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„Przylesie” to najmłodsze osiedle w Łasku. Przywykliśmy do tego określenia 
zapominając, że od jego powstania minęły już blisko trzy dekady. W ostatnich latach 
przeżywa ono jednak prawdziwy renesans. 

„PRZYLESIE” ROZKWITA 
Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa z powo-

dzeniem buduje bloki mieszkalne oraz doko-
nuje termomodernizacji już istniejących. Po-
wstały także nowe markety spożywcze, boisko 
„Orlik, wyremontowano Szkołę Podstawową 
nr 5, a przestrzeń publiczną zdobią różane ra-
baty. Nie można pominąć wielu inwestycji dro-
gowych, które również odmieniły osiedle, zna-
cząco poprawiając jakość komunikacji. 

Gmina Łask zakończyła właśnie pierwszy 
etap przebudowy ul. Podleśnej (716 m). Wy-
konawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowy 

Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego przypadającego w tym roku i roku 
2017, burmistrz Łasku i kierownik tutejszego 
Urzędu Stanu Cywilnego składają wszystkim 
parom najlepsze życzenia: zdrowia, radości 
i spokoju w kręgu najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

ZŁOTE GODY Ta wspaniała inicjatywa już od 16 lat docie-
ra do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie 
tej, która krzyczy i żąda pomocy. Jej celem 
jest niesienie mądrego wsparcia, czyli takie-
go, które daje szansę na zmianę. Dlatego do 
organizatorów tej akcji trafiają te rodziny, dla 
których kontakt z wolontariuszem oraz pomoc 
materialna będą nadzieją na lepsze jutro. 

W tym roku po raz 4. gmina Łask włączyła 
się do akcji „Szlachetna Paczka”. Pracownicy 
ratusza na czele z burmistrzem Łasku Gabrie-
lem Szkudlarkiem oraz radnymi Rady Miej-
skiej przygotowali paczkę dla jednej z potrze-
bujących osób z naszej gminy.     MJ

SZLACHETNA 
PACZKA

Po zawodach nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu literacko-plastycznego „Przyjaciel 
miś”, w którym udział wzięło 42 dzieci z ro-
dzicami, był również tort „misiowy” dla całe-
go przedszkola. Na koniec wręczono nagrody 

POCHWAŁA PLUSZAKÓW

Robert Bartosik  Gabriel Szkudlarek

W przedszkolu nr 4 im. Leśnych Skrzatów, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 
(25 listopada) odbyła się uroczystość na część tego przyjaciela dzieci i bohatera bajek. 
Rozpoczęto od części artystycznej, tj. przedstawienia o Kubusiu Puchatku oraz piosenek 
i tańca w wykonaniu dzieci, po której nastąpiły zawody sportowe z pluszakami. Zadaniem 
było odbycie 7 konkurencji ruchowych oraz zdobycie odznaki misia sportowca. 

dla całego przedszkola ufundowane przez pla-
cówkę oraz książki o misiach dla każdej grup. 
Pluszowy miś tego dnia stał się jeszcze bliższy 
przedszkolakom.   
  AP

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia 

przyjmijcie Państwo 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, będzie 
pełen wewnętrznego spokoju, radości i miłości. W nadchodzącym Nowym 

Roku życzymy Państwu realizacji najskrytszych marzeń, niesłabnącego 
uśmiechu, a także wytrwałości i sukcesów w dążeniu do wytyczonych celów.

 Burmistrz Łasku

Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o. o. z Piotrkowa 
Trybunalskiego. Na odcinku od ul. Batorego do 
ul. Bohaterów Września wykonano podbudowę 
z mieszanki tłucznia kamiennego, nawierzchnię 
asfaltową, wjazdy i chodnik z kostki betonowej 
oraz kanalizację deszczową o długości ok. 382 m. 
Wartość inwestycji wyniosła 758.229,45 zł. Wy-
konanie drugiego odcinka (390 m) zaplanowano 
na pierwszą połowę 2017 r. W ramach prac po-
wstanie także fragment ul. Szkolnej (123 m), 
który obecnie ma formę drogi gruntowej. 
                           M. Janiszewski

Wnioski pisemne przyjmuje i informa-
cji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, II piętro, pokoje nr 39, 38 i 37, 
tel. 43 676-83-39 lub 676-83-38 lub 676-83-37, 
do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 

-  Z A P R O S Z E N I E 
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Rozpoczęcie kalendarzowej zimy niebawem, 
a już pokazała nam na co ją stać - oblodzone 
chodniki, mróz i skrobanie zamarzniętych szyb 
samochodowych oraz padający śnieg utrudnia-
jący przejazdy to dopiero początki. Zima jest 
piękną porą roku i możemy korzystać z jej 
uroku, lecz jednocześnie musimy pamiętać o 
wszystkich obowiązkach, jakie spoczywają na 
nas o tej porze roku: zarządcy dróg o utrzy-
maniu nawierzchni, aby wszyscy bezpiecznie 
mogli się poruszać, właściciele budynków - o 
dachach, z których trzeba będzie zgarniać nad-
miar śniegu i usuwać sople lodowe zwisające 
z budynków, powodujące zagrożenie dla prze-
chodniów. Pamiętać musimy również o droż-
nych przewodach kominowych i wentylacyj-
nych, od których zależy nasze bezpieczeństwo 
zdrowie, a nawet życie.

BEZPIECZNA ZIMA
Zbliża się okres ferii i zabaw dla dzieci, ży-

czymy więc im sprzyjającej aury przypomina-
jąc jednocześnie o niebezpieczeństwach jakie 
podczas zabawy mogą zaistnieć: zabawa na 
zamarzniętych stawach i rzekach, górki zjaz-
dowe w pobliżu jezdni, odpowiedni ubiór aby 
nie marznąc, jak również nie przegrzewać się 
podczas intensywnego ruchu na świeżym po-
wietrzu. Należy zadbać o stan techniczny po-
jazdów wiozących dzieci na ferie zimowe. Ro-
dzice pamiętajcie, aby zatroszczyć się o bez-
pieczeństwo zabawy waszych dzieci, by przy-
nosiła im radość a wam oszczędziła kłopotów 
i zmartwień. Wszyscy razem i każdy z osobna 
dołóżmy starań i wysiłku, aby sezon zimowy 
minął bez awarii i w bezpiecznych warunkach.

 Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
Urząd Miejski w Łasku

Panu Janowi Similakowi
Radcy Prawnemu

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 

w Łasku
Wójt Gminy Buczek

wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
w Buczku

oraz
Przewodniczący i  Radni Rady Gminy 

Buczek
Wójt Gminy Sędziejowice

wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
w Sędziejowicach

oraz
Przewodniczący i  Radni Rady Gminy 

Sędziejowice

Pani Monice Kasztelan
Inspektorowi Wydziału Ogólno 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku 
oraz Przewodniczący 

i Radni Rady Miejskiej w Łasku

Biblioteka Publiczna w Łasku zaprasza na 
pierwszą w 2017 roku wystawę malarstwa 
i rysunku pt. „Łaskie impresje”. Będzie to też 
pierwsza wystawa członków rozpoczynającego 
swoją działalność Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów Ziemi Łaskiej. Stowarzyszenie po-
wstało w listopadzie br. z inicjatywy grupy pla-
stycznej działającej przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Obecnie liczy 12 członków. Pre-
zesem Stowarzyszenia jest Anna Malinowska. 
Wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii pod 
Korabiem w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 
18. Serdecznie zapraszamy!

B.T-D.

ZAPROSZENIE 
NA WYSTAWĘ

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem 
ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 
r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzy-
stywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzysty-
wane wyroby zawierające azbest, wykorzy-
stujący wyroby zawierające azbest dokonu-
je inwentaryzacji zastosowanych wyrobów 
zawierających azbest, poprzez sporządzenie 
spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje 
się w „Informacji o wyrobach zawierających 
azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. 
rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz 
„Informacji” należy przedłożyć w terminie do 
dnia 31 stycznia 2017 roku burmistrzowi Ła-
sku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje 
się przez okres jednego roku, do czasu sporzą-
dzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać 
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miej-
skim 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.

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UM w Łasku

INFORMAC JE 
O WYROBACH 
ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o odejściu w 69 roku życia 

i w 45 roku kapłaństwa

Księdza Prałata
Mariana Ciupińskiego

Proboszcza Parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła 

w Łasku w latach 2000 - 2015 

Żegnamy ciepłego człowieka, dobrego 
duszpasterza, który pozostawił po sobie 
pamięć o wielu doniosłych wydarzeniach 

w życiu kolegiaty łaskiej i przyczynił się 
do podniesienia jej do rangi 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej  

Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku Robert Bartosik

Radni Rady Miejskiej w Łasku 

Nadwaga i otyłość dzieci oraz młodzieży to 
dziś jeden z ważniejszych problemów młodego 
pokolenia, mający olbrzymi wpływ nie tylko 
na stan zdrowia Polaków. Tym bardziej doce-
nić należy sukces łaskiej Szkoły Podstawowej 
nr 1, uczestniczącej w polsko-szwajcarskim 
projekcie KIK-34 pt. „Zapobieganie nadwadze 
i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez 
edukację społeczeństwa w zakresie żywienia 
i aktywności fizycznej”. Łaska szkoła okazała 
się najlepsza spośród 1600 z kraju i 100 w wo-
jewództwie placówek oświatowych.

Wspomniany projekt realizowano w latach 
2013-2015. Jego liderem w „Jedynce” była 
Agnieszka Prusisz. Gratulujemy! 

Do tematu powrócimy w jednym z najbliż-
szych numerów „Panoramy”!        (P)

SUKCES 
„JEDYNKI”

Panu Danielowi Sałagackiemu
Pracownikowi Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego 

w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  

TATY
składają

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady 

Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku
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LULAJŻE JEZUNIU
W tym roku udział w spotkaniach wigilijnych rozpoczynam na 

10 dni przed Wigilią spotkaniem organizowanym przez wojewodę łódz-
kiego, marszałka województwa i prezydent Łodzi, z udziałem metropoli-
ty łódzkiego, arcybiskupa prawosławnego i innych duchownych kościo-
łów chrześcijańskich. Zapewne będę uczestniczył w co najmniej kilku-
nastu bożonarodzeniowych uroczystościach. Stało się już tradycją orga-
nizowanie przez różne gremia wieczerzy wigilijnych. Kiedyś ta mnogość 
zaproszeń trochę mnie irytowała. Dziś jednak cieszę się i z chęcią z nich 
korzystam, gdyż udział w spotkaniach daje możliwość wyrażenia wza-
jemnej życzliwości, szacunku, a także dobrego spędzenia czasu. Myślę, 
że organizowanie świątecznych spotkań przez różne środowiska to mą-
dra i piękna tradycja, zespalająca ludzi określonych środowisk i pozwa-
lająca na wspólne przeżywanie pamiątki Cichej Nocy, Świętej Nocy.

To oczywiście cytat najbardziej znanej na świecie, przetłumaczo-
nej podobno na 300 języków austriackiej kolędy. Początki, jak to często 
w wielkich sprawach, bywa zapisały się skromnie.

W małej alpejskiej wiosce Oberndorf tuż przed świętami roku 1818 
popsuły się organy. Żeby wiernym jakoś nagrodzić stratę, ksiądz Joseph 
Mohr napisał tekst, organista Franz Gruber skomponował muzykę i pod-
czas pasterki przy gitarze kolęda została wykonana. W krótkim czasie 
zawojowała świat. My, Polacy, powodów do zazdrości nie mamy, bo 
z kolei według niektórych opinii stworzyliśmy najwięcej kolęd, w tym 
tak piękne, z melodią znaną melomanom na całym świecie jak Lulajże 
Jezuniu. Przypomnę, F. Chopin wprowadził melodię tej kolędy do swo-
jego utworu. Kiedy w grudniu 1999 roku w Wiedniu trzech najsławniej-
szych światowych tenorów podczas niesamowitego koncertu śpiewało 
kolędy, Jose Carreras fragment Lulajże Jezuniu zaśpiewał po polsku. Na 
mnie wywarło to wielkie wrażenie. Pięknych kolęd mamy bez liku – wy-
mienię trzy – patetyczną, z melodią w rytmie poloneza, bardzo popularną 
Bóg się rodzi, zawierająca zaproszenie małego Jezusa do swojego domu 
Kiedy pierwsza gwiazdka błyśnie oraz ukazującą smutek i żal samotności 
Samotna Wigilia. Dwie ostatnie są mniej znane, ale pięknie wykonywane 
przez L. A. Mroza.

UŚMIECHNIĘTY MAŁY CZŁOWIEK
Dziecię nam się narodziło to praprzyczyna przygotowań i radości 

z przyjścia na świat Dzieciny. Wielu tzw. Europejczyków jednak odcina 
się od własnych korzeni, na których została zbudowana europejska cywi-
lizacja. 2 – 3 tygodnie temu francuska Najwyższa Rada Mediów (CSA) 
zabroniła pokazywania filmu promocyjnego w którym dzieci z zespołem 
Downa wyrażają swoją radość z życia śmiechem. Absurd polega na tym, 
iż, jak wiem, te dzieci są właśnie szczególnie pogodne i radosne, co, jak 
widać, razi to „uczone” towarzystwo. Uzasadnieniem tej patologicznej 

I znów grudzień, a z nim radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Właściwie słowo 
„oczekiwanie” nie oddaje rzeczywistości, bowiem trwają intensywne przygotowania do tych pięknych, 
a w polskiej tradycji najbardziej rodzinnych Świąt. Przedświąteczna krzątanina, sprzątanie, zakupy, 
ubieranie choinki i tyle innych czynności, dla wierzących także rekolekcje adwentowe, mają nas przygotować 
do jak najbardziej radosnego, pełnego rodzinnego ciepła spędzenia tych wyjątkowych dni. Radość radością, 
myślę jednak, że jest to także czas pogłębionych przemyśleń i refleksji.

decyzji jest możliwość powstania wątpliwości co do zasadności zdecy-
dowania się na aborcję przez ciężarną noszącą takie dziecko i oglądającą 
ów film. Zaprzeczeniem takiej postawy jest znakomity wywiad niegdyś 
lwicy lewicy Aleksandry Jakubowskiej. („Rzeczpospolita” z 12 – 13 li-
stopada 2016, str. 14 – 16. Mówi ona o trosce o jedyne dziecko - nie-
pełnosprawnego syna, o miłości swojej i rodziny wobec tego dziecka. 
Pokazuje absurdy rozumowania celebrytki (z racji świątecznego czasu 
pomijam jej imię i nazwisko), która przekonywała, że zygot to się można 
pozbywać bez problemów, a pszczółki trzeba chronić. Ale przecież nawet 
z ich punktu widzenia, że to nie człowiek tylko ludzka zygota – kontynu-
uje Jakubowska – to jej życie powinno być chyba ważniejsze od życia 
owada, prawda? Nawet z tego punktu widzenia. I dalej retorycznie pyta, 
a co z zygoty wyrośnie ? wiadomo – człowiek.

CHOĆ RÓŻNI NAS WIELE…
W katalogu Rossmanna Skarb na grudzień 2016 napisano, że nasze 

przygotowania Będą miały sens tylko wtedy, jeśli podczas świąt obdarzy-
my się miłością. W święta Bożego Narodzenia wybaczamy sobie wszyst-
ko, co złe, potrafimy zrozumieć błędy bliskich, mimo że czasami różni 
nas tak wiele. Gdy ten dar miłości będzie wśród nas, wtedy /…/ wszystko 
będzie piękne. 

Do oficjalnych życzeń dołączam także to życzenie daru miłości. 
I proszę Państwa, śpiewajmy kolędy.

6 grudnia 2016 r.
Gabriel Szkudlarek

Zdjęcia na tej stronie pokazują kolejno zakończone inwestycje: ulica 
Podleśna na osiedlu „Ostrów” oraz plac zabaw w Kolumnie



Odczytany został również szczególny list do 
dzieci od gościa, który ze względu na niedawną 
operację barku, nie mógł przybyć. Karol Ko-
zuń, paraolimpijczyk ze Sieradza, wszystkich 
serdecznie pozdrowił. Zachęcał też do pisania 
tradycyjnych listów: „Takie listy pisane własną 
ręką mają duszę. Do takich listów zagląda się 
inaczej niż do emaila czy smsa. Poza tym Wa-
sze listy mają moc, mają przesłanie, ponieważ 
dotykają ważnych wydarzeń, istotnych spraw”.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali ob-
darowani, nie tylko pamiątkowymi dyploma-
mi, ale również zdjęciami z autografem para-
olimpijczyka oraz kolorowymi breloczkami. 
Zwycięzcy natomiast otrzymali nagrody ufun-
dowane m.in. przez burmistrza Łasku, Radę 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Okupie, Pocztę Polską i Stowa-
rzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”. 
Podobnie jak w latach poprzednich konkurs 
odbył się pod opieką Uniwersytetu Łódzkiego, 
Politechniki Łódzkiej (Enactus), „Dziennika 
Łódzkiego” oraz tygodnika „Mój Łask”. 

Agnieszka Sobczak

grudzień 2016 r.

Z każdym rokiem liczba uczestników ro-
śnie, co bardzo cieszy nie tylko organizatorów. 
Jest nadzieja, ze ta tradycyjna forma komuni-
kacji nie zostanie wyparta przez nowe techno-
logie pozwalające na korzystanie z narzędzi, za 
pomocą których szybko i skrótowo przekazy-
wane są relacje. 

W tym roku zadanie konkursowe polegało 
na napisaniu listu, którego adresatem jest zna-
na fikcyjna lub prawdziwa postać. Najmłodsi 
uczestnicy, uczniowie z klas trzecich i czwar-
tych, pisali list do Świętego Mikołaja, starsi 
z klas 5 – 6 - do piosenkarki lub piosenkarza. 
Gimnazjaliści natomiast adresowali swoje listy 
do paraolimpijczyków. 

Prace oceniało niezależne jury w składzie: 
Beata Magdziak – dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sędziejowicach, Ilona Pluszyń-
ska – kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej 
w Łasku oraz Mariola Gumpert Obst – współ-
pracownik tygodnika „Mój Łask”. Pionierski 
sposób pracy komisji, zaproponowany przez 
organizatora, spotkał się z aprobatą jurorek. 
Każda z pań, zgodnie z określonymi kryteria-
mi, dokonała indywidualnej oceny prac. Po 
zsumowaniu przyznanych punktów, wyłoniono 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Kategoria A  (uczniowie z klas 3 – 4) 
1. Pola Janusz – SP w Kolumnie
2. Julia Lament – SP w Marzeninie
3. Justyna Jarczyńska – SP nr 5 w Łasku
Wyróżnienie – Mikołaj Gawron – SP w Okupie
Kategoria B  (uczniowie z klas 5 – 6)
1. Paulina Olszacka – SP nr 1 Łask
2. Hubert Smolarek – SP w Wiewiórczynie
3.  Oktawia Woźniak – SP nr 1 Łask
Wyróżnienie – Katarzyna Bednarkiewicz – 
SP w Marzeninie 
Kategoria C (gimnazjaliści)
1. Aleksandra Pokorska – PG Buczek
2. Julia Mosińska – PG 2 Łask
3. Iga Salamaga – PG Kolumna

Podczas finału konkursu, który odbył się 
5 grudnia w Łaskim Domu Kultury, jurorki 
odczytały listy, które zajęły pierwsze miejsca. 

LUDZIE LISTY PISZĄ
W III Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Ludzie listy piszą”, który zorganizowano 
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie, udział wzięło 41 uczniów 
ze szkół podstawowych z Łasku, Kolumny, Bałucza, Marzenina, Wiewiórczyna, 
Wrzeszczewic, Zalesia, Buczku, Czestkowa, ze szkoły gospodarzy - Okupa, a także 
z gimnazjów z Łasku, Kolumny i Buczku. 

RADNI w końcu roku mają zwykle spo-
ro roboty, ponieważ zamknąć trzeba finanse 
bieżące i jednocześnie przygotować budżet na 
zbliżający się rok. Tak jest i teraz. Radni po-
wiatu w grudniu spotykają się na sesjach dwu-
krotnie: 22 i 29 tego miesiąca. Podczas pierw-
szej grudniowej sesji Rady Powiatu Łaskiego 
najważniejszy temat to oczywiście budżet 2016 
roku, zaś podczas drugiej – budżet 2017 roku. 
Z kolei Rada Miejska Łasku obradowała 21 
grudnia na nadzwyczajnej sesji, zajmując się 
także sprawami finansowymi.

PROMOCJA patriotyzmu i obronności to 
główne cele współpracy 32. BLT w Łasku ze 
Związkiem Piłsudczyków RP Towarzystwem 
Pamięci Józefa Piłsudskiego. Porozumienie 
w tej sprawie podpisali niedawno dowódca 
32. BLT płk pil. Rafał Zadencki i przedsta-
wiciel Zarządu Oddziału Łódzkiego Związku 
Ryszard Juśkiewicz.

POŻEGNANIE PILOTA F-16 – z 32. BLT 
odszedł ppłk. pil. Marcin Modrzewski – zastęp-
ca dowódcy Grupy Działań Lotniczych, zwią-
zany z Łaskiem od lat,  zawsze chętnie dzielą-
cy się swoimi przeżyciami i doświadczeniami 
z dziennikarzami. Dalszą służbę pełnić będzie 
w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

REWITALIZACJA KOLUMNY – to 
ambitny program przywracania dawnego cha-
rakteru tej dzielnicy Łasku i dostosowanie jej 
do współczesnych potrzeb mieszkańców. Ru-
szy prawdopodobnie już w przyszłym roku. 
Kosztem ok. 17,5 mln zł wyremontowanych 
zostanie m.in. kilka dawnych drewnianych do-
mów letniskowych, planuje się też moderniza-
cję Placu Szarych Szeregów i rejonu dworca 
PKP.

BEZROBOCIE w powiecie łaskim jest 
wciąż niemal najwyższe w woj. łódzkim i wy-
niosło na początku ubiegłego miesiąca 11.3 
proc, ustępując tylko pow. kutnowskiemu, 
gdzie wyniosło 12.5 proc. W takich powiatach 
jak skierniewicki i rawski  kształtowało się na 
poziomie dwukrotnie niższym – odpowiednio 
5 i 5,4 proc., na co wpływ miała niewątpliwie 
bliskość stolicy.

BEZ ŚNIEGU i raczej deszczowo, z noc-
nymi temperaturami poniżej zera – przynaj-
mniej do świąt taką mieliśmy pogodę. Synopty-
cy nie zapowiadają aury prawdziwie zimowej, 
do czego w ostatnich latach zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić. Przydałoby się jednak trochę 
białego puchu! 

TURYŚCI z Łasku, ci spod znaku PTTK, 
mają obecnie trochę mniej aktywny okres 
w działalności, za to honor zasłużonej dla zie-
mi łaskiej organizacji ratuje Wojskowe Koło, 
którym kieruje Szymon Łubisz. 

OSTRZEGAMY PO RAZ KOLEJNY 
– wieczorami na drogach wiejskich nośmy od-
blaski, które umożliwiają kierowcom szybsze 
dostrzeżenie pieszych. Pieszy, który niedawno 
w miejscowości Rososza znalazł się niespo-
dziewanie na jezdni i potrącony został przez 
samochód osobowy, nie miał odblasku. Kosz-
towało to życie 52-letniego mężczyzny…
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Dla gospodarzy Łasku i mieszkańców to uroczyste wmurowanie aktu 
erekcyjnego miało jeszcze jeden bardzo istotny wymiar. Oto bowiem po-
twierdzało się ostatecznie to, co było najważniejsze dla miasta – ocalono 
lotnisko, o którym wcześniej mówiono, że pójdzie do zaorania, udało się 
uratować miejsca pracy dla wielu mieszkańców. Dla ówczesnego Łasku 
miało to kapitalne znaczenie, choć niektórzy już dawno o tym zapomnie-
li. Zapomnieli też o ludziach – zarówno tych w Łasku jak i Warszawie 
– którzy przyczynili się do uratowania łaskiego lotniska. 

Choć już latem 1991 roku odbywają się w Polsce (na lotnisku Po-
znań Ławica) pierwsze pokazy lotnicze z udziałem samolotów z państw 
NATO, w tym F-16, o tych ostatnich niewiele wiemy. Kilka lat później 
ruszają procedury związane z zakupem dla naszej armii nowych samo-
lotów. Toczą się dość ospale, z politycznymi zatorami. Ostatecznie za-
pada decyzja, że potrzebny jest nam samolot wielozadaniowy, zdolny 
do wykonywania różnorodnych misji. 22 czerwca 2001 r. Sejm uchwala 
ustawę o wyposażeniu naszych sił zbrojnych w samoloty wielozadanio-
we. Zaplanowano zakup 60 samolotów myśliwskich. Prawie dwa lata 
później, bo 18 kwietnia 2003 r., rządy Polski i USA podpisują kontrakt 
na 36 jednomiejscowych F-16C i 12 dwumiejscowych F-16D. Samolo-
ty te opuszczają zakład Lockheed Martin Aeronautics Company w Fort 
Worth w Teksasie.

Pierwszy nasz F-16C (nr boczny 4040) pilot fabryczny oblatuje 
14 marca 2006 r., pierwsza maszyna w wersji dwumiejscowej (nr boczny 
4076) gotowa jest w maju. Te nasze jednomiejscowe maszyny mają nu-
mery boczne 4040-4075, dwumiejscowe – 4076-4087. Podaję te numery, 
bo podczas pobytu na lotnisku można zlokalizować którąś z tych histo-
rycznych maszyn.

Pierwsze cztery myśliw-
ce przybywają do kraju w li-
stopadzie 2006 roku, a więc 
10 lat temu, ostatnie zaś 
w grudniu 2008 roku. Ma-
szyny trafiają do dwóch baz: 
Poznań-Krzesiny (31. BLT) 
i Łask (32. BLT). Dziś wcho-
dzą one w skład 2 Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego. 
8 maszyn F-16 przylatuje do 
Łasku 3 października 2008 
roku. Witane są uroczyście, 
przy okazji sporo mówi się 
o NATO i współpracy Polski 
z Amerykanami. 

Oto jak przylot pierw-
szych „Jastrzębi” relacjono-
waliśmy w „Panoramie Ła-
skiej” (nr 10 z 2008 roku): 
„3 października, kilka minut po godzinie 12. Nad lotniskiem pojawiają 
się trzy F-16.. Gdy nadlatują – nic nie słychać, dopiero gdy mijają Łask, 
rozlega się potężny huk. Pierwszą maszynę pilotuje płk pil. Dariusz Ma-
linowski, dowódca 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. W powietrzu 
spędził 1700 godzin, z tego ponad 600 na F-16. Kilka minut później na 
ziemi jest już 9 maszyn”. 

To ważny dzień w dziejach Łasku i tutejszych lotników. Rozpoczy-
na się nowy etap w dziejach lotniska, którego początki sięgają połowy 
lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Teraz, po kilkudziesięciu latach, 
oglądać możemy zupełnie inną jakość. Dzięki wieloletniej przebudowie 

TO BYŁO 8 LAT TEMU

WYLĄDOWAŁY F-16
Pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj. Był grudzień 2004 roku. W miejscu, gdzie dziś znajdują się hangary 
dla wielozadaniowych myśliwców F-16, odbyła się uroczystość związana z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod 
tzw. strefę rozśrodkowania, czyli nowoczesną bazę. Nie brakowało oficjalnych gości, dowódcy, przedstawicieli 
lokalnych władz. Przybył też ks. gen. T. Płoski, który bardzo przeżywał to wydarzenie.

i modernizacji całego zaplecza w Łasku, powstało jedno z najnowocze-
śniejszych w Polsce i Europie lotnisk. Wyposażenie samolotów w nowo-
czesne systemy i broń pozwoliło stworzyć potężną lotniczą siłę uderze-
niową naszych sił powietrznych.

Wracam pamięcią jeszcze raz do tamtego dnia, gdy pojawiły się 
w Łasku pierwsze maszyny F-16. Choć nikt nie demonstrował wylewnie 
swojego entuzjazmu, czuć było atmosferę niezwykłości. Na zaimprowi-
zowanej konferencji prasowej na płycie lotniska, w sąsiedztwie stoją-
cych F-16, pytam dowódcę sił powietrznych generała A. Błasika o plany 
związane z modernizacją naszego lotnictwa i tutejszego lotniska. Gene-
rał mówi: „Urzeczywistniamy marzenia o nowoczesnym i profesjonal-
nym lotnictwie wojskowym. Mamy już 45 F-16, do końca roku będzie 
ich 48. 29 pilotów może już latać na tych nowoczesnych maszynach, 
kolejnych 17 szkoli się w USA. Niedługo zapadną decyzje dotyczące za-
opatrzenia naszej armii w kolejne innego typu samoloty, przybędą nam 
następne Casy, a także Herkulesy. Do końca roku dostosujemy strukturę 
lotnictwa do nowych potrzeb – 32 Baza Lotnicza przekształcona zosta-
nie w 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego”.

Generał A. Błasik w 2010 r. zginie w katastrofie smoleńskiej, ale 
teraz jest wyraźnie rozluźniony i zadowolony. Zna doskonale Łask i tu-
tejszych pilotów. Podobnie zresztą jak pilot D. Malinowski, dziś generał, 
wciąż związany z Łaskiem i lotniskiem. O F-16 mówi: „To ciężko pra-
cujący koń, najlepszy samolot wielozadaniowy”. Pilot, który przyprowa-
dził do Łasku F-16, na ten moment czekał cztery lata.

Potem jeszcze wielokrotnie zaglądam na lotnisko. Dziennikarze mó-
wią: „lotnisko w Łasku”, choć wójt gminy Buczek Bronisław Węglew-

ski za każdym razem prote-
stuje, wyjaśniając, że lotni-
sko w całości leży na terenie 
jego gminy. Ma oczywiście 
rację, ale na mapach lotnisko 
nazywa się właśnie Łask…

Polskie piekiełko i w tym 
przypadku daje o sobie znać. 
Media krytykują F-16, naszą 
umowę z Amerykanami. 
Gdy potem wielokrotnie 
rozmawiam z naszymi 
pilotami, o F-16 mówią 
w samych superlatywach. 
Z czasem ta swoista nagonka 
znika z łamów gazet. 
Przez lata przybywa nam 
doskonale wyszkolonych 
pilotów, bierzemy udział 
w niełatwych misjach takich 
chociażby jak ostatnia 

w Kuwejcie, wchodzimy w skład światowej lotniczej elity. Nasi piloci nie 
muszą dziś mieć kompleksów. A samoloty - bardzo dobre i nowoczesne. 
Teraz Łask kojarzy się ludziom właśnie z najnowocześniejszym polskim 
lotnictwem.

Oczywiście nie jesteśmy krajem tak bogatym jak USA i zapewne 
długo będziemy czekać na jeszcze lepsze maszyny, bo takie już powsta-
ły, ale dzięki 48 myśliwcom F-16 zyskaliśmy nowoczesne narzędzie od-
straszania. Nikt nie ukrywa przecież, że chcemy mieć pokój i dlatego 
musimy się zbroić… 

(PO)
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Uroczystość rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły Haliny Za-
wadzkiej-Dałek oraz wystąpienia zaproszonych gości. To był czas prze-
znaczony przede wszystkim na gratulacje i wręczenie upominków. Spo-
łeczności szkolnej przekazywano prezenty w postaci sprzętu sportowe-
go, którego, jak mówi porzekadło, „w szkole nigdy za dużo”. 

Część oficjalną zakończyło krótkie, humorystyczne przedstawienie 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: poseł na Sejm RP Paweł 
Bejda, wicemarszałkowie województwa: Joanna Skrzydlewska i Jolan-
ta Zięba-Gzik, starosta łaski Teresa Wesołowska, wicestarosta Marek 
Krawczyk oraz przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak. 

BOISKO PRZY „EKONOMIKU” 
OFICJALNIE OTWARTE
We wtorek, 6 grudnia br., odbyło się oficjalne otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego 
i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie siłowni ple-
nerowej przy ZSP nr 1 w Łasku kosztowały budżet powiatu łaskiego 
łącznie 482.894,88 złotych, w tym 140.500,00 złotych stanowiło dofi-
nansowanie przyznane przez ministra sportu i turystyki ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Dariusz Cieślak 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Księdza Prałata
Mariana Ciupińskiego

Proboszcza Parafii Niepokonalnego Poczęcia 
NMP i św. Michała Archanioła
w Łasku w latach 2000-2015.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom
składamy głębokie wyrazy współczucia

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego
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W piątek, 2 grudnia br., w I Liceum Ogól-
nokształcącym odbyło się spotkanie Grupy Ini-
cjatywnej MRPŁ. W celu usprawnienia i lep-
szego jej zorganizowania młodzież wybrała ze 
swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 
Przewodniczącym został 20-letni Maciej An-
german z gminy Sędziejowice - na co dzień 

GRUPA INICJATYWNA PRACUJE PEŁNĄ PARĄ
Trwają intensywne prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Powiatu Łaskiego. Młodzi aktywiści wybrali przewodniczącego 
i sekretarza grupy. Wkrótce spotkają się z Zarządem i prezydium Rady Powiatu Łaskiego.

Zawody oficjalnie otworzyła starosta łaski 
Teresa Wesołowska. Następnie kilka słów do-
tyczących ogólnych zasad przekazali uczest-
nikom przewodniczący Rady Powiatu Marek 
Aulak oraz dyrektor MOS Andrzej Zieliński.

SAMORZĄDOWCY RYWALIZOWALI 
O PUCHAR STAROSTY ŁASKIEGO
W sobotę, 3 grudnia br., w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach rozegrany został I Samorządowy Turniej w Piłkę Siatkową 
o Puchar Starosty Łaskiego. Pierwszym, historycznym triumfatorem zawodów została gmina Sędziejowice. 

Do rozgrywek przystąpiło pięć drużyn sa-
morządowych złożonych z radnych, sołtysów, 
dyrektorów i pracowników urzędów oraz jed-
nostek organizacyjnych samorządu terytorial-
nego. Swoje reprezentacje wystawiły: powiat 

student Politechniki Łódzkiej, na Wydziale In-
żynierii Procesowej i Ochrony Środowiskach. 
Sekretarzem natomiast wybrano 18-letnią Igę 
Gabryjączyk z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łasku.

Grupa Inicjatywna stworzyła trzy komisje 
tematyczne: statutową, ds. promocji i ds. dzia-

łań. Jeszcze w grudniu odbędzie się spotkanie 
Grupy z Zarządem Powiatu i prezydium Rady 
Powiatu, na którym młodzież przedstawi swój 
pomysł na powołanie Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Łaskiego, a także pierwsze propozycje 
inicjatyw. 

Dariusz Cieślak

łaski oraz gminy: Buczek, Sędziejowice, Wo-
dzierady i Widawa.

Turniej rozegrany został systemem „każdy 
z każdym”. Rywalizacja była bardzo wyrówna-
na i emocjonująca. Po rozegraniu wszystkich 
spotkań trzy najlepsze drużyny miały identycz-
ną liczbę punktów. O zwycięstwie zdecydowa-
ły kolejno: bilans setów i bezpośrednie spotka-
nie dwóch najlepszych drużyn. Gmina Sędzie-
jowice pokonała w nim gminę Wodzierady 2:0 
i w rezultacie została pierwszym triumfatorem 
Samorządowego Turnieju w Piłce Siatkowej. 

Tuż po ostatnim meczu odbyło się oficjal-
ne podsumowanie rywalizacji. Wręczono pu-
chary i dyplomy oraz nagrodzono najlepszego 
zawodnika i zawodniczkę turnieju wybranych 
przez sędziów. Najlepszą zawodniczką wy-
brano Monikę Walczak z gminy Sędziejowi-
ce, natomiast najlepszym zawodnikiem został 
Łukasz Juszczak z gminy Wodzierady. 

Organizatorami turnieju były Starostwo 
Powiatowe w Łasku oraz Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Łasku. Opiekę medycz-
ną zapewnił Gminny Ośrodek Zdrowia w Sę-
dziejowicach.

Dariusz Cieślak 
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Jest to święto podsumowujące zbiory truskawek oraz przygotowane 
z nich produkty, tj. dżemy, nalewki, ciasta, zupy itd. Gmina Buczek po-
strzegana jest jako jedno z większych „zagłębi truskawkowych” w regio-
nie, dlatego święto to stało się tradycją gminy. Podczas tegorocznych ob-
chodów Święta Truskawki na buczkowskiej scenie gościli m.in.: Dżem, 
Doda, Mario Bischin, Michał Szpak, Power Play, Bayera, Żuki, The Lo-
vers, Freaky Boys, Defis, Gesek oraz Classic. Podczas Święta Truskawki 
nie zabrakło atrakcji dla dzieci, m.in. wesołego miasteczka, przejażdżek 
konnych itp. Podczas imprezy była możliwość zapoznania się z bogatą 
ofertą stoisk handlowych, gastronomicznych, promocyjnych. Dla sma-

koszy truskawek została przygotowana patelnia plenerowa z truskawką 
w roli głównej. 

Organizatorzy dokładają swoich starań, aby kolejne święto stało się 
równie atrakcyjnym na tle poprzednich świąt. Gmina Buczek chciałaby, 
aby na buczkowskiej scenie podczas Święta Truskawki 2017 wystąpi-
li m.in.: pierwszego dnia - gwiazda wieczoru NO MERCY oraz zespo-
ły Playboys, Andre, Calibra i inne. Drugiego dnia gwiazdami wieczoru 
będą: ENEJ, KATE RYAN oraz inne zespoły. Przedstawione zespoły są 
propozycjami, o które organizatorzy imprezy zabiegają.

K.B.

KATE RYAN, NO MERCY, ENEJ
WIELKIE GWIAZDY 
BUCZKOWSKIEJ TRUSKAWSKI 2017

Gmina Buczek niezmiennie od kilkunastu lat w ostatni weekend czerwca obchodzi swoje - Święto Truskawki. Ranga organizowanego 
święta wzrasta z roku na rok. Niespełna pół roku temu pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewody i marszałka 
województwa łódzkiego odbyło się II Krajowe Święto Truskawki pn. „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego”. 
W imprezie plenerowej wzięło udział kilkanaście tysięcy osób z całego kraju. 

Andrzej Zieliński
wraz z Radnymi

Bronisław Węglewski
wraz z pracownikami Urzędu

W uroczystości zorganizowanej z inicjatywy mieszkańców udział 
wzięli: starosta łaski Teresa Wesołowska, przewodniczący Rady Powia-
tu Łaskiego Marek Aulak, wicestarosta Marek Krawczyk, radni powia-
tu: Jerzy Gawlik, Grzegorz Dębkowski, Marek Krawczyk, Piotr Polak, 
Stanisław Manias, skarbnik powiatu łaskiego Dorota Cieślak, kierownik 
Powiatowego Zarządu Dróg Bartosz Wojtas. Gminę Buczek reprezen-
towali: wójt gminy Bronisław Węglewski, przewodniczący rady gminy 
Andrzej Zieliński, sekretarz gminy Buczek Zenona Romankiewicz oraz 
radny i prezes OSP w Luciejowie Ryszard Rzepa, sołtys wsi Luciejów 
Lucjan Malec oraz wykonawca inwestycji Andrzej Włodarczyk, nie za-
brakło również mieszkańców wsi Luciejów.

W ramach podziękowania za inwestycję na ręce starosty oraz wójta 
gminy Buczek przedstawiciel mieszkańców wręczył symboliczne kwia-
ty, był też specjalnie przygotowany tort.

Przebudowa drogi powiatowej Buczek-Luciejów na odcinku 5,3 km 
została wykonana przez firmę WŁODAN Andrzej Włodarczyk z Pabia-
nic. Została położona nowa nawierzchnia o szerokości 5,5 m. W ramach 
przebudowy w Luciejowie Środkowym wykonano chodniki o szerokości 
od 1,2 m do 2 m, na całej długości drogi poza terenem zabudowanym 
wykonano odmulenie rowów, przebudowano istniejące zjazdy. Wyko-
nane zostało nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi, utwardzono 
destruktem pobocza drogi.

Na realizację zadania gmina Buczek udzieliła pomocy finansowej 
powiatowi łaskiemu w wysokości 1.000.000 złotych. Dzięki temu możli-

DROGA BUCZEK-LUCIEJÓW OTWARTA
10 listopada br. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze powiatowej Buczek-Luciejów.

wa była realizacja tej dużej inwestycji. Koszt zadania to 2.516.773,48 zł, 
z czego gmina Buczek z własnego budżetu dołożyła 1.000.000 zł.

E.K.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek

Piękna zimowa atmosfera, cudnie przystrojone choinki i stroiki świąteczne, 
moc prezentów oraz opłatek symbol wzajemnej życzliwości, miłości i szacunku 

to obraz Bożego Narodzenia najpiękniejszych świąt w roku. 
W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy 

Buczek gorące życzenia zdrowia, spokoju, radości. 
Niech ten świąteczny czas napełni wasze serca pokojem i radością, 
a zbliżający się Nowy 2017 Rok będzie dla nas wszystkich czasem 

realizacji planów i zamierzeń.

 Wójt Gminy Buczek 



2. W ramach dochodów majątkowych : 

§ 0770. – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 1.521.000 zł, 

- Sprzedaż 37 działek po około 41.000 zł - 43.000 zł, zgodnie z przeprowadzonym operatem szacunkowym. 

Jest to trzeci etap sprzedaży działek na nowym osiedlu mieszkaniowym w Buczku. 

§ 6280. - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów 

inwestycyjnych 233.366 zł. 

- Jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przyznana na zadanie inwestycyjne pn. " Rekultywacja składowiska odpadów ..."  

 

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy Buczek na rok 2017 to 22.690.488 zł, z czego kwota 5.417.500 zł, (łącznie 

ze środkami zewnętrznymi  11.000.000 zł)  to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę 17.272.988 zł stanowią 

wydatki bieżące. 

 

Dział Treść Wartość 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 299 900,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 423 050,00 

600 Transport i łączność 1 215 240,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 211 800,00 

710 Działalność usługowa 114 500,00 

750 Administracja publiczna 2 254 855,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 032,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 143 793,00 

757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 

758 Różne rozliczenia 190 000,00 

801 Oświata i wychowanie 5 366 511,00 

851 Ochrona zdrowia 54 490,00 

852 Pomoc społeczna 840 201,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 119 680,00 

855 Rodzina 5 023 936,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 576 500,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 570 000,00 

926 Kultura fizyczna 3 185 000,00 

Razem: 22 690 488,00 
 

 
 

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 

2017 planuję się budżet deficytowy.  

Dochody budżetu                              20.709.841,00 zł. 

Wydatki budżetu                                22.690.488,00 zł. 

………………………..……………..……………………………. 

Deficyt                                            -    1.980.647,00 zł. 

 

Po zakończeniu roku budżetowego 2016 przewiduje się około 2.000.000 zł nadwyżki, która w pełni pokryje 

planowany deficyt. Poza tym przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych takich jak: dotacje z Wojewódzkiego 

grudzień 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU 
GMINY BUCZEK 
NA ROK 2017
Projekt budżetu gminy Buczek na rok 2017 został przedłożony 
Radzie Gminy Buczek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2016 roku. Gmina 
Buczek nie boryka się z problemem zadłużenia, a wielkości 
dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
planowane były zawsze realistycznie, w związku z tym nie było 
problemów z konstrukcją budżetu na rok 2017. Kształtuje się on 
następująco:

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy Buczek na rok 2017 to 
20.700.841 zł, z czego kwota 1.745.366 zł to dochody majątkowe, nato-
miast kwotę 18.955.475 zł stanowią dochody bieżące. Dochody majątko-
we to 8,43 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące to 91,57 % 
dochodów ogółem.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone 
w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz planowane 
wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z pod-
jętymi uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2017. Uchwały podatko-
we na rok 2017 zostały podjęte wcześniej, co dało możliwość dokładne-
go określenia dochodów podatkowych na rok 2017. 

Dochody z podatków kształtują się następująco: 

Projekt budżetu gminy Buczek na roku 2017 

 

Projekt budżetu gminy Buczek na rok 2017 został przedłożony Radzie Gminy Buczek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2016 roku. Gmina Buczek nie boryka się z problemem zadłużenia, a wielkości 

dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były zawsze realistycznie, w związku z tym nie było 

problemów z konstrukcją budżetu na rok 2017. Kształtuje się on następująco: 

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy Buczek na rok 2017 to 20.700.841 zł,  z czego kwota 1.745.366 zł to 

dochody majątkowe, natomiast kwotę 18.955.475 zł stanowią dochody bieżące. Dochody majątkowe to 8,43 % dochodów 

ogółem, natomiast dochody bieżące to 91,57 % dochodów ogółem. 

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016 

oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Buczek 

na rok 2017. Uchwały podatkowe na rok 2017 zostały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Buczek, co dało możliwość dokładnego 

określenia dochodów 

podatkowych na rok 2017.  

Dochody z podatków kształtują się następująco:  

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

4 372 400,00 

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

3 345 400,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 300 000,00 

    0320 Wpływy z podatku rolnego 1 400,00 

    0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 

    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 000,00 

  75616   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

1 027 000,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 470 000,00 

    0320 Wpływy z podatku rolnego 350 000,00 

    0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00 

    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 000,00 

Razem: 4 372 400,00 
 

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych należą: 

1. W ramach dochodów bieżących : 

2. §0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały) 3.048.446 zł, 

§ 0690. – wpływy z różnych opłat 197.100 zł, 

§ 0500. - podatek od czynności cywilnoprawnych 81.000 zł, 

§ 0750. - dochody z najmu i dzierżawy 102.200 zł, 

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat 255.000 zł, 

§ 2920. – subwencja ogólna z budżety państwa 4.832.604 zł, 

w tym oświatowa 4.070.976 zł, 

wyrównawcza 761.628 zł. 

§ 2010. – dotacje celowe na zadania zlecone 1.600.089 zł, 

§ 2030. – dotacje celowe na zadania własne 164.612 zł, 

§ 2060. - dotacje celowe na zadanie zlecone 3.454.169 zł. 

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych 
należą:

1. W ramach dochodów bieżących :
2. §0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały)   

            3.048.446 zł
§ 0690. – wpływy z różnych opłat 197.100 zł
§ 0500. - podatek od czynności cywilnoprawnych 81.000 zł
§ 0750. - dochody z najmu i dzierżawy 102.200 zł
§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat 255.000 zł
§ 2920. – subwencja ogólna z budżety państwa 4.832.604 zł
w tym oświatowa 4.070.976 zł, wyrównawcza 761.628 zł.
§ 2010. – dotacje celowe na zadania zlecone 1.600.089 zł
§ 2030. – dotacje celowe na zadania własne 164.612 zł
§ 2060. - dotacje celowe na zadanie zlecone 3.454.169 zł.
2. W ramach dochodów majątkowych:
§ 0770. – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 1.521.000 zł
- Sprzedaż 37 działek po około 41.000 zł - 43.000 zł, zgodnie z prze-

prowadzonym operatem szacunkowym. Jest to trzeci etap sprzedaży 
działek na nowym osiedlu mieszkaniowym w Buczku.

§ 6280. - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycyj-
nych 233.366 zł.

- Jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przyznana na zadanie inwe-
stycyjne pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów ...” 

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy Buczek na rok 2017 to 
22.690.488 zł, z czego kwota 5.417.500 zł (łącznie ze środkami ze-
wnętrznymi 11.000.000 zł), to wydatki majątkowe (inwestycyjne), nato-
miast kwotę 17.272.988 zł stanowią wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe to 23,88% wydatków ogółem, natomiast wydat-
ki bieżące 76.12 % wydatków ogółem.

Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 
2017 są:

 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek, ul. Wy-
gwizdów, Główna, Pieńki - 1.248.000 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów - 720.000 zł
- Budowa hali sportowej z zapleczem - 2.870.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 103108E Szadek - 300.000 zł.
Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 ujęte są kwotach, 

które nie obejmują dofinansowania zewnętrznego. Dlatego też przewi-
duje się, że faktyczne wykonanie na koniec 2017 roku będzie znacznie 
wyższe. W chwili obecnej mamy już podpisaną umowę o dofinanso-
wanie budowy hali sportowej z zapleczem na kwotę 800.000 zł. oraz 
przebudowę drogi gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn na kwotę 
1.627.000 zł, które będą wprowadzone do budżetu roku 2017. Planujemy 
również pozyskiwać środki z budżetu UE na realizację zakupu i monta-
żu zestawów fotowoltaiczych dla mieszkańców w kwocie 2.416.000 zł. 
Złożyliśmy również wniosek w ramach rządowego programu budowy 
dróg lokalnych, tzw. „Schetynówki”, na dofinansowanie przebudowy 
drogi gminnej nr 103108E Szadek na kwotę 575.000 zł. Mając powyższe 
na uwadze, poziom wydatków inwestycyjnych w 2017 r. może osiągnąć 
nawet 11.000.000 zł i będzie podobny do roku 2016.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu gminy 
Buczek na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpo-
wiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2017 planuję się budżet 
deficytowy. 

Dochody budżetu   20.709.841,00 zł
Wydatki budżetu   22.690.488,00 zł
………………………..……………..………………………
Deficyt   - 1.980.647,00 zł

Po zakończeniu roku budżetowego 2016 przewiduje się około 
2.000.000 zł nadwyżki, która w pełni pokryje planowany deficyt. Poza 
tym przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych takich jak: do-
tacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programów współfinasowanych 
ze środków Unii Europejskiej. Po przeprowadzonych przetargach spadną 
również częściowo koszty planowanych inwestycji, co również przyczy-
ni się do zmniejszenia deficytu. 

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski



grudzień 2016 r.

Głównym celem projektu było stworzenie mieszkańcom sołectwa 
Sycanów miejsca uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, umoż-
liwienie wzajemnego poznania się podczas wspólnego projektu, in-
tegracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Organizatorzy w swoim 
programie zapewnili m.in. powitanie gości, sadzenie drzew/krzewów, 
składanie ławek, gry i zabawy dla najmłodszych uczestników pikniku, 
konkursy z wiedzy na temat drzew oraz gminy Buczek oraz ognisko 
podsumowujące piknik. Wszyscy mieszkańcy byli mile widziani. 

K.B.

DZIEŃ DRZEWA W SYCANOWIE
W dniu 11 listopada br. w sołectwie Sycanów odbył się piknik 
rodzinny, w którym uczestniczyły całe rodziny, świętując 
światowe obchody dnia drzewa. Projekt został współfinansowany 
z budżetu samorządu województwa łódzkiego, z budżetu gminy 
Buczek oraz wkładu własnego mieszkańców. 

 To była nietypowa lekcja. 29 listopada br. 
w Szkole Podstawowej w Czestkowie od-
była się „lekcja zdrowia”, podczas której 
uczniowie klasy III Szkoły Filialnej po-
znawali zasady zdrowego żywienia.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Agen-
cji Rynku Rolnego Grażyna Czyżak, wójt gmi-
ny Buczek Bronisław Węglewski, dyrektor 
szkoły Agnieszka Badowska, nauczyciele oraz 
rodzice.

Uczniowie mogli w bardzo atrakcyjny 
sposób poznać zasadny zdrowego żywienia. 

LEKCJA ZDROWIA

Głównym celem projektu była aktywiza-
cja, integracja oraz kultywowanie tradycji po-
przez zorganizowanie pikniku rękodzieła ar-
tystycznego i produktu regionalnego sołectwa 
Bachorzyn, w tym warsztatów rękodzieła ar-
tystycznego techniką decoupage. 10 listopada 
br. w sali byłej Szkoły Podstawowej w Bacho-
rzynie odbył się piknik integracyjny, a w jego 
programie m.in.: prezentacja rękodzieła arty-
stycznego, promocja produktu regionalnego, 

PIKNIK RĘKODZIEŁA 
ARTYSTYCZNEGO 
Na liście projektów „Granty dla sołectw”, które otrzymały dofinansowanie z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego znalazło się sołectwo Bachorzyn. Ubiegało się ono 
o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Integracja wokół tradycji – piknik 
rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn”. 

którym jest nalewka truskawkowa, konkurs 
wraz z nagrodami za wykonanie najładniejsze-
go rękodzieła ludowego oraz poczęstunek pod-
sumowujący piknik. 

Rękodzieło artystyczne mieszkanek sołec-
twa Bachorzyn podziwiały szczególnie panie, 
ale wśród gości nie zabrakło również męż-
czyzn.       

      K.B.

Urząd Gminy w Buczku informuje, że z dniem 1 stycznia 
2017 roku nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych. 
Podajemy numery służące poszczególnym rodzajom wpłat.

Opłata za śmieci                        14 9270 1016 0100 0013 2001 0319
Podatki                                        41 9270 1016 0100 0013 2001 0318
Woda                                           68 9270 1016 0100 0013 2001 0317

U WAG A  ! ! !

Wszystkie artykuły spożywcze zostały zaku-
pione ze środków ARR. Podczas zajęć odbyła 
się pogadanka na temat codziennego spożywa-
nia owoców i warzyw, produktów mlecznych, 
właściwej diety oraz piramidy zdrowego ży-
wienia. Później uczniowie podzieleni na czte-
ry grupy wykonali wesołe kanapki, szaszłyki 
owocowe, koreczki i koktajl. Spotkanie za-
kończyło się degustacją przygotowanych zdro-
wych smakołyków. 

Podczas zajęć uczniów odwiedził wójt gmi-
ny Buczek, który obdarował dzieci kolorowymi 

fartuszkami z logo gminy. Wszyscy uczestnicy 
zajęć otrzymali od dyrektor Agencji Rynku 
Rolnego Grażyny Czyżak dyplomy i upominki, 
najbardziej cieszyli się z bidonów i kolorowych 
bluzeczek.                      A.B.

Pozostałe dochody (opłata skarbowa, zajęcie pasa drogowego, 
czynsze, dzierżawy użytkowanie wieczyste, opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu, zwroty za energię elektryczną oraz pozostałe wpłaty) 
95 9270 1016 0100 0013 2001 0316   

Prosimy, aby wpłat na wyżej wymienione numery rachunków 
bankowych dokonywać dopiero po dniu 1 stycznia 2017 roku. 



grudzień 2016 r.

- Skąd się wzięła w Pani twórczości misja czynienia narodowego 
dobra, ukazywanie polskiego losu, przywoływanie romantycznych 
idei?

- Nie nazwałabym tego „misją”, ale po harcersku „służbą”. 
Powiedział Sienkiewicz, że po Powstaniu Styczniowym „zgaszono 

wielki znicz na forum”, ale domowe ogniska płonęły jasno i by Polskę 
zabić – trzeba było zabijać ją w każdym polskim domu. Miałam szczę-
ście wychować się właśnie w takim domu, gdzie płonęło ognisko trady-
cji i trwała więź historii z losami rodziny...

Mój ojczysty dziad Konstanty Wachowicz w łunie zachodu mówił 
najwspanialszą baśń: „Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie” – 
i wiódł nas w zaczarowany krąg Chopina…

Wkraczaliśmy w świetlisty świat Soplicowa i mroczny czas kibitek 
III części „Dziadów” powtarzając za Mickiewiczem przysięgę, że jeśli 
zapomnimy o nich to Bóg zapomni o nas. Przed naszymi zachwyconymi 
oczyma rozwijało się jak złotolity pas słucki bogactwo „Trylogii”. Prze-
żywaliśmy wielkie wyzwanie chłopca z „Syzyfowych prac” oskarżają-
cego moskali genialną „Redutą Ordona”… 

W Maciejowicach przyklękaliśmy przed krzyżem, by ucałować 
proch ziemi, gdzie padł posiekany szablami kozackimi Tadeusz Ko-
ściuszko. To była ta wielka magia miejsc płonących podziemnym 
ogniem. Na Podlasiu walczył mój pra-pradziad, jedyny z pięciu braci, 
który ocalał z pożogi Styczniowego Powstania. 

Na biurku mego ojca, podsztandarowego 2. Pułku Ułanów Gro-
chowskich, stała miniatura sławnej legionowej czwórki. A na czołowym 
miejscu wisiał portret Komendanta Piłsudskiego. Towarzysze broni mo-
ich rodziców z obwodu siedleckiego Armii Krajowej „Sowa – Jesion” 
w furażerkach, na których widniał orzeł z koroną, śpiewali pieśni po-
wstańcze. Taki był dom mego dzieciństwa. Opoka. Miłość. Nauczyciel. 
Wolno mi powtórzyć słowa Mickiewicza, który napisał bratu: „Bądź pe-
wien, że moje działania idą z gruntu tego, na jakim wyrośliśmy w domu 
rodzicielskim”.

-W swojej twórczości wraca Pani często do najpiękniejszych 
kart z dziejów Polski i Polaków, by przybliżać historię, ale czy tego 
dziś oczekują rodacy?

- „To tylko dzieło coś warte, z którego człowiek może się poprawić lub 
mądrości nauczyć” - mówi Mickiewicz. I tego rodacy oczekują. Odwoła-
nia się do wielkości i szlachetności. Iluż mądrości uczą nas nasi roman-
tycy gdy ich chcemy posłuchać. Nie zdradzać! Bo cóż jest zdrada? - pyta 
autor „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”. „Zdradzić jest to opu-
ścić ideę trudną do zrealizowania dla korzyści namacalnych, widocznych 
i łatwo uchwytnych”. Uczą nas zrozumienia i tolerancji. „My wszyscy 
z Niego” - powiedział Krasiński o Mickiewiczu, a Norwid o Krasińskim: 
„Szlachetnie różniący się przyjaciele”. Czyż dzisiaj gdy nasi politycy sy-
czą na siebie wzajemnie nie przydali by się w Polsce, tacy różniący się, ale 
szlachetnie - przyjaciele, dla których wedle przesłania Norwida „Miłość 
Rzeczypospolitej Polskiej nie stawała by się miłością rzeczy – prywat-

ROZMOWA Z PISARKĄ 
BARBARĄ WACHOWICZ

nej polskiej”. Nasz romantyzm to nie tylko „żar słowa”, lecz i prawdziwy 
„treści rozsądek”. O tym jak bardzo potrzebne jest przywoływanie tych 
najpiękniejszych postaci i kart z naszych dziejów świadczą tłumy na na-
szych spektaklach i wystawach im poświęconych. Nieodżałowana strata, 
że nasze media pomijają całkowicie fascynujące i godne najwyższego sza-
cunku życiorysy wielkich Polaków. O tym, czego oczekują dziś rodacy, 
świadczą wyniki naszego konkursu „Gość wigilijny”, ogłaszanego przeze 
mnie co roku w poznańskim Teatrze Wielkim, gdzie graliśmy przez lat 15 
spektakl „Wigilie polskie”. Kogo wybierają Polacy, by podzielić się z nim 
opłatkiem? Z bohaterów narodowych zawsze ci, którym naród dał tytuł 
Naczelnika: Kościuszko i Piłsudski. Z kompozytorów – Chopin. Poeci – to 
zawsze ta sama trójka: Mickiewicz, Norwid i Baczyński. Z prozaików – 
bezkonkurencyjny Sienkiewicz.

- Jestem wielkim miłośnikiem twórczości Sienkiewicza, jak zresz-
tą i Pani, ale wielu Polaków twierdzi, że uczynił nam sporo krzywdy, 
że nie warto go czytać…

- Nie wiem kto tak twierdzi i mam zupełnie odmienne doświadczenia. 
Oto w Roku Sienkiewicza otwierając moją wystawę „Dla pokrzepienia 
serc” w warszawskim Muzeum Niepodległości – ogłosiłam, jak zwykle 
przy realizacji tej ekspozycji, konkurs Sienkiewiczowski dla młodzieży. 
Rezultaty są wspaniałe. Młodzież odwołuje się do bohaterów Sienkie-
wiczowskich – wzorów do naśladowania. Na przykład uczeń ze znako-
mitego Liceum w Płońsku twierdzi, że podtrzymują oni na duchu i są 
potrzebni „Bo ważne jest dotrzymywanie słowa, honor, uczciwe wywią-
zywanie się z obowiązków, oddanie przyjaciołom, miłość i wierność”. 
Licealiści z Wrześni, wpisanej w nasze dzieje walką dzieci o prawo do 
polskości i modlitwy w ojczystym języku, piszą w liście do Sienkiewi-
cza tytułując „Czarodzieju najukochańszy!”: „Są takie książki cudowne, 
które zawsze przebiją się przez mur agresywnej teraźniejszości. To biblia 
polskiego patriotyzmu „Trylogia” Ona budzi narodową wspólnotę dusz”. 
Przypominam, że w ankiecie „Polityki” na największego pisarza polskie-
go Sienkiewicz zajął pierwsze miejsce, a „Trylogię” uznali czytelnicy za 
dzieło wszechczasów. Jakże słusznie górale nazwali naszego pierwszego 
Noblistę „opiekunem narodu”. Odbierając Nagrodę Nobla, on, obywatel 
państwa nie istniejącego na mapie świata podziękował za nią jako „Syn 

POLSKA 
WSPANIAŁEJ 
MŁODZIEŻY

Pisarka losu polskiego 
Fot. Agnieszka Perepeczko



Polski” mówiąc: „Głoszono Ją umarłą – a oto dowód że żyje, głoszono 
Ją podbitą – a oto dowód, że umie zwyciężać”. 

- Ponure media, jak je Pani nazywa, kształtują krzywdzący i wy-
paczony obraz Polski – jaka zatem według Pani jest ta prawdziwa 
Polska?

- To Polska wspaniałej młodzieży – odpowiedzialnej, mądrej, wraż-
liwej. Polska znakomitych szkół. Polska ofiarnych lekarzy. Polska ludzi 
chroniących naszą tradycję i walczących jak Druh Aleksander Kamiński 
– patron Łódzkiej Chorągwi ZHP i autor najsłynniejszej książki czasu 
okupacji „Kamienie na szaniec” - o ideał Polski godnej szacunku. Wielki 
żal, że nie ma dla takich ludzi miejsca na ekranach telewizyjnych, a na-
wet w radio. Żal i wstyd.

- Pani książki i twórczość to broń największego rażenia, widzę w niej 
olbrzymi ładunek emocji, co mi się podoba, ale czy na polskość i god-
ność jest dziś zapotrzebowanie i miejsce? Czy jest sens propagowania 
patriotyzmu, honoru i prawości w tak pięknej postaci, jak to Pani przy-
wołuje w swoich opowieściach, gdy wokół dominuje głupota, prywata 
i pogoń za pieniądzem?

grudzień 2016 r. 13

Urocze dzieci reprezentowały w spektaklu „Wigilie polskie” wszystkie 
regiony

- Proszę spojrzeć w karty mego cyklu „Wierna rzeka harcerstwa” 
gdzie są dziesiątki listów naszej młodzieży, którą jakże słusznie Ojciec 
Święty Jan Paweł II nazwał naszą nadzieją. Pochylając się nad losa-
mi swych rówieśników poległych za Ojczyznę piszą: „My nie musimy 
pięknie umierać jak Oni, ale możemy pięknie żyć – za Nich”. I wierzę 
że będą tak żyć.

- W rozmowie wspomniała Pani, że w jednym z tomów „Wiernej 
rzeki ...” jest sąsiadująca z Łaskiem miejscowość Dziektarzew …

 - To ukochane miejsce pacholęcych lat bohaterów Powstania War-
szawskiego – Janka i Andrzeja Romockich oraz ich braci ciotecznych 
– Stanisława i Antoniego Leopoldów. Okupację przeżył tylko ten ostat-
ni i udzielił mi bardzo pięknego wywiadu. Andrzej Romocki „Morro”, 
jego brat Janek – Harcerze Szarych Szeregów, żołnierze legendarne-
go Batalionu „Zośka”, Staszek Leopold - „Rafał”, dowódca kompa-
nii sławnego Batalionu „Parasol” - są patronami dziesiątków drużyn 
i szczepów harcerskich. Istnieje podobno w Dziektarzewie Stowarzy-
szenie Społeczno – Kulturalne i nawet moja agentka proponowała moją 
gawędę poświęconą tym wspaniałym chłopcom. Odpowiedzią nas kul-
turalnie nie zaszczycono. Ale nagrodą stało się dla mnie zaproszenie do 
Łaskiego Domu Kultury. I mam nadzieję, ze w Roku Kościuszki 2017 
spotkam się w Łasku z młodzieżą z Liceum pod patronatem zwycięzcy 
spod Racławic pod jego hasłem: „Łączmy serca, łączmy ręce najściślej. 
Narodowi i Ojczyźnie waszą wierność winniście”.               (P)

Barbara Wachowicz z młodzieżą – czytelnikami i bohaterami jej książek

Wielkopolskie zuchy towarzyszyły pisarce w spektaklu „Wigilie pol-
skie”, który święcił triumfy na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu

To było niezwykłe spotkanie. Barbara Wachowicz, autorka wspaniałych książek o naszych bohaterach narodowych, dostarczająca 
zwykle wzruszeń i emocji,  także i tym razem nie zawiodła. W Łaskim Domu Kultury, gdzie przybyła 13 bm. na zaproszenie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z grodu nad Grabią i Zelowa, a także młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię 
jednego z polskich herosów – Tadeusza Kościuszki, zaprezentowała gawędę o naszych bohaterach. Piękne słowo, ubarwione 
patriotyczną pieśnią i muzyką znakomicie przemówiło do serc i umysłów. Łza w niejednym oku i owacje na stojąco były hołdem 
nie tylko dla naszej tradycji i bohaterów, ale i Barbary Wachowicz. Oby takich gawęd i spotkań organizowano więcej!

N I E Z W YK Ł A  G AW Ę D A
Spotkanie z B. Wachowicz w Łaskim Domu Kultury



bią zainteresuje z pewnością artykuł wspomnie-
niowy znanego piłkarza i działacza sportowego 
Andrzeja Lisieckiego.

Tradycyjnie „Zeszyty” zawierają krótkie 
informacje o łaskich nowościach książkowych, 
a także artykuły wspomnieniowe o znanych po-
staciach, które zmarły w latach 2013-2014. Ca-
łość uzupełnia kronika za ten okres pióra Micha-
ła Janiszewskiego.

Wspomnijmy o jeszcze jednym wydawnic-
twie, które podobnie jak wspomniane „Zeszy-
ty” zeszło z maszyn łaskiej drukarni Ewy i Ja-
rosława Bussów tuż przed świętami – reprincie 
dwóch niewielkich książeczek z pierwszych lat 
II RP znanego kapłana Grzegorza Augustynika. 
Chodzi o „Wspomnienie o Łasku”. Pierwsza po-
wstała w 1922 r., druga zaś – trzy lata później. 
Z powodu jednakowych tytułów w wielu biblio-
grafiach te dwie pozycje są mylone. A ponieważ 
obydwie traktują o dziejach grodu nad Grabią, 
wydrukowano je nietypowo, bo w jednym to-
mie. W ten sposób – dzięki inicjatywie samorzą-
du wspierającego tego typu inicjatywy wydaw-
nicze przybliżające mieszkańcom dzieje miasta 
- Łask niejako powtórnie zyskał zapomniane już 
i praktycznie niedostępne nawet w bibliotekach 
cenne wydawnictwa. 

Sześć lat temu z inicjatywy burmistrza Ła-
sku ukazał się reprint innego dzieła ks. G. Augu-
stynika pt. „Pamiątka do Matki Boskiej Łaskami 
słynącej w kolegiacie łaskiej”. W ten sposób po 
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Inicjatywie patronuje od początku burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, który w słowie 
wstępnym do ostatniego tomu pisze m.in.: „Wy-
dawnictwo to wypełniło (…) lukę w wiedzy na 
temat ziemi łaskiej, opisując wiele wydarzeń 
z przeszłości w sposób przystępny dla każdego 
i popularyzując dzieje oraz dorobek mieszkań-
ców regionu”.

Omawiany tom zawiera wiele interesują-
cych artykułów. Wojciech Jaworski przybliża le-
galne organizacje społeczne w powiecie łaskim 
w latach 1852-1914, Marian Marek Drozdow-
ski pisze o roku 1956 widzianym z perspektywy 
Warszawy i Łasku, zaś Albin Gajda kreśli opis 
Łasku w latach 1945-2000. 

Ciekawe są też liczne drobne opracowania, 
np. Andrzej Sznajder przybliża czytelnikom po-
stać poety Światopełka Karpińskiego, Eugeniusz 
Iwanicki w swoich prywatnych zaduszkach 
przywołuje jeszcze raz nietuzinkowe postacie 
z reporterskich ścieżek, zdradzając przy oka-
zji kulisy dziennikarskiej pracy, Ilona Pluszyń-
ska opisuje dzieje i bogaty dorobek Biblioteki 
Pedagogicznej w Łasku, Rafał Orlewski pisze 
o harcerstwie w Kolumnie, Feliks Dębkowski 
przypomina absolwentów Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku na przestrzeni 
100 lat istnienia szkoły, Krzysztof Nowakowski 
odsłania kulisy związków Jana Sztaudyngera 
z Kopyścią, a Arkadiusz Cieślak opisuje łaskie 
muzeum. Pasjonatów sportu w grodzie nad Gra-

DWA NOWE WYDAWNICTWA 

Zgromadzeni w łaskim muzeum członkowie TPZŁ jednogłośnie po-
nownie dalsze kierowanie Towarzystwem powierzyli Sławomirowi Tra-
lewskiemu, wiceprezesem jest Ewa Buss, sekretarzem - Lidia Olszewska, 

MIŁOŚNICY ŁASKU PODSUMOWALI CZTERY LATA

skarbnikiem - Jan Książczyk, zaś członkami - Bogdan Lisiecki, Bożena 
Trocka-Dąbrowa i Grażyna Śliwińska. W skład Komisji Rewizyjnej wcho-
dzą: Leopold Rozwandowicz – przewodniczący i członkowie – Ryszard 
Poradowski oraz Władysław Wajszczyk.

W programie działania na lata 2016-2020 uwzględniono także wiele 
wniosków zgłoszonych podczas walnego zebrania. Postanowiono m.in. 
rozszerzyć współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami oraz placów-
kami realizującymi podobne cele, popularyzować cele i działania Towa-
rzystwa, kontynuować wypracowane formy działalności: wystawy, kon-
kursy, spotkania autorskie, włączyć się do akcji pozyskiwania eksponatów 
dla Muzeum Historii Łasku oraz środków na ich konserwację, pozyskiwać 
dodatkowych sponsorów. W planach jest również organizowanie kolej-
nych kwest na odnowę zabytkowych grobów łaskiego cmentarza, co zy-
skało już pełną aprobatę mieszkańców Łasku. Odpowiadając na apel prof. 
M. M. Drozdowskiego miasto wspólnie z Towarzystwem zaplanuje ob-
chody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 75-lecie 
likwidacji łaskiego getta.

Do problemów, przed jakimi stoi Towarzystwo, a także ambitnych za-
mierzeń na najbliższe lata ustosunkował się burmistrz Gabriel Szkudlarek. 
W walnym zebraniu uczestniczyła także zastępczyni burmistrza Janina 
Kosman.                 (PO) 

prawie stu latach łaska bibliografia wzbogaciła 
się o wszystkie 3 dzieła cenionego kapłana po-
święcone grodowi nad Grabią.                    (P)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej podczas walnego zebrania podsumowało minione cztery lata działalności, wytyczyło kierunki 
na następną kadencję i wyłoniło nowy Zarząd. Pozytywnie oceniono ostatnie lata, szczególnie dwie kwesty na rzecz ratowania 
zabytków łaskiej nekropoli, a także bardzo dobrze układającą się współpracę z samorządem.

Nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

W tych dniach ukazały się drukiem dwa ważne dla regionu łaskiego wydaw-
nictwa. Do rąk czytelników trafił trzeci z kolei tom „Zeszytów Łaskich” za lata 
2013-2014, największy objętościowo i chyba najokazalszy jeśli idzie o zawartość 
treściową. Przypomnijmy, „Zeszyty” ukazują się od 2010 roku dzięki inicjaty-
wie łaskiego samorządu i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. W 2011 roku 
ukazał się pierwszy tom właśnie za 2010 rok, w 2014 roku wydano kolejny tom 
za lata 2011-2012, a wspomniany ostatni - obejmuje lata 2013-2014.
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Oto lista tegorocznych ofiarodawców: Czesław Bąk, Marek Borow-
ski, Feliks Dębkowski, Krystyna Felcenloben, Jacek Frąckiewicz, Alicja 
Kulesza, Ryszard Łuczak, Adam Marek, Kamil Markiewicz, Wojciech 
Jóźwiak, Mariusz Niewiadomski, Teresa Olszewska-Ciuła, Włodzimierz 
Pałuszyński, Jadwiga Pietruszka, Irena Potyrała, Urszula Ruszkowska, 
Joanna Samborska, Zbigniew Skotnicki, Zdzisław Studziński, Adam 
Szewczyk, Gabriel Szkudlarek, Sławomir Tralewski, Grażyna Śliwińska, 
Ryszard Tuszkiewicz, Władysław Wajszczyk, Włodzimierz Walczak, 
Genowefa Wesoła, Krystyna Wójt, Elżbieta Wojtacka-Ślęzak, Dorota 
Żyszkiewicz oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, popularny 
„Elektryk”, od którego muzeum przyjęło kroniki i sztandary w związku 
z likwidacją szkoły. 

Wśród nowych eksponatów na wyróżnienie zasługuje dyplom Mi-
chała Łuczaka z 1919 r., mundur galowy Związku Kombatantów, pas 
i narty żołnierza niemieckiego Wehrmachtu, księga Towarzystwa Po-
życzkowo-Oszczędnościowego z początku XX w., fotografie z wnętrz 
zniszczonego kościoła we Wrzeszczewicach oraz dokumenty obrazują-
ce przebieg prac nad remontem kościoła św. Ducha z początków lat 90. 
Do tego dochodzą inne przedmioty i fotografie, również przekazywane 
w wersji cyfrowej. Jeden z takich zbiorów przedstawia Łask na zdję-
ciach, które do tej pory nie były nigdzie publikowane. 

DOBRY ROK DLA MUZEUM

Cenny zbiór dokumentów Leszka Wojtackiego dotyczący remontu 
kościółka św. Ducha w Łasku, przekazany przez 

Elżbietę Wojtacką-Ślęzak

Kończący się rok po raz kolejny wzbogacił muzealne zbiory, wydłużając jednocześnie listę naszych 
darczyńców. Dziękujemy wszystkim tym, którzy bezinteresownie przekazują swoje pamiątki w celu ich 
odpowiedniego zabezpieczenia oraz przechowania dla przyszłych pokoleń.

Poza przyjmowaniem nowych eksponatów prowadzone są różnorod-
ne działania popularyzujące historię. Odbywają się lekcje przeznaczone 
dla młodzieży i dzieci w każdym wieku. Zorganizowaliśmy kilka wy-
staw m.in. dotyczącą architektury drewnianych willi w Kolumnie, histo-
rii kościoła św. Ducha, jubileuszu szkolnictwa i 100-lecia liceum, 20-le-
cia Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych oraz ekspozycję przedsta-
wiającą zwykłe życie mieszkańców Łasku. Wszystkie archiwalne wy-
stawy są dostępne w wersji cyfrowej na stronie internetowej muzeum. 

W tym roku po raz pierwszy Muzeum włączyło się w ogólnopolską 
akcję Nocy Muzeów, podczas której dla gości były przygotowane cieka-
we atrakcje. Odbyło się też kilka interesujących spotkań dotyczących np. 
rewitalizacji drewnianych willi w Kolumnie, jubileuszu liceum w Łasku 
oraz stulecia harcerstwa na ziemi łaskiej. Odnowiono również zabytko-
wą XIX-wieczną szafę garderobianą oraz „Ordynację Miasta Dziedzicz-
nego Łasku” pochodzącą z końca XVIII wieku. 

Rok 2017 zapowiada się równie ciekawie, o czym mieszkańcy Ła-
sku i okolic będą mogli się przekonać już niedługo. Serdecznie zaprasza-
my do odwiedzania muzeum, a także zachęcamy do dalszego przekazy-
wania historycznych pamiątek. 

Arkadiusz Cieślak
Zdjęcie ze zbioru Mariusza Niewiadomskiego, którego fotografie 
prezentowaliśmy na łamach „Panoramy”. To zdjęcie przedstawia 
obchody Święta Morza w Łasku w latach trzydziestych ubiegłego 

wieku.

W październiku rozpoczęła się kolejna spo-
łeczna akcja zbiórki książek. Poprzednie 2 ak-
cje służyły zbiórce książek dla bibliotek w Ła-
sku. Celem tegorocznej zbiórki było utworze-
nie zielonego kącika czytelniczego dla przed-
szkolaków i ich rodziców w holu placówki. 
Od października do końca listopada br. dzięki 
pomocy rodziców, pracowników przedszko-
la oraz pań ze Stowarzyszenia Amazonki ze-

PRZEDSZKOLE ZBIERA KSIĄŻKI 
W Przedszkolu nr 4 im. Leśnych Skrzatów w Łasku rozwijane są zainteresowania 
czytelnicze. Kolejny rok szkolny realizowany jest autorski program „Bajki, bajeczki 
czytajmy dzieciom’’. W grupach od września stworzono dla dzieci kąciki bajek wzbogacane 
przez rodziców, zorganizowano konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i rodziców. 

brano łącznie 268 książek, w tym 101 książek 
dla dzieci, 35 książek popularnonaukowych, 
92 powieści oraz 40 poradników dla rodziców 
i nauczycieli.

Zielony kącik czytelniczy służy wszystkim 
przedszkolakom, rodzicom oraz pracownikom 
przedszkola. Wśród zgiełku i przy codziennym 
pośpiechu stał się zielonym miejscem spokoju 
i wytchnienia.                         AP
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 Gościł w szkole Rafał Gaze, utalentowa-
ny student-dziennikarz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. W Liceum przeprowa-
dził warsztaty dla uczniów, którzy mogli do-
wiedzieć się o metodach pracy dziennikarskiej 
oraz przeprowadzić wywiady z nauczycielami 
i kolegami. Najciekawsze z nich zostały wy-
emitowane w UJOT FM. 

Przemysław Krawczyk z prawdziwą pasją 
opowiedział, na czym polega rola reżysera, 
który musi nie tylko zmagać się z problemami 
dotyczącymi tworzenia filmu, ale także z bu-
dżetem filmowym. Jednocześnie podzielił się 
swoją olbrzymią wiedzą na temat produkcji fil-
mów, prezentując kinematografię „od kuchni”.
Uświadomił uczniom, przede wszystkim klas 
humanistycznych, jak trudna, istotna i odpo-
wiedzialna jest praca reżysera i jego pomoc-
ników. Jednocześnie wskazał cechy dobrego 
reżysera, takie jak kreatywność, pomysłowość, 
umiejętność współpracy z ludźmi na planie fil-
mowym. Młodzież mogła obejrzeć scenariusze 
z planów filmowych, scenopisy oraz klapsy fil-
mowe, które wzbudziły największe zaintereso-
wanie. Obecnie Przemysław Krawczyk pracuje 
razem z Wojciechem Smarzowskim, reżyserem 
takich filmów jak „Róża”, „Drogówka” i „Wo-
łyń”.

Jak osiągać upragnione cele, choćby wyda-
wały się niedoścignionym marzeniem, pokazał 
też Hubert Buczkowski, zachęcając do studio-
wania w Irlandii. Absolwenci łaskiego Liceum 
kształcą się na zagranicznych uczelniach na 
kierunkach ściśle związanych z matematyką, 
świadczy to o wysokich umiejętnościach naby-
tych w trakcie nauki w szkole. 

SZKOŁA Z TRADYCJĄ I PASJĄ 

Spotkanie z Jackiem Frąckiewiczem

 W związku z jubileuszem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku organizowane są w szkole różne 
interesujące spotkania z absolwentami, którzy mogą stać się autorytetami dla młodzieży, podpowiedzieć ciekawe sposoby 
realizacji zainteresowań. Zaproszeni często rozwiewają niepewność uczniów, niezdecydowanych co do swojej przyszłości, 
wzmacniają motywację do działania i planowania własnej kariery zawodowej w odniesieniu do ich doświadczeń.

Wielu z byłych uczniów korzysta na stu-
diach z programu Erazmus, umożliwiające-
go kształcenie na zagranicznych uczelniach, 
o czym opowiadała Magda Walczak. 

 Jeden z absolwentów Michał Owczarek, 
znany ze swej aktywnej działalności w ramach 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz Łaskiego Fo-
rum Młodzieżowego „Aktywni”, poprowadził 
prelekcję dla młodszych kolegów na temat or-
ganizacji pozarządowych (ang. non-gover-
mental organizations, w skrócie NGO), 

zwanych potocznie NGO-sami. Przedstawił 
nie tylko zalety uczestnictwa w tego typu pro-
jektach, ale także gorąco zachęcał młodzież 
do udziału we wszelkich formach aktywności 
społecznej. 

Kolejny absolwent Liceum - Jacek Frąc-
kiewicz, wybitny i ceniony malarz, w trakcie 
spotkania przedstawił początki swojej karie-
ry, opowiadał o czasach szkolnych i studenc-
kich, o podróżach, których odbył bardzo wie-
le. Omawiał techniki malarskie, jakie stosuje 

w swoich dziełach.  
Jako doświadczony ar-
tysta udzielił rad przy-
szłym malarzom, za-
prezentował na szkol-
nej wystawie swoje 
obrazy. Dzieła te były 
typowym przykładem 
malarstwa figuratyw-
nego. Swoją ekspresją 
zachęcały uczniów, by 
realizowali własne pa-
sje artystyczne.

Przewidziane są 
kolejne spotkania z cy-
klu „Nasi absolwenci”.

EK

P. Krawczyk opowiadał 
o kulisach pracy 

reżysera filmowego
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Obecnie zespół to dziewięcioosobowa grupa śpiewaczek z instruk-
torem Sylwestrem Kijańskim. W  repertuarze posiadają głównie pieśni 
ludowe z regionu sieradzkiego, łowickiego, ale również pieśni narodo-
we, kolędy i biesiady oraz w miarę potrzeb tworzą one okolicznościowe 
przyśpiewki. 

W tym roku rozśpiewane panie z gminy, obok udziału w wielu lo-
kalnych występach, uczestniczyły w XXII Amatorskich Spotkaniach 
Zespołów Artystycznych Seniorów pn. „Biesiada pod Złotym Liściem’ 
2016” (22 października) w Łaskim Domu Kultury. Tym razem udział 
„Sędziejowianek” w Biesiadzie zaowocował zdobyciem I miejsca w ka-
tegorii zespołów wokalnych, z dyplomem i nagrodą finansową. Nadmie-
nić należy, że w spotkaniu wzięło udział 21 wokalnych i teatralno-kaba-
retowych zespołów seniorskich. Sędziejowicki zespół zaprezentował się 
w następującym składzie: Kazimiera Saleta, Julia Kowalska, Zofia Papu-

„SĘDZIEJOWIANKI” Z SUKCESAMI
Przypomnijmy, że rok temu w listopadzie ubiegłego roku Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki” działający 
przy sędziejowickim GOK, obchodził uroczyście swoje dwudzieste urodziny. Jubileusz ten był nie tylko 
podsumowaniem minionych osiągnięć, ale stanowił okazję do zintensyfikowania swojej działalności. Zespół 
nadal tworzy własne przyśpiewki, doskonali kunszt śpiewaczy, reprezentuje gminę na różnych imprezach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich głównie o charakterze folklorystycznym. 

I kwiaty choć to zima, czas mroźny i cichy
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich
By swoje pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka
By pośród witających zobaczyć człowieka.

 Pasterka (Jerzy Libert, 1934)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku życzymy 
wszystkim zdrowia, szczęścia, rodzinnego ciepła, radości i spokoju 

oraz wszelkiej pomyślności.

Dariusz Cieślak
Przewodniczący Rady Gminy 

Sędziejowice z radnymi

Jerzy Kotarski
Wójt Gminy Sędziejowice 

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach informuje o funkcjonują-
cych sekcjach i prowadzonych zajęciach dla dzieci i zainteresowanych 
mieszkańców:

Nauka gry na instrumentach klawiszowych (pianino, organy): 
S. Kijański – środa, czwartek, piątek - 10.00 – 14.00

Nauka gry na gitarze: A. Effenberg – poniedziałek, wtorek – 13.00 – 
19.00

Nauka gry na skrzypcach: A. Bralewska – poniedziałek – 14.30 – 19.00

Zajęcia plastyczne: P. Krawczyk – środa 14.45 – 16.45

Zajęcia wokalno – umuzykalniające: M. Lamch – Łoniewska – środa 
14.45 – 16.30, czwartek 17.50 – 18.35

Zajęcia taneczno – rytmiczno – umuzykalniające: K. Matusiak – środa 
16.30 – 18.30, czwartek 09.00 – 10.15, 11.45 – 13.15, piątek 12.30-14.00

Zajęcia tańca nowoczesnego: D. Dyrgoń – środa 14.00 – 15.15, piątek 
14.00 – 15.15

Zajęcia teatralne: A. Łoniewski – wtorek 14.15 – 17.15 Teatr Pinezka, 
czwartek 14.30 – 17.30 gr. młodzieżowa

Godziny i dni zajęć mogą ulegać zmianie w porozumieniu z instrukto-
rem prowadzącym zajęcia oraz dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sędziejowicach (tel. 43 6771722, e-mail: goksedziejowice@op.pl )

Zapraszamy!

I N F O R M U J E M Y

ga, Henryka Dębkowska, 
Edyta Czajkowska, Hen-
ryka Szewczyk, Karolina 
Mylke. Panie wykonały 
a capella takie utwory 
jak: „Wylecioł sokół”, 
„Oj mamo”, „Pasturec-
ka”, „Kondziołecka”.

„Sędziejowianki” 
zaprezentowały rów-
nież swój repertuar 26 
listopada br. podczas 
XXII Wojewódzkiego 
Przeglądu Artystycz-
nego Ruchu Seniorów 
2016 zorganizowanego 
przez Centrum Kultury 
i Sztuki w Skierniewi-
cach.  Zespół wystąpił w 
8-osobowym składzie, a 
dołączyła do niego Ka-
tarzyna Mikła. Choć jury 
nie przyznało zespołowi szczególnych nagród, przedstawił on bardzo 
ciekawy program wykonany, zdaniem fachowców, bardzo poprawnie. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że panie wykonały niektóre utwory 
a cappella, co świadczy o ich profesjonalizmie i mistrzostwie.

Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć!
Oprac. M. Potasiak

Ptaki niby dzwoneczki, cieszą się kolędą
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.

Do stajni betlejemskiej, aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny, dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa głębokie płynął, na błękitnej tarczy.
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Celem bibliotecznych działań w ramach projektu „Sędziejowickie 
Dziedzictwo II” było przygotowanie 4 questów, pozwalających odkryć 
mieszkańcom i turystom dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przy-
rodnicze gminy Sędziejowice oraz stworzyć więzi pomiędzy mieszkań-
cami gminy, młodszymi i starszymi, niepełnosprawnymi podopiecznymi 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach, samorządem, 
parafiami, leśnikami. Questy umożliwiają poznanie informacji z kręgu 
działań partnera, np. leśnicy udostępniali informacje, materiały o rezer-
wacie Jodły Łaskie, pełnili rolę przewodników po rezerwacie, a nauczy-
ciele z ZSO w Sędziejowicach prezentowali zakres materiału z przyrody 
i geografii z programu nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum, aby 
quest posiadał wartości edukacyjne. Z kolei ksiądz z młodzieżą z gru-
py nieformalnej Światowe Dni Młodzieży 2016 – Parafia Marzenin udo-
stępniali informacje dotyczące historii, zabytków i przyrody na terenie 
zabytkowego kościoła w Marzeninie. Mieszkańcy Marzenina i Woli Ma-
rzeńskiej opowiadali historię Polaków rozstrzelanych w lesie podczas 
II wojny światowej, na podstawie opowiadań naocznych świadków tego 
wydarzenia, którzy już nie żyją. W ten sposób ocala się pamięć po tych, 
których już nie ma wśród nas. 

Działając wspólnie na różnych płaszczyznach i w różnych konfi-
guracjach zespołowych w okresie od lipca do października, podczas 

GMINA SĘDZIEJOWICE MA JUŻ 10 QUESTÓW!
Udział w kolejnej odsłonie projektu „Działaj Lokalnie II” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Razem” w Zelowie pozwolił wzbogacić się gminie Sędziejowice w nowe questy. Podobnie jak w poprzedniej edycji, 
projekt prowadziła Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach pod kierunkiem jej dyrektora i koordynatora Beaty Magdziak.

Blisko pół roku temu pisaliśmy w „PŁ” o spotkaniu organiza-
cyjnym związanym z rozpoczęciem zajęć skrzypcowych metodą 
SUZUKI, które miało miejsce w GOK w kwietnia br. i od tego 
czasu systematycznie odbywają się tam indywidualne lekcje gry 
na skrzypcach zarówno dla dzieci jak też ich rodziców. Wówczas 
życzyliśmy wszystkim uczestnikom zajęć wytrwałości, przeżywa-
nia radości ze wspólnego muzykowania oraz by piękno muzyki 
zaczerpniętej nie tylko z polskich korzeni integrowało społecz-
ność dzieci i osób dorosłych na cyklicznych koncertach skrzyp-
cowych na terenie naszej gminy i okolic. 

I oto Koncert Rodzinny, który odbył się w sędziejowickim GOK 
już spełnił te oczekiwania, wprowadzając wszystkich w świat za-
słuchania, karmiąc nasze zmysły tym, co najpiękniejsze... Naj-
wspanialszym jest to, iż adekwatność nazwy do realistycznych 
obrazów listopadowego popołudnia była stuprocentowa. Gratu-
lacje należą się wszystkim małym artystom i ich wspaniałym ro-
dzicom, dzięki którym mogą przebywać one w świecie muzyki... 
Grali dla nas: Wiktoria Pawłowska z mamą Katarzyną, Adam Głyda 
z mamą Agatą, Antoni Łoniewski z mamą Marzeną, Olga Żak z mamą 
Moniką, Apolonia Kosińska, Zuzia Seliga, Oliwier Szajner z mamą 
Magdaleną, Magdalena Jura z mamą Anią, przy akompaniamencie Łu-
kasza Różyło. Gościnnie wystąpiły: Adrianna Ciszewska - klasa V PSM 
I i II st. w Zduńskiej Woli, zaprezentowała utwory: A. Vivaldi - Koncert 
a-moll cz. II i III, K.M. Weber - Country Dance oraz Lenka Matusiak - 

KONCERT RODZINNY W GOK

warsztatów z niepełnosprawnymi, stworzono 4 ulotki questowe: „Histo-
ria XIV-wiecznego kościoła w Marzeninie”, „Historia pomnika w Woli 
Marzeńskiej”, „Śladem dworków szlacheckich w gminie Sędziejowice”, 
„Rezerwat przyrody Jodły Łaskie”. Równocześnie z zajęciami literacko-
-językowymi, zmierzającymi do ujęcia nieznanych historii w ramy rze-
czowe, rymowane, przygotowanie zagadek, rebusów (pod kierunkiem 
Kariny Miśkiewicz - instruktora zajęć językowych) toczyły się zajęcia 
plastyczne z Jackiem Frąckiewiczem - instruktorem artystą-plastykiem, 
który uczył podopiecznych ŚDS sztuki szkicowania, używania perspek-
tywy, sporządzenia prostych map swoich wsi, podwórek, ulic, a następ-
nie przygotowywał prace na wystawę oraz sporządzał szkice potrzebne 
do zilustrowania wszystkich miejsc pamięci na specjalnej mapie gmi-
ny. Rysunki wykonywała także jako wolontariuszka Aleksandra Bal-
cerowiak. Pan Frąckiewicz prowadził też z niepełnosprawnymi zajęcia 
z rzeźby w ziemniakach, w celu zaprojektowania pieczęci questowych, 
dokumentujących przejście questów. Za testowanie questów w terenie 
oraz organizację wszystkich wycieczek w plenerze odpowiedzialna była 
Dorota Burzyńska – instruktorka biblioteczna oraz Michał Tomczyk – 
opiekun niepełnosprawnych ze ŚDS. 

Dzięki spójnie prowadzonym działaniom: spotkaniom z leśnikami, 
nauczycielami, księżmi, młodzieżą, wyjazdom, testowaniu zdobytego 
materiału, zajęciom z instruktorami, efekty wspólnej pracy udało się 
„przekuć” w materiał questowy. Tym samym systematyczne poczynania 
bibliotek sprawiły, że dziś gmina Sędziejowice może się wyróżnić tym, 
że dysponuje już 10 questami, prezentującymi jej niezwykłe dziedzictwo 
kulturowe.

Podsumowanie projektu nastąpiło 21 listopada br. w siedzibie ŚDS 
i połączone zostało z Dniem Pracownika Socjalnego. Zarówno uczest-
nicy projektu jak i wszyscy zaproszeni goście byli usatysfakcjonowani 
z dobrze wykonanej pracy na rzecz dokumentowania historii, walorów 
przyrodniczych i promocji gminy. W dowód wdzięczności otrzymali dy-
plomy, nagrody książkowe oraz pamiątkowe medale.

Inf. GBP w Sędziejowicach

klasa IV PSM I i II st. w Zduńskiej Woli – F. Seitz - Koncert D-dur op. 22 
cz. II i III przy akompaniamencie prof. Ismeny Jakubowskiej.

Przypomnijmy, że nauka to nie tylko lekcje, to przede wszystkim śro-
dowisko – obecność muzyki w domu, słuchanie innych grających dzie-
ci, ćwiczenie z rodzicem, który również gra. To powoduje, że dziecko 
zaczyna postrzegać grę na skrzypcach jako normalną, stałą część życia. 
Rodzic pełni rolę domowego nauczyciela. Wszystko w metodzie Suzu-
ki odbywa się w trójkącie dziecko-rodzic-nauczyciel, to metoda uczenia 
dzieci gry na instrumentach muzycznych na zasadzie naśladownictwa. 
Stworzył ją japoński skrzypek Shinichi Suzuki (1898–1998) w latach 
40–50. XX w.

Dziękujemy Annie Bralewskiej, która sprawiła, że skrzypce uśmie-
chają się do nas i są obecne w naszym życiu.      Oprac. M. Potasiak
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Po zakończonym nabożeństwie poczty sztandarowe, samorządowcy, 
księża oraz wszyscy uczestnicy przemaszerowali w asyście widawskiej 
Orkiestry Dętej na cmentarz parafialny przed Grób Nieznanego Żołnie-
rza upamiętniający śmierć poległych za wolną ojczyznę.

Przed pomnikiem, przy którym wartę pełnili strażacy, harcerze oraz 
członkowie Samodzielnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił wójt Michał Włodarczyk oraz poseł Piotr 
Polak. Po odmówieniu krótkiej modlitwy za zmarłych złożono wiązan-
ki kwiatów i zapalono znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na 
mogile powstańców styczniowych. Cześć poległym pochowanym na wi-
dawskim cmentarzu oddał również senator Maciej Łuczak.

Ostatnim punktem obchodów narodowego święta był program arty-
styczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Widawie oraz występ 
zespołu śpiewaczego „Widawianie”, który wykonał pieśni nawiązujące 
do uroczystości.

Niezwykłą oprawę imprezy stanowiła wystawa broni, narzędzi me-
dycznych, dokumentów oraz mundury i stroje Samodzielnej Grupy Re-

W HOŁDZIE OBROŃCOM OJCZYZNY
W dniu Narodowego Święta Niepodległości, władze samorządowe gminy Widawa: wójt Michał Włodarczyk, 
zastępca wójta Agnieszka Galuś, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bruzda, radni, strażacy, harcerze, 
dyrekcja szkół w Widawie i Chociwiu, młodzież szkolna i przybyli parafianie uczestniczyli we mszy świętej 
w intencji ojczyzny odprawionej przez ks. prof. Waldemara Glińskiego w kościele pw. św. Marcina.

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

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

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

Niech Nowy Rok 2017 przyniesie Państwu 
tę odrobinę szczęścia, która sprawi, 

że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem.

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Bruzda

Z tej okazji dnia 4 grudnia br. w  GOK w Wi-
dawie odbyło się czytanie powieści tego wielkie-
go pisarza. Pomysłodawcą tego wydarzenia był 
sołtys Widawy - Ireneusz Płóciennik, którego 
mocno wspierała cała Rada Sołecka. Na początek 
sołtys dokonał uroczystego otwarcia uroczystości, 
po którym wójt gminy Widawa Michał Włodar-
czyk odczytał list prezydenta RP skierowany spe-

CZYTALI UTWORY SIENKIEWICZA

W ramach przedsięwzięcia wykonano dro-
gę bitumiczna o powierzchni 2678,7 m2. Wy-
budowano również chodniki z kostki betono-
wej - 585,77 m2. W trosce o bezpieczeństwo 
pieszych poruszających się po osiedlu zamon-
towano progi zwalniające.

Całość zadania została sfinansowana z bu-
dżetu gminy Widawa w kwocie 282.254,45 zł. 
Wykonawcą była firma MARTOM Mariusz 
Rubajczyk.

Zrealizowane przedsięwzięcie jest I eta-
pem budowy dróg osiedlowych w Chociwiu. 
W latach następnych będą kontynuowane dal-
sze prace poprawiające warunki życia miesz-
kańców osiedla.         JP

PRZEBUDOWA 
DRÓG 
OSIEDLOWYCH
W CHOCIWIU
17 listopada br. odebrano roboty budow-
lane wykonane w ramach zadania pn. 
„Przebudowa dróg osiedlowych miejsco-
wości Chociw, gm. Widawa - etap I”. 

konstrukcji Historycznej pochodzące z czasów odzyskania przez Polskę 
niepodległości.                  UG

Dla uczczenia zasług Henryka Sienkiewicza – światowej sławy pisarza, noblisty i amba-
sadora polskości – Sejm RP uchwalił 2016 r. Rokiem Henryka Sienkiewicza. 

cjalnie do widawian.
We wspólnym Narodowym 

Czytaniu udział wzięli: nauczy-
ciele i uczniowie Zespołu Szkół 
w Widawie, młodzież, Rada 
Sołecka Widawy, harcerze, po-
licja, straż, służba zdrowia, sa-
morządowcy, księża, emeryci 
i renciści, przedsiębiorcy i inni 
mieszkańcy Widawy. 

Specjalnie na to wyjątkowe 
wydarzenie amatorska grupa 
teatralna przygotowała insceni-
zację inspirowaną „Quo vadis” 

pt. „Uczta u Nerona”. Oprócz wspólnego czytania 
uczestnicy spotkania śpiewali utwory okoliczno-
ściowe, oglądali fragmenty ekranizacji wybranych 
powieści oraz wzięli udział w quizie popularyzu-
jącym twórczość H. Sienkiewicza, wygrywając 
nagrody. 

Na koniec wszystkie czytające grupy z rąk 
sołtysa Widawy otrzymały okolicznościowe po-
dziękowania.                           JK
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Uroczystość została zorganizowana w „Vil-
la Paradise” w Widawie. Wzięło w niej udział 
177 osób oraz goście zaproszeni: senator Maciej 
Łuczak, poseł Piotr Polak, wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Łódzkiego Krzysz-
tof Ciebiada, dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Łasku Krzysztof 
Ziętala, pedagodzy z SOSW w  Łasku oraz ko-
leżanki Asi: Dominika i Angelika. Wyjątkową 
oprawę muzyczną zapewnił zespół „Medium” 
z Wiewiórczyna, którego członkowie już po raz 
drugi wnieśli swój niepowtarzalny wkład w or-
ganizację akcji charytatywnej na terenie gminy 
Widawa.

Organizatorzy balu zapewnili uczestnikom 
wiele niespodzianek. Pierwszą niespodzian-
ką był prezent dla bohaterki balu – Asi Biniek, 
który przygotowała uczennica IV klasy Zespo-
łu Szkół w Widawie – Marysia Krawczyńska 
z Rogóźna. Praca artystyczna pt. „Kot” została 
wykonana własnoręcznie i przekazana Asi przez 
wójta gminy. Uroczystemu rozpoczęciu balu to-
warzyszył wyjątkowy występ instruktorów ze 
Szkoły Tańca Katarzyny Kałuziak z Sieradza, 
którzy pięknymi tańcami towarzyskimi uświet-
nili uroczyste rozpoczęcie balu. Kolejną niespo-
dzianką, którą przygotowali organizatorzy, był 
występ koleżanek Asi, które wykonały utwór 
zespołu Tabb &Sound ‘N’Grace pt. „Sens”, za-
dedykowany Asi. 

W trakcie balu odbyła się licytacja przed-
miotów przekazanych przez darczyńców, wśród 
których byli: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy w Łasku, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Widawie, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Widawie, uczniowie Zespołu 
Szkół w Widawie, Zespołu Szkół w Chociwiu 
im. Jana Pawła II – Filia w Ochlach, Magdalena 
Brzozowska wraz z uczniami I klasy ZS Szkół 
w Chociwiu im. Jana Pawła II, Janina Piecho-
wicz z Łodzi, Agata Kapiczyńska ze Zboro-
wa, Jacek Frąckiewicz z Widawy, Karol Korcz 
z Zabłocia, Bernard Zboiński z Dubia, Mateusz 
Barwaśny z Kolonii Zawady, poseł Piotr Polak, 
Wanda Dziębowska z Kolonii Zawady, Grażyna 
Frydrychowska-Stępnik z Widawy, Ewa Bąkow-
ska-Orlewska z Łasku, Martyna Frydrychowska 
z Chociwia, Tomasz i Katarzyna Tokarczyko-
wie z Woli Kleszczowej, Fan Club z Zelowa 
Klubu Sportowego RTS Widzew – Łódź, Bar-
bara Pokorska z Widawy, Dorota Stelmaszczyk 
z Ochel, Justyna Stykała z Szczercowa, Wioletta 
Luter z Rudy, Edyta Barabasz z Klęcza, Alicja 
Pawlak z Klęcza, Renata Krawczyńska z Józe-
fowa Widawskiego, Renata Szczepaniak z Ła-
sku, Beata Piechowicz z Dąbrowy Widawskiej, 
Magdalena Ochocka z Restarzewa Cmentarne-
go, Karolina Żabińska z Wielkiej Wsi A, Mał-
gorzata Kuliberda z Chrustów, Marcin Szefer 
z Anglii, Anna i Robert Krankowscy z Kozub, 
Magdalena i Konrad Piątek ze Zborowa, Mał-

gorzata Majczyk z Rogóźna, Michał Jakubow-
ski oraz wiele anonimowych darczyńców, którzy 
prosili o anonimowość.

Większość przekazanych przedmiotów wy-
licytowano podczas licytacji głównej, z której 
uzyskano następujące kwoty: za obraz „Lazu-
rowe Wybrzeże” przekazany przez G. Frydry-
chowską-Stępnik oraz Ewę Bąkowską-Orlew-
ską - 1600 zł, za obrazy M. Frydrychowskiej 
„Park” „Tancerka z Baletu Jezioro Łabędzie” 
– 1250 zł, za pracę artystyczną wykonaną przez 
wychowawcę oraz uczniów I klasy ZS w Cho-
ciwiu „Choinka” – 1100 zł, za dwie akwarele 
Janiny Piechowicz „Tulipany” i „Jesień” - 950 zł, 
za gobelin „ Irysy” przekazany przez anonimo-
wego darczyńcę z Rogóźna – 900 zł, za koszulkę 
z podpisami piłkarzy klubu RTS Widzew Łódź 
- 900 zł, za obraz Jacka Frąckiewicza „Rozto-
py po deszczu” – 800 zł, za grafiki Agaty Ka-
piczyńskiej „Koń”, „Rogacze” i „Psy” – 750 zł, 
za piłkę z podpisami piłkarzy klubu Zagłębie Lu-
bin – 700 zł, za obrazy „Pejzaż górski” i „Brzo-
zy” wykonane haftem krzyżykowym przekaza-
ne przez Wandę Dziębowską – 1300 zł, za obrus 
Magdaleny Ochockiej – 600 zł, za Dominkańską 
Chicę – 550 zł, za zdjęcie z dedykacją Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy – 400 
zł, za rzeźbę Karola Korcza „Jezus” – 400 zł, za 
obraz Honoraty Łułczyńskiej „Wiosna” – 300 zł, 
za obraz Bernarda Zboińskiego „Bzy” – 300 zł, 
za koszulkę oraz płytę z podpisami aktorów kaba-
retu „Paranienormalni” – 300 zł, za sesję fotogra-
ficzną Łukasza Mikły – 200 zł. Przedmioty świą-
teczne wykonane i przekazane na ten szczytny 
cel przez Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Widawie - 
choinki świąteczne przyniosły dochód z licytacji 
na łączną kwotę 2000 zł. Pozostałe przedmioty 
zostały wylicytowane na małej licytacji. Kwota 

W dniu 26 listopada 2016 roku już po raz drugi odbył się Bal Charytatywny zorganizowany przez wójta gminy Widawa, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie, w tym 
roku na rzecz Asi Biniek, mieszkanki Lasu Zawadzkiego. Patronat nad balem objął wójt M. Włodarczyk. Za organizację 
balu odpowiedzialna była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie - Agnieszka Leopolska.

uzyskana z licytacji na balu łącznie: 18 043,00 zł. 
Licytacje na balu przeprowadził Mateusz Bar-
waśny – wiceprzewodniczący Rady Gminy Wi-
dawa.

Łączna kwota, jaką dzięki organizacji balu 
uzyskano na zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go MOTO – MED dla Asi Biniek, wyniosła: 
26 073,00 zł. Ponadto, na subkonto Asi wpłynęła 
kwota 7007,00 zł. Na dzień 5 grudnia br. łącznie 
zebrano kwotę 33 080,00 zł. Końcowy wynik 
finansowy akcji charytatywnej będzie znany na 
dzień 31.12.2016 r. Kwota już zebranych środ-
ków pozwoli rodzicom Asi Biniek na zakup dla 
córki urządzenia MOTO – MED, którego koszt 
wynosi 22 000 zł oraz wyjazdy na turnusy re-
habilitacyjne, którego pierwszy termin został już 
ustalony przez rodziców dziecka na przełomie 
czerwca/lipca 2017 r. w Centrum Hipoterapii 
i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy. W dniu 6 
grudnia br. organizatorzy balu przekazali środki 
zebrane podczas balu charytatywnego rodzicom 
Asi Biniek. 

Inicjatywę pomocy podczas balu wykazali 
również senator RP Maciej Łuczak oraz wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Łódz-
kiego Krzysztof Ciebiada, którzy zrefundują 
tygodniowy pobyt w Kołobrzegu dla całej rodzi-
ny państwa Marzeny i Tomasza Biniek w 2017 
roku. 

Wójt gminy Widawa, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Widawie i Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie 
składają serdeczne podziękowania wszystkim 
darczyńcom, uczestnikom balu charytatywnego, 
zespołowi „Medium” z Wiewiórczyna, właści-
cielom lokalu „Villa Paradise” w Widawie oraz 
Łukaszowi i Magdalenie Mikła za wsparcie tej 
pięknej akcji.  

 (AL)

SUKCES II BALU CHARYTATYWNEGO W GMINIE WIDAWA
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Na 

Plac Piłsudskiego i rejon dzi-
siejszego Urzędu Miejskiego 
zmieniały się w ciągu wie-
ków jak mało który fragment 
miasta. Przed wiekami stał tu 
kościół, w końcu lat trzydzie-
stych ubiegłego wieku wy-
burzono urokliwą cerkiewkę 
będącą śladem po okresie car-
skiego panowania, w końcu 
1938 roku odsłonięto Pomnik 
Niepodległości, który u progu 
okupacji wyburzyli Niemcy. 
Dziś zupełnie przebudowany i 
odmieniony plac przypomina 
postać Naczelnika Józef Pił-
sudskiego.

Łaska cerkiewka widocz-
na na kolorowej pocztówce 
należała do urokliwych bu-
dowli w mieście, choć wiąza-
ła się z obcym panowaniem 
i rusyfikacją. Na fali wzrostu 
nacjonalizmu tego tupu obiek-
ty masowo wyburzano w Pol-
sce w drugiej połowie lat trzy-
dziestych, więc i cerkiew w 
grodzie nad Grabią podzieliła 
los wielu podobnych świą-
tyń. Szkoda, że nie ocalała jak 
choćby cerkwie w Łodzi czy 
Piotrkowie Trybunalskim, bo 
była jednak ozdobą miasta…

(Saw.) 

WYBURZONO JĄ W LATACH TRZYDZIESTYCH

Jak przypomina KPP w Łasku, samochody do 3,5 tony (tj. samocho-
dy dostawcze, busy oraz lekkie ciężarowe) z definicji przeznaczone są 
do przewozu niezbyt ciężkich ładunków, ale w praktyce bardzo często 
wygląda to zupełnie inaczej. Podobnie jest z samochodami ciężarowymi, 
które niejednokrotnie wiozą ładunek o zdecydowanie większej masie niż 
to jest dopuszczone.            

Podczas kontroli ciężarówek policjanci zwracali uwagę, czy towar 
na aucie nie jest zbyt ciężki, nie ma zbyt dużych gabarytów i czy nie 
doszło do przekroczenia nacisków osi, a także czy jest właściwie zabez-
pieczony. Sprawdzają także legalność ładunku.

W związku z uruchomieniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa mieszkańcy powiatu łaskiego wskazują wiele miejsc, gdzie docho-
dzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz przekraczania do-
zwolonej prędkości przez kierujących pojazdami i te miejsca także były 
skontrolowane.

Funkcjonariusze sprawdzali również właściwe korzystanie z pasów 
bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w bezpiecznych fotelikach. Kon-
trolowali stan trzeźwości kierujących oraz ich czas pracy „za kółkiem”.

PRZECIĄŻONE POJAZDY –TAKŻE NIEBEZPIECZNE
„WAGA ŁASK 2016” to akcja policji przeprowadzona na terenie powiatu łaskiego, ale wzięli w niej udział funkcjonariusze 
również z Bełchatowa, Pabianic i Zduńskiej Woli, a także Żandarmerii Wojskowej. Choć nowe przepisy wprowadziły surowe kary za 
przeładowanie samochodu, nadal wielu kierowców nie przejmuje się tym zbytnio. A takie przeładowanie pojazdu jest niebezpieczne dla 
użytkowników dróg, a także samych arterii komunikacyjnych. Niszczona jest infrastruktura drogowa, ludziom doskwiera dokuczliwy 
hałas. Jak się okazuje, przekroczenie tonażu dotyczy najczęściej tzw. tirów i busów.

W przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku 
wspólnie z rodzicami organizowano kolejną 
edycję zbiórki plastikowych nakrętek dla cho-
rych dzieci. W tym roku po raz drugi celem 
zbiórki jest pomoc dla chorego chłopca 4-let-
niego przedszkolaka Leśnego Skrzata Wojtusia 
Krupińskiego, któremu potrzebna jest wielokie-
runkowa rehabilitacja i pomoc medyczna.

 W ubiegłym roku szkolnym rodzicom 
chłopca przekazano łącznie 231 kg nakrętek. 
Od września akcja ruszyła znów, do końca li-
stopada zebrano 142 kg nakrętek. Nie pokrywa 
to potrzeb całkowitych wynikających z rehabi-
litacji, jest jednak bezinteresownym wsparciem, 
które wymaga niewiele wysiłku, a przynosi 
efekty. Zachęcamy do wsparcia akcji i przyłą-
czenia się do wspólnej pomocy chłopcu.  
      (AP)

NAKRĘCAMY POMOC 
NAKRĘTKOWĄ

Na terenie miasta i gminy Łask zostało utworzonych 7 punktów 
kontrolno-pomiarowych.  Dodatkowo utworzono 1 punkt obsługi wagi 
najazdowej usytuowany w miejscu do ważenia pojazdów w Łasku przy 
ul. Armii Krajowej. Punkt ten obsługiwany jest przez Inspekcję Trans-
portu Drogowego.



„Elementarz dla szkół parafialnych narodowych” wydany przez 
KEN zalecał, oprócz nauki pisania i czytania oraz rachunków, prowadzić 
naukę moralną, zwaną też obyczajową. Miała ona kształtować u dzieci 
patriotyzm, poszanowanie cudzej własności, pracowitość, sumienność 
i posłuszeństwo. Wielu proboszczów nie respektowało zarządzeń no-
wych władz oświatowych i pozwalało prowadzić nauczanie według sta-
rego programu nauczania. Komisja nie wykazywała większego zaintere-
sowania reformą szkół elementarnych, gdyż nie zaliczano ich do szkół 
publicznych. Nadzór nad nimi i finansowanie pozostawiono Kościołowi. 
Zachęcano jednak plebanów, aby w swoich parafiach zakładali jak naj-
więcej szkół dla ludu.

Szlachta województwa sieradzkiego niechętnie odnosiła się do re-
form Komisji Edukacji Narodowej. Przyzwyczajenie do kształcenia 
dzieci w szkołach zakonnych i stanowisko kleru zaniepokojonego utratą 
swoich wpływów powodowały, że była ona przeciwna zmianom zacho-
dzącym w szkolnictwie. Sejmik sieradzki zebrany w 1776 roku domagał 
się likwidacji Komisji Edukacji Narodowej. Przyczyną takich działań 
była dodatkowo powszechna obawa, że udostępnienie oświaty dzieciom 
chłopskim wzbudzi u nich niechęć do prac na rzecz dworu.

Teofil Wojciech Załuski – dziedzic Łasku nadał miastu 25 paździer-
nika 1790 roku „Ordynację”. Była to ustawa regulująca zasady admi-
nistrowania miastem oraz jego funkcjonowanie. Znajdował się w niej 
również zapis, zachęcający mieszczan do edukacji swoich dzieci i dekla-
rujący wsparcie dworu w tym zakresie. 

Reformy Komisji Edukacji Narodowej spowodowały, że pod koniec 
XVIII w. oświata w kraju zaczęła przybierać nowoczesne formy, od-
powiadające wymogom czasów i potrzebom narodowym. Stan ten nie 
trwał jednak długo. III rozbiór Rzeczypospolitej w 1795 roku był koń-
cem tych przemian. Państwa zaborcze dążyły do asymilacji kulturowej 
i językowej podbitego narodu. Szkoły powoli stawały się narzędziem 
wynarodowienia Polaków i wychowywania lojalnych poddanych.

Podstawy organizacyjne szkolnictwa elementarnego tuż po zaborach 
określała ustawa z 1808 roku pod nazwą „Urządzenie szkół miejskich 
i wiejskich elementarnych”. Głosiła ona, że: żadne miasto, miasteczko 
ani wieś ma nie zostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły; [...] w mia-
stach i miasteczkach, gdzie nie masz stosownego lub przeznaczonego na 
szkołę budynku, ma być przyzwoity dom obrany i raz na zawsze na szkołę 
przyrządzony, lub na nowo wybudowany 1. 

*   *   *
Szkoła elementarna w Łasku została utworzona w 1816 roku, z ini-

cjatywy ówczesnego dziedzica Piotra Czołhańskiego. Kierując się za-
leceniami władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, tj. Izby Edu-
kacyjnej, zwanej później Komisją Rządową Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego, postanowił on założyć w mieście szkołę ele-
mentarną. W tym celu 12 września 1816 r. zwołał zebranie, w którym 
obok dziedzica uczestniczyli: proboszcz parafii łaskiej – Jan Kołdowski, 
burmistrz – Bogumił Orłożeński, oraz po dwóch przedstawicieli miesz-
kańców miasta – Polaków, Żydów i ewangelików. Ustalono wtedy, że 
w skład dozoru szkolnego wejdą: dziedzic, proboszcz, burmistrz, rządca 
dóbr łaskich, pisarz miejski oraz po jednej osobie reprezentującej wyzna-
nie katolickie, mojżeszowe i ewangelickie. Wyznaczono obwód szkolny, 
który obejmował Łask oraz wsie: Wola Łaska, Wiewiórczyn, Orchów, 
Utrata, Łopatki, Gorczyn, Wydrzyn. Dwuklasową szkołę przewidywano 
dla 50 uczniów, obojga płci, bez względu na wyznanie. W niższej klasie 
miał uczyć nauczyciel świecki, a w wyższej kleryk z kolegiaty łaskiej. 
Pensja dla kleryka w wysokości 600 zł rocznie była gwarantowana z fun-
duszów Kapituły Łaskiej, a dla drugiego nauczyciela – w tej samej wyso-
kości – ze składki szkolnej, płaconej corocznie przez wszystkich miesz-
czan utrzymujących się z handlu lub rzemiosła oraz gospodarzy z miasta 
i okolicznych wsi posiadających ziemię. Dziedzic zobowiązał się dostar-
czać 50 fur drewna rocznie na opał dla szkoły i mieszkania nauczyciela.
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(2)HISTORIA SZKOLNICTWA W ŁASKU
W XVII i XVIII wieku zamożniejsza szlachta z okolic Łasku 

kształciła swoich synów w kolegiach jezuickich, gdzie podstawę edu-
kacji stanowiła łacina, nauka retoryki ograniczonej do wygłasza-
nia mów pochwalnych oraz studia nad dziełami rzymskich filozofów  
i poetów. Szczególnie ważna była znajomość łaciny, gdyż bez umiejętno-
ści posługiwania się tym językiem szlachcic nie mógł brać udziału w ży-
ciu publicznym, ani pełnić ważnych urzędów. Najczęściej były to szkoły 
w Kaliszu, Piotrkowie i Łęczycy. W XVIII wieku młodzież szlachecka 
mogła też pobierać nauki w szkołach pijarskich w Piotrkowie, Łowiczu 
lub Wieluniu.

Łask, który tuż przed rozbiorami był drugim (po Piotrkowie) pod 
względem liczby ludności miastem w województwie sieradzkim, nie 
posiadał szkoły średniej. Stan ten wynikał z tego, że było to miasto pry-
watne, a jego właściciele (Wierzbowscy, Załuscy) stosunkowo rzadko 
w nim przebywali, zlecając upoważnionym osobom administrowanie 
majątkiem. Nie zależało im na inwestowaniu w rozwój oświaty i kultury 
w mieście. Do Łasku nie sprowadzono jezuitów ani pijarów, nie powstała 
więc prowadzona przez nich szkoła średnia – kolegium. Biblioteka ko-
legiaty, licząca w XVI wieku kilkaset tomów, nie była uzupełniana i jej 
księgozbiór w XVIII w. był już bardzo zdezaktualizowany.

W czasie istnienia Komisji Edukacji Narodowej szkoły parafialne 
zaczęto nazywać elementarnymi. KEN działająca w latach 1773-1794 
była pierwszą w Europie państwową instytucją oświatową o charakte-
rze odrębnego ministerstwa. Zreformowała ona strukturę szkolną i stwo-
rzyła jednolity system szkolnictwa w całym kraju, począwszy od szkół 
elementarnych, poprzez średnie, aż po Szkoły Główne, czyli Akademie. 
Wprowadziła do szkół, na wszystkich szczeblach kształcenia, nauczanie 
w języku polskim oraz nowe przedmioty w szkołach średnich, np. hi-
storię, geografię, matematykę i nauki przyrodnicze. Opracowała nowe 
programy nauczania i nowatorskie podręczniki, umożliwiła dziewczę-
tom pobieranie nauki w szkołach elementarnych. Zerwała z monopolem 
duchowieństwa w szkolnictwie. 

1 Z. Kukulski, Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby 
Edukacji Publicznej 1807-1812, Lublin 1931, s. 421-422.

ciąg dalszy w następnym numerze
Marek Ćwiek



roku, kiedy to ks. G. Pikulski opublikował we 
Lwowie pracę, w której wspomina, iż w 1008 
roku na rozkaz księcia Świętopełka zginęli 
jego przyrodni bracia – książęta Gleb i Borys. 
Mordercami mieli być: Puchsza, Halisz Łowicz 
i Łasko. Gdy Świętopełk po klęsce w walce 
o tron kijowski musiał uciekać do Polski wraz 
ze swoimi najwierniejszymi rycerzami, miał 
wyjątkowego pecha, bo niespodziewanie zmarł 
(1019 r.). Teść Świętopełka Bolesław Chrobry 
zajął się jednak jego wiernymi sługami i osa-
dził ich w rejonie Lutomierska. Józef Krasoń 
w swojej książce wydanej w połowie lat sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku nawiązał do tego 
wydarzenia, sugerując, że założycielem Ła-
sku był właśnie jeden z tych zabójców Bory-
sa i Gleba - zwany Łasko. Według Krasonia 
to właśnie ów woj był pierwszym osadnikiem 
i założycielem grodu nad Grabią już w XI wie-
ku.

Hipoteza J. Krasonia wzbudziła ostrą po-
lemikę. Znakomity historyk, znawca dziejów 
średniowiecznych Polski prof. S. Zajączkow-
ski udowodnił naukowo, że Łasko nie może 
być założycielem grodu nad Grabią. Faktycz-
nie nazywał się Laszko, co było zdrobnieniem 
od słowa „Lach”. A właśnie tak na Rusi nazy-
wano Polaków. Według S. Zajączkowskiego 
– a przytacza to w monografii Łasku doc. Ry-
szard Rosin – gdyby hipoteza Krasonia miała 
sens, to osada założona przez jednego z zabój-
ców Gleba i Borysa nazywałaby się Łasków 
lub Laskowo. Prof. S. Zajączkowski stwierdził, 
że Łasko nie był postacią historyczną, a wymy-
ślił go wspomniany ks. G. Pikulski. Co do tej 
ostatniej kwestii wciąż istnieją różne poglądy.

Źródła z tamtych czasów nie są wiarygod-
ne, podważane są także związki wojów odko-
panych przez archeologów na cmentarzysku 
w Lutomiersku z Łaskiem. Przypuszcza się, iż 
wycofując się z Kijowa wraz z Chrobrym przy-
byli do Polski bojarzy Jarosława, spora grupa 
wojowników i służby. To oni mieli się osiedlić 
właśnie w rejonie Lutomierska.

Józef Krasoń nigdy nie zweryfikował swo-
ich poglądów, przynajmniej tak to wyglądało 
oficjalnie. Być może w późniejszym okresie 
zmienił zdanie na temat początków Łasku, ale 
nie mamy na to żadnych dowodów. Tymcza-
sem świat nauki wykorzystał badania języko-
we i geograficzne, z których wyłoniła się zu-
pełnie inna koncepcja. Nie mająca nic wspól-
nego z legendarnym wojem o imieniu Łasko. 
Zdaniem wielu uczonych, w tym m.in. S. Ro-
sponda – autora „Słownika etymologicznego 
miast i gmin PRL”, nazwa Łasku wywodzi się 
od słowa „łaz” oznaczającego miejsce po wy-
karczowanym lesie, pastwisko lub przesiekę. S. 
Rospond pisze, iż pierwotną formą było „Łaz-
-ko”, czyli osiedle na łazach, na nowiznie, na 
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Archeologia to umiejętność odczytywania 
przeszłości w oparciu o wykopaliska. Ziemia 
łaska pod tym względem jest wciąż wielką nie-
wiadomą. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat na terenie miasta i najbliższych okolic nie 
prowadzono prawie – poza badaniami Leszka 
Kajzera na terenie Parku Miejskiego - żadnych 
badań archeologicznych. Stąd brak wiedzy na 
temat najstarszych dziejów tego terenu. Przy-
puszczać jednak można ze stuprocentową pew-
nością, że osadnictwo na tym terenie nie zaczę-
ło się wraz z Krowickimi i Łaskimi. Zbyt atrak-
cyjne były to tereny, by omijali je myśliwi czy 
rolnicy. O atrakcyjności decydowała w pierw-
szym rzędzie woda, której tu nie brakowało, 
wielkie lasy i ziemia nadająca się do uprawy. 
Duże znaczenie miało zapewne i to, że liczne 
rozlewiska, rzeki i strumienie chroniły dosko-
nale przed nieprzyjacielem.

TAJEMNICZE POCZĄTKI ŁASKU

Święci Borys i Gleb, zamordowani 
w 1015 roku

Początki Łasku intrygują badaczy od dawna. Skąpe źródła pisane i archeologiczne 
nie pozwalają wysnuć jednoznacznych opinii na ten temat, z konieczności więc 
posługujemy się mniej lub bardziej wiarygodnymi opisami na ten temat. Niektóre 
z hipotez zbliżone są bardziej do baśniowych opowieści, inne choć wydają się 
wiarygodne - obalane są przez historyków. Jedno zaś wydaje się pewne – w dolinach 
licznych rzek i strumieni, m.in. Grabi, musiało istnieć osadnictwo daleko przed 
narodzinami państwa polskiego i wprowadzeniem chrześcijaństwa.

Początki Łasku na dziesięciolecia zdomi-
nowane zostały m.in. przez poglądy Józefa 
Krasonia, w swoim czasie nauczyciela miej-
scowej szkoły, pasjonata historii i autora gło-
śnej niegdyś książki poświęconej dziejom Ła-
sku. W swoim czasie tropiłem losy J. Krasonia, 
docierając m.in. do jego córek. Krasoń był nie 
tylko pedagogiem i malarzem, ale i niezłym 
badaczem historii. Wiele wskazuje na to, że 
napisał drugi tom swojego dzieła o Łasku, ale 
nigdy nie ujrzał on światła dziennego, bo został 
zniszczony. Trochę szkoda, bo być może autor 
powrócił w nim do początków miasta i burzy, 
jaką wywołały jego poglądy na ten temat.

Dla przybliżenia genezy miasta, a szcze-
gólnie jego nazwy, warto się cofnąć do 1763 

terenie po wykarczowanym, wypalonym lesie. 
Uczony przypomina, iż w średniowieczu ist-
niała grupa robotników zajmujących się kar-
czowaniem lasów, zwana łazękami.

Liczni uczeni, którzy przed kilkudziesię-
ciu laty uczestniczyli w dyskusji dotyczącej 
początków i nazwy Łasku nie zajmowali się 
raczej innymi kwestiami związanymi z pra-
dziejami tych terenów. Być może wynikało to 
z tego, że zbyt skąpe badania archeologiczne 
nie pozwalały na precyzowanie wniosków. 
A przecież już wtedy nie brakowało licznych 
pytań, np. dlaczego Krowiccy zainteresowali 
się tym terenem, co tutaj znajdowało się przed 
ich przybyciem? Jeśli przyjmiemy, że tereny te 
ze względu na dużą atrakcyjność od wieków 
zamieszkiwała ludność trudniąca się rolnic-
twem i łowiectwem, nasuwa się pytanie, gdzie 
istniała jakaś znacząca osada, gdzie należy szu-
kać osadnictwa z czasów przed narodzinami 
państwa polskiego i wczesnego średniowiecza?

Bolesław Chrobry

Oczywiście snuć można liczne domysły na 
ten temat i budować hipotezy. Wielce prawdo-
podobne jest, że zlokalizowanie pierwszego 
dworu na kopcu, w sąsiedztwie rzeki nie było 
przypadkowe. Czyżby w tym rejonie wcześniej 
znajdowała się jakaś tajemnicza osada, po któ-
rej nie przetrwały do naszych czasów żadne za-
piski źródłowe?

Stanisław Barcz
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 Niedawno społeczność uczniowska wraz z nauczycielami oraz za-
proszeni goście spotkali się na uroczystej akademii (16 listopada br.), 
podczas której dyrektor szkoły Mirosława Olszewska przypomniała, że 
o utracone państwo walczyło wiele pokoleń i że właśnie dzięki bohater-
stwu polskiego żołnierza ojczyzna stała się wolna i niepodległa. Mówiła 
także o tym, że wolna Polska wymaga ciągłej troski i czujności, solidnej 
nauki i pracy. 

 Właśnie pragnienie oddania czci bohaterom, którzy walczyli o nie-
podległość kraju, to cel wspomnianej uroczystości poświęconej Świę-
tu Niepodległości. Tego dnia szkoła obchodziła także święto swojego 
patrona. W uroczystości uczestniczyli m.in.: płk. Jarosław Markowski 
z Departamentu Kadr MON, kpt. Zbigniew Suszek z Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Sieradzu, płk pil. Rafał Zadencki - dowódca 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, por. Rafał Ciepucha - dowód-
ca Posterunku Radiolokacyjnego we Wronowicach, ppłk Marek Made-

W HOŁDZIE POLSKIM PATRIOTOM
W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie o historii ojczyzny pamięta się szczególnie. 
Przypominanie walk narodowowyzwoleńczych i ukazywanie poświęcenia Polaków w walce o wolność 
sprawia, że młodzież szkolna na co dzień uczy się patriotyzmu.

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku uzyskała w bieżącym 
roku wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. W związku z udziałem w programie 
szkoła zakupiła książki (za 15 tys. zł), w tym lektury, oraz 
organizuje imprezy i uroczystości promujące czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży. Dotąd zorganizowano dwa duże projekty: 
„Jesień w bibliotece” obejmujący całą społeczność szkolną oraz 
„Tydzień Pluszowego Misia” - skierowany dla najmłodszych 
czytelników.

W ramach pierwszego projektu przeprowadzono lekcje bibliotecz-
ne na których, przybliżano poezję związaną tematycznie z jesienią, na-
stępnie odbyły się dwa wieczory poezji pt. „Jesień wierszem malowa-
na” z uczestnictwem dzieci, rodziców i nauczycieli. Zainteresowanie 
przerosło oczekiwania organizatorów. Projekt obejmował także zajęcia 
plastyczne o tej tematyce przeprowadzone w klasach oraz samodzielne 
pisanie wierszy na zajęciach świetlicowych. 

Drugi projekt skierowany był do uczniów klas 0 – III. Zorganizo-
wano turniej czytelniczy dla klas drugich pt. „Herbatka u Kubusia Pu-
chatka” upowszechniający książkę A. A. Milne pt. „Kubuś Puchatek”, 
przedstawienie z udziałem bohaterów książek o niedźwiadkach zachęca-
jących do czytania o ich przygodach i częstego odwiedzania biblioteki 
przygotowane przez uczniów klas starszych oraz wystawę z komenta-
rzem na temat różnych gatunków niedźwiedzi występujących w przyro-
dzie. W ramach projektu wychowawczyni klasy „0” Joanna Szymczak 
przygotowała montaż słowno-muzyczny na temat pluszowych misiów 
dla klas 0 – 1 oraz ogłosiła plebiscyt na najładniejsze zdjęcie z misiem.  

„PIĄTKA” PROMUJE CZYTELNICTWO

Klasy młodsze wykonywały też prace plastyczne związane z pluszowy-
mi misiami. 

W najbliższym czasie planowane są kolejne projekty związane z Na-
rodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka z nowymi za-
sobami przyciąga coraz więcej dzieci.

 Jolanta Harciarek
nauczyciel bibliotekarz 

ja - dowódca Eskadry Zabezpieczenia 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku, Jadwiga Kurkowska - naczelnik Wydziału Oświaty Kultury 
Promocji i Spraw Społecznych, Piotr Drozd - prezes OSP w Wiewiór-
czynie, Mariusz Sacharewicz - przewodniczący Rady Rodziców.

 Uczniowie pod kierunkiem Jolanty Górnej i Dariusza Gradowskie-
go przygotowali interesujące przedstawienie, za co otrzymali zasłużone 
brawa i gratulacje. Młodzi artyści szukali odpowiedzi na pytanie: co dziś 
motywuje do poznawania historii własnego kraju? 

Pięknie prezentowały się biało-czerwone kotyliony i chorągiewki. 
O dekorację zadbały Elżbieta Wielontek i Elżbieta Bąk.

 Warto zauważyć, że tradycją szkoły są występy uczniów w kościele 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiewiórczynie. Każdego roku 
w dniu Święta Niepodległości spotykają się na mszy, a następnie prezen-
tują przedstawienie, aby w ten sposób wspólnie ze społecznością parafii 
uczcić narodowe święto.                 Jolanta Górny
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Zawodnikom APN Funinio przyszło rywalizować z zespołami ta-
kimi jak: Raków Częstochowa, RAP Radomsko, Jutrzenka Bychlew. 
W fazie grupowej nie przegrali ani jednego pojedynku, nie tracąc przy 
tym żadnej bramki. Efektem tak dobrego wyniku i nagrodą w postaci 
półfinału, była bardzo dobrze zorganizowana gra defensywy. W walce 
o finał na drodze stanęła miejscowa drużyna - Diament Zduńska Wola 
Wraz z końcowym gwizdkiem na tablicy widniał wynik 1:1. O miejsce 
w grze o pierwsze miejsce musiały zadecydować rzuty karne. Na szczę-
ście świetnie dysponowany tego dnia goalkeeper - Marcin, potwierdził 

swoją dyspozycję. W serii rzutów karnych dał się pokonać tylko raz, 
a nasi zawodnicy, mieścili piłkę w siatce trzykrotnie, wygrywając 3:1. 

W najważniejszym meczu, o złoto, reprezentacja APN Funinio bez-
bramkowo zremisowała z RAP Radomsko. Po wyrównanym pojedyn-
ku, jak i dobrej grze drużyna uległa rywalom 0:2, kończąc tym samym 
rozgrywki na drugim miejscu. Podczas końcowej ceremonii wręczania 
medali jak i pucharów, rozdano również nagrody indywidualne, a jedna 
z nich powędrowała do goalkeepera - Marcina Żyły, który zdobył miano 
najlepszego bramkarza turnieju.                                            (EK) 

Chłopcy z rocznika 2007 APN Funinio z Kolumny brali udział w ogólnopolskim turnieju w Zduńskiej Woli 
„Opakowania Cup 2016”.  W zmaganiach uczestniczyło 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku odbył się Regio-
nalny Turniej Sołectw (4 grudnia br.). Niemal 30 sołectw z wojewódz-
twa łódzkiego konkurowało w potrawach, dekoracjach świątecznych 
oraz prezentacjach artystycznych. Gminę Łask reprezentowały panie 
z Woli Stryjewskiej i Woli Bałuckiej. Te pierwsze wzięły udział w ka-
tegorii „Tradycyjne potrawy regionalne”, a ich wyśmienity żurek został 
nagrodzony wyróżnieniem. Natomiast Wola Bałucka zaprezentowała się 
w kategorii związanej z rękodzielnictwem i przedmiotami użytkowymi 
związanymi ze wsią, w której  sołectwo wystawiło ozdoby świąteczne. 

Ewa Krysiak-Miksa

REGIONALNY 
TURNIEJ SOŁECTW

Rozpoczęcie konkursu było świetnie przygotowane. Drużyny 
uczniów biorące udział w konkursie zostały wprowadzone przez repre-
zentantów policji. Zawodników z Wiewiórczyna wprowadziła mł. asp. 
Katarzyna Staśkowska, która cały czas kibicowała oraz wspierała dzieci 
podczas trwania konkursu.

Po uroczystym otwarciu imprezy odbył się test sprawności fizycznej 
oraz konkurs „Super Kibice”. Następnie zawodnicy wykazali się wiedzą 
teoretyczną o bezpieczeństwie. W trakcie imprezy uczestnicy obejrze-
li mecz Policjanci kontra Żołnierze z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku. Konkurs prowadził asp. szt. Waldemar Kozera, który podtrzy-
mywał radosną atmosferę i sportowego ducha rywalizacji. Po rozstrzy-
gnięciu konkursu zawodnicy z klas drugich otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny puchary i okazałe maskotki 
będące symbolem KWP Łódź. Impreza zakończyła się wspólną zaba-
wą Komisarza „Błyska” i uczestników konkursu, podkreślającą istotę 
aktywności fizycznej, zdrowej rywalizacji sportowej, dbałości o bezpie-
czeństwo oraz motywującego kibicowania.

Agnieszka Kubicka

SPRAWNI I BEZPIECZNI
W finale XI Wojewódzkiego Konkursu Sprawności Fizycznej oraz 
Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego 
„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” (18 listopada br.) 
powiat łaski reprezentowała drużyna uczniów klasy drugiej 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie 
w składzie: Oliwia Krzysztofiak oraz Kacper Lider (pod opieką 
Agnieszki Kubickiej). Na zawody pojechała również grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie, która brała 
udział w konkursie „Super Kibice” w ramach projektu „Kibicuj 
Bezpiecznie” (pod opieką Elżbiety Bąk). 
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Teresa Wesołowska

kulturalne  
 

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. 
 

Mieszkańcy Łasku w dokumentach 
muzealnych  

styczeń – 
kwiecień  

BP w Łasku BP w Łasku 

2.  Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Lokalna polityka społeczna wobec 
seniorów” wygłosi  prof. dr hab. Jerzy 
Krzysztofiński 

3 ŁDK ŁDK 

3.  Popis uczniów Społecznego Ogniska 
Muzycznego 

13 ŁDK ŁDK 

4. Wernisaż wystawy malarstwa  
i rysunku „Łaskie impresje”  

13 Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku              

5. XXV  Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  

15 klub 
garnizonowy  

ŁDK, 32. BLT, ŁSH Grabia  

6. Ferie zimowe z ŁDK (zajęcia 
plastyczne, wokalne, modelarskie  
i teatralne) 

16-27 ŁDK ŁDK 

7.  Ferie z Filią ŁDK w Kolumnie (zajęcia 
taneczne, warsztaty plastyczne, 
teatralne) 

16-27 Filia ŁDK                 
w Kolumnie 

Filia ŁDK w Kolumnie 

8. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Tajemnice odporności psychicznej 
– możliwości treningu” wygłosi  
dr Leszek Putyński 

17 ŁDK  ŁDK  

 9. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Znaczenie formy w życiu 
człowieka na podstawie Ferdydurke 
Gombrowicza” wygłosi Dorota 
Kmiecik             

26 ŁDK ŁDK 

 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet  
ŁMLKS Łaskovia Łask – Olimpia 
Jawor 

14 
 

hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku  

ŁMLKS  

2. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet  
ŁMLKS Łaskovia Łask – Sokół 
Radzionków 

28 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku  

ŁMLKS  

 

Na szczęście były to tylko ćwiczenia. 
Realizując profilaktykę bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 w Łasku, pod nadzorem 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Łasku przeprowadzono ćwiczenia 
praktyczne w zakresie sprawdzenia 
organizacji i warunków ewakuacji dzieci 
i pracowników placówki. 

Próbna ewakuacja rozpoczęła się o godz. 
10.30. W obecności strażaków nastąpiło za-
alarmowanie osób w strefie zagrożenia, po-
informowanie dyrektora oraz ćwiczebne ga-
szenie pożaru. Po usłyszeniu sygnału alarmu 
natychmiast przerwano zajęcia i pracę, nastą-
piło wyłączenie prądu i skierowanie pracow-
ników z dziećmi do najbliższych wyjść ewa-
kuacyjnych. Następnie wezwano telefonicznie 
straż pożarną i poinformowano o ćwiczeniach 
w placówce.

Po zakończeniu ćwiczeń zostały one oce-
nione i omówione przez strażaków. Po ćwicze-
niach odbyło się krótkie przeszkolenie teore-
tyczne i praktyczne dzieci oraz pracowników 
w zakresie ewakuacji w przypadku wystąpie-
nia pożaru, zaprezentowano też sprzęt gaśniczy 
i ratowniczy.         AP

E W A K U O W A N O 
P R Z E D S Z K O L E

UZNANIE DLA KGW

KULINARNE PODRÓŻE PO ŁÓDZKIEM

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 31 grud-
nia br. mija termin wniesienia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za IV 
kwartał 2016 r.

Jednocześnie informuje się, że opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nale-
ży uiszczać na indywidualne rachunki banko-
we, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wydawnictwo Polska Press Łódż przygoto-
wało bardzo ciekawy, prawie 150-stronicowy 
album pt. „Kulinarne podróże po Łódzkiem. 
Ludzie, miejsca, potrawy”. Wydawnictwo pod 
redakcją Dariusza Gabryelskiego prezentuje 
atrakcje nie tylko kulinarne powiatów Ziemi 
Łódzkiej.

W albumie jest też i rozdział poświęcony 
ziemi łaskiej. Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich z Kopyści poleca m.in. tajemnicze „Że-

MIJA TERMIN

Leśne Skrzaty z Przedszkola Publicznego nr 4 
zorganizowały w tym roku szkolnym kolejną 
zbiórkę ubrań dla osób potrzebujących. Ubrania 
zbierano w przedszkolu od września 2016 roku. 
W efekcie dzięki rodzicom przedszkolaków ze-
brano i przekazano potrzebującym łącznie 297 
szt. ubrań dla dorosłych oraz 275 ubranek dla 
dzieci. Rodzicom przedszkolaków los osób po-
trzebujących i pomoc nie jest obojętna.   
              AP

ZBIÓRKA UBRAŃ

Rozstrzygnięto plebiscyt, który miał na celu docenienie pracy, pasji, umiejętności 
i zaangażowania w rozwój wsi pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich. I miejsce 
zajęło Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna. Uhonorowano także pięć innych 
sołectw z gminy Łask. II miejsce w tym plebiscycie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Orchowa, o którym pisaliśmy sporo na łamach „Panoramy”. III miejscem uhonorowano 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Wrzeszczewic, na IV miejscu znalazło się Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich w Kopyści, zaś na V - Koło Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska, 
VI miejsce zajęło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Łopatkach. 

Wszystkim paniom z KGW gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!     (EB)

bro Jana” raz kaczkę z jabłkami i żurawiną. 
Panie z Orchowa polecają... tort chlebowy. 
Z kolei Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich we 
Wrzeszczewicach... sponiewieraną pierś z kur-
czaka. 

Warto postudiować propozycje różnych 
regionów smakowitej Ziemi Łódzkiej i zawie-
rzyć marszałkowi województwa łódzkiego Wi-
toldowi Stępniowi, polecającemu przepisy po-
traw regionalnych.     (ER)

Ważniejsze imprezy w grudniu
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KULINARNE PODRÓŻE PO ŁÓDZKIEM

 *      *      *
Łaski Dom Kultury - Filię w Kolumnie na 22. Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego 

Ruchu Seniorów w Skierniewicach reprezentował Chór „Echo Leśne” prowadzony przez Boże-
nę Kluch. Zespół zaprezentował zróżnicowany repertuar - od utworów ludowych przez piosen-
ki rozrywkowe, a również utwór trzygłosowy a’capella. Wystąpiło także wokalne trio żeńskie 
w składzie: Danuta Stokłosa, Małgorzata Majdecka i Ilona Stolińska, które swoim repertuarem 
porwały publiczność i zostały nagrodzone dużymi brawami. Panie zaprezentowały znane prze-
boje pt. „ Anna Maria” z repertuaru „Czerwonych Gitar” i przebój „Alibabek” pt. „Kwiat jednej 
nocy”. Chór „Echo Leśne” został laureatem I miejsca i otrzymał nagrodę pienieżną, która zosta-
nie przeznaczona na zakup nowych strojów. 

Po ostatnich startach w konkursach i otrzymanych nagrodach wyraźnie widać, że zespół 
regularnie podnosi swój poziom zarówno w wykonaniu utworów jak i doborze repertuaru. Suk-
cesy zespołu sprawiają, że w chórze pojawiają się nowe głosy. Wszystkich chętnych, którzy 
lubią śpiewać, zapraszamy na próby w każdy poniedziałek o godz. 17, do ZSO w Kolumnie, 
ul. Toruńska 1.                Grzegorz Rosiak

 *      *      *
Działający w Łaskim Domu Kultury zespół wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstał 

w 2015 r. Liczy 12 osób. Prowadzącym zespół jest Paweł Kuleczka. Udział w XXII Wojewódz-
kim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach był dla zespołu pierwszym 
tej rangi występem. Zajęcie II miejsca dostarczyło zespołowi wielkiej radość i jednocześnie sta-
nowiło motywację do dalszej intensywnej pracy nad wyborem odpowiedniego repertuaru i do-
skonaleniem wspólnego śpiewania.                 Aleksandra Tarnowska

  *      *      *
Na XXII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów do Skierniewic Kabaret 

Seniora „Rydz” jechał z mieszanymi uczuciami. Na miejscu okazało się, że wszystko uległo 
zmianie. Prowadząca Przegląd, obsługa techniczna oraz osoby zajmujące się poszczególnymi 
zespołami zachowywały się bardzo serdecznie, a zarazem profesjonalnie. Według oceny Jury 
zasłużyliśmy na III miejsce, co nie było łatwą sprawą, zważywszy że w konkursie brało udział 
wiele kabaretów o bardzo wysokim poziomie artystycznym. Co prawda w Skierniewicach naj-
częściej przyznawano nam III miejsce, ale np. w 2000 roku zajęliśmy I miejsce, a w roku 2014 
– II miejsce.                               Wanda Bandziarowska

SENIORZY W TRZECH ODSŁONACH

„Echo Leśne”

W związku z tak ważnym wydarzeniem 
najmłodsza grupa dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego nr 6 w Łasku odwiedziła siedzibę 
Sądu Rejonowego. Inicjatorem tej wycieczki 
był Grzegorz Gała. Oprowadził przedszkola-

Oto XXII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów w Skierniewicach w trzech odsłonach.

Trio Wokalne z Kolumny

Zespół Wokalny UTW

DZIECI W SIEDZIBIE TEMIDY
Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję, 
bowiem obchodzony jest wówczas Powszechny Dzień Dziecka, nazywany także Dniem Praw Dziecka. Przypada w rocznicę 
uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka, w 1989 r. Polska, jako członek Światowej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by 
przypomnieć, że każde dziecko to mały człowiek, posiadający swoje prawa. 

ków po siedzibie sądu, pokazał salę rozpraw, 
opowiedział, jakie prawa i obowiązki ma 
dziecko i osoba dorosła. Nasi wychowankowie 
poznali nową, nieznaną dotąd terminologię: 
ława oskarżonych, sąd, rozprawa, a wszystko 
to przedstawione prostym językiem trafiają-
cym do 3-latków. 

Pan sędzia trafił w serca przedszkolaków 
przytaczając przykłady ze znanych dzieciom 
bajek, które swym przekazem uświadamiały, 
że należy sprawiedliwie rozstrzygać wszelkie 
spory. Dowiedziały się, co to jest kradzież, np. 
cukierka, i dlaczego nie wolno tego robić. Nie 
lada gratką było założenie prawdziwej togi sę-
dziowskiej oraz zajęcie miejsca przy stole sę-
dziowskim. Na zakończenie każdy maluszek 
otrzymał słodki upominek od pana sędziego 
i od pani prezes sądu. 

 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Łasku 
to jeden z elementów współpracy naszego 
przedszkola z szeroko pojętym środowiskiem 
społecznym. Dzięki uprzejmości łaskich urzę-
dów, zakładów pracy, placówek kulturalno – 

oświatowych i prywatnych przedsiębiorców 
dzieci mają okazję poznać swoje miasto i jego 
atrakcje, a bezpośrednie doświadczanie w peł-
ni potwierdza myśl Konfucjusza: „Powiedz mi, 
a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól 
mi zrobić, a zrozumiem”.

Tekst i fot.
Anna Krzymińska

Kamila Wesoła



 

Pasterka w drewnianym kościółku, 
mal. B. Rychter-Janowska

JAK DRZEWIEJ ŚWIĘTOWANO

Szlachta i włościanie razem…

Chłopiec z szopką, z Ziemi Sieradzkiej, 
obraz Fl. Piekarskiego

Dawniej choinkę przynoszono z lasu…


