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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku

Wszystkim Czytelnikom
życzymy dużo radości, 
zadowolenia i zdrowia                                 

                                     Redakcja
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Dzieci z przedszkoli oraz szkół 
podstawowych z  gminy Łask 
przepięknie przystroiły choinkę na 
placu 11 Listopada. Własnoręcz-
nie wykonane ozdoby sprawiły,  
że świąteczne drzewko promie-
nieje od pozytywnych emocji, ma-
lując przy tym uśmiechy na twa-
rzach mieszkańców.

Dziękujemy!
MJ

Wielkie ubieranie choinki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Życzenia dla małŻonków
Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przypadającego 
w tym roku i roku 2020 burmistrz Łasku i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łasku składają wszystkim parom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych. 
Informujemy Państwa, że z tej okazji prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadaje Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Wnioski pisemne przyjmuje i informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego  
w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro, pokoje nr 39 i 37, nr telefonów  
43 676-83-39 lub 676-83-37, do dnia 31 stycznia 2020 roku. 

Lilia Ślusarczyk-Grącka 
kierownik USC

PoWitanie 
noWego roku
Tradycyjnie zapraszamy Państwa  
w sylwestrową noc na plac 11 Listopada  
w Łasku, gdzie tuż przed północą wspólnie 
z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem 
przywitamy Nowy Rok 2020.

W wyniku przeprowadzonej ankiety 
mieszkańcy zdecydowali o powrocie fajerwer-
ków, których to pokaz rozświetli nocne niebo.  
Na miejskim rynku rozbrzmiewać będzie ta-
neczna muzyka, a zabawa potrwa od godz. 
23.30 do 00.30. Serdecznie zapraszamy!

MJ

Symbolicznego przecięcia wstęgi wraz 
z inwestorem dokonała zastępca burmistrza 
Łasku Lidia Sosnowska i wicestarosta łaski  
Teresa Wesołowska. Gminę Łask reprezen-
towała także skarbnik Anna Głowińska oraz 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ła-
sku Stanisław Kołodziejski oraz radny Józef  
Rychlik. Nowy obiekt poświęcił ks. Piotr Pirek.

Na dzień otwarcia Vendo Park w Ła-
sku przygotował wiele atrakcji dla klientów, 
a wśród nich konkursy, występy artystyczne 
i koncert gwiazdy wieczoru Cleo.

MJ

otwarcie Vendo Parku
28 listopada br. otwarto Vendo Park w Łasku, który jest czternastym parkiem handlowym Trei Real Estate 
w Polsce. Sklepy otworzyły w nim sieci, które nie były wcześniej obecne w mieście.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 

aby przy świątecznym stole nie zabrakło 
ciepła, rodzinnej atmosfery i miłości. 

Niech Nowy Rok 2020 przyniesie 
Państwu to, co najcenniejsze:  dobre zdrowie, radość  

bliskich oraz spełnienie wszelkich życiowych planów i marzeń. 



oczySzczalnia Ścieków 
oddana do uŻytku

nowa rada kolumny
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Tym obiektem możemy się szczycić w Polsce i Europie

6

Wybudowana w 1981 roku oczyszczalnia ścieków, mimo moderni-
zacji w latach 1999-2000, nie spełniała już wymogów unijnych, co gro-
ziło potężnymi karami dla gminy. Jak przypomniał prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łasku Mariusz Sowiński, 
w 2012 roku zapoczątkowana została era marzeń o gruntownej moderni-
zacji oczyszczalni i rozwiązaniu problemów ścieków, a potem były ko-
lejne etapy działań inspirowanych i wspieranych przez łaski samorząd.  
W następnym roku powstały założenia i koncepcja kilku zadań, w 2015 
roku był już projekt, który na wniosek władz miasta rozszerzono, w na-
stępnym roku zapewniono finansowanie inwestycji. Wszystkie te działa-
nia podporządkowane zostały podstawowemu celowi: spełnieniu dyrek-
tywy Unii Europejskiej. Koszt całej inwestycji wyniósł 67 mln zł, z tego 
34 mln zł pochodziły z konta UE.

Zanim przecięto wstęgę, w Łaskim Domu Kultury odbyło się spotka-
nie gospodarzy miasta, przedstawicieli firm projektowych i wykonaw-
czych, radnych i tych wszystkich, którzy byli zaangażowani w realizację 
tej wielkiej i nowoczesnej inwestycji. Prezes MPWiK Mariusz Sowiński 
wspólnie z zastępcą Andrzejem Banaszczykiem podziękowali twórcom 
tej jednej z najnowocześniejszych w Polsce, a nawet Europie, inwestycji 
służącej ochronie środowiska i poprawie warunków życia mieszkańców. 

11 grudnia br. przecięto wstęgę i oddano do użytku zmodernizowaną gruntownie oczyszczalnię ścieków  
w Łasku. Tym samym zakończono w terminie największą inwestycję ostatnich lat, mającą olbrzymi wpływ 
na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 
szkół z całej Polski, a Komisja Konkursowa 
zdecydowała o przyznaniu 764 nagród. SP nr 5 
znalazła się wśród 32 szkół z naszego woje-
wództwa, którym przyznano nagrodę. Udział 
w konkursie mogły wziąć szkoły z miejsco-
wości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. 
Kolejne warunki, które należało spełnić to 
zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i pro-
gramu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo 
szkoła mogła przysłać przygotowaną specjal-

Pracownia multimedialna 
w nagrodę dla „Piątki” 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wzięła udział w konkursie 
#OSEWyzwanie, którego organizatorem był NASK (Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy) realizujący projekt OSE 
(Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) i została jego laureatem otrzymując mobilną 
pracownię multimedialną składająca się z 16 laptopów przechowywanych w specjalnej 
szafie. Zostanie ona dostarczona do szkoły do końca roku szkolnego.

Skład rady:
1.  Marta Pluta - sekretarz zarządu
2.  Grzegorz Becht
3.  Jacek Raczkowski - przewodniczący rady
4.  Sylwester Florczak - przewodniczący zarządu
5.  Tomasz Piotrowski - członek zarządu

5 grudnia br. wybrano 15 nowych przedstawicieli Rady Dzielnicy Kolumna na kolejną 4-letnią kadencję. Na pierwszym posiedzeniu (12 bm.) 
wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skład zarządu. Rada działa na rzecz i w imieniu mieszkańców dzielnicy Kolumna. 
Jej członkowie regularnie obradują podejmując uchwały i działania wspierające lokalne inicjatywy i reprezentujące interesy mieszkańców.

6.  Magdalena Klimczak
7.  Marek Szewczyk
8.  Bogdan Książek
9.  Jacek Skrzyński
10. Katarzyna Pokucińska
11.  Ewa Ziętala

12.  Anna Markiewicz
13.   Zbigniew Wartalski - zastępca przewod-

niczącego zarządu
14.  Grażyna Baranowicz - członek zarządu
15.   Małgorzata Grzegorzewska - zastępca 

przewodniczącego rady.         MJ

Pani

Annie Struzik
Naczelnikowi Wydziału Geodezji 

i Kartografii

Starostwa Powiatowego w Łasku

wyraz głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

MAMY
składają:

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego, 

Przewodniczący Rady 

z Radnymi Powiatu Łaskiego 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

nie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart 
szkoła” – w SP 5 wygraną pracę przygotował 
Jakub Ciepielski z kl. 4b. Szansę na wygraną 
zwiększała również deklaracja zgłoszenia się 
szkoły do programów OSE Hero oraz Code-
Week.

Symboliczne wręczenie nagród nastą-
piło podczas konferencji w ramach Forum  
OSERegio 29 listopada 2019 r. w Łodzi.

Agata Subczyńska
dyrektor SP nr 5 w Łasku
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INWESTYCJE

Na stronach Panoramy znajdą Państwo 
informacje o wykonanych i w tych dniach 
kończonych inwestycjach drogowych. 
Nowych odcinków dróg w mijającym 
roku powstało całkiem sporo. W grudniu 
kończone są także inne inwestycje, w tym 
przede wszystkim wielki, jak na nasze 
możliwości, projekt dalszej rozbudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej i budowy prak-
tycznie nowej oczyszczalni ścieków oraz 
zakończenie po kilku latach budowy no-
wego obiektu na potrzeby Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. 

O tym pierwszym zadaniu realizo-
wanym przez MPWiK (spółka ze 100% 
udziałem gm. Łask) znajdą Państwo in-
formacje w odrębnym materiale. Ja chcę 
zwrócić uwagę na następujące kwestie. 
Nowa inwestycja radykalnie ograniczy 
nieprzyjemny zapach związany z funkcjo-
nowaniem oczyszczalni, a przede wszyst-
kim wytwarzany przez osady których 
„produkujemy” 20 ton na dobę. Inną oczy-
wistą kwestią, którą jednak warto podkre-
ślić, to fakt, że oczyszczalnia służy nie 
tylko Łaskowi, ale także dzielnicy Kolum-
na oraz mieszkańcom sołectw, które ko-
rzystają z dobrodziejstwa dostępu do ka-
nalizacji sanitarnej. Nie ma roku abyśmy 
kolejnych odcinków tej sieci nie budowa-
li. Nowa oczyszczania prezentuje się oka-
zale zarówno w dzień – widoczne obiekty 
w tym 3 suszarnie osadów (suche są bez-
wonne), jak i w nocy pięknie oświetlona. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
myślą, pracą i decyzjami przyczynili 
się do realizacji tej tak potrzebnej na-
szej gminie inwestycji, a w szczególności 
Panu Mariuszowi Sowińskiemu - preze-
sowi Zarządu spółki, panu Andrzejowi 
Banaszczykowi - wiceprezesowi, pani 
Janinie Kosman - zastępcy burmistrza 
Łasku w czasie wypracowywania i po-
dejmowania trudnych decyzji, radnym 
Rady Miejskiej minionych kadencji na 
czele z jej przewodniczącym panem Ro-
bertem Bartosikiem - za uchwalenie pla-
nów rozwoju firmy, a także członkom 
Rady Nadzorczej MPWiK. Dziękuję 
panu Włodzimierzowi Glamkowskie-
mu - prezesowi Zarządu firmy Biprowod 
z Warszawy, za stworzenie trudnego pro-
jektu i nadzorowanie jego wykonania, 
a także kierownictwu i pracownikom 
firmy Unibep generalnemu wykonaw-
cy za podjęcie się tego trudnego zadania 

Rok  2019  dob iega  końca .  Jak  t en  czas  szybko  mi ja .  N iedawno  rozpoczyna l i śmy 
nowe  s tu lec i e  i  ty s iąc l ec i e ,  a  tu  od  i ch  początku  up ływa  19  la t .  Kończący  
s i ę  rok  sk łan ia  t radycyjn ie  do  podsumowań.

i dobre oraz terminowe jego wykonanie. 
Warto podkreślić, że nie wszystkim udało 
się swoje plany i zamierzenia zrealizować. 
Niektóre większe i bogatsze miasta musiały 
zaniechać realizacji tego rodzaju inwestycji 
i zrezygnować z wielomilionowego unijne-
go dofinansowania z winy wykonawców, 
których trudności wykonania skompliko-
wanych zadań przerosły.

I jeszcze jedna dobra informacja. Do-
trzymujemy słowa i już od stycznia 2020 r. 
do każdego metra sześciennego wody gmi-
na dopłaci 50 groszy. Wsparcie nie dotyczy 
ścieków i działalności gospodarczej. Taki 
warunek postawił NFOŚiGW.

Trwa wyposażanie nowego, niezwykle 
potrzebnego obiektu ŚDŚ zlokalizowane-
go przy ul. Lutomierskiej. Dziś ograniczę 
się do przypomnienia, iż został on w cało-
ści sfinansowany z pieniędzy budżetu pań-
stwa, gdyż prowadzenie ŚDS-ów to tzw. 
zadanie zlecone gminom, a zatem finan-
sowane przez budżet państwa. Jak doszło 
do budowy nowego obiektu - powrócę do 
tego tematu w jednym z kolejnych nume-
rów Panoramy.
     

JESZCZE O ŚMIECIACH

Po krytycznych uwagach dotyczących 
opłat z tytułu gospodarki odpadami w gm. 
Łask zaledwie po upływie 5 miesięcy oka-
zuje się, że w naszej gminie w porównaniu 
do innych gmin opłaty należą do stosunko-
wo niskich. U nas opłata wynosi 17 zł od 
osoby. W innych gminach: Aleksandrów 
Łódzki – 32,50 zł, Parzęczew – 33,86 zł, 
Poddębice – 27 zł, Głowno – 33.50 zł, 
Stryków - 19 zł, podobnie gminy Zadzim, 
Widawa także po 19 zł, Ozorków – 25 zł, 
Brzeziny – 17,70 zł, Ksawerów – 23 zł, 
Łódź – 24 zł. Niższe stawki są w Pabia-
nicach i Radomsku – po 16 zł od osoby. 
Wszystkie wymienione stawki wprowa-
dzone zostały w drugiej połowie 2019 r. 
i dotyczą odpadów segregowanych. 

W programie „Alarm” w dniu 7.12. br. 
TVP1 na pasku podano Kłaj oraz Niepoło-
mice ponad 40 zł od osoby. Tak, tak, ponad 
40 zł od osoby. I to jest, proszę Państwa, 
dramat. Koszty wywozu odpadów w spo-
sób niekontrolowany, dramatycznie rosną. 
Firmy odbierające odpady wyłaniane są 
w drodze przetargów. Rynek odpadów zo-
stał podzielony, wobec czego ofertę składa 
na ogół jedna firma. Jeżeli dwie to z kolei 
jedna dla drugiej i na odwrót stanowią po-
zorną konkurencję. 

I co, proszę Państwa, wójt (burmistrz 
prezydent) ma zrobić? Jest przyparty do 
muru. Proszę sobie wyobrazić, że przez 
kilka tygodni śmieci w budownictwie 
wielomieszkaniowym nie są wywożone. 
Oczywiście TVP za wszystkie te problemy 
obwinia i atakuje gminy, które nie mają 
żadnych instrumentów do walki z mono-
polem. Oczywiście zaniechania i całkowi-
ta apatia państwa są pomijane. 3 miesiące 
temu wystąpiłem w tej sprawie do mini-
stra środowiska. Jak dotychczas, efektem 
jest wyniosłe milczenie.

Na koniec dla lepszego zilustrowania 
problemu przykład. Kilka lat temu ogło-
siłem przetarg na wyłonienie odbiorcy 
odpadów. Oferta jedna, cena naszym zda-
niem wygórowana. Po analizach przetarg 
unieważniłem, ogłosiłem drugi, w któ-
rym częstotliwość wywozu poszczegól-
nych frakcji odpadów została zminimali-
zowana, oczywiście w zakresie zgodnym 
z prawem. Znów oferta jedna - tej samej 
firmy, a cena identyczna jak w pierwszym 
przetargu. Zaprosiłem na rozmowę preze-
sa firmy z zarzutem robienia sobie z nas 
żartów. Pan prezes szczerze wyjaśnił: 
muszę w ciągu 3 lat uzbierać 150 milio-
nów na budowę 3 RIPOKów (regionalna 
instalacja przetwarzania odpadów komu-
nalnych). Jeżeli wezmę kredyt, jego kosz-
ty będę musiał rozłożyć na gminy. Wtedy 
zapłacicie jeszcze więcej. Reasumując 
– mówi prezes - jakkolwiek ograniczycie 
zakres odbioru odpadów, z gminy Łask 
muszę założoną kwotę uzyskać.

Jeszcze coś dla śmiechu. Coś dla śmie-
chu, bo z powodu takich pomysłów dla 
własnego zdrowia najbezpieczniejszy jest 
śmiech. Ustalono kolory pojemników na 
poszczególne rodzaje odpadów. Rozp. Mi-
nistra Środowiska z dn. 29.12.2016 (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 19, zm. 2018, poz. 2482).

W każdym razie podczas spotka-
nia z przedstawicielami kilkudziesięciu 
gmin wspomniany pan prezes informował 
o różnych próbach dostosowania kolorów 
pojemników do nowych wymagań, w tym 
przemalowywaniach przeróżnymi farbami 
odpornymi na zmienne warunki meteoro-
logiczne. Myślę, że nie mają Państwo wąt-
pliwości, kto pokrył koszty owej koniecz-
nej twórczości plastycznej. Alternatywą 
było zutylizowanie tysięcy pojemników 
o niewłaściwych kolorach.

10 grudnia 2019 r. 
Gabriel Szkudlarek
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W szkole od dwóch lat realizowany jest pro-
gram „Lubimy pomagać”. Na przełomie paź-
dziernika i listopada br. odbyła się kolejna już 
zbiórka dla bezdomnych zwierząt. Zaangażo-
wali się w nią uczniowie, rodzice i pracownicy 
szkoły. Wśród darów znalazła się m.in. karma 
sucha i mokra dla psów i kotów, poduszki, cie-
płe koce, miski oraz smakołyki. We wszystkie 
nasze akcje bardzo chętnie włączają się rodzice, 
którzy pieką pyszne ciasta do szkolnej kawia-
renki. Środki zgromadzone ze sprzedaży tych 
słodkości przeznaczane są na leczenie zwierząt 
będących pod opieką Fundacji Łaskie Zwierzo-
luby, z którą na bieżąco szkoła współpracuje. 

W czasie Pikniku Szkolnego można poznać 
pieski, które aktualnie szukają domów. W ra-
mach zajęć dodatkowych uczniowie zorgani-
zowali przedstawienie teatralne o zwierzętach,  
na które własnoręcznie przygotowali bilety 
i zaprosili na nie swoich najbliższych. Cała 
społeczność szkolna angażuje się w zgroma-
dzenie fantów na konkurs i szkolną loteryjkę 

Szkoła ,  która 
lubi Pomagać
W Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę,  
ale także uczą się, jak ważne jest pomaganie. Potrafią pochylić się nad losem 
każdej żyjącej istoty. Uczą się empatii w stosunku do ludzi i zwierząt. 

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Infor-
macji o wyrobach zawierających azbest” stano-
wiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. 
Następnie jeden egzemplarz należy przedłożyć 
w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku bur-
mistrzowi Łasku, natomiast drugi egzemplarz 
przechowuje się przez okres jednego roku, 
do czasu sporządzenia następnej informacji. 

informacje o azbeŚcie
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia  
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji 
zastosowanych wyrobów, poprzez sporządzenie spisu z natury. 

Powyższą informację należy składać w Biu-
rze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim 
w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki są dostępne na stronie 
www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta 
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa tut. Urzędu.

w celu pozyskania pieniędzy ze sprzedaży lo-
sów, które są przekazywane na pomoc zwierzę-
tom bezdomnym.

Uczniowie są w ciągłym kontakcie z za-
przyjaźnionymi weterynarzami, którzy spo-
tykają się z nimi, przychodzą na spotkania ze 
zwierzętami, którymi opiekują się dzięki finan-
sowemu wsparciu szkoły, opowiadają o nich 
i zachęcają do dalszego wolontariatu.

Udało się zorganizować spotkanie autor-
skie z pisarzem i wielkim przyjacielem zwie-
rząt Tomem Justyniarskim oraz jego pieskiem 
Lusią, było to niezapomniane, wzruszające 
przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Wdzięcz-
ność zwierząt i ich zdrowie jest bezcenne, dla-
tego w dalszym ciągu szkoła będzie organizo-
wać różnorodne akcje i przedsięwzięcia, żeby 
służyć im pomocą i choć w taki sposób spowo-
dować, aby ich życie było piękniejsze i szczę-
śliwsze na co dzień.

Aleksandra Orłowska
Beata Chrapek

SESJA Rady Miejskiej (18 bm.), już sie-
demnasta w tej kadencji - najważniejszym 
punktem obrad było uchwalenie budżetu na 
2020 rok, ponadto oprócz zmian w budżecie  
na 2019 r., radni zajęli się m.in. dotacjami dla  
ZKM i ZGM, uchwaleniem gminnych progra-
mów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholi-
zmowi oraz narkomanii, uchwaleniem statutu 
ZGM i zmianami w statucie gminy Łask.

PARKINGI – brakuje ich wszędzie, także 
w Łasku. Ostatnio podczas przebudowy ulicy 
Szkolnej urządzono dodatkowe miejsca par-
kingowe, które przydadzą się tu szczególnie, 
bo w sąsiedztwie znajduje się Szkoła Podsta-
wowa nr 5, zespół boisk „Orlik”, kryta pływal-
nia i ogród różany. Miejsca parkingowe przy-
były również za siedzibą ŁDK.

ĆWICZEŃ nigdy za wiele, a wiedzą 
o tym doskonale żołnierze z 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego, którzy ostatnio zajmowali się 
obroną przed skażeniami broni masowego ra-
żenia i likwidacją skażeń personelu latającego. 
Pododdział chemiczny likwidował skażenie pi-
lota i maszyny, która wykonywała lot w strefie 
niebezpiecznej.

SAMOLOTY – czyli „Stalowe ptaki nad 
Łaskiem” to tytuł wystawy fotograficznej Sto-
warzyszenia Miłośników Lotnictwa Ziemi 
Łaskiej, którą można oglądać do końca stycz-
nia przyszłego roku w Bibliotece Publicznej  
im. Jana Łaskiego Młodszego.

„NOISE – kolory dźwięku” to tytuł wy-
stawy fotografii Mariusza Skiby (fotogra-
fika, grafika reklamowego) udostępnionej 
w ŁDK. Finisaż – 8 stycznia 2020 r. o godz.18  
w Galerii z Fortepianem.

NAJLEPSZY druh OSP w 2019 roku 
- podczas gali podsumowującej konkurs na 
najlepszego strażaka województwa łódzkiego  
w 2019 roku, odbywającej się w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Łodzi, Florian Podębski - pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Wodzieradach uhonorowany został tytułem 
Najlepszego Druha OSP.

BRAWO WIKTORIA! – 13-letnia Wik-
toria Wróbel, kadetka w tenisie stołowym, 
wychowanka ŁTSR/LTSR Buczek, zajęła 12. 
miejsce w turnieju indywidualnym, pokonując 
Rosjankę, wicemistrzynię Europy, zdobywając  
także IV miejsce drużynowo. Podczas turnieju 
Grand Prix w Ostródzie tenisistka zajęła I miej-
sce, pokonując starsze zawodniczki. 

AURA w grudniu okazała się zbliżona do... 
kwietniowej. Tak, tak – pogodowa przeplatan-
ka, początkowo nocne przymrozki, niewiel-
kie opady deszczu, a potem słoneczko i nawet  
10 st. C. Śnieg ma się pojawić dopiero w stycz-
niu. Krótko mówiąc – święta nie będą białe!



oczySzczalnia Ścieków 
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3 Podziękowania przekazał również burmistrz 
Gabriel Szkudlarek, mówiąc o trudnym zada-
niu, ale i dobrych decyzjach wielu ludzi, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu, wspominając 
jednocześnie, że oczyszczalnia to ważny dla 
gminy obiekt, także ze względu na zastosowa-
ne nowoczesne rozwiązania i oszczędności, ja-
kie już przynosi. Obiekt wygląda imponująco. 
Dzięki bocianom, które od lat rozsławiają Łask 
odwiedzając co roku oczyszczalnię, jest ona 
już znana w świecie…

Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Bartosik przypomniał, że zrealizowa-
nie tak dużej inwestycji jest zasługą radnych 
aż trzech ostatnich kadencji, a także burmistrza 
Gabriela Szkudlarka i jego wizji konsekwent-
nie urzeczywistnianej przez lata.

Za odwagę i podjęcie tak trudnego zada-
nia podziękował samorządowcom radny Sej-
miku Województwa Łódzkiego, były burmistrz  

Łasku – Andrzej Owczarek. Przypomniał, że wo-
jewództwo łódzkie zajmuje niechlubne pierwsze 
miejsce jeśli idzie o długość życia mieszkańców, 
ponieważ żyjemy w zanieczyszczonym środo-
wisku, oddychamy zanieczyszczonym powie-
trzem, chodzimy po zatrutej ziemi. Za 20 lat wo-
jewództwo będzie miało charakter pustynny, jak 
ostrzegają naukowcy. To stanowi wyzwanie dla 
nas wszystkich. Dlatego teraz trzeba uświadomić 
ludzi, że należy podłączyć się do tej nowej kanali-
zacji i oczyszczalni ścieków, by mogli żyć dłużej.

Kompleksowy obraz inwestycji ukazała 
znakomicie prezentacja multimedialna. Inwe-
stycja bowiem to nie tylko zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków, a właściwie zbudowa-
na nowa, niemal od podstaw, ale i kanalizacja 
m.in. w osiedlu Kolumna. Łącznie w ramach 
5 zadań (pisaliśmy na ich temat szczegółowo 
na łamach „Panoramy”) wybudowano 11,6 km 
kanalizacji sanitarnej i zmodernizowano stare 
kolektory miejskie. A sama oczyszczalnia ście-
ków prezentująca się dziś znakomicie może 
zneutralizować w ciągu doby 8000 m sześc. 
ścieków. Dzięki nowoczesnym reaktorom bio-
logicznym, suszarniom słonecznym i wyko-
rzystaniu osadów do produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej cały obiekt zasługuje na miano 
najnowocześniejszej tego typu inwestycji.

Na zakończenie dodajmy, że w tych waż-
nych dla Łasku wydarzeniach uczestniczyli 
liczni mieszkańcy i goście. Oprócz samorzą-
dowców, m.in. burmistrza Gabriela Szkudlarka 
i jego zastępcy Lidii Sosnowskiej, przewod-
niczącego Rady Miejskiej Roberta Bartosika 
i radnych oraz radnego Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Andrzeja Owczarka byli również: 
starosta Piotr Wołosz i wicestarosta Teresa We-
sołowska, skarbnik łaskiej gminy Anna Gło-
wińska, wójt Dobronia, a także przedstawiciele 
32. BLT, Komendy Powiatowej PSP, Nadle-
śnictwa Złoczew i PEC w Łasku. 

(P)
Fotoreportaż - patrz strona 27
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Patronat nad turniejem objął starosta łaski 
Piotr Wołosz. On też wręczył puchary za naj-
lepsze prezentacje poszczególnych kategorii. 
Rywalizację uzdolnionej tanecznie młodzieży 
również obserwowali i wręczali nagrody: wi-
cestarosta łaski Teresa Wesołowska, członek 
Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepa-
niak, radni Rady Miejskiej w Łasku Aleksandra 
Kolasa i Rafał Szymczyk oraz przewodniczący 
Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński.

– Wspaniała impreza, wspaniała i uzdol-
niona młodzież. Widać po zawodnikach,  
że kochają to co robią i sprawia im to mnóstwo 
radości i satysfakcji. Bardzo się cieszę, że Klub 
Tańca Sportowego „Jaszczur” wybrał właśnie 
Łask do organizacji tego turnieju i mam na-
dzieję, że nie jest to ostatnia tego typu impreza 
w Łasku. Gratuluję wszystkim zawodnikom, 
zarówno tym którzy stanęli na podium, jak 
i tym którzy byli poza nim, bo poziom był na-
prawdę wysoki i każdy zasłużył na wielkie sło-
wa uznania – podsumował dwudniowy turniej 
Piotr Wołosz.

(RS)

i ogólnoPolSki turniej 
tańca nowoczeSnego
W dniach 16-17 listopada 2019 roku w Hali Powiatowej odbył się turniej tańca nowoczesnego, w którym 
rywalizowali zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych. Rywalizacja odbyła się w kategorii: jazz, dance, 
hip-hop oraz modern. Była to pierwsza tak duża impreza w naszym mieście zorganizowana przez Klub 
Tańca Sportowego „Jaszczur”, we współpracy z kierownikiem Hali Powiatowej Przemysławem Urbanem. 

Starosta Łaski Piotr Wołosz 
z Zarządem Powiatu Łaskiego 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 
Krzysztof Nowakowski 
z Radą Powiatu Łaskiego

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, wspomnień i wzruszeń. 
W tych wyjątkowych dniach przekazujemy życzenia radości, 
spokoju i spełnienia wigilijnych życzeń. Niech te najpiękniejsze 
dni w roku będą czasem spędzonym w gronie rodzinnym, 
w ciepłej atmosferze przy dźwiękach kolęd. Zaś Nowy 2020 Rok 
będzie czasem pełnym nadziei,  pokoju i wzajemnej życzliwości, 
a poczucie szczęścia i satysfakcji niech towarzyszy 
nam każdego dnia.

wyremontowano 
Parking Przy 
StaroStwie
4 grudnia br. zakończono modernizację 
parkingu przy Starostwie Powiatowym 
w Łasku. Teraz parking pomieści  
33 auta, w tym dwa przeznaczone są dla 
osób niepełnosprawnych. Ułożono nową 
nawierzchnię asfaltową oraz namalowano 
oznakowanie poziome. 

Koszt remontu parkingu wyniósł ponad  
150 tys. złotych, a wykonawcą była firma  
„Włodan” Andrzeja Włodarczyka, Spółka Jawna.



dla wygody PieSzycH
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Również w Zawadach, gm. Widawa, zakończono remont chodnika 
na długości 200 metrów. Tam także w ramach prac remontowych wyko-
nano zjazdy do posesji. Koszt całej inwestycji to 74.661,00 zł. Remont 
wykonała firma Hubert Siłko H.S. Bruk Firma Usługowo – Handlowa.

Na ulicy Piotrkowskiej w Kolumnie zakończono przebudowę 
chodnika.  Nowy chodnik z kostki brukowej został ułożony 
od drogi wojewódzkiej Leśników Polskich do ulicy Letniej, 
na długości 315 metrów i szerokości 1,5 metra. W ramach 
przebudowy wykonano również zjazdy do posesji mieszkańców 
oraz nowe krawężniki. Przy chodniku zainstalowane także ławki 
oraz kosze na śmieci. Koszt przebudowy wyniósł 183.282,30 zł.,  
a jej wykonawcą była firma Trans Bruk PPHU Władysław Pisarek.

W Kolumnie i Zawadach

Starosta łaski wraz z Zarządem Powiatu Łaskiego podjął decyzję o prze-
budowie chodnika przy dworcu PKP w Kolumnie. Chodnik zostanie 
przebudowany na odcinku 120 metrów pomiędzy ulicami Piotrkowską 
i Lubelską. Przebudowa obejmuje ułożenie nowej kostki brukowej oraz 
nowych krawężników. Prace są  wykonywane w ramach bieżącego utrzy-
mania dróg, a jej przebudową zajmuje  się firma Trans Bruk PPHU Wła-
dysław Pisarek.

remont cHodnika Przy 
dworcu w kolumnie

- To już 5. edycja akcji „Serce na Gwiazdkę”. Wspólnie ze staro-
stą Piotrem Wołoszem zostaliśmy patronami tegorocznej akcji. Dzię-
ki wspaniałym Sponsorom mogliśmy, jak co roku, obdarować dzieci 
prezentami z okazji nadchodzących świąt. Bardzo dziękuję wszystkim 

Serce na gwiazdkę
Podczas 5. edycji akcji charytatywnej „Serce na Gwiazdkę” do ponad 80 domów w Łasku i okolicy powędrowali 
Mikołaje, wręczając dzieciom gwiazdkowe prezenty oraz całym rodzinom paczki żywnościowe. Jak co roku,  
do akcji przyłączyli się księża, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz wolontariusze.

niezawodnym darczyńcom. Radość dzieci - bezcenna. Bardzo dziękuję  
ks. Piotrowi Urbaniakowi za coroczną współpracę - mówi wicestarosta 
łaski Teresa Wesołowska.



nadal w czołówce 
województwa
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- w kategorii „Dochód JST 2018” czyli tak zwana „zamożność jst”- gmi-
na Buczek zajmuje 21. miejsce w województwie łódzkim i 258. miejsce 
w Polsce z kwotą 3361,71 zł przypadającą na jednego mieszkańca
- w kategorii „Inwestycje 2016-2018” gmina Buczek uplasowała 
się na 17. miejscu w województwie i 193 miejscu w kraju z kwotą 
1081,62 zł przyp. na jednego mieszkańca

W opublikowanym niedawno w piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” - „Rankingu 
Wspólnoty” gmina Buczek osiąga najlepsze miejsca w powiecie łaskim wśród gmin wiejskich.  
W zależności od kategorii rankingu miejsce gminy Buczek zmienia się i tak:

Święta Bożego Narodzenia dostarczają 
wszystkim zawsze wiele wzruszeń, co można 
było też odczuć w zgromadzonych pracach. 
Prace autorów dostarczyły sprawdzającym 
wiele wzruszeń, skłoniły do refleksji, a jedno-
cześnie ukazały różne postrzeganie tych świąt. 
Były w nich zawarte elementy smutku, rado-

magia Świąt w buczkowSkiej bibliotece
Konkurs literacki, który wójt gminy Buczek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Buczku ogłosili dla mieszkańców 
spotkał się z niemałym zainteresowaniem. Wpłynęło do biblioteki 14 prac, w tym 5 w kategorii wiekowej 10 – 14 lat, 
dwie prace w kategorii 14 – 18 lat oraz 7 prac napisanych przez osoby dorosłe. 

czyk z Woli Buczkowskiej i Aneta Jarończyk 
z Buczku.

Autorzy wyróżnionych prac zostaną uho-
norowani podczas uroczystej gminnej wigilii 
w Buczku.

Oto jeden z wyróżnionych wierszy.

Dotacja w kwocie 20 tys. złotych zastała 
przyznana z Funduszu Sprawiedliwości. Cie-
szy fakt, że kolejny, nowoczesny sprzęt będzie 
wykorzystywany do ratowania ludzi i mienia. 
Władze gminy Buczek właśnie podpisały umo-
wę w tej sprawie.

nowy SPrzęt dla 
oSP czeStków
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Czestkowa otrzymali dofinansowanie  
z Ministerstwa Sprawiedliwości na 
zakup quada. Pojazd ten będzie służył 
do akcji ratowniczych prowadzonych  
w trudnym, niedostępnym terenie.

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą
chwile pełne wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji prosimy o przyjęcie
najserdeczniejszych życzeń zdrowia,

wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji
zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

Niech rok 2020 będzie czasem spełnionych
nadziei i oczekiwań,

a życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek     Wójt Gminy Buczek
       Andrzej Zieliński           Bronisław Węglewski

- w kategorii „Wykorzystanie środków europejskich na inwesty-
cje transportowe 2017-2018” gminie Buczek przypadło miejsce 
13. w województwie i 177. w Polsce z kwotą 272,97 zł na jednego 
mieszkańca gminy.

Cieszymy się, że nadal dobrze sobie radzimy.

Magia świąt już powoli zanika
coraz mocniej ją komercja przenika.
Gdzie ten zapach świeżo ściętej choinki?
Gdzie cieszące się z lalek dziewczynki?
Czemu chłopcy z zabawek tak krótko się cieszą?
I gdzie wszyscy dorośli tak bardzo się spieszą?

Myślę, że adwent to czas oczekiwania
a nie po marketach promocji szukania.

ści i ciągle narastającej komercji świąt. Wśród 
tych 14 prac zostały wyróżnione dwa opowia-
dania - Julii Zawiasy - trzynastoletniej uczen-
nicy z Woli Buczkowskiej i Anny Szczepaniak 
z Buczku (kategoria 18+) oraz trzech autorów 
wierszy. Są to osoby dorosłe, a mianowicie Ry-
szard Kacperski z Buczku, Zbigniew Grzejsz-

Te cztery niedziele to czas zadumy!
A tu w kościołach pustki, a w marketach tłumy.

Przecież to jest święto największe na świecie!
To nasz Bóg przyszedł na świat jako małe dziecię.
Coraz mniej z radością na święta czekamy
Całą atmosferę psują nam reklamy.

Magia świąt już powoli zanika
coraz mocniej ją komercja przenika.

MAGIA ŚWIĄT

kolejne Pieniądze na remont dróg
Gmina Buczek, znana z troski 
o utrzymanie dobrych dróg, 
otrzymała kolejne dofinansowanie 
z funduszu dróg samorządowych  
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

roku budżetowym dofinasowanie na remont 
dróg w gminie.

Inwestycje w gminie Buczek w roku 2019 
zostaną realizowane na poziomie 5 mln zł bez 
żadnych kredytów.

na wybudowany odcinek drogi  
w miejscowości Kowalew. 

Całkowity koszt inwestycji to 577 334,88 zł, 
dofinansowanie wyniosło 346 400,00 zł. Miło 
nam poinformować, iż jest to już trzecie w tym 
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Podziękowania dla 
Pracowników oŚwiaty

W imieniu samorządu powiatu łaskiego i gminy Buczek, a tak-
że mieszkańców pożegnali zmarłego śp. Józefa Woźniaka wicestarosta  
łaski Teresa Wesołowska, wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski 
oraz przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński, który wy-
głosił krótką laudację o życiu, służbie społeczności lokalnej i ojczyźnie 
oraz osiągnięciach zmarłego.

 Józef Woźniak był nie tylko wspaniałym mężem i ojcem, był 
przede wszystkim człowiekiem o ogromnej wrażliwości i oddanym ser-
cu rodzinie, społeczności lokalnej, a w dobie wojny również ojczyźnie.  
Był patriotą w czasie wojny i w czasie pokoju. Dawał liczne przykła-
dy pracy dla wspólnego dobra. Ks. Jan Twardowski mówił w wierszu 
o przemijaniu: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.  
Kochała śp. Józefa rodzina, strażacy, z wielkim szacunkiem odnosili  
się do niego sąsiedzi, a także inni ludzie, nawet nieznajomi. 

Józef Woźniak, mieszkaniec Woli Buczkowskiej, miał szczęśliwą i to-
warzyszącą przez całe życie cyfrę – jedynkę, był przez druhów nazywa-
ny na znak swojej wyjątkowości często numerem 1, nie tylko z racji wie-
ku - należał w ostatnim czasie do najstarszych ludzi w naszym kraju, ale 
również dlatego, że urodził się 11 listopada 1911 r., mieszkał pod nr 11 
i otrzymał decyzją władz samorządowych jako pierwszy tytuł Honorowe-
go Obywatela naszej gminy. Przyzwyczaił nas śp. Józef do corocznych 
urodzin w Dniu Niepodległości, w pamięci wszystkich utkwiły 100. uro-
dziny, gdy marszowym krokiem śp. druh Józef wprowadził druhów z całej 
gminy do kościoła na mszę w intencji ojczyzny i swojej własnej. Otrzymy-
wał też listy gratulacyjne z okazji kolejnych jubileuszy od premiera, prezy-
denta, Stowarzyszenia Strzelców Kaniowskich. W ubiegłym roku rodzina, 
harcerze, strażacy zaśpiewali wraz z jubilatem wspólnie z panem starostą 
Piotrem Wołoszem i panią wicestarostą Teresą Wesołowską hymn Polski, 
a Pan Józef również wszystkie zwrotki Pieśni Legionów. W br. przed kil-
koma dniami cieszyliśmy się z kolejnej 108. rocznicy urodzin.      

O godz. 11.11 w dniu 11.11 tuż po mszy św. odprawionej w intencji 
jubilata często wójt gminy Buczek i zarazem prezes Zarządu Gminnego 
OSP Bronisław Węglewski, prezes OSP w Woli Buczkowskiej w asy-
ście braci strażackiej udawali się z kwiatami do śp. Józefa. Jubilat często 

wSPaniały człowiek
Z wielkim bólem przyjęliśmy wszyscy wiadomość o śmierci najstarszej osoby w województwie łódzkim, czcigodnego  
i nieodżałowanego Druha, porucznika Wojska Polskiego, Honorowego Obywatela Gminy Buczek Józefa Woźniaka.
 wspominał o swoim życiu.

Gdy miał 3 lata w I wojnie światowej na terenie dzisiejszej Ukrainy zgi-
nął mu ojciec. W wieku 21 lat w 1932 roku ożenił się z Walerią Borowiecką. 
W tym samym roku został powołany do czynnej służby wojskowej. Słu-
żył w Korpusie Ochrony Pogranicza niedaleko Wilna. W 1933 roku urodził  
mu się pierwszy syn, który zmarł w wieku 2 miesięcy. Niestety Józef  
nie dostał nawet przepustki na pogrzeb syna. Służbę wojskową zakoń-
czył w 1934 roku. Rok później urodził mu się drugi syn, który zmarł 
w wieku 2 lat. W 1937 roku rodzi mu się trzeci syn - Stanisław. 

Gdy wybucha II wojna światowa, Józef 3 września 1939 roku, jako 
rezerwista zgłasza się do 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, 
z którym wyrusza w kierunku Warszawy. Pierwszą walkę stoczyli w oko-
licach Brzezin, następną pod Górą Kalwarią, gdzie atakowani byli przez 
lotnictwo i piechotę niemiecką. Z Góry Kalwarii wędrują do Warszawy, 
a następnie do Garwolina i Lublina. W okolicach Chełmna jego pułk zo-
staje zaatakowany z dwu stron - przez armię niemiecką i rosyjską. Józef 
dostaje się do niewoli niemieckiej, gdzie przebywa do lipca 1945 roku. 

„Okupację całą, prawie 6 lat, spędziłem w III Rzeszy, w Saksonii 
w Bad Dürrenberg koło Merseburga, byliśmy tam tanią siłą roboczą, rano 
do pracy wieczorem z pracy, to bolesne wspomnienia rozłąki z Ojczyzną 
i rodziną. Okupacja, lata niewoli to ciężki czas, ale w Polsce po wojnie 
wcale nie było łatwo, czas wytężonej pracy budowy dróg kamienno-żwi-
rowych, żeby była elektryczność najmowałem podwody i sam jeździłem 
końmi po słupy elektryczne na kolej do Łasku, jeden to mi nawet spadł 
na nogi”- wspominał pan Józef.

Następnym polem działalności społecznej pana Józefa po powrocie 
w rodzinne strony w 1945 roku była Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Bucz-
kowskiej, gdzie właściwie z chwilą wstąpienia zostaje zastępcą naczelnika.

„Ja należałem do OSP jako czynny strażak od 1945 r. Z 1946 na 1947 r. 
przerobiliśmy poniemiecki barak na drewnianą remizę, która pełniła 
funkcję strażnicy OSP”. W 1947 roku przychodzi na świat jego kolejne 
dziecko - córka Teresa, od tego roku Józef Woźniak pełni też nieprzerwa-
nie, przez 47 lat, funkcję sołtysa.

 W 1952 roku Józef zostaje wybrany naczelnikiem OSP i funkcję  
tę sprawuje do 1994 roku. W latach 1966-67 kieruje wraz z ówczesnym 
prezesem Józefem Kobielewskim budową nowej strażnicy OSP.

W międzyczasie pełni wiele różnych funkcji społecznych: w G.S. Bu-
czek, Banku Spółdzielczym, jako kurator społeczny opiekuje się osobami, 
które miały problemy z prawem, jest członkiem Rady Gminy, członkiem 
kolegium, pomaga w melioracji podmokłych gruntów w sołectwie. 

Józef Woźniak nigdy nie narzekał. Pytany o zdrowie – dodawał  
po cichu, że „…wszystko jest w porządku, tylko czasem nogi bolą i krę-
gosłup, ale chciałbym dożyć 111 lat. Całe życie pracowałem w rolnic-
twie, pola nie było dużo, około 5 ha, ale działalność społeczna dla wsi 
i straży, wypełniała mi całe życie”.                                              

W 1994 roku, w wieku 83 lat zrzeka się wszystkich funkcji spo-
łecznych. Zostaje jedynie honorowym członkiem OSP. Józef Woźniak 
za swoje niewątpliwie wielkie zasługi był wielokrotnie odznaczany.  
Za udział w wojnie obronnej 1939 r. decyzją zwierzchnika sił zbrojnych 
prezydenta Polski przed 3 laty zostaje mianowany porucznikiem Wojska 
Polskiego. Uhonorowany został wszystkimi odznaczeniami strażackimi, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i wieloma innymi od-
znaczeniami. Jest pierwszym Honorowym Obywatelem Gminy Buczek. 

11 listopada każdego roku zapewne będziemy wciąż uroczyście 
świętować kolejne rocznice odzyskania niepodległości, ale tym razem 
już bez tego ostatniego bohatera czasu wojny i pokoju, który z autopsji 
pamiętał rodzącą się po zaborach Polskę. Józef Woźniak pozostanie na 
zawsze w naszej pamięci jako osoba uczynna, pogodna, oddana rodzinie 
i zaangażowana w prace społeczne.

W imieniu Rady Gminy, wójta Bronisława Węglewskiego, który 
traktował świętej pamięci Józefa jak przyjaciela, i braci strażackiej skła-
damy najbliższym, rodzinie zmarłego, znajomym i całej społeczności 
Woli Buczkowskiej wyrazy głębokiego współczucia.

Andrzej Zieliński
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uroczySte 
zakończenie 
Sezonu
W niedzielę, 1 grudnia br., w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala Mistrzów 
Polski w sportach motorowych. Nasi 
najlepsi zawodnicy zajęli wysokie 
lokaty w sezonie. Kacper Baklarz 
zdobył tytuł mistrza Polski w klasie 
junior.  Natalia Krakowska - drugie 
miejsce Pucharu Polski w klasie kobiet. 
Jakub Ludwisiak - drugie miejsce  
w klasie C.

Klubowo zdobyliśmy tytuł drugiego wi-
cemistrza Polski na 14 klubów, jak również 
trzecie miejsce w rywalizacji o Puchar Polski,  
w której uczestniczyło 29 klubów.

Zespół uświetnia pięknymi patriotycznymi, 
religijnymi, lirycznymi, a nawet rozrywkowymi 
pieśniami i piosenkami niemalże wszystkie uro-
czystości państwowe i gminne. Zespołem kie-
ruje od 10 lat instruktor Zbigniew Mierzwiński. 
Dzięki jego zamiłowaniu do muzyki i bardzo 
dobremu warsztatowi muzycznemu, systema-
tycznej pracy, a także zaangażowaniu pań, ze-
spół zdobywa czołowe miejsca na przeglądach 
muzycznych.

Zespół śpiewa również piosenki rozryw-
kowe znanych, polskich wokalistów. Ma także 

10-lecie zeSPołu „bogoria”
Piękne stroje, wspaniała dyspozycja wokalna, szeroki i trafny dobór repertuaru to przymioty, które cechują zespół kilkunastu pań 
śpiewających dla nas już od ponad 10 lat w Zespole „Bogoria” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku.

-  I miejsce w XXVI Spotkaniach Amatorskich 
Artystycznych Zespołów Seniorów w Bałuc-
kim Ośrodku Kultury RONDO, Łódź 2016 r.

-  II miejsce w IX Przeglądzie Artystycznym 
Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” Łęczy-
ca 2018 r., a także ostatnio II miejsce w XXV 
„Biesiadzie Pod Złotym Liściem” w Łaskim 
Domu Kultury - 26 października 2019 r.

W skład zespołu wchodzą: Dorota Ciabia-
da, Jadwiga Bednarek, Jadwiga Kowalczyk, 
Anna Pokorska, Zdzisława Solecka, Krystyna 
Sowiak, Małgorzata Wędzik, Jadwiga Ludwi-
siak, Janina Kaleta, Wiesława Konopińska, 
Ewa Kowalska i Mariola Urbaniak.

Z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości zespół wystąpił (11 listopada br.) na 
scenie GOKiS w Buczku z patriotycznym re-
pertuarem, wykonując utwory: „Jak długo na 
Wawelu”, „Matka Sybiru”, „Serce w plecaku” 
oraz „Wojenko, wojenko”.

Z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia ze-
społu kierujemy dla pań tworzących zespół 
oraz kierownika artystycznego szczególne ży-
czenia i podziękowania w imieniu władz samo-
rządowych gminy: wójta, Rady Gminy Buczek 
oraz społeczności lokalnej. Działalność zespo-
łu to nie tylko radość i przeżycia dla uczestni-
ków akademii i imprez organizowanych przez 
GOKiS w Buczku, ale także pasmo sukcesów 
w całym województwie na różnego typu prze-
glądach zespołów wokalnych i chórów. Paniom 
i kierownikowi artystycznemu panu Zbyszko-
wi życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji 
z pracy artystycznej oraz wielu sukcesów w ży-
ciu osobistym.

Andrzej Zieliński

w dorobku wiele osiągnięć artystycznych, m.in.:
-  II miejsce „Czar Jesieni” podczas VI Arty-

stycznych Spotkań Seniorów Pod Patronatem 
Burmistrza Głowna 2013 r.

-  I miejsce w II Przeglądzie Artystycznym Ruchu 
Seniorów Radomsko 2013 r.

-  II miejsce w XX Wojewódzkim Przeglądzie 
Artystycznym Ruchu Seniorów Skierniewice 
2014 r.

-  III miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie 
Artystycznym Ruchu Seniorów Skierniewice 
2015 r.
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TEREN ZA ŁDK
Na naszych oczach zmienił się teren  

za Łaskim Domem Kultury. W ramach inwe-
stycji powstał nowy układ komunikacyjny, 
miejsca parkingowe i oświetlenie. Zmiany do-
cenią z pewnością także osoby korzystające 
z Gminnego Żłobka, do którego dojazd stał się 
o wiele bardziej wygodny. Prace wykonała fir-
ma TRANS-BRUK Pisarek Władysław z Woli 
Bałuckiej, a ich wartość to 195.939 zł.

rok  i nweStyc j i
Kończący się rok 2019 skłania do refleksji i podsumowań. Możemy śmiało powiedzieć, że był to czas wielu inwestycji 
w gminie Łask. Przebudowano ponad 8 km dróg, na które wydano ok. 13 mln zł. A przecież realizowano nie tylko 
projekty drogowe. Co przed nami? Z pewnością jeszcze więcej pracy i nowych zadań. W niedługim czasie ruszy 
rewitalizacja placu Szarych Szeregów w Kolumnie i zabytkowej kamienicy na łaskim rynku. Oba projekty mają być 
gotowe na 600-lecie nadania praw miejskich Łaskowi. Poniżej prezentujemy przegląd aktualnych inwestycji.

towano oznakowanie pionowe, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. Powstały także zjazdy 
z kruszywa łamanego i przepusty.

Gmina Łask pozyskała na realizację tego 
zadania dofinansowanie (80%) z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

TEODORY
Droga w Teodorach zyskała nową na-

wierzchnię, chodnik jednostronny i zjazdy. 
Ponadto wyregulowano studzienki i zamonto-
wano oznakowanie pionowe. Koszt inwesty-
cji to: 464.273,80 zł. Wykonawcą była firma 
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna 
z Porszewic.

BAZA ZKM
W ramach projektu komunikacyjnego  

na działce ZKM w Łasku powstał punkt prze-
siadkowy, a wraz z nim miejsca parkingowe 
i stojaki na rowery. Linie autobusowe będą za-
czynać i kończyć tam swoje trasy. Teren bazy 
został utwardzony kostką betonową. Koszt in-
westycji to 1.360.864,62 zł. Prace wykonała 
firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka 
Jawna z Porszewic.

Ponadto do końca roku 2020 przebudo-
wana zostanie ul. Orla i Sikorkowa, powstaną 
nowe wiaty autobusowe, zatoczki i elektro-
niczne tablice, informujące pasażerów o godzi-
nach przyjazdów i odjazdów autobusów.

ŁOPATKI I ZIELęCICE
Duże zmiany zaszły również na drogach 

gminnych w Łopatkach i Zielęcicach. Za pra-
ce odpowiedzialna była firma DROMAK  
Sp. z o.o. z Poręb.

Koszt pierwszej inwestycji to 565.599,26 zł.  
Na odcinku ok. 671 m powstała nowa na-
wierzchnia, zjazdy, pobocza, a także oznako-
wanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Prace w Zielęcicach wyceniono na 
1.028.360,86 zł. Tam na odcinku 839 m po-
łożono nową nawierzchnię asfaltową, zamon-

WOLA BAŁUCKA-ORCHóW
Za 1.614.844,93 zł firma STRABAG  

Sp. z o.o. z Pruszkowa przebudowała drogę 
Wola Bałucka-Orchów. Na 1.072 m wyko-
nawca położył nowy asfalt, powstały zjazdy 
z tłucznia kamiennego, przepusty, grunto-
we pobocza, rowy przydrożne, odwodnienie, 
oznakowanie pionowe i poziome oraz urządze-
nia bezpieczeństwa ruchu.

Gmina Łask pozyskała na realizację tego 
zadania dofinansowanie (80%) z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

ULICA  TYLNA
Nie do poznania zmieniła się ul. Tyl-

na w Łasku. Prace na odcinku od ul. Wąskiej  
do ul. Mickiewicza (226 m) objęły położenie 
nowej nawierzchni bitumicznej, budowę miejsc 
postojowych, utwardzenie terenu. Powstał 
chodnik, zjazdy i kanalizacja deszczowa. War-
tość inwestycji to 949.064,31 zł, a wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inży-
nieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z Kosowa.

OSTRóW 
W Ostrowie przebudowano dwie we-

wnętrzne drogi. Gruntową nawierzchnię za-
stąpiła kostka betonowa, którą wyłożono także 
zjazdy. Utwardzono pobocza i wyregulowa-
no studzienki. Koszt inwestycji to 608.710 zł, 
a prace wykonało  PPUH „Ekoinżbud” Łukasz 
Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego.

WRZESZCZEWICE 
- WOLA STRYJEWSKA

Na odcinku ok. 1,4 km łączącym Wrzesz-
czewice i Wolę Stryjewską  firma WŁODAN 
z Porszewic położyła nawierzchnię asfaltową, 
wykonała pobocza i przepusty. Wartość prac  
to 872.679,71 zł.
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Zwykle w takich chwilach ludzie prawią 
sobie komplementy. W przypadku pana Grze-
gorza były one wyjątkowo szczere i prawdzi-
we, bo zaskarbił on sobie wdzięczność wielu 
ludzi, służąc im życzliwością, pomocą, do-
świadczeniem i dobrą radą. W specjalnym dy-
plomie podziękowano mu także za „ogromne 
serce włożone we wszystko, co czynił”. Ten 
niezwyczajny dokument podpisali: burmistrz 
Gabriel Szkudlarek, zastępca burmistrza Lidia 
Sosnowska, skarbnik gminy Anna Głowińska, 
sekretarz gminy Beata Mielczarek i naczelnik 
wydziału, w którym pan Grzegorz pracował – 
Wioletta Rabenda.

Rodowity łaskowianin (rocznik 1954) po 
podstawówce trafił do Ostrowa, gdzie ukoń-
czył Technikum Ogrodnicze. Potem była pra-
ca w Kombinacie Państwowych Gospodarstw 
Ogrodniczych Widzew, a w międzyczasie służ-
ba wojskowa. SKR Zelów i zakład ogrodniczy 
w Kociszewie to kolejne miejsca pracy łasko-
wianina. Skąd akurat Zelów? Bo z tego miasta 
pochodzi małżonka.

W kwietniu 1981 roku rozpoczyna pra-
cę w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasku. Na-
czelnikiem jest wówczas Kazimierz Pietrzak, 
a jego kierownikiem w wydziale rolnictwa –
Leon Krzykowski, którego wraz z zastępczynią 
Stanisławą Błęcką wspomina bardzo ciepło. – 
To moi pierwsi nauczyciele w Urzędzie – mówi 
pan Grzegorz.

W 1990 roku szuka swojej drogi życiowej 
i odchodzi z Urzędu, uruchamiając bar. Nie jest 
to chyba najlepsza decyzja, bo niedługo potem 
po zachęcie Krzysztofa Nowakowskiego i zgo-
dzie burmistrza Andrzeja Owczarka wraca do 
Urzędu przy ul. Warszawskiej. I znów pracuje 
w wydziale rolnictwa, leśnictwa i ochrony śro-
dowiska, do 25 października 2019 roku.

Czym się zajmuje? Między innymi wyda-
waniem pozwoleń na wycinkę drzew. To wbrew 

to był mój drugi dom…
Tak o miejscu swojej długoletniej pracy mówi Grzegorz Skibiński, który w związku z przejściem na emeryturę 
pożegnał się niedawno z Urzędem Miejskim w Łasku. Stało się to po 44 latach jego pracy zawodowej, w tym  
38. spędzonych w Urzędzie. Gdy go żegnano w sposób wyjątkowy, trudno mu było ukryć wzruszenie.

pozorom – temat rzeka. Bywały 
takie czasy, gdy właściwie bez 
przeszkód można było wycinać 
drzewa. Teraz na ogół ludzie 
przestrzegają prawa, bo wzrosła 
świadomość, że wycinanie drzew 
to w gruncie rzeczy podcinanie 
gałęzi, na której siedzą.

- Drzewa trzeba także wyci-
nać z prozaicznych powodów, bo 
chorują jak ludzie i niekiedy sta-
nowią spore zagrożenie – mówi 
pan Grzegorz.

W 2010 roku łaskowianin 
zajął się bezdomnymi zwierzę-
tami. Stosunek ludzi do „braci 
mniejszych” świadczy o naszej 
kulturze, wrażliwości. W gminie 
Łask ludzie na ogół doceniają 
czworonożnych przyjaciół, bo 
od lat tematem tym zajmuje się 
tutejszy samorząd. Przed panem 
Grzegorzem w Urzędzie o zwie-
rzęta w gminie troszczył się Mi-
chał Kołodziejczyk.

Właśnie ta nadzwyczaj-
na troska o „braci mniejszych” 
przysporzyła panu Grzegorzowi 
sympatię wielu mieszkańców. Już dawno z ulic 
Łasku zniknęli rakarze i bezdomne pieski czy 
koty trafiają do schroniska. Ucywilizowana 
troska o zwierzaki zasługuje od dawna na uzna-
nie. Ale problem, jak to zwykle bywa, tkwi 
w szczegółach, a ściśle mówiąc – w racjonal-
nym wydatkowaniu pieniędzy. Bywało przed 
laty, że samorząd rocznie przeznaczał na bez-
domne zwierzęta nawet 700 tysięcy złotych,  
co u wielu mieszkańców budziło zdziwienie.

- Doszliśmy do wniosku, że można te wy-
datki ograniczyć poprzez racjonalną opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami i wprowadzenie ka-
stracji, sterylizacji i dokarmianie piesków i ko-
tów, szukanie dla nich nowych solidnych opie-
kunów. Przyniosło to efekty – teraz w schroni-
sku mamy 113 zwierzaków, a było ich nawet 
dwukrotnie więcej – wyjaśnia G. Skibiński.

Cenne okazało się też utrzymywanie bie-
żącego kontaktu ze schroniskiem zwierząt 
w Wojtyszkach, bo dzięki temu można było 
śledzić losy „łaskich” czworonogów, a przy 
okazji obalić wiele mitów i plotek na temat 
tego azylu dla zwierząt.

- Jak zmniejszyć liczbę bezdomnych zwie-
rząt? Zastanawialiśmy się wielokrotnie z rad-
nymi i burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem. 
Dobrym sposobem okazało się nagłaśnianie 
sprawy w internecie i prasie, bo dzięki temu 
dla wielu zwierzaków udało się znaleźć nowy 
dom – opowiada pan Grzegorz. - Nie było to ła-
twe, wymagało często działania niekonwencjo-
nalnego, wieczorami czy w niedzielę, ale i nie 
brakowało satysfakcji. Gdy w 2013 roku wpro-
wadzono czipowanie, dzięki temu mogliśmy 

stworzyć w gminie bazę piesków, a to z kolei 
ułatwiło np. odnajdywanie właścicieli zagubio-
nych zwierzaków.

Jak opowiadają znajomi pana Grzegorza, 
dla niego każdy piesek to odrębny przypadek, 
wymagający znalezienia opiekuna i zapewnie-
nia zwierzakowi dostatniego żywota. Gdyby te 
wszystkie pieski, którym zapewnił dom i opie-
kuna, potrafiły mówić, zapewne podziękowały-
by panu Grzegorzowi.

Jak przystało na człowieka wrażliwego 
i kochającego zwierzęta, pan Grzegorz opieku-
je się w domu leciwym pieskiem, jego sąsiadka 
z kolei opiekuje się kotkami wolno żyjącymi, 
które chętnie zaglądają i do pana Grzegorza.

Jak upływają pierwsze tygodnie emerytu-
ry? Pracowicie, bo przecież obowiązków ro-
dzinnych i domowych nie ubyło. Jest też syn, 
wnuki, jest się czym cieszyć. Pan Grzegorz 
z satysfakcją spogląda na Urząd przy Warszaw-
skiej, w którym spędził kawał swojego życia 
i z satysfakcją wspomina ludzi z nim współpra-
cujących, zwłaszcza burmistrza Gabriela Szku-
dlarka, który mimo wielu obowiązków znajdy-
wał czas i na rozwiązywanie problemów bez-
domnych czworonogów, czy Wiolę Rabendę, 
niezwykle życzliwą dla ludzi oraz koleżanki 
i kolegów z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa. – Proszę im wszystkim 
podziękować w moim imieniu i życzyć wszyst-
kiego najlepszego – poprosił pan Grzegorz na 
zakończenie naszego spotkania przy kawie 
i opowieści o zwyczajnym życiu niezwyczaj-
nego człowieka.

(PO)
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Składa się z 19 rozdziałów, otwiera ją roz-
dział „Dlaczego akurat Csokor?” nakreślający 
sylwetkę dramatopisarza i opisujący wyciecz-
kę autora z wiedeńską pisarką Gaby G. Blattl 
do Stawiska, gdzie przebadali listy Csokora do 
Iwaszkiewicza.

Rozdział „Krakowska tajemnica” odkrywa 
czytelnikowi przyczynę miłości Csokora do Pol-
ski personifikowaną postacią królowej Jadwigi, 
której sarkofag na Wawelu Csokor, jako młody 
oficer c. k. armii wielokrotnie oglądał i podzi-
wiał. W Krakowie przeżył odrodzenie Polski, 
a po powrocie do Wiednia poświęcił się tworze-
niu przyjaznych relacji polsko-austriackich. 

„Zapomniana premiera” jest opowieścią 
o csokorowej adaptacji „Nieboskiej komedii” 
Zygmunta Krasińskiego wystawionej w 1922 
roku w Katowicach. Ślady po tym wydarzeniu 
zachowały się w dokumentach Biblioteki Ślą-
skiej. To przedstawienie było preludium do Pod-
boju Burgtheater, na deskach którego w 1936 
roku miała miejsce wiedeńska premiera tej 
sztuki. O tym sukcesie polskiej kultury pisały 
wszystkie europejskie czasopisma. 

Swoją humanistyczną postawą naraził się 
Csokor władcom III Rzeszy, co było przyczyną 
jego Pierwszej wielkiej ucieczki, którą w marcu 
1938 roku umożliwił mu przyjaciel, polski amba-
sador w Wiedniu, Jan Gawroński. Csokor szczę-
śliwie opuścił Austrię tuż po Anschlussie, gdy 
wszystkie granice kraju były już zamknięte. Tak 
zaczął się jego „Exil” Na polskim Śląsku, dokąd 
przygarnął go niemiecki Ślązak Theodor Holtz 
i dał gościnę w swoim majątku Ludwigshof, dziś 
Regielowiec, dzielnica Mikołowa. 

Gdy życie przy niemieckiej granicy sta-
ło się niebezpieczne, skorzystał z zaproszenia 
austriackiego Polaka, Jana Effenberga-Śliwiń-
skiego i przeniósł się do Ostoi, dziś dzielnica 
Pruszkowa. Autor opowiada o tym w rozdziale 
„Między Ostoją a Stawiskiem”, bo był to okres 
przyjaźni Csokora z Iwaszkiewiczem oraz ca-
łym Parnasem polskiej literatury – Nałkowską, 

Ś l a d a m i  f r a n c i S z k a  c S o k o r a
Andrzej Sznajder podąża

Współpracujący z „Panoramą Łaską” Andrzej Sznajder jest autorem najnowszej książki pt. „Polskimi śladami Franciszka  
Teodora Csokora”. Książka w interesującej formie oprowadza czytelnika po miejscach związanych z pobytem tego  
austriackiego twórcy w Polsce, po bibliotekach, archiwach i muzeach, w których są zgromadzone pozostałości jego spuścizny.

jechana, schronił się w Dalmacji anektowanej 
przez Włochy. O tym jest tekst „Za frontami woj-
ny”. Po upadku Mussoliniego włoscy partyzanci 
ewakuowali go do Bari zajętego przez aliantów 
i tam był wreszcie wolny. Dzięki posiadaniu pol-
skiego paszportu zaczął pracę dla BBC jako ofi-
cer łącznikowy, a po upadku Niemiec wrócił do 
Wiednia.

„Znowu w Polsce” to rozdział o jego 
pierwszej powojennej wizycie w Warszawie 
w 1950 roku z okazji odsłonięcia odbudowa-
nego pomnika Mickiewicza. W rozdziale „Za 
wolność naszą i waszą” autor książki pokazuję 
czytelnikowi w oparciu o strzępy koresponden-
cji Csokora z Kuncewiczową ich zaangażowa-
nie w amerykańsko-polsko-austriacką pomoc 
węgierskim pisarzom podczas powstania 1956 
roku. 

Największym polskim zbiorem pamiątek po 
Csokorze jest Biblioteka Kórnicka PAN. Mówi 
o tym rozdział „Kórnicki skarb”, jego listy do 
Branstaettera, Tarna, Englertowej, jego wiersze, 
fragmenty niepublikowanych utworów i arty-
kułów. Następny rozdział ma odpowiedzieć na 
pytanie „Co się stało z Jadwigą”. To historia 
poszukiwań przez A. Sznajdra jedynego maszy-
nopisu polskiego tekstu tej sztuki, jaki ocalał 
z wojennej pożogi, a później zaginął w tajem-
niczych okolicznościach i dotychczas nie został 
odnaleziony. 

Csokor był wtedy już znany w Europie jako 
Mecenas polskich twórców. To on wypromował 
w Austrii i w Niemczech Stanisława Jerzego 
Leca, Egona Naganowskiego, a także jak wyni-
ka z dokumentów znajdujących się w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie – Zbigniewa Herber-
ta. Ta promocja polskości wspierana była przez 
ambasadora w Wiedniu, Karola Kuryluka, któ-
ry przyczynił się do nadania Csokorowi w 1963 
roku Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia 
Restituta.

Przedostatni tekst Wśród polskich dzienni-
karzy dotyczy jego kontaktów z Wojciechem 
Natansonem, Edmundem Rosnerem, Jackiem 
Frühlingiem i Janem Koprowskim, którzy 
w swoich artykułach pozostawili ciekawe o nim 
świadectwo. 

Csokor pracował niemal do samej śmierci. 
Ponieważ nie zdążył zrealizować wielu swoich 
planów, A. Sznajder opowiada o nich w ostat-
nim rozdziale „Nondum” (Jeszcze nie); taka ła-
cińska inskrypcja widnieje na nagrobku twórcy 
w Wiedniu, który zmarł 5 stycznia 1969 roku. 
W przyszłym roku minie 50. rocznica jego 
śmierci.

Książka jest dwujęzyczna; w wersji nie-
mieckiej dla czytelnika w krajach niemieckoję-
zycznych, wyda ją w tym roku Ganimed Edition 
i po polsku dla czytelnika krajowego. Główną 
jej osnową jest ponad sto listów Csokora do pol-
skich twórców, do których nikt do tej pory nie 
zaglądał i których nikt nie badał. 

Kuncewiczową, Tuwimem, Słonimskim, Mor-
stinem i Parandowskim. Wtedy otrzymał pol-
skie obywatelstwo, a Rzeczpospolita, co dumnie 
podkreślał, stała się jego drugą ojczyzną. 

  Osobny tekst „Jadwiga” dotyczy najwięk-
szego polskiego dzieła Csokora, dramatu o An-
degaweńskiej królowej, napisanego na bazie 
źródeł z Biblioteki Sejmu Śląskiego. Dzięki 
wsparciu arcybiskupa Adama Sapiehy sztuka 
miała być sfilmowana, niestety przygotowania 
do tej superprodukcji polskiego kina przerwała 
wojna. O niej traktuje następny rozdział „Druga 
jeszcze większa ucieczka”. To ewakuacja Cso-
kora dokonana przez Gawrońskiego z płoną-
cej Warszawy, wsparta wspomnieniami pisarza 
„Na obcych drogach”, podczas której o mało  
co nie został przez polską żandarmerię rozstrze-
lany jako szpieg. Most w Zaleszczykach poko-
nał w ostatniej chwili tuż przed jego zbombar-
dowaniem przez Luftwaffe. 

Franciszek Csokor, zdjęcie wykonane 
w latach 30. XX w., ze zbiorów NAC

Polska ambasada w Wiedniu, prawdopodobnie rok 1937, drugi z pra-
wej – ambasador Jan Gawroński, trzeci – bohater spotkania Jan Kie-
pura, z lewej strony, z tyłu przy ścianie stoi Csokor – bywalec ambasa-

dy i przyjaciel Gawrońskiego, ze zbiorów NAC

W Bukareszcie 
Csokor gościł u ru-
muńskiej poetki Du-
szy-Czary i jej męża, 
polskiego malarza, 
Eugeniusza Steca. 
Tam poznał Marię 
Pawlikowską-Jasno-
rzewską i na dobre za-
przyjaźnił się z Kun-
cewiczową, a przy-
jaźń ta wydała owoce 
podczas węgierskiej 
rewolucji. Gdy Ru-
munia przystąpiła do 
państw osi, Csokor 
uciekł do Jugosławii, 
a gdy ta została na-



grudzień 2019 r. 15

Coraz częściej wychodzimy z domu bez pieniędzy w portfelu,  
co potwierdzają statystyki. Co trzeci mieszkaniec Polski deklaruje, 
że nigdy nie nosi ze sobą gotówki lub rzadko ma ją przy sobie, wyni-
ka z badania „Finansowy barometr ING: Społeczeństwo bezgotów-
kowe”. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dnia bez 
telefonu komórkowego. Nic więc dziwnego, że dla wielu z nas staje 
się on także narzędziem płatniczym.

Płacenie za zakupy czy usługi w sklepach, restauracjach i innych 
punktach, wypłacanie gotówki w bankomatach, dokonywanie płat-
ności w internecie jedynie za pomocą telefonu, bez użycia karty płat-
niczej, umożliwia nam system płatności mobilnych BLIK.

DLA KOGO BLIK?
Do korzystania z płatności BLIK wystarczy smartfon z dostępem 

do internetu i zainstalowaną aplikacją mobilną jednego z 9 banków 
uczestniczących w systemie. Są to: PKO Bank Polski, mBank, ING 
Bank Śląski, BZ WBK, Getin Bank, Alior Bank, Bank Millennium, 
Orange Finanse i T-Mobile Usługi Bankowe.

JAK ZAPŁACIĆ W SKLEPIE?
Liczba punktów, w których możemy zapłacić przy użyciu tego 

systemu, cały czas rośnie, a korzystanie z niego nie powinno przy-
sporzyć trudności. Wystarczy otworzyć w telefonie aplikację nasze-
go banku, wybrać opcję BLIK, po czym na naszym smartfonie wy-
świetli się 6-cyfrowy kod, który należy wpisać na terminalu płatni-
czym. Następnie trzeba jeszcze tylko zatwierdzić daną transakcję na 
naszym telefonie, na którym wyświetlą się jej szczegóły, i gotowe. 

W analogiczny sposób za nasze zakupy możemy zapłacić rów-
nież w internecie. Coraz więcej sklepów w sieci udostępnia już  
tę formę płatności. 

JAK WYPŁĄCIĆ GOTóWKę?
Korzystając jedynie z naszego telefonu, możemy również wypła-

cić pieniądze w bankomacie. Wystarczy wybrać opcję „wypłata bez 
karty”. Zamiast kodu PIN wpisujemy kod BLIK. Następnie musi-
my jeszcze potwierdzić na naszym telefonie, jaką kwotę wypłacamy,  
po czym możemy odebrać gotówkę. 

http://www.blikmobile.pl/gdzie-zapłacę-blikiem/

JAK PRZELAĆ PIENIĄDZE NA NUMER TELEFONU?
BLIK oferuje również usługę przesyłania pieniędzy na numer te-

lefonu. Zamiast jednak podawania dwudziestosześciocyfrowego nu-
meru konta, wystarczy, że znamy numer telefonu osoby, do której 
chcemy wysłać przelew. Wybieramy ją z listy kontaktów w naszym 
telefonie (możemy również wpisać ten numer ręcznie), a chwilę póź-
niej pieniądze są już na koncie odbiorcy. Przelew dokonywany jest 
bowiem w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że od razu możemy roz-
liczyć ze znajomymi wspólne zakupy czy wyjście do kina. 

Tak szybko możemy jednak przelać pieniądze tylko wówczas, 
gdy odbiorca przelewu będzie mieć powiązany numer telefonu ze 
swoim kontem bankowym. Można to zrobić również w aplikacji mo-
bilnej naszego banku. 

blik: Płacimy… telefonem
Ile razy zdarzyło ci się wyjść z domu bez portfela, o czym przekonywałeś się dopiero przy sklepowej  
kasie? A nawet, jeżeli go zabrałeś, to okazywało się, że jest pusty, a sprzedawca nie chciał przyjąć 
płatności kartą za drobne zakupy? Odpowiedzią na te problemy może być system BLIK, dzięki 
któremu jedyne, czego potrzebujemy przy kasie, to nasz telefon.

CZY MOŻEMY PŁACIĆ W URZęDZIE?
BLIK umożliwia również płatności w placówkach Poczty Pol-

skiej, a także - dzięki wspólnemu projektowi Ministerstwa Rozwoju  
i Krajowej Izby Rozliczeniowej - w coraz większej liczbie urzędów 
w całej Polsce. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania do urzędów 
nie musimy przechodzić od okienka, w którym załatwiamy formal-
ności, do kasy, aby dokonać wpłaty, i z powrotem. 

Możemy zapłacić od razu w obecności urzędnika i dzięki temu 
dużo szybciej sfinalizować daną sprawę, taką jak odbiór prawa jazdy 
czy tablic rejestracyjnych wymarzonego samochodu. A jak już bę-
dziemy go mieli i niestety zdarzy nam się dostać mandat, zgodnie 
z nowymi przepisami, będziemy mogli za niego zapłacić, również 
korzystając z systemu BLIK, od razu na miejscu, u policjanta, który 
nas zatrzymał.

CZY BLIK JEST BEZPIECZNY?
Każdą transakcję dokonywaną w ten sposób musimy potwierdzić: 

po pierwsze, jednorazowym, losowo wygenerowanym kodem BLIK, 
po drugie, zaakceptować ją na naszym telefonie. Kod jest ważny je-
dynie przez dwie minuty. Mała więc szansa na to, że nawet jeżeli ktoś 
na naszym telefonie go podejrzy, zdoła go do czegoś wykorzystać. 

Poza tym kod ten nie jest w żaden przesyłany, np. sms-em, czy  
e-mailem, nie powinien zatem trafić w niepowołane ręce. Gwarantem 
bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w systemie BLIK są uczest-
niczące w nim banki, które ciągle doskonalą swoje aplikacje mobilne, 
oferując m.in. logowanie się do nich przy użyciu odcisku palca. Jeżeli 
więc nawet ktoś ukradnie nam nasz telefon, to żeby wykorzystać go do 
płatności w systemie BLIK, musiałby najpierw załamać zabezpiecze-
nie zastosowane w aplikacji mobilnej naszego banku. 

O ile zatem będziemy odpowiednio chronić nasz telefon i z roz-
wagą korzystać z bankowości mobilnej, unikając chociażby logo-
wania się do niej w trakcie korzystania z niezabezpieczonych sieci  
Wi-Fi, czy też nie podając nikomu naszego hasła dostępu i nie zapi-
sując go nigdzie, również w notatkach w naszym telefonie, transak-
cje BLIK powinny być stosunkowo bezpieczne. 

CZY KORZYSTANIE Z SYSTEMU KOSZTUJE?
Banki udostępniają funkcję BLIK w swoich aplikacjach mobil-

nych bezpłatnie. Bez obaw o dodatkowe koszty możemy płacić w ten 
sposób za zakupy w punkach stacjonarnych i w internecie. Może jed-
nak okazać się, że w niektórych bankomatach za wypłatę pieniędzy 
w ten sposób zostaniemy obciążeni prowizją. Żeby mieć pewność,  
że nie poniesiemy dodatkowych kosztów, korzystając z tej metody 
płatności, warto zapoznać się z cennikiem swojego banku. 

 
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. 

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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13 listopada swój koncert zagrał Ed Cherry.  
To jeden z najlepszych nowojorskich gitarzystów jaz-
zowych, który jest najbardziej znany z wieloletniej 
współpracy z trębaczem Dizzym Gillespiem. Wystę-
pował w kwartecie Gillespiego, w big bandzie oraz 
w The United Nation Orchestra, której płyta „Live at 
Royal Festival Hall” (Enja) zdobyła nagrodę Grammy. 
Współpracował również z wieloma innymi wybitnymi 
wykonawcami jazzowymi jak Paquito D`Rivera, Hen-
ry Threadgill, John Patton, Jon Faddis, Hamiet Bluiett 
i Paula West. W latach 1997–1998 Cherry współtwo-
rzył latynoski jazz band „Crisol” , którego liderem był 
Roy Hargrove, i z którym występował w Havanie na 
Kubie. Obecnie jest liderem kilku własnych formacji 
i występuje niemal pod każdą szerokością geograficz-
ną, od Ameryki przez Europę, aż po Azję.

W projekcie, który wystąpił w ŁDK, towarzyszył 
mu wybitny polski perkusista, Arek Skolik. Należy  
do grona muzyków, którzy nie starają się być nowator-
scy za wszelką cenę, raczej chyli on czoła przed dzie-
sięcioleciami tradycji, starając się wpisać w nią swój 
muzyczny temperament. To nieprzeciętnie muzykalny 
perkusista o doskonałym warsztacie i poczuciu swin-
gu, co stawia go wśród grona najlepszych perkusistów 
w kraju. Lista jego współpracowników jest bardzo 
długa i obejmuje zdecydowaną większość najlepszych 
polskich jazzmanów. Od wielu lat nagrywał i koncertował z czołówką 
polskich muzyków jazzowych takich jak: Stanisław Soyka, Wojciech 
Karolak, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak i wielu, wielu innych.

Tych dwóch wybitnych artystów wspomagali równie utalentowani 
muzycy, tacy jak Maciej Kitajewski (kontabas) i Paweł Palcowski (trąb-
ka). Cały zespół dał porywający koncert entuzjastycznie przyjęty przez 

Porcja jazzu w łdk
Jesienią Łaski Dom Kultury przygotował bardzo ciekawą ofertę dla wszystkich miłośników i fanów 
ambitnych brzmień. W listopadzie Łask gościł wyjątkowych artystów związanych ze sceną jazzową, przy 
czym każdy z nich reprezentował odmienne spojrzenie na ten gatunek muzyczny.

dzień PluSzowego miSia
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku wzięły udział w szczytnej akcji charytatywnej 
„Dzień Pluszowego Misia”. Celem akcji była zbiórka nowych maskotek oraz materiałów plastycznych dla małych 
pacjentów oddziałów szpitalnych w Łodzi. Podarunki zostały przekazane Fundacji - MAM MARZENIE.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce. Pamiętajmy: okazane dobro wraca do nas z podwójną mocą. 
(AB, NS)

zgromadzoną publiczność. Jeszcze długo po koncercie artyści z Edem 
Cherrym na czele rozdawali autografy na płytach.

Dwa tygodnie później (27 listopada) licznie zgromadzona widow-
nia oklaskiwała inną, wspaniałą grupę, Max Klezmer Band. Mimo,  
że ten zespół porusza się muzycznie w szeroko pojętym jazzie, to bardzo 
ciężko przykleić do niego jakąś etykietkę. W nowym międzynarodowym 
składzie artyści przesuwają muzyczne granice czerpiąc z hipnotycz-
nych sefardyjskich melodii, szalonych klezmerskich tańców, arabskich, 
bałkańskich i hinduskich brzmień oraz silnych elementów rocka i im-
prowizacji. Zespół został założony w 1998 r. przez kontrabasistę Maxa  
Kowalskiego. Poza nim, w obecnym składzie, który wystąpił w ŁDK, 
grają: Michael Jones (skrzypce, altówka, ravanhuta, głos), Aleksander 
Papierz (saksofon), Krystian Jaworz (fortepian), Michał Peiker (perku-
sja), Andrzej Czop (dźwiek & światło). Grupa Max Klezmer Band kon-
certuje w Polsce i za granicą (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, 
Belgia, Szwecja, Węgry, Słowacja, Czechy, Białoruś, Łotwa, Luxem-
burg, Jamaika, Benin – Afryka). Zespół ma na swoim koncie kilka albu-
mów, tj. Katarzyna Gaertner „Czar Korzeni”, Aida & MKB, Aida „Nagie 
Myśli”, Andre Ochodlo & MKB oraz autorskie „Nu Klezmer Project” 
(2003), „Tsunami” (2007) czy album „Hush Hush” (2011) ze specjalnym 
udziałem Macieja Maleńczuka. 

Lider grupy, Max Kowalski ogłosił ze sceny, że w przyszłym roku 
powstanie album koncertowy. Sądzę, że każdy, kto był w ŁDK i wi-
dział ich niesamowity występ, z przyjemnością sięgnie po ten album. 
To był jeden z najpiękniejszych koncertów, które odbyły się w Łasku  
w 2019 roku.

Michał Jędrasik
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Wybudowana w latach 2018-2019 droga ma ponad 4,3 km długości, 
w tym: 2,6 km w zarządzie PZD powiatu zduńskowolskiego i 1,7 km w za-
rządzie PZD powiatu łaskiego na terenie gminy Sędziejowice w obrębie 
miejscowości Bilew. Liderem przedsięwzięcia był powiat zduńskowol-
ski, który realizował projekt w partnerstwie z powiatem łaskim, miastem 
Zduńska Wola oraz gminami Sędziejowice i Zduńska Wola. Ostateczna 
wartość zadania zamknęła się w kwocie niemal 23 mln zł. Roboty budow-
lane wraz z dokumentacją pochłonęły ponad 18,5 mln zł. Dofinansowanie 
ze środków RPO Województwa Łódzkiego sięgnęło ponad 75%, tj. ok. 
17,3 mln zł. Wkład własny partnerów wyniósł ok. 5,5 mln, z czego gmina 
Sędziejowice  wydatkowała ok. 859,6 tys. zł. Efektem projektu jest jezdnia 
szerokości 7 m oraz chodnik wraz ze ścieżką rowerową szerokości 4 m 
oraz oświetlenie i kanał teletechniczny. Udało się także zaspokoić ocze-
kiwania ekologów. Pod drogą powstały przejścia dla zwierząt. Konieczne 
było wycięcie 105 drzew, w miejsce których posadzone zostało 347 drzew. 

- Do tego miejsca doprowadziły nas wspólne marzenia. Marzenia 
pięciu samorządów o lepszym połączeniu komunikacyjnym i rozwoju go-
spodarczym. Dzisiaj te marzenia są bliskie spełnienia. Mamy już łącznik, 
tereny inwestycyjne, a budowę portu multimodalnego wspiera bardzo ak-

gmina Sędziejowice 
z łącznikiem z S-8
Gospodarze gminy Sędziejowice uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt pn. „Miejski Obszar 
Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu 
zduńskowolskiego i łaskiego”, która odbyła się 5 grudnia br. w filii MDK w Karsznicach.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najlepsze życzenia
rodzinnego ciepła, zdrowia 
oraz szczęścia i radosnych przeżyć,
a w każdym  dniu Nowego 2020 Roku
pomyślności, wytrwałości i  sukcesów
Mieszkańcom Gminy Sędziejowice 
oraz Gościom
składają
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Bartczak

Wójt Gminy
Dariusz Cieślak

Pierwszym punktem wizyty było zapozna-
nie się z funkcjonowaniem ostrzeszowskiej 
książnicy, gdzie po zwiedzeniu biblioteki od-
było się spotkanie z władzami Ostrzeszowa - 
burmistrzem Patrykiem Jędrowiakiem, sekreta-
rzem Wojciechem Bąkiem oraz dyrektorką Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów 
- Dorotą Owczarek i bibliotekarkami. 

Kolejnym punktem wizyty było zwiedza-
nie posiadającego bogate tradycje klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu. Z kolei w Muzeum Regionalnym 

wizyta w oStrzeSzowie
20 listopada br. delegacja gminy Sędziejowice udała się z wizytą do przepięknego Ostrzeszowa, położonego w województwie 
wielkopolskim. Wzajemne kontakty sięgają 2013 r., kiedy to w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. odkryto związki 
uczestników wywodzących się z okolic Ostrzeszowa w zwycięskiej powstańczej bitwie pod Sędziejowicami. 

im. Wł. Golusa poznaliśmy historię Ostrzeszo-
wa, a ze szczytu baszty Kazimierza Wielkiego 
podziwialiśmy panoramę miasta. Takie wizyty 
są ciekawą formą wymiany doświadczeń oraz 
dają możliwość nawiązania współpracy w róż-
nych dziedzinach. Gościnni gospodarze już za-
powiedzieli się z rewizytą w 2020 r. – zgłosili 
swój udział w majowym rajdzie „Odjazdowy 
Bibliotekarz” oraz spotkaniu integracyjnym 
organizowanym przez sędziejowicki Środowi-
skowy Dom Samopomocy. 

tywnie marszałek województwa łódzkiego – powiedział podczas konfe-
rencji wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.

Powstanie łącznika ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego 
wszystkich samorządów biorących udział w tym projekcie. Uwolnione zosta-
ły tereny pod przyszłe inwestycje. Zabezpieczone są tereny pod budowę sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. 

Podczas wizyty naszą gminę reprezentował 
w imieniu wójta Dariusza Cieślaka - sekretarz 
Mirosław Potasiak. Uczestniczył też przewod-
niczący Rady Gminy Jarosław Bartczak, kie-
rownik ŚDS Agnieszka Papuga, bibliotekarki 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowi-
cach na czele z dyrektorką Beatą Magdziak, 
a także radni i sołtysi oraz czytelnicy biblioteki. 



Sędziejowicki kiermaSz 
boŻonarodzeniowy
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W ramach otrzymanych środków zrealizowano 
następujące projekty:
-  ,,Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce’’ 

o wartości 15.100 zł, w tym 2.100 zł to środki 
własne gminy, a pozostałe 3.000 zł to środki 
zgromadzone przez sołectwo. W ramach pro-
jektu zakupiono elementy wyposażenia placu 
zabaw oraz ławki, w celu stworzenia atrakcyj-
nej przestrzeni do aktywnego wypoczynku. 
Mieszkańcy uporządkowali teren oraz samo-
dzielnie zamontowali zakupione urządzenia.

-  ,,Warsztaty kulinarne nad Grabią – Pik-
nik Rodzinny” w miejscowości Sobiepany 
o wartości 15.100 zł, w tym 5.100 zł to środki 
własne gminy. W ramach projektu zorganizo-
wano cykl spotkań (Wakacje nad Grabią, Ro-
dzinne warsztaty kulinarne, Piknik z okazji 
pożegnania wakacji, Ognisko pod chmurką), 
podczas których mieszkańcy mieli okazję do 
wielu ciekawych rozmów, wymiany doświad-
czeń i lepszego poznania. Sołectwo Sobiepa-
ny duży nacisk położyło na integrację miesz-
kańców.

-  ,,I ty możesz zostać Gortatem, czyli stre-
etball za rogiem” w miejscowości Grabno 
o wartości 15.100 zł, w tym środki własne 
gminy 5.100 zł. Otrzymane środki wyko-
rzystano na wykonanie boiska do rozgry-
wek w koszykówkę uliczną ,,na jeden kosz”. 
W realizację projektu zaangażowało się wie-

duŻy SukceS trzecH Sołectw
Gmina Sędziejowice zakończyła realizację trzech małych projektów lokalnych, współfinansowanych ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego, na którą pozyskano dotację celową w wysokości po 10 tys. zł na każdy projekt. 

Otwarcia dokonała szefowa KGW w Sę-
dziejowicach Katarzyna Sobala, sołtys Sę-
dziejowic Paweł Sobala, wójt gminy Sędzie-
jowice Dariusz Cieślak i proboszcz parafii 
w Sędziejowicach Dariusz Chlebowski. Na 
blisko dwudziestu stoiskach, można było po-
dziwiać i zakupić różnego rodzaju wyroby, 
m.in. miody, sery czy ciasta oraz mnóstwo de-

W niedzielę, 8 grudnia br., w Parku Centrum w Sędziejowicach odbył się pierwszy Sędziejowicki Kiermasz 
Bożonarodzeniowy, który przyciągnął bardzo dużą liczbę uczestników. Mieszkańcy i przybyli goście mogli poczuć magię 
zbliżających się świąt i zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju przysmaki i akcesoria świąteczne.

lu mieszkańców, w szczególności młodzież, 
druhowie OSP Grabno, Koło Gospodyń Wiej-
skich Grabno – Zamość oraz Rada Sołecka 
z panią Sołtys na czele.

 Realizacja każdego z projektów przyczyniła 
się do poprawy atrakcyjności przestrzeni pu-
blicznej, a tym samym podnoszenia jakości ży-
cia mieszkańców. Stworzenie miejsc spotkań 

dla mieszkańców zaktywizowało społeczność 
lokalną oraz wpłynęło na wzmocnienie poczu-
cia tożsamości lokalnej i więzi międzyludz-
kich. Oby więcej takich inicjatyw na terenie 
naszej gminy.

koracji i ozdób. Stoiska wystawiły koła gospo-
dyń wiejskich, szkoły i przedszkole, instytucje 
i prywatni przedsiębiorcy.

Ten przedświąteczny weekend rozpoczął się 
już w sobotę od warsztatów świątecznych dla 
dzieci zorganizowanych przez KGW w Sędzie-
jowicach w Gminnym Ośrodku Kultury. Dzieci 
wykonywały niepowtarzalne bożonarodzenio-
we stroiki i lampiony, z których stworzyły wy-
stawę na kiermaszu bożonarodzeniowym.

Pozostając w świątecznym nastroju, przy-
pomnijmy, że podobne „Warsztaty Przedświą-
teczne dla Dzieci i Dorosłych” odbyły się już 
w listopadzie w sołectwie Grabno. Z kolei  
7 grudnia w Bilewie zorganizowano Strażackie 
Mikołajki, a 8 grudnia w Sobiepanach - uro-
czystą wigilię dla mieszkańców z udziałem 
wielu wspaniałych gości, których w świątecz-
ny nastrój wprowadziły występy uczestników 
ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sędziejowicach.

Sołectwo Sobiepany Sołectwo Kustrzyce

Sołectwo Grabno
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Gabinet wyposażono w nowoczesny sprzęt 
dzięki środkom pochodzącym z Funduszu So-
łeckiego, przy współudziale środków z budże-
tu gminy Widawa. Zakupiono następujące wy-
posażenie:
- specjalistyczny aparat do wykonywania USG 
z czterema rodzajami głowic - 128 520 zł 
- kardiotokograf (KTG) - 8 532 zł 
- fotel ginekologiczny - 6 917,40 zł
- aparat do sterylizacji - 4 887 zł 
- aparat elektrochirurgiczny - 4 499,28 zł
- aparat do kriochirurgii - 2 2250 zł
- metalowe szafy i szafki - 20 800 zł. 

Łączny koszt wyposażenia to 196 405,68 zł. 
Dzięki sołectwom, które zgodziły się na prze-
kazanie środków, mieszkanki gminy Widawa 
mają łatwiejszy dostęp do świadczeń z zakre-

nowy SPrzęt dla SPzPoz
18 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gabinetu ginekologicznego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie. W uroczystości tej udział wzięli 
m.in.: kierownik SPZPOZ Andrzej Orlewski, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, sekretarz gminy 
Agnieszka Galuś, skarbnik gminy Widawa Ewa Wartałowicz, przewodniczący Rady Gminy Sławomir 
Stępnik wraz radnymi gminy Widawa oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

su ginekologii. Trzy razy w miesiącu, w po-
niedziałki w godzinach 9-13, przyjmować 
będzie lekarz specjalista ginekolog Mariusz 
Rychlik oraz raz w miesiącu, w godzinach 
15.30-17.00 - lekarz specjalista ginekolog 
Elżbieta Rybak-Sawuła. Zapraszamy panie do 
korzystania z profilaktycznych badań gineko-

W gminie Widawa stało się już tradycją 
docenianie uczniów za ich wysiłek włożony  
w zdobywanie wiedzy i osiąganie bardzo do-
brych wyników w nauce. Uczniowie zmoty-

StyPendia dla najzdolniejSzycH
W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie wójt gminy Michał Włodarczyk, dyrektorzy szkół oraz przewodniczący  
i wiceprzewodniczący Rady Gminy wręczyli uzdolnionym uczniom stypendia, a dumnym rodzicom - listy gratulacyjne.

Michał Włodarczyk 
Wójt Gminy Widawa

Sławomir Stępnik
Przewodniczący Rady Gminy Widawa  
               

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najszczersze życzenia:
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech to będzie czas refleksji i zadumy,
a magia  świąt niech zjednoczy 
nas przy wspólnym stole.
W nadchodzącym Nowym Roku 2020 
życzymy spełniania marzeń 
i nadziei na lepsze jutro.

wowani przez władze samorządowe taką formą 
uznania, starają się w ciągu całego roku szkolne-
go nie tylko o to, aby uzyskać średnią 5.0 i wzo-
rowe zachowanie, ale również chętnie uczestniczą  
w konkursach szkolnych i innych działaniach z za-
kresu szerzenia kultury, promocji gminy i sportu. 

Stypendia za rok szkolny 2018/2019 
otrzymało łącznie 73 uczniów. W Szkole Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu do 
otrzymania stypendium zakwalifikowało się  
23 uczniów, w Społecznej Szkole Podstawowej  
w Restarzewie - 1 uczennica, natomiast w Ze-
spole Szkół w Widawie - 49 uczniów. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów  
z Zespołu Szkół w Widawie przygotowany pod 
opieką Małgorzaty Frąckiewicz.

logicznych, badania USG, a przyszłe mamy  
do korzystania z badania KTG. 

Drogie panie, pamiętajmy, że nasze zdro-
wie jest w naszych rękach, a systematyczne 
uczęszczanie na wizyty lekarskie i wykonywa-
nie podstawowych badań to najlepsza forma 
profilaktyki zdrowotnej. 
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Ta niezwykła uroczystość odbyła się w „Villi Paradise” w Widawie. 
Wzięło w niej udział ponad 200 osób, w tym: 160 wyjątkowych gości,  
Kalinka Patela z rodzicami, 34 uczniów Zespołu Szkół w Widawie wraz 
z rodzicami. Oprawę muzyczną na uroczystości zapewnił nieodpłatnie  
Zespół Medium z Wiewiórczyna, który jako pierwszy zadeklarował pomoc 
Kalince. 

Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy, następnie Kalinka przy-
gotowała piękny wiersz dla wszystkich uczestników balu, który na długo 
pozostanie w pamięci i sercach gości, a brzmiał:

Ja jestem Kalinka
Taka mała dziewczynka,
Mam kochanych i wspaniałych rodziców,
Koleżanki i kolegów tancerzy i kibiców,
Jak każde dziecko mam też swoje marzenia,
Które dzięki Państwu będą do spełnienia,
A Wasza tu obecność i Wielkie Serca,
To dowód na to że to nie komercja, 
Gdy stoję przed Państwem to radość mnie rozpiera, 
Że Państwo swym gestem moje zdrowie wspiera…
W trakcie balu odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez 

darczyńców, wśród których byli: Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dąbrowie Widawskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Widawie, Zespół Szkół w Widawie, uczniowie 
Zespołu Szkół w Widawie wraz z rodzicami, Szkoła Podstawowa w Cho-
ciwiu im. Jana Pawła II, Piotr Wołosz - starosta łaski, Józef Kaczmarek 
- burmistrz Uniejowa, Jacek Frąckiewicz z Widawy, Mariusz Grabarczyk 
Zespół Medium, Fundacja Pomaganie jest Fajne - Monika Ślubowska-
-Pronin, Ewa Kowalczyk z Łodzi, Martyna Frydrychowska z Chociwia, 
Anna Sochala z Widawy, Magdalena Perlińska z Przyborowa, Summer 
Shidokan Sihan Piotr Bąk, Wanda Ocińska z Józefowa Widawskiego, 
Karol Korcz z Zabłocia, Marcin Szefer z Anglii, Magdalena i Konrad 
Piątek ze Zborowa, Renata Krawczyńska z Józefowa Widawskiego,  
Beata Piechowicz z Dąbrowy Widawskiej, Magdalena Ochocka z Re-
starzewa Cmentarnego, Firma Over Group z Łasku, Klub Skra Bełcha-
tów, Sylwester Morawski z Widawy, Violetta Popławska, Emil Sobczak  
ze Zborowa, Aleksandra Rakowska z Dębiny, anonimowy darczyńca 
z Widawy.

Większość przekazanych przedmiotów wylicytowano podczas li-
cytacji głównej, z której uzyskano następujące kwoty: za obraz Jacka 
Frąckiewicza „Jesień” - 1.250 zł, za gitarę basową Mariusza Grabarczy-
ka - Zespół Medium – 1.200 zł, za bony z Apartu – 2 sztuki - 1.200 zł,  
za obraz „Malta” - 800 zł, za koszulkę oraz piłkę z podpisami siatkarzy 
Skry Bełchatów - 800 zł, jednorazowy 3-godzinny bilet wstępu na kom-
pleks basenów termalnych w Uniejowie dla dwóch rodzin (10 biletów) - 
850 zł, obraz „Paw” Martyny Frydrychowskiej - 700 zł, anioł wyszywany 
podświetlany - 600 zł, koszulka meczowa klubu Widzew Łódź – 600 zł, 
szkatułka ze skrzatem - 500 zł, voucher na przelot samolotem - 450 zł, 
koszulka z podpisami piłkarzy Legii - 450 zł, obraz „Papież Jan Paweł II” 
- 400 zł, voucher na kolację z aktorem Robertem Moskwą - 400 zł, stroik 
świąteczny - 300 zł, obraz „Kościółek we Florencji” - 200 zł.

V jubileuSzowy bal cHarytatywny
Za nami V Jubileuszowy Bal Charytatywny w gminie Widawa, który odbył się w dniu 30 listopada br. na rzecz Kaliny Pateli  
z Józefowa Widawskiego. Patronat nad balem, jak corocznie objął wójt gminy Widawa – Michał Włodarczyk. Za organizację balu 
odpowiedzialna była Agnieszka Leopolska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Łączny dochód z dużej licytacji wyniósł: 10.700 zł. Pozostałe przed-
mioty zostały wylicytowane na małej licytacji na kwotę 7.300 zł. Kwota 
uzyskana z licytacji na balu łącznie wyniosła: 18.260 zł.

Licytacje na balu przeprowadzili: Joanna Kubiak-Włodarczyk, Syl-
wester Morawski – wiceprzewodniczący Rady Gminy Widawa oraz 
Agnieszka Leopolska – kierownik GOPS w Widawie.

Piękny gest wykazali również mieszkańcy Józefowa Widawskiego – 
miejscowości, w której zamieszkuje Kalinka - w związku z organizacją 
akcji charytatywnej zebrali kwotę 1.500,00 zł i przekazali na subkonto 
Kaliny Pateli. 

Kwota, jaką udało się zebrać podczas akcji charytatywnej: licytacja 
na balu: 18.260,00 zł

Kwota przekazana przez uczniów Zespołu Szkół w Widawie: klasy 
VII A – 300 zł, klasy IA – 100 zł, łącznie: 400 zł

Kwota uzyskana z opłat za bal: 5.990 zł
Pomoc ze strony właścicieli Vilii Paradise: 500 zł
Kwoty wpłacone na subkonto dziecka: 1.600 zł.
W ramach powyższej akcji charytatywnej udało się zebrać kwotę 

26.750,00 zł. 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego 
sprzętu specjalistycznego – pompy insulinowej Mini Med 640 G, której 
koszt wyniósł 16.999,01 zł. Pozostałą kwotę zebranych środków z akcji 
charytatywnej przekazano rodzinie Kaliny.

Swój wyjątkowy wkład w sukces akcji charytatywnej w tym roku 
mieli w szczególności goście V Balu Charyatywnego w Widawie, wszy-
scy darczyńcy przedmiotów na licytacje, członkowie zespołu Medium 
z Wiewiórczyna, Renata Graczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Widawie, 
uczniowie Zespołu Szkół w Widawie oraz ich rodzice, mieszkańcy Józe-
fowa Widawskiego, Czesław Tomczyk z Widawy, Łukasz Mikła, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej oraz wyjątkowi 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. 

Wójt gminy Widawa wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Widawie składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim darczyńcom, wyjątkowym uczestnikom balu charytatywnego, dy-
rektor Zespołu Szkół w Widawie wraz z gronem pedagogicznym zaanga-
żowanym w przygotowanie akcji charytatywnej, uczniom Zespołu Szkół 
w Widawie oraz ich rodzicom, Środowiskowemu Domowi Samopomo-
cy w Dąbrowie Widawskiej, osobom prowadzącym licytacje, zespołowi 
„Medium” z Wiewiórczyna, właścicielom lokalu „Villa Paradise” w Wi-
dawie, panu fotografowi Łukaszowi Mikle, Małgorzacie Majczyk, Re-
klamie od A do Z z Łasku, Gminnej Publicznej Bibliotece w Widawie, 
Gminnemu Domowi Kultury w Widawie, mieszkańcom Józefowa Wi-
dawskiego, pracownikom GOPS Widawa, pracownikom Urzędu Gminy 
w Widawie - za wsparcie tej pięknej akcji.

Szanowni Państwo, w latach 2015-2019 podczas akcji charyta-
tywnych organizowanych przez wójta gminy Widawa udało się zebrać 
155.512 zł na rzecz mieszkańców gminy Widawa z problemem niepeł-
nosprawności, za co składam serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom, które włączyły się w pomoc tym wyjątkowym rodzinom. Dziękuje-
my wszystkim którzy wspierali te akcje, za piękny gest pomocy drugie-
mu, bo dane dobro wraca ze zdwojoną siłą.

Agnieszka Leopolska
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Jesteśmy młodym Kołem Gospodyń Wiejskich w Woli Stryjewskiej, 
działamy dopiero od października br. Nazwa niech jednak nie zmyli Czy-
telników – w kole działa ponad czterdzieści osób i nie są to tylko panie, 
gdyż dołączyli także panowie, którzy wspierają nas swymi silnymi dłoń-
mi i pomagają w cięższych pracach. 

Nasz projekt polega na stworzeniu ogrodu we wsi Wola Stryjewska 
i zagospodarowaniu terenu, który został oddany w użyczenie mieszkań-
com przez gminę Łask. Podejmowane działania będą realizowane dla 
wszystkich mieszkańców wsi oraz ich gości. Stworzony ogród będzie 
dostępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace wykonane dzięki środ-
kom pozyskanym z tego projektu to dopiero początek zagospodarowy-
wania terenu i zamiany go w piękny ogród, gdzie będziemy odpoczywać 
i relaksować się na świeżym powietrzu. I co najważniejsze - będziemy 
to robić wspólnie z przyjaciółmi, naszymi dziećmi i wnukami. Każdy 
przecież lubi spędzać czas nad wodą w otoczeniu pięknej przyrody po-
siedzieć na ławeczce wśród kwitnących kwiatów.

murujemy ogród dla 
naS i dla PSzczół
Pod takim hasłem wywalczyliśmy środki z projektu Mikrogranty Łódzkie na Plus 2019. Konkurencja była bardzo duża, 
ponieważ ponad 1800 stowarzyszeń i organizacji złożyło wnioski do tego projektu. Tym bardziej cieszy fakt, że nasze starania  
i pomysł na projekt zostały docenione i nagrodzone najwyższą przewidzianą kwotą dotacji w wysokości 5.000 zł. 

Realizację projektu rozpoczęliśmy od nasadzenia drzew i krzewów 
kwitnących, czyli miododajnych (11 listopada br.). Kolejnym etapem 
było spotkanie (6 grudnia br.), na które zaproszono wszystkich miesz-
kańców, gości i osoby odpowiedzialne za mikrogranty. W spotkaniu 
uczestniczył pszczelarz, który opowiedział, jak ważna jest dla środo-
wiska rola pszczół i innych owadów zapylających oraz przekazał wiele 
ciekawych informacji. Następnie odbył się pokaz budowy domków dla 
dzikich pszczół i owadów zapylających. Dzieci miały możliwość wzięcia 
czynnego udziału w tym przedsięwzięciu.      

 Z działań na rzecz ochrony pszczół i przyrody odniosą korzyści 
mieszkańcy wsi oraz nasz ekosystem. Ponieważ to okres zbliżających 
się świąt, można było również podziwiać świąteczne dekoracje zrobio-
ne przez zdolne koleżanki, poczęstować się przygotowanymi specjałami.  
W miłej atmosferze upłynął szybko ten Mikołajkowy wieczór.

Projekt finansowany w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na 
Plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowany ze środ-
ków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Danuta Rychlik 

Marta Rosińska, nauczycielka języka angielskiego, metodyk, ini-
cjatorka Roku Relacji, przybliżyła temat: Metodyka relacji, czyli jak 
skutecznie planować lekcje z relacjami w tle. Na pytanie: Dlaczego tak 
trudno zmienić polską szkołę? - odpowiedziała Anna Szulc, nauczyciel-
ka matematyki, autorka książki „Nowa szkoła”, inicjatorka konferencji 
Empatyczna Polska. Michał Chrzanowski, uczeń LO im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łasku, przewodniczący SU opowiedział o dobrym klimacie 
w swojej szkole. Beata Moczkowska i Izabela Nowaczyk, mediatorki, 
trenerki z Fundacji 4 Kroki zadały pytanie: A TY, będąc w zespole, wo-
lisz mieć rację, czy relacje? Marek Bulwicki, psychoterapeuta, trener 
rozwoju osobowości swoją prelekcję zatytułował: Rodzina - klimat dla 
uczuć.

Dziękujemy wszystkim, którzy w piątkowe popołudnie uczestniczyli 
w konferencji KlimaTY, stwarzając tym samym klimat i przestrzeń do 
refleksji nad relacjami, które zależą od nas... 

Izabela Knul

n a S z e  k l i m at y
22 listopada 2019 r. w Łaskim Domu Kultury odbyła się pierwsza konferencja, której tematem przewodnim był szeroko 
rozumiany klimat - w szkole, w pracy, w domu. Organizatorkami spotkania były: Izabela Knul, Agata Subczyńska  
i Małgorzata Ziarnowska. Honorowy patronat nad konferencją objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.
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romeo i julia na gorąco
19 listopada br. uczniowie Szkoły 
Podstawowej  nr 1 z Grupy Teatralnej 
„Słoń Zielony” przenieśli nas do dalekiej 
Verony, gdzie przeżyliśmy „Romeo i Julię 
na gorąco”. 

Niezwykle widowiskowe przedstawienie 
w reżyserii Elżbiety Kołacz, opiekunki Grupy 
Teatralnej z dobrą grą aktorską uczniów klasy 
VI A i VI B, udaną dekoracją wykonaną przez 
Beatę Szcześniak, pięknymi układami tanecz-
nymi, przygotowanymi przez Agnieszkę Wój-

Pierwszaki, wędrując w podskokach do 
szkoły, spotkały gromadkę wystraszonych 
smerfów, które uciekały przed złym Garga-
melem. Niebieskie ludziki z zainteresowa-
niem słuchały opowieści dzieci o nauce i zaba-
wie. Dziewczynki i chłopcy z klasy pierwszej 
z dumą i radością popisali się wiedzą i umiejęt-
nościami zdobytymi w szkole. Na szóstkę zdali 
pierwszy egzamin. Dumni rodzice i nauczycie-
le oraz koleżanki i koledzy ze starszych klas nie 
szczędzili braw.

W tym uroczystym dniu dzieci z powagą 
ślubowały na sztandar szkoły. Dyrektor Miro-
sława Olszewska dokonała aktu mianowania. 
Dotknięcie ich ramienia szablą i słowa paso-
wania dopełniły tradycji przyjęcia ich w po-

dzień ambitnej SzeSnaStki
Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie wzbogaciła się o szesnaścioro 
ambitnych i radosnych pierwszoklasistów. 29 listopada 2019 roku w murach szkoły rozbrzmiewały dźwięki muzyki  
i poetyckie strofy o szkolnych zmaganiach. Świadkami tej ważnej uroczystości byli zaproszeni goście.

Na 
kolegiata z innej Strony
Z w y k l e  p o k a z u j e m y  ł a s k ą 
świątynię od frontu, bo też od tej 
strony prezentuje się najokazalej. 
Na załączonej fotografii widać  
XVI-wieczny kościół i coś więcej. 
Zdjęcie wykonane zostało w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku, gdy 
od strony wschodniej znajdowały 
się jeszcze domy i zabudowania 
gospodarcze. Tak, tak – wówczas od 
tej strony kolegiata nie prezentowała 
się tak oryginalnie jak dziś.

Proponuję zwrócić uwagę jeszcze na 
parkan otaczający świątynię. Przed wojną 
był on również od frontu. Po latach znik-
nął, bo był już w złym stanie technicz-
nym, a ponadto nastała moda likwido-
wania wszelkich ogrodzeń. Teraz dawne 
parkany wracają do łask, np. w łódzkich 
parkach, jak to było pierwotnie, może 
więc warto przywrócić dawne ogrodzenie 
i łaskiej świątyni…

(Saw.) 

czet uczniów szkoły. Zakończenie uroczystości 
obfitowało w podziękowania, pochwały, słowa 
uznania i upominki dla pierwszoklasistów.

Później nastąpił czas zdjęcia odświętnych 
strojów i powrotu do tropienia literek, cyferek, 
przyrody i świata urody…

Urszula Popielas

ciak oraz świetną oprawą muzyczną Beaty 
Tyszkiewicz-Tkaczuk, spotkały się z aplau-
zem na stojąco zaproszonych gości – zastęp-
cy burmistrza Łasku Lidii Sosnowskiej, na-
czelnik Jadwigi Kurkowskiej, dyrektor Izabeli 
Knul, wicedyrektor Marzeny Chuderskiej oraz 
przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców. 
Wzruszeń nie brakowało. 

Przedstawienie odbyło się w ramach Tygo-
dnia Edukacji Globalnej i podkreśliło dbałość 
naszej społeczności o dobry klimat w relacjach 
uczeń – nauczyciel – rodzic.
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kataStrofy 
lotnicze (7)

Lakoniczne wzmianki w książkach też 
wprowadzają sporo zamieszania, bo niejedno-
krotnie podają mylne dane. Czy w tej sytuacji 
rezygnować z przypomnienia tych spraw? Nie, 
udostępniam więc Czytelnikom dostępne dane 
ze świadomością, że w przyszłości w niejed-
nym przypadku będą wymagały uzupełnienia 
i weryfikacji.

TRAGEDIA NA ŁASKIM LOTNISKU
Do wypadku doszło na łaskim lotni-

sku podczas nocnych lotów 5 kwietnia 1968 
roku. Jak wynika z opisu zawartego w książce  
pt. „Pamięci lotników wojskowych 1945-2003” 
wydanej pod red. Józef Zielińskiego (2003), 
25-letni ppor. pil. Cezary Owczarek, po półno-
cy wracał na lotnisko na maszynie odrzutowej 
Lim-2. Zdążył jeszcze zameldować o wypusz-
czeniu podwozia, ale nie zareagował już na ko-
mendę kierownika lotów dotyczącą utrzymania 
prawidłowego kąta szybowania, chwilę potem 
maszyna uderzyła w ziemię 900 m przed po-
czątkiem pasa. Pilot zginął na miejscu.

Jak wykazało śledztwo, przyczyną tragedii 
było prawdopodobnie „błędne działanie pilo-
ta spowodowane złym stanem psychofizycz-
nym”. Co to mogło oznaczać w przypadku  
C. Owczarka? – nie wiadomo, ale trochę światła 
na przyczynę katastrofy rzucają przypuszczenia 
znanego i cenionego w środowisku łaskim pilota 
Józef Laszczaka, który piętnaście lat temu wspo-
minał, że pilot tuż nad ziemią utracił panowanie 
nad maszyną. Prawdopodobnie u młodego pilo-

Mimo upływu kilkudziesięciu lat wciąż nie znamy prawdziwych przyczyn wielu katastrof lotniczych, mało wiemy też 
o pilotach, którzy zginęli w swoich maszynach, często z powodu wadliwej techniki i niedoskonałych samolotów. Dlatego 
odtworzenie losów tych ludzi napotyka na wiele przeszkód. Nie ułatwia też ograniczony dostęp do oryginalnych dokumentów 
dotyczących katastrof, a także niechęć rodzin do wracania do tych tragicznych wydarzeń. A wspominam o tym wszystkim 
tylko dlatego, że wielu Czytelników odczuwa niedosyt po lekturze kolejnych odcinków „Katastrof lotniczych”.

ta ujawniła się choroba i nie można wykluczyć, 
że wkrótce chciał rozstać się w lotnictwem. Po 
tragedii lekarze mieli mówić, że gdyby znali 
całą prawdę o zdrowiu pilota, nie pozwoliliby 
mu nawet powozić konno…

Ppor. pilot Cezary Owczarek pochodził 
z Radomska, gdzie urodził się 11 lipca 1943 
roku. Był dzieckiem wojny, może dlatego od 
małego marzył o lotnictwie. Był absolwen-
tem OSL w Dęblinie (1965), pilotem II klasy 
eskadry w Łasku. Za sterami różnych typów 
maszyn, m.in. MiG-15, Lim-2, spędził w po-
wietrzu 510 godzin. Oficjalnie odnotowano,  
że zginął 5 kwietnia 1968 r. i godz. 0.19. Spo-
czął na cmentarzu komunalnym w Radomsku.

BŁĄD PILOTA W. BOLKA
Niemal równo dwa lata później, 2 kwiet-

nia 1970 roku, doszło do kolejnej tragedii pi-
lota także z 10 plm – por. pil. Wiesława Bolka. 
Pochodził ze Lwowa, gdzie urodził się 26 lipca 
1940 roku. Był także dzieckiem wojny zafascy-
nowanym samolotami i lotnictwem. Ukończył 
OSL w Radomiu (1964), potem latał w 10 plm 
OPK w Łasku. Podobnie jak Owczarek, miał 
na koncie ponad pół tysiąca godzin spędzonych 
w różnorodnych maszynach, m.in.: TS-8 Bies, 
Mig-15, Lim-5. Lim-2, MiG-21. Był pilotem 
I klasy, doświadczonym i bardzo ambitnym, 
marzył o dalszym kształceniu.

Do tragedii doszło podczas nocnych ćwi-
czeń. MiG-21 PF pilotowany przez W. Bolka 
zbliżył się do celu w chmurach, podczas wypro-
wadzania maszyny z lotu nurkowego doszło do 
uderzenia w ziemię pod kątem 20 stopni w miej-
scowości Szydłowiec. Była godzina 20.40.

Precyzyjne ustalenie przyczyny tragedii 
w takich przypadkach jest niezwykle trudne. 
Dlatego dochodzenie pozwoliło sformułować 

Pilot Wiesław Bolek

Myśliwiec Lim-2

Pilot Cezary Owczarek

wniosek, że prawdopodobnie przyczyną wy-
padku był błąd pilota, który miał stracić „orien-
tację w przestrzennym położeniu samolotu”. 
W. Bolek spoczął na cmentarzu w Przemyślu, 
w mieście tym prawdopodobnie mieszkała 
wówczas jego siostra.

Jak wspominają ci, którzy jeszcze pamięta-
ją tragicznie zmarłego pilota, od pięciu lat był 
szczęśliwym małżonkiem, ale nie miał jeszcze 
dzieci. Jego małżonka Barbara miała mieszkać 
w okolicy Dobronia czy w samym Łasku (pro-
szę ewentualnie o kontakt – tel. 603-505-131 
– przyp. autor).

Stanisław Barcz
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Od 9 grudnia 2019 r. wnioski o nadanie lub 
zmianę nazw ulicom, placom, parkom i innym 
obiektom w gminie rozpatrywać będzie ze-
spół do spraw nazewnictwa obiektów w gmi-
nie Łask powołany zarządzeniem burmistrza 
Łasku. Wnioski o nadanie lub zmianę nazw 
ulicom, placom, parkom i innym obiektom na 
terenie gminy Łask mogą być składane przez:
1) komisje Rady Miejskiej w Łasku

zaSady nadawania nazw ulicom
Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę (30 października br.) w sprawie nadawania lub zmiany nazw ulicom, placom, 
parkom i innym obiektom na terenie gminy Łask. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego pod pozycją 6153 w dniu 22 listopada 2019 r. i weszła w życie 7 grudnia 2019 r.

2) kluby radnych Rady Miejskiej w Łasku
3) co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej w Łasku
4) Radę Dzielnicy Kolumna
5) rady sołectw
6) mieszkańców gminy Łask w liczbie nie mniej 
niż 55% właścicieli posesji przy danej ulicy, któ-
rej nazwa ma być nadana lub zmieniona
7) właścicieli prywatnych dróg wewnętrznych 
w odniesieniu do tych dróg

8) osoby prawne, instytucje i organizacje mające 
siedzibę w gminie, jeżeli wniosek ten popiera co 
najmniej 20 pełnoletnich osób zameldowanych 
w gminie Łask. W przypadku wniosku złożone-
go przez powiat łaski obowiązek poparcia przez 
20 pełnoletnich osób nie stosuje się.

Ewa Iwaszkiewicz-Beridze 

W ramach realizowanego projektu „SZKO-
ŁA NA CZASIE – unowocześnienie eduka-
cji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku” 
uczestnicy zajęć rozwijających z matematyki 
poznali sylwetkę wybitnego polskiego ma-
tematyka Wacława Sierpińskiego oraz jedno  
z jego dzieł, tzw. dywan Sierpińskiego.

Dywan Sierpińskiego to fraktal otrzyma-
ny z kwadratu za pomocą podzielenia go na 
dziewięć (3x3) mniejszych kwadratów, usunię-
cia środkowego kwadratu i ponownego reku-
rencyjnego zastosowania tej samej procedury 
do każdego z pozostałych ośmiu kwadratów.   
Z tak skonstruowanym przez siebie dywanem 

dodatkowe zajęcia
D z i ę k i  ś r o d k o m  u n i j n y m  w  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c y m  i m .  Ta d e u s z a  K o ś c i u s z k i  
w  Ł a s k u  p r z e p r o w a d z o n o  w i e l e  c i e k a w y c h  z a j ę ć  d l a  m ł o d z i e ż y.  

W grze wzięło udział 6 zespołów z SP nr 1 
w Łasku, SP nr 5 w Łasku, SP w Okupie oraz 
I LO w Łasku i ZSMT w Ostrowie wraz z opie-
kunami. Uczniowie dostali list od rozzłoszczonej 
Ziemi na temat tego, jak bardzo wiele trudnych 
i niebezpiecznych zjawisk ma miejsce na świe-
cie w związku ze zmianami klimatu, za które od-
powiedzialny jest człowiek. Zespoły starały się 
rozwiązywać zadania wyznaczone przez Matkę 
Ziemię i szukać rozwiązań, jak ją ratować. Poru-
szali się między stacjami z paszportem, w którym 
otrzymywali punkty za dobrze rozwiązane zada-
nia. W efekcie w kategorii szkół podstawowych 
I miejsce zdobyli ex aequo uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Okupie i uczniowie kl. VIII 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku. III miejsce 
zajęła  Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku, a miej-
sce IV uczniowie kl. VII ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Łasku. W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych zwyciężyło I LO w Łasku, a II miejsce 
otrzymał ZSMT w Ostrowie. 

Agata Subczyńska
dyrektor SP nr 5 w Łasku

to oStatni dzwonek dla klimatu
III Gra Terenowa z zakresu Edukacji Globalnej pod patronatem burmistrza Łasku odbyła się w tym roku pod hasłem 
„Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Zadania dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 
oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych były przygotowane w ośmiu punktach – ŁDK w Łasku, SP nr 1,  
I LO, Muzeum Historii Łasku, Bibliotece Pedagogicznej, kolegiacie łaskiej, Urzędzie Miejskim oraz Starostwie 
Powiatowym, których gospodarzom serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.

uczniowie klasy drugiej zapoznawali młod-
szych kolegów.

Pracownia chemiczna, wyposażona w ra-
mach projektu w meble oraz odczynniki, zmie-
niła się w prawdziwe laboratorium.

M. Ziarnowska
dyr. I LO w Łasku
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brązowy certyfikat PzPn
dla umkS korab łaSk

Reprezentacja województwa łódzkiego zajęła II miejsce w turnieju 
Dywizji A dziewcząt, który decydował o rozstawieniu zespołów w fi-
nałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, jakie odbędą się w marcu 
2020 r. Dziewczęta w turnieju odniosły trzy zwycięstwa oraz doznały 
dwóch porażek. Wygrały 3 punktami z reprezentacją Wielkopolski i Ma-
łopolski, a ostatniego dnia pewnie pokonały dziewczynki z Dolnoślą-
skiego. Wyraźnie przegrały natomiast z reprezentacją Pomorza, która 
wygrała cały turniej, i tylko 2 pkt. z kadrą Mazowsza. Najlepszą zawod-
niczką w kadrze województwa łódzkiego okazała się Weronika Nowa-
kowska. Osiągnięty wynik pokazuje wysoki potencjał naszego zespołu 
i jest dobrym prognostykiem przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży, 
gdzie łodzianki będą broniły złotego medalu. Turniej finałowy odbędzie 
się w 3-8 marca 2020 r. w Szczyrku. 
Wielkopolskie - Łódzkie 58:61 (MVP Klaudia Banasiak) 
Łódzkie - Pomorskie 43:84
Małopolskie - Łódzkie 49:54 (MVP Weronika Nowakowska) 
Łódzkie - Mazowieckie 55:57
Łódzkie - Dolnośląskie 75:38 (MVP Natalia Wieczorek) 

W naszej reprezentacji grały: Klaudia Banasiak, Natalia Chałupka, 
Natalia Dobrosz, Antonina Janicka, Julia Koryzna, Natalia Młynarczyk, 
Weronika Nowakowska, Julia Rakowska, Tatiana Redłowska, Natalia 
Śliwińska, Wiktoria Uławska i Natalia Wieczorek.

Trenerki: Anna Chodera i Sylwia Wieczorek. 
 Jarosław Wełna

brawa dla koSzykarek
Podopieczne Jarosława Wełny z SP nr 4 w Łasku (Kolumnie) - Natalia Młynarczyk i Weronika Nowakowska 
otrzymały powołanie do reprezentacji województwa łódzkiego w koszykówce dziewcząt na turniej kwalifikacyjny 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który odbył się w dniach 29.11-1.12.2019 r. w Człuchowie.

Klub UMKS Korab Łask powstał w 2017 
roku, po 2 latach uzyskanie Brązowego Cer-
tyfikatu jest ogromnym sukcesem oraz po-
twierdzeniem, że nasza praca idzie w dobrym 
kierunku. Chcemy stworzyć, jak najlepsze wa-
runki do szkolenia dla naszych podopiecznych. 
Dzięki wytycznym nadanym przez certyfikacje 
oraz programowi Akademii Młodych Orłów 
jeszcze bardziej podniesiemy poziom szkolenia 
zawodników oraz naszych trenerów. 

Otrzymanie takiego wyróżnienia nakłada 
dodatkowe obowiązki zgodnie z kryteriami pro-
gramu, które wpłyną jeszcze bardziej na pod-
niesienie jakości szkolenia piłkarskiego. Dzię-
kujemy wszystkim trenerom, rodzicom i za-
wodnikom za ogromne zaangażowanie podczas 
tworzenia naszej aplikacji zgłoszeniowej. Spon-
sorom i przyjaciołom Korabia dziękujemy za 
wsparcie finansowe i materialne naszego klubu

Fundamentalnym założeniem Programu 
Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest 
podniesienie i ujednolicenie poziomu szkole-
niowego. Dzięki Programowi rodzice i dzie-
ci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, 
że certyfikowany oddział szkółki piłkarskiej 

Zakończył się prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej program certyfikacji szkółek piłkarskich w kraju. Miło 
nam poinformować, że UMKS KORAB ŁASK został wyróżniony Brązowym Certyfikatem PZPN i jest jedynym klubem 
w powiecie łaskim, który dostąpił tego prestiżowego zaszczytu. PZPN docenił infrastrukturę sportową, zasób przyborów 
i przyrządów sportowych oraz poziom szkolenia, tj. kwalifikacje szkoleniowców i efekty ich pracy. Okazuje się, że nie 
liczba osób szkolonych i wyniki w rozgrywkach zdecydowały o przyznaniu tej prestiżowej gwiazdki.  

spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpiecz-
ny, a jego kadra ma kwalifikacje niezbędne 
do szkolenia zawodników. Wysokie standardy 
przyjęte w Programie Certyfikacji gwarantują, 

że oddział szkółki piłkarskiej, który otrzyma 
certyfikat, uzyska przewagę rynkową poprzez 
prestiżowe wyróżnienie ze strony Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. 
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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 styczniu
kulturalne

31 grudnia br. mija termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za IV kwartał 2019 r. Jednocześnie informu-
je się, że opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiszczać na indywidual-
ne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi 
informacjami. 

PrzyPominamy

W Wigilię (24.12.2019 r.) Urząd Miejski w Ła-
sku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku będą nieczynne. W Urzę-
dzie Stanu Cywilnego będzie pełniony dyżur 
w sprawach dotyczących sporządzania aktów 
zgonów: w godzinach 7.30-10.00, pod nr tele-
fonu 669-209-210, w godzinach 10.00-14.00 
w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 14,  
II piętro, pokój 37.

informujemy

Jak co roku, Łaski Dom Kultury gra z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przed nami 
przygotowania do 28. Finału WOŚP na sali  
widowiskowej ŁDK. 

Już po kilku dniach od rozpoczęcia rejestra-
cji wolontariuszy osiągnęliśmy limit zapisów. 
Mimo braku miejsc dla wolontariuszy „z pusz-
ką”, ochotnicy nie rezygnowali z uczestnictwa 
w zbiórce, deklarując pomoc podczas Finału 
w Łaskim Domu Kultury. 

Startujemy 12 stycznia o godz. 16. Zgodnie 
z tradycją WOŚP, o 20 przygotowujemy sym-
boliczne „Światełko do nieba”.  

Jeżeli chcesz pomóc – skontaktuj się 
z ŁDK pod nr 43 675 37 13 i dołącz do Grupy 
na facebooku – Finał WOŚP w ŁDK 2020.

Rafał Stasiak 

finał woŚP 
tuŻ, tuŻ! 

Na wielu kolorowych stoiskach można 
było zakupić wyszukane ozdoby świąteczne, 
miody, ciasta i rękodzieło wykonane m.in. 
przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Łasku. Wspaniałe zapachy przyciągały 
do stoiska pań z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Teodorach, które własnoręcznie przygoto-
wały mnóstwo smakołyków. Zaś w samo połu-
dnie gości kiermaszu rozgrzała wyborna zupa 
grzybowa, po którą ustawiła się długa kolejka. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć Mikołaja, 
pani Mikołajowej i psotnego elfa. Cała trójka 
przyniosła wiele uśmiechów i radości, zarów-
no dzieciom, jak i dorosłym, więc mieszkań-
cy chętnie robili sobie z nimi zdjęcia. Św. Mi-
kołaj wraz z pomocnikami rozdawał cukierki,  

kiermaSz Świąteczny
Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. Dlatego w naszym mieście nie mogło zabraknąć tradycyjnego kiermaszu 
bożonarodzeniowego, zorganizowanego przez gminę Łask. Siódma edycja okazała się szczęśliwa jeśli chodzi o aurę. Słoneczny dzień 
zachęcał łaskowian do spacerów i odwiedzin miejskiego rynku. 

a w ramach drobnych konkursów można było 
wygrać również odblaskowe gadżety, takie jak 
zawieszki i smycze. Prezenty przygotowali 
także harcerze - w zamian za symboliczne dat-
ki na swoją działalność obdarowywali miesz-
kańców siankiem pod wigilijny obrus. Była 
także tradycyjna loteria zorganizowana przez 
strażaków. Co pół godziny losowano szczę-
śliwca, który wygrywał czujkę tlenku węgla. 
Druhowie dużo mówili o czadzie i o tym, jak 
się przed nim ustrzec. 

Uczestnikom kiermaszu spodobała się deko-
racja placu 11 Listopada. Obok popularnej bomb-
ki z ławeczką stanął w tym roku świetlny anioł 
i okazała choinka, które wprowadzają miesz-
kańców w iście świąteczny nastrój. Teraz pozo-
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1. 
 

Wystawa fotografii członków 
Stowarzyszenia Miłośników 
Lotnictwa Ziemi Łaskiej 

styczeń   Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku, 
SMLZŁ 

2. „Finisaż” wystawy Mariusza 
Skiby pt.: „NOISE - kolory 
dźwięku” 

8  
godz.18 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

3. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy - koncert 

12  
godz. 16 

sala widowiskowa ŁDK 

4.  Biblioferie (planszogranie, 
warsztaty plastyczne - 
obowiązują wcześniejsze zapisy 
i wypełniona zgoda rodzica, 
ilość miejsc ograniczona)   

13-17.01.  
i 20-24.01. w 
godz. 11.00-
13.00 

Biblioteka Publiczna 
w Łasku - Filia dla 
dzieci 

Biblioteka Publiczna 
w Łasku 

5.  Ferie zimowe przed nami - do 
biblioteki więc zapraszamy. 
(zajęcia plastyczno-literackie 
oraz gry i zabawy dla dzieci  
i młodzieży) 

13-17.01.  
i 20-24.01. 

poniedziałek, 
czwartek i piątek - 
Biblioteka Publiczna 
w Łasku - Filia 
biblioteczna w 
Bałuczu 
wtorek i środa - 
Biblioteka Publiczna 
w Łasku - Filia 
biblioteczna we 
Wrzeszczewicach 

Biblioteka Publiczna 
w Łasku - Filie 
biblioteczne                     
w Bałuczu i we 
Wrzeszczewicach 

6. Kabaret Pod Wyrwigroszem 18 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

7.  III Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Pastorałek 2020 

29  
godz. 10 

ŁDK gmina Łask 

8.  SOSNOWSKI - koncert 29  
godz. 19 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

 

stało już tylko wypatrywać pierwszej gwiazdki,  
aby zasiąść z rodziną do wigilijnej wieczerzy. 
Oby tylko sypnęło śniegiem… 

Michał Janiszewski
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oczySzczalnia Ścieków oddana do uŻytku

kiermaSz Świąteczny



 

ZIMA - JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO


