 
godz. 10.45 

ŁDK  ŁDK, UTW 

10. Podwieczorek z gwiazdą – 
Halina Kunicka    
Koncert z okazji Dnia Babci          

22 
godz. 17 

 

ŁDK ŁDK 

11.  Warsztaty hip-hop „Winter 
Express Work Shop” 

26 ŁDK ŁDK 

 
 

Ktoś w rejonie łaskiego Sanepidu zniszczył 
budki dla bezpańskich kotów przygotowane na 
zimę, ktoś porozrzucał karmę dla zwierząt, ktoś 
z wiatrówki zastrzelił kota! Ktoś? Trzeba być 
pozbawionym ludzkich uczuć, by w ten sposób 
znęcać się nad zwierzętami, szczególnie teraz, 
gdy zimno dokucza zwierzętom. 

Fundacja BERNARDyN wyznaczyła na-
grodę pieniężną za wskazanie zwyrodnialca. 
Informacje można przekazywać telefonicznie 
pod numer 732-669-658 lub do Urzędu Miej-
skiego czy na policję.

(er)

WAndALe!

…hołd składają ci, co przyszli. W myśl takie-
go przekazu odbywały się w Gimnazjum nr 2  
w Łasku uroczystości rocznicowe z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości. Piękny, 
wzruszający spektakl przygotowali uczniowie 
Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem dyrektor Ewy 
Ołowni, która opracowała wybór utworów i sce-
nariusz, oraz nauczycielki Ewy Bednarek. Ca-
łość dopełniły niezwykle ciekawie przedstawio-
ne i zaaranżowane prezentacje multimedialne 
oglądane na dużym ekranie.

Młodzież opowiadała historię walki o Nie-
podległą widzianą oczami dziadka i babci, któ-
rzy żyli w tamtych trudnych czasach. Przypo-
mniano nam o ważnych dla minionych pokoleń 
wartościach, pokazano historię naszego kraju, 
śpiewano patriotyczne pieśni. W wierszach 

i dialogach ukazane zostały tragiczne losy naro-
du pod zaborami, niezwykle sugestywnie prze-
kazane przez młodych wykonawców. 

Na jedną z prezentacji w dniu 23 listopada 
br. zostali zaproszeni, oprócz młodzieży z za-
przyjaźnionych szkół, seniorzy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Łaskiej Róży. Było to więc spotka-
nie pokoleniowe. Wzruszające teksty piosenek 
i wierszy wywołały ogrom wspomnień i emocji.

Goście, dziękując za zaproszenie podkreśla-
li, że młodzież, która przygotowała taki spektakl 
docenia fakt, że żyjemy w niepodległym kraju,  
co dla nas wszystkich jest wielką wartością. Była 
to dla nas piękna lekcja historii i patriotyzmu.

Janina Marciniak 
SMŁR

TYm, CO KIedYŚ PRzemInĘLI…

InfORmUJemY
W Wigilię (24.12.2018 r.) Urząd Miejski w Łasku będzie nieczynny.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku będzie pracował tego dnia  w godz. 7.30-14.00.
Natomiast w USC będzie pełniony dyżur w sprawach sporządzania aktów zgonów:
 w godzinach 7.30 do 10.00, pod nr telefonu 669-209-210,
 w godzinach 10.00 do 14.00 w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 14, II piętro, pokój 37.
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Mieszkańców powitał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Życzył 
wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Wiele ra-
dości sprawiła śnieżynka i towarzyszący jej Mikołaj. Świąteczna druży-
na chętnie pozowała do zdjęć i rozdawała najmłodszym cukierki oraz 
odblaski od gminy Łask. Na miejskim rynku pojawiły się świąteczne 
ozdoby i dekoracje. Powróciła popularna bombka z ławeczką i oczywi-
ście choinka. 

Wśród wystawców można było dostrzec m.in. Stowarzyszenie Ręko-
dzieła Łaskiego „Szuflandia”, harcerzy oraz strażaków. Na rozgrzewkę 
czekał tradycyjny żurek, a w okazałej beczce można było napić się go-
rącej kawy, herbaty i spróbować grzańca. Przedstawiciele łaskiego hufca 
sprzedawali domowe słodkości, a zebrane datki zasilą ich przyszłoroczną 
działalność. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez 
strażaków loteria. Co pół godziny losowano szczęśliwca, który wygry-
wał czujkę tlenku węgla. Druhowie dużo mówili o czadzie i o tym jak 
się przed nim ustrzec. Tlenek węgla to cichy zabójca, jest bezbarwny 
i bezwonny. Małe urządzenie w postaci czujki może uratować ludzkie 
życie. Mimo kapryśnej aury wszystkim udzielił się prawdziwie świątecz-
ny nastrój.

Michał Janiszewski

KIeRmAsz ŚWIąTeCznY 
Kiermasz bożonarodzeniowy w Łasku to już tradycyjne, 
grudniowe wydarzenie, które wprawia łaskowian w świąteczną 
atmosferę. Po raz szósty łaski rynek wypełniły kolorowe stoiska. 
Wśród ekspozycji królowały ozdoby świąteczne, miody, ciasta 
i unikalne rękodzieło. 



 

SZOPKI 
BOŻONARODZENIOWE


