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Obdarowywanie 
ludzi w okresie zbli-
żających się świąt ma 
u nas wielowiekową 
tradycję. Dziś taka ak-
cja jest szczególnie 
potrzebna, bo obszary 
niedostatku i biedy, do-
tykającej szczególnie 
dzieci, są wciąż duże.  
Wolontariusze, a wśród 
nich burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, 
trafili do 160 rodzin, 
wręczając potrzebują-
cym paczki.

SERCE NA GWIAZDKĘ

W pasie drogi do Sięganowa (gmina 
Łask) stała stara topola. Leciwe 
drzewo uschło i zaczęło stanowić 
realne zagrożenie. Mieszkańcy chcieli 
rozwiązać ten problem i byłaby to 
czysta formalność, gdyby nie fakt, 
że na szczycie topoli znajdowało się 
bocianie gniazdo. Te piękne ptaki 
od zawsze były silnie związane 
z polską ziemią. Zwiastowały wiosnę, 
szczęście oraz dobrobyt. W dodatku 
bocian jest gatunkiem chronionym. 
Tym sposobem doszło jednak do 
pewnego rodzaju impasu pomiędzy 
interesem ludzkim a naturą. 

Niezapomnianych i prawdziwie rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

upływających we wspaniałej atmosferze,
i nigdy nieprzemijającej wiary 

w lepsze jutro, życzą:
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                        Burmistrz Łasku
                       Robert Bartosik                                           Gabriel Szkudlarek

BOCIANIA 
przeprowadzka

Już po raz trzynasty łódzka Caritas zorganizowała akcję „Serce na gwiazdkę”, a włączyli 
się do niej m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy regionu łaskiego. Przekazali oni 
najbardziej potrzebującym świąteczne paczki. Patronat nad akcją objął starosta łaski.

Okoliczni mieszkańcy z niepokojem 
spoglądali na nadwyrężony konar i jed-
nocześnie nie chcieli pozbawiać boćka 
domu. Ostatecznie do Urzędu Miejskie-
go w Łasku wpłynęło pismo z prośbą 
o wycięcie topoli, gdyż to właśnie gmina 
Łask jest właścicielem gruntu, na którym 
stoi feralne drzewo. Decyzja o wycince 
należy natomiast do starosty łaskiego. 
Szczęśliwie na horyzoncie pojawiła się 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Łodzi, która zaoferowała pomoc 
w przeniesieniu gniazda. Bociani dom 
osadzono na specjalnym stelażu, a pod-
nośnika nieodpłatnie użyczyła firma Elek-
trobud z Łasku. Wszystko zakończyło się 
szczęśliwie. Uschnięte drzewo zostało 
wycięte, a bocian dostał prezent w postaci 
nowego i solidnego domu, który zobaczy 
dopiero wiosną. 

M. J.

Przy okazji apelujemy do mieszkańców Łasku, by w tym okresie dzielili się tym, co posia-
dają i co może przyczynić się do poprawy losu najbardziej potrzebujących. Co prawda w chwili 
zamykania numeru „PŁ” nie było jeszcze ani śniegu, ani mrozu, ale okres zimy jest szczególnie 
trudny dla ludzi najstarszych, schorowanych i bezdomnych. Nie przechodźmy obok nich obojęt-
nie!                                                                                                                                              (p) 

Po raz trzeci gmina Łask włączyła się do tej akcji. 
Pracownicy magistratu na czele z burmistrzem 
Gabrielem Szkudlarkiem oraz radnymi Rady Miejskiej 
przygotowali paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin 
z gminy Łask.

Także w powiecie w weekend 13-14 grudnia br. rozdano  
paczki najbardziej potrzebującym. Do akcji włączyło się Staro-
stwo Powiatowe w Łasku, a starosta Łaski Teresa Wesołowska 
objęła honorowym patronatem inicjatywę. Szerzej na ten temat 
na stronie 8.

SZLACHETNA 
PACZKA
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Podczas gali statuetkę Orła Agrobizne-
su odebrał prezes zarządu OSM Jerzy Skorek 
oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Jan 
Bartczak. W uroczystości uczestniczył także 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, którego 

Dom Mody Teresy Kopias od dawna od-
wiedzają panie z całej Polski, zaopatrując się 
w eleganckie kreacje szyte w Łasku. Wśród 
klientek T. Kopias są m.in. kobiety ze świata 
biznesu, polityki, a także  aktorki. Teraz oka-
zało się, że w stylu łaskiej kreatorki mody od 
dawna gustuje  również pierwsza dama Agata 
Kornhauser-Duda. Pierwsza dama wyboru do-
konała sama, jeszcze wtedy, gdy nie wkroczyła 
na polityczne salony.

Skąd zainteresowanie krakowianki kreacja-
mi rodem z Łasku? Okazuje się, iż w grodzie 

Nowa siedziba dla łaskiego Środowisko-
wego Domu Samopomocy rośnie jak na droż-
dżach. Gdy kilka dni temu odwiedziliśmy plac 
budowy, mogliśmy już obejrzeć mury tego 
obiektu. Oby takie tempo towarzyszyło przez 
cały okres realizacji tej inwestycji. 

Nowa siedziba Środowiskowego Domu 
Samopomocy wznoszona jest ze środków pań-
stwa, czyli nie obciąża budżetu samorządu 
łaskiego.

(p)

Burmistrz Łasku i kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Łasku z okazji 
jubileuszu złotych godów, przypadającego 
w tym roku i roku 2016, składają 
wszystkim parom najlepsze życzenia: 
dużo zdrowia, radości i spokoju w kręgu 
najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji pre-
zydent RP przyznaje Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Wnioski pisemne przyj-
muje i informacji udziela Urząd Stanu Cywil-
nego w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro, 
pokoje 39, 38 i 37, nr telefonów 43 676-83-39,  
676-83-38 lub 676-83-37 do dnia 31 stycznia 
2016 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 

MEDALE 
DLA 
MAŁŻONKÓW

ROŚNIE 
JAK NA 
DROŻDŻACH

„ORZEŁ AGROBIZNESU” 
DLA ŁASKIEJ SPÓŁDZIELNI

Podczas gali 53. edycji Orłów Agrobiznesu wśród laureatów tej prestiżowej nagrody 
znalazła się Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, którą wyróżniono za osiągnięty 
sukces rynkowy. Warto przypomnieć, że OSM zdobywała już niejednokrotnie nagrody 
i wyróżnienia w ogólnokrajowych konkursach za wysoką jakość i niepowtarzalny smak 
swoich produktów. 

uhonorowano dyplomem za rekomendowanie 
i wspieranie spółdzielni. Gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów!

Szerzej na ten temat: czytaj na str. 6.
MJ

KREACJE Z DOMU MODY TERESY KOPIAS

Kraka istnieje przedstawicielstwo T. Kopias, 
w którym A. Kornhauser-Duda zaopatruje się 
od dawna w różnorodne stroje. Zapewne dla-
tego od momentu zostania pierwszą damą jej 
ubiory i styl oceniane są wysoko, co jest praw-
dopodobnie zasługą także Domu Mody Teresy 
Kopias. Ostatnio prasa doniosła, że pierwsza 
dama ubiera się także w jednej z ozorkowskich 
firm, ale łaskowianie przekonani są, że dla mał-
żonki głowy państwa najważniejsze są kreacje 
z Łasku.

(p)

PIERWSZ A DAMA 
WYBR AŁA SAMA

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM ŻEGNAMY
ŚP.

EWĘ SAŁATĘ
PODINSPEKTORA

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁASKU

Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady i Radni Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku



grudzień 2015 r.

I znów grudzień a z nim coraz bardziej aktywne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Świąt obrosłych 
w piękne zwyczaje i tradycje, kultywowane czasami od setek lat. Znawcy twierdzą, iż żaden naród nie stworzył 
tylu kolęd i pastorałek co Polacy. Niemal każdy z nas ma jakąś swoją ulubioną. Śpiewajmy je w tym pięknym 
i radosnym świątecznym czasie. Ja w każdym razie to czynię i każdy kto mnie zaprasza na spotkanie wigilijne 
wie, że przynajmniej jedna kolęda musi być odśpiewana. 

Ale grudzień to także koniec roku, a wobec 
tego czas podsumowań mijającego 2015 roku. 
Swoją drogą jak ten czas biegnie. Tak niedaw-
no rozpoczynaliśmy nowe trzecie tysiąclecie 
i nowy wiek, a tu już mija 15 lat.

 JAKI BYŁ 2015 ROK

Jeżeli chodzi o problemy, był szczególnie 
trudny, co się zaś tyczy efektów – zupełnie do-
bry. Przypomnę - w końcu 2014 r. przekazano 
nam w oparciu o niejasny przepis 17 km dróg 
krajowych, bez jednego grosza dofinansowa-
nia. Argumentowano między innymi tym, że 
droga krajowa nr 12 biegnie równolegle do 
S – 8 i wobec tego ją zastępuje. Koń by się 
uśmiał – rzut oka na mapę potwierdza, że to 
droga prostopadła do S- 8. Wspólnie z innymi 
gminami walczyliśmy wykorzystując wszyst-
kie dostępne środki i udało się. Po ponad 
2 latach oczekiwania Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że zaskarżone przez prezydenta nowe 
prawo jest zgodne z Konstytucją i tak szczęśli-
wie w połowie bieżącego roku przekazaliśmy 
drogi krajowe samorządowi województwa – 
co niekoniecznie zamyka problem, w każdym 
jednak razie nie będziemy zarządzać drogami 
krajowymi.

Co się zaś tyczy efektów, był to doby rok. 
Zakończyliśmy i rozliczyliśmy termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej nr 5. Mimo luki 
w kolejnych perspektywach finansowych (po-
przednia praktycznie zakończona, nowa nie-
rozpoczęta) pozyskaliśmy dofinansowanie na 
budowę kanalizacji sanitarnej  we Wronowi-
cach, na budowę kanalizacji sanitarnej w czę-
ści ul. Kilińskiego przy okazji kładąc nową 
nawierzchnię asfaltową i nowe chodniki, na 
budowę kanalizacji w ul. Szpitalnej oraz na in-
formatyzację Urzędu Miejskiego i niektórych 
jednostek gminnych, w tym szkół. Ktoś zapyta: 
czy ta ostatnia inwestycja potrzebna? Nie tylko 
potrzebna, ale wręcz konieczna. We współcze-
snym świecie  nie tylko urząd, ale żadna jed-
nostka bez sprzętu informatycznego nie może 
funkcjonować. Wdrożyliśmy dziennik elektro-
niczny, dzięki czemu rodzic w każdym czasie 
może zapoznać się z postępami w nauce swojej 
pociechy. Wdrożenie projektu informatyzacji 
pozwoliło zaoszczędzić, a zatem przekazać na 
inne ważne cele około 1,5 mln zł. Sprzęt infor-
matyczny bardzo się postarzał.

Budowaliśmy drogi. Wymienię najważ-
niejsze. Ul. Akacjowa w Okupie w połowie fi-

nansowana przez budżet państwa, 2.6 km drogi 
ze Stryj Paskowych do Bałucza – dofinansowa-
nej przez województwo (FOGR), ulica na osie-
dlu Ostrów – najdroższa tegoroczna inwestycja 
drogowa – około 1,2 mln zł, a także rozłożona 
na 2 lata budowa drogi w Woli Łaskiej. Mnie 
bardzo cieszy remont ul. Sobieskiego, w moim 
przekonaniu najpiękniejszej uliczki w Łasku. 
W 20 % dofinansowaliśmy remont ul. War-
szawskiej (droga powiatowa).

Trzeba podkreślić, że po latach oczekiwań 
rozpoczęliśmy kapitalne, na tym etapie ko-
nieczne, remonty obiektów Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej oraz Centrum Sportu i Rekre-
acji przy ul. Armii Krajowej. Obie inwestycje 
realizujemy przy znacznym udziale pieniędzy 
zewnętrznych - Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Ministerstwo Sportu. Z kolei 
obiekt Środowiskowego Domu Samopomocy 
budowany przez gminę w całości finansowany 
jest przez budżet państwa.  

Wspomnę o jeszcze jednej niewielkiej, ale 
ważnej dla środowiska lokalnego inwestycji - 
zakup pieca dla niepublicznej szkoły podsta-
wowej we Wrzeszczewicach. Czasami jestem 
pytany – po co taki zakup. Odpowiadam, ja 
muszę widzieć potrzeby wszystkich mieszkań-
ców gminy i starać się je obiektywnie hierar-
chizować.  To czynię ze świadomością, że jest 
możliwa inna ocena najpilniejszych potrzeb.  
Szkoła zawsze spełniała i nadal spełnia ważne 
zadania wobec społeczności lokalnej. Tam też 
uczą się nasze dzieci. Dlatego wymieniliśmy 
piece we wszystkich szkołach niepublicznych, 
aby prowadzącym te szkoły społecznikom było 
łatwiej, aby zaoszczędzone pieniądze mogli 

wykorzystać na potrzebne cele. 
Łącznie w mijającym roku realizowaliśmy 

około 40 zadań inwestycyjnych. Trzeba też 
dodać, że trwały intensywne przygotowania 
MPWiK przy udziale gminy do złożenia wnio-
sku na modernizację oczyszczalni ścieków 
oraz budowę około 6 km kanalizacji w połu-
dniowej części dzielnicy Kolumna.

ALE SIĘ DZIEJE

Można powiedzieć kolejna wojna na górze. 
Dowcipnie, ale z charakterystyczną dla siebie 
złośliwością ujął problem Jerzy Witaszczyk 
w „Witaszczyka przegląd tygodnia” Wtorek. 
Aleksander Kwaśniewski powiedział w Radiu 
Zet, że „wizerunek Polski jest niszczony każde-
go dnia”. Czyżby kontuzja goleni lub choroba 
filipińska dopadła teraz prezydenta Dudę? 

Środa. Niestety, wciąż nam daleko do wzor-
ców prawdziwej demokracji, jakimi są np. 
parlamenty Włoch lub Japonii – tam niekiedy 
w obronie demokracji używają krzeseł i innych 
podręcznych argumentów. A u nas? Jeden na 
drugiego pokrzyczy, a po transmisji tv razem 
idą na wódkę – „DŁ” z 4.12 br., str. 4. I niech 
tak pozostanie. 

Wielkie gratulacje dla Pana Prezesa Je-
rzego Skorka, organów statutowych oraz 
załogi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Łasku z tytułu osiągniętych wyróżnień 
i nagród. 

Wszystkim Państwu życzę radosnych Świąt.

6 grudnia 2015     
                    Gabriel Szkudlarek

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 31 
grudnia 2015 roku mija termin wniesienia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za IV kwartał 2015 r.

Jednocześnie informuję, że opłaty za go-

UWAGA, MIJA 
TERMIN…

spodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać na  indywidualne rachunki bankowe, 
zgodnie z otrzymanymi informacjami.  
      

       Gabriel Szkudlarek                                               
burmistrz Łasku

Remont Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej  
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Ciepłownicy z Łasku bardzo się cieszą, że 
odbiorcy ciepła z PEC doczekali się zapowia-
danej od lat obniżki cen ciepła. Już od czterech 
lat ceny ciepła w Łasku nie wzrastały, a w tym 
roku uległy obniżeniu. Średnia obniżka wynosi 
-3,43%. Biorąc pod uwagę inflację, ceny ciepła 
w Łasku na przestrzeni ostatnich pięciu lat ule-
gły obniżeniu o około 8%. Jest to wynik prowa-
dzonego od 18 lat procesu modernizacyjnego 
łaskiego ciepłownictwa. W tym czasie zmoder-
nizowane zostały wszystkie źródła ciepła, a ich 
ilość zmalała z 15 do 8. Źródła zostały połą-
czone ze sobą nowoczesną siecią ciepłowniczą, 
co spowodowało, że w okresie poza sezonem 
grzewczym pracują tylko kotłownie gazowe. 
W wyniku tego wzrosła znacząco czystość po-
wietrza, a latem jest wręcz wzorowa.

Przeprowadzony we współpracy ciepłow-
ników i odbiorców proces termomodernizacji 
i poprawy efektywności systemu ciepłowni-
czego oceniany jest bardzo wysoko w ska-
li Polski. W 2014 r. PEC został nagrodzony 
Laurem Ciepłownictwa. Jest to najwyższe od-
znaczenie przedsiębiorstwa ciepłowniczego 

Noworoczny prezent PEC dla mieszkańców Łasku

TANIEJE OGRZEWANIE
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowa taryfa dla ciepła. W tym roku 
proces zatwierdzania przez Urząd Regulacji Energetyki nowej taryfy trwał wyjątkowo 
długo. Przedsiębiorstwo swój wniosek złożyło do URE w dniu 7.08.2015 r. Wnioskowało 
o obniżenie stawek i opłat  za ciepło. URE po wnikliwej analizie,  wnioskowaną przez 
PEC obniżkę zatwierdził w dniu 30.11.2015 r., co pozwala na wprowadzenie niższych cen 
z dniem 1 stycznia. Będą one obowiązywały przez kolejne minimum dwanaście miesięcy. 

w Polsce. Przyznawane jest przez Izbę Gospo-
darczą Ciepłownictwa zrzeszającą około 270 
przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. 

Miarą wzrostu efektywności może być spa-
dek ilości ciepła niezbędnego do ogrzania 1m² 
powierzchni z 1,2 GJ do 0,35 GJ. Te wszystkie 
pozytywne wyniki wymagały zainwestowania 
kilkunastu milionów złotych. To te ogromne 
wydatki powodowały, że tak długo ceny ciepła 
w Łasku musiały być wysokie. Na szczęście 
ten trudny czas za nami, a przed nami okres 
radości z taniejącego ciepła i czystego powie-
trza. Oby trwał jak najdłużej. Trzeba jeszcze 
wspomnieć o tych, którzy ciężko pracowali 
przy wprowadzanych zmianach, a dla których 
w wyniku tych zmian brakło miejsca pracy. Za-
trudnienie w PEC zmalało ze 115 do 22 osób. 

Z okazji nadchodzących Świąt  Bożego 
Narodzenia i Nowego 2016 Roku ciepłownicy 
łascy wszystkim swoim Odbiorcom i Miesz-
kańcom Łasku życzą szczęścia i radości.  

Zarząd PEC

Głównym celem naszej działalności jest 
wspieranie osób dotkniętych chorobą nowo-
tworową piersi oraz szerzenie wiedzy na temat 
profilaktyki nowotworowej. Działalność nasza 
zmierza również w kierunku integracji z lokal-
ną społecznością i innymi organizacjami poza-
rządowymi. Organizujemy same oraz bierzemy 
udział w wielu imprezach integracyjnych i spo-
tkaniach poświęconych tematyce zdrowotnej 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
nowotworów piersi.

Nasze działania prowadzone są przede 
wszystkim w oparciu o dofinansowania, w tym 
głównie  przez gminę Łask, Starostwo Powia-
towe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łasku.

Współpracujemy z Federacją Stowarzy-
szeń Amazonek w Poznaniu, która organizuje 

1% dla Amazonek
WSPIERANIE KOBIET  DOTKNIĘTYCH NOWOTWOREM

różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Uczest-
niczące w nich nasze członkinie zdobywają 
specjalistyczną wiedzę oraz między innymi 
uzyskują status wolontariuszki (ochotniczki), 
której zadaniem jest służenie osobom potrze-
bującym wsparcia i pomocy.

Dzięki życzliwości  burmistrza Łasku 
G. Szkudlarka oraz dyrektor  Przedszkola 
H. Waśniewskiej Stowarzyszenie posiada stałą 
siedzibę w Przedszkolu nr 4 przy ul. Łącznej 
1. Spotykamy się tu w drugi czwartek każdego 
miesiąca oraz w każdy wtorek od godz. 16.30 
do godz. 18.00. 

Kontakt telefoniczny pod numerem 
513-279-885 czynnym 24 godz. (prezes Graży-
na Śledź).

G.Ś.

Stowarzyszenie Amazonek z Kolumny, z ogromną radością i satysfakcją informuje, 
że w dniu 18 listopada 2015 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego, 
uprawniający do otrzymywania 1% odpisu od podatku. Jesteśmy Stowarzyszeniem 
od 2004 roku, zarejestrowanym w 2010 roku w KRS pod numerem 0000346625. 
Organizacja nasza liczy 25 członków zwyczajnych i wspierających, w tym trzech panów.

SESJA Rady Miejskiej Łasku (16 bm.) 
podjęła uchwałę m.in. w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, a także dotyczącą 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części Kolumny. Dwa dni wcze-
śniej radni powiatu podczas sesji podjęli kilka 
uchwał, m.in. dotyczącą budowy kolejowej 
multimodalnej infrastruktury usługowej będą-
cej zapleczem dla linii kolejowej przy stacji 
Karsznice.

AMBASADOR USA w Polsce Paul 
Wayne Jones odwiedził amerykańskich i pol-
skich żołnierzy w 32. BLT w Łasku, zapoznając 
się jednocześnie z zadaniami, strukturą i prze-
znaczeniem Bazy. Wizytę na lotnisku zakoń-
czył lunch i wpis do Księgi Pamiątkowej.

RÓWNAĆ SZANSE - zakończył się na-
bór wniosków w Programie „Równać Szanse 
2015 - Regionalny Konkurs Grantowy”. Wpły-
nęło 563 podań od organizacji pozarządowych, 
bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup 
dorosłych. W wyniku obrad czterech Regional-
nych Komisji Ekspertów dofinansowano  111 
projektów, w tym propozycję przedstawioną 
przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku. Projekt „Łascy globtrote-
rzy” uzyskał dofinansowanie 8 000 zł. W lutym 
rozpocznie się realizacja półrocznych działań.

PODOFICEREM ROKU 2015  w 32. BLT 
został chor. Sławomir Gajda, szef eskadry ob-
sługi technicznej. Oprócz wzorowego wypeł-
niania obowiązków S. Gajda znany jest także 
z osiągnięć sportowych – w latach 2011-2012 
zdobył Koronę Maratonów Polskich. Pasjonu-
je się m.in. dziejami średniowiecza. Dodajmy, 
Szeregowcem Roku został st. szer. Dominik 
Macieja,  radiooperator w kompanii łączności.

ELEWI po szkoleniu – kilkudziesięciu 
elewów, kandydatów do Narodowych Sił Re-
zerwowych,  zakończyło 3-miesięczne szko-
lenie do służby przygotowawczej na potrzeby 
korpusu szeregowych w 32. BLT. 

SZPITAL w Łasku walczy w łódzkim Od-
dziale Narodowego Funduszu Zdrowia o odzy-
skanie kontraktu na oddział chirurgii szczęko-
wo – twarzowej. 

ZIMY tej z prawdziwego zdarzenia jakoś 
nie widać i wygląda na to, że  zbliżające się 
święta będą bez śniegu i mrozu. Czyżby na 
skutek ocieplającego się klimatu białe święta 
przechodziły do historii?

WIĘCEJ POCIĄGÓW Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej znajduje się w nowym roz-
kładzie jazdy pociągów obowiązującym od 13 
grudnia br. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość 
– pociąg z Łodzi do Sieradza jedzie kilka mi-
nut krócej. Gdyby tak jeszcze PKP uruchomiła 
zamknięty od lat dworzec kolejowy!  

TRAGEDIA na torach – w rejonie dwor-
ca PKP w Łasku pociąg potrącił 29-letnie-
go mieszkańca powiatu. Mężczyzna poniósł 
śmierć na miejscu.
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Branża mleczarska w Polsce od momentu 
urynkowienia, tj. od 1989 roku, jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się 
branż. Dziś w Polsce do przerobu mle-
ka wykorzystujemy najnowocześniejsze 
urządzenia i technologie. To właśnie 
dlatego jesteśmy obecnie liczącym się na 
świecie producentem mleka i wyrobów 
mleczarskich. Mamy olbrzymi potencjał. 
Szacuje się, że aktualny poziom produkcji 
pokrywa zapotrzebowanie krajowe 
w 140%.

W tej sytuacji wydawałoby się, że powinno 
być wspaniale. Niestety tak nie jest, a to za spra-
wą ogólnoświatowego kryzysu i wprowadzo-
nego w 2013 roku przez Rosję embarga na pol-
skie produkty spożywcze. Jeszcze do niedawna 
Rosja była największym odbiorcą polskich se-
rów i mleka w proszku. Polski rynek mleka był 
zrównoważony, a ceny satysfakcjonujące. Jed-
nak kryzys polityczny w stosunkach  z Rosją po 
zaangażowaniu się Polski w rewolucję na Ukra-
inie spowodował nałożenie embarga na import 
produktów żywnościowych z Polski. Embargo 
objęło, niestety, również produkty mleczne.  
W krótkim czasie na rynku krajowym pojawi-
ła się olbrzymia nadwyżka produktów mlecz-
nych, co zmusiło zakłady mleczarskie do ob-
niżki cen swoich wyrobów, a w konsekwencji 
także do obniżki cen skupowanego od rolni-
ków surowca mlecznego. Kryzys trwa już dru-
gi rok i niestety pogłębia się. Dla wszystkich 
zakładów mleczarskich w Polsce dziś proble-
mem nie jest wyprodukowanie dobrych wyro-
bów, ale ich sprzedaż w dobrej cenie. Wymu-
sza to najwyższą aktywność służb handlowych. 
Zmusza do poszukiwań najatrakcyjniejszych 
dla rynku produktów i dbałość o ich wysoką 
jakość. Trzeba na każdym kroku udowadniać 
ponadprzeciętne walory własnych wyrobów, 

„ORZEŁ AGROBIZNESU” 
DLA ŁASKIEJ MLECZARNI

aby wzbudzić zainteresowanie i trafić w gust 
konsumentów.

Muszę w tym miejscu podziękować za-
łodze naszej Spółdzielni, że w tak trudnym 
okresie potrafiła się maksymalnie zmobilizo-
wać, czego efekty możemy dziś odnotować na 
wszelkiego typu wystawach i ocenach.

W bieżącym roku podczas targów rolnych 
„W sercu Polski” Bratoszewice 2015 r. w kon-
kursie wyrobów mleczarskich łaska mleczar-
nia zdobyła Puchar Wojewody Łódzkiego za 
wysoką jakość sera dojrzewającego „Gouda 
Wędzony”, a podczas targów „Polagra” w Po-
znaniu - Puchar i Certyfikat „Polski Producent 
Żywności” za „Masło Ekstra”. 

W czasie targów „Mleko-Expo 2015” 
w Warszawie nasze wyroby uzyskały wiele na-
gród i tak: „Maślanka truskawkowa” otrzymała 
„Złotą Konew”,  czyli  nagrodę za najwyższą 
jakość wśród dostępnych na polskim rynku. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że produkt ten 
uległ w bieżącym roku  pewnej modyfikacji, 
a mianowicie dostosowaliśmy w niej zawartość 
cukru do norm wymaganych dla produktów do 
żywienia dzieci i młodzieży. Kolejnym wyso-
ko ocenianym produktem jest „Masło Ekstra” 
które uzyskało „Srebrną Konew” za wysoką 
jakość oraz „Twaróg Tradycyjny Wiejski Tłu-
sty”, który również uzyskał „Srebrną Konew” 
za wysoką jakość. Produkcję „Twarogu Tra-
dycyjnego Wiejskiego” uruchomiliśmy do-
piero w bieżącym roku i z dumą stwierdzamy, 
że cieszy się on dużym uznaniem konsumen-
tów.

Kolejnymi wysoko ocenionymi produk-
tami są: „Ser Łaski Wędzony” i „Ser Łaski 
z przyprawami”, które uzyskały „Brązową 
Konew” za wyróżniającą jakość.  Możemy się 
również pochwalić, że teraz w końcówce roku 
uzyskaliśmy za sukces rynkowy zaszczytny 
tytuł „Orła Agrobiznesu”. Wszystkie te nagro-

dy i wyróżnienia są potwierdzeniem faktu, że 
wzmożony wysiłek załogi naszej Spółdziel-
ni  przynosi efekty. Ubolewać tylko należy, że 
nie od razu przekłada się to na wyraźny efekt 
finansowy. Wierzę jednak, że praca którą dziś 
wkładamy w tworzenie silnej marki OSM 
Łask, już wkrótce przyniesie również satysfak-
cję finansową zarówno pracownikom jak i pro-
ducentom surowca mlecznego dostarczanego 
do naszej mleczarni.

Wszystkim naszym wiernym Konsumen-
tom i Państwu, którzy trzymacie kciuki za na-
sze powodzenie, serdecznie dziękuję i życzę 
wielu powodów do osobistej radości jak rów-
nież wielu smakowych doznań w trakcie spo-
żywania naszych wyrobów.

Chciałbym również z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia życzyć wszyst-
kim Czytelnikom „Panoramy Łaskiej” speł-
nienia najskrytszych marzeń. Życzę, by ciepło 
płynące z radosnych, rodzinnych spotkań przy 
żłóbku Dzieciątka Jezus dało Wam motywację 
do działania, siłę i nadzieję na przyszłość. 

Jerzy Skorek 
prezes Zarządu OSM Łask  

PRESTIŻOWY TYTUŁ ZA ZNAKOMITE WYROBY
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Od dnia 1 stycznia 2016 r. w powiecie ła-
skim będą utworzone dwa takie punkty. Je-
den, funkcjonujący od poniedziałku do piąt-
ku, zlokalizowany będzie w budynku przy 
ul. 9 Maja 33 w Łasku, gdzie pomocy prawnej 
będą udzielali adwokaci i radca prawny wska-
zani na podstawie porozumienia zawartego 
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi 
i Okręgową Izbą Adwokacką w Łodzi. Dru-
gi punkt, na podstawie porozumień zwartych 
z władzami gmin, działać będzie w urzędach 
gmin: w Buczku i Sędziejowicach oraz Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Widawie.  Punkt bę-
dzie obsługiwany przez wybraną w drodze 
otwartego konkursu organizację pozarządową 
– Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy, 
gdzie porad będą udzielali adwokaci. 

Do korzystania z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej uprawnione będą: osoby, którym 
w roku poprzedzającym zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej. Osoby mło-

N I E O D P Ł AT N A 
POMOC PRAWNA  

Ustawa z  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej nałożyła na powiaty jak i miasta na prawach powiatu obowiązek 
utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

de do 26 roku życia oraz seniorzy, którzy ukoń-
czyli 65 lat. Kombatanci i weterani, posiadacze 
Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywio-
łowych, katastrof naturalnych czy awarii tech-
nicznych

Osoba spełniająca któreś z wymienionych 
kryteriów może liczyć na spotkanie z zawo-
dowym prawnikiem, który po zapoznaniu się 
ze sprawą udzieli informacji, jaki jest obecny 
stan prawny dotyczący danej kwestii oraz jakie 
uprawnienia, a także obowiązki ma dana oso-
ba. Adwokat lub radca prawny wskaże możli-
we sposoby rozwiązania przedstawionego  pro-
blemu prawnego. Darmowa pomoc obejmuje 
także pomoc w sporządzeniu projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy 
(z wyłączeniem pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym). Osoba korzystająca z punktu nieod-
płatnej pomocy prawnej może także liczyć na 
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 

kosztów sądowych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje kon-
sultacje tylko na etapie przedsądowym, ale nie 
we wszystkich sprawach, ponieważ ustawo-
dawca wskazał również wiele dziedzin, w któ-
rych możliwość uzyskania nieodpłatnej porady 
jest niestety niemożliwe. Więcej szczegóło-
wych informacji dotyczących pomocy praw-
nej wraz z dniami i godzinami pracy punktów 
znajdą Państwo na stronie powiatu łaskiego 
www.lask.com.pl. 

Z wyrazami szacunku,
Teresa Wesołowska

starosta łaski

Ponad 30 przedsiębiorców z województwa 
łódzkiego otrzymało od ministra 
gospodarki Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Rozwoju Gospodarki RP. Uroczyste 
wręczenie odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Łasku.

Spośród 34 wyróżnionych firm, sporą gru-
pę stanowili przedsiębiorcy działający w po-
wiecie łaskim. Wszystkich przybyłych na uro-
czystość serdecznie przywitała starosta powia-
tu łaskiego Teresa Wesołowska.

- Wręczane dzisiaj wyróżnienia są nie tylko 
wyrazem uznania dla Państwa działalności za-
wodowej, ale i podziękowaniem za bezintere-
sowną działalność społeczną. Zarówno ja, jak 

ZA ZASŁUGI 
DLA 
GOSPODARKI

i koledzy starostowie wielokrotnie przekonali-
śmy się, że lokalna przedsiębiorczość chętnie 
wspiera działania naszych samorządów – po-
wiedziała starosta.

W imieniu ministra odznaczenia wręczał 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa Cezary Gabryjączyk.

- Wyróżnieni tą nagrodą menadżerowie 
mają znaczący wkład w ustanawianie wyso-
kich standardów prowadzenia działalności go-
spodarczej w Polsce, a działalność ich firm po-
zytywnie wpływa na konkurencyjność naszej 
gospodarki – mówił Gabryjączyk. 

W dekoracji odznaczonych ministra wspie-
rali również starostowie z pozostałych powia-

tów, z których przedsiębiorcy zostali uhono-
rowani przez resort: starosta sieradzki Dariusz 
Olejnik, starosta zduńskowolski Wojciech Ry-
chlik, starosta pajęczański Jan Ryś. 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwo-
ju Gospodarki RP została ustanowiona z ini-
cjatywy Ministerstwa Gospodarki. Odznaka 
jest wyróżnieniem przyznawanym w uznaniu 
zasług na rzecz rozwoju gospodarki, przez 
osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności 
badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub 
promocyjnej, stanowiącej konkretny wkład 
w ten rozwój.  Inicjatorem powstania medalu 
była Krajowa Izba Gospodarcza.

Dariusz Cieślak



Niestety z różnych przyczyn wiele dzieci 
w Polsce nie może wychowywać się w swoich 
biologicznych rodzinach. Aby w okresie świą-
tecznym i każdego innego dnia dzieci te mogły 
poczuć ciepłą rodzinną atmosferę, otacza się 
je opieką rodzin zastępczych. Rodzinna piecza 
zastępcza to jeden z filarów systemu opieki nad 
dzieckiem w naszym kraju. Zadania powiatu 
w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łasku. 

W naszym powiecie w rodzinnej pieczy 
zastępczej przebywa obecnie 85 dzieci w róż-
nym wieku, większość z nich umieszczona jest 
w rodzinach zastępczych spokrewnionych.  Na 
ogół opiekunami są dziadkowie lub dorosłe ro-
dzeństwo. Często bywa jednak  tak, że nie jest 
możliwe umieszczenie dziecka w spokrewnio-
nej rodzinie zastępczej i wówczas trafia ono do 
rodziny niespokrewnionej. W skali całego kra-
ju w pieczy zastępczej przebywa obecnie nie-
mal 42 tys. dzieci. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej mówi o następujących for-

mach pieczy zastępczej: rodzina zastępcza spo-
krewniona, niezawodowa rodzina zastępcza, 
zawodowa rodzina zastępcza i rodzinny dom 
dziecka. 

W naszym powiecie wciąż brakuje nieza-
wodowych i zawodowych rodzin zastępczych.  
Dlatego też zdarza się, że dzieci rodziców po-
zbawionych praw rodzicielskich trafiają do 
rodzin w innych powiatach.  Każde dziecko 
wymaga uwagi i troski, jednak dzieci umiesz-
czone w pieczy zastępczej potrzebują ich wię-
cej. Doświadczyły bowiem traumy rozstania 
z rodzicami i innych trudności. Potrzebują 
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zrozu-
mienia problemów własnych, ale także proble-
mów swoich rodziców. Takiego wsparcia może 
udzielić tylko prawidłowo funkcjonująca i do-
brze przygotowana rodzina zastępcza. 

Rodziny zastępcze spokrewnione od wie-
lu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad 
dzieckiem. Obecnie do włączenia się w po-
moc dziecku chcemy w większym stopniu 
zaangażować rodziny niespokrewnione, które 

świadomie po odbyciu odpowiednich szkoleń, 
będą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Okres 
świąteczny może pomóc komuś zdecydować 
się na podjęcie  trudnego, ale bardzo ważne-
go zadania, jakim jest stworzenie domu dla po-
trzebujących dzieci. Serdecznie zapraszam do 
odwiedzenia Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku, gdzie 
można uzyskać wszystkie niezbędne informa-
cje, lub do kontaktu poprzez stronę internetową 
www.pcprlask.pl 

W imieniu własnym i całego Zarządu Po-
wiatu Łaskiego składam pracownikom PCPR 
w Łasku serdeczne podziękowanie za codzien-
ną troskę o rodziny i dzieci, które właśnie w te 
święta potrzebują najwięcej miłości.  

Życzę Państwu zdrowia, spokojnych i ra-
dosnych Świąt, niech będą czasem spędzonym 
w otoczeniu najbliższych i odpoczynkiem od 
codziennej pracy i  pośpiechu.   

       
wicestarosta łaski 
Marek Krawczyk 
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Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który pragniemy spędzać w gronie 
najbliższych. Dla dorosłych są odskocznią od codziennych zajęć, dla dzieci oznaczają czas wolny 
i odpoczynek od nauki. Przede wszystkim jednak święta są okazją do wzajemnej bliskości i bycia razem, 
których tak brakuje nam pośród codziennych obowiązków. 

R o d z i n n e  Ś w i ę t a

Powiatowe Centrum  Pomocy 
Rodzinie w Łasku 

POSZUKUJE 
wśród mieszkańców powiatu 

łaskiego kandydatów 
do pełnienia funkcji

 
NIEZAWODOWYCH
I  ZAWODOWYCH 

RODZIN ZASTĘPCZYCH

Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy na dzień otwar-
ty - 16.01.2016 r. (sobota) do Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łasku w godzinach 9-14.

Dodatkowo zapraszamy do siedziby 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łasku ul. 9 Maja 33, 98 - 100 Łask 
Tel. 43 675 37 49 

e-mail: pcpr.lask@op.pl 
www.pcprlask.pl

 
poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

ZOSTAŃ  
RODZICEM  
ZASTĘPCZYM

   Finał w trakcie którego setki paczek 
trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin 
powiatu łaskiego odbył się w weekend 
13-14 grudnia. Od wczesnych godzin 
porannych w sobotę i niedzielę wolontariusze 
pracujący w magazynach przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku i Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach 
przyjmowali darczyńców przywożących 
paczki. Następnie rozwozili je do rodzin, 
które dzięki pozytywnej weryfikacji zostały 
włączone do programu. 

„SZLACHETNA PACZKA” W POWIECIE ŁASKIM

3 grudnia 2015 roku, w ramach akcji charytatywnej „Serce na gwiazdkę”, do domów 
ponad 160 dzieci  w Łasku i okolicach przywędrowali Mikołaje, w rolę których wcielili 
się ksiądz, samorządowcy, przedsiębiorcy i wolontariusze. 

„SERCE NA GWIAZDKĘ”

Już czwarty rok z rzędu ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Wiosna - Szlachetna  
Paczka organizowany był na terenie powiatu łaskiego.

W ramach tegorocznej edycji projektu, po-
moc uzyskało ponad 60 rodzin z rejonów „Łask 
i okolice” i „Sędziejowice Widawa”, które 
swoim działaniem objęły prawie cały powiat.

W akcję włączyło się również Starostwo 
Powiatowe w Łasku. Starosta Łaski Teresa We-
sołowska objęła akcję patronatem honorowym 
oraz wspólnie z pracownikami przygotowała 
paczkę dla jednej z rodzin.

Dariusz Cieślak

    Dzieci otrzymały gwiazdkowe prezenty, 
a dla całej rodziny przygotowana została 
paczka z żywnością, kosmetykami i artykułami 
chemicznymi. W tym roku akcja została 
tradycyjnie objęta honorowym patronatem 
starosty łaskiego Teresy Wesołowskiej.
- Z przyjemnością włączyłam się 
w poszukiwanie sponsorów, którzy zgodzili 
się ufundować upominki dla potrzebujących. 
Warto było poświęcić swój czas, żeby 

w rezultacie, w dniu finałowym akcji, ujrzeć te 
wszystkie uśmiechnięte twarze dzieci – mówi 
starosta łaski Wesołowska. 

Dzięki wielkiemu sercu darczyńców orga-
nizatorzy akcji mogli wspólnie z patronatami, 
darczyńcami i sponsorami obdarować prezen-
tami świątecznymi 163 dzieci z Łasku i okolic.

Dariusz Cieślak



Po raz kolejny gmina Buczek znalazła się 
w gronie szczęśliwców, bowiem przyznano 
jej środki w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej Infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019” na przebudowę 
drogi gminnej Buczek-Wola Buczkow-
ska o długości 2,6 km.  

Gmina Buczek w ogólnej ocenie mery-
torycznej znalazła się na drugim miejscu 
na 84 złożone wnioski. Dofinansowanie  
otrzyma około 20 gmin w województwie 
łódzkim. Wielkość pozyskanych środków 
to ponad 1,3 mln i o tyle wzrosną środki na 
inwestycje w budżecie gminy. Jest to dla 
gminy miły prezent mikołajkowy.
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PREZENT 
OD 
MIKOŁAJA

ŚLUBOWANIE 
PIERWSZAKÓW

WÓJT O BUDŻECIE
REKORDOWE IMWESTYCJE

    Przewodniczący Rady Gminy Buczek             Wójt Gminy Buczek

              Andrzej Zieliński                        Bronisław Węglewski

Rozstrzygnięto kolejny przetarg na dużą inwestycję w gminie – dotyczący rozbudowy 
i przebudowy ośrodka zdrowia w Buczku. 

ROZBUDOWA OŚRODKA 
ZDROWIA 

Cieszę się ze na koniec roku 2015 mogłem Radzie Gminy Buczek przedstawić wspaniały budżet na rok 2016, 
jest to budżet który prawie w 50%  przeznaczany jest na inwestycje (średni poziom wskaźnika inwestycyjnego 
w  kraju dla gmin to około 10%). 

Budżet inwestycyjny w wysokości około 11 mln przy dochodach bez sprzedaży działek 15,5 mln to ogromny sukces, sukces który przełoży się na 
lepsze warunki życia mieszkańców zarówno tych młodych jaki starszych bo i dla jednych i drugich w tym budżecie znajdują się inwestycje.

Życzę wszystkim mieszkańcom gminy oraz czytelnikom Panoramy Łaskiej dużo zdrowia, szczęścia oraz samych sukcesów w nadchodzącym 
2016 Roku.

Wpłynęło 15 ofert. 30 listopada br.  wybra-
no najkorzystniejszą ofertę firmy budowlanej 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Cena wybranej 
oferty wynosi 830 250,00 zł brutto, zamówienie 
ma być wykonane do 28.10.2016 r. Dodajmy 

jeszcze, że powierzchnia użytkowa zaprojek-
towanego budynku będzie wynosić 247,31 m². 
Prace budowlane rozpoczęto od pomiarów geo-
dezyjnych.                                                                                                                             

E.K.

Pierwszoklasiści z Buczku i Czestkowa 
są już pełnoprawnymi uczniami. Podczas 
uroczystości pasowania obecni byli 
rodzice i dziadkowie wielu uczniów. 
To wyjątkowy dzień dla tych, którzy 
rozpoczynają trudną drogę do wiedzy.
Szerzej na ten temat na stronie 11. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku

wszystkim mieszkańcom gminy Buczek

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności, rodzinnego ciepła,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości 

oraz radości w każdym dniu 

nadchodzącego 2016 Roku
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BUDŻET GMINY BUCZEK NA ROK 2016
Budżet Gminy Buczek na rok 2016 został przedłożony Radzie 
Gminy Buczek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2015 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 2016. W dniu 10 
grudnia 2015 roku na XIII sesji Rada Gminy Buczek przyjęła 
budżet na rok 2016. Kształtuje się on następująco:

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na rok 2016 to 17.021.882 zł.
Z czego kwota 1.588.000 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 

15.433.882 zł, stanowią dochody bieżące.
Dochody majątkowe to 9,33 % dochodów ogółem, natomiast dochody 

bieżące to 90,67 % dochodów ogółem.
Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone 

w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz planowane 
wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z pod-
jętymi uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2016. Uchwały podat-
kowe na rok 2016 zostały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Buczek, co 
dało możliwość dokładnego określenia dochodów podatkowych na rok 
2016. Dochody z podatków kształtują się następująco: 

§0310 – podatek od nieruchomości                                 3.670.000 zł 
(wraz z podatkiem z lotniska)
§0320 – podatek rolny                                                        351.600 zł
§0330 – podatek leśny                                                          66.000 zł
§0340 – podatek od środków transportowych         180.000 zł
Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych 

należą:
1. W ramach dochodów bieżących:
§0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały przekazy-

wane z Ministerstwa Finansów)                                       3.107.777,00 zł
§0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alko-

holowych                                                                                    53.500 zł
§0690 – wpływy z różnych opłat                                             770.000 zł
§0500 -  podatek od czynności cywilnoprawnych                    60.000 zł
§0750 -  dochody z najmu i dzierżawy                                    111.820 zł
§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie 

odrębnych ustaw                                                                                      255.000 zł
§2920 – subwencja ogólna z budżety państwa                    4.701.634 zł
            W tym oświatowa                                                3.978.628 zł
            wyrównawcza                                                         723.006 zł 
(kwota ta jest tak niska w porównaniu z innymi gminami wiejskimi, 

ze względu na to, że otrzymujemy dochody z podatku od nieruchomości 
z lotniska)

§2010 – dotacje celowe na zadania zlecone                      1.395.972 zł
§2030 – dotacje celowe na zadania własne                          177.670 zł
2. W ramach dochodów majątkowych:
§0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 1.588.000 zł
- Sprzedaż 37 działek po około 42.000 zł – 43.000 zł, zgodnie z prze-

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

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy Buczek na rok 2016 to 
23.547.900 zł.

Z czego kwota 10.708.550 zł, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), 
natomiast kwotę 12.839.350 zł, stanowią wydatki bieżące. 

Wydatki majątkowe to 45,48 % wydatków ogółem, natomiast wy-
datki bieżące 54,52 % wydatków ogółem. Przeznaczanie takich kwot na 
inwestycje oznacza, że gromadzone dochody nie są „przejadane” lecz 
przeznaczane na poprawę infrastruktury, budowę obiektów użyteczno-
ści publicznej, drogi. Wpływa to na poprawę warunków życia naszym 
mieszkańców. Chciałbym podkreślić, że średni poziom wskaźnika inwe-
stycyjnego w kraju dla gmin to 10% , w  gminie  Buczek rok 2016 będzie 
rekordowy, bo osiągnie poziom ponad 45%.

2016 r. to kolejny rok działania gminy jako podmiotu organizują-
cego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie gmi-
ny po stronie dochodów przyjęto kwotę 250.000zł zgodnie z deklara-

cjami złożonymi przez mieszkańców. Opłaty obecnie wynoszą 5 zł/mc 
od 1 mieszkańca, a w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów 
10 zł/mc. Po stronie wydatków kwoty dotyczące realizacji tego zada-
nia ujęte zostały w następujących wysokościach: rozdział 90002 kwota 
422.000 zł, rozdział 75023 kwota 60.000 zł (wynagrodzenie osób zajmu-
jących się administracją dotyczącą systemu gospodarowania odpadami). 
Razem koszty w wysokości 482.000 zł nie są równoważone dochodami. 
Gmina Buczek dokłada 232.000 zł rocznie po to, aby nie nękać miesz-
kańców wysokimi opłatami. 

Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 
2016 są:

- Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków byto-
wych gm. Buczek -  3.874.000 zł, (powstanie praktycznie nowa oczysz-
czalnia w Buczku na 240 m3)

- Przebudowa drogi gminnej nr 103119E Buczek - Wola Buczkow-
ska - 1.606.550 zł, (na przebudowę tej drogi otrzymaliśmy jako jedy-
ni w powiecie łaskim dofinansowanie w wysokości 50% z Narodowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych) 

- Budowa hali sportowej o wym. 52 x 30 m - z zapleczem - 3.500.000 zł
- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Buczku – 830.250 zł. (przetarg 

na to zadanie został już rozstrzygnięty, inwestor rozpocznie rozbudowę 
Ośrodka Zdrowia o dodatkowe prawie 300 m 2, w kształcie litery L).

- Rozbudowa urzędu gminy 1.4000.000 zł. W roku 2016 pozostało 
400.000 zł

W układzie działów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu gminy 
na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpo-
wiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2016 planuję się budżet 
deficytowy. 

Dochody budżetu                               17.021.882,00 zł.
Wydatki budżetu                                23.547.900,00 zł.
………………………..……………..…………………………….
Deficyt                                            -    6.526.018,00 zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie wolnymi środkami z rozliczenia 
budżetu z roku 2014, nadwyżką z roku 2015, środkami planowanymi do 
pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programów współfinasowanych 
ze środków  Unii Europejskiej. Spadną również częściowo koszty pla-
nowanych inwestycji o około 30%, co również przyczyni się do zmniej-
szenia deficytu. Spowoduje to, że na koniec roku 2016 będziemy dalej 
bez kredytów.

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski

 

Dział Treść Wartość 

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000 900,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 391 140,00 

600 Transport i łączność 2 407 490,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 237 000,00 

710 Działalność usługowa 114 500,00 

750 Administracja publiczna 2 868 627,00 

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92 100,00 

757 Obsługa długu publicznego 20 000,00 

758 Różne rozliczenia 200 000,00 

801 Oświata i wychowanie 4 981 702,00 

851 Ochrona zdrowia 53 500,00 

852 Pomoc społeczna 2 114 770,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 939,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 688 200,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000,00 

926 Kultura fizyczna 3 758 000,00 

Razem: 23 547 900,00 
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W październiku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. 
Najmłodsi uczniowie z naszej gminy mają już za sobą to ważne wy-
darzenie. W Szkole Podstawowej w Buczku do ślubowania przystąpiło 
47 dzieci z klasy Ia i Ib, natomiast ze Szkoły Filialnej w Czestkowie - 
17  dzieci. Podczas uroczystości zgromadzili się również rodzice, dziad-
kowie oraz rodzeństwo pierwszoklasistów, którzy obserwowali jak ma-
luchy stają się uczniami.

GB

Gmina Buczek posiada do sprzedaży w drodze przetargu nastę-
pujące działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową położone  w miejscowości Buczek. Działki są 
w pełni zurbanizowane, posiadają sieć wodociągową i kanaliza-
cyjną oraz wyznaczone drogi
 Oznaczenie        Powierzchnia              Cena wywoławcza            
               NIERUCHOMOŚCI          NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                    
 - Nr 542/7 0,1200 ha    40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/8 0,1219 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/9 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/10 0,1219 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/13 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/14 0,1219 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/15 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT
- Nr 542/16 0,1220 ha 40.900 zł + 23 % VAT                          
- Nr 542/19 0,1575 ha 42.690 zł + 23 % VAT             
- Nr 542/20 0,1230 ha 41.460 zł + 23 % VAT          
- Nr 542/21 0,1316 ha 35.670 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/22 0,1067 ha  33.190 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/23 0,1346 ha 36.480 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/24 0,1180 ha 36.700 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/25 0,1563 ha 42.360 zł + 23 % VAT                      
- Nr 542/27 0,1083 ha 36.500 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/28 0,1131 ha 38.120 zł + 23 % VAT   
- Nr 542/29 0,1540 ha  45.800 zł + 23 % VAT
- Nr 542/30 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/31 0,1240 ha 40.200 zł + 23 % VAT     
- Nr 542/32 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT          
- Nr 542/33 0,1240 ha 40.200 zł + 23 % VAT  
- Nr 542/34 0,1240 ha  40.200 zł + 23 % VAT 
- Nr 542/35 0,1549 ha 46.100 zł + 23 % VAT
- Nr 542/36 0,1502 ha 44.700 zł + 23 % VAT
- Nr 542/37 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/38 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/39 0,1239 ha  40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/40 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/41 0,1239 ha 40.200 zł + 23 % VAT
- Nr 542/42 0,1627 ha 48.400 zł + 23 % VAT
- Nr 542/45 0,1115 ha 37.580 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/46 0,1202 ha  40.510 zł + 23 % VAT           
- Nr 542/47 0,1289 ha 43.440 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/48 0,1377 ha 37.320 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/49 0,1464 ha 39.680 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/50 0,1252 ha 42.200 zł + 23 % VAT            
- Nr 542/51 0,1250 ha 42.130 zł + 23 % VAT            

DZIAŁKI  DO 
SPRZEDAŻY

ŚLUBOWANIE 
PIERWSZAKÓW

Ogłoszenia o terminach  przetargów publikowane są 
na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43/677-44-94

W Atlas Arenie w Łodzi odbyły się już po raz piąty Mistrzostwa 
Świata oraz Puchar Europy Super Enduro. Na tym niesamowitym 
wydarzeniu, które określano mianem starcia tytanów, nie mogło 
zabraknąć małych fascynatów sportów motorowych z gminy 
Buczek.

PIERWSZOKLASIŚCI 
W „ATLAS ARENIE”

 Na zaproszenie Marka Brygider, prezesa Łódzkiego Związku Moto-
rowego, chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Buczku brali udział w wyści-
gu na rowerkach biegowych na torze zbudowanym z ziemi, ogromnych 
opon, drzew oraz gałęzi. Czworo pierwszoklasistów: Filip Sokołowski, 
Fabian Walczak, Filip Tosik oraz Szymon Boroń jak przystało na praw-
dziwych zawodników mieli również  swoją rozgrzewkę. Podczas głów-
nego wyścigu przed ponad 5 tysięczną publicznością nie miał sobie rów-
nych Szymon Boroń, który zwyciężył w wyścigu. Dla dzieci jak również 
ich rodziców, którzy na trybunach dopingowali swoich maluchów był to 
dzień pełen wrażeń i emocji. 

Chłopcy ich rodzice oraz zaproszeni goście mogli spróbować słod-
kości promujących gminę (krówki oraz pralinki truskawkowe).
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Do organizacji tego miejsca wykorzysta-
no głównie gatunki drzew i krzewów miej-
scowego pochodzenia, przez to park nie stał 
się tworem wyszukanym, lecz czymś swoj-
skim nawiązującym do sąsiednich zbiorowisk 
leśnych, zarostowych oraz łąkowych. Duże 
zmiany w funkcjonowaniu kompleksu zosta-
ły dokonane w latach 50.  XX wieku, kiedy to 
zmieniono koryto rzeki Grabi oraz obudowano 
ją wałem przeciwpowodziowym. Działania te 
przyczyniły się do przekształcenia i częściowe-
go zniszczenia dawnego układu wodnego par-
ku. Kolejne znaczące zmiany przyszły w roku 
2011. Gmina Łask zrealizowała wtedy dwueta-
powy projekt pn. „Miasto przyjazne środowi-

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU 

 Edukacja globalna jest doskonałą szan-
są na przygotowanie młodych ludzi do życia 
w zglobalizowanym świecie. Brakuje nam 
wiedzy o tym, jak wiele czerpiemy z innych 
krajów, jak mocno jesteśmy związani z inny-
mi zakątkami Ziemi. Nie jesteśmy świadomi, 
że nasze działania niszczą przyrodę w glo-
balnej skali. Nauczyciele z „Piątki”  włączają 
do programu nauczania i wychowania treści 
umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy 
o rozwoju, zjawiskach, przyczynach i skutkach 
zjawisk globalnych. 

Głównym celem tegorocznego projektu 
było:

- kształtowanie postawy odpowiedzialności 
za obecny i przyszły stan środowiska leśnego                                                                  

- wyrobienie gotowości do działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

WSZYSCY RATUJEMY PRZYRODĘ
„Drzewa dla ludzi – ludzie dla drzew” to projekt realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku (16-22 listopada) 
w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Koordynowały go nauczycielki Joanna Szymczak i Anna Głuszak.

- zwiększenie świadomości ekologicznej 
uczniów na temat stanów lasów na świecie.

Realizację projektu zaczęliśmy od prezen-
tacji materiałów filmowych oraz scenki przy-
gotowanej przez uczniów klasy III a – „Ra-
tujmy lasy Amazonii”. To właśnie w tym re-
jonie świata występuje największa produkcja 
tlenu, a zarazem pochłaniane jest najwięcej 
dwutlenku węgla na świecie. Młodzi aktorzy 
z III a w scence przygotowanej przez Jolantę 
Kuliberdę  opowiedzieli swoim rówieśnikom 
o niszczeniu przez człowieka „zielonych płuc”.

Uczniowie klas 0-III gromadzili i selekcjo-
nowali materiały edukacyjne, które posłużyły 
im do wykonania gazetek informacyjnych oraz 
zorganizowania wystawki. Ponieważ las był 
głównym bohaterem wszystkich działań, toteż 

nie mogło zabraknąć wycieczek, podczas któ-
rych dzieci obserwowały leśną otulinę szkoły 
i uczyły się w praktyce, jak zadbać o przyrodę.

Klasy integracyjne II a i III a gościły Sła-
womira Walczaka – nadleśniczego, który 
szczegółowo omówił zasady bezpiecznego ko-
rzystania i zachowania się w lesie. Nasz gość  
wyjaśnił również  w jaki sposób określa się 
wiek drzewa. 

Problemy bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego omówili zaproszeni strażacy – panowie 
Krzysztof Karolczak i Przemysław Saładaj. 

Kolejnym założeniem projektu było za-
chęcenie dzieci do zbiórki makulatury, któ-
ra to akcja trwa w naszej szkole od początku 
roku. Praktycznemu wykorzystaniu makulatu-
ry miały służyć warsztaty papieru czerpanego. 
Powstał on w ramach recyklingu – ze ścinków 
brystolu lub starych gazet. Uczniowie klasy 
III a wykorzystają go do ozdobienia kart świą-
tecznych.

W ciągu Tygodnia Edukacji Globalnej 
zorganizowano także akcję „Podaruj książce 
drugie życie”. W realizację tej części projek-
tu szczególnie zaangażowała się pani Jolan-
ta Harciarek pracująca w szkolnej bibliotece. 
Z kolei uczniowie klasy II a przygotowali cie-
kawą wystawę przedmiotów użytkowych wy-
konanych z drewna Opiekunami tej części pro-
jektu były panie – Urszula Przybylska i Agata 
Pierzchalska.

Projekt spotkał się z zainteresowaniem 
wszystkich nauczycieli i uczniów klas młod-
szych.

Joanna Szymczak
Anna Głuszak

Historia powstania Parku Miejskiego im. Rodu Łaskich sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Ówcześni właściciele tego terenu chcąc 
dodać dostojeństwa swojej rezydencji stworzyli park w stylu angielskim, o charakterze krajobrazowym. W tym celu okalający tę 
siedzibę las liściasty dostosowano do nowych potrzeb, zmieniając go w park.

sku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku 
w celu ochrony przyrody i kształtowania po-
staw ekologicznych”. W ramach projektu od-
nowiono drzewostan oraz przebudowano alejki 
parkowe. Wytyczono także nową ścieżkę dy-
daktyczną w systemie grobli, a na podmokłych 
fragmentach wykonano nawierzchnię w formie 
drewnianych pomostów. 

W najbliższym czasie park czekają kolejne 
zmiany. W dniu 2 grudnia br. gmina Łask pod-
pisała umowę z firmą DREWZEL na realiza-
cję zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego 
Parku Miejskiego w Łasku”. Termin realizacji 
zadania obejmuje lata 2015-2017. Na bieżący 

rok zaplanowano cięcia pielęgnacyjne, montaż 
wzmocnień mechanicznych na drzewach, wy-
cinkę drzew, a także zabiegi pielęgnacyjne na 
pomnikach przyrody. Przyszły rok przyniesie 
odbudowę i odnowę urządzeń wodnych, robo-
ty porządkowe, remont i budowę alejek, budo-
wę pomostu drewnianego i schodów na skarpie 
oraz urządzenie zieleni. W 2017 roku zakłada 
się kontynuację remontu istniejących alejek, 
montaż ławek i koszy na śmieci. Realizację za-
dania zakończą roboty porządkowe i przygoto-
wawcze związane z roślinnością parku. Koszt 
inwestycji to 569 553,11 zł. 

Michał Janiszewski
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Znanych jest jego pięciu synów: Dobiesław z Błogiego, Mikołaj 
z  Puczniewa, Piotr z Widawy, Michał i Jakub z Rogóźna. Najstar-
szy Dobiesław osiadł na ojcowiźnie w  Sandomierskiem (wieś Błogie 
i inne), a jego młodsi bracia zajęli Widawę. W nieznanym czasie bracia 
dokonali działu majątku.

Dnia 24 II 1388 r. w Piotrkowie bracia widawscy  herbu Awdaniec: 
Mikołaj, Piotr, Michał i Jakub uzyskali od króla Władysława Jagieł-
ły przywilej na lokację miasta Widawy. Bracia widawscy, jak wynika 
z ich życiorysów trzymali się razem, dobrze znali króla i często przeby-
wali w jego najbliższym otoczeniu. Pełniąc swoje urzędy wiele podró-
żowali, a Piotr także za granicę, załatwiając sprawy rangi państwowej.

W 1417 r. arcybiskup gnieźnieński Mikołaj herbu Trąba erygował 
w Widawie parafię przy nieistniejącym już kościele pod wezwaniem 
św. Marcina i św. Małgorzaty.

W połowie XV w. przy kościele pod wezwaniem św. Marcina i św. 
Małgorzaty (obecnie  św. Marcina), wzniesionego z fundacji  Habdan-
ków Widawskich, powstała szkoła parafialna, która przez Akademię 
Krakowską w 1545 r. została podniesiona do stopnia kolonii akade-
mickiej, zwanej Akademią Widawską. Uznana została przez szlachtę 
za najzacniejszą szkołę woj. sieradzkiego. Kolonia akademicka w Wi-
dawie powstała jako ósma z kolei. Pozostałe 30 kolonii Akademii Kra-
kowskiej znajdowało się w takich miastach jak: Lwów, Poznań, Gnie-
zno, Bochnia, Nowy Sącz itd. Zabezpieczenie Akademii Widawskiej 
w sferze finansowej zapewnił w 1635 r. Maciej Wężyk Widawski, ofia-
rowując na jej rzecz 7000 złp ulokowanych (na 8 % rocznie) w dobrach 
ziemskich. Wdzięczni słuchacze dla uczczenia fundatora, chwaląc jego 
zalety, wydali w  tym samym roku w Krakowie okolicznościowy druk 
pt. D.O.M. Academia Widawska Jego Mosci P. Macieia Węzyka Wi-
dawskiego, Ná  Widáwie, Przeczniách,& c. Dziedzica, Pátroná twego 
wielce Mćiwego S.P.D. CRAC: Typis Matthiae Andreouieii. Anno Do-
mini 1635. W 1802 roku groźny pożar zniszczył świątynię, plebanię  
oraz budynek szkoły z  cennym księgozbiorem, który usytuowany był 
obok wspomnianego kościoła. 

Pierwsi bernardyni do Piotrkowa, na wyniosłe pustkowie, zwane 
Łysą Górą, przybyli z Widawy i zostali wprowadzeni do drewnianego 
kościółka dnia 1 czerwca 1625 roku. Kamień węgielny pod budowę 
murowanej świątyni położony został w roku 1632. W 1640 budowę 
zakończono, zaś w 1642 biskup Jan Bajkowski dokonał konsekracji.

W 1656 r. w pobliżu Widawy odbyła się bitwa ze Szwedami, w któ-
rej po stronie polskiej dowodził król Jan Kazimierz. Podczas jej trwania 
miasto doszczętnie spłonęło. W 1713 r. miał miejsce ponowny najazd 
Szwedów.

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krako-
wie, nazywany potocznie Skałką lub na Skałce, w 1762 roku  otrzymał 
malownicze hełmy wieżowe, tym samym budowa definitywnie się za-
kończyła. Roboty przy więźbie dokonał cieśla Jakub Hertel, natomiast 
pobicie blachą zlecono mistrzowi Idziemu Guzikiewiczowi, sprowa-
dzonemu w tym celu aż z dalekiej ... Widawy.

Podczas trwania konfederacji barskiej doszło w czerwcu 1771 r. do 
bitwy pod Widawą pomiędzy wojskami królewskimi a konfederatami. 
Oddziałami konfederatów dowodził regimentarz wielkopolski  Józef 
Zaremba, a wojskami królewskimi Franciszek Ksawery Branicki. Za-

kończyła się ona klęską i rozbiciem wojsk królewskich (23 czerwca 
1771 r.). Śmierć na polu chwały poniósł Jan z Kotulina Grodzicki, to-
warzysz pancernej chorągwi, rotmistrz konfederacyi, pochowany pod 
kościołem ojców Bernardynów w Złoczewie.

Kazimierz Pułaski, realizując polecenie „Generalności”, 19 sierp-
nia opuścił Częstochowę z całą kawalerią, oddziałami piechoty i ar-
matami, przeszedł Wisłę pod Bobrkiem i 25 sierpnia stanął w Tyńcu 
koło Krakowa. Dowiedział się tam, że pod Widawą ciężką klęskę zadał 
Branickiemu Zaremba.

W latach 1796-1806 wg numerycznej klasyfikacji kursów poczto-
wych pod numerem 53. był kurs z Wrocławia przez Kępno i Widawę do 
Warszawy poczty dowozowo-kołowej, a pod numerem 52. kurs poczty 
konnej na tej samej trasie.

W marcu 1809 r. w Łodzi mieszkały 24 rodziny żydowskie (ogó-
łem 98 osób). Pierwszym rabinem w tym mieście był Lewek Salomo-
nowicz, czyli Jehuda Arie, syn Gaona z Widawy. Łódzka społeczność 
żydowska nie posiadała jeszcze wtedy ani własnej synagogi, ani cmen-
tarza.                    

W 1825 r., w dekanacie szadkowskim, ks. Jan Gawelczyk, pro-
boszcz parafii Widawa miał księgozbiór ponad 100 książek.

Naczelnik urzędu pocztowego w Widawie Dominik Pieniążek 
przeniósł Urząd Pocztowy z Widawy do Sieradza w grudniu 1834 roku. 

 
Józef Dowbór-Muśnicki (1867-1937) urodził się w Garbowie (ów-

czesny powiat sandomierski). Wstąpił do Korpusu Kadetów im. Miko-
łaja I w Petersburgu, kontynuował w Konstantynowskiej Szkole Woj-
skowej, również w Petersburgu, którą ukończył – otrzymując stopień 
podporucznika.

Podczas I wojny światowej walczył po stronie rosyjskiej pod Li-
skami, Tomaszowem Lubelskim, w okolicach Białobrzegów nad Pilicą, 
Piotrkowa Tryb., Bełchatowa, Łasku i Widawy. Przy drodze z Wida-
wy do Łasku, blisko wsi Zamość, jesienią 1914 r. rozegrała się bi-
twa, w której bój stoczyły 10., 104., 156. i 211. Pułki Piechoty armii 
niemieckiej z 7. rosyjską Dywizją Piechoty. Tutaj pułkownik Józef 
Dowbór-Muśnicki przyczynił się do rozbicia brygady piechoty gen. 
Paczeńskiego. Na miejscowym cmentarzu wojennym spoczywa kilku-
dziesięciu poległych żołnierzy, walczących w armii niemieckiej oraz 
rosyjskiej.

Później wsławił się jako głównodowodzący w czasie Powstania 
Wielkopolskiego (1918 – 1919). Gen. broni Józef Dowbór-Muśnicki 
po długiej chorobie zmarł w swoim majątku w Batorowie, a pochowa-
ny został na cmentarzu parafialnym w Lusowie (Wielkopolska).

W latach 1932-1937 trwała budowa Szkoły Powszechnej w Wida-
wie finansowana z funduszów Towarzystwa Budowy Szkół Podstawo-
wych. Budynek podczas II wojny światowej został uszkodzony przez 
pocisk altyleryjski (ostatnia kondygnacja), od strony wschodniej. Na-
prawy dokonano szybko i rok szkolny zaczął się terminowo, tj. 1 wrze-
śnia 1945 roku.

Jan Teofil Siciński

 

Widawiana
Pierwsza wzmianka o Widawie pochodzi z roku 1370 i dotyczy 
podkomorzego sieradzkiego Jakuba z Widawy. Ów dziedzic 
wsi Błogie nad Pilicą  w latach 1370-1374 piastował urząd 
podkomorzego, a następnie od 1381 r. kasztelana sieradzkiego. 
Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 2 III 1384 r., kiedy to zjazd 
w Radomsku wyznaczył go do obrony zamku krakowskiego. 
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Amatorski ruch artystyczny seniorów kwit-
nie  w ostatnim czasie także w naszym mieście. 
Obok działającego prężnie od lat Kabaretu Se-
niora „Rydz” i niemniej  pracowitego Chóru 
„Echo Leśne”, powstał  niedawno zespół wo-
kalny Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Zespół debiutował całkiem udanie wła-
śnie na tegorocznej Biesiadzie. Kto wie, może  
w przyszłym roku  do grona reprezentantów 
naszego miasta dołączy także sekcja taneczna 
ŁUTW? 

Biesiada’ 2015 zakończyła się  dla naszych 
zespołów bardzo szczęśliwie. Jury postanowiło 
uhonorować Chór „Echo Leśne” z Filii ŁDK 
w Kolumnie drugą nagrodą w kategorii zespo-
łów wokalnych, a Kabaret „Rydz” otrzymał 
pierwszą nagrodę w kategorii  zespołów te-
atralnych i kabaretowych. Nasi seniorzy, któ-
rzy są nagradzani na wielu przeglądach w ca-
łej Polsce, byli bardzo usatysfakcjonowani, że 
wreszcie udało im się zdobyć laury na konkur-
sie w rodzinnym mieście.

Warto wspomnieć, że nowy program, przy-
gotowany na ten sezon przez „Rydza” to ab-
solutne zaskoczenie – począwszy od strojów 
(dresy, bluzy z kapturem, czapki z daszkiem 
itp.) przez scenografię z motywami  graffiti,  
repertuar w rytmie rap i hip-hop, po tak wy-
szukane detale jak tatuaże i biżuterię w sty-
lu ulicznym. Wszystkim, którzy nie widzieli 
w ostatnim czasie naszego Kabaretu na scenie 
– serdecznie polecamy – program nosi tytuł 
„Niestałe uczucie”.

Osiemnaście lat temu przeprowadzałam 
wśród członków Kabaretu „Rydz” badania do 
mojej pracy dyplomowej. Sądzę, że dziś odpo-

E ME R YCI WCIĄ Ż Z ASK AKUJĄ!

wiedzi na wiele moich pytań byłyby zapewne 
inne, a  energia, motywacja do pracy w zespole 
i radość, którą artyści-amatorzy z niej czerpią 
z pewnością przekroczyły górną granicę nor-

Zespół Wokalny Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

O łaskiej firmie „InstalPlast” nie ukazują 
się w prasie sążniste artykuły, choć jest ona jed-
nym z najbardziej liczących się w kraju produ-
centów systemów rurowych, a ponadto działa 
w oparciu  jedynie o rodzimy kapitał. „Instal-
Plast” jest znakomitym ambasadorem grodu 

R U RY  Z  „ I N S TA L P L A S T U ”
nad Grabią, bowiem jego wyroby od 1991 r. 
trafiają do tysięcy odbiorców w Polsce i znane 
są ze znakomitej jakości.

Nowoczesny zakład zlokalizowany przy 
trasie Łódź – Sieradz opuszczają co roku ty-
siące kilometrów rur niezbędnych do budo-

wy systemów ciśnieniowych, kanalizacyjnych 
i osłonowych. Teraz zakład wytwarza rury 
o podwyższonej sztywności. Wyroby „Instal-
Plastu” najlepiej oglądać na potężnym przyza-
kładowym placu, bo potem na ogół trafiają do 
ziemi na dziesiątki lat…                              (Po)

Kolejna, dwudziesta pierwsza już Biesiada pod Złotym Liściem za nami. Jak co roku ŁDK przeżył prawdziwe oblężenie, bo jak co 
roku zgłosiło się do konkursu mnóstwo zespołów z całego województwa.  Jak mówią seniorzy – uczestnicy  przeglądu, przyciąga ich 
do Łasku wyjątkowo sympatyczna atmosfera i świetna organizacja.  Jest to dla nich okazja do konfrontacji dokonań artystycznych, 
ale i  szansa spotkania  sympatycznych znajomych z konkursów senioralnych w całej Polsce.  

my. Oby tak dalej! Życzymy Wam, kochani se-
niorzy, wielu sukcesów na scenie. Wciąż nas 
zaskakujcie!

Magdalena Kelnerowska

Chór „Echo Leśne” z Filii ŁDK w Kolumnie
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Minął rok od momentu utworzenia Stowarzyszenia „Szuflandia”. 
Podsumowanie całego roku pracy i promowania miasta oraz gminy 
Łask stanowi otwarta 3 grudnia br. wystawa pt. „Artystyczne wariacje 
z szuflady”. Na wystawie można podziwiać różnorodność wykonanych 
ręcznie prac, w które każda z pań włożyła mnóstwo pracy i serca. Dzię-
ki Nadleśnictwu Kolumna, które podarowało paniom choinki, można 
było jeszcze piękniej zaprezentować różnorodne ozdoby świąteczne. Na 
otwarcie wystawy przybyło mnóstwo gości, którzy oprócz podziwiania 
prac przy unoszącym się zapachu pierników mogli poczuć już atmosferę 
zbliżających się świąt. Wystawę można oglądać cały grudzień w Łaskim 
Domu Kultury w Galerii z Fortepianem. 

Na ostatnim spotkaniu w tym roku, panie ze stowarzyszenia pod 

ŚWIĄTECZNA „SZUFLANDIA”

Tereny wokół rzeki Grabi są objęte trzema formami ochrony przyro-
dy: jako obszar „Natura 2000”, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Doli-
na Grabi i użytek ekologiczny Rzeka Grabia. Planowanie zbiornika wod-
nego z taką lokalizacją musi obejmować analizę oddziaływania inwesty-
cji na środowisko. Jako pierwszy dokument powstała diagnoza stanu ist-
niejącego procesów ekologicznych i warunków hydrologicznych obszaru 
zlewni bezpośredniej planowanego zbiornika „Zajączek”. Opracowanie 
zostało wykonane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 
Polskiej Akademii Nauk (pod auspicjami UNESCO) pod nadzorem prof. 
dr hab. Macieja Zalewskiego, naukowca światowej sławy w dziedzinie 
hydrologii. Celem opracowania była analiza terenu pod kątem źródeł za-
nieczyszczeń, także punktowych, warunków hydrologicznych i czasowej 
zmiany zwierciadła wody. Do analizy jakości wód powierzchniowych 
wyznaczono 10 stanowisk monitorowanych, w których z częstotliwością 
co 7-10 dni pobierano próby do analizy parametrów fizycznych (mię-
dzy innymi stężenie zawiesiny) i chemicznych (między innymi azotyny, 
azotany, fosforany). Wyniki badań zostały omówione przez prof. M. Za-
lewskiego na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w dniu 8 grudnia 2015 r. 
Na zaproszenie burmistrza Łasku przybył wojewódzki inspektor ochro-
ny środowiska  Piotr Maks, wiceprezes WFOŚiGW Zbigniew Stasiak, 
wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak oraz przedstawiciel Uniwersytetu 
Łódzkiego dr Krzysztof Prawicki. Przedmiotem dyskusji była niezbędna 
waloryzacja przyrodnicza (budowa spowoduje zniszczenie kilku chro-
nionych siedlisk przyrodniczych), przepływ wód w rzece Grabi i wiel-
kość ładunku zanieczyszczeń (wraz ze składem chemicznym), jaki niesie 
rzeka w różnych okresach roku oraz źródła zanieczyszczeń. 

Zdaniem prof. M. Zalewskiego: „planowana inwestycja niewątpli-

ZBIORNIK WODNY „ZAJĄCZEK”
Wielokrotnie na łamach „Panoramy Łaskiej” poruszaliśmy temat budowy zbiornika wodnego „Zajączek” w Łasku. 
Informowaliśmy Państwa o wykonanej koncepcji projektowej, o uchwaleniu miejscowego planu przestrzennego 
zagospodarowania ustalającego lokalizację zbiornika i o wykupie terenu przeznaczonego na jego budowę. Rozmawiamy o tym 
ważnym przedsięwzięciu  przygotowując się do inwestycji. 

czujnym okiem Jolanty Nykiel z kwiaciarni „DINA” uczyły się układa-
nia stroików świątecznych, które przygotowały na kiermasz świąteczny 
odbywający się co roku na łaskim rynku. Pieniądze ze sprzedaży stro-
ików przeznaczone są na dalszy nasz rozwój. Stowarzyszenie Ręko-
dzieła Łaskiego „Szuflandia” życzy wszystkim łaskowianom zdrowych 
i pogodnych Świąt Bożego narodzenia.  Życzymy również każdemu, by 
dostał pod choinkę skarpety wykonane przez babcię, pięknie ozdobio-
ną bombkę wykonaną przez dziecko, sweter wydziergany przez mamę, 
model samolotu sklejony przez syna. Pamiętajmy, że ktoś kto tworzył 
ten prezent dla nas, włożył w tworzenie dużo serca i myślał wtedy tylko 
o nas. 

Marzanna Grałka

wie doprowadzi do przekształcenia istniejących procesów przyrodni-
czych oraz może mieć wpływ na cenne siedliska i gatunki zamieszkują-
ce ten obszar, jednak kierunek i zakres tych przekształceń oraz wymiar 
oddziaływania jest w istotny sposób związany ze sposobem konstrukcji 
zbiornika, usytuowania elementów jego infrastruktury oraz zastosowania 
synergicznych rozwiązań zwiększający potencjał ekologiczny tworzone-
go zbiornika i redukujący zagrożenia związane z dopływem zanieczysz-
czeń, szczególnie związków biogennych”.

W podsumowaniu stwierdzono, że:
- dorzecze Grabi w obszarze sąsiadującym z planowanym zbiorni-

kiem charakteryzuje się ogromną i unikalną wartością przyrodniczą
- planowany zbiornik powinien stanowić element wielofunkcyjnego 

systemu przyrodniczo-edukacyjno-rekreacyjnego
- budowa zbiornika powinna być tak prowadzona, aby realizacja 

funkcji przeciwpowodziowej, wędkarsko-rekreacyjnej i retencyjnej 
umożliwiła zachowanie bioróżnorodności doliny rzecznej i utrzymania 
potencjału dobrego stanu ekologicznego zasobów wodnych.  

Kolejnym etapem prowadzącym do realizacji zbiornika będzie przy-
gotowanie raportu oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie pozy-
skanie tzw. decyzji środowiskowej. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale 
istotne jest to, że tę żmudną drogę krok po kroku pokonujemy.

Janina Kosman
zastępca burmistrza Łasku
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 Jest to pierwsza indywidualna wystawa prac pani Krystyny, na któ-
rej zaprezentowała swoje obrazy, różne przedmioty ozdobione techniką 
decoupage, kartki robione metodą scrapbookingu, szyte poduszki, szy-
dełkowe serwetki, świąteczne ozdoby itp. 

 Malarstwo to jedna z pasji pani Krysi zrodzona z marzeń, które 
tkwiły w niej od zawsze, ale urealniły się dopiero w 2012 roku po przej-
ściu na emeryturę. Wówczas zapisała się do sekcji plastycznej Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku działającego przy Łaskim Domu Kultury. Tutaj 
pod kierunkiem  Donaty Lesińskiej przenosi na płótno i papier to co ją 
interesuje i urzeka.

OGRÓD  W BIBLIOTECE 
PEDAGOGICZNEJ W ŁASKU

Autorkę obrazów cechuje wyjątkowa wrażliwość i zmysł obserwacji 
na otaczający ją świat. Maluje kwiaty, pejzaże, martwą naturę i abstrak-
cje zarówno olejem, akrylem, jak i subtelną akwarelą. I to właśnie jej 
akwarelowe róże zdobyły I nagrodę w konkursie plastycznym „Imiona 
Róży” na Pierwszym Festiwalu Róż w Łasku w 2013 r.

Jej obrazy można było również oglądać na wystawach zbiorowych 
grupy malarskiej Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w domach 
kultury: w Łasku, Zduńskiej Woli i w Biurze Wystaw Artystycznych 
w Sieradzu.

Na łamach ostatniego numeru „Panoramy Łaskiej” pisaliśmy o wy-
borach do Rady Dzielnicy Kolumna. W składzie jednostki pomocniczej 
gminy Łask znalazło się wiele nowych twarzy, dlatego jej członkowie 
wyszli z inicjatywą zorganizowania integracyjnego spaceru dla miesz-
kańców Kolumny. Rodziny z dziećmi oraz entuzjaści nordic walkingu 
wyruszyli spod stacji PKP na 5-kilometrową wycieczkę ulicami malow-
niczej dzielnicy. Gościem honorowym akcji był wicestarosta łaski Ma-
rek Krawczyk. 

Podczas spaceru radni opowiadali o charakterze swojej pracy oraz 
o planach mających na celu rewitalizację Kolumny. Na mecie czekał na 
wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

MJ

Z KIJKAMI 
PO KOLUMNIE

„Ogród rozmaitości” to tytuł wystawy prac Krystyny Fleming otwartej w połowie października w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku. 
Licznie zgromadzeni goście byli pełni podziwu i zachwytu dla szerokiej gamy wytworów rąk artystki oraz estetyki ich wykonania.

Krystyna Fleming jest osobą otwartą, chętnie poznaje nowe techniki 
rękodzieła. Jest członkinią Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego „Szu-
flandia”.

Lubi przerabiać stare przedmioty i nadając im nową „szatę” tworzy 
niepowtarzalną rzecz, jak np. pięknie zdobione stare czajniki czy żelaz-
ka służące jako dekoracja. Tak powstał również zadziwiający biały ob-
raz z recyklingu. Przy jego tworzeniu autorka wykorzystała  szydełkowe 
serwetki oraz wiele historycznych już przedmiotów, które dni świetności 
mają  za sobą,  jak np. stare sztućce, stalówki, wieczne pióro, starą bi-
żuterię, łańcuszki, śrubki, zegarki i ich części, a nawet zaparzaczkę do 
herbaty i wiele innych drobiazgów.

Miłym dowodem uznania są wpisy osób oglądających: „Jestem pod 
niesamowitym wrażeniem Pani artystycznego kunsztu... jest Pani dla 
mnie ogromnym autorytetem i inspiracją”  M. Prokop. „Talentu i pięk-
na nie można kupić. To trzeba mieć w sobie, a Pani, Pani Krysiu ma! 
Gratuluję! K. Binienda, „Tysiąc wspaniałych pomysłów, a jeszcze wię-
cej zdolności. Gratulujemy – zauroczone mieszkanki Konopnicy” Agata, 
Eleonora Grondowe.

               
Bogusława Osuch

     Biblioteka Pedagogiczna



W 1995 roku z inicjatywy dyrektora 
GOK powstaje Zespół Śpiewaczy „Sę-
dziejowianki”. Początkowo na potrzebę  
pierwszych  dożynek gminnych organi-
zowanych w miejscowości Kamostek. 
Pierwszymi śpiewaczkami są: Edyta Czaj-
kowska, Maria Stępień, Karolina Mylkie 
i przewodnicząca KGW w Sędziejowicach 
Wanda Kruk.  

Zespół jednak nie zaprzestał  swojej dzia-
łalności, śpiewając i tworząc własne przy-
śpiewki aż po dzień dzisiejszy. 20 listopada br. 
Zespół  obchodził 20-lecie działalności. Obec-
nie to dziewięcioosobowa grupa śpiewaczek 
z instruktorem Sylwestrem Kijańskim. W re-
pertuarze posiadają głównie pieśni ludowe 
z regionu sieradzkiego, łowickiego, ale rów-
nież pieśni narodowe, kolędy i biesiady. 

Zespół  reprezentuje gminę na różnych im-
prezach gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich głównie o charakterze folklorystycznym. 
Śpiewał również na Ziemi Węgierskiej w za-
przyjaźnionych gminach  Szugy i Varsany. 

„SĘDZIEJOWIANKI” ŚPIEWAJĄ JUŻ 20 LAT

        Podczas uroczystości  jubileuszowej  Gmi-
nę Sędziejowice reprezentował zastępca wójta 
Mirosław Potasiak oraz przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Cieślak. Dużą radość jubila-
tom sprawiła obecność i wspólne koncertowa-
nie Zespołu „Bełchowskie Nutki” z Bełchowa 
w gminie Nieborów, jak również działający 
w placówce Klub Seniora, z którym „Sędzie-
jowianki” są szczególnie związane.

Po uroczystym koncercie, który zakończył 
się gromkimi brawami, wręczono listy gratula-
cyjne  oraz  złożono podziękowania i najlepsze 
życzenia.

GOK Sędziejowice

        Dariusz Cieślak                              Jerzy Kotarski
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice                Wójt Gminy Sędziejowice                                                                  

Otrzymana dzięki Stowarzyszeniu Dobro-
czynnemu „RAZEM” z Zelowa dotacja pozwo-
liła na zorganizowanie warsztatów dla młodzie-
ży, podczas których „Poszukiwacze” otrzymali 
różnorodne zadania. Pracowali w trzech gru-
pach: w Sędziejowicach, Pruszkowie i Marzeni-
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SĘDZIEJOWICKIE DZIEDZICTWO

4 grudnia br. Józef Fijałkowski z Prusz-
kowa obchodził 104 urodziny. Jest on naj-
starszym mieszkańcem gminy Sędziejowi-
ce i aktualnie jedyną osobą, która prze-
kroczyła magiczne 100 lat. 

O jubileuszu pana Józefa nie zapomniał 
wójt gminy Jerzy Kotarski, który odwiedził 
go w jego domu, złożył gratulacje i życzenia 
oraz przekazał upominek w postaci kolorowej 
pościeli i świątecznych dekoracji. W wizycie 
uczestniczyła również Elżbieta Kozieł, pra-
cownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sędziejowicach utrzymująca stały kon-
takt z rodziną Jubilata, odwiedzając go szcze-
gólnie  z okazji świąt, troszcząc się o jego zdro-
wie i samopoczucie. 

Pan Józef nadal jest sprawny i żywo interesuje 
się sprawami otoczenia, w szczególności gospo-
darstwem, którym się dawniej zajmował.  Często 
pyta swoją córkę Zofię Smorawską opiekującą się 
nim na co dzień, „czy obsiała ziemię i czy ładnie 
rośnie”. Jest stałym podopiecznym GOPS Sędzie-
jowice, a troskliwą opiekę medyczną sprawują le-
karze oraz pielęgniarki z ośrodka w Marzeninie. 
Duchowo wspiera go proboszcz parafii w Marze-
ninie wraz z wikarym i miejscowym organistą. 
Pana Józefa odwiedzają też druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Życzymy przeżycia kolejnych wielu spokoj-
nych lat w zdrowiu.                        M. Potasiak

Ukończył 104 lata Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przy-
niesie Wszystkim spokój i radość. 

Niech każda chwila świąt żyje własnym 
pięknem, a kolejny rok obdaruje 

Nas nowymi wspaniałymi  doświadczeniami.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku  życzymy 
wszystkim Mieszkańcom i Gościom, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej 

  pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

Projekt „Sędziejowickie Dziedzictwo”, realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Sędziejowicach, w ramach 
Programu PAFW Działaj Lokalnie IX, dobiegł końca. Efektem finalnym są cztery nowe questy, prezentujące 
dziedzictwo historyczno-przyrodniczo-kulturowe gminy oraz nowa strona internetowa www.questingbiblioteka.
gminasedziejowice.eu, zawierająca wszystkie sędziejowickie questy, których łącznie jest już sześć. 

nie. Pod okiem koordynatora – Beaty Magdziak 
oraz instruktorek: Doroty Burzyńskiej i Kari-
ny Miśkiewicz wysłuchali ciekawych histo-
rii w swoich miejscach zamieszkania, wyzna-
czyli zakres materiału, które questy obejmują, 
opracowali wstępne wersje, sporządzili mapy. 
Podczas zajęć komputerowych uczyli się, jak 
graficznie je opracować, a także przedstawiali 
swoje propozycje układu i zawartości. Pomaga-
li także projektować stronę internetową. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam zebrać materiały, stano-
wiące kanwę questów. Byli to mieszkańcy Ma-
rzenina, Zamościa, Grabna, Sędziejowic, Emi-
lianowa i Pruszkowa. Dziękujemy również tym, 
którzy testowali z nami pierwotne wersje tras, 
młodzieży z projektu, która została już nagro-

dzona za zaangażowanie przez wójta i radę gmi-
ny wycieczką na Mazury, a także pani prezes 
LGD „Dolina rzeki Grabi” Annie Doliwie. 

Nowe questy prezentują lokalne dzieje, 
związane z Sędziejowicami, Pruszkowem oraz 
Marzeninem. Noszą następujące tytuły: „To, co 
oddalone pięknieje” - historia Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach, „Ojczyzna to 
ziemia i groby” – Marzenin, „O czym szumią 
sędziejowickie drzewa” oraz „Pruszkowskie 
dęby”. Pragniemy, aby jako część spuścizny  
przodków, zamieszkałych w przeszłości na 
Ziemi Sędziejowickiej, stanowiły swoisty hołd 
dla naszej Ojczyzny, oddany przez bibliotekę, 
Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” oraz 
młodzież biorącą udział w projekcie.

                               Beata Magdziak



DZIAŁALNOŚĆ GOZ
W SĘDZIEJOWICACH
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Strukturę organizacyjną tworzą ośrodki 
Zdrowia w Sędziejowicach i Marzeninie.  

Funkcję kierownika GOZ od 1 paździer-
nika 2011 r. pełni Marek Mroczek, zastępcy -  
 Przemysław Olejnik, głównej księgowej –  Jo-
lanta Pola.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowi-
cach czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-18.

Zarówno siedziba GOZ w Sędziejowicach 
jak i ośrodka w Marzeninie posiada bardzo 
dobre warunki lokalowe. Termomodernizację 
i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Sę-
dziejowicach wraz z zagospodarowaniem te-
renu wykonano w latach 2007-2013 za kwotę 
blisko 1.104 tys. zł, przy dofinansowaniu z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na kwotę ponad 201 tys. zł. Remont ośrodka 
w Marzeninie wykonano w 2008 r. z własnych 
środków za kwotę ok. 300 tys. zł.

Zakład działa na podstawie umowy  zawar-
tej z Narodowym Funduszem Zdrowia w ra-
mach powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego w zakresie podstawowej opieki zdrowot-
nej. Są to świadczenia lekarskie, pielęgniarskie 
i położnicze. W GOZ Sędziejowice usługi le-
karskie prowadzi lek. med. chorób wewnętrz-
nych, specjalista medycyny rodzinnej Marek 
Mroczek oraz lek. pediatra  Przemysław Olej-
nik. W ośrodku w Marzeninie usługi lekarskie 
świadczą: lek. med. Jadwiga Piątkowska - spe-
cjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaź-
nych, lek. med. Roman Rokicki oraz lek. med. 
Elżbieta Rzepkowska - pediatra.

Świadczenia pielęgniarskie (oprócz czyn-
ności zabiegowych w ośrodku) to również 
usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. 
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejo-
wicach zatrudniona jest również położna, pod 
opieką której znajdują się kobiety z problema-
mi ginekologicznymi, ciężarne, położnice i no-
worodki.

W zakresie usług podstawowej opieki zdro-
wotnej wykonywane są wszystkie podstawowe 
badania laboratoryjne, badania poziomu cukru 
bezpośrednio z palca glukometrem, badania 
EKG, a także USG (brzucha, tarczycy,  narządu 
rodnego i gruczołu krokowego). W przychodni 
świadczone są również usługi z zakresu gine-
kologii i rehabilitacji.

W poradni ginekologicznej przyjmuje 
dwóch lekarzy specjalistów - ginekolog-położ-
nik. Poradnia zapewnia możliwość wykonania 
wszystkich podstawowych badań diagnostycz-
nych ginekologicznych, cytologicznych, kolpo-
skopowych oraz badań ultrasonograficznych.  
Można również wykonać badanie cytologiczne 
w ramach programu Profilaktyka Raka Szyj-

ki Macicy refundowanego przez NFZ. Usługi 
w Poradni Ginekologicznej wykonywane są 
w oparciu o kontrakt z NFZ. Gabinet rehabili-
tacyjny z kolei oferuje rehabilitację pourazową 
i leczenie schorzeń narządu ruchu w zakresie 
rehabilitacji i fizykoterapii.

W ostatnich latach dla Gminnego Ośrodka 
Zdrowia  zakupiono następujący sprzęt: aparat 
USG z 2 głowicami, kardiotokograf (KTG), 
detektor tętna, rotor do gabinetu rehabilitacji, 
wózek inwalidzki, laptopy i drukarki, pole wy-
sokiej częstotliwości, wirówki (kończyny dol-
ne i górne), laser, sprzęt do masażu limfatycz-
nego.

 Przygotowując się do konkursu na usłu-
gi z zakresu ginekologii i położnictwa według 
zaleceń sanepidu zmodernizowano gabinet Po-
radni K - zakupiono szafkę z dwukomorowym 

zlewozmywakiem i umywalką, a także zamon-
towano drzwi przesuwne do pokoju przygo-
towawczego dla kobiet, fotel ginekologiczny 
i  elektrokoagulator.

Kierownictwo i pracownicy GOZ składają 
podziękowania władzom gminy za wsparcie 
podczas prac remontowych GOZ oraz szcze-
gólne podziękowania wójtowi Jerzemu Kotar-
skiemu za pomoc w kontraktowaniu usług z za-
kresu ginekologii, położnictwa i rehabilitacji, 
a także za owocna bieżącą współpracę.  

Dziękujemy także Radzie Społecznej 
Gminnego Ośrodka Zdrowia za wspieranie me-
rytoryczne i organizacyjne naszej działalności.

Oprac. GOZ Sędziejowice
Foto. M. Kidawski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej rozpoczął 
działalność od 1 stycznia 1999 r.  Organem założycielskim jest Rada Gminy Sędziejowice. Celem działania Ośrodka 
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 
ludności, promocja zdrowia oraz przestrzeganie praw pacjenta.  

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCOWEGO

Wójt gminy Sędziejowice informuje, że 16 listopada 2015 r. Rada 
Gminy Sędziejowice podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w miejscowościach Bilew, Marzenin i Pruszków. 
Zainteresowani mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Sędziejowice 

do dnia 16 stycznia 2016 roku. 

Informacja pod numerem tel. 43 677 16 93 w. 51.



Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, 
podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. 

To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. 
W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia były 

okresem pojednania i spokoju. Niech pod połyskującą światłem świąteczną 
choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. 

Nowy Rok 2016 niech przyniesie zdrowie, 
pomyślność i sukcesy, pogodę ducha 

i spełnienie wszystkich marzeń 
oraz realizację noworocznych 

postanowień.  

                                       Wójt Gminy Widawa         Przewodniczący Rady Gminy
                                              Michał Włodarczyk                     Ryszard Bruzda
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Głównym celem projektu jest zbudowanie 
strony internetowej gminy Widawa i wybranych 
jednostek organizacyjnych, przystosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przenie-
sienie danych z dotychczasowej witryny.

Szczegółowy zakres przedmiotowy projektu 
obejmuje: budowę serwisu internetowego speł-
niającego wymagania w zakresie Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla sys-
temów teleinformatycznych, zgodnie z wyma-
ganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, przeniesienie danych z ist-
niejącego serwisu, obsługę projektu, szkolenie 
personelu technicznego i zespołu redakcyjnego, 
promocję projektu oraz audyt dostępności stro-
ny internetowej.

Standard WCAG, uznany przez większość 

NOWY PORTAL  GMINY WIDAWA

Prezesem klubu jest Mateusz Michalski 
a wiceprezesem – Sebastian Sowała, który jed-
nocześnie jest atakującym drużyny. Zawodnicy 
drużyny to głównie miejscowi siatkarze, choć 
wsparcie stanowi kilku zawodników spoza gmi-
ny. Trenują pod wodzą  Aleksandra Kowalskie-
go.

Do chwili obecnej drużyna rozegrała 4 
mecze, w tym 3 wygrane. Jeden przegrany 
mecz rozegrano w Żychlinie z wynikiem 3:0. 
W pierwszym z nich zawodnicy pokonali dru-
żynę z Głowna wynikiem 3:2, w drugim Ka-
mieńsk, gdzie zwyciężyli wynikiem 3:1, trzeci 
mecz rozegrano z Rawą Mazowiecką stosun-
kiem 3:2. W tym roku pozostało jeszcze jedno 
spotkanie, które rozegrane zostanie w Widawie 
gdzie Huragan podejmie drużynę MOSiR Sie-
radz.

NASZ 
HURAGAN

Klub finansowany jest głównie przez sa-
morząd gminy, choć wsparcie finansowe za-
wodnicy otrzymują także od prywatnych spon-
sorów, których ciągle przybywa. Do najwięk-
szych spośród nich należą firmy: „ELKOP” 
Brzyków, „PIOTR” Zborów oraz „KAMAR” 
Widawa.

Inicjatywa powstania Klubu Sportowego 
,,Huragan” Widawa zrodziła się wśród 
zawodników - amatorów, grających 
w Weekendowej Lidze Piłki Siatkowej 
w Widawie, która rozgrywana jest 
nieprzerwanie od 13 lat. Dzięki dużemu 
wsparciu włodarza gminy – Michała 
Włodarczyka, młodzi zawodnicy 
na przełomie stycznia i lutego br. 
zarejestrowali oficjalnie klub. Kolejnym 
krokiem w realizacji swoich pasji było 
włączenie klubu do struktur Łódzkiego 
Związku Piłki Siatkowej, a także 
zgłoszenie do III ligi piłki siatkowej 
mężczyzn na sezon 2015/2016. 

Z początkiem listopada br. wójt gminy Widawa podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Bliżej klienta 
– nowy portal internetowy gminy Widawa”. Projekt ten został wyłoniony do dofinansowania w konkursie 
ogłoszonym w I kwartale br. przez ministra administracji i cyfryzacji, zdobywając 58,83 punktów, znajdując się 
w gronie 123 podobnych realizacji w całym kraju.

krajów europejskich, to zbiór wytycznych dla 
twórców serwisów internetowych, których za-
stosowanie w sposób znaczący poprawia do-
stępność strony internetowej dla osób niepeł-
nosprawnych. Przykładowo, z uwagi na osoby 
niesłyszące, rekomenduje się, by zbiory dźwię-
kowe były uzupełniane o napisy. Dla osób 
z dysfunkcjami wzroku dodaje się funkcjonal-
ność zwiększonego kontrastu, czy powiększenia 
czcionki, a także zapewnia się teksty alternatyw-
ne dla zamieszczanych ilustracji. Ze względu na 
osoby cierpiące na padaczkę – zabrania się pre-
zentacji treści migających, szybko przesuwają-
cych się, itp.

W sierpniu tego roku przebudowaniu uległ 
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Widawa 
(http://bip.widawa.pl). Dostosowanie BIP do 
wytycznych WCAG zostało zrealizowane przez 

dostawcę w ramach opłaty abonamentowej.
Z uwagi na różnorodność form i treści, ser-

wis www gminy Widawa, celem dostosowa-
nia do WCAG, zostanie utworzony od nowa. 
Oprócz dotychczasowych w serwisie pojawią 
się także nowe funkcje, sprawiające, że ofero-
wane treści będą zaprezentowane w sposób bar-
dziej atrakcyjny, dostępne również na urządze-
niach mobilnych, wzbogacone o nowe elementy 
interakcji. Uruchomienie nowego serwisu pla-
nowane jest w końcu grudnia br. Oficjalna stro-
na internetowa gminy Widawa dostępna będzie 
pod obecnym adresem http://www.widawa.pl.

Całkowity budżet projektu wynosi 16.000 zł, 
w tym 11.200 zł to kwota dofinansowania ze środ-
ków ministra administracji i cyfryzacji.

RB

Zawodnicy zapraszają kibiców na swoje 
mecze, z których najbliższy odbędzie się w hali 
sportowej ZS w Widawie 20 grudnia o godz.17.  
Zmierzą się wtedy z drużyną MOSiR Sieradz. 
Sukcesy drużyny śledzić można na bieżąco na 
www.facebook.com/huraganwidawa.

AK
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Imprezę zorganizowano w lokalu VILLA 
PARADISE w Widawie i wzięło w niej udział 
157 osób. Wyjątkową oprawę muzyczną sta-
nowił zespół MEDIUM z Wiewiórczyna, przy 
muzyce którego goście prawie nie schodzili 
z parkietu, a tańcom i zabawie nie było końca. 
W trakcie balu odbyła się licytacja przedmio-
tów przekazanych przez darczyńców, wśród 
których byli: Stowarzyszenie „Słyszę serce” 
z Łodzi, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dąbrowie Widawskiej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Widawie, Jacek Frąckiewicz z Wi-
dawy, Janina Piechowicz z Łodzi, Włodzimierz 
Karpiński ze Zduńskiej Woli, Dorota Stelmasz-
czyk zam. Ochle, Nikolina Leśniak z Jaworzna, 
Sabina Mucha ze Zborowa, Aleksandra Koper  
z Chociwia, Magdalena Ochocka - Resta-
rzew Cmentarny, Barbara i Ryszard Woźniak  
z Dąbrowy Widawskiej, Wiesław Kozieł 
z Chociwia oraz Teresa Wysocka ze Szczerco-
wa. 

Dużą część przekazanych przedmio-
tów wylicytowano podczas licytacji głównej,  
z której uzyskano następujące kwoty: za obraz 
„Młyn nad Niecieczą” przekazany przez Jac-
ka Frąckiewicza - 2200 zł, 5 akwarel Janiny 

W I E L K I  bal char ytaty wny

Piechowicz - 1650 zł, za wizerunek Chrystusa 
wykonany haftem krzyżykowym przekazany 
przez Teresę Wysocką – 370 zł, obraz „Zima” 
ofiarowany przez malarza-prymitywistę Wło-
dzimierza Karpińskiego - 400 zł. Przedmioty 
wykonane i przekazane na ten szczytny cel 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, tj. 
3  choinki - 1110 zł, misę - 100 zł, torbę - 250 
zł, amforę - 150 zł, biały wazon - 200 zł, kufe-
rek - 200 zł oraz paterę - 100 zł. Obrus wyko-
nany przez Magdalenę Ochocką wylicytowano 
na kwotę 450 zł, piłkę i koszulkę z autografami 
koszykarek drużyny POLKOWICE ofiarowaną 
przez Dorotę Stelmaszczyk - na 400 zł, za dar 
natury, czyli kosz owoców ofiarowany przez 
Barbarę i Ryszarda Woźniaków uzyskano kwo-
tę 150 zł, taca wykonana przez pensjonariuszy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dą-
browie Widawskiej zasiliła konto o 50 zł, rzeź-
ba „Czarny pies” wykonana przez Aleksandrę 
Koper z Chociwia zasiliła skarbonkę o 150 zł, 
a obraz „Latarnia morska” przekazany przez 
Stowarzyszenie „Słyszę serce” z Łodzi - o 200 
zł. Pozostałe przedmioty zostały wylicytowane 
na małej licytacji, z której łączny dochód wy-
niósł 2300 zł.

W sobotę, 28 listopada br., odbył się Wielki Bal Charytatywny zorganizowany przez wójta gminy Widawa, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Widawie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie. Patronat nad balem objął wójt  Michał 
Włodarczyk. Za organizację balu odpowiedzialna była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie - Agnieszka 
Leopolska.

Z końcem listopada br. w Zespole Szkół w Widawie odbyły się ciekawe 
zajęcia dla klas drugich i trzecich szkoły podstawowej, dotyczące 
„BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD RUCHU DROGOWEGO”. 
Zostały one zorganizowane z inicjatywy wójta gminy Widawa - 
Michała Włodarczyka, przy współudziale Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Łasku. 

BEZPIECZNIE NA DRODZE

Indywidualnych wpłat dokonywali lo-
kalni przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu 
Gminy Widawa i jednostek organizacyjnych 
z Gminy Widawa, przedstawiciele służ-
by zdrowia, osoby prywatne oraz fundacja 
AMI. Kwota, jaką dzięki organizacji balu 
uzyskano na zakup urządzenia NF – WAL-
KER dla Kacperka Kowalczyka wyniosła: 
23982 zł. Ponadto, na subkonto Kacpra do 
dnia 4 grudnia wpłynęło 2150 zł. Łącznie 
zebrano 26132 zł. Na subkonto przez cały 
czas dokonywane są wpłaty. Ostateczny wy-
nik zbiórki będzie znany z końcem br. 

Wójt gminy Widawa, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Widawie  
i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Widawie składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim darczyńcom, 
uczestnikom balu charytatywnego, zespoło-
wi MEDIUM z Wiewiórczyna, właścicielom 
lokalu VILLA „PARADISE” w Widawie 
oraz Katarzynie i Konradowi Kałużom za 
wsparcie tej pięknej akcji.                                                              

AK

Podczas tych trwających 90 minut zajęć, ucznio-
wie mieli możliwość, poprzez naukę i zabawę, 
brać udział w różnych stacjach zadaniowych. 
Dzięki tej oryginalnej lekcji mogli zapoznać się 
z zasadami przejścia przez przejazd kolejowy, 
nauczyć się prawidłowo pokonywać tor prze-
szkód, doskonalić zasady przejścia dla pieszych 
oraz uczyć się udzielania pierwszej pomocy.

 Poprzez udział 
w tym spotkaniu zarów-
no dzieci jak i nauczy-
ciele mogli się dosko-
nale bawić, oraz zdobyć 
wiele umiejętności.

AK
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     SZKOŁA ŁĄCZY POKOLENIA

W latach 1960-1973 pełniłem funkcję dy-
rektora Liceum Ogólnokształcącego w Łasku. 
Podstawowym mankamentem w czasie, gdy 
rozpoczynałem tu pracę, były wyjątkowo trud-
ne warunki lokalowe – po prostu brak wystar-
czającej liczby izb lekcyjnych. Jedynym roz-
wiązaniem tej sytuacji stała się budowa  nowej 
szkoły. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodzi-
ców i władz udało się w imponującym tempie 
dokonać tego dzieła. 

Już w styczniu 1964 roku można było roz-
począć zajęcia w nowym budynku, w warun-
kach – jak na tamte czasy – niemal komforto-
wych. Uczniowie mieli wreszcie do dyspozycji 
salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, 
doskonale wyposażone pracownie przedmioto-
we, gabinet lekarski, centralne ogrzewanie. To 
wszystko znacznie ułatwiało pracę szkolną, ale 

JUŻ WKRÓTCE STULECIE I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁASKU!

To zdjęcie użyczyło nam Muzeum 
Historii Łasku (dziękujemy!), a ści-
słej mówiąc – pochodzi ono z Cy-
frowego Archiwum Tradycji Lokal-
nej, pilotażowego programu Ośrodka 
KARTA, realizowanego  w grodzie 
nad Grabią z powodzeniem od kilku 
lat. Dzięki CATL do muzeum trafiło 
już wiele bezcennych fotografii mia-
sta i jego mieszkańców. To znakomita 
inicjatywa zasługująca na spopulary-
zowanie.

(Saw.)

„Oaza” i autobus retro…

podstawowym atutem naszego liceum była sta-
bilna, doświadczona i  niezwykle ofiarna kadra 
nauczycielska, co owocowało dobrymi wynika-
mi nauczania. 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 
przedsięwzięcia wykraczające poza podsta-
wową działalność dydaktyczno-wychowawczą. 
Corocznie, w czasie wolnym od zajęć, organi-
zowane były przez nas wyjazdy na zimowiska 
oraz letnie obozy wędrowne. Dawały one szan-
sę aktywnego wypoczynku dla sporej grupy 
uczniów. Gdy spotykam absolwentów z tamtych 
lat, z wielkim sentymentem wspominają wła-
śnie tego typu wydarzenia, gdzie można było 
bliżej się poznać, nawiązać bardziej przyjaciel-
skie kontakty.

 Do jeszcze większej integracji wychowan-
ków ze szkołą przyczyniały się bez wątpienia  
kolejne zjazdy absolwentów, także i te roczniko-
we czy klasowe. Liczny  w nich udział świadczy  

wyraźnie o wzajemnej potrzebie podtrzymywa-
nia więzi – szkoła w ten sposób łączy pokolenia  
byłych i obecnych mieszkańców ziemi łaskiej.  
To napawa radością  i dumą!

Cieszę się, że mogłem  tutaj zostawić też ja-
kąś cząstkę siebie, dodać małą cegiełkę do tej 
„budowli”, jaką jest nasza wspólna Jubilatka.

Stanisław Górny 
były dyrektor liceum

Choć jakość tej starej fo-
tografii pozostawia wie-
le do życzenia, prezen-
tujemy ją ze względu na 
innego rodzaju walory. 
Przedstawia  smakowi-
ty fragment powojenne-
go Łasku  z przystankiem 
PKS w pobliżu „Oazy”, 
odtwarzając znakomicie 
klimat miasta sprzed kil-
kudziesięciu laty. Jakże 
inne były wówczas auto-
busy, jak siermiężnie pre-
zentował się tamten Łask.

W 2016 roku przypada 100. rocznica powstania pierwszej łaskiej szkoły średniej, obecnie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Obchody jubileuszu stanowią 
okazję do przypomnienia dziejów placówki, do refleksji nad jej znaczeniem w życiu 
lokalnej społeczności. W tym celu przygotowywana jest specjalna publikacja, w której - 
poza monografią szkoły - znajdą się również wspomnienia ludzi szczególnie zasłużonych 
dla Jubilatki. Do takich osób należy bez wątpienia Stanisław Górny, dyrektor liceum 
w latach 1960 – 1974. Zamieszczając na swych łamach jego wypowiedź, „Panorama 
Łaska” inauguruje w ten sposób cykl artykułów poświęconych wybranym aspektom 
życia szkoły na przestrzeni stulecia.



22 grudzień 2015 r.

Z dziejów Kopyści (3)
Zbierali środki własne przez kilka lat, za-

biegając także o pieniądze z innych źródeł, 
co pozwalało przyspieszyć oddanie Domu do 
użytku w 1958 roku. 4 marca 1984 roku dzięki 
staraniom Krystyny Kosierb, dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Łasku,  uruchomiono w nim 
filię biblioteki. Wielka szkoda, że rozwój in-
nych mediów zniszczył tę inicjatywę. Ponad 
dwadzieścia lat minęło od położenia asfaltu 
na drodze przez wieś - usunięto w ten sposób 
skutki straszliwych roztopów w czasie desz-
czów i odwilży. Później, w 1978 roku  asfalto-
wa droga połączyła Kopyść z  Okupem. Jakież 
wielkie znaczenie miało objęcie wsi w 1988 
roku  siecią wodociągów i kanalizacją! Historia 
potoczyła się szybko. Odeszły na zawsze wy-
pychane słomą sienniki, studnie wykorzysty-
wane jako lodówki. Powstało szereg nowych 
domów, w historyczną dal odeszła słomiana 
strzecha, ale zapadły w pamięci dawne majów-
ki organizowane w pobliżu domu Kowalczy-
ka, autentyczne wiejskie obyczaje. Dużą rolę 
od wielu lat odgrywa Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich.

Wzrosło zaangażowanie mieszkańców. 
Znany jest Franciszek Rzeźniczak, sołtys przez 
cztery powojenne kadencje. Stąd wyszli  Ma-
rian i Jerzy Balcerzak. Wtórują im od wielu 
pokoleń Łobodowie, Stasiakowie, Zającowie, 
Staniuchowie, Kłosowie, Pawlikowie, Perko-
wie, Kowalczykowie, Maciejewscy, Taborow-
scy, Badziakowie, Szewczykowie, Karolczako-
wie, Wlazłowie i inni. Krzysztof Nowakowski, 
pełniący przez kilka lat obowiązki wiceburmi-
strza Łasku, doprowadził do unowocześnienia 
Domu Ludowego.

Trudną do przecenienia rolę w rozwoju cy-
wilizacyjnym wsi odegrał jego ojciec Czesław 
i on sam, Franciszek Rzeźniczak, kolejni soł-
tysi. Dzięki temu uruchomione zostało wśród 
ok. 300 mieszkańców, poczucie solidarności 
środowiskowej, którą Kopyść imponowała in-
nym wsiom. To wspólne działanie owocowało 
budową drogi asfaltowej ze wschodniej Kopy-
ści do drogi Łask - Zduńska Wola, ponadre-
gionalne sięganie do dorobku Sztaudyngera. 
Wiele nazwisk zasługuje na trwalsze dowody 
pamięci. Stanisława Koper (Orłowska) została 
np. znanym lekarzem w Łodzi. Wacława Paw-
lik (Kaczorowska) wniosła wkład w rozwój 
oświaty będąc wiele lat nauczycielką w Oku-
pie. We wsi znajduje się dziś ok. 80 w większo-
ści nowych domów.

MOJA KOPYŚĆ

Urodziłem się w 1937 roku w rodzinie 
Szewczyków. Protoplastą rodu był Jan Szew-
czyk (1830-1921), zaś kolejnym zstępnym 
pradziadek Wojciech (1858-1941). Jego drew-
niany dom stał w środku wsi, tam gdzie dziś 
znajduje się nowy obiekt mieszkalny Czesła-
wy (ur. w r. 1939) i Stanisława Zająca (1936-
1967). Wojciech i Marianna Molenda byli ro-
dziną wielodzietną. Ich dzieci to Jan, Roch, 

Józef, Michał, Szczepan, Władysław, Franci-
szek. Mój dziadek Michał urodził się w tym 
małżeństwie w 1884 roku, zmarł w wyniku 
wypadku w 1934 roku. Ożenił się z Walerią 
Wójtowicz (1888-1950). Im także towarzyszy-
ła gromada dzieci. Byli to Stefan (ur. 1908), 
który zmarł w roku 1990 w Niemczech, Ma-
ria (1919-1992), mój ojciec Józef (21.3.1910-
8.8.1988), Stanisław (1912 - data śmierci nie-
znana, zaginął przy końcu wojny), Stanisława 
(1915-1993), Zofia (1922-1999), Janina (1926 
- 1995), Władysława (1924-1996). Po śmierci 
męża babcia Waleria przez szesnaście lat pro-
wadziła samodzielnie gospodarstwo pięciohek-
tarowe korzystając z pomocy doraźnej swoich 
dzieci   i sąsiadów.

W roku 1947 i 1948 w czasie wakacji po-
magałem jej w pasaniu krów. Miałem wtedy 
bliskie kontakty  z innymi dziećmi chłopskimi: 
Wacławą Pawlik, Karolem Krawczykiem, Sta-
nisławą Wlazło, Janem Szewczykiem, Halinką 
Dregier, Edwardem Przybylskim, Wacławem 
Kusiakiem i wieloma innymi, których nazwisk 
nie pamiętam. Chciałoby się spotkać kiedyś 
z nimi, ale czy to realne? 

Krowy trzeba było czasem pędzić aż na 
Mikołajówek, gdzie znajdowało się pastwi-
sko, jedna z części majętności babci. Należa-
ło wcześnie wstać i wracało się późno. Naj-
gorsze były letnie burze z piorunami - byłem 
nimi przerażony w czasie pędzenia w drodze 
powrotnej, jak i podczas pobytu na łące. Kro-
wy czasem przestraszone przez gzy  uciekały 
w las. Przyszło nie raz daleko je szukać. Babcia 
Waleria piekła smakowity wiejski chleb, robiła 
równie smaczne masło  i sery.  W sadzie rosły 
drzewa owocowe, więc jabłek, gruszek i śli-
wek nie brakowało.

Szczególny smak miały gruszki ulęgałki 
z wielkiego drzewa rosnącego przy drodze na-
przeciwko domu i gruszki tzw. cukrówki. Kie-
dy w 1948 roku podjąłem naukę w Łasku, kon-
takty z babcią rozluźniły się, ale pomagałem 
jej w porze koszenia zbóż. Moim ulubionym 
zwierzęciem wtedy był czarny pies ,,Murzyn”. 
Na szczęście bałem się wówczas maszyn rol-
niczych.

Piątą klasę uprawniającą do dalszej nauki 
w Łasku skończyłem z Wojciechem Badurą, 
Wiesławą Kowalczyk, Karolem Krawczy-
kiem, Januszem Kubickim, Wacławem Kusia-
kiem, Krystyną Rzeźniczak, Stefanią Skurpel, 
Józefem Smażkiem, Krystyną Szandą, Janem 
Szewczykiem, Stefanią Szumilak, Bronkiem 
i Eugeniuszem Świerczyńskimi, Czesławem 
Walczakiem. Ojciec - pracownik PKP i mama 
- bibliotekarka, zachęcali mnie do dalszej na-
uki. Mama, z d. Krakowiak (1913-1996), miała 
duże zainteresowanie dla literatury. Niestety jej 
marzenie zostania nauczycielką skończyły się 
na szczeblu gminnej biblioteki.

Nauka  w liceum w Łasku, studia w Ło-
dzi, podróże, praca i życie rodzinne w Zielonej 
Górze nie doprowadziły do utraty kontaktów 
z miejscem urodzenia. W ciągu sześćdziesięciu 

lat bywam w Kopyści, Borszewicach i Łasku 
na grobach przodków i zjazdach rodzinnych 
co najmniej dwa razy w roku. Przecież czło-
wiek, który wie dokąd doszedł, musi pamiętać 
skąd przyszedł. Cieszę się, że w tych powro-
tach towarzyszy mi wiele osób - żona Irena, 
synowie Krzysztof i Mariusz, siostry Maria 
Chyla, Henryka Miękus, Krystyna Wolińska 
i Barbara Krymarys, z rodzinami. Wśród wie-
lu wyróżniała się Zofia Wieczorek wielce za-
służona nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Okupie. W ciągu 27 lat (1959-1986) praco-
wała dla uczniów Okupa, ale i Kopyści. To jej 
staraniom zawdzięczam zebrany obszerny ma-
teriał. Nie wszystko dało się wykorzystać, ale 
uznałem, że niniejszy tekst powinien nosić i Jej 
ślad. Opracowała samodzielnie pierwszą część 
tego materiału, więc umieszczam dwie osoby 
w podpisie autorskim. Składam Jej za to ser-
deczne dzięki. Także tym, którzy pomagali róż-
nymi informacjami.

Zofia Wieczorek 
Jerzy Szewczyk 

Żródła:
1. Księgi wieczyste Kopyści
2. Informacja internetowa
3. Wspomnienia własne autorów
4. Zdjęcia K. Kosierb, archiwalne i współczesne
5. Wspomnienia mieszkańców Kopyści i Oku-
pa, J. Kubickiego, Haliny Oleszczak, K. Nowa-
kowskiego, S. Frątczak, Urszuli Barczewskiej, 
W. Kusiaka, S. i K. Wilkowskich, S. Orłowskiej 
i innych.

Anna Gliszczyńska, primo voto Szulc, pod-
czas odwiedzin Kopyści. Z prawej Stefania 

Kowalczyk z wnuczką Emilka, rok 1992

Kopyść, w takim piecu wypiekano chleb



osób, tak przynajmniej wynika z listy obecności. Zebrani na przewod-
niczącego tego historycznego spotkania wybierają Mirosława Bogusa, 
którego losy w tym momencie zostają przesądzone na zawsze – wiąże 
się ze spółdzielnią i oddaje jej wszystkie swoje siły. 39 zebranych tego 
dnia podejmuje oficjalnie decyzję o zaakceptowaniu statutu. Pierwszym 
przewodniczącym Zarządu zostaje Kazimierz Rapczyński.

Jednak droga do najważniejszego celu, jakim jest zbudowanie 

Jeszcze po wojnie Łask zachowywał taki charakter. Nie było dzi-
siejszych osiedli mieszkaniowych, kanalizacji i wodociągów, a te ostat-
nie decydowały przecież o stanie sanitarnym Łasku. Nic wiec dziwnego, 
że tamten Łask, mimo olbrzymich wysiłków gospodarzy tego ośrodka, 
tkwił wciąż korzeniami w tym zapyziałym miasteczku z lat międzywo-
jennych, choć wielu nie zgadzało się z taką opinią. Gdy w latach sie-
demdziesiątych przypomniałem niezbyt przyjemny fetor kojarzący się 
z Łaskiem, a związany z funkcjonującymi tu garbarniami, jeden z pro-
minentnych mieszkańców zirytował się i  stwierdził publicznie, że prze-
szkadzają mi ludzie ciężko pracujący. To była czysta demagogia…

Zawsze fascynowało mnie zmienianie przestrzeni, a ściślej 
mówiąc – jej zabudowywanie. Gdy niejednokrotnie oglądałem 
stare przedwojenne fotografie Łasku, ze zdziwieniem 
stwierdzałem, że ówczesne miasto było bardzo małe. Ograniczało 
się wówczas do dzisiejszego centrum i kilku ulic wychodzących 
w różnych kierunkach, zabudowanych na ogół domami 
niskimi, drewnianymi, bez wygód, do jakich jesteśmy obecnie 
przyzwyczajeni.
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SPÓLDZIELNIA, 
KTÓRA ZMIENIŁA ŁASK

ŁASK LECZY RANY

Niedawno Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętowała półwiecze 
istnienia. Była więc okazja do przypomnienia jej dziejów, ale i szersze-
go tła. Z okazji jubileuszu Spółdzielnia wydała drukiem gazetę, w której 
historia ŁSM i miasta znalazły godne miejsce. Jeszcze raz okazało się, 
że  utworzenie spółdzielni było znakomitym krokiem, jako że decyzja ta 
miała wyjątkowo miastotwórczy charakter. Dziś Spółdzielnia dysponuje 
76 budynkami mieszkalnymi z prawie 2,7 tys. lokali mieszkalnych, po-
siada też 9 budynków użytkowych. I wciąż buduje, jako jedna z nielicz-
nych w województwie, i taniej od niejednego dewelopera! 

A przecież w latach sześćdziesiątych zaczynano od zera. Powojenny 
Łask długo leczył rany czasów okupacji niemieckiej i szukał swojego 
miejsca na mapie województwa łódzkiego. Ówczesnym mieszkańcom  
nie żyło się łatwo, bo opóźnienia cywilizacyjne doskwierały wyjątkowo, 
podobnie zresztą jak i brak pomysłów na ożywienie miasta. Szczególnie 
bolesny był brak miejsc pracy dla kobiet. Jednak w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych zaczęło się już sporo dziać. Powstawały nowe firmy, 
zaczęły wiać obiecujące wiatry. Nawet jednostka wojskowa z lotniskiem, 
choć utajnione w sposób wręcz niewiarygodny, zwiastowały NOWE.

Łask lat sześćdziesiątych rozsadzało już to NOWE. Na początku lat 
sześćdziesiątych XX wieku pojawiają się w mieście inicjatywy związa-
ne z uruchomieniem spółdzielni mieszkaniowej.  Początkowo niemrawe, 
nieudane. Władze powiatowe dostrzegają jednak światełko w tunelu i 25 
sierpnia 1965 roku w starej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 
1 odbywa się zebranie założycielskie. Otwiera je Kazimierz Zubrzycki, 
ówczesny kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łasku. W sali jest 45 

mieszkań, jest jeszcze daleka. Co prawda Walne Zebranie ustala, że 
w latach 1966-1971 mają powstać dwa budynki z 70 mieszkaniami 
(178 izbami), ale materia jest wyjątkowo oporna. W mieście nie re-
alizowano jeszcze tego typu inwestycji, brakuje materiałów budowla-
nych, fachowców. Co prawda jest teren pod te bloki – na południe od 
ulicy Polnej, wzdłuż polnej ścieżki będącej przedłużeniem ulicy So-
bieskiego, ale sa tu jeszcze pola i ogrody, zabudowania gospodarcze. 
Na szczęście jest zapał wielu społeczników i desperacja spółdzielców. 
I jest ktoś taki jak inż. Ryszard Rozwandowicz – szef Przedsiębior-
stwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 w Łasku. Jeszcze w 1966 roku 
przy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II nr 8 rusza budowa pierwszego blo-
ku, a już 30 września roku następnego mieszkania są gotowe i pierwsi 
szczęśliwcy otrzymują upragnione klucze.

Ten niełatwy sukces rodzi jednak optymizm. Do spółdzielni ludzie 
walą oknami i drzwiami, bo przekonują się, że nowe mieszkanie jest 
już w ich zasięgu. W 1968 roku gotowy jest drugi blok przy dzisiejszej 
ul. Jana Pawła II nr 10. Trudno dziś uwierzyć, ale inwestycji tej kibicu-
je cały Łask, a przy wznoszeniu fundamentów pracuje społecznie wie-
lu mieszkańców. To ewenement, choć czyny społeczne w tamtej epoce 
były czymś powszechnym, ale najczęściej sprowadzały się raczej do 
porządkowania terenów osiedli.

Stanisław Barcz

Rok 1975, róg ul. 9 Maja i Narutowicza

Rok 1967, uroczyste wręczenie kluczy do mieszkań spółdzielczych

Rok 1967, pierwszy budynek na osiedlu Sobieskiego, 
dziś ul. Jana Pawła II nr 8
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Mistrz pióra, znakomity pisarz Henrych Sienkiewicz znany był 
z wielu niekonwencjonalnych akcji i działań. Gdy było trzeba, 
zaangażował się w wielką akcję charytatywną na rzecz powodzian, 
odwiedzając wiele miast, m.in. Piotrków, i wygłaszając odczyty, 
innym razem wziął udział w konkursie na nazwę karty pocztowej 
w języku polskim (1900 r.). Jury ostatecznie wybrało nazwę 
„pocztówka” jego autorstwa.

Skąd zatem wzięła się pocztówka, skutecznie w ostatnich latach wy-
pierana przez internet, ale teraz znów powracająca do łask? Prawdopo-
dobnie pierwszą kartkę z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia 
wysłał w 1842 roku 16-letni londyńczyk Wiliam M. Egley.  Jak się oka-
zało, jego inicjatywy i znakomitego pomysłu nie docenił adresat. Inni 
twierdzą, że już rok wcześniej Szkot Thomas Sturrock stworzył podobne 
dziełko. Faktem jest, że dwa lata później dyrektor Muzeum Wiktorii i Al-
berta w Londynie zlecił wyprodukowanie pierwszych drukowanych kart 
pocztowych. To był strzał w dziesiątkę!

Wkrótce jednak maleńka kartka papieru z rysunkiem i życzeniami 
zrobiła zawrotną karierę. Jak pisał „Kurier Warszawski”, tylko w 1879 r. 
w Europie wysłano 350 mln kart pocztowych, wśród których było bar-
dzo dużo tych z życzeniami. Na ziemiach polskich najwcześniej karty 
pocztowe pojawiły się w Galicji.

Aczkolwiek kolorowe karty szybko podbijały wiele krajów i konty-
nenty, co miało związek m.in. z doskonaleniem druku i coraz lepszym 
funkcjonowaniem poczty, zwyczaj wysyłania eleganckich kartoników 
z życzeniami stał się popularny na całym świecie dopiero w latach dwu-
dziestych XX stulecia. Oprócz rysunków na kartach zaczęto drukować 
także zdjęcia. Atrakcją była też bogata i różnorodna tematyka – od ry-
sunków humorystycznych po obrazki zimowe czy romantyczne sceny 
nawiązujące do dawnych czasów.

A jak było w Polsce? W końcówce drugiej połowy XIX w. pocztówki 
stały się wręcz modne. Ludzie kolekcjonowali szczególnie te o tematyce 
patriotycznej. Przed I wojną światową Łask zalała wprost fala różnorod-
nych pocztówek, wydawano je także w okresie wojny. Wtedy też popu-
larne stały się pocztówki propagandowe przygotowywane na zlecenie 
poszczególnych mocarstw.

W okresie międzywojennym pocztówki stały się modne i towarzy-
szyły nie tylko świętom. Do znajomych i rodziny wysyłano też zdję-
cia z poszczególnych miejscowości drukowane na ozdobnym papierze. 
W okresie ostatniej wojny, gdy Niemcy okupowali ziemie polskie, dla 
ich potrzeb produkowano dużą ilość pocztówek z miejscowości, w któ-
rych przebywali. Tak było również w Łasku, ale i Łodzi czy nawet nie-
wielkim Rzgowie.

Po wojnie, wobec mizerii wydawniczej, pocztówka  zaczęła wy-
pełniać także rolę edukacyjną i propagandową. W czasach PRL projek-
towali ją artyści tej miary co Jan Marcin Szancer, Olga Siemaszkowa 
czy Janusz Stanny. Dobra jakość druku, znakomite rysunki i fotografie 
– wszystko to czyniło z kart pocztowych swoiste dzieła sztuki.

Niestety internet na jakiś czas zahamował rozwój pocztówek, ale 
powoli następuje renesans tych sympatycznych kart z życzeniami czy 
zdjęciami najciekawszych obiektów lub miejsc w naszym kraju. Inter-
net ze wszystkimi zaletami okazał się jednak bezduszny, pozbawiony 
emocji i tego, co ludziom jest potrzebne szczególnie  – indywidualizmu. 
Czy zatem w niedługim czasie te kolorowe konterfekty z naszymi od-
ręcznymi dopiskami znów zakrólują w tradycyjnych skrzynkach pocz-
towych? Gdybyśmy mieli wyrokować na podstawie popularności pocz-
tówek w Łasku, gdzie od lat drukuje je zasłużona oficyna małżonków 
Ewy i Jarosław Bussów – nie mielibyśmy wątpliwości odpowiadając na 
to pytanie…

(RP)

RENESANS 
POCZTÓWKI?

Świąteczna pocztówka patriotyczna, niegdyś bardzo popularna

Karta pocztowa wykonana w obozie koncentracyjnym na Majdan-
ku, grudzień 1943 r., wg drzeworytu więźnia Jana Sowińskiego
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Drużynową (w nawiasach późniejsze na-
zwiska z męża) była Nina Kubicka (Tymińska), 
która skupiła wokół siebie kilka znakomitych 
później instruktorek, jak: popularna wtedy 
„Bajka” – Bożena Wers (Kokczyńska), Teresa 
Śmiałowska (Felcenloben), Felicja Śmiałow-
ska – „Cyganka” (Cybulska), Karolina Kab-
za, Bożena Domagalska (Kopańska), Czesława 
Kańska (Trybuchowska), jej siostra Henryka 
Kańska (Spałek). Z Henią, nawiasem mówiąc, 
razem zdawaliśmy egzaminy wstępne do jedne-
go z pabianickich liceów. Także: Maryla Urba-
nek (Kukieła), Hanna Dybalska (Dobiech)… 
To był trzon tej ówczesnej drużyny harcerek. 
Niektóre z dziewcząt znałem osobiście z na-
szych czasów uczniowskich. 

Prostujemy fragment tekstu i jednocześnie 
przepraszamy zainteresowanych.

Dla uzupełnienia artykułu R. Orlewskiego 
zamieszczamy jeszcze kilka zdjęć ze zbiorów 
autora wspomnień, wzbogacając tym samym 
dzieje Kolumny i tamtejszego harcerstwa.

(Red.)

70 lat harcerstwa 
w Kolumnie 

Za 2,2 mln zł m.in. wszystkie obiekty zo-
staną docieplone, powstanie nowa kotłownia 
i kanały naprawcze spełniające wszystkie wy-
mogi związane z bezpieczeństwem i warunka-
mi pracy mechaników. Gmina do tej przebudo-
wy dołoży 1 mln zł, zaś 1,2 mln zł pochodzić 
będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowa-
ny termin zakończenia robót – maj przyszłego 
roku.

- Obecnie cały teren bazy jest w przebu-
dowie, trwają roboty budowlane w halach na-
prawczych, w związku z czym warunki pracy 
i funkcjonowania firmy są trudne – mówi dyr. 
ZKM Mirosław Szafrański – ale już za pół roku 
wszystko zmieni się na korzyść. Z niecierpli-
wością czekamy na ten moment. 

(P) 

WIELKA 
PRZEBUDOWA ZKM
To właściwie będzie całkowicie nowa 
baza Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Łasku. Po latach oczekiwania wresz-
cie we wrześniu ruszyła przebudowa 
obiektu. Zakres prac jest bardzo duży 
– od przebudowy hal naprawczych ta-
boru samochodowego poczynając, 
a na całkowitej wymianie wszystkich 
instalacji i odwodnieniu placu manewro-
wego kończąc. 

15 maja 2005 roku, 60. rocznica ZHP 
w Kolumnie – ostatni mohikanie 20. Od le-

wej: Ryszard Karolczak, Janusz Nowak, Zyg-
munt Zastróżny, Marciniak, Józef Kowalski, 

Romuald Matysik

Harcerze w Kolumny podczas parady 
w Łasku, 1958 r., drugi od prawej 

(w jasnej koszulce z werblem) Zdzisław 
Adamski

Święto Ludowe…, ale na zdjęciu są przede 
wszystkim harcerki z lat pierwszych ZHP 
w Kolumnie, m.in. Felicja Śmiałowska, 

Janina Urbanek, a także Franciszek Sysio 
i  Janusz Nowak

Autor artykułu – Rafał Orlewski

Hm. Barbara Lider - kom. Hufca ZHP 
w Łasku przypina harcerskie krzyże harcer-

kom z Kolumny, 1985 r.

W pierwszej części wspomnień Rafała Orlewskiego o ZHP w Kolumnie („PŁ” 
nr 10/2015, str. 26) złośliwy chochlik zniekształcił i wypaczył sens części tekstu, 
który powinien brzmieć następująco:



Po raz trzeci odbył się w Łasku kiermasz 
bożonarodzeniowy. Strugi deszczu przywitały 
wystawców i gości przybyłych na Plac 11 Li-
stopada. Na szczęście około godziny 10, kiedy 
oficjalnie rozpoczął się kiermasz, chmury ustą-
piły. Na wystawach pojawiły się ozdoby świą-
teczne, miody, ciasta, czapki oraz szaliki. 

W wesoły nastrój wprawiał anioł na szczu-
dłach, nieopuszczający go nawet na krok elf 
oraz święty Mikołaj. Cała trójka chętnie pozo-
wała do zdjęć i rozdawała dzieciom cukierki. 
Na rozgrzewkę browar Koreb przygotował wy-
śmienitego grzańca. Prawdziwym przebojem 
okazał się także gorący żurek. Podczas kierma-
szu nie mogło zabraknąć części artystycznej. 
W świąteczny nastrój wprowadziły uczestni-
ków kolędy i pastorałki pięknie zaśpiewane 
przez uczniów ze SP nr 1 pod kierownictwem 
siostry Marty, a także chór ABC z PG nr 1 oraz 
„Echo Leśne”. Wyrazy wdzięczności należą 
się niezłomnym wystawcom i wszystkim tym, 
którzy swoją pracą, życzliwością i uśmiechem 
sprawili, że tego dnia można było poczuć praw-
dziwie rodzinną i bożonarodzeniową atmosferę.

(MJ)
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Teresa Wesołowska

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ DRUHOM 
Z OSP LUCIEJÓW ZA DOBROWOLNĄ 
SKŁADKĘ I ZAKUP DWÓCH AKUMU-
LATORÓW ŻELOWYCH DO MOJEGO 
WÓZKA INWALIDZKIEGO I WSPAR-
CIE W MOIM CODZIENNYM ŻYCIU

Sylwester Konieczny

Trzydziestu siedmiu uczestników, po-
dzielonych na trzy kategorie wiekowe, przez 
60 minut pisało listy. Zadanie konkursowe 
polegało na napisaniu listu do osoby uzależ-
nionej od dopalaczy. Po zsumowaniu przy-
znanych punktów wyłoniono zwycięzców  
w poszczególnych kategoriach. 

 
Poziom A (klasy 3-4)
1 miejsce – Jakub Jurek (SP Kolumna),
2 miejsce – Julia Witusik (SP Bałucz),
3 miejsce – Dominika Groblewska 
                (SP Czestków), 
wyróżnienie – Katarzyna Bednarkiewicz   

                          ze (SP Marzenin)
 
Poziom B (klasy 5-6)
1 miejsce – Aleksandra Dąbrowska 
                (SP nr 1 Łask), 
2 miejsce – Paulina Olszacka 
               (SP nr 1 Łask), 
3 miejsce – Alicja Markiewicz 
               (SP Wiewiórczyn), 
wyróżnienie – Mateusz Lewandowski     

                     (Okup)

LUDZIE LISTY piszą

Poziom C (gimnazjaliści)
1 miejsce – Adrianna Matusiak 
               (PG 1 Łask),
2 miejsce – Aleksandra Siemieniewska    
               (PG Kolumna), 
3 miejsce – Aleksandra Pokorska 
               (PG Buczek).
 
Jurorki zwróciły uwagę na wysoki poziom 

umiejętności literackich uczniów. Jednomyśl-
nie stwierdziły, że listy świadczą o dużej wraż-
liwości i empatii ich twórców, którzy dokonali 
pogłębionej analizy tematów. Prace ujmują nie 
tylko bogactwem treści i słownictwa, dojrza-
łością sądów, zróżnicowanym sposobem ar-
gumentacji i rozważań, ale przede wszystkim 
niosą ważny przekaz nie tylko do osób uzależ-
nionych, ale również ich bliskich. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy oraz upominki. Nagrody dla laure-
atów sponsorowali: Urząd Miejski w Łasku, 
Poczta Polska, Rada Rodziców SP Okup, Sto-
warzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” 
oraz Euro-Toys – Kraina Zabawek z Łasku.

Agnieszka Sobczak

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie odbył się II Międzyszkolny Konkurs 
Literacki „Ludzie listy piszą”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych 
z Łasku, Bałucza, Marzenina, Wiewiórczyna, Wrzeszczewic, Buczku, Czestkowa, ze szkoły 
gospodarzy, a także trzech gimnazjów. 

Podziękowanie

Ważniejsze imprezy w styczniu  
kulturalne  

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 
 

Kolumna – Las Miasto – Ogród – 
wystawa prac inwentaryzacyjnych 
i plenerowych studentów PŁ 
  

grudzień 
2015 – 
marzec 
2016 

Muzeum Historii 
Łasku  

Stowarzyszenie 
„Nasza Kolumna”,  
KNSA PŁ  „IX 
PIĘTRO”,  
BP w Łasku              

2. 
 

Wystawa fotografii Andrzeja 
Dębkowskiego  

styczeń ŁDK  ŁDK 

3. Wystawa malarstwa Anety 
Nawrockiej-Pietrasiak  

styczeń BP w Łasku  BP w Łasku              

4. XXIV  Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  

10 klub garnizonowy  ŁDK, 32. BLT,          
ŁSH Grabia  

5. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Być dobrym dla siebie i nie 
czuć się winnym” - Anna Cyran 

12 ŁDK  ŁDK  

6. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Sąd o Polakach w Weselu S. 
Wyspiańskiego” - Dorota Kmiecik             

26 ŁDK ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet  

ŁMLKS Łaskovia Łask –  
AZS UMCS Lublin 
 

9 
 

hala sportowa PG nr 2 
w Łasku  

ŁMLKS  

2. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet  
ŁMLKS Łaskovia Łask –  
AZS AWF UKSW Warszawa 
 

23 hala sportowa PG nr 2 
w Łasku  

ŁMLKS  

 

KIERMASZ
w rynku
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O fotograficznej pasji mieszkańca ziemi łaskiej Roberta Klawe, 
członka Związku Polskich Fotografików Przyrody, pisaliśmy już niejed-
nokrotnie, a powodem tego były m.in. jego liczne sukcesy, np. w 2011 
roku zdobył prestiżowy tytuł Fotografa Roku za zdjęcie „Lisi skok”. 
„Polowania” przy pomocy kamery zaowocowały bardzo pięknymi foto-
grafiami przyrody, których część zaprezentowaliśmy na naszych łamach.

OKAZY 
UPOLOWANE
KAMERĄ

Tym razem pokazujemy kilka ostatnich okazów pana Roberta. Są to 
zwierzęta nie tylko piękne, ale i rzadkie do niedawna na naszym terenie. 
Taka białobrzytka saharyjska zamieszkuje tereny m.in. Sahary, Arabii 
Saudyjskiej i Iraku, ale pojawia się czasem w Europie. Panu Robertowi 
udało się ją sfotografować u nas, co świadczy, że ocieplający się klimat 
zachęca te ptaki do gościnnych wizyt w Polsce.

Żółna też żyje w cieplejszym klimacie, głównie w południowej Eu-
ropie, Afryce i Azji, ale zagląda także do Polski, co odnotowano już 
w XVIII stuleciu. Jest pod całkowitą ochroną. 

Z kolei zimorodek – niewielki ptak rybożerny, też żyje głównie na 
południu Europy i w północnej Afryce, ale na skutek ocieplania klimatu 
wędruje na tereny, gdzie panują ostatnio łagodniejsze zimy. U nas wy-
szukuje zbiorniki wodne, które nie zamarzają. Rzadko go można spo-
tkać, dlatego sfotografowanie tego ptaka jest wielkim sukcesem.

I jeszcze jeden  okaz – jenot, niegdyś zwierzę żyjące głównie w Azji, 
ale sprowadzony przed laty na Ukrainę i Białoruś powoli zawojowuje 
i nasze lasy. Niektórzy mówią o inwazji tego drapieżnika podobnego nie-
co do lisa, rzeczywiście sieje on spustoszenie wśród ptactwa i drobnej 
zwierzyny. Rzadko go można zobaczyć, bo prowadzi nocny tryb życia. 
Żywi się padliną, drobnymi zwierzętami, ale i jagodami oraz żołędziami. 
Od 2001 r. można na niego polować przez cały rok.

Prezentujemy fotograficzne trofea pana Roberta, zachęcając jedno-
cześnie młodych mieszkańców naszego regionu do takich bezkrwawych 
łowów z kamerą.

(P)

Białobrzytka saharyjska 

Jenot

Żołna

Zimorodek



 

Karta 
z życzeniami

Jedna z pierwszych świątecznych kart pocztowych

Kartka na Boże Narodzenie z pocz. XX wieku

Karta pocztowa nieznanego autora 
z KL Stutthof znaleziona po wyzwoleniu obozu


