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Zainteresowanie inwestycją jest bardzo duże, stąd wiele pytań od 
mieszkańców, którzy są ciekawi, jak zmieni się centrum wypoczynko-
wej dzielnicy Łasku. Przetarg miał charakter „zaprojektuj i wybuduj”, 
dlatego musieliśmy uzbroić się w cierpliwości i poczekać na końcowe 
materiały graficzne.

W końcu możemy zaprezentować państwu oficjalne wizualizacje. 
Szarą i nadgryzioną zębem czasu przestrzeń wypełnią liczne nasadzenia 
i elementy małej architektury, a wśród nich fontanna, ławki, źródełko dla 
przechodniów i dla zwierząt. Zniknie wyłożony trylinką parking. Zastąpi 
go nowoczesna strefa relaksu, sąsiadująca z wyremontowanym niedaw-
no targowiskiem. Pomnik harcerzy zostanie przeniesiony w sąsiedztwo 
krzyża – ten fragment placu również otrzyma nową aranżację, pasującą 
swym charakterem do miejsca pamięci. 

Niedługo poznamy termin rozpoczęcia prac budowalnych, a za nieco 
ponad rok zobaczymy efekt metamorfozy, jaką przejdzie centrum Kolumny. 

MJ

Tak będzie wyglądał 
PL . SZARYCH SZEREGÓW
W sierpniu ubiegłego roku gmina Łask podpisała umowę na rewitalizację placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Przypomnijmy,  
że wykonawcą została firma BINŻ S.A. z Bełchatowa. Prace potrwają do 30.03.2021 r., a ich wartość to 4.301.187 zł.

Jak informuje oficer prasowy 32. BLT Michał Kolad, zespół ocenia-
jący został zapoznany z zadaniami 32. Bazy i zobaczył jak wygląda in-
frastruktura lotniskowa po modernizacji drogi startowej. Ponadto zapo-
znano oficerów z wyposażeniem wojskowym znajdującym się w Bazie. 
Całodniowa wizyta zakończyła się wspólnym zdjęciem oraz prezentacją 
samolotów wielozadaniowych F-16 w powietrzu.

Wizyta odbyła się zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowych 
porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojeń oraz środków budo-
wania zaufania i bezpieczeństwa w Europie według postanowień „Do-
kumentu Wiedeńskiego”. Obserwatorom towarzyszyli przedstawiciele 
polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego RSZ.

białORUSiNi Na lOTNiSkU
Przedstawiciele Republiki Białorusi przeprowadzili wizytę 
oceniającą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego według 
postanowień „Dokumentu Wiedeńskiego”.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Paniom wszystkiego  
co najlepsze, spełnienia marzeń niesłabnącego optymizmu, 

wielu sukcesów i oczywiście zdrowia. 
Niech każdy kolejny dzień 
przynosi szczęśliwe chwile, 

a uśmiech zawsze rozpromienia 
Wasze twarze.

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim Sołtysom z naszej gminy. Życzymy dużo zdrowia, 

wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. Jednocześnie 

składamy serdeczne podziękowania 
i słowa uznania za Waszą ciężką pracę 

i zaangażowanie.      

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik                    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik                    

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek
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Ponadto we Wronowicach rozpoczął się remont ulic Orlej i Sikor-
kowej. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej powstanie chodnik i ka-
nalizacja deszczowa. Prace pochłoną ponad 4,6 mln zł. Wykonawcą jest 
firma Włodan.

Koszt całego projektu „Modernizacja transportu publicznego w gmi-
nie Łask” to ponad 16,2 mln zł (ok. 11,2 mln dofinansowania z UE). 

TRWA PROJEKT KOMUNIKACYJNY
Gmina Łask kontynuuje projekt komunikacyjny, w ramach którego powstały właśnie trzy nowe zatoki autobusowe. Autobusy 
zatrzymają się w nowych zatokach przy ul. Kolejowej (nieopodal Sądu Rejonowego), Stefana Batorego (osiedle Przylesie)  
i w Ostrowie przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych. Wybudowanie zatok kosztowało blisko 155 tys. zł.  

Kolejną niespodzianką było 
wręczenie własnoręcznie wykona-
nych prezentów. Wszyscy z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby 
jak najlepiej wyrazić swoją miłość 
i szacunek. Gościom towarzyszyły 
radość, uśmiech oraz łzy wzrusze-
nia. 

Następnie dzieci wraz z bab-
ciami oraz dziadkami zostali zapro-
szeni na przygotowany z tej oka-
zji słodki poczęstunek. Szczęśli-
we i rozpromienione twarze babć 
i dziadków po raz kolejny poka-
zały, jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzone chwile z wnu-
kami. Ten dzień na pewno na dłu-
go pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci, jak i zaproszonych gości.

P.D., M.D.

babciU, dziadkU - kOchamy waS…
21 i 22 stycznia to niezwykły czas dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4, bowiem tego dnia jego próg przekraczają 
najważniejsze osoby dla naszych maluchów - babcie i dziadkowie. Misie pod okiem pani Pauliny i pani Małgosi przygotowały 
specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła 
się w oku. To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radości i dumy. 

Burmistrz Łasku oraz dowódca 32. BLT zapraszają do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,  
które odbędą się 28 lutego br. o godz. 14 na placu 11 Listopada w Łasku.

Program uroczystości przewiduje m.in.: złożenie meldunku dowódcy garnizonu Łask, podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwo-
wego, przemówienie dowódcy 32. BLT, modlitwę w intencji żołnierzy wyklętych, apel pamięci, salwę honorową i złożenie kwiatów pod pomnikiem.

MJ

w hOłdzie żOłNieRzOm wyklęTym

Dotąd zakupiono 14 niskoemisyjnych autobusów, utwardzono teren bazy 
ZKM, gdzie powstał punkt przesiadkowy. Ponadto przy ul. Lutomier-
skiej powstała ścieżka rowerowa, a powiat łaski w charakterze partnera 
zbudował punkt przesiadkowy przy stacji PKP w Kolumnie. W najbliż-
szym czasie planowany jest montaż tablic informacji pasażerskiej i wiat 
przystankowych.

MJ
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zdaNiem bURmiSTRza

DLACZEGO DO ŁZM
Kiedy z mediów dowiedziałem się o pra-

cach nad ustawą o ŁZM, natychmiast skiero-
wałem do starosty łaskiego pismo, w którym 
m.in. napisałem: przebieg granic Związku był-
by rażąco niesprawiedliwy niewątpliwie wobec 
gminy Łask, a jestem przekonany, że także wo-
bec innych gmin powiatu łaskiego. /.../ prowa-
dzenie granic ŁZM po granicach powiatów jest 
w mojej ocenie absurdem. Wobec powyższego, 
a także z uwagi na krótki termin sugeruję aby 
Pan Starosta zechciał natychmiast zorganizo-
wać w tej sprawie spotkanie organów wyko-
nawczych gmin powiatu łaskiego.

 Wyjaśnić trzeba, że zaproponowano,  
aby do Związku była włączona Łódź oraz 
wszystkie miasta i gminy powiatów: brzeziń-
skiego, łódzkiego wschodniego pabianickiego 
i zgierskiego. 

Spotkanie u Pana Starosty obyło się. Przy-
jęliśmy kierunki działania. 2 kolegów po-
dziękowało mi za pilnowanie sprawy. Temat 
stał się głośny medialnie, a także politycznie.  
W TVP3, do której na dyskusję zostałem za-
proszony, powiedziałem, że chętnie podejmę 
się udowodnienia, iż wiele gmin z wymienio-
nych powiatów nie ma tak bliskich związków 
z Łodzią jak ma Łask. I to nie jest polityka czy 
demagogia, to ważna dla sprawy i oczywista 
prawda. W drugiej części tegoż programu pro-
wadzący podkreślił determinację burmistrza 
Łasku, ale co ważniejsze, pomysłodawca utwo-
rzenia ŁZM senator RP Krzysztof Kwiatkow-
ski (z którym zresztą wcześniej w tej sprawie 
rozmawiałem) bardzo pozytywnie odniósł się 
do moich działań.

Teraz proszę Państwa odpowiedź na pod-
stawowe pytanie: dlaczego zależy nam na 

Życie nie tylko zaskakuje, ale najczęściej nie znosi próżni. Niekiedy wydaje się że coś załatwiliśmy, 
poukładaliśmy, że będzie chwila spokoju, a tu naraz pojawia się nowy, bardzo ważny temat, którego  
nie wolno nam zlekceważyć, któremu trzeba nadać priorytet. Tak jest z niespodziewanie podaną 
informacją o pracach nad stworzeniem Łódzkiego Związku Metropolitalnego (ŁZM).

przynależności do Łódzkiego Związku Metro-
politalnego. Odpowiedź jest prosta, przekłada 
się na ponad 200 mln zł rocznie do podziału na 
należące do Związku gminy. 

NASZE ARGUMENTY
A oto pokrótce nasze argumenty, powiedz-

my, o charakterze dynamicznym:
- Łódzka Kolej Aglomeracyjna,
- rower aglomeracyjny,
- bilet aglomeracyjny wynikający z realizacji 
projektu pod nazwą „Integracja różnych sys-
temów transportu zbiorowego poprzez budo-
wę węzłów przesiadkowych w województwie 
łódzkim”
- Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku wy-
konuje także usługi przewozowe po terenie 
gminy Dobroń, gminy Pabianice i miasta Pa-
bianice.

O wdrożeniu 3 ostatnich rozwiązań decy-
dowała na wniosek burmistrza Rada Miejska 
w Łasku, właśnie dla utrzymania jak najlep-
szych kontaktów z Łodzią. 

- Dzięki istnieniu dróg szybkiego ruchu 
S-8 i S-14 doskonałe połączenie z Łodzią. 
Tak na marginesie, połowa węzła Łask byłaby 
w Związku Metropolitalnym, druga połowa na-
tomiast nie.

Argumenty o charakterze statycznym:
- jednorodność układu osadniczego i prze-
strzennego uwzględniająca więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe.
- Orpelów Numerki - choć gm. Dobroń, ścieki 
odbiera MPWiK Łask - należałby do Związku, 
a leżąca po drugiej stronie ulicy Kolumna już 
nie.
- Przygoń leżący po stronie wschodniej  
ul. Wakacyjnej należałby do Związku, a leżąca 

po stronie zachodniej tej ulicy Kolumna z re-
welacyjną kliniką rehabilitacyjną już nie.
- Barycz tak, a położony na przedłużeniu tej sa-
mej drogi Ostrów już nie.

Dzieci z wymienionych fragmentów gmi-
ny Dobroń uczęszczają do szkoły podstawowej 
w Kolumnie, niejednokrotnie dowożone w wy-
niku zawartych porozumień łaskimi autobusa-
mi.

- Rokitnica, Ldzań, Talar to jeden kom-
pleks lasów, przez środek którego przebiegała-
by granica ŁZM.

Trzeba także pamiętać o wojsku. Lotnisko 
Łask znajduje się w gminie Buczek, ale głów-
ne drogi komunikacyjne są w gminie Łask. 
Także najważniejszy w województwie oddział 
Żandarmerii Wojskowej ma siedzibę w Łasku. 
A Nadleśnictwo Kolumna – obszary jego dzia-
łania byłyby podzielone bez większej logiki. 
Teraz Państwo rozumieją dlaczego prowadze-
nie granic ŁZM po granicach powiatów oce-
niam jako złe i z wielką krzywdą w szczegól-
ności dla Łasku, ale także innych gmin naszego 
powiatu. 

NA JAKIM ETAPIE JESTEŚMY
I ostatnie pytanie: na jakim etapie jesteśmy? 

Trwają prace nad Kierunkowymi Rekomenda-
cjami określającymi podstawy włączenia gmi-
ny Łask do Łódzkiego Związku Metropolital-
nego – to naukowe opracowanie. W ciągu kil-
ku dni skieruję pismo z wyżej przedstawioną,  
ale rozbudowaną argumentacją do wszystkich 
parlamentarzystów naszego okręgu wybor-
czego.

15 lutego 2020 r. 
Gabriel Szkudlarek

Czy wielkie zagraniczne sieci niszczą lo-
kalny handel, jak niektórzy sugerują? Okazuje 
się, że wielu mieszkańców nadal preferuje za-
kupy w małych osiedlowych sklepach, których 
właściciele dostosowują się do konkurencyj-
nych warunków. Ci, którzy lubią dokonywać 
zakupów w rodzimych sklepach, powinni je 
wspierać. W jaki sposób? Po prostu dokony-
wać w nich zakupów. Inną sprawą są ceny, nie-
jednokrotnie niższe w placówkach sieciowych 
niż w małych sklepach osiedlowych.

Niedługo w mieście baza handlowa po-
większy się o sklepy zbudowane w rejonie  
ul. Warszawskiej (na zdjęciach).

(p)

cORaz więceJ SklePÓw
Jeszcze nigdy w dziejach sędziwego Łasku nie było tak rozbudowanej jak dziś bazy handlowej. Przybyło przede wszystkim 
wielkopowierzchniowych sklepów  należących do dużych sieci. Z pewnością wzrosła konkurencja i mieszkańcy zyskali wyroby 
nieznanych dotąd marek, wszystko to sprawiło, że dziś nie muszą jeździć do Łodzi, by zaopatrzyć się w wiele artykułów.
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SESJE - 5 bm. odbyła się ostatnia sesja 
Rady Miejskiej, kolejna będzie w kwietniu.
Najbliższa sesja Rady Powiatu Łaskiego od-
będzie się 27 lutego br. (godz. 12). Radni zaj-
mą się m.in. zmianami w budżecie, sytuacją 
w szpitalu oraz zmianami organizacyjnymi 
w Zespole Szkół Ogrodniczych w Sędziejowi-
cach.

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 - Lidia So-
snowska, zastępca burmistrza Łasku, zosta-
ła Osobowością Roku 2019 powiatu łaskiego 
w kategorii Polityka, samorządność i społecz-
ność lokalna plebiscytu „Dziennika Łódzkie-
go” i „Expressu Ilustrowanego”. Ruszył już 
wojewódzki etap konkursu. 

KORONAWIRUS, który już pochłonął 
na świecie kilkaset ofiar, na razie nie dotarł do 
Polski, ale Ministerstwo Zdrowia oraz krajo-
wy konsultant od chorób zakaźnych apelują, 
by osoby przebywające niedawno w Chinach 
lub stykające się z osobami przybyłymi z tego 
kraju, mające podwyższoną temperaturę ciała, 
kaszel i duszność - zgłosiły się natychmiast do 
najbliższej placówki służby zdrowia. Przy oka-
zji apelujemy do mieszkańców, by nie lekce-
ważyli tradycyjnej grypy!

MGOPS funkcjonuje już w nowej siedzi-
bie przy ulicy Batorego 31. Placówka zyskała 
znacznie lepsze warunki pracy i obsługi miesz-
kańców.

S-8 – droga ekspresowa w pobliżu Łasku 
jest dziś dobrodziejstwem dla miasta, bowiem 
przejęła znaczną część ruchu tranzytowego. 
Trudno sobie teraz wyobrazić brak tej arterii. 
Gdyby tak jeszcze powstała obwodnica miasta 
wyprowadzająca ruch na Częstochowę i wia-
dukt nad torami w pobliżu dworca kolejowego!

BUCZEK przygotowuje się już do tego-
rocznego Święta Truskawki, które odbędzie 
się w dniach 27-28 czerwca br. Wiadomo już,  
że na estradzie wystąpi bohater głośnego 
w ostatnim czasie filmu „Zenek”, Michał 
Szpak i zespół Varius Manx.

AURA w lutym niczym nie przypominała 
pogody sprzed lat w tym jednym z najzimniej-
szych miesięcy. W połowie lutego temperatura 
dochodziła do 12 st. C. Skutkiem tego było bu-
dzenie się przyrody do życia, co zwykle nastę-
powało w końcu marca.

ZGUBY W ŁKA – jeśli ktoś pozostawi 
w pociągu ŁKA swoją własność, może się po 
nią zgłosić do konduktora, jeśli zguba nie po-
wróci do właściciela, konduktor ma obowiązek 
przekazać ją do powstałego właśnie Punktu 
Rzeczy Znalezionych Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej, znajdującego się w Łodzi przy  
ul. Unii Lubelskiej 1 (przy dworcu Łódź Kali-
ska), tel. 887-870-351. Potem zguba trafia do 
Punktu Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta 
Łodzi.

OŚwiadczeNie OSP kOlUmNa

Nieruchomość położona przy ulicy Pla-
żowej w Łasku (Kolumnie), jako działka 
budowlana nr 86 jest naszą własnością od 
1.01.1980 r., na co posiadamy stosowne po-
stanowienie Sądu Rejonowego w Łasku. Na-
sze stowarzyszenie działa na podstawie sta-
tutu OSP w Kolumnie i podlega nadzorowi 
Staroście Łaskiemu. W związku z Państwa 
pismami skierowanymi do starosty, które pod-
dawały w wątpliwość podejmowane przez nas 
działania informujemy, że w dniu 20.01.2020 
roku udzieliliśmy Zarządowi Powiatu Łaskie-
go wyjaśnień oraz przedstawiliśmy stosow-
ne dokumenty dotyczące wyżej wymienionej 
nieruchomości. Niejednokrotnie udostępniali-
śmy nieodpłatnie naszą działkę Radzie Dziel-
nicy, szkole oraz innym organizacjom, które 
się o to do nas zwróciły.

Działka nasza jest działką budowlaną, 
a nie rekreacyjną, o czym świadczy istnie-
jący budynek i prowadzona w nim w prze-
szłości działalność gospodarcza. OSP nigdy 
nie zagradzała dojścia do plaży i rzeki, które  
są poza obszarem naszej działki. Zgodnie 
z zawartą umową, nie będzie miała miejsce 
taka sytuacja w przyszłości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie istnieje od ponad 100 lat i zawsze sumiennie 
i ofiarnie służyła mieszkańcom naszej miejscowości. Stawiała czoła licznym 
pożarom. Pomagała przy wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Czynnie 
uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych. Z dumą 
reprezentowała Kolumnę na zawodach strażackich szczebla gminnego, powiatowego, 
wojewódzkiego, gdzie niejednokrotnie zdobywała pierwsze miejsca. Gdy naszą 
miejscowość nawiedził kataklizm, jako jedna z pierwszych jednostek OSP ofiarnie 
usuwała skutki nawałnicy, narażając swoje życie i zdrowie.

Przez wiele lat wpływały liczne donie-
sienia do Sanepidu, nadzoru budowlanego, 
policji, burmistrza Łasku i lokalnej prasy,  
że działka jest zaniedbana, a budynek stanowi 
zagrożenie dla mieszkańców. OSP Kolumna 
po wielu latach bezskutecznego poszukiwa-
nia dzierżawcy tego terenu i braku jakich-
kolwiek poważnych i sensownych propozycji  
ze strony Rady Dzielnicy oraz innych sto-
warzyszeń, postanowiła wyżej wymienio-
ną działkę przeznaczyć do sprzedaży. Fakt 
przeznaczenia działki do sprzedaży nie był 
utrzymywany w tajemnicy, o czym informo-
wał napis na budynku znajdującym się na 
działce. W tym czasie OSP w Kolumnie nie 
otrzymała propozycji kupna działki ze stro-
ny Rady Dzielnicy, innych stowarzyszeń czy 
innych inwestorów. W obecnym stanie praw-
nym jesteśmy związani umową przedwstępną 
sprzedaży z inwestorem z dnia 1.03.2018 r. 
We wszelkich sprawach związanych z przed-
miotową nieruchomością prosimy zwracać się 
do inwestora.

Z poważaniem 
Zarząd OSP Kolumna

Burmistrz Łasku informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) gminy mają obowiązek prowadzenia  
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba)  

w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.
W związku z powyższym Urząd Miejski w Łasku rozpoczyna w lutym br. 

kontrolę nieruchomości we wskazanym zakresie. Podczas przeprowadzonej kontroli będą 
sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez 
przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania  

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także przestrzeganie  
i stosowanie przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących utrzymania czystości  

i porządku zgodnie z ww. ustawą oraz uchwalonym Regulaminem, w szczególności sposobu 
gromadzenia odpadów komunalnych.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości,  
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani  
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez  
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez  
okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Informacje w zakresie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są dostępne  

pod nr tel. 43 676 83 77.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
(SZAMB) ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W GMINIE ŁASK
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„Szkoła dla innowatora” to projekt, który wspiera nauczycieli i dy-
rektorów szkół podstawowych we wprowadzaniu rozwiązań, pozwalają-
cych na skuteczne kształcenie kompetencji proinnowacyjnych. Znajdzie-
my pośród nich odwagę i podejmowanie ryzyka, pomysłowość, cieka-
wość, wytrwałość, czy improwizowanie. Młodzi ludzie potrzebują tych 
kompetencji dziś, a także w przyszłości, niezależnie od wykonywanego 
zawodu. 

Udział w projekcie stanowi dla nas duże wsparcie w budowaniu szko-
ły przyjaznej młodym ludziom. Od początku roku szkolnego 2020/2021 
nauczyciele będą podejmowali działania innowacyjne w pracy z ucznia-

INNOWACYJNA SP NR 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zakwalifikowała się do projektu „Szkoła dla innowatora”, 
którego inicjatorami są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cieszymy cię tym bardziej,  
że jesteśmy jedną z dwudziestu szkół w Polsce (na ponad 400 aplikujących), która będzie mogła w nim uczestniczyć. 
System edukacji ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności - powinien rozwijać u młodych ludzi kompetencje pozwalające  
im skutecznie działać - w życiu prywatnym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej. 

mi. W tym okresie będą korzystali ze wsparcia opiekujących się szkołą 
ekspertów-praktyków, cyklicznie odwiedzających i wspierających na-
uczycieli we wdrażaniu inicjatyw w szkole.

Wspólnie chcemy tworzyć szkołę, która jest nowoczesna, oparta na 
wartościach. Staramy się organizować przestrzeń do kontaktu i rozmowy 
z uczniami oraz rodzicami. Uczymy się sztuki porozumienia, pracujemy 
nad wprowadzaniem systemu rozwiązywania konfliktów. Uczymy się 
czerpać z błędów korzyści, a z porażek - naukę.

Izabela Knul
dyrektor

Otwarcia jubileuszu dokonała przewodni-
cząca związku Mirosława Klepczyńska, wita-
jąc serdecznie wszystkich przybyłych człon-
ków oraz zaproszonych gości, przedstawiła też 
krótką historię związku i władze Prezydiów Za-
rządu, które sprawowały w poprzednich latach 
funkcje, oraz obecny skład prezydium Zarządu, 
który został powołany10 września 2018 r. na 
5-letnią kadencję. Tutejszy oddział liczył wów-
czas 105 członków. Obecny Zarząd odbudował 
pozycję naszego związku, a wskazują na to bar-
dzo dobre wyniki społecznej pracy na rzecz se-
niorów, osób starszych, samotnych i niepełno-
sprawnych (zagospodarowanie wolnego czasu, 
integracja, wycieczki, wczasy letnie, zabawy, 
wyjazdy do term w Uniejowie, szkolenia i pre-
lekcje). Obecnie związek liczy 210 członków. 
Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia, 
Zarząd nie zamierza obniżać lotów, wprost prze-
ciwnie wyznaczył sobie ambitne cele.

Z okazji jubileuszu Zarząd podziękował 
wszystkim członkom za dotychczasową pra-
cę na rzecz środowiska. Najstarsi członkowie 
(15-34 lat) otrzymali wyróżnienia i podzięko-
wania oraz najlepsze życzenia na dalsze lata. 
Pięknym dodatkiem tego jubileuszowego wie-
czoru był występ muzyczny Marzeny Lamch- 
Łoniewskiej wraz z córką Anielką oraz solistki 
Danuty Stokłosy z chóru „Echo Leśne” z Ko-
lumny. 

55 LAT PZERii w łaSkU
Z okazji 55-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w Łaskim Domu Kultury odbyło się jubileuszowe 
spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego w Łasku (31 stycznia). W spotkaniu uczestniczył  
m.in.  przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI z Sieradza Marek Świerczyński.

Szanowni Rodzice, Szanowni Opiekuno-
wie, 2 marca br. rozpoczyna się w naszej 
gminie rekrutacja do przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych oraz klas pierwszych szkół pod-
stawowych na rok szkolny 2020/2021, dla 

RUSZA REKRUTACJA
Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli  
i szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Łask.

których gmina Łask jest organem prowa-
dzącym. W gminie prowadzony jest na-
bór elektroniczny. Prosimy o składanie 
wniosków w formie elektronicznej za po-
średnictwem aplikacji „Nabór” dostępnej 
na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/

lask/rejestr.aspx (wybór z menu po lewej 
stronie Aplikacja Nabór – kanał kandyda-
ta).

Składanie wniosków rozpoczyna się  
2 marca o godz. 8 i potrwa do dnia  
16 marca 2020 r. do godz. 15. Szcze-
gółowe informacje na temat rekrutacji 
znajdują się na stronie internetowej 
UM w Łasku oraz stronach interneto-
wych przedszkoli i szkół. Serdecznie 
zapraszamy.

Wszyscy uczestnicy tego wieczoru wspa-
niale bawili się przy muzyce. Zarząd wszyst-

kim serdecznie dziękuje za uśmiech, radość, 
przemiłą i przyjazną atmosferę. 

(MK)
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Z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba, 
której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadcze-
nie. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu 
osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego toż-
samość. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę 
uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w czę-
ści poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególno-
ści stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawne-
go, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o moż-
liwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nie-
odpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez 
starostę.

NieOdPłaTNa POmOc PRawNa
W p o w i e c i e  ł a s k i m  d z i a ł a j ą  p u n k t y  n i e o d p ł a t n e j  p o m o c y  p r a w n e j 
( d o d a t e k  d o  „ P a n o r a m y ” ) .  U d z i e l a j ą  j e j  a d w o k a c i  l u b  r a d c o w i e  p r a w n i 
( w  u z a s a d n i o n y c h  p r z y p a d k a c h  a p l i k a n c i  a d w o k a c c y  l u b  a p l i k a n c i 
r a d c o w s c y ) ,  a  t a k ż e  o s o b y  w s p ó ł p r a c u j ą c e  z  o r g a n i z a c j ą  p o z a r z ą d o w ą .

Od 2 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odby-
wa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod  
nr tel. 43 675-68-00. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rucho-
wą oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidzia-
no możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik 
lub doradca obywatelski może udzielić jej także bezpośrednio w miejscu 
zamieszkania lub przez telefon. Zawsze poza kolejnością przyjmowane 
są kobiety w ciąży. 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących pomocy prawnej 
wraz z dniami i godzinami prac punktów znajdą Państwo na stronie po-
wiatu łaskiego www.lask.com.pl

Korzystając z wyjątkowo  sprzyjających 
warunków pogodowych w styczniu  
i lutym br., Powiatowy Zarząd Dróg  
rozpoczął wycinkę pielęgnacyjną 
koron drzew w powiecie łaskim. 
Przed rozpoczęciem prac pracownicy 
dokonują oceny kondycji drzewa  
w celu doboru odpowiednich zabiegów 
pielęgnacyjnych. Ze względu na różne 
gatunki drzew, ich wiek i porę roku 
nie wszystkie można poddać zabiegom 
pielęgnacyjnym.

Usuwane są również gałęzie przy dro-
gach powiatowych, które zagrażały bezpie-
czeństwu uczestników ruchu.

wyciNka PielęgNacyJNa dRzew

Turniej organizowany przez klub sportowy 
MULKS Łask, pn. „Wszystkie dzieci nasze są” 
to już 4. edycja zawodów, którą wspiera swo-
im patronatem starosta łaski. Turniej rozegra-
ny został w Hali Powiatowej w Łasku, a udział 
w nim wzięło 8 drużyn z: Szadku, Sędziejo-
wic, Burzenina, Zduńskiej Woli, Pabianic oraz 
Łasku. Po bardzo emocjonujących meczach, 
najlepsza okazała się drużyna gospodarzy 
MULKS ŁASK II, która w całym turnieju wy-
grała wszystkie swoje spotkania. Zostały wrę-
czone również nagrody indywidualne, w któ-
rych zostali nagrodzeni:

Najlepszy zawodnik turnieju:
Dawid Łazutka  – KORAB ŁASK
Karol Owczarek  – MULKS ŁASK II

Najlepszy strzelec turnieju:
Weronika Wójcik  – PTC PABIANICE
Antonii Kasprzak  – MULKS ŁASK II

Najlepszy bramkarz turnieju:
Natan Grabarczyk  – KORAB ŁASK
Aleksander Ufniarz  – MULKS ŁASK II

wSzySTkie dzieci NaSze Są



zaRząd POwiaTU łaSkiegO 
OgłaSza PRzeTaRg
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Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10.00. 
w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT obo-
wiązujący w dniu sprzedaży.

Powyższe działki wchodzą w skład większej nieruchomości, której 
stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00035470/7. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajdu-
ją się w/w działki, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Sędziejowice  
nr VIII/79/03 z dnia 12 września 2003 roku. Według w/w planu nierucho-
mości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej. 
Każda z działek ma regularny kształt zbliżony do kwadratu. Dojazd do 
nieruchomości jest dobry. Droga jest uzbrojona w prąd i wodę. Przed-
miotowe działki są niezabudowane, ich teren jest w uprawie rolniczej. 

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki należy 
wpłacić w takim terminie, aby komisja przetargowa mogła w dniu  

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w obrębie Kolonia 
Sędziejowice gmina Sędziejowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 
24/9, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22, 24/23, 24/24, 24/25, 24/26:

- działka nr 24/2   o pow. 0,1372 ha - cena wywoławcza   -   38 420,00 zł, wadium - 3 800,00 zł
- działka nr 24/3   o pow. 0,1024 ha - cena wywoławcza   -   28 680,00 zł, wadium - 2 800,00 zł
- działka nr 24/4   o pow. 0,1024 ha - cena wywoławcza   -   28 680,00 zł, wadium - 2 800,00 zł
- działka nr 24/5   o pow. 0,1024 ha - cena wywoławcza   -   28 680,00 zł, wadium - 2 800,00 zł
- działka nr 24/9   o pow. 0,1354 ha - cena wywoławcza   -   37 920,00 zł, wadium - 3 700,00 zł
- działka nr 24/11  o pow. 0,1034 ha - cena wywoławcza   -   28 960,00 zł, wadium - 2 800,00 zł
- działka nr 24/12  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/13  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/14  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/19  o pow. 0,1026 ha - cena wywoławcza   -   28 730,00 zł, wadium - 2 800,00 zł
- działka nr 24/20  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/21  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/22  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/23  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/24  o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza   -   26 880,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- działka nr 24/25  o pow. 0,1061 ha - cena wywoławcza   -   29 710,00 zł, wadium - 2 900,00 zł
- działka nr 24/26  o pow. 0,1145 ha - cena wywoławcza   -   32 060,00 zł, wadium - 3 200,00 zł.

16 marca 2020 roku stwierdzić, że dokonano wpłaty. Przed przystąpie-
niem do w/w przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsa-
mości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypis z rejestru 
lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnic-
twa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu 
pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulo-
wana nie później niż 3 dni przed zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy 
notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej po-
nosi nabywca.

Wadia należy wpłacać na konto: Powiat Łaski nr 47 9263 0000 0516 
2547 2005 0001. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Narutowicza 17 (II piętro pokój 
nr 2,7), tel. 43 676-30-64 i 43 676-30-65.

Kolejna odsłona akcji „Od czwartego roku bez czytania ani kroku”, w której udział wzięli: starosta  łaski Piotr Wołosz oraz wicestarosta łaski Teresa 
Wesołowska. Odwiedzili oni dzieci w przedszkolu w Dobrej oraz Marzeninie. Oprócz czytania najbardziej ulubionych przez dzieci bajek, wręczyli 
również najmłodszym książeczki z najpopularniejszymi baśniami. 

Od czwaRTegO ROkU bez czyTaNia aNi kROkU



FeRie Na medal!
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Zimowiska sfinansowane zostały głównie ze środków Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w części ze środ-
ków budżetowych gminy Buczek i opłat rodziców. Organizatorem wy-
jazdu był Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników  
w Warszawie. Związek zagwarantował autokarowy przewóz uczestni-
ków zimowisk i autokary na wycieczki, a ponadto b. dobre warunki loka-
lowe (pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), opiekę wycho-
wawczą, medyczną, ubezpieczenie, sale gier i zabaw ze stołem teniso-
wym, bilardem i „piłkarzykami”, salę dyskotekową, a przede wszystkim 
wyśmienite jedzenie.

Podczas pobytu uczestnicy zimowisk z gminy Buczek, Radomska, 
Szadku, Drużbic realizowali także ciekawy program wychowawczy 
uwzględniający aktywny wypoczynek. Przewidziano też kilka wycie-
czek krajoznawczych. Po raz pierwszy wiele osób jeździło też na nar-
tach na stoku w Białym Dunajcu. Największą popularnością cieszył się 
wyjazd do aquaparku, kręgielni, na lodowisko w Zakopanem, a także 
zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, zjazdy na pontonach pod Wielką 
Krokwią i tzw. „góralski ślizg” na sztucznym torze. 

Stałym punktem spacerów są Krupówki, gdzie wszyscy zamienili 
swoje kieszonkowe na pamiątki dla siebie i najbliższych. Nie mogło też 
zabraknąć wycieczek z przewodnikiem, choćby do Doliny Kościeliskiej, 
do zabytkowego kościółka i na cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Po-
byt w górach był przed konkursem skoków w Zakopanem, ale młodzież 
chętnie zwiedziła obiekty sportowe COS z kompleksem skoczni narciar-
skich. Wszyscy z ciekawością oglądali treningi skoczków narciarskich  
i Puchar Polski w łyżwiarstwie szybkim na lodzie. Ciekawym doświad-
czeniem w obcowaniu z przyrodą tatrzańską był też pokaz multimedial-
ny w technice 3D najciekawszych szlaków tatrzańskich i alpejskich,  
a także fauny i flory tatrzańskiej. Niezapomniane wrażenia dawały choć-
by zjazdy na „jabłuszkach”, a także wiele gier i zabaw integracyjnych: 
„Konkurs mam talent”, „Śluby kolonijne” z uczestnikami innych zimo-
wisk, taneczne zabawy z układami choreograficznymi, filmy, wieczorne 
dyskoteki itp. 

Nie było większych problemów zdrowotnych, oprócz katarów i spo-
radycznego bólu gardła nie zanotowano innych niedyspozycji zdrowot-
nych. Z dziećmi, które ze względów zdrowotnych nie mogły skorzystać 
z niektórych atrakcji, realizowano zajęcia w ośrodku. Wiele dzieci po raz 
pierwszy było w górach.

W pamięci wszystkich pozostaną cudne krajobrazy zimowych Tatr. 
Na uczestników zimowisk po powrocie oczekiwali stęsknieni rodzice, 
którzy bardzo cieszyli się z powrotu dzieci i z tego, że wszyscy wrócili 

Zmiany klimatu spowodowały, że w grudniu tylko przez 2 dni mieliśmy śnieg, a  podczas ferii biały 
puch można było zobaczyć tylko na zdjęciach, w telewizji, w internecie lub wybierając się w góry. Z tej 
ostatniej propozycji doświadczenia prawdziwej zimy ze śniegiem skorzystało kilkanaście osób z gminy 
Buczek, wyjeżdżając na 10 dni w czasie ferii  do Białego Dunajca. Ośrodek „Bernadeta”, w którym 
zamieszkały dzieci, cechuje wysoki standard w zakresie warunków mieszkaniowych. 

zdrowi. Należy dodać, że od kilku lat głównym inicjatorem wyjazdów 
dzieci z rodzin rolniczych z naszej gminy, zarówno w okresie zimowym, 
jak i letnim, jest wójt gminy Bronisław Węglewski. 

Duże podziękowania należą się też prezesowi Krajowemu 
Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników To-
maszowi Łukomskiemu za wzorowe przygotowanie organizacyjne 
zimowisk. 

Andrzej Zieliński

Na uroczystości był również obecny wójt gminy Buczek Bronisław 
Węglewski, który złożył wszystkim seniorom najserdeczniejsze 
życzenia oraz podzielił się refleksjami nt. bycia dziadkiem. 
To było naprawdę wyjątkowe spotkanie, pełne uśmiechu, 
radości i miłości. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć oraz  
dziadków świadczyły o tym, że takie chwile  spędzone z wnukami 
są bezcenne.

dzień babci i dziadka

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z cie-
płem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z naszego przed-
szkola specjalnie z tej okazji przygotowały „Koncert noworoczny dla 
babci i dziadka”. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze, piosenki oraz 
tańce, które przedstawiły bliskim w wyjątkowej atmosferze, a następnie 
zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek w postaci babeczki 
i wręczyły prezenty. 
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Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędzie 
się na wolne miejsca do oddziałów zlokalizowanych w Gminnym 
Przedszkolu oraz na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Buczku.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla któ-
rych wniosek zostanie wypełniony, podpisany przez rodziców i złożo-
ny w placówce w terminie od 2 marca br. (godz. 8.00) do 16 marca  
2020 r. (godz. 15.00).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wymaga-
nych dokumentów w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Buczku,  
ul. Szkolna 3, tel. 43 677-38-90.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty można będzie pobrać  
ze strony www.buczek.pl oraz w sekretariacie przedszkola.

2 maRca bR. ROzPOczyNa Się RekRUTacJa 
dO gmiNNegO PRzedSzkOla w bUczkU

Uwaga rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do składania wniosków  
o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Buczku, gdzie dzieci bawią się i uczą w przyjaznej, rodzinnej 
atmosferze, a wykwalifikowana kadra czuwa nad rozwojem maluchów.

Bal uświetnili swoją obecnością: dyrekcja Szkoły Podstawowej Re-
nata Nowicka i Anna Truskowska, wójt gminy Buczek Bronisław Wę-
glewski, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Krakowska, nauczy-
ciele i rodzice. Zaproszeni goście skierowali w kierunku uczniów wiele 
ciepłych słów, życząc wspaniałej zabawy. Wszyscy podziwiali pięknie 
udekorowaną salę. 

Ósmoklasiści powitali gości przepięknie zatańczonym polonezem, 
którego choreografię przygotowała Ewa Ignaczak. Uczniowie wyglądali 

BAL ÓSMOKLASISTÓW
1 1  s t y c z n i a  b r.  u c z n i o w i e  k l a s y  ó s m e j  b a w i l i  s i ę  n a  „ B a l u  Ó s m o k l a s i s t ó w ” 
z o r g a n i z o w a n y m  p r z e z  i c h  r o d z i c ó w  o r a z  w y c h o w a w c ę  A n n ę  Z a ł ę c k ą .

bardzo dostojnie,  w końcu to ich pierwszy tak poważny bal w życiu. 
Chłopcy w garniturach, dziewczęta w długich spódnicach i białych bluz-
kach prezentowali się uroczyście i dojrzale. Wszyscy bawili się wspania-
le, tańce i zabawy zakończyły się dopiero po północy.

(AZ)

Wójt gminy Buczek na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji ce-
lowej z budżetu gminy Buczek na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków” ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia  

NabÓR wNiOSkÓw Na PRzydOmOwe OczySzczalNie ŚciekÓw
15 marca 2020 r.  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia br.

Wzór wniosku do pobrania na www.buczek.pl



lOkOmOTywą PO wiedzę 
dO… dOmU kUlTURy
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Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowa-
nych przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Instytut Architektu-
ry Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Wszystkie działania merytoryczne 
projektu ukierunkowane będą na stworzenie Pokazu Mody Ekologicznej 
„ECO FASHION”. Uczestnikom dostarczona będzie wiedza i umiejęt-
ności uwzględniające ekologiczny charakter pracy artystycznej. Dzieci 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku został zakwalifikowany do udziału w projekcie ekologiczno-
artystycznym pt. „Lokomotywą Po Wiedzę-ECO FASHION” dla dzieci z województwa łódzkiego zorganizowanym 
przez Łódzki Dom Kultury.  30 stycznia br. podpisano umowę dotyczącą udziału w projekcie. Gmina Buczek  
znalazła się wśród 32 gmin i powiatów, które zostały zakwalifikowane do udziału w tym projekcie, z udziałem 
środków zewnętrznych - dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi oraz Łódzkiego Domu Kultury, instytucji samorządu województwa łódzkiego.

będą uczestniczyły w 4 typach warsztatów, w których wykorzystane zo-
staną materiały z recyklingu do wykonania ekologicznego stroju do Po-
kazu Mody Ekologicznej „ECO FASHION”.  Projekt realizowany będzie 
od marca do czerwca br.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z gminy Buczek do udziału 
w projekcie. Więcej informacji w GOKiS w Buczku, tel. 43 677-40-96.

Wipe out Piłka - wielki dmuchany tor prze-
szkód to nie lada wyzwanie dla śmiałków, któ-
rzy mieli odwagę zmierzyć się z 4 wielkimi ku-
lami. Był też tor przeszkód Wipe out Transfor-
mers - doskonale sprawdził się jako urządzenie 
do konkurencji i rywalizacji, na którym moż-
na było przeprowadzić różne konkursy. Sam 
tor składał się z dmuchanych przeszkód jak 
oponki, zbijaki, drabinki sprawnościowe. Eks-
cytująca zabawa zarówno dla najmłodszych, 
jak i tych nieco starszych dzieci to zjeżdżalnia 
połykacz kameleon - dzieci zostały połykane 
przez ogromną jaszczurkę, po czym zjeżdżały 
na dmuchanej zjeżdżalni. 

Wśród urządzeń znalazł się również plac 
zabaw „ocean” -  dmuchany tor przeszkód dla 
najmłodszych z figurkami morskich zwierząt. 
W ciągu dwóch dni wszystkie atrakcje oblega-
ne były przez dzieci do późnego popołudnia. 
Maluchy wraz z opiekunami chętnie korzystały 
z  atrakcji. 

Urządzenia rekreacyjne zostały udostęp-
nione dla wszystkich bezpłatnie.

UdaNa zabawa Na dmUchańcach 
Pierwszy weekend lutego upłynął w Buczku pod znakiem świetnej zabawy. W Hali Sportowej czekały na dzieci dmuchańce, 
zjeżdżalnie, zamki do skakania, tory przeszkód oraz plac zabaw. Znalazły się tu jedyne w swoim rodzaju urządzenia.

Bronisław Węglewski 
Wójt Gminy Buczek

Z okazji Dnia Kobiet 
pragnę złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia
oraz realizacji najskrytszych marzeń.

Życzę, aby każdy dzień wypełniony był radością, 
a praca przynosiła satysfakcję.

Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście,
szacunek, życzliwość i zrozumienie.
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Wykonawcą drogi Wrzeszczewice - Kiki 
była firma DROMAK Sp. z o.o. z Poręb, a war-
tość prac to 1.249.574,02 zł. Inwestycja otrzyma-
ła dofinansowanie w kwocie 98.480 zł ze środ-
ków budżetu woj. łódzkiego, pochodzących z ty-
tułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Kompleksowy remont świetlicy we Wrzesz-
czewicach kosztował 545.483,68 zł. Prace wy-

wRzeSzczewice z NOwą 
dROgą  i  Św ieTl icą
Wrzeszczewice mają powód do dumy. W ostatni dzień stycznia dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanej 
drogi Wrzeszczewice - Kiki oraz miejscowej świetlicy. Na uroczystości były obecne m.in. władze gminy Łask oraz 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Andrzej Górczyński - członek zarządu i Małgorzata 
Sibińska - zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ZAGINIĘCIE 
OSOBY?

Zaginięcie osoby może zgłosić osoba 
uprawniona. Za osobę uprawnioną Policja 
uznaje m.in.: członka rodziny, opiekuna praw-
nego lub przedstawiciela ustawowego osoby 
zaginionej,

zagiNęli w 2019 ROkU
A k t u a l n i e  ł ó d z k a  P o l i c j a  p o s z u k u j e  1 3 8  o s ó b  z a g i n i o n y c h  ( 3 7  k o b i e t  i  1 0 1  m ę ż c z y z n ) .  
W 2 0 1 9  ro k u  o d n a l e z i o n o  1 0 5 6  t a k i c h  o s ó b ,  k t ó re  z a g i n ę ł y  w  r ó ż n y m  c z a s i e . 

CO ZROBIĆ, GDY ZAGINĘŁA OSOBA?
Jak najszybciej powiadomić Policję o fak-

cie zaginięcia. Błędne jest przekonanie, że od 
zaginięcia osoby do zgłoszenia tego faktu musi 
upłynąć jakiś czas, np. 24 h.

JAK ZGŁOSIĆ ZAGINIĘCIE OSOBY?
Fakt zaginięcia osoby należy zgłosić oso-

biście, co można zrobić niezależnie od fak-
tycznego miejsca zdarzenia, w najbliższej dla 
osoby zgłaszającej jednostce Policji. Na miej-
scu zostanie przyjęte pisemne zawiadomienie 
o zaginięciu osoby zawierające informacje nie-
zbędne Policji do prowadzenia poszukiwań. 
W sytuacjach nagłych, w szczególności gdy za-
grożone jest życie, zdrowie lub wolność osoby 
zaginionej, należy niezwłocznie skontaktować 
się z numerem alarmowym Policji przekazując 
informację o tym zdarzeniu, a dopiero później 
osobiście złożyć zawiadomienie o zaginięciu 
osoby.
JAKIE INFORMACJE O ZAGINIONYM 
PRZYGOTOWAĆ PRZED UDANIEM SIĘ 

DO JEDNOSTKI POLICJI?
Zgłoszenie zawiadomienia o zaginięciu 

osoby wymaga przygotowania różnorodnych 
informacji, które ułatwią Policji skuteczniej-
sze podjęcie działań poszukiwawczych. Do 
informacji tych zaliczyć należy: pełne dane 
personalne, rysopis, ubiór z uwzględnieniem 
znaków lub cech szczególnych poszczegól-

nych elementów, opis przedmiotów posia-
danych przez osobę, w tym numer telefonu, 
dane kontaktowe do osób i instytucji, do któ-
rych osoba zaginiona mogła się udać, infor-
macje o stanie zdrowia, miejsca prawdopo-
dobną przyczynę zaginięcia, w kontekście 
sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, 
wypowiedzi, pozostawionych listów i oko-
liczności zdarzenia, rodzaj i zakres czynno-
ści poszukiwawczych podjętych dotychczas 
przez zgłaszającego, rodzinę, znajomych lub 
inne podmioty, nazwy kont internetowych 
portali społecznościowych, do których osoba 
zaginiona należała oraz przede wszystkim jej 
najnowszego zdjęcia.

ZAGINĘŁA DANUTA KAŹMIERCZAK
Policjanci z Łasku w dalszym ciągu poszu-

kują zaginionej 73-letniej mieszkanki miejsco-
wości Dobra (gmina Sędziejowice), która wy-
szła do lasu z domu w czwartek, 3 października 
2019 roku, i do tej pory nie nawiązała kontak-
tu z rodziną. Kobieta ma problemy z pamię-
cią. WAŻNE!!! Kobieta może reagować na 
imię Janka, Jasia lub Jancia. Wszystkie osoby, 
które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat 
miejsca pobytu Danuty Kaźmierczak proszo-
ne są o kontakt z Komendą Powiatową Policji 
w Łasku pod numerem telefonu 43 675 69 11  
lub pod nr 112.

konała firma KRIS – BUD Krzysztof Jóźwik 
z Dębołęki. Projekt „Przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” był 
współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 - poddziałanie „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego programem w zakresie „Budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej”. Gmina Łask otrzymała dofinanso-
wanie wysokości 64.130 zł.

MJ

Danuta Kaźmierczak
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NAJWIĘCEJ POŻARÓW 
W ROLNICTWIE

Jeśli idzie o miejscowe zagrożenia w 2019 
roku było ich 578, ponadto odnotowano 36 fał-
szywych alarmów. Te ostatnie wbrew pozorom 
nie wynikają z głupoty czy złośliwości ludzi, 
jak się bowiem okazuje - aż 21 było w do-
brej wierze, czyli zgłaszający byli przekonani,  
że doszło do pożaru czy innej tragedii, choć 
po sprawdzeniu okazywało się inaczej. Tylko  
1 przypadek wynikał ze złośliwości zgłaszają-
cego alarm. Trzeba też wspomnieć, iż niejed-
nokrotnie alarmy zgłaszają systemy sygnali-
zujące ogień, To w sumie dobrze, że zarówno 
mieszkańcy, jak i automatyczne urządzenia są 
uczulone na pożary. A że czasami dochodzi do 
pomyłek – to i tak lepiej, niż gdybyśmy mieli 
do czynienia z ludzką obojętnością i brakiem 
automatycznych sygnalizatorów.

W ubiegłym roku strażacy odnotowali tyl-
ko 1 bardzo duży pożar. Świadczy to o dobrze 
prowadzonej profilaktyce i zabezpieczeniu po-
żarowym w powiecie. Straty spowodowane 
pożarami oszacowano na kwotę 5936 tys. zł, 
w tym podczas pożarów – 4611 tys. zł. Nato-
miast wartość uratowanego mienia wyceniono 
na 17491 tys. zł, czyli prawie trzykrotnie wię-
cej niż wartość strat. Najwięcej pożarów było 
w rolnictwie, naszych domach i lasach. Zatem 
widać jak na dłoni, że na tym polu mamy jesz-
cze sporo do zrobienia, by ograniczyć liczbę 
pożarów.

A miejscowe zagrożenia? Zalicza się do 
nich także te związane z usuwaniem skutków 
silnych wiatrów, dużych opadów deszczu czy 
też z usuwaniem skutków wypadków na dro-
gach. W 2019 roku było ich 578, ale w 2017, 
gdy przez nasz region przeszły wichury i po-
czyniły w lasach olbrzymie szkody, odnotowa-
no ich aż 1063. W 2011 roku tego typu zagro-
żeń było tylko 361 i wygląda na to, że raczej 
nie dojdzie do takiej niskiej powtórki. Czy zbu-
dowanie drogi ekspresowej S-8 wpłynęło na 
wzrost wypadków i powiększenie się tej staty-
styki? - Wprost przeciwnie – mówi P. Rudecki. 

bezPieczNieJ dzięki STRażakOm
Jaki był miniony rok dla strażaków powiatu łaskiego? Odnotowano łącznie 821 zdarzeń, czyli o 34 więcej niż 
w 2018 roku, ale w 2017, wyjątkowo suchym, było ich 1219. W ubiegłym roku odnotowano 207 pożarów, czyli 
aż o 36 więcej niż rok wcześniej. Zdaniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku  
st. bryg. Piotra Rudeckiego, o liczbie tego typu zdarzeń decyduje głównie pogoda.

– Oczywiście zdarzają się na naszym odcinku 
tej arterii wypadki, ale dobra nowoczesna trasa 
sprzyja raczej poprawie bezpieczeństwa.

DOBRA WSPÓŁPRACA Z OSP
Strażacy z PSP wspierają niejednokrotnie 

ratowników medycznych, bo docierają do wy-
padków jako pierwsi. Na szczęście strażacy są 
przeszkoleni w tym zakresie i potrafią udzielić 
pierwszej pomocy medycznej, co niejednokrot-
nie jest równoznaczne z uratowaniem życia. 
Zresztą bezustannie szkoleni strażacy potrafią 
reagować w różnych sytuacjach, gdy niezbęd-
na jest podstawowa wiedza, np. chemiczna czy 
ekologiczna.

To był jeden z większych pożarów 
w ostatnich latach. 28 kwietnia 2019 
roku płonął budynek zakładu garbarskie-
go w Gorczynie. Gdy przybyli strażacy 
z łaskiej JRG, ogień objął już cały parter 
budynku i przedostawał się na dach. Na 
szczęście nie było ofiar w ludziach. Straża-
cy mogli więc skoncentrować się na walce 
z ogniem, a przede wszystkim na obronie 
części zagrożonego budynku.

Akcja gaśnicza trwała ponad 20 go-
dzin, brało w niej udział 21 zastępów PSP 
i 17 zastępów OSP (łącznie ponad 100 stra-
żaków). Przypuszczalną przyczyna pożaru 
były wadliwe przewody instalacji elektrycz-
nej w miejscowej kotłowni. Straty oszaco-
wano na ok. 3,4 mln zł, a wartość uratowa-
nego mienia na ok. 5 mln zł.

To szkolenie, choć w mniejszym zakre-
sie, dotyczy także OSP. 43 jednostki, w tym, 
15 w KSRG, to olbrzymie zaplecze ratowni-
cze. W ubiegłym roku komendant P. Rudecki 
wizytował wszystkie jednostki OSP w po-
wiecie. – Co wynika z tych wizyt? Widocz-
ny jest różny poziom wyposażenia, a dotyczy  
to nie tylko zaplecza lokalowego, ale i sprzę-
towego, umundurowania strażaków. Musimy  

A CO JUTRO?
Podczas niedawnej dorocznej narady  

w KP PSP w Łasku, w której uczestniczył 
m.in. starosta łaski Piotr Wołosz i zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. 
Grzegorz Janowski, a także przedstawiciele 
poszczególnych samorządów powiatu, oprócz 
podsumowania minionego roku mówiono rów-
nież o przyszłości. W 2019 roku przybyła stra-
żakom m.in. przyczepa transportowa, 2 nowe 
anteny radiowe usprawniające łączność, a tak-
że sporo węży i ubrań specjalnych, ale potrze-
by w tym zakresie są wciąż duże. Potrzebny 
jest też średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
i lekki pojazd ratownictwa technicznego.

Komendant P. Rudecki nie zapomina też 
o profilaktyce, bezustannym szkoleniu straża-
ków i popularyzacji problematyki strażackiej, 
m.in. wśród dzieci i młodzieży. Służą temu 
np. dni otwartych strażnic czy ewakuacje ćwi-
czebne (20 w 2019 roku), ale i konkursy pla-
styczne. W ubiegłym roku w turnieju wiedzy 
pożarniczej III miejsce w ogólnopolskim finale 
(w swojej grupie) zajął Jakub Kujawiński z Ze-
społu Szkół w Kwiatkowicach, co z pewnością 
uznać trzeba za sukces młodego mieszkańca 
powiatu.

Ważne są też strażackie kontrole, przepro-
wadzane szczególnie w starych domach miesz-
kalnych, m.in. Kolumny, gdzie niejednokrotnie 
dochodzi do pożarów. Choć wydawać by się 
mogło, że mieszkańcy powiatu sporo wiedzą 
o pożarach, i zdają sobie sprawę z zagrożeń, 
wciąż trzeba o nich mówić, szczególnie o tych 
związanych np. z wiosennym wypalaniem traw 
czy czadem. „Czujka na straży twojego bezpie-
czeństwa” to jesienna akcja, w której uczestni-
czyło ponad 2,2 tys. osób (48 spotkań).

St. bryg. Piotr Rudecki, 
komendant powiatowy PSP w Łasku

Pożar zakładu garbarskiego w Gorczynie

to poprawiać, szcze-
gólnie jeśli idzie 
o jednostki spoza 
KSRG. Na uwa-
gę zasługują coraz 
większe dotacje fi-
nansowe dla OSP 
i coraz lepsza współ-
praca straży zawodo-
wej z druhami z OSP, 
szczególnie w zakre-
sie wyszkolenia, po-
prawia się też baza 
lokalowa, przybywa 
również nowocze-
snego sprzętu.
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SekReTy ROdU SUlimieRSkich

Ród Macieja wywodzi się od żyjącego w XV w. 
Krzysztofa Szafrańca, którego syn Piotr oże-
niony z niejaką Rydzewską z Sulmierzyc przy-
brał nazwisko od tej wsi. Jego drzewo genealo-
giczne obejmuje jedenaście pokoleń, a zamyka  
je wnuk Macieja Włodzimierz.

Maciej, syn Ludwika Sulimierskiego i jego 
żony Marianny Kempisty był dalszym krew-
nym Filipa, polskiego matematyka i geografa, 
pierwszego wydawcy „Słownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego”. Był też znanym i szano-
wanym ziemianinem powiatu łaskiego. W roku 
1861 został członkiem Towarzystwa Rolniczego,  
a 15 sierpnia 1863 roku oddział gen. Edmunda 
Taczanowskiego stoczył w jego dobrach zwycię-
ską potyczkę z rosyjskimi kozakami i piechurami. 
W tamtym czasie inny krewny Macieja, Kwiryn 
Sulimierski, zasłużył się w słynnej bitwie sędziejo-
wickiej, gdy wiązką słomy podpalił stodołę, w któ-
rej schronili się Moskale i tym czynem przechylił 
szalę zwycięstwa na stronę powstańców. 

Ożeniony z Walerią z Wilczków miał z nią 
Maciej syna Karola, który odziedziczył po ojcu 
Zielęcice, doprowadził rodzinny majątek do roz-
kwitu i zbudował prawdopodobnie w drugiej po-
łowie XIX wieku dwór oraz młyn nad Grabią. 
Był także współzałożycielem resursy miejskiej 
w Łasku. Ale do historii powiatu łaskiego prze-
szedł jako wieloletni organizator zimowych po-
lowań na zające i kuropatwy. I tak piotrkowski 
„Tydzień” w nr 2 z 1896 roku donosił: „W powie-
cie łaskim w Woli Marzeńskiej i w Zielęcicach  
u p. Karola Sulimierskiego, 4-go b. m. odbyło się 
wielkie doroczne polowanie. W 16 strzelb zabito 
158 zajęcy, 7 kuropatw i jednego jastrzębia nie-
zwykłej wielkości”. A na podobnej imprezie rok 
później padło aż 210 zajęcy i 19 kuropatw.

Jednym z synów Karola i jego żony Józefy 
Kożuchowskiej herbu Doliwa był Włodzimierz 
Sulimierski, urodzony 6 stycznia 1883 roku, 
ostatni pan na Zielęcicach. Po ukończeniu kali-
skiego gimnazjum, choć z dwójką z języka ro-
syjskiego, podjął studia w Cesarsko-Królewskiej 
Akademii Rolniczej w Tetschen-Liebwerd, dziś 
Dečin w Czechach. Jemu w 1905 roku Karol 
przekazał majątek, gdy ten ożenił się z Kazimie-
rą, córką Gustawa Siemieńskiego i swojej dalszej 
krewnej Marii z Sulimierskich. Tam w 1909 roku 
przyszła na świat ich jedyna córka Zofia.

W tym samym roku w pobliskim Łasku uro-
dził się przyszły poeta Światopełk, syn Francisz-
ka Karpińskiego i Henryki z Dienheim-Szcza-
wińskiej Brochockiej. Jego ojciec był od roku 
1908 architektem powiatowym, a matka szczyci-
ła się być wnuczką przyjaciółki wileńskich filo-
matów, Zofii Malewskiej. Nikt wtedy nawet nie 
przypuszczał, że niezbadane koleje ludzkich lo-
sów splączą wkrótce drogi Włodzimierza i Hen-
ryki i na zawsze odmienią ich życie. 

Pośrednio mógł się do tego przyczynić wy-
buch wielkiej wojny. Wtedy okolice Łasku zna-

Zielęcice, malownicza wieś nad Grabią koło Łasku, wzmiankowane były już w XVI wieku. Dawniej zwano  
je Zieleńcicami lub Zieleńczycami. Od końca XVIII stulecia były w posiadaniu Kazimierza Wężyka, a potem 
Franciszka Odrowąża Karśnickiego, od którego w 1829 roku włości te za sumę 89 tysięcy złotych nabył Maciej 
Sulimierski herbu Starykoń. Obejmowały one wtedy wsie Zielęcice, Sięganów i Niecenię.

lazły się pod niemiecką okupacją, a w 1916 roku 
zaczęła na tym terenie prężnie działać Polska Or-
ganizacja Wojskowa, czynnie wspierana przez 
okolicznych ziemian, zwłaszcza Włodzimierza 
Sulimierskiego. Zielęcicki dziedzic organizował 
w maju 1916 roku ćwiczenia polowe obwodu ła-
skiej POW w Nieceni, a w połowie lipca udzielił 
w swoim majątku tygodniowej gościny szkole in-
struktorskiej tej organizacji.

Z tamtych lat datuje się jego przyjaźń z wła-
ścicielem Ostrowa Januszem Szweycerem, który 
wspomina Sulimierskiego w swoich pamiętni-
kach jako wspaniałego jeźdźca, gdy ten podczas 
wyścigów organizowanych na Powiatowej Wy-
stawie Rolniczej zajął piąte miejsce.

Rok 1916 nie okazał się dla rodu Sulimier-
skich jednak zbyt łaskawy. 23 listopada zmarła 
nagle żona Włodzimierza i młody dziedzic został 
sam z siedmioletnią córką. A gdy powstała wolna 
Polska i armia bolszewicka zagroziła stolicy, Wło-
dzimierz podążył razem z ostrowskim dziedzicem 
na front i brał udział w bitwie warszawskiej. Do-
piero jesienią wrócił z wojny, na szczęście cały 
i zdrowy, a dwa lata później przywiózł do Zielęcic 
wspomnianą wcześniej Henrykę Karpińską, która 
na stałe zamieszkała w jego majątku.

Pełnej odpowiedzi na pytanie, jak do tego do-
szło, niestety nie znamy. To jedna z wielu tajem-
nic zielęcickiego dworu. Wiadomo od biografów 
Światopełka, że rodzina Karpińskich tuż przed 
wybuchem wielkiej wojny przeniosła się do Ło-
dzi, a potem w 1915 roku razem z innymi rosyj-
skimi urzędnikami została ewakuowana w głąb 
Rosji. Być może to przyczyniło się do rozluźnie-
nia ich małżeństwa.

Wydaje się, że Włodzimierz Sulimierski po-
znał Karpińskich w Łasku jeszcze przed rokiem 
1914 i choć wojna przerwała ich kontakty, to po 
roku 1918 musieli się jednak gdzieś spotkać. Ini-
cjatywa nawiązania zażyłej znajomości zapew-
ne wyszła od Włodzimierza, bo Wanda Drecka, 
siostra Światopełka, pisała w swoich listach,  
że w 1922 roku Sulimierski rozwiódł jej matkę 
z ojcem i zabrał ją do Zielęcic.

Słowo „rozwiódł” wcale nie oznacza, jak pi-
szą biografowie Światka, że od razu się z nią oże-
nił. Być może Henryka była wtedy przy nadziei, 
bo rok później, 14 maja 1923 roku, przyszedł  
na świat ich syn Lech Maciej Sulimierski. Na 
jego akcie urodzenia widnieje nazwisko matki – 
Henryka Brochocka – więc żoną Włodzimierza 
jeszcze wtedy nie była. Nastąpiło to dopiero parę 
lat później, prawdopodobnie po śmierci Francisz-
ka Karpińskiego, ale dokładnej daty zawarcia 
tego związku nie znamy.

W majątku Sulimierskich Henryka zajmo-
wała się gospodarstwem; głównie ogrodem i par-
kiem. Sprowadziła ze stolicy Franciszka Szanio-
ra, jednego z najbardziej znanych warszawskich 
ogrodników, który założył m.in. park Skaryszew-
ski i Ujazdowski, a poza Warszawą park dla Hen-

ryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Szanior urzą-
dził w Zielęcicach na jej zlecenie park w stylu 
angielskim, nieco podobny do skaryszewskiego. 
Wkrótce przyjeżdżali go podziwiać wszyscy zie-
mianie z okolicy, a cały majątek Sulimierskich 
o powierzchni 564 ha był wtedy jednym z najład-
niejszych w powiecie łaskim.

Przyjazd Henryki do Zielęcic rozwiązał także 
problem kobiecej opieki nad kilkunastoletnią już 
wtedy panną Zofią. Jej syn, Krzysztof Filipkow-
ski, wspominał po latach opowieści swojej matki, 
która darzyła macochę szacunkiem, a ta otaczała 
przybraną córkę matczyną opieką i miłością.

Były mąż Henryki, Franciszek Karpiń-
ski, zmarł 20 października 1932 roku w Łodzi, 
a wtedy trójka ich dorosłych dzieci przeniosła się  
do Warszawy. Zbigniew, podobnie jak ojciec, zo-
stał architektem, a Światek zaczął pisać wiersze 
i satyry. Z tamtego czasu datuje się jego przyjaźń 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem i ich wspólne wy-
pady do Zielęcic. Był to przez długie lata też jeden 
z zielęcickich sekretów, o którym Iwaszkiewicz 
wypowiedział się publicznie dopiero w 1961 roku 
w przedmowie do pierwszego powojennego wy-
dania zbioru Światka „Poezje i satyry”: „Widzia-
łem go jako dwudziestoletniego młodzieńca – pi-
sał Iwaszkiewicz – w majątku jego matki w Zie-
lęcicach pod Łaskiem. Włóczył się wtedy z fuzją  
po tych samotnych piaszczystych polach, pośród 
zadziwiających jałowców, jakich pełna jest tam-
tejsza okolica. I chociaż widziałem potem Karpiń-
skiego wiele razy w sytuacjach zupełnie różnych 
– zawsze tkwi mi pod powieką ten jego wiejski ob-
raz tak bardzo związany z najgłębszym i najpięk-

Karol Sulimierski, zdjęcie z ok. 1916 roku, 
fotografia ze zbiorów  Krzysztofa Filipkow-

skiego, podobnie jak pozostałe zdjęcia
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i ich dwORU w zielęcicach
niejszym jego utworem, który mi wciąż niejedno-
krotnie odczytywał – z „Jesiennymi sielankami”. 

Potwierdzają to zachowane w stawiskim ar-
chiwum listy Karpińskiego do Iwaszkiewicza. 
Twórca „Panien z Wilka” bywał w Zielęcicach 
wielokrotnie i musiał nieraz całymi godzinami wy-
słuchiwać deklamacji wierszy swojego młodszego 
kolegi. A bywały i takie dni, że Światek brał brycz-
kę, pakował do niej Iwaszkiewicza i przyrodniego 
brata Lecha i pędził do Łasku. Tam oprowadzał 
twórcę Skamandra po kolegiacie, w której przed 
laty został ochrzczony, a potem wpadał z nim do 
herbaciarni Bigelajzena lub cukierni Frenkla na 
rogu rynku na herbatę i wyborne ciastka.

Był to czas, gdy panienka Zofia pod opie-
kuńczym okiem Henryki Sulimierskiej wyro-
sła na kobietę gotową do zamążpójścia. Panem 
jej serca został pochodzący z kresów ziemianin 
Henryk Filipkowski herbu Pobóg. Studiował on 
w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego ichtiologię i w stolicy poznał Zo-
fię Sulimierską. Młodzi zamieszkali po ślubie 
w Stobiecku Szlacheckim koło Radomska, gdzie 
Henryk został administratorem miejscowego ma-
jątku. Po kilku latach Filipkowscy przenieśli się 
do majątku Broniewskich w Garbowie, posiada-
jącego duże stawy rybne, w którym Henryk do-
stał posadę ichtiologa. 

Ale na letnią kanikułę cała rodzina wraz  
ze Światkiem, Zbyszkiem i ich siostrą Wandą 
zjeżdżała się do Zielęcic. Taką rodzinną sielan-
kę zniszczyła następna wojna, którą Zielęcice 
poczuły już 1 września 1939 roku, gdy na niebie 
pojawił się niemiecki samolot i ostrzelał ludzi 
pracujących w polu, na szczęście nikogo nie ra-
niąc. Pod koniec miesiąca Niemcy zajęli majątek. 
Zaczął nim zarządzać okupacyjny Treuhänder 
nazwiskiem Liehr. Sulimierscy przebywali tam 
jeszcze kilkanaście tygodni, potem Włodzimierz 
wysłał żonę wraz z synem do jej córki w Warsza-
wie. Wygnany w roku 1941 z Zielęcic przekro-
czył przy pomocy karsznickich kolejarzy grani-
cę z Generalnym Gubernatorstwem i przybył do 
Warszawy. Przez znajomych i krewnych wkrótce 
dostał posadę administratora majątku Okołowice 
pod Radomskiem. 

Wkrótce sprowadził tam żonę i syna, którego 
zatrudnił w gospodarstwie. Leszek odpowiadał  
za stawy rybne i wszelkie formalności admini-
stracyjne, gdyż świetnie znał niemiecki. W 1943 
roku Lech wstąpił do oddziału konnego Armii 

Krajowej stacjonującego w radomszczańskich la-
sach. Partyzanci zaopatrywali się w okołowickim 
majątku w żywność. Po takich „napadach” Suli-
mierski musiał meldować Niemcom, co „ukradli 
bandyci”. W lesie jego syn poznał Jerzego, syna 
generała Władysława Andersa, z którym w 1945 
roku uciekł przez zieloną granicę na Zachód i trafił  
do Włoch. W Gallipoli ukończył polską podchorą-
żówkę, później zamieszkał w Londynie. Tułaczy 
los rzucił go również do Afryki, gdzie budował 
szkoły dla biednych dzieci. Potem wrócił do Anglii 
i pracował jako kreślarz. W Londynie niefortunnie 
się ożenił i po dziesięciu latach rozwiódł. Kilka 
razy przyjeżdżał do Polski. Zmarł na emigracji  
26 lipca 1989 roku. Wanda Sarnecka, jego ciotecz-
na siostra, była sanitariuszka AK, sprowadziła pro-
chy Lecha do Polski i złożyła w rodzinnym gro-
bowcu na marzenińskim cmentarzu.

Zofia i Henryk Filipkowscy przebywali w ma-
jątku Garbów aż do wejścia w 1945 roku Sowie-
tów. Inwigilowani przez NKWD wyjechali stam-
tąd, najpierw do Bydgoszczy, potem do Oliwy. 

Niesamowite koleje losu przeszli Włodzi-
mierz i Henryka Sulimierscy. Koszmar okupacji 
skończył się dla nich 16 stycznia 1945 roku. Ten 
pamiętny dzień omal nie zakończył się dla ro-
dziny tragicznie. Odłamek sowieckiego pocisku 
przebił drzwi domu i wpadł do łóżka, na którym 
leżała ciężko chora Henryka Sulimierska i zatrzy-
mał się tuż przy głowie opiekującej się nią córki 
Wandy. Ponieważ władze komunistyczne przej-
mowały zajmowane po drodze majątki, Sulimier-
ski ulokował żonę z opiekunką w Radomsku, 
a sam w poszukiwaniu pracy i chleba udał się na 
tzw. ziemie zachodnie, gdyż zgodnie z dekretem 
nowego reżymu nie mógł wrócić do swojego zde-
wastowanego majątku. Wyjechał więc do Kosza-
lina i został tam jednym z dyrektorów Państwo-
wych Nieruchomości Ziemskich (PNZ). Po roku 
sprowadził do siebie żonę. W kwietniu 1948 roku 
w ramach nagonki politycznej na członków PSL 
całe kierownictwo koszalińskich PNZ zostało 
aresztowane. Dyrektorem naczelnym był wtedy 
Władysław Czarnecki. Skazano go na śmierć, po-
tem wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Suli-
mierskiego zwolniono po miesiącu ze względu na 
zły stan zdrowia jego i małżonki. Do jego uwol-
nienia mógł się przyczynić fakt, że w Okołowi-
cach ukrywał w czasie niemieckiej okupacji jakąś 
żydowską lekarkę. To jeszcze jeden niezbadany 
rodzinny sekret tego rodu. 

Po uwolnieniu Sulimierscy wyjechali  
do Słupska, gdzie Włodzimierz został kierowni-
kiem stadniny koni w tamtejszym PGR. Ciężko 
chora i sparaliżowana Henryka zmarła 29 stycz-
nia 1951 roku, w dniu swoich 67 urodzin i została 
pochowana na słupskim cmentarzu. Przez cały 
ten czas, począwszy od wyjazdu Sulimierskich 
z Zielęcic, była pod opieką zaufanej służącej 
Ludmiły, której życie warte osobnego artykułu 
przypomina bajkę o Kopciuszku połączoną z hi-
storią sierotki Marysi. Jako niemowlę znalazł ją 
porzuconą w lesie sięganowski rolnik Karol Cy-
lanowicz. Było to w sierpniu 1914 roku. Chociaż 
miał już cztery córki, to ją ochrzcił, dał nazwi-
sko i przygarnął pod swój dach. Gdy Ludmiła 

dorosła, zatrudniono ją do prac polowych w zie-
lęcickim majątku, w którym Cylanowicz pełnił 
funkcję włodarza na folwarku Sięganów, ale jej 
skromność i ogłada sprawiły, że zaczęła pracować 
jako pokojówka. Sam dziedzic darzył ją nieskry-
waną sympatią i gdy pod koniec 1939 roku mu-
siał z żoną opuścić Zielęcice, zabrał Ludmiłę ze 
sobą. Przeżyła z nimi całą okupację, poniewierkę 
na ziemiach odzyskanych i śmierć Henryki. Gdy 
Włodzimierz pod koniec lat 50-tych przeniósł się 
do Wrocławia, Ludmiła pojechała razem z nim. 
Stary i schorowany bez wahania podjął decyzję 
o swoim ślubie z Lodzią, jak ją zdrobniale nazy-
wał. Zostali małżeństwem w 1954 roku, a osiem 
lat później, gdy ostatni zielęcicki dziedzic doko-
nał żywota, Ludmiła, jego trzecia żona, z pomo-
cą Wandy Dreckiej, siostry Światka, sprowadziła 
szczątki Sulimierskiego do rodzinnego grobow-
ca, sama zaś zamieszkała w pobliskim Sięgano-
wie u swojej przyrodniej siostry Reginy Świercz, 
gdzie spędziła ostatnie lata życia. Odeszła na za-
wsze 15 listopada 1994 roku i spoczywa w ma-
rzenińskim grobowcu u boku swego męża. Jej hi-
storia jest dziś już niemal zapomniana, a pamięć 
o dobrotliwej pokojówce, co została dziedziczką, 
ocalała dzięki historycznej pasji Heleny Sokół 
z Sięganowa, dla której była przyrodnią ciotką.

A co się po jej śmierci stało z majątkiem 
w Zielęcicach? Wcześniej został rozparcelowany 
i niszczał, a dziś go już prawie nie ma, zaś zdewa-
stowany park niemal zupełnie zdziczał. Co cieka-
we, posiadłość znajduje się teraz w ręku kilku osób 
fizycznych i prawnych i nie wiadomo, jak to się 
stało, skoro w Sopocie żyje Krzysztof Filipkowski, 
wnuk Włodzimierza Sulimierskiego, jego prawny 
spadkobierca. To chyba ostatni i najmniej do dziś 
zbadany sekret zielęcickiego dworu!

Andrzej Sznajder

Tekst ten powstał przy okazji zbierania prze-
ze mnie materiałów do książki Potargane życie 
Światka. Poznałem wtedy mało znany, wręcz 
przez biografów bagatelizowany, wątek związ-
ków poety z Zielęcicami i zdałem sobie sprawę 
z doniosłości tych związków oraz ich wpływu  
na twórczość oraz dalsze losy Karpińskiego.

Książka ukazała się na rynku w 2019 roku 
nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Bi-
blioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego 
w Łasku.

Karol Sulimierski (z lewej) z synem  
Włodzimierzem przed domem w Zielęcicach, 

początek lat dwudziestych XX wieku

Zielęcice, Boże Narodzenie 1930 r., od lewej: 
NN, Zofia Sulimierska, Wanda Karpińska, 
Zbigniew Karpiński, Światopełk Karpiński
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Miłośników Kolumny jest dziś więcej i należy do nich również ło-
dzianin prof. dr hab. n. medycznych Jacek Kuśmierek. To właśnie dzięki 
jego inicjatywie i pomocy (także finansowej), a także współpracy preze-
sa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomira Tralewskiego, uka-
zała się drukiem książka poświęcona Kolumnie. Nie jest to jeszcze mo-
nografia, ale prezentuje kilka najbardziej reprezentatywnych obszarów, 
które tworzą w miarę spójny obraz Kolumny. „Niniejsza książka – pisze 
prof. J. Kuśmierek - przedstawia nie tylko fakty, dane statystyczne czy 
ciekawostki, lecz - przede wszystkim – opowiada o ludziach, którzy ob-
darowali Kolumnę swoim talentem, pasją i codzienną pracą”. 

Książka składa się z 8 rozdziałów bogato ilustrowanych. Pierwszy 
pióra Ryszarda Poradowskiego ukazuje w pigułce dzieje Kolumny do 
wybuchu II wojny światowej. Dziś trudno uwierzyć, ale na starych ma-
pach nie ma nazwy tej miejscowości, a i dawna droga z Łasku do Pa-
bianic w niczym nie przypominała współczesnej arterii komunikacyjnej. 
Istniała jedynie dogodna przeprawa przez Grabię, a później funkcjono-
wały tu m.in.: młyn, folusz, karczma i kuźnia z walcownią miedzi. Do-
piero w okresie międzywojennym zapaliło się zielone światło dla Ko-
lumny i narodziło się miasto-ogród, nawiązujące do angielskiej koncep-
cji tego typu miejscowości.

Autorem kolejnego rozdziału poświęconego dziejom Kolumny w la-
tach 1939-1973 jest Arkadiusz Cieślak, pracownik Muzeum Historii Ła-
sku. Prezentuje on trudny okres okupacji niemieckiej, a także niełatwe 
lata powojenne. Po 1945 roku nie udało się już kontynuować tego, co za-
początkował Szweycer, gdyż Kolumna zatraciła charakter miejscowości 
letniskowej, a w 1973 roku ostatecznie stała się dzielnicą Łasku.

Wioletta Ruszczyńska w kolejnym rozdziale opisuje dzieje tutejszej 
oświaty. Pierwsza szkoła powszechna powstała już w 1933 roku, a cztery 
lata później rozpoczęto budowę placówki, której nie dokończono z po-
wodu wybuchu wojny. Do tej inicjatywy wrócono dopiero w 1956 roku. 
Nowa szkoła powstała w latach 1958-1961, a w 1993 roku przybyło Li-
ceum Ogólnokształcące.

Szczególnie bogato ukazano w książce dzieje harcerstwa. Odegrało 
ono bowiem wielką rolę nie tylko w wychowaniu młodzieży, ale i prze-
mianach społecznych i kulturowych w Kolumnie, szczególnie integra-
cyjnych. O harcerstwie piszą Janusz Nowak i Sławomir Tralewski, a tak-
że Rafał Orlewski. Opisy wspomnianych autorów stanowią fascynującą 
lekturę, gdyż zawierają wspomnienia i mało znane fakty ukazujące dra-
matyczne losy ZHP.

Również interesujące są powojenne dzieje kultury w Kolumnie opi-
sane przez Grzegorza Rosiaka. Początkowo mieszkańcy mieli do dys-
pozycji jedynie poniemieckie kino zamienione z czasem na kościół, 
przy ul. Letniej był też owiany legendą „Meksyk”, w którym spotykała 
się młodzież, zaś w 1951 roku przybyła świetlica ze sceną i widownią. 
W 1992 roku powstał Ośrodek Kultury związany do dziś z miejscową 
szkołą.

Prezentacja dzielnicy byłaby z pewnością niepełna, gdyby pominięto 
Nadleśnictwo Kolumna. Pisze o nim nadleśniczy Adam Pewniak. A tra-
dycje służby leśnej sięgają tu czasów Łaskich. Późniejsi właściciele dóbr 
różnie traktowali lasy, widząc w nich niekiedy jedynie olbrzymi kapitał. 
Dziś w granicach miasta Łask znajduje się…  ok. 240 ha lasów!

Ostatni rozdział zawiera powojenne wspomnienia łodzianina  
J. Kuśmierka, który od dziecka wraz z rodziną przyjeżdżał tu na waka-
cje. Łodzianie wynajmowali kwatery, niekiedy całe wille, kwitło życie 
towarzyskie i wczasowe. W Kolumnie, gdzie wtedy jeszcze funkcjono-

KOLUMNA SERCEM OPISANA
Kolumna, niegdyś oddzielna miejscowość, a dziś dzielnica Łasku, nie doczekała się dotąd monografii wszechstronnie 
traktującej jej rozwój. Można się domyślać, że wynika to m.in. ze skąpej bazy źródłowej, ale i marginesowego 
traktowania dzielnicy Łasku. Po ostatniej wojnie światowej o Szweycerach ze zrozumiałych powodów raczej niewiele 
mówiono, więc i ich dzieło nie zasługiwało na bliższe zainteresowanie badaczy. Na szczęście byli ludzie, tacy choćby 
jak Rafał Orlewski czy Janusz Nowak, zauroczeni Kolumną i jej niepowtarzalnym klimatem, którzy dokumentowali 
powojenne dzieje tej miejscowości i jej mieszkańców. Nie brakowało też lokalnych patriotów.

wały wczasy FWP, rozwijał się handel i usługi świadczone dla letników, 
kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Choć Polacy wypoczywają dziś 
często daleko od kraju, Kolumna znakomicie skomunikowana i wciąż 
atrakcyjna, przyciąga wielu amatorów wypoczynku na łonie natury, 
wśród lasów, nad Grabią.

Omawiana książka zasługuje na uznanie i spopularyzowanie. Po-
dziękowania należą się autorom, ale i inicjatorom oraz  twórcom, któ-
rzy doprowadzili dzieło do końca w bardzo krótkim czasie: Jackowi Ku-
śmierkowi i Sławomirowi Tralewskiemu, a także samorządowi Łasku, 
wspomnianemu J. Kuśmierkowi i Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łaskiej 
za sfinansowanie wydawnictwa. Na uwagę zasługuje też oryginalna szata 
graficzna i bogata ikonografia.

 Choć przy lekturze pojawia się pewien niedosyt, bo chciałoby się 
więcej informacji o dawnej Kolumnie i jej ludziach, przyznać trzeba, 
iż książka stanowi swoiste kompendium o jej dziejach,  podane Czytel-
nikom w sposób przystępny. Zaletą książki jest także to, że jej autorzy 
nie kryją swoich emocji i sympatii. Konkluzja zatem jest jedna - warto 
już dziś pomyśleć o kolejnym rozszerzonym wydaniu tej cennej pozycji 
wydawniczej.

(P)

Kolumna. Miasto Las Kolumna. Osiedle Kolumna Las. Dzielnica Łasku,  
pod redakcją Jacka Kuśmierka i Sławomira Tralewskiego, Łask 2019, ss.158
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Tradycyjnie też w tym okresie w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejo-
wicach obchodzono święto patrona szkoły – 
Powstańców 1863 r. W ramach uroczystości 
z udziałem społeczności szkolnej i wielu za-
proszonych gości, klasy ósme Szkoły Podsta-
wowej zaprezentowały efektowny pokaz po-
loneza, po czym miały miejsce wystąpienia 
okolicznościowe dyrektorki Renaty Kowal-
czyk oraz wójta Dariusza Cieślaka, a następ-
nie odbył się uroczysty koncert pt. „To było 
w styczniu…”. Delegacja szkoły z harcerza-
mi udała się też na sędziejowicki cmentarz, 

UczczONO  1 5 7 .  ROczN ic ę 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 22 stycznia w Sędziejowicach na mogile powstańców 
złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze. Hołd poległym oddały delegacje: gminy Sędziejowice z wójtem 
Dariuszem Cieślakiem, powiatu łaskiego z członkiem Zarządu Robertem Szczepaniakiem, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, Zespołu Szkół w Marzeninie, Przedszkola w Dobrej oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. 

Klaudia i Aleksandra Malarz oraz Tobiasz 
i Adam Jabłońscy w czasie tego wyjątkowego 
dnia zwiedzili Urząd Gminy oraz wzięli też 
udział w konferencji prasowej, w trakcie której 
przedstawili przygotowane przez siebie zarzą-
dzenia, w których postulowali m.in. moderni-
zację szkoły i powołanie dziecięco-młodzie-
żowej rady gminy. Pod koniec jednodniowego 
sprawowania władzy w gminie „nowi” włoda-
rze otrzymali stosowne certyfikaty i pakiety 
upominków od wójta.

Przypomnijmy, że w tegorocznym finale 
WOŚP sędziejowicki sztab zebrał 19.331,91 zł. 

Wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak 
na jeden dzień zrezygnował z piastowanego 
stanowiska. We wtorek, 21 stycznia br.  
zastąpiło go czworo dzieci, których rodzice 
wylicytowali dzień w fotelu wójta podczas 
28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy za kwotę 460 zł. 

Dodatkowo wobec osób objętych Programem podejmowane są różne 
działania towarzyszące, mające na celu ich włączenie społeczne. W bieżą-
cym roku zorganizowano warsztaty kulinarne, a także porady w zakresie 
edukacji ekonomicznej prowadzone w ramach pracy socjalnej przez pra-
cowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warsztaty 
kulinarne prowadzone były przez dietetyczkę Banku Żywności w Łodzi. 

W 2019 r. łącznie przekazano ok. 24 ton artykułów spożywczych dla 
217 rodzin, w styczniu br. - ok. 11 ton dla 202 rodzin. Artykuły spożyw-
cze zostały pozyskane z Fundacji „Bank Żywności” w Łodzi. Spraw-
ne funkcjonowanie systemu dystrybucji żywności dla najuboższych jest 
możliwe dzięki zaangażowaniu prezesa Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego Gminy Sędziejowice, współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Sędziejowicach (udostępnienie pomieszczeń) oraz ogromnej pracy 
załogi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W bieżącym roku w ak-
cję włączyli się także uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędzie-
jowicach. Żywność transportowały firmy AGROMEX oraz TOMWIT. 

POmagamy POTRzebUJącym
Gmina Sędziejowice po raz kolejny uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  

W grudniu 2019 r. w ramach współpracy ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy możliwe było zaproszenie osób starszych, samotnych, niepeł-
nosprawnych i bezdomnych z gminy na spotkanie świąteczne. Przy wspól-
nym stole składano życzenia, zjedzono posiłek i miło spędzono czas. Spo-
tkanie urozmaicali uczestniczy ŚDS pokazując swoje teatralne umiejętności. 

Dzięki zaangażowaniu pracowników GOPS oraz darczyńcom możliwe 
było przekazanie paczek żywnościowych oraz innych upominków dla osób 
najbardziej potrzebującym. Bardzo dziękujemy sponsorom: „Tom-Kor”  
w Sędziejowicach i w Widawie, „Delikatesy Centrum” w Sędziejowicach, 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowego K. Chachuła w Sędziejowicach, 
Pan Marian Kuras, „Emma” Emilia Rzepa z Grabicy, „Fortuna” w Tymie-
nicach, „Gatta” w Zduńskiej Woli, Zakład Wędliniarski i Ubojnia G. Kępa 
w Czestkowie, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy M. Hałaszkiewicz w Wida-
wie, „Koniczynka” w Zduńskiej Woli oraz „Soligrano” w Dobroniu.  

Za zaangażowanie oraz włożoną pracę serdecznie dziękujemy. 
M.A. 

kiermasz szkół ponadpodstawowych powiatu 
łaskiego i zduńskowolskiego, w celu zapre-
zentowania swojej oferty dla absolwentów 
naszej szkoły.

Przypomnijmy, że w historii powstania 
na naszym terenie szczególne miejsce zajmu-
je bitwa pod Sędziejowicami, jedna z nielicz-
nych zwycięskich batalii podczas tego histo-
rycznego zrywu. W tym roku, dokładnie w jej  
157. rocznicę, 26 sierpnia planowana jest po 
raz drugi inscenizacja upamiętniająca poświę-
cenie powstańców i ówczesne wydarzenia. 

M. Potasiak
by na mogile powstańców złożyć kwiaty i za-
palić znicze. W tym dniu zaplanowano także 
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Ogólna kwota dochodów wynosi 32.749.968,43 zł, z czego kwota 
29.265.543,70 zł to dochody bieżące, natomiast kwotę 3.484.424,73 zł 
stanowią dochody majątkowe.

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:
- subwencje ogólne - 9.010.661 zł, 
 w tym: subwencja oświatowa - 4.818.889 zł 
 i subwencja wyrównawcza - 4.191.772 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 9.956.577 zł  
(z tego program „Rodzina 500+” - 6.748.015 zł)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 329.084 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-
ków europejskich - 3.280.611,43 zł (z tego: na zadanie „Budowa przed-
szkola w Sędziejowicach - 3.179.424,73 zł)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 
4.481.202 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 
5.000 zł
- podatek od nieruchomości - 1.280.000 zł
- podatek rolny - 682.500 zł
- podatek leśny - 111.000 zł
- podatek od środków transportowych - 293.000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 800.640 zł
- dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych 
(dostarczanie ciepła, woda, ścieki, czynsze za mieszkania) - 1.387.000 zł

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 35.427.680,89 
zł, w tym wydatki bieżące - 28.259.932,70 zł, natomiast wydatki majątkowe (in-
westycyjne) - 7.167.748,19 zł, co stanowi 20,2% wydatków ogółem. 

Wydatki gminy według rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu w wysokości 2.677.712,46 zł, który zostanie pokryty przychoda-
mi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łącznie planowane przychody 
(kredyty i pożyczki) wynoszą 3.660.278,66 zł, zaś rozchody (spłaty rat 
kredytów i pożyczek) - 982.566,20 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się wydatki na przedsię-
wzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 
485.541,03 zł.

Budżet gminy Sędziejowice na rok 2020 uzyskał pozytywne opinie 
komisji Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Łodzi.

Grzegorz Dębkowski 
skarbnik gminy 

Nazwa Kwota
Rolnictwo i łowiectwo 60.538 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
 gaz i wodę 904.850 zł
Transport i łączność 1.938.745 zł
Gospodarka mieszkaniowa 227.200 zł
Działalność usługowa 35.100 zł
Administracja publiczna 2.659.550 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.275 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 557.387 zł
Obsługa długu publicznego 90.000 zł
Różne rozliczenia 125.000 zł 
Oświata i wychowanie 14.879.810,89 zł
Ochrona zdrowia 76.000 zł
Pomoc społeczna 1.804.893 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 328.500 zł
Rodzina 9.105.636 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.610.161 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 977.035 zł
Kultura fizyczna 46.000 zł

Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji:
Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski 15 000 zł
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  
 w m. Sędziejowice Kolonia 25 000 zł
Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew  
 na odcinku od km 0+000 do km 1+242 471 217 zł
Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia 9 876 zł
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej  
 w miejscowości Wrzesiny 13 252 zł
Remont ul. Dębowej w m. Pruszków 15 000 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej  
 dla ul. Zacisznej w Marzeninie 8 000 zł
Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku 15 000 zł
Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP  
 w Sobiepanach 6 000 zł
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP  
 w Żaglinach 19 034 zł
Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie 10 000 zł
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP w Kamostku 14 000 zł
Zakup samochodu pożarniczego 200 000 zł
Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
 w Marzeninie 26 353 zł
Budowa przedszkola w Sędziejowicach 6 201 760,19 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Niecenia 14 138 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody 23 000 zł
Budowa altany na działce nr 411 w Dobrej 19 245 zł
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozubach 29 838 zł
Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w m. Kustrzyce 17 135 zł
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej  
 w m. Podule 6 000 zł
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej  
 w Rososzy 8 900 zł
                                                                          Razem 7 167 748,19 zł

bUdżeT gmiNy SędzieJOwice Na ROk 2020
Budżet gminy Sędziejowice na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Decyzja o produkcji i dystrybucji figu-
rek gipsowych zrodziła się z pasji i talentu 
pani Emilii. Tworzy głównie różnego rodza-
ju anioły, ale wciąż ma nowe pomysły i po-
wstają wysokiej jakości artykuły rękodzieła 
artystycznego na każdą okoliczność, zgod-

POwiaTOwe wyRÓżNieNie
Podczas tradycyjnego spotkania noworocznego, które odbyło się w styczniu br. w hotelu Kolumna Park, powiat łaski uhonorował 
statuetką „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” przedsiębiorcę z gminy Sędziejowice, Emilię Rzepę z Grabicy, prowadzącą od 2013 roku 
rodzinną firmę EMMA. Emilia Rzepa wyróżniona została za promowanie oraz wspieranie rozwoju powiatu.

nie z oczekiwaniami odbiorców. Uczestniczy 
w prestiżowych imprezach plenerowych, np. 
Jarmarkach w Łasku, Spale czy w Łodzi, Tar-
gach Rolniczych w Kościerzynie, uroczysto-
ściach Bożego Ciała w Spycimierzu. W swoje 
niepowtarzalne wyroby zaopatruje kwiaciar-

nie i sklepy z upominkami w całym woje-
wództwie łódzkim. 

Firma EMMA charytatywnie wspiera sę-
dziejowicki klub sportowy oraz inne organiza-
cje.

Gratulujemy wyróżnienia!
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Już po raz kolejny mieszkańcy zgodnie część środków przeznaczyli 
na wspólne przedsięwzięcie, jakim będzie zakup ciągnika na potrzeby 
sołectw gminy Widawa. Przyznać należy, iż w dalszym ciągu dla miesz-
kańców priorytetem pozostał remont dróg, budowa nakładek asfalto-
wych, czy też modernizacja świetlic.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą wszystkie zaplanowane 
przez sołectwa zadania, które będą realizowane w bieżącym roku:

FUNdUSz SOłecki Na 2020 ROk
W roku 2020 w budżecie gminy na wydatki sołectw zabezpieczono kwotę 657 257,06 zł. Zaznaczyć należy, 
iż wszystkie sołectwa skorzystały z szansy na wykorzystanie tych środków i w ustawowym terminie  
do 30 września ubiegłego roku, składając 41 wniosków zawierających przedsięwzięcia, jakie mają zostać 
zrealizowane za przypadającą sołectwu kwotę.

 

Lp. Nazwa 
sołectwa 

Wysokość 
Funduszu Nazwa zadania Kwota 

     

1. Brzyków 17 680,20 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 2 480,00 zł 
Zakup materiałów niezbędnych do remontu 
utwardzonego placu przed budynkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzykowie 10 700,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 2 500,20 zł 

2. Chociw 40 381,23 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 8 000,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 12 000,00 zł 
Remont dróg gminnych 7 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 8 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 5 381,23 zł 

3. Chrusty 13 989,67 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 7 189,67 zł 
Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 300,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 000,00 zł 

4. Chrząstawa 12 230,23 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 446,05 zł 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 300,00 zł 
Zakup wyposażenia do budynku 
kontenerowego 1 000,00 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 6 984,18 zł 

5. Dąbrowa 
Widawska 18 366,81 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 600,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 5 500,00 zł 
Remont dróg gminnych 4 000,00 zł 
Zakup znaków kierunkowych z numerami 
posesji 600,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 066,81 zł 

1 600,00 zł 

6. Dębina 12 959,76 zł 
Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 959,76 zł 

Remont dróg gminnych 9 000,00 zł 

7. Goryń 11 715,28 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Rozbiórka budynku i uprzątnięcie śmieci z 
działki gminnej w miejscowości Goryń 5 215,28 zł 

Remont dróg gminnych 4 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 1 000,00 zł 

8. Górki 
Grabińskie 17 293,98 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 
wiejskiej 13 792,00 zł 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 001,98 zł 

9. Grabówie 16 006,59 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 600,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 11 406,59 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 000,00 zł 

10. Izydorów 10 084,58 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 6 384,58 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

700,00 zł 

11. Józefów 12 702,28 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 270,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Sarnów 8 632,28 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 100,00 zł 

Zakup i montaż toalety przenośnej 700,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 000,00 zł 

12. Józefów 
Widawski 16 693,20 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 600,00 zł 

Remont dróg gminnych 8 393,20 zł 
Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 200,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

4 500,00 zł 

13. Kąty 13 903,84 zł Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 2 500,00 zł 
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sołectwa 

Wysokość 
Funduszu Nazwa zadania Kwota 

     

1. Brzyków 17 680,20 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 2 480,00 zł 
Zakup materiałów niezbędnych do remontu 
utwardzonego placu przed budynkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzykowie 10 700,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 2 500,20 zł 

2. Chociw 40 381,23 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 8 000,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 12 000,00 zł 
Remont dróg gminnych 7 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 8 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 5 381,23 zł 

3. Chrusty 13 989,67 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 7 189,67 zł 
Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 300,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 000,00 zł 

4. Chrząstawa 12 230,23 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 446,05 zł 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 300,00 zł 
Zakup wyposażenia do budynku 
kontenerowego 1 000,00 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 6 984,18 zł 

5. Dąbrowa 
Widawska 18 366,81 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 600,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 5 500,00 zł 
Remont dróg gminnych 4 000,00 zł 
Zakup znaków kierunkowych z numerami 
posesji 600,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 066,81 zł 

1 600,00 zł 

6. Dębina 12 959,76 zł 
Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 959,76 zł 

Remont dróg gminnych 9 000,00 zł 

7. Goryń 11 715,28 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Rozbiórka budynku i uprzątnięcie śmieci z 
działki gminnej w miejscowości Goryń 5 215,28 zł 

Remont dróg gminnych 4 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 1 000,00 zł 

8. Górki 
Grabińskie 17 293,98 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 
wiejskiej 13 792,00 zł 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 001,98 zł 

9. Grabówie 16 006,59 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 600,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 11 406,59 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 000,00 zł 

10. Izydorów 10 084,58 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 6 384,58 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

700,00 zł 

11. Józefów 12 702,28 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 270,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Sarnów 8 632,28 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 100,00 zł 

Zakup i montaż toalety przenośnej 700,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 000,00 zł 

12. Józefów 
Widawski 16 693,20 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 600,00 zł 

Remont dróg gminnych 8 393,20 zł 
Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 200,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

4 500,00 zł 

13. Kąty 13 903,84 zł Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 2 500,00 zł 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 
Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działki 
gminnej 1 353,00 zł 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 400,00 zł 
Remont dróg gminnych 4 500,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 150,84 zł 

14. Klęcz 12 358,97 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 

Wykonanie projektu technicznego na 
budowę drogi gminnej 8 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 2 358,97 zł 

15. Kocina 14 032,58 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 232,58 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 800,00 zł 
Zakup kostki i krawężników do 
utwardzenia terenu wokół budynku 
świetlicy wiejskiej 

2 000,00 zł 

Zakup kosy spalinowej 600,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 400,00 zł 

16. Kolonia 
Zawady 15 019,59 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Kolonia 
Zawady 

1 966,00 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Zakup i montaż toalety przenośnej 5 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 553,59 zł 

17. Korzeń 9 784,19 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 3 784,19 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 000,00 zł 

18. Las 
Zawadzki 11 929,84 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Las 
Zawadzki 

8 229,84 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 200,00 zł 

19. Ligota 18 366,81 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 13 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 866,81 zł 

20. Łazów 14 375,89 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 000,00 zł 

Wykonanie projektu technicznego na 
budowę drogi gminnej 9 000,00 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 2 000,00 zł 

Zakup materiałów do konserwacji altany a 
także zagospodarowanie terenu wokół niej  875,89 zł 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

500,00 zł 

21. Ochle 19 010,50 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw Gminy Widawa 2 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 11 000,00 zł 
Zakup kosiarki spalinowej 1 000,00 zł 
Remont dróg gminnych 2 010,50 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 600,00 zł 

1 400,00 zł 

22. Osieczno 12 530,63 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Wykonanie przyłącza energetycznego do 
altany 5 000,00 zł 

Zagospodarowanie terenu wokół altany 
oraz jej konserwacja 2 030,63 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 000,00 zł 

23. Patoki 17 723,11 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 12 000,00 zł 
Zakup i montaż kostki brukowej 500,00 zł 
Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 300,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 423,11 zł 
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na potrzeby sołectw gminy Widawa 
Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działki 
gminnej 1 353,00 zł 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 400,00 zł 
Remont dróg gminnych 4 500,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 150,84 zł 

14. Klęcz 12 358,97 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 

Wykonanie projektu technicznego na 
budowę drogi gminnej 8 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 2 358,97 zł 

15. Kocina 14 032,58 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 232,58 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 800,00 zł 
Zakup kostki i krawężników do 
utwardzenia terenu wokół budynku 
świetlicy wiejskiej 

2 000,00 zł 

Zakup kosy spalinowej 600,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 400,00 zł 

16. Kolonia 
Zawady 15 019,59 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Kolonia 
Zawady 

1 966,00 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Zakup i montaż toalety przenośnej 5 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 553,59 zł 

17. Korzeń 9 784,19 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 3 784,19 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 000,00 zł 

18. Las 
Zawadzki 11 929,84 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Las 
Zawadzki 

8 229,84 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 200,00 zł 

19. Ligota 18 366,81 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 13 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 866,81 zł 

20. Łazów 14 375,89 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 000,00 zł 

Wykonanie projektu technicznego na 
budowę drogi gminnej 9 000,00 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 2 000,00 zł 

Zakup materiałów do konserwacji altany a 
także zagospodarowanie terenu wokół niej  875,89 zł 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 000,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

500,00 zł 

21. Ochle 19 010,50 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw Gminy Widawa 2 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 11 000,00 zł 
Zakup kosiarki spalinowej 1 000,00 zł 
Remont dróg gminnych 2 010,50 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 600,00 zł 

1 400,00 zł 

22. Osieczno 12 530,63 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Wykonanie przyłącza energetycznego do 
altany 5 000,00 zł 

Zagospodarowanie terenu wokół altany 
oraz jej konserwacja 2 030,63 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 000,00 zł 

23. Patoki 17 723,11 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 500,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 12 000,00 zł 
Zakup i montaż kostki brukowej 500,00 zł 
Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 300,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 423,11 zł 

24. Podgórze 13 303,06 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 9 303,06 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 500,00 zł 

25. Restarzew 
Cmentarny 15 749,11 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont  świetlicy wiejskiej 7 500,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 800,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 449,11 zł 

26. Restarzew 
Środkowy 15 105,41 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 9 105,41 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 000,00 zł 

27. Rogóźno 25 275,82 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 3 275,82 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł 
Bieżące utrzymanie budynku świetlicy 
wiejskiej - zakup opału 1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

11 800,00 zł 

1 200,00 zł 

28. Ruda 13 860,93 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 8 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 360,93 zł 

29. Sarnów 11 586,54 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 150,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Sarnów 8 336,54 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 100,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 000,00 zł 

30. Sewerynów 9 955,84 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 2 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 955,84 zł 

31. Siemiechów 13 345,97 zł 
Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 000,00 zł 

Budowa siłowni zewnętrznej 12 345,97 zł 

32. Świerczów 16 092,41 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 4 500,00 zł 
Wykonanie projektu technicznego na 
remont drogi gminnej 7 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 592,41 zł 

33. Widawa 42 913,10 zł 

Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 200,00 zł 
Zakup znaków drogowych 3 000,00 zł 
Zakup kostki brukowej 23 800,00 zł 
Zakup i montaż koszy przy ścieżce 
rowerowej  1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

12 413,10 zł 

500,00 zł 

34. Wielka 
Wieś A 14 805,02 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Budowa i wyposażenie placu zabaw w 
miejscowości Wielka Wieś B 5 605,02 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
świetlicy wiejskiej 6 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

700,00 zł 

35. Wielka 
Wieś B 13 474,71 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Budowa i wyposażenie placu zabaw w 
miejscowości Wielka Wieś B 4 274,71 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
świetlicy wiejskiej 6 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

700,00 zł 

36. Wincentów 10 771,19 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 400,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 550,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 150,00 zł 

24. Podgórze 13 303,06 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 9 303,06 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 500,00 zł 

25. Restarzew 
Cmentarny 15 749,11 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont  świetlicy wiejskiej 7 500,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 800,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 449,11 zł 

26. Restarzew 
Środkowy 15 105,41 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 9 105,41 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 000,00 zł 

27. Rogóźno 25 275,82 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 3 275,82 zł 
Remont świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł 
Bieżące utrzymanie budynku świetlicy 
wiejskiej - zakup opału 1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

11 800,00 zł 

1 200,00 zł 

28. Ruda 13 860,93 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 8 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 500,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

3 360,93 zł 

29. Sarnów 11 586,54 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 150,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
kontenerowego w miejscowości Sarnów 8 336,54 zł 

Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 100,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

2 000,00 zł 

30. Sewerynów 9 955,84 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 2 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 955,84 zł 

31. Siemiechów 13 345,97 zł 
Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 000,00 zł 

Budowa siłowni zewnętrznej 12 345,97 zł 

32. Świerczów 16 092,41 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 3 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 4 500,00 zł 
Wykonanie projektu technicznego na 
remont drogi gminnej 7 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 592,41 zł 

33. Widawa 42 913,10 zł 

Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 200,00 zł 
Zakup znaków drogowych 3 000,00 zł 
Zakup kostki brukowej 23 800,00 zł 
Zakup i montaż koszy przy ścieżce 
rowerowej  1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

12 413,10 zł 

500,00 zł 

34. Wielka 
Wieś A 14 805,02 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Budowa i wyposażenie placu zabaw w 
miejscowości Wielka Wieś B 5 605,02 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
świetlicy wiejskiej 6 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

700,00 zł 

35. Wielka 
Wieś B 13 474,71 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Budowa i wyposażenie placu zabaw w 
miejscowości Wielka Wieś B 4 274,71 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
świetlicy wiejskiej 6 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

700,00 zł 

36. Wincentów 10 771,19 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 400,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 550,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 150,00 zł 
Zakup znaku drogowego 3 000,00 zł 
Zakup kosiarki 1 800,00 zł 
Remont dróg gminnych 2 500,00 zł 
Zakup wyposażenia do klasopracowni w 
szkole podstawowej w Chociwiu 370,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 001,19 zł 

37. Witoldów 11 414,88 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 7 414,88 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

4 000,00 zł 

38. Wola 
Kleszczowa 17 079,41 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 500,00 zł 

Remont dróg gminnych 5 079,41 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

9 500,00 zł 

39. Zabłocie 11 243,23 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 2 243,23 zł 

Wykonanie projektu technicznego na 
budowę drogi gminnej 8 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 000,00 zł 

40. Zawady 17 251,07 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 1 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 14 551,07 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 700,00 zł 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

1 000,00 zł 

41. Zborów 24 889,60 zł 

Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika 
na potrzeby sołectw gminy Widawa 5 000,00 zł 

Wykonanie projektu na budowę 
oświetlenia 4 000,00 zł 

Remont dróg gminnych 5 000,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4 500,00 zł 
Zakup ziemi do wyrównania terenu placu 
zabaw 1 000,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 
upowszechnianie idei samorządowej i 
promocja gminy 

5 389,60 zł 

Łącznie 657 257,06 zł   657 257,06 zł 
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Następny tydzień ferii przeniósł uczestników zajęć w magiczny 
świat modeliny; powstały prawdziwe cuda: owoce i warzywa, zwierząt-
ka, kwiaty oraz unikatowa biżuteria. Nie lada atrakcją okazała się wizyta 
pana strażaka z łaskiej OSP i pani policjantki z KPP z Łasku, którzy 
przekazali najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas 
przerwy zimowej.

Wiele działo się także w filii bibliotecznej w Bałuczu. W pierwszym 
tygodniu dzieci przygotowały wyjątkowe, bo pełne miłości, laurki dla 
Babci i Dziadka, które z pewnością dostarczyły wielu wzruszeń, zwłasz-
cza życzenia z przepięknymi kompozycjami z serduszek. Kolejne dni 
przeznaczono na „przywoływanie” zimy. W bibliotece zagościła praw-
dziwie zimowa sceneria, a to za sprawą zajęć plastycznych, podczas 
których „lepiliśmy” z papieru bałwanka, ozdabiając go kolorowymi de-

FeRie, FeRie i PO FeRiach…
Jak co roku, podczas ferii zimowych, łaska Biblioteka Publiczna zapewniła dzieciom wiele atrakcji i niespodzianek. „BiblioFerie” 
w filii dla dzieci upłynęły bardzo kreatywnie. Mali artyści podczas warsztatów rozwijali cierpliwość, precyzję i zmysł plastyczny.  
Na zajęciach  „Koralikowy zawrót głowy” tworzyliśmy kolorowe magnesy na lodówkę, laurki na Dzień Babci i Dziadka, praktyczne 
breloczki do kluczy, a nawet ramki na zdjęcia. Powstały też koralikowe łapacze snów, które stały się ozdobą niejednego pokoju.

koracjami. Przybliżono także tradycję lepienia ze śniegu, która swoimi 
korzeniami sięga średniowiecza. 

W drugim tygodniu ferii pracowaliśmy równie kreatywnie przekształcając 
słowo pisane na obraz. Na podstawie zimowych cytatów i wierszy powstały ko-
lorowe prace. Dzieci miały także okazję poznać kilkanaście powiedzeń ludowych 
dotyczących pogody, jej wzajemnych zależności i interpretacji. Czytaliśmy wiersze 
i opowiadania zimowe. Przybliżyliśmy dzieciom wizerunek kilku ptaków zimują-
cych w naszym kraju. Ferie dobiegły końca. Na zajęciach w bibliotece czas mijał 
bardzo szybko, a zainteresowani przybywali z ochotą i systematycznie. Oprócz 
realizacji zaplanowanych działań, chętni grali w gry komputerowe i planszowe. 

Zapraszamy za rok na zimowe szaleństwa do biblioteki.
JM

Fotoreportaż z ferii w Łasku - s. 28

Już po raz trzeci gmina Łask wspólnie z ŁDK i Centrum Idei ku Huma-
nizmowi zorganizowała Przegląd Zespołów Kolędniczych i Pastorałek. 
29 stycznia br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury zgromadzi-
li się młodzi artyści. Towarzyszyli im rodzice, dziadkowie, nauczyciele 
i uczniowie, którzy trzymali kciuki za swoich faworytów. W przeglądzie 
wzięły udział przedszkola i szkoły podstawowe. Najmłodsi wykonawcy 
reprezentowali miejski żłobek.

WYNIKI
Kategoria: żłobek i przedszkola

I miejsce: PP nr 6 im. Słoneczko w Łasku
II miejsce: PP nr 3 im. Misiaczek w Łasku
III miejsce ex aequo: PP nr 1 w Łasku, PP nr 4 im. Leśne Skrzaty  
w Łasku (Kolumna), PP nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
Wyjątkowy występ: Żłobek Gminny w Łasku

Kategoria: szkoły podstawowe - klasy (1-3)
I miejsce: SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
II miejsce: SP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
III miejsce ex aequo: SP nr 4 przy ZSO im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Łasku (Kolumna), SP im. Janusza Korczaka w Okupie 

Kategoria: szkoły podstawowe - klasy (4-6)
I miejsce ex aequo: SP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, SP w Ba-
łuczu
II miejsce: SP nr 4 przy ZSO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku 
(Kolumna)
III miejsce ex aequo: SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, SP im. 
Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, SP im. Janusza Korczaka w Okupie

Kategoria: szkoły podstawowe - klasy (7-8)
I miejsce: SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
II miejsce: SP im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
III miejsce ex aequo: SP w Bałuczu, SP nr 5 im. Mikołaja Kopernika 
w Łasku

MJ

iii PRzegląd zeSPOłÓw kOlędNiczych i PaSTORałek
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Na 

- Nasi piloci mają doświadczenie, bo wielokrotnie pełnili dyżury 
w polskiej przestrzeni powietrznej – mówił „Polsce Zbrojnej” kpt. Michał 
Kolad, oficer prasowy 32. BLT. – To świetnie wyszkolony zespół. Przygo-
towania do dyżuru trwały kilka miesięcy, a umiejętności żołnierzy zostały 
potwierdzone podczas listopadowej certyfikacji – dodaje rzecznik.

kOleJNa miSJa „JaSTRzębi”
To kolejna zagraniczna misja łaskich „Jastrzębi” – dziewiąta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Orlik”. Na początku 
stycznia br. 4 myśliwce wielozadaniowe F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, piloci oraz technicy (łącznie ok. 150 
żołnierzy) zainaugurowali misję „Baltic Air Policing”, która potrwa cztery miesiące. Polega ona na strzeżeniu powietrznych 
granic nad Litwą, Łotwą i Estonią. W przypadku każdego naruszenia granic pełniące całodobowe dyżury myśliwce natychmiast 
startują, by zidentyfikować intruza. Dla 32. Bazy to pierwsza misja Baltic Air Policing, ale nie pierwszy dyżur bojowy.

POdziękOwaNie dla PROFeSORa
Nie doceniliśmy inicjatywy i zaangażowania prof. Kuśmier-
ka, pisząc o obrazach Łasku namalowanych przez arty-
stę malarza Marka Andałę i podarowanych Muzeum Histo-
rii Łasku. Okazuje się, że pomysł uwiecznienia grodu nad 
Grabią wyszedł właśnie od Profesora, on też je sfinansował  
i podarował muzeum. Piękna to inicjatywa i gest łodzianina, który 

od dziecka związany jest z ziemią łaską, a ściśle mówiąc z Kolumną, 
w której wraz z rodzicami wypoczywał. Zresztą i dziś Profesor pozo-
staje wierny Kolumnie, stąd sentyment i serce dla Łasku.

Za inicjatywę i  dary dla muzeum wypada podziękować. Oby takich 
inicjatyw było więcej!

(P)

W poprzednim numerze przedstawili-
śmy „królestwo Fornalików”, czyli Ze-
spół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. 
Dziś prezentujemy fotografię potwier-
dzającą, że szkoła ta zawsze dysponowała  
znakomitą bazą dla doskonalenia sporto-
wych talentów. Sprzyjało temu zarówno 
boisko, jak i sala gimnastyczna, także oko-
liczne lasy nadawały się znakomicie m.in.  
do biegów, ale i rekreacji.

Prezentowane zdjęcie pochodzi z 1987 
roku i przypomina młodych zawodników star-
tujących w zawodach sportowych. Wydaje się, 
że fotografię wykonano niedawno, ale od tego 
momentu upłynęło już prawie czterdzieści lat. 
A może ktoś pamięta bliższe okoliczności po-
wstania tego zdjęcia, rozpozna na nim daw-
nych uczniów ZSO?

(Saw)

SPORTOWCY Z OSTROWA

Polskie „Jastrzębie” dyżurują w estońskiej bazie Amari. Dowódcą 
dziewiątej zmiany PKW „Orlik” jest ppłk pil. Krzysztof Duda, pilot z po-
nad 20-letnim stażem, mający na koncie nalot ponad 2600 godzin, w tym 
2000 w F-16.

(p)
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KATASTROfY 
lOTNicze (9)

*  *  *
Reporterowi „Panoramy” już przed laty 

udało się dotrzeć do młodego pilota Sylwe-
stra Ł., który owego feralnego dnia znajdował 
się w pierwszej kabinie maszyny. Pochodził 
z Nowego Miasta nad Pilicą. Oto jego relacja 
opublikowana na łamach „Panoramy Łaskiej” 
w grudniu 2010 roku.

Mam blisko sześćdziesiąt lat, ale liczę so-
bie tylko trzydzieści, bo wówczas otrzymałem 
w darze nowe życie. W grudniu 1978 roku od-
była się promocja mojego rocznika. Trafiłem 
na łaskie lotnisko. Miałem już za sobą sporo 
lotów na różnych maszynach, w tym 7 samo-
dzielnych. Tego dnia wystartowaliśmy w połu-
dnie. Ja znajdowałem się w pierwszej kabinie, 
za mną siedział instruktor. Lecieliśmy z szyb-
kością ponad 750 kilometrów na godzinę, na 
wysokości ponad 200 metrów. W pewnej chwili 
maszyną zaczęło rzucać na boki, jakby doszło 
do awarii systemu sterowania. Waliłem głową 
o kabinę, samolot nie reagował na ruchy ste-
rem. Maszyna zaczęła stawać dęba. Nie było 
czasu na szczegółowe analizy. Pomyślałem,  
że nie ma co czekać na cud i wcisnąłem ka-
tapultę. Powinna zadziałać także w drugiej 
kabinie, ale nie nastąpił tam odpał. Szczęśli-
wie wylądowałem na zaoranym polu w rejonie 
Łopatek, ale maszyna przewróciła się na plecy 
i kilka kilometrów dalej rozbiła się w pobliżu 
Zielęcic. Mój instruktor zginął na miejscu.

Każda katastrofa jest szokiem dla pilota. 
Dla mnie była to tragedia podwójna, bo prze-
cież powinienem wówczas zginąć. Tymczasem 
mnie, młodemu niedoświadczonemu jeszcze 
pilotowi, udało się uniknąć najgorszego.

Zaraz po katastrofie zajęli się mną leka-
rze, odpowiednie służby, kontrwywiad. Szu-
kano przyczyny katastrofy, badano wszystkie 
okoliczności wypadku. Ponieważ przeżyłem, 

Małżonka tragicznie zmarłego pilota 
Aleksandra Iwanów z portretem męża  

ppłk. Romana Iwanowa, fot. Paweł Gołąb 

Pilot Roman Iwanów

siłą rzeczy musiałem odpowiadać na najtrud-
niejsze pytania. Były to jedne z najtrudniej-
szych chwil w moim życiu.

Czy udało się wyjaśnić wszystkie oko-
liczności tragedii? Każda katastrofa to splot 
wielu okoliczności i zdarzeń. Tak było rów-
nież i w tym przypadku. Komisja stwierdziła,  
że część osłony kabiny instruktora była wyła-
mana, co świadczyło o tym, że nie została ona 
należycie zamknięta i podczas lotu wyrwał  
ją pęd powietrza. Do dziś jednak nie wiem, 
dlaczego maszyną tak gwałtownie rzucało na 
boki. O ile wiem, ekspertom również nie udało 
się tego wyjaśnić.

Choć katastrofa była dla mnie szokiem,  
robiłem wszystko, by powrócić do latania.

Czy bałem się latać? Raczej nie, ale u wie-
lu pilotów w takich sytuacjach strach parali-
żuje wszelkie ruchy. Zatem gdybym zamknął 
się w sobie i rozpamiętywał tragedię, prawdo-
podobnie nigdy już nie zasiadłbym za sterem 
odrzutowca. Nie chciałem dopuścić do takiej 
sytuacji, dlatego po miesiącu odbyłem pierw-
szy lot. Pierwszy w nowym życiu…

Z Łasku wraz z kilkoma innymi pilotami 
przeniesiono mnie do Mińska Mazowieckiego. 
Latałem do końca 1995 roku, na MiG-21. Wy-
latałem łącznie 1640 godzin. Na pożegnalny lot 
poleciałem jednak z kolegą, by nie kusić losu.

Choć od tej katastrofy minęło ponad trzy-
dzieści lat, tkwi ona wciąż w mojej pamięci. 
I tak zapewne będzie do śmierci. Łask odwie-
dzam od czasu do czasu, bo mam tam rodzinę, 
ale nigdy nie spotkałem się z najbliższymi pilota 
Romana Iwanowa. Nie dlatego, że bałem się ta-
kiego spotkania, lecz nie chciałem rozdrapywa-
nia zbyt bolesnych dla wszystkich ran.

Niejednokrotnie w wolnych chwilach, 
a mam ich teraz sporo, bo przecież jestem na 
emeryturze, po raz kolejny analizuję szczegó-
łowo wydarzenia tamtego dnia. Wszystkie de-
tale, sekunda po sekundzie, uwarunkowania 
techniczne, ustalenia ekspertów. To wraca jak 
bumerang. O tym wszystkim nie można zapo-
mnieć!

Sylwester Ł. wychował dwóch synów i cór-
kę, ma 2 wnuczków. Od 15 lat jest na emeryturze.

*  *  *
Na temat wspomnianej katastrofy wiemy 

dużo więcej niż w przypadku innych opisanych 
lotniczych tragedii, bowiem wydarzyła się ona 
w okresie wielkich przemian w kraju, które 
z czasem objęły także siły powietrzne, ponadto 
o tym, co wydarzyło się, można było rozma-
wiać z kolegami pilota i jego małżonką Alek-
sandrą. Z tych relacji wyłonił się obraz tragedii.

- W noc poprzedzającą katastrofę doszło do 
włamania do samochodu, o czym telefonicznie 

rano poinformował mnie mąż. Zawiadomiłam 
o tym milicję, zadzwoniłam też do męża, który 
był na lotnisku – wspominała po latach mał-
żonka. Opowiadała także, że różnorodne kło-
poty z maszynami zdarzały się od czasu do cza-
su, np. lądował kiedyś awaryjnie, innym razem 
miał kłopoty ze spadochronem hamującym.  
To było niejako wliczone w ryzyko pilota ma-
szyny wojskowej.

Żona pilota pochodziła z Częstochowy. 
Gdy miała sześć lat przyjechała z rodzicami 
do Łasku. Przyszłego męża poznała w wieku  
19 lat, po maturze. 4 października 1958 roku 
wzięli ślub, Wychowywali dwóch synów. 

- Jaki był mąż na co dzień? Pasjonował 
się lotnictwem i elektroniką, dużo czytał. Sam 
konstruował różne urządzenia, np. zegary elek-
troniczne. Interesował się też krótkofalarstwem 
– wspomina Aleksandra Iwanów.

To, co wydarzyło się w południe paździer-
nikowego dnia pod Zielęcicami, było tragedią 
dla całej rodziny. Po pogrzebie najbliżsi pi-
lota pojechali do Zielęcic, by zapalić znicze 
w miejscu upadku maszyny. Niedługo potem 
wojsko ustawiło tu pamiątkowy głaz. Okolicz-
ni mieszkańcy do dziś wspominają tamtą trage-
dię, bo i im dostarczyła ona traumy, jakiej nie 
chcieliby już przeżywać powtórnie.

Po katastrofie prowadzono śledztwo mają-
ce za zadanie ustalenie przyczyn tragedii. Żona 
otrzymała jedynie orzeczenie prokuratora,  
że przyczyną był oderwanie się kabiny i że pi-
lot chciał jeszcze iść w górę…

Ppłk Roman Iwanów spoczął na łaskim 
cmentarzu.

Stanisław Barcz

- W tej sytuacji pilot z drugiej kabiny nie miał żadnych szans na uratowanie. To, że maszyna leciała z szybkością 500-600 km/h  
nie stanowiło jeszcze tragedii, były przecież przypadki lądowania bez kabiny…  Niestety, nastąpił splot niekorzystnych wydarzeń,  
nie wszystko zadziałało tak, jak powinno – po latach dzielił się swoimi refleksjami znakomity pilot Józef Laszczak.



ne litery. Ten cenny zabytek techniki trafił już na ekspozycję, więc można 
obejrzeć to oryginalne cudo.

Sporo cennych eksponatów etnograficznych przybyło ostatnio dzięki 
lekarce z Kolumny Iwonie Raciborskiej. Przekazała ona m.in. meble ku-
chenne z lat pięćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a tak-
że liczne naczynia kuchenne, które wzbogacą ekspozycję muzealną.

Sporo różnorodnych naczyń metalowych, m.in. rondle, a także ma-
katki, które niegdyś zdobiły domy mieszkańców miast i wsi, ofiaro-
wała Urszula Chojnacka z Hipolitowa. To kolejne już dary p. Urszuli 

wzbogacające zbiory mu-
zeum. Starą lampę nafto-
wą podarował Kazimierz 
Podgórski, zaś Krystyna 
Szmigiel – książeczki kra-
wieckie z lat sześćdzie-
siątych XX wieku. Dzięki 
Pawłowi Muszyńskiemu 
muzeum wzbogaciło się 
też o starą wyżymaczkę na 
korbkę. To dziś rzadkość, 
bo takie urządzenia ode-
szły w zapomnienie wraz 
z pojawieniem się auto-
matów pralniczych. Z ko-
lei drewniany piórnik, 
używany przez uczniów 

jeszcze pół wieku temu trafił do muzeum dzięki Mariuszowi Kędzier-
skiemu. To cenny eksponat wzbogacający kącik szkolny.

Innego typu pamiątki trafiły do muzeum, wzbogacając zbiór starych 
fotografii i kartek okolicznościowych. Pochodzący z Łasku mieszkaniec 
Warszawy Zenon Frączek przekazał stare zdjęcia dotyczące „Społem” 
z lat czterdziestych i pięćdziesiątych, a także harcerstwa z 1954 roku. 
Z kolei Arkadiusz Skurpel z Łasku podarował placówce pocztowe kartki 
okolicznościowe z lat sześćdziesiątych XX wieku, monety i stare winy-
lowe płyty gramofonowe.
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W ubiegłym roku dary przekazali: Małgorzata Błasik, Zygmunt 
Blaźnik, Janusz i Maryla Bulzaccy, Urszula Chęcińska, Urszula Choj-
nacka, Feliks Dębkowski, Jacek Frąckiewicz, Zenon Frączek, Maria 
Grabowska, Mariusz Kędzierski, Jacek Kuśmierek, Sławomir Łyżwa, 
Krzysztof Malinowski, Paweł Muszyński, Kazimierz Podgórski, Iwona 
Raciborska, Maria Rychlik, Emil Seroka, Arkadiusz Skurpel, Agnieszka 
Sobczak, Krystyna Szmigiel, Sławomir Tralewski oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Łasku.

daRy wzbOgacaJą mUzeUm
230 darów przybyło w 2019 roku w Muzeum Historii Łasku. Są to głównie eksponaty etnograficzne i historyczne, 
wśród nabytków ofiarowanych przez darczyńców były też stare zdjęcia, dokumenty i numizmaty.

Łaskie muzeum, które powstało w latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku głównie dzięki ofiarności mieszkańców grodu nad Grabią, 
posiada dziś ponad 2600 eksponatów wpisanych do księgi inwentarzo-
wej i blisko 290 zdjęć oraz zestawów fotograficznych.

- Nasi mieszkańcy i bywalcy łaskiego muzeum znani są z ofiarności 
i troski o powiększanie zbiorów – mówi Lidia Olszewska z Muzeum Hi-
storii Łasku. – Co roku przybywa mniej więcej tyle samo darów, wzbo-
gacając poszczególne działy i ekspozycje. Wiele cennych nabytków tra-
fia szybko na nasze wystawy.

Łaskie muzeum odwiedzili Maryla i Janusz Bulzaccy pochodzący 
z Łasku, od lat mieszkający w Kanadzie, którzy postanowili ofiarować 
placówce cenne rodzinne pamiątki związane z ich rodzicami Zofią i Wa-
cławem Bulzackim, a także dziadkiem Cyprianem. Bulzaccy w 1991 
roku wyemigrowali do Kanady. Pani Zofia ma dziś 97 lat. Po wojnie, 
w latach czterdziestych, była kierownikiem Izby Skarbowej w Łasku,  
zaś w latach pięćdziesiątych pracowała na kierowniczym stanowisku 
w Narodowym Banku Polskim. Do muzeum trafił m.in. dyplom mi-
strzowski dziadka Cypriana z 1920 roku, a także dyplom mistrzowski 
Wacława (był stolarzem) z 1974 roku.

Kolekcję maszyn do pisania wzbogacił cenny dar prof. Jacka Ku-
śmierka, który ofiarował muzeum maszynę amerykańską liczącą sobie 
112 lat. Jej oryginalność polega m.in. na tym, że zupełnie inaczej niż 
współczesne maszyny do pisania wystukuje ona na papierze poszczegól-
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Kiedyś złodzieje kojarzyli się głownie z osiłkami, którzy czaili się na 
ofiarę gdzieś w ciemnym zaułku z łomem w ręku. Dziś jednak tego typu 
rabusie stanowią rzadkość. Ich miejsce zajęli cyberprzestępcy, ludzie 
o wiele inteligentniejsi i kulturalniejsi od swoich kolegów zajmujących 
się „analogowymi kradzieżami”. 

Najgroźniejsze dla nas grupy przestępcze tworzą znakomici znawcy 
psychologii i bardzo dobrze wykształceni inżynierowie. Ich sztuczki są 
tak dopracowane, że praktycznie każdy może się na nie nabrać. Najlep-
szym przykładem jest to jak hakerzy zaatakowali np. komitet wyborczy 
kandydującej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Hilary Clin-
ton. Członkowie sztabu otrzymali wiadomość, że ich hasła e-mail stra-
ciły ważność i w związku z tym proszeni są o wygenerowanie nowych. 
Oczywiście w sprytnie przygotowanym mailu podano link do odpowied-
nio spreparowanej przez hakerów witryny. Na tę sztuczkę dał się nabrać 
m.in. szef sztabu Clinton, który w ten sposób podał cyberprzestępcom 
swoje hasło do konta mailowego. W efekcie jego naiwności wykradzio-
no wszystkie informacje dotyczące kampanii prezydenckiej kandydatki. 

Większość ataków polega właśnie na wykorzystaniu ludzkiej naiw-
ności. Tworzy się komunikat zmuszający odbiorcę do tego, żeby wyko-
nał szybko jakieś działanie. Nikt nie chce stracić dostępu do maili albo 
mieć zablokowanego konta bankowego. Dlatego klikamy w podany link 
żeby uchronić się przed takim „nieszczęściem”. I robimy to choć powin-
niśmy pamiętać, że banki nigdy nie komunikują się z nami w ten sposób.

Czy można uchronić się przed takimi kłopotami? Najlepsza rada, to 
po prostu nie klikać od razu w link, chwilę pomyśleć, zadzwonić do in-

JedeN SmS mOże NaS zRUJNOwać
SMS wyglądający na pierwszy rzut oka jak informacja z banku może narazić nas na utratę 
wszystkich oszczędności. Tak samo niebezpieczne mogą być maile na przykład z informacją  
o zablokowaniu dostępu do konta i konieczności pilnej weryfikacji danych. Złodzieje 
potrafią doskonale podszyć się pod różne instytucje i wiedzą jak napisać wiadomość 
żeby skłonić nas do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony.

stytucji od której potencjalnie otrzymaliśmy e-mail lub sms, z pytaniem 
czy rzeczywiście chcą żebyśmy wykonali jakieś działania.

Warto również zabezpieczyć się przed możliwością przejęcia na-
szych urządzeń elektronicznych przez hakerów. To znaczy, że jeśli wyko-
rzystujemy smartfon do wykonywania operacji bankowych, nie powinno 
się instalować na nim żadnych innych aplikacji, zwłaszcza związanych 
z mediami społecznościowymi, gier itp. Mogą one bowiem spowodować 
wyciek danych lub doprowadzić do przejęcia urządzenia przez cyber-
przestępcę. 

Warto także rozdzielić kanały komunikacyjne, tak by autoryzujące 
wiadomości SMS przychodziły na inne urządzenie, niż to przez które 
logujemy się do banku. Dzięki temu jeżeli nawet malware, czyli złośli-
we oprogramowane, zostanie przez nas zainstalowane to i tak atakujący 
nie uzyska dostępu do naszego konta bankowego, ponieważ albo nie bę-
dzie mógł przeczytać haseł albo nie zaloguje się do aplikacji bankowości 
elektronicznej.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z naj-
większych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on re-
alizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie 
uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wie-
dzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, 
cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

Ofiary śmiertelne to nie tylko statystyki, lecz realne tragedie całych 
rodzin. W roku 2019 funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 6136 nie-
trzeźwych kierujących. Każdy z nich stanowił ogromne zagrożenie na 
drogach. Dlatego policjanci samego pionu RD wykonali 539291 badań 
stanu trzeźwości kierujących. Wzorem lat ubiegłych, w 2019 roku do 
największej liczby wypadków doszło na drogach powiatowych – 1551. 
Najmniej na autostradach – 92. Najwięcej wypadków drogowych miało 
miejsce w piątki w godzinach 15-17. Natomiast ofiar śmiertelnych naj-
więcej było w środy w godz. 14-15 oraz 18-19. Nadal główne przyczyny 
wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących to nieudziele-
nie pierwszeństwa przejazdu (810) i niedostosowanie prędkości do wa-
runków, w jakich ruch się odbywał (745). 

Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez pieszych było 
nieostrożne wejście na jezdnię tuż przed jadący pojazd (78). W 2019 roku od-
notowano 697 wypadków z udziałem pieszych, w których 648 osób zostało 
rannych, a 68 zabitych. Funkcjonariusze przez cały rok prowadzili na terenie 
województwa wiele akcji prewencyjnych. Zależało im na edukacji uczestni-

Rok 2019 na drogach województwa łódzkiego

Nadal za dUżO TRagedii

ków ruchu drogowego niezależnie od ich wieku. Dlatego w minionym roku 
policjanci prowadzili zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie tylko 
dla najmłodszych, których odwiedzali w przedszkolach i szkołach czy uczel-
niach, ale także dla dorosłych, w tym seniorów. Docierano zarówno do kieru-
jących, jak i pieszych, dla których nieodłącznym elementem powinny być od-
blaski. Były także autorskie i mniej typowe akcje, np. walentynkowa „Zwolnij. 
Jak kocha to poczeka”. Czynny udział brali także we wszystkich działaniach 
inicjowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,  
jak np.: „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”, „BEZPIECZNY PAS(ażer)”, 
„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” czy listopadowe działania „Twoje światła 
- Nasze bezpieczeństwo”. Nie zabrakło również bieżących działań podej-
mowanych wobec piratów drogowych w sposób rażący łamiących przepisy 
ruchu drogowego. 

Pozytywnym trendem jest rosnąca liczba tzw. obywatelskich zgło-
szeń od świadków, którzy widząc niepokojące sytuacje na drodze alar-
mują policję jak chociażby o nietrzeźwych kierujących.

(ER)

Policjanci podsumowali rok 2019 na drogach województwa łódzkiego. Z danych statystycznych wynika,  
że w 2019 roku doszło do 3344 wypadków, to o 415 mniej niż rok wcześniej. Rannych zostało 4040 osób, to o 561 
mniej niż w roku 2018. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała na podobnym poziomie: 239 i 228 rok wcześniej. 
Oznacza to, że choć wypadków było mniej, to były one tragiczniejsze w skutkach.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w marcu
kulturalnePOdziękOwaNia

B U R M I S T R Z 
I N f O R M U J E

PSS w Łasku legitymuje się kilkudziesięcioletnią tradycją. Niegdyś 
posiadała sklepy nie tylko w samym Łasku, ale i Poddębicach oraz Ko-
lumnie, dysponowała sporą bazą produkcyjną, zatrudniając nawet 300 
osób. Tamte czasy należą już do historii. Stopniała baza produkcyjna 
i handlowa, zmniejszyła się liczba pracowników. To znak czasów, w ja-
kich przyszło spółdzielni funkcjonować. Tak, tak - warunki, w jakich 
przyszło działać  spółdzielcom, niewiele mają wspólnego z uczciwą kon-
kurencją. Wiedzą o tym także spółdzielcy ze wsi.

Jednak łaska spółdzielnia nie zamierza kapitulować. Jej atutem są skle-
py, jak choćby ten wyremontowany przy ul. Widawskiej, czy znajdujący 
się na parterze budynku, w którym urzęduje Zarząd. Sklepy są bardzo do-
brze zaopatrzone, a obsługa dokłada starań, by zadowolić klientów. 

PSS POSZUKUJE PIEKARZY
Prezes Zarządu PSS Społem „Udział” w Łasku Bożena Nowicka nie ma łatwego życia. Silna konkurencja sprawia od lat, że trzeba 
bezustannie walczyć o klienta. Nie jest to łatwe, gdy brakuje pieniędzy  nie tylko na kosztowne inwestycje, ale nawet na niezbędne 
remonty. A bez modernizacji sklepów i produkcji artykułów spożywczych nie ma co marzyć o skutecznej walce o rynek.

Atutem PSS jest także piekarnia, wciąż produkująca pieczywo 
starymi metodami. To sprawia, że pieczywo z tej piekarni – nie tylko 
chleb, ale i wyroby cukiernicze – jest chętnie nabywane przez miesz-
kańców  grodu nad Grabią i nie brakuje łaskowian, którzy nie wyobra-
żają sobie kupowania innego chleba niż właśnie stąd. Były prezes PSS, 
sprawujący przez lata nadzór nad produkcją w spółdzielni Ryszard Ko-
walczyk (w 2018 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę), miał rację, mó-
wiąc, że tradycyjny wypiek długo jeszcze będzie miał zwolenników. 
Gdyby tak jeszcze nie brakowało rąk do pracy i tych, którzy zechcieli-
by wypiekać chleb…

(p) 

Komendant powiatowy Policji w Łasku insp. 
Piotr Bielewski w imieniu swoim oraz poli-
cjantów z łaskiej komendy podziękował Sta-
nisławowi Kołodziejskiemu oraz Dawidowi 
Kołodziejskiemu z Łaskiego Ludowego Klubu 
Sztuk Walki za pomoc i wsparcie podczas zajęć 
szkoleniowych dla funkcjonariuszy, a w szcze-
gólności za przychylność w udostępnieniu sali 
gimnastycznej.

Zbliżają się terminy płatności podatków i opłat: 
- 15 marca mija termin wniesienia I raty po-
datków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 
na 2020 r. dla osób fizycznych otrzymujących 
decyzje ustalające wymienione podatki. Wpła-
tę należy dokonać na indywidualny rachunek 
bankowy, podany w decyzji podatkowej
- 31 marca mija termin wniesienia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za I kwartał 2020 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe dot. tej opłaty
 - 30 kwietnia br. mija termin wniesienia opłaty 
od posiadania psów na 2020 r. Opłata od posia-
dania jednego psa w kwocie 48 zł płatna jest 
jednorazowo bez wezwania. 
- 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty  
za użytkowanie wieczyste na 2020 r.

Wpłaty dot. opłaty od posiadania psów 
i użytkowania wieczystego należy dokonać na 
rachunek:
Bank PEKAO S.A. I O/Łask 91 1240 3288 
1111 0000 2807 7365
Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO 
S.A. I O/Łask nie będzie pobierana prowizja 
bankowa.

Uprasza się o zwrócenie uwagi na dokony-
wanie wpłat na poprawne numery kont banko-
wych, gdyż konta indywidualne dotyczą kon-
kretnych należności i są różne dla wpłat podat-
ków i opłaty za odpady komunalne.

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Załęcze 2019” - wystawa 

poplenerowa 
 

marzec Galeria pod 
Korabiem 

Stowarzyszenie 
Plastyków Amatorów 
Ziemi Łaskiej, BP  
w Łasku, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej 

2. LESKI - koncert 4 
godz. 19 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

3. Spotkanie z kosmetyczką, 
połączone z pokazem 
makijażu (wstęp wolny) 

20  
godz. 16.30 

czytelnia                
dla dorosłych 

BP w Łasku 

4. Warsztaty edukacyjno-
plastyczne „Wokół łaskiej 
róży” 

21  
godz. 9-13 
 

Filia dla dzieci. 
godz. 9.00-11.00  
- I grupa dzieci  
w wieku 6-10 lat 
(brak miejsc) 
godz. 11.00-13.00   
- II grupa młodzieży 
w wieku 11-15 lat               
(zostały ostatnie 
wolne miejsca, 
obowiązują 
wcześniejsze 
zapisy) 

Stowarzyszenie 
Miłośników Łaskiej Róży 
i Biblioteka Publiczna  
w Łasku 

5. Tapas Festival - Limboski -
koncert 

25 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy – KS Złoczewia Złoczew 

15  
godz. 14 

boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy – GKS „Pisia” Zygry 

29  
godz. 15 

boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 
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Amatorska twórczość to wbrew pozorom 
coś więcej niż tylko uwiecznianie na płótnie 
swoich obserwacji czy refleksji. W tym przy-
padku najczęściej nie ma mowy o wykształ-
ceniu plastycznym  i profesjonalnym podej-
ściu do sztuki, a jednak obrazy pań i 1 pana 
ze wspomnianego Stowarzyszenia reprezentu-
ją wysoki poziom. To efekt nie tylko sięgania 
po farby, ale i szkolenia pod fachowym okiem 
profesjonalisty. Możemy więc oglądać prace 
z roku na rok coraz lepsze, zmuszające do za-
trzymania się, oglądu i refleksji.

Pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
element. Członkowie Stowarzyszenia to ludzie 
na ogół starsi, którzy dopiero na emeryturze 
sięgnęli po farby i pędzel, by zmierzyć się ze 
swoimi marzeniami i pragnieniami. Wcześniej 
na te pasje  najzwyczajniej brakowało czasu.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy 
uczestników pleneru i wystawy: Barbara Cie-
chańska, Krystyna Fleming, Daniela Krupa, 
Alicja Kulesza, Anna Malinowska, Krystyna 
Mianowska, Maria Pawlina, Barbara Skot-
nicka, Krzysztof Stasiak, Grażyna Śliwińska  
i Urszula Wiktorowska.

(po)

z a ł ę c z e  2 0 2 0
Wystawa poplenerowa w Galerii pod Korabiem

Plener plastyków amatorów z Łasku w Załęczańskim Parku Krajobrazowym był z pewnością wydarzeniem godnym 
nie tylko odnotowania w kronikach, ale i pokazania innym. I tak się stało. 7 lutego br. w Galerii pod Korabiem 
(istniejącej od lat w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku) Stowarzyszenie Plastyków 
Amatorów Ziemi Łaskiej (zał. w 2016 roku)  udostępniło wystawę prac malarskich, będącą plonem pleneru.

Muzeum Historii Łasku kolejny raz zwraca się z prośbą o pomoc 
w identyfikacji osób na historycznej fotografii. Tajemnicze 
zdjęcie zostało przekazane do muzealnego archiwum przez 
Janinę Ślesińską. Wykonano je na tle dworku Kręskich (dziś 
ul. Objazdowa). Na rewersie znajduje się następujący opis: 
„Okupacja niedaleko parku”. 

Fotografia  ma mały format (6x5,5 cm) i jest mało czytelna.   
Dlatego zwracamy się do Czytelników „Panoramy”, którzy mogą po-
móc w rozwiązaniu tej zagadki. Zapraszamy do kontaktu pod numerem  
tel. 43 821 70 62.

Lidia Olszewska



 

GDY BRAKUJE ŚNIEGU...


