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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

W czasach pandemii osocze ratu-
je życie. Oddać je może każdy w wie-
ku 18-65 lat, kto przechorował covid-19 
lub przeszedł bezobjawowo zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone te-
stami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.
gov.pl), został uznany za wyleczone-
go i czuje się zdrowy. Od zakończenia 

ŻOŁNIERZE RATUJĄ ŻYCIE
Żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego nie zastanawiali się ani chwili, by oddać 
osocze po wyzdrowieniu. Kolejnych czterech żołnierzy oddało ten cenny lek.  „Jako 
ozdrowieńcy czujemy się zobowiązani oddać osocze i pomóc innym” – mówią.

Powoli zamykany tzw. ring łódzki także 
przyczyni się do poprawy sytuacji na drogach 
naszego powiatu, bo kierowcy będą woleli je-
chać bezpieczniejszymi drogami, omijając 
m.in. Łask.

Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość 
i poczekać na modernizację istniejących w 
Łasku tras przelotowych, m.in, ze Zduńskiej 
Woli do Łodzi. Potrzebne są też ronda, m.in.  
na ul. 9 Maja przy wylocie na Piotrków.

(P)

BEZPIECZNIEJSZE 
DROGI
Wybudowane w mijającym dziesięciole-
ciu nowe drogi na Ziemi Łódzkiej, m.in. 
autostrada A-1 i droga ekspresowa S-8, 
poprawiły znacznie bezpieczeństwo zmo-
toryzowanych i  pieszych, a także przyczy-
niły się do poprawy czystości powietrza  
i zmniejszenia hałasu również  w naszym 
regionie. Gdyby nie było S-8, kolumny  sa-
mochodów ciężarowych  jechałyby przez 
centrum Łasku. Teraz też jeszcze jeżdżą, 
ale jest ich znacznie mniej.

To jest znakomity pomysł. Nie dość, że budynek ma architekturę 
w miarę pasującą do zabudowy tej części miasta, to jeszcze zy-
skał coś, czego inne nie mają – oryginalny zegar. To wyróżnik 
nadający tej nowej budowli handlowej indywidualnego charak-
teru. Szkoda, że o czymś podobnym nie pomyśleli projektanci 
wielu innych obiektów handlowych w Łasku, które w ostatnich 
latach wyrosły niczym grzyby po deszczu.

(P)

DOM POD ZEGAREM

objawów choroby musi minąć 28 dni,  
18 dni: od zakończenia izolacji w przy-
padku osób, które przeszły zakażenie 
w sposób bezobjawowy.

Przetaczanie osocza ozdrowieńców 
jest skuteczne i może pomóc chorym na  
covid-19. Jeden dawca, jednorazowo może być 
źródłem leku dla trzech pacjentów. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia przyjmijcie Państwo 

najserdeczniejsze życzenia. Niech ten szczególny czas będzie 
pełen wewnętrznego spokoju, radości i miłości. Życzymy dużo 

zdrowia, szczęścia, pogody ducha, a także sukcesów w życiu 
osobistym i wszelkiej pomyślności. Niech Nowy Rok 2021  

przyniesie wiele pięknych chwil spędzonych w gronie  
najbliższych oraz spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń.



został radnym klubu Koalicji Obywatelskiej 
w łódzkim sejmiku. 

Mieszkańcy naszego regionu sporo mu 
zawdzięczają. Był przecież wśród tych, któ-
rzy doprowadzili do tego, że droga ekspresowa 
S-8 przebiega w pobliżu grodu nad Grabią, ale 
i Zduńskiej Woli czy Sieradza. To była bezprece-
densowa batalia uwieńczona sukcesem.

Pogrzeb Andrzeja Owczarka odbył się  
19 bm. na łaskim cmentarzu.
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Trwają przygotowania do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, odbywającego się zwykle w styczniu. Nikt jednak nie 
wie, czy będzie to czas wyhamowania pandemii, czy też nadejdzie kolej-
na fala ataku koronawirusa.

Dziś ŁDK wygląda smutno, opustoszał, choć zwykle o tej porze 
roku rozbrzmiewał gwarem dzieci i młodzieży, muzyką. Podobnie jest 
w szkołach. Okazuje się, że wielu uczniów wbrew pozorom tęskni za 
nauką w swojej szkole, chce się spotykać z nauczycielami i kolegami. 
Także wielu seniorów ma już dość siedzenia w domu przed telewizorem. 
Strach przed pandemią paraliżuje, ale i odbiera zdrowie.

LEPSZE CZASY POWRÓCĄ
Pandemia paraliżuje nie tylko życie gospodarcze, ale i kulturę. Brak możliwości organizowania dużych imprez 
utrudnia funkcjonowanie placówek kulturalnych, takich choćby jak Łaski Dom Kultury. Pozostaje nam 
uczestniczenie w małych warsztatach, próbach czy imprezach, po których pozostaje niedosyt.

Koronawirus pozamykał nam wiele instytucji i drzwi. Maseczki i dy-
stans są niezbędne, ale człowiek chce się spotykać z drugim człowiekiem, 
załatwiać swoje sprawy nie przez telefon, a w bezpośrednim kontakcie, 
wypić kawę w kawiarni, pójść do klubu czy kina. To stało się niemożliwe.

Czy to się kiedyś skończy? Tak, w dziejach Łasku były już takie tra-
giczne okresy, gdy klęski elementarne powodowały nie tylko śmierć, 
dziesiątki domów stały opustoszałe, bieda i głód nie pozwalały myśleć 
o rozwoju miasta. A jednak po latach wszystko się odradzało. Pocieszmy 
się, że lepsze czasy z pewnością powrócą już niedługo…

(P)

Damian Pawlak jest strażakiem z powołania, z pasją. Dotąd po-
magał innym, teraz sam potrzebuje pomocy. Rada Dzielnicy Kolumna 
podjęła decyzję, by wesprzeć Damiana w szybkim powrocie do zdro-
wia, dlatego organizuje zbiórkę pieniędzy na jego leczenie i rehabilita-
cję. Dzięki zrozumieniu Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział 

POMÓŻMY DRUHOWI DAMIANOWI
Ten wypadek wstrząsnął opinią publiczną naszego regionu. Podczas wypadku drogowego i akcji ratowniczej strażak OSP druh 
Damian Pawlak z Kolumny potrącony został przez inny pojazd. Strażak doznał poważnych obrażeń i teraz czeka go długotrwałe 
leczenie i walka o powrót do zdrowia i o to by mógł stanąć na nogi. W tym celu potrzebne jest leczenie i rehabilitacja. 

w Łasku, powstało konto pomocowe dla poszkodowanego strażaka. 
Zachęcamy do wpłaty pieniędzy  na następujące konto:

51 9263 0000 0003 8263 2000 0001
Już teraz w imieniu strażaka dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 

Na wniosek burmistrza Łasku Gabriela Szku-
dlarka, poparty przez wielu mieszkańców, Andrzej 
Owczarek odznaczony został pośmiertnie Od-
znaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa 
Łódzkiego”. Podczas sesji uczczono pamięć rad-
nego minutą ciszy, i przyjęto uchwałę w sprawie 
nadania mu wspomnianej odznaki.

Andrzej Owczarek zmarł 6 listopada br. 
w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi, miał  
70 lat. Do śmierci był bardzo aktywny, zaan-
gażowany w rozwiązywanie wielu problemów 
społecznych. Miał za sobą burzliwą działalność 
w „Solidarności”, w efekcie został, internowany 
w stanie wojennym. 

ANDRZEJ OWCZAREk ZOSTAŁ 
POśMIERTNIE ODZNACZONY
Pisaliśmy w poprzednim numerze „Panoramy” o śmierci z powodu 
koronawirusa byłego senatora i burmistrza Łasku, ostatnio radnego Sejmiku 
Samorządowego Województwa Łódzkiego. Jego nagłe odejście zaskoczyło  
nie tylko łaskowian, wśród których żył od kilkudziesięciu laty. 

Z wykształcenia i zawodu był nauczycielem 
historii, jednak znany był głównie jako opozy-
cjonista PRL, a po 1989 r. jako samorządowiec, 
polityk i działacz społeczny. Przez piętnaście 
lat był radnym miejskim Łasku, przez dwie ka-
dencje - burmistrzem tego miasta, a w latach  
2005-15 senatorem wybranym z list Platformy 
Obywatelskiej, w Senacie był m.in. wiceprze-
wodniczącym komisji obrony narodowej. 

Owczarek był także prezesem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Łasku, przez wiele 
lat patronował akcji dożywiania najbied-
niejszych, organizował również bale chary-
tatywne w Łasku i Pabianicach. W 2018 r. 

Pogrążona w żalu społeczność ZSO nr 1  
im. Powstańców 1863 r.  w Sędziejowicach

 żegna 

ŚP. ANDRZEJA OWCZARKA
Wieloletniego  dyrektora  szkoły, wychowaw-
cę, nauczyciela historii, członka Solidarności, 
burmistrza Łasku, senatora Rzeczypospoli-
tej Polskiej, radnego Sejmiku Województwa 
Łódzkiego, pasjonata przyrody, społecznika, 

życzliwego i oddanego kolegę.
Pozostanie  w naszej pamięci jako wspaniały 
człowiek emanujący na co dzień optymizmem 

i pogodą ducha.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, 

uczniowie i rodzice.

Pani
Beacie Mielczarek

Sekretarz Gminy Łask
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ŚP. WŁODZiMiERZA 
GALUSA

Sołtysa Sołectwa Anielin 
w latach 2015-2020
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Łasku

oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 

w Łasku

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

EUGENiUSZA 
iWANiCKiEGO

zasłużonego dla Łasku 
dziennikarza i pisarza

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku
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ZDANIEM BURMISTRZA

Mijający rok to także pewna cezura, nigdy 
bowiem uliczne demonstracje nie miały takiego 
ładunku złych emocji. Niektórym jakby zależa-
ło na zniszczeniu dotychczasowej cywilizacji ła-
cińskiej, na upadku wszelkich autorytetów.

TAK! ŚWiĘTY
W ostatnim czasie pojawiły się oskarżenia 

wobec Ojca Świętego Jana Pawła II - Hono-
rowego Obywatela Łasku o rzekome tolerowa-
nie pedofilii w Kościele. Zacznę od oczywistej 
prawdy. Każdy, kto kiedykolwiek kierował 
choćby niewielkim zespołem ludzkim wie,  
że współpraca opiera się na zaufaniu. Nie 
wszystkie informacje do kierownika zespołu 
docierają, zwłaszcza gdy chodzi o tak wielką 
organizację, jak Kościół katolicki. Doba pa-
pieża to także tylko 24 godziny. Dlatego jako 
burmistrz miasta, które kiedyś uczyniło swoim 
Honorowym Obywatelem tego wielkiego Pola-
ka, nie mogę milczeć. 

Jana Pawła II, a właściwie Kościół zdra-
dzili niektórzy hierarchowie, wśród których 
prym wiódł kardynał amerykański McCarrick. 
W jego sprawie zafałszowaną ocenę złożyli bi-
skupi amerykańscy. Sam zainteresowany w li-
ście do papieża zapewniał o swojej niewinno-
ści. George Weigel w artykule „Kasta zamiast 
braterstwa” („Rzeczpospolita” z 16.11.2020 r., 
str. A8) napisał: „List ten mrozi krew w żyłach, 
gdyż składa się z wielu zuchwałych kłamstw” 
i dalej: „oto przewrotny, pozbawiony skrupu-
łów i ambitny człowiek okłamał Piotra w oso-
bie jego 263 następcy”. Świadomie nie piszę 
o zdradzie Pana Boga, gdyż trudno przyjąć, że 
ci przewrotni hierarchowie są ludźmi wierzą-
cymi. 

W artykule „Jan Paweł Wielki” („Rz” 
z 17.11. 2020 r., str. A10) Aleksander Hall na-
pisał: „Każda postać historyczna wymaga spra-
wiedliwej oceny całokształtu działalności. Nie 

Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia, a po nich koniec 2020 roku. Roku wyjątkowego,  
bo dla wszystkich - dla Polski, dla świata - roku szczególnie trudnego. Święta 
dla niektórych będą bolesne po stracie bliskich, którzy odchodzili najczęściej  
„po skojarzeniu” covid-19 z chorobami współistniejącymi. 

mam najmniejszej wątpliwości, że dokonany 
rzetelnie bilans życia i czynów Karola Wojty-
ły nie podważy jego wielkości” i dalej: „w nie-
których wypowiedziach pobrzmiewa także ton 
mściwej satysfakcji: wreszcie go mamy”. Cóż, 
wiemy, że w określonych kręgach wielu – jak 
pisze A. Hall „oględnie rzecz ujmując – nie 
było zachwyconych nauczaniem Jana Pawła II 
i miejscem jakie zajmuje w sercach Polaków”. 
W w/w numerze „Rzeczpospolitej” na stronie 
pierwszej podano, że 83% Polaków dobrze 
ocenia pontyfikat J. P. II.

Na koniec dłuższy fragment z artykułu 
Aleksandra Halla: „Należę do tych Polaków, 
którzy są przekonani o wielkości Jana Pawła 
II. Zaręczam, że to bardzo liczna zbiorowość. 
Jana Pawła II dostrzegam w dwóch wymiarach 
jego działalności: politycznej i duszpasterskiej, 
jako głowę Kościoła. Oczywiście Karol Woj-
tyła był przede wszystkim kapłanem. Wybrał 
właśnie to powołanie, ale z racji miejsca, jakie 
zajmował w polskim, a następnie powszech-
nym Kościele, jego działalność miała doniosłe 
konsekwencje polityczne. My, którzy żyliśmy 
w tamtej epoce, namacalnie doświadczyliśmy, 
jak bardzo przyczynił się do odzyskania przez 
Polskę niepodległości i upadku systemu komu-
nistycznego. Pamiętamy jego słowa ze wszyst-
kich pielgrzymek do ojczyzny, którymi budził 
ludzi do życia zgodnie z sumieniem, umacniał 
ich w przekonaniu prawomocności ich aspi-
racji obywatelskich, pracowniczych i naro-
dowych. Lech Wałęsa, Zbigniew Brzeziński, 
George Bush i Michaił Gorbaczow się nie my-
lili, uznając wielkie zasługi polskiego papieża 
w przemianie świata”.

To prawdziwe, mądre i piękne słowa 
o wielkości naszego Honorowego Obywatela. 
Dodałbym od siebie że dla większości Polaków 
każda pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny 
to było wielkie narodowe święto niosące trud-

ne do opisania przeżycia i emocje. Niestety, 
są tacy którzy nie cofną się przed żadną pod-
łością, aby pamięć o tamtych wielkich dniach 
z naszej pamięci i historii usunąć. Łaskowia-
nie bądźmy dumni z wielkości Jana Pawła II  
– Honorowego Obywatela naszego miasta!

POŻEGNANiE
W sobotę, 5 grudnia, odbył się pogrzeb 

Sołtysa Anielina Włodzimierza Galusa, któ-
ry zmarł w wieku 67 lat. Jak podkreślił  
ks. proboszcz, pogrzeb odbywał się w kaplicy 
w Anielinie, bo takie zapewne byłoby życze-
nie Zmarłego, choć wielu uczestników pogrze-
bu pozostało na zewnątrz. Pan Sołtys zawsze 
troszczył się o dobro społeczności Anielina, 
a także pragnął, aby wszystkie uroczystości re-
ligijne, jeżeli to tylko możliwe – odbywały się 
właśnie w anielińskiej kaplicy. Wielka szkoda 
że odszedł ten zakochany w Anielinie społecz-
nik. Cieszył się wśród mieszkańców uznaniem 
i szacunkiem, o czym najlepiej świadczy liczba 
uczestników towarzyszących ŚP. Włodzimie-
rzowi w ostatniej ziemskiej drodze oraz liczne 
zamówione w Jego intencji msze św.

Drogi Panie Sołtysie - spoczywaj w poko-
ju, pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.

JEST FiNAŁ
21 grudnia br. podpisałem umowę notarial-

ną z OSP Kolumna dotyczącą wykupu na rzecz 
gminy działki przy ul. Plażowej w dzielnicy 
Kolumna.

Niektórzy twierdzą, że jestem pierwszym 
burmistrzem, za kadencji którego gmina w Ko-
lumnie działkę kupuje, a nie sprzedaje. Oczy-
wiście wykup nieruchomości jest możliwy 
dzięki uchwale Rady Miejskiej w Łasku. 

8 grudnia 2020 r.     
Gabriel Szkudlarek

Otrzymujemy w tej sprawie wiele pytań od mieszkańców, którzy są 
zainteresowani szczegółami projektu i wyrażają chęć korzystania z szyb-
kiego internetu. Zdajemy sobie sprawę, że czasem trudno jest się odnaleźć 
w gąszczu komunikatów, szczególnie gdy są one pisane „technicznym ję-
zykiem”. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje.

Założeniem realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
w ramach którego NEXERA buduje sieć światłowodową, jest eliminacja 
tzw. białych plam, czyli miejsc, które nie są w zasięgu szybkiego inter-
netu. Użytkownik końcowy nie ponosi kosztów budowy sieci, a w szcze-
gólności doprowadzenia przyłącza do domu. 

Warto wiedzieć, że NEXERA jest wyłącznie operatorem hurtowym, 
odpowiedzialnym za infrastrukturę. Gotowa sieć zostanie udostępnio-

W GMINIE ŁASk POWSTAJE śWIATŁOWÓD
Firma Nexera w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa rozpoczęła w tym roku budowę 
sieci światłowodowej. W województwie łódzkim ma ona powstać do 2021 roku i objąć swoim zasięgiem 106 tysięcy 
gospodarstw domowych oraz blisko 600 szkół w 17 powiatach. Prace trwają także w gminie Łask, a na rozbudowie 
sieci skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy i lokalni operatorzy. 

na lokalnym operatorom, którzy działają na rynku detalicznym. To oni 
przygotowują oferty usług, np. dostępu do internetu, telewizji cyfrowej 
czy wideo na żądanie. Zachęcamy do kontaktu z Państwa obecnym do-
stawcą usług i sprawdzenia, czy może on już świadczyć swoje usługi  
za pośrednictwem sieci NEXERY. Pomocna okaże się także strona  
www.nexera.pl, gdzie oprócz wielu cennych informacji znajdziemy inte-
raktywną mapę. Z jej pomocą można sprawdzić, czy dany adres znajduje 
się w zasięgu powstającego światłowodu. 

W sprawach związanych z udostępnieniem nieruchomości na po-
trzeby budowy sieci NEXERY należy kontaktować się pod adres email  
kontakt@nexera.pl.

MJ



29. fINAŁ WOśP 
W ŁASkIM DOMU kULTURY
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SESJE – XXVI sesja Rady Miejskiej 
w Łasku rozpoczęła się 2 grudnia online, jed-
nak z przyczyn technicznych została przerwa-
na, kontynuowano ją w trybie hybrydowym na-
stępnego dnia.

16 bm. odbyła się kolejna sesja Rady Miej-
skiej, radni uchwalili jednogłośnie budżet na 
2021 rok, nadali jednocześnie nazwę dla ronda 
na skrzyżowaniu ulic 9 Maja i Południowej - 
NSZZ „Solidarność”.

18 bm. odbyła się sesja Rady Powiatu, rad-
ni zajmowali się m.in. zmianami w budżecie na 
2020 rok, przyjęli program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze-
mocy w powiecie na lata 2017-2023.

Sesja Rady Gminy Widawa odbyła się  
7 bm. w GOK, bez publiczności, ale można ją 
było śledzić online.

PANDEMiA w powiecie - 17 bm. w po-
wiecie łaskim odnotowano 9 zachorowań na 
koronawirusa i 1 zgon. W tymże dniu w powie-
cie sieradzkim było 25 zachorowań i ani jed-
nego zgonu, a w pabianickim - 68 zakażonych. 
Szpital w Łasku znów przyjmuje pacjentów nie 
zarażonych koronawirusem.

POMOC w czasie pandemii - firma Syl-
westra Florczaka przekazała nieodpłatnie 200 
atestowanych, jednorazowych fartuchów przy-
chodniom w Łasku oraz Kolumnie.

SZCZEPiENiA antycovidowe już niedłu-
go – rząd zapowiada, że w całym kraju będzie 
ok. 8 tys. punktów szczepień, także w powiecie 
łaskim. 4 grudnia ruszył nabór podmiotów do 
organizowania szczepień ochronnych przeciw-
ko koronawirusowi.

FERiE w jednym terminie wzbudziły 
sporo kontrowersji, ale rząd tłumaczy decyzję 
w tej sprawie dobrem Polaków. Chodzi o to, 
by w czasach pandemii unikać przemieszcza-
nia się dużych grup ludności i kumulowania 
w miejscowościach rekreacyjnych.

SYLWESTER – w poprzednich latach 
zwykle o tej porze roku podawaliśmy ceny bali 
sylwestrowych i pisaliśmy o hucznych powi-
taniach Nowego Roku. Teraz ma być inaczej 
– Nowy Rok będziemy witać w domach, przy 
telewizorach, w nielicznym gronie.

ŚLUBOWANiE strażaka Damiana He-
blewskiego odbyło się w łaskiej Komendzie 
Powiatowej PSP. Ślubowanie przyjął komen-
dant powiatowy st. bryg. Piotr Rudecki. „Uro-
czyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w rato-
waniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkie-
go mienia – nawet z narażeniem życia” - ślu-
bował strażak. 

100 LAT TEMU na skrzyżowaniu dróg 
w Woli Łaskiej stanął krzyż, czas zrobił swoje, 
więc mieszkańcy przez kilka tygodni czyścili 
i konserwowali dębowe drewno, odnowili też 
figurkę Chrystusa. Teraz krzyż pod lasem wy-
gląda jak nowy…

UWAGA NA OSZUSTÓW! Przed święta-
mi nasilają się kradzieże i wyłudzenia. Policja 
apeluje, by być ostrożnym i nie dać się oszu-
kać i okraść. W przypadku podejrzanych wizyt  
i telefonów należy dzwonić na policję.

Aukcje na rzecz 
WOŚP organizujemy 
na platformie Allegro.pl 
- zgodnie z zaleceniami 
Fundacji Jurka Owsiaka. 
Liczymy, jak co roku, na 
hojność łaskowian, któ-
rzy zawsze chętnie prze-
kazywali niesamowite 
przedmioty na aukcje. 
Główną siłą napędową 
WOŚP, jak zawsze, są 
wolontariusze. W tym 
roku w naszym Sztabie 
będzie ich trochę mniej, 
ale są chętni i gotowi 
do działania - 31 stycz-
nia ruszą z puszkami na 
ulice Łasku. Nie może 
też zabraknąć oprawy 
artystycznej. Już teraz 
przygotowujemy dla 
Was miłą artystyczną 
niespodziankę – oczy-
wiście w formie on-line. 

O czym warto jesz-
cze powiedzieć? Od 
połowy grudnia na te-
renie ŁDK znajduje się 
Sztabowa Puszka Sta-
cjonarna. Organizujemy 
możliwość wrzucenia 
pieniążków do puszki 
na rzecz WOŚP w spo-
sób bezpieczny i możliwie bezkontaktowy. Do-
datkowo staramy się o uruchomienie e-skar-
bonki. To bardzo wygodna forma wsparcia tej 
szczytnej akcji, do której szczególnie zachęca-
my wszystkich ludzi wielkiego serca. Wystarczy 
przelać dowolną sumę pieniędzy na sztabowe 
konto internetowe, a środki dalej powędrują na 
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Nie może zabraknąć też tradycyjnego 
Światełka do Nieba. Działamy, pracujemy 

To będzie inny finał niż te, które wspólnie przygotowywaliśmy w ŁDK. 
Przenosimy w przeważającej większości łaski Finał WOŚP do sieci. Co nie 
znaczy, że w jakiś sposób będzie to finał gorszy, czy mniej ciekawy. 

i dostosowujemy się do tej wyjątkowej i trud-
nej sytuacji. Gramy z Orkiestrą od lat i grać bę-
dziemy dalej. Do końca świata i o jeden dzień 
dłużej. 

Zachęcamy do śledzenia strony interne-
towej ŁDK oraz profilu na Facebooku, gdzie 
będziemy umieszczali najświeższe informacje 
dotyczące działania Sztabu WOŚP przy Ła-
skim Domu Kultury. 

Rafał Stasiak

Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy

ŚP. DRUHA 
ANDRZEJA 

OWCZARKA
Wieloletniego Prezesa oraz 

Honorowego Prezesa OSP Łask
Wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia składają Rodzinie
Zarząd i strażacy OSP Łask
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Wójtowi Gminy Wodzierady
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Starosta z Zarządem 
Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady z Radnymi 
Rady Powiatu Łaskiego 
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24 października br. Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czer-
wonego Krzyża na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Pa-
bianicach przyznała Liceum Ogólnokształcącemu w Łasku (Kolumnie) 
tę odznakę w randze czwartego stopnia. Uhonorowano w ten sposób 
szkołę za wieloletnie oddawanie krwi przez jej krwiodawców oraz pro-
mowanie krwiodawstwa na wiele sposobów (lekcje wychowawcze, 
udział w Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie, gazetki, prelekcje zapro-
szonych gości i in.).

To ważne wydarzenie i znakomita okazja, by przybliżyć historię 
krwiodawstwa w kolumnieńskiej szkole. Oto kilka faktów.

Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Kolumnie w 2016 r. za propagowanie krwiodawstwa zostało odzna-
czone odznaką honorową ,,Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”.

Z kolei w 2018 r. podczas XV Ogólnopolskiego Turnieju Szkół 
w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Ży-
cie” szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii „Wskaźnik aktywności” 

kREW TO NAJCENNIEJSZY LEk
„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej - 
mówił Jan Paweł ii. - To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz 
liczniejsi we wszystkich krajach świata”. (Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r.)

w edycji 2017/2018 ze względu na ilość krwi oddanej w przeliczeniu na 
jednego pełnoletniego ucznia szkoły, a w następnym roku LO w ZSO 
w Łasku zajęło w tym Turnieju w tej kategorii II miejsce.

W tym miejscu należy podkreślić szczególną rolę szkolnego koor-
dynatora akcji – Moniki Roszuk-Brząkały. To dzięki niej akcje krwio-
dawstwa w Liceum w Kolumnie odbywają się od 2013 regularnie 2 razy 
w ciągu roku szkolnego. Nawiązała kontakt z Pabianickim Centrum Me-
dycznym, którego pracownicy - lekarze i pielęgniarki - doskonale wie-
dzą, że zawsze mogą liczyć na naszą szkolną społeczność. Tu należy 
nadmienić, że dawcami są uczniowie ostatnich klas Liceum, ale także 
absolwenci szkoły oraz inne zainteresowane osoby - mieszkańcy Kolum-
ny i okolic. Co ważne, informacje o kolejnych akcjach można znaleźć  
m. in. w internecie na Facebooku na stronie szkoły czy w lokalnej prasie.

Ludzka krew jest cennym lekiem. Jedna jednostka oddanej krwi 
może uratować życie trzem osobom. Dotąd nie udało się wyprodukować 
krwi do celów medycznych. Młodzież oraz przyjaciele szkoły, oddając 
krew, przyczyniają się do ratowania życia oraz pomagają innym.

Andrzej odszedł niespodziewanie 11 li-
stopada 2011 roku. Na krótko przed śmiercią 
spotkałem się z nim. Snuliśmy rozmaite plany 
wydawnicze. Mieliśmy już za sobą wspólne 
wydanie kilku książek m.in. o Łasku. On sam 
przygotował także niewielką książeczkę o ła-
skiej kolegiacie. Wszak pasjonował się histo-
rią, sztuką i zabytkami.

Andrzej kochał swoje Pabianice i poświę-
cił im – jako wydawca i współautor – kilka 
pozycji książkowych, współpracując z legen-
dą dziennikarstwa pabianickiego red. Kazi-
mierzem Brzezińskim. Obaj byli przekonani,  
że to miasto, podobnie jak pobliski Łask, Ze-
lów, Rzgów czy Tuszyn, zasługują na coś wię-
cej, niż krótkie notki w lokalnych mediach. Fa-
scynował go także Łask – miasto z wielowie-
kową tradycją, dobijające się ze swoją metryką 
i dorobkiem do rzędu przynajmniej podobnych 
ośrodków. Przez wieki było to raczej trudne, 
dlatego cieszył się, że początki XXI wieku 
przyniosły wiele korzystnych zmian, chciał je 
pokazać na szerszym forum właśnie za pośred-
nictwem książek.

ANDRZEJA GRAMSZA NIkT NIE ZASTĄPIŁ
Niedawno minęła dziewiąta rocznica śmierci Andrzeja Gramsza, nieocenionego wydawcy, społecznika, 
człowieka bezgranicznie oddanego rodzinnym Pabianicom i Ziemi Łódzkiej.  Był też pasjonatem 
historii ,  preferującym „małe ojczyzny”, w których dostrzegał olbrzymi potencjał.

Gdy zaproponowałem mu serię wydawni-
czą pod wspólnym tytułem „Trzy kolory”, na-
tychmiast zapalił się do jej realizacji. Udało się 
wydać trzy przewodniki z tej serii, m.in. i ten 
poświęcony Łaskowi. Nasze dalsze plany i na 
tym polu legły w gruzach…

Kilka lat wcześniej przygotowaliśmy 
pierwszy w dziejach Łasku kolorowy album 
o tym mieście. Z księgarskich półek zniknął 
błyskawicznie. Cieszył go ten sukces. Wycią-
gnął z niego wniosek, że mieszkańcy potrze-
bują tego typu wydawnictw. Mieliśmy więc 
przygotować kolejną uaktualnioną edycję tego 
wydawnictwa. Niestety, nagła śmierć wszystko 
pokrzyżowała.

Gramsz czuł doskonale region i był jego 
znakomitym popularyzatorem. Znał doskonale 
ludzi, do współpracy wybierał autorów solid-
nych, sprawdzonych. To gwarantowało sukce-
sy. Wiele jego wydawnictw zauważono i na-
grodzono.

Zwykle gdy ktoś odchodzi, mawiamy: nie 
ma ludzi niezastąpionych. To chyba prawda. 
Ale prawdą jest też, że nie ma dotąd podobne-

go wydawcy, podobnego miłośnika i pasjonata 
Ziemi Łódzkiej.

Ryszard Poradowski



grudzień 2020 r.

8

Zadanie obejmuje zakup koparko-ładowar-
ki, ciągnika oraz przyczepy tandem – wywrotki 
trójstronnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu 
Dróg w Łasku.

SPEC JA L ISTYCZNE 
MASZYNY DLA PZD
Powiat łaski informuje, że otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki częściowo umarzanej (nawet do 
40%) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 
zadania pn. „Zakup maszyn specjalistycznych dla PZD” do wysokości  914.492,00 zł.

L E ś N Y 
S k W E R 

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

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą dla wszystkich wspaniałym czasem spędzonym 
bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. 
W tych wyjątkowych dniach przekazujemy życzenia radości, spokoju 
i spełnienia wigilijnych życzeń. Niech pod Świąteczną choinką 
znajdzie się szczęście, życzliwość i zrozumienie. Niech nadchodzący 
Nowy Rok 2021 będzie pełen sukcesów i dobrych decyzji. Niech każdy 
dzień upływa w dostatku i zdrowiu, a nasze marzenia staną 
się rzeczywistością.

Do przetargu na koparko-ładowar-
kę zgłosiła się firma INTERHANDLER  
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wapiennej 6 
w Toruniu, która przedstawiła ofertę na mo-

del JCB 3CX Contractor wraz z oprzyrządo-
waniem. Maszyna spełniła wszystkie wyma-
gania przetargu i została zakupiona za kwotę 
565.800,00 zł.

Kolejny przetarg został ogłoszony na 
ciągnik. Do tego przetargu zgłosiły się 
dwie firmy, które przedstawiły oferty na 
dwa różne ciągniki. Po przeanalizowaniu 
wszystkich ofert, najkorzystniejsza oka-
zała się oferta firmy novaFarm Lena So-
bocińska z siedzibą przy ul. Kraszewskie-
go 43 w Koluszkach na ciągnik MASSEY  
FERGUSON 5710 S. Ciągnik zakupiono  
za kwotę 303.500,00 zł.

Natomiast na przyczepę złożono jedną 
ofertę. Przyczepa Metal-Fach T730/3 spełni-
ła wymagania zawarte w przetargu i została 
dostarczona przez firmę INVEST-ROL Piotr 
Maślanka z siedzibą przy ul. Tuszyńskiej 
w Czarnocinie. Koszt powyższej przyczepy  
to 57.810,00 zł.

Wkład własny powiatu to 12.618,00 zł. 
Łączna wartość zadania wynosi 927.110,00 zł.

W kOLUMNIE
Dobiegły końca prace przy „Leśnym Skwerze” 
w Kolumnie. Wśród istniejącej już roślinności 
zostały dokonane liczne nasadzenia, m.in. grab 
pospolity, śliwa wiśniowa, buk pospolity, brzo-
za pożyteczna, dąb szypułkowy, różaneczniki, 
irga. Teren zdobią również bzy czarne, jaśmi-
nowiec, kalina koralowa, tawuły, sosna gór-
ska, jałowiec, cis oraz byliny i wrzosy. Zasiano 
również trawę, wykonano ścieżki, zamontowa-
no: ławki, stół, grę „Wiedza kołem się toczy”, 
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Zakres prac obejmował: roboty rozbiórko-
we, demontaż istniejących bram garażowych, 
wykonanie nadproży, wykonanie bram gara-
żowych, montaż ościeżnic i bram garażowych, 
malowanie i regulację pozostałych bram gara-
żowych.

Wartość zadania wyniosła 30 118,59 zł  
i została w całości pokryta ze środków wła-
snych powiatu łaskiego.

Wykonawcą robót budowlanych była fir-
ma IMPEX Sp. z o.o., ul. Kolejowa 12,  
98-100 Łask.

ZAkOńCZONO REMONT
Powiat łaski zakończył trzeci etap inwestycji pn. „Remont i wzmocnienie ścian oraz wymiana konstrukcji i pokrycia 
dachu na budynku garażowym przy ulicy Konopnickiej 21 w Łasku”. Etap ten obejmował wykonanie i osadzenie 
stalowych trzech bram garażowych dwuskrzydłowych oraz malowanie i regulację pozostałych bram garażowych 
w powyższym budynku, w którym znajduje się tabor maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców  
w miejscowości Brodnia na drodze powiatowej 
2305E zostanie wprowadzona zmiana organi-
zacji ruchu. Jeszcze w tym miesiącu zostaną 
zamontowane znaki ograniczające prędkość 
i próg zwalniający.

kOMUNIkAT

Powiat łaski jako organ prowadzący przystąpił do ii etapu 
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym 
z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest poszerzanie kompeten-
cji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informa-
cyjnym. Uważa się, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie 
powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Szko-
ły wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne będą realizować 
nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozpoczną proces 
przemian polegający na tworzeniu i wprowadzaniu do praktycznego 
działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypra-
cowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, które są jednym 
z założeń reformy systemu oświaty. 

Zakwalifikowały się wszystkie niżej wymienione wnioski złożone do 
programu.
l Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mundurowo-

-Technicznych w Ostrowie złożyło wniosek na tablice interaktyw-

POMOC DLA SZkÓŁ
ne z projektorem ultraogniskowym oraz interaktywny monitor do-
tykowy.
l W Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grab-

skiego w Sędziejowicach zaplanowano zakup tablic interaktywnych 
z projektorem ultraogniskowym.
l Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym w Łasku przedłożyła wniosek na laptopy wraz ze 
sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnia-
nego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednic-
twem transmisji audiowizualnej oraz głośniki lub inne urządzenia po-
zwalające na przekaz dźwięku.
l Natomiast Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3 w Łasku 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku, tak jak po-
przednia szkoła, złożyła wniosek na laptopy wraz ze sprzętem umożli-
wiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia 
lub nauczyciela w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji au-
diowizualnej oraz głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz 
dźwięku.

Razem koszty zadania wyniosą 63.000,00 zł, z czego wnioskowana 
kwota wsparcia finansowego to 50.400,00 zł, natomiast wkład własny 
12.600,00 zł.

grę „Grzyby leśne”, tablice edukacyjne oraz 
kamerę 3600.

LEśNY SkWER W kOLUMNIE
Całość bardzo ładnie wkomponowała się 

w dzielnicę Kolumna, która od dawna słynie 
z leśnych terenów. Pełne walory estetyczne po-
dziwiać będziemy dopiero wiosną, kiedy to ro-
ślinność się zazieleni i zakwitnie.

Szczególne podziękowania należą się Wojcie-
chowi Miedzianowskiemu – prezesowi Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Nadleśnictwu 
Kolumna na czele z nadleśniczym Adamem Pew-
niakiem za wkład i pomoc przy tej realizacji. Wy-
konawcą zadania była firma Władysław Pisarek 
PPUH „TRANS BRUK” z Woli Bałuckiej.



MONTUJEMY URZĄDZENIA 
fOTOWOLTAICZNE
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Kwota wpłaty dla osób zakwalifikowanych do projektu w 2016 r. wynosi  
1 600 zł plus 8% VAT, łącznie 1 728 zł. Pozostała grupa wchodząca z listy rezerwo-
wej - 2 000 zł plus 8% VAT, łącznie 2 160 zł. Całkowity koszt instalacji wynosi około  
12 000 zł, pokryty zostanie z środków budżetu gminy Buczek i środków unijnych. 

Prosimy o cierpliwość. Firma montująca podejmie kontakt z mieszkańcami w celu 
umówienia konkretnego terminu montażu.  

W poprzednim programie zamontowanych było 80 instalacji, z których skorzy-
stali również rolnicy, był to projekt z PROW-u. Z obecnego programu RPO mogą 
skorzystać mieszkańcy nie będący rolnikami zgodnie z wymogami instytucji wdra-
żającej.

Mieszkańcy gminy są dumni z tego, że już niedługo  będzie tu łącznie   187 insta-
lacji fotowoltaicznych. 

Firma, która wygrała przetarg, zobowiązała się, że od 18 listopada do 31 grudnia  
br. wykona montaż i instalację fotowoltaiczną dla 107 gospodarstw domowych. Prosimy 
mieszkańców, którzy nie dokonali wymaganej dopłaty, o uregulowanie należności. 

Kiedy praktycznie z zaskoczenia wygra-
łem wybory w 2002 roku, zastanawiałem się 
jak pogodzę prowadzenie gminy z niedawno 
kupionym gospodarstwem. Trzeba było się  
z tym wszystkim zmierzyć.

Marzyłem, aby przez kadencję wybudować 
chociaż 1 km drogi asfaltowej, inwestować 
średnio tak jak poprzednicy ok. 430 tys. zł. Za-
stałem 16 km. dróg asfaltowych, a na niektó-
rych z nich asfalt kończył się w połowie, tak 
jak to miało miejsce na drodze za ośrodkiem 
zdrowia w stronę osiedla Młodych. Kwestia 
zwodociągowania i skanalizowania gminy po-
zostawiała też dużo do życzenia. Poziom ok. 
55% wodociągów i ok. 10% kanalizacji nie 
cieszył nikogo.

Wszyscy wzięli się ostro do roboty. Drogi 
wydawały mi się najważniejszą sprawą, którą 
należało zająć się od razu. I już w pierwszych 
4 latach wybudowaliśmy około 18 km nowych 
dróg, zwodociągowano pozostałą część gmi-
ny. Spowodowało to taki efekt, że małe miej-
scowości zaczynały być podobne do dobrze 
doposażonej, jak na tamte czasy, wsi, Brodni. 
Chciałem „podciągnąć” wszystkie wioski do 
poziomu Brodni i to mi się udało. Zainwesto-
waliśmy w okresie 4 lat ok. 10 mln zł, to jest 
6-krotnie więcej niż w poprzedniej kadencji. 
W następnych kadencjach było już łatwiej, bo 
w roku 2004 weszliśmy do Unii Europejskiej. 
Z funduszy unijnych zaczęliśmy tak naprawdę 
korzystać od w latach 2006-2007, ze względu 
na przygotowanie dokumentacji pod realizację 
nowych projektów. 

W drugiej kadencji budowaliśmy i ukoń-
czyliśmy budowę-modernizację dróg gmin-
nych i bardzo szybko było ich prawie 80 km,  
a przypomnę, że przejmowałem 14,5 km.  
W następnej kadencji zakończyliśmy budowę 
dróg. W większości są to drogi asfaltowe. Te-
raz kładziemy drugie nakładki i kończmy małe 

18 LAT MINęŁO JAk JEDEN DZIEń…
27 października 2020 roku minęło 18 lat jak mieszkańcy gminy Buczek obdarzyli mnie ogromnym 
kredytem zaufania, wybierając na wójta gminy. Pozwolę sobie na trochę wspomnień.

odcinki wymagające asfaltu. Na dzisiaj wy-
remontowanych dróg gminnych i rolniczych 
mamy ok 128 km.

Budowa dróg nie ograniczała się do ich 
budowy tylko na terenach wsi, ale zmiany na-
stąpiły również na osiedlach mieszkaniowych, 
gdzie drogi szlakowe zastąpiono asfaltowymi 
z chodnikami. Zainstalowano lampy hybrydo-
we na osiedlu w Buczku i Czestkowie - w su-
mie 101 lamp za 1,4 mln zł. Za 500 zł wpłaty 
własnej mieszkańcy otrzymali pompy ciepła, 
zamontowaliśmy 80 paneli fotowoltaicznych 
u mieszkańców. Obecnie montujemy następne 
107 instalacji, mieszkańcy płacą tylko 1000 zł. 
Działania te sprawiają, że osiedla, wioski są 
czyste, zadbane, a w ładnych domach mieszka-
ją zadowoleni ludzi. 

Przez cały okres tych 18 lat konsekwentnie 
realizowane były inwestycje w obszarze wodo-
ciągów i kanalizacji. I tak sieci kanalizacyjnej 
mamy ponad 30 km, a wodociągowej - ponad 
120 km. Oprócz budowy sieci wodno-kanaliza-

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński 
wraz z Radnymi

cyjnej, na obszarach, na których nie ma możli-
wości budowy sieci, udzielamy mieszkańcom 
dotacji na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków - jest ich już 350. W Czestko-
wie wybudowaliśmy oczyszczalnię, w której 
oczyszczane są ścieki z sąsiednich miejscowo-
ści, a w Buczku powstała zupełnie nowa bez-
zapachowa oczyszczalnia za prawie 4 mln. zł, 
gmina wraz z przydomowymi oczyszczalniami 
ścieków jest skanalizowana w 70%.

Myślę, że oprócz bardzo dobrych dróg 
najbardziej widocznym obrazem przemian są 
obiekty szkolne wraz z towarzyszącą im infra-
strukturą. To tutaj zainwestowaliśmy łącznie 
ponad 11 mln zł. Na remonty szkół w Buczku 
i w Czestkowie, budowę przedszkola na 130 
miejsc. Infrastruktura wokół nich to hala spor-
towa w Buczku za ponad 4 mln zł, sala gim-
nastyczna w Czestkowie za ponad 2 mln zł,  
to boiska sportowe „Orliki”, place zabaw, siłow-
nie zewnętrzne. Wymienione obiekty to rzeczy 
widoczne. To czego nie widzimy to wyposaże-

Piękna zimowa atmosfera, cudnie przystrojona choinka i stroiki świąteczne,
moc prezentów oraz opłatek, symbol wzajemnej życzliwości, miłości 
i szacunku to obraz Bożego Narodzenia najpiękniejszych świąt w roku.
W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć  wszystkim mieszkańcom
gminy Buczek gorące życzenia zdrowia, spokoju, radości.
Niech Nowy roku 2021  będzie dla Was czasem pełne sukcesów, 
realizacji zamierzonych planów i zamierzeń, a w Waszych 
domach niech nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski
wraz z pracownikami Urzędu
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18 LAT MINęŁO JAk JEDEN DZIEń…
nie placówek oświatowych i opiekuńczych w sprzęt i narzędzia pozwala-
jące stworzyć naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki. Myślę,  
że niejedna szkoła mogłaby nam pozazdrościć. 

Tak jak zajęliśmy się naszymi dziećmi, wszak to nasza przyszłość, 
pamiętamy również o teraźniejszości i o tych, którzy czuwają nad bez-
pieczeństwem naszym i naszego mienia. Zainwestowaliśmy w nasze 
Ochotnicze Straże Pożarne. Odbudowaliśmy wszystkie strażnice, za-
kupiliśmy nowe samochody strażackie, poczynając od lekkich, które 
otrzymały wszystkie straże, po jeden z najlepszych w kraju pojazdów 
– 6-osobową SKANIĘ 8000 tys. litrów Star Man. Wydatki na zakupy 
samochodów i remont strażnic to ponad 8 mln zł. Myślę, że nie słyniemy 
jedynie z dobrych dróg i święta truskawki, ale także z dobrze wyposażo-
nych strażnic i Druhów – Ochotników, na których zawsze można liczyć.

Zdrowie mieszkańców to dla nas bardzo ważny aspekt naszej dzia-
łalności dlatego chcąc stworzyć jak najlepsze warunki leczenia dla lu-
dzi starszych jak i młodych dwukrotnie remontowaliśmy nasz Ośrodek 
Zdrowia oraz wybudowaliśmy nową część rehabilitacyjną. Bardzo za-
dbaliśmy o całą infrastrukturę Ośrodka Zdrowia. Łączne nakłady na  
te działania to ponad 2 mln zł.

Dbając o sport tworzymy warunki do jego uprawiania. Przykładem 
tego jest wybudowany piękny obiekt sportowy: boisko, kort tenisowy, 
boisko do kosza i siatkówki. Powstały na placu, gdzie było wszystko 
oprócz porządku. Koszt budowy to 1 mln. zł. Drużyna Buczku grają-
ca w IV lidze oraz drużyna Brodni grająca w lidze okręgowej przyno-
szą nam dużo satysfakcji, służą też znakomicie promocji gminy Buczek. 
W każdej szkole funkcjonuje boisko „Orlik” wybudowane za prawie  
1,5 mln zł z funduszów rządowych.

Niewątpliwie centrum Buczku zmieniło swój wygląd, a to za sprawą 
rozbiórki walących się budynków (starego urzędu i budynku parafialne-
go) i wybudowanie na ich miejscu nowych obiektów. Nowy urząd dobu-
dowany do istniejącego, plac truskawkowy z tężnią solankową i obiek-
tami gastronomiczno-handlowymi oraz nowy chodnik przy drodze wo-
jewódzkiej w Buczku, a także przebudowywana droga na odcinku od 
Czestkowa do Buczku to efekty naszych starań.

Gmina Buczek truskawką słynie, a to za sprawą Święta Truskawki 
obchodzonego corocznie, które na przestrzeni minionych lat ze święta 
gminnego stało się imprezą krajową. Dzięki tej imprezie jesteśmy znani 
i rozpoznawani w całej Polsce. To również logo naszej gminy i w końcu 
nowo powstające osiedle truskawkowe. Osiedle, które buduje się błyska-
wicznie, z pełną infrastrukturą. Mam nadzieję że za 3-6 miesięcy będzie 
ono już z nowymi ulicami asfaltowymi, chociaż w umowie sprzedaży 
widniał zapis, że jak będzie wybudowanych ok 70% budynków wówczas 
będzie uzupełniana infrastruktura drogowa. W chwili obecnej wybudo-
wano około 15% budynków, a już zapewniamy praktycznie całą infra-
strukturę. Mam nadzieje, że za niecały rok dostaniemy zgodę na budowę 
oświetlenia. 

Przejeżdżający przez całą naszą gminę mówią, że nawet pola nie są za-
rośnięte krzakami, a wszyscy rolnicy uprawiają każdy skrawek pola, dbając 
o swoje otoczenie, co świadczy o gospodarności naszych mieszkańców.

 Nie mogę nie wspomnieć o naszym największym zakładzie pracy, 
który w całości położony jest w gminie Buczek – 32. Bazie Lotnictwa 

Taktycznego – zajmującej ponad 700 hektarów. W ostatnich latach dla 
mieszkańców nastąpiły utrudnienia, szczególnie ze względu na zakaz bu-
dowy domów mieszkalnych spowodowany utworzeniem obszaru ograni-
czonego użytkowania dla około 55% gminy, w związku z hałasem emi-
towanym przez samoloty. Dzięki temu, że gmina nie posiada planu zago-
spodarowania przestrzennego mieszkańcy mogli w większości za działki 
otrzymać odszkodowanie. Dalsza rozbudowa lotniska oraz bazy nie ma 
wpływu negatywnego na rozwój gminy. Mam nadzieję, że w przyszło-
ści Urząd Marszałkowski podejmie uchwałę, która będzie umożliwiała 
budowę budynków mieszkalnych w strefie. Taka uchwała będzie podej-
mowana po przeprowadzeniu kolejnych pomiarów hałasu. Oczywiście 
będą najprawdopodobniej musiały być spełnione odpowiednie wymogi 
dotyczące konstrukcji tych budynków, jednak da to możliwość rozwoju 
gminy. 

Na koniec chciałbym przedstawić zestawienie obrazujące skalę oraz 
obszary na które wydatkowano środki publiczne. W sumie przez 18 lat 
wydano ponad 76 mln zł na zadania inwestycyjne. W następnym nume-
rze szczegółowe informacje.

Cieszy fakt, iż średnio rocznie na inwestycje wydajemy ok 4,4 mln 
zł,  przy średnim budżecie ok 12,8 mln zł. z (18 lat). Wydatki na inwesty-
cje były w granicach 30%,  a średnio gminy wiejskie  w Polsce wydają 
ok. 10%. Najważniejsze dla mnie jest to, że jako rolnik - ekonomista 
prowadzę gminę bez kredytów, a to jest naprawdę sztuka. Tym bardziej, 
że nasz budżet jest jednym z najmniejszych w powiecie łaskim, jesteśmy 
na przedostatnim miejscu – przed gminą Wodzierady. Mam nadzieje, że 
do końca kadencji, czyli do 2023 r. inwestycje wzrosną do ponad 20 mln. 
zł. Myślę, że tak się stanie, ponieważ mamy bardzo dobrą sytuację finan-
sową, chociaż dokładamy z budżetu gminy, między innymi do odpadów 
komunalnych oraz oświaty ponad 4 mln. zł rocznie.

Wkraczając w Nowy Rok 2021 pragnę życzyć wszystkim mieszkań-
com przede wszystkim zdrowia i szczęścia, a wówczas wszyscy będzie-
my szczęśliwsi i przyjaźnie do siebie nastawieni, a to zgodę buduje. 

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Wodociągi i kanalizacje 17 455 321,41 

infrastruktura drogowa 26 850 067,17

Bezpieczeństwo (OSP - przebudowa strażnic, 
zakup, wyposażenie)

5 523 499,47

Oświata (budowa przedszkola, modernizacja szkół 
w Buczku i Czestkowie, Wymiana okien - szkoła 
Malenia)

3 987 832,30

Ochrona środowiska (solary, pompy ciepła, dotacje 
na oczyszczalnie ścieków, rekultywacja składowiska 
odpadów, fotowoltaika)

6 952 964,73
+ 1.200.000 w latach 2020/2021

Kultura 245 237,94

infrastruktura społeczna (Projekt Internet w Gmi-
nie Buczek, Mój Rynek, zakup mienia)

2 813 110,08

Obiekty sportowe (orliki, boisko wielofunkcyjne, 
bieżnia tartanowa, hale sportowe)

9 520 297,16

Zdrowie 1 128 200,43

Administracja (rozbudowa Urzędu, wyposażenie) 1 716 828,73

Łącznie 76 193 359,42
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W bieżącym roku szkolnym przedszkole realizuje projekt ekologicz-
ny „Małych Buczkowiaków przygody z wodą”, dofinansowany z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi. Celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród 
najmłodszych mieszkańców naszej planety oraz rozwijanie wśród dzieci 
poczucia odpowiedzialności za otaczający je świat, z którego czerpią naj-
większe bogactwo – wodę. 

W ramach realizacji projektu dzieci wybrały się na wycieczkę do firmy 
„METERING” w Buczku, gdzie dowiedziały się, co to wodomierz oraz 
jak oszczędzać wodę. Został ogłoszony również całoroczny konkurs foto-
graficzny pt. „Woda w obiektywie”. Odbyły się dwa warsztaty ekologiczne 
dla dzieci, pt. „Woda niezbędna do życia” i „Niebieska planeta”. Podczas 
warsztatów przedszkolaki zgłębiły wiedzę na temat roli wody w codzien-
nym życiu, ile wody zużywamy, skąd bierze się woda w naszym kranie, 
a skąd biorą wodę mieszkańcy terenów, gdzie nie ma wodociągów. 

Dzieci eksperymentowały z wodą i poznawały jej cechy. Podczas 
konkursu recytatorskiego o tematyce ekologicznej „Woda i przyroda” 
dzieci wykazały się dobrą pamięcią oraz wspaniałymi zdolnościami re-
cytatorskimi. Każdy z uczestników konkursu recytował przygotowany 
wiersz o tematyce ekologicznej. 

Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła laureatów 
konkursu i wręczyła nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W następnych miesiącach na przedszkolaków czekają kolejne przy-
gody z wodą.

M.M.

WODA TO ZDROWIE – kAŻDY 
PRZEDSZkOLAk TO POWIE
Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Buczku doskonale wiedzą, że „dzięki wodzie wszystko żyje, każdy ją na świecie pije”. 

Wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski wręczył akt nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
Nauczycielem mianowanym została Aneta Pieńkowska, pracująca 
w Gminnym Przedszkolu w Buczku, która w dniu 12 listopada 
br. pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną 
powołaną przez wójta gminy.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata 
i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu 
przed komisją egzaminacyjną. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie 
nauczyciela.

ZOSTAŁA NAUCZYCIELEM MIANOWANYM

Gmina Buczek w listopadzie 2020 r. otrzymała dla dwóch szkół podsta-
wowych 28.000 tys. zł dofinansowania na zakup laptopów z rządowego 
programu „Aktywna Tablica”. Organ prowadzący dołoży do zakupu 20% 

AkTYWNA TABLICA
kosztów, czyli 7 tys. zł. Każda ze szkół dysponuję środkami na zakup 
sprzętu komputerowego po 17.500 zł. Program ma zostać zrealizowany 
do końca grudnia 2020 r.
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Smog zawiera takie zanieczyszczenia jak: pyły zawieszone PM 2,5 
i PM 10, tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azo-
tu (NO2), ozon troposferyczny (O3) oraz liczne substancje organiczne, 
np. benzo(a) piren czy dioksyny. Zdrowie człowieka niszczy szczególnie 
smog, w którym znajdują się pyły zawieszone i całe mnóstwo szkodli-
wych związków chemicznych. 

Pyły nie stanowią jednorodnej grupy substancji, mogą to być drobi-
ny kurzu, popiołu, sadzy, piasku, pyłki roślin, drobiny z opon samocho-
dowych oraz tarcz klocków hamulcowych. Wszystko to dostaje się do 
organizmu człowieka przez drogi oddechowe. Większe cząsteczki pyłów 
zawieszonych (PM10) są zatrzymywane przez nabłonek wyściełający 
jamę gardłowo-nosową i zalegają w śluzówce, wywołują przewlekły nie-
żyt nosa i nawracające zapalenia krtani, natomiast mniejsze cząsteczki  
(PM 2.5) trafiają aż do pęcherzyków płucnych i zwiększają ryzyko zapa-
lenia oskrzeli, astmy i przewlekłych chorób płuc. Wędrówka cząsteczek, 
które znajdują się w smogu, nie kończy się na płucach, trafiają one na-
stępnie do krwi i wraz z nią rozpoczynają wędrówkę po całym ciele i nie 
ma układu czy narządu, na które nie mają szkodliwego wpływu.

Aby ochronić się przed smogiem coraz częściej nosiliśmy maski, 
gdy poziom zanieczyszczeń jest wysoki. Większość masek, które obec-

U WAG A  N A  SMO G !
To nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych 
działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak znaczna wilgotność powietrza 
i brak wiatru. Nazwa „smog” powstała z połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). 

20 listopada br. w koszarach 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła 
się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez elewów służby przy-
gotowawczej. Po podniesieniu flagi państwowej RP i zaśpiewaniu hym-
nu narodowego, do sztandaru wojskowego wystąpiła kolumna elewów 
składających przysięgę wojskową.

Dowódca Bazy wyraził swój szacunek i serdeczne gratulacje dla 
składających przysięgę żołnierzy – „Serdecznie Wam gratuluję. Mam na-
dzieję, że wstąpicie w szeregi żołnierzy zawodowych (…). Wiem, że nie 
było łatwo. Szkolenie wymagało od Was wiele wysiłku i determinacji, 
ale tym bardziej możecie być z siebie dumni, że ukończyliście szkolenie 
z sukcesem. Pamiętajcie, że to dopiero początek Waszej wojskowej dro-
gi, do czego Was serdecznie zachęcam (…)”.

Trzech żołnierzy zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym za wy-
sokie wyniki osiągnięte w trakcie szkolenia oraz nienaganną postawę. 
Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

Tekst i zdjęcie: kpt. Michał Kolad

NAJWAŻNIEJSZY DZIEń W ŻYCIU ŻOŁNIERZA
„Dzień przysięgi to najważniejszy dzień w życiu każdego żołnierza (…). Od dzisiaj jesteście żołnierzami Wojska Polskiego. Złożyliście 
przysięgę na sztandar jednostki wojskowej, ale tak naprawdę składaliście tę przysięgę narodowi i ojczyźnie. Rota przysięgi wojskowej 
to najwyższe zobowiązanie żołnierza wobec ojczyzny i narodu. To nie tylko prawa, ale i obowiązki. Od dziś Waszym obowiązkiem jest 
bronić naszej ojczyzny” - powiedział podczas przysięgi woskowej dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz Jatczak.

nie stosujemy, nie chroni nas przed drobinkami pyłów i trujących ga-
zów. Maski, które skutecznie chronią przed smogiem, to maski z filtrami 
HEPA i z dodatkową warstwą z aktywnym węglem. W związku z tym, że 
nie wszyscy zabezpieczamy się odpowiednio, powinniśmy słuchać ko-
munikatów smogowych i przy naprawdę bardzo złym wskaźniku powie-
trza ograniczyć wietrzenie pomieszczeń, uprawianie sportów i wykony-
wanie ciężkich prac na świeżym powietrzu. Osoby szczególnie narażone, 
osłabione chorobą, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci powinny 
unikać w te dni kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. 

Od 26 października 2020 r. w Łasku działa stacja pomiarowa jako-
ści powietrza i każdy może, wchodząc na stronę www.airly.org/map/pl 
- sprawdzić zawartość pyłów PM 10, PM 2,5, NO2 i w zależności od 
jakości powietrza w danym dniu postępować zgodnie z zaleceniami, aby 
chronić siebie i swoich bliskich. Jednocześnie mając świadomość z cze-
go bierze się zła jakość powietrza w Łasku i jego okolicy zadbajmy o to, 
aby uległo poprawie.

Danuta Rychlik
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli 

UM w Łasku

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotych-
czasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż  
w gminie Łask zaczną obowiązywać tuż po nowym roku.

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości 
– nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

Uwaga! Jeśli dotychczas właściciel nieruchomości deklarował niese-
lektywną zbiórkę odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2021 roku musi 
złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

Ponadto właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni pa-
miętać, że przystępując do gminnego systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi muszą złożyć komplet dokumentów, tj.:
1) oświadczenie o przystąpieniu do zorganizowanego systemu

OBOWIĄZkOWA SEGREGACJA śMIECI
2) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Złożenie samej deklaracji nie stanowi podstawy do włączenia danej 
nieruchomości niezamieszkanej do gminnego systemu.

(Złożenie oświadczenia nie jest wymagane w przypadku nierucho-
mości mieszanych – dla takich nieruchomości należy złożyć jedynie 
nową deklarację).

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą jednocześnie korzystać 
z przydomowego kompostownika. W przypadku jego posiadania oraz 
właściwego gromadzenia w nim bioodpadów właściciel nieruchomości 
może zostać zwolniony z części opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, wtedy opłata jest niższa o 1 zł na gospodarstwo/miesiąc. In-
formację dotyczącą posiadania kompostownika oraz prowadzenia kom-
postowania bioodpadów właściciel nieruchomości powinien przekazać 
w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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We Wronowicach zamieszkiwali w gospo-
darstwie, które nabył na początku XIX wieku 
Ludwik Stefan Magnuski, syn Waleriana Ty-
burcego Magnuskiego. Ludwik Stefan Ma-
gnuski w 1823 roku w Łasku poślubił Elżbietę 
Wieczorkowską, a ich córka Pelagia wyszła za 
mąż za protoplastę rodu Wincentego Walen-
towskiego, pochodzącego z Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. 

Jeśli chodzi o korzenie Magnuskich, to wy-
wiodłam ich od najstarszego – Bernarda Ma-
gnuskiego, jeszcze sprzed 1580 roku). 

Ojciec uczęszczał do szkoły elementarnej 
w Łasku. Opowiadał o tej swojej nauce, ale 
i wielkiej biedzie, i głodzie na wsi. Dzieciom 
brakowało nawet chleba, o butach czy przybo-
rach do pisania lub podręcznikach nawet nie 
mogły marzyć... Ich rodzina, jak wynikało ze 
wspomnień taty, jakoś sobie radziła, a ojciec 
nawet przynosił do szkoły biały chleb, co było 
symbolem dobrobytu, swoistej nobilitacji.

W późniejszym wieku, jako młodzian uczył 
się na kucharza, ale z powodu nieporozumień 
z właścicielem jadłodajni zrezygnował z tego 
zawodu, jednak naukę robienia i sztukę kroje-
nia makaronu przekazywał wszystkim swoim 
dzieciom. Mój niedawno zmarły brat Franci-
szek Władysław do końca życia sam własno-
ręcznie robił makaron i popisywał się zręczno-
ścią krojenia – siekania, podobnie znakomicie 
radził sobie w kuchni najstarszy brat Lucjan.

 W okresie międzywojennym ze swoim 
ojcem a moim dziadkiem oraz bratem (moim 

O ŁASkIM CIEśLI fRANCISZkU WALENTOWSkIM
Ojciec mój Franciszek Walentowski, syn Franciszka Michała Walentowskiego (trzy pokolenia o imieniu Franciszek, łącznie z moim 
bratem Franciszkiem Władysławem) i Elżbiety z Woszczaków, urodził się w 1895 roku we Wronowicach. Tam na świat przyszło 
sześcioro dzieci, dwoje zmarło w wieku 3 i 1 roku, a najmłodsza córka Marianna urodziła się już w Łasku. 

Na 
ZESZPECONO BUDYNEk DAWNEJ POCZTY

Po wybudowaniu nowej siedziby poczty 
przy ul. Żeromskiego, ten budynek zaczął peł-
nić zupełnie inną rolę. Dlatego go przebudo-
wano i, niestety, zeszpecono. Co prawda prze-
trwały ślady dawnej elewacji, ale nie jest ona 
już tak atrakcyjna jak dawniej.

Przed laty pisałem trochę o dziejach ła-
skiej poczty, wspominając m.in. bohaterskich 
listonoszy działających w konspiracji. Opo-
wiadano mi, że i tutaj podczas okupacji hitle-
rowskiej usuwano donosy i anonimy kiero-
wane do władz niemieckich, zapewne ratując  
w ten sposób niejednego łaskowianina od 
obozu koncentracyjnego i śmierci. Pracowni-
cy poczty przenosili też różnorodne meldunki 
podziemia, bowiem jako jedni z nielicznych 
mogli w miarę swobodnie poruszać się po mie-
ście i okolicy. To wciąż mało znane fakty doty-
czące funkcjonowania łaskiej poczty.

Chciałbym, zapewne podobnie jak 
wielu mieszkańców pamiętających tam-

To jeden z tych starych budynków w Łasku, które wrosły w pejzaż miasta. U zbiegu ulic Narutowicza i Kościuszki w latach 1936-1971 
mieściła się poczta. To pocztówkowe zdjęcie pochodzi z 1944 roku, a więc z czasów okupacji niemieckiej. Budynek poczty wyglądał 
wówczas inaczej. Główne wejście do niego znajdowało się na samym rogu, na pierwszym i drugim piętrze znajdowały się balkony.

ten budynek, by przy okazji jakiegoś 
większego remontu odtworzono dawną 

elewację, łącznie z balkonami. Może tak 
się kiedyś stanie…                        (Saw.) 

stryjem) Feliksem, pracowali jako robotnicy 
najczęściej przy budowie domów. Wyspecja-
lizowali się w budowie mostów, jazów i upu-
stów na rzece Grabi w Łasku oraz Marzeni-
nie. Jako pomocników do roboty brali głównie 
młodych członków rodziny. Na przykład budo-
wę mostu w Kolumnie na drodze z ul. Plażo-
wej do Ostrowa na rzece Grabi prowadził stryj  
Feliks Walentowski. Po zakończeniu budowy 
na cześć majstra na środku przęsła wymalowa-
no napis: FELEK.

 Ojciec mój wyspecjalizował się w wyko-
nywaniu skomplikowanych więźb dachowych. 
W 1932 roku zdobył dyplom mistrzowski, zda-
jąc egzamin przed Komisją Egzaminacyjną 
Mistrzowską w Łodzi. Od tego momentu mógł 
samodzielnie prowadzić budowy, zwłaszcza 
w czasie rozkwitu Kolumny i Teodorów. Nale-
żał też do Cechu Rzemiosł Różnych. 

Gdy już po wojnie jako dziewczynka cho-
dziłam z mamą po Kolumnie, pokazywała mi 
wille, które ojciec budował. Był znanym spe-
cjalistą – majstrem budowlanym i stanowił 
konkurencję dla innych. W czasach komuny 
uchodził za kapitalistę, musiał więc porzucić 
prywatną robotę i zatrudnił się w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym w Łasku. Tam 
pracował aż do emerytury.

Tata był zwyczajnym człowiekiem, nie za-
pisał się specjalnymi ani zasługami, ani „wy-
czynami”. Ot, żył, pracował, niewielu o nim 
pamięta. Zmarł w 1962 roku i pochowany zo-
stał na łaskim cmentarzu.

Pamięć ludzka jest zawodna, to i owo uda-
ło mi się odtworzyć w pamięci, niektóre fakty 
przypomnieli mi członkowie rodziny. 

 Spisała: córka Zofia Walentowska 
Pęczkowska 
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W ramach projektu została wykonana dokumentacja 
projektowa zagospodarowania terenu za Domem Ludowym 
w Łopatkach. Projekt obejmował wybudowanie siłowni ze-
wnętrznej, miejsca na ognisko, w którym jest zamontowany 
grill na trójnogu, montaż ławek wokół paleniska, odnowienie 
boiska do piłki siatkowej oraz budowę placu zabaw. Wyżej 
wymieniony zakres opracowania został zrealizowany w bie-
żącym roku, natomiast zaprojektowany plac zabaw zostanie 
wybudowany w przyszłym roku. Dokumentacja projektowa 
oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych zostały 
wykonane przez firmy zewnętrzne. Natomiast pozostałe prace 
ujęte we wniosku zostały wykonane przez mieszkańców we 
własnym zakresie.

Dzięki przeznaczonym przez mieszkańców środkom 
funduszu sołeckiego sołectwa Łopatki, środkom gminy oraz 
przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uda-
ło się stworzyć otwartą strefę aktywności dla mieszkańców.

Należy jednak podkreślić, że Pani Sołtys, gospodarz 
Domu Ludowego oraz mieszkańcy zaangażowani w realiza-
cję projektu stanęli na wysokości zadania i wykonali nieod-
płatnie prace zgodnie z umową dotacyjną.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM

ZADANIE PN. „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU ZA DOMEM LUDOWYM 
W ŁOPATkACH” ZAkOńCZONE
W dniu 8 lipca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy województwem łódzkim a gminą Łask na przekazanie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Sołectwo Łopatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu  
za Domem Ludowym w Łopatkach” otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 zł. Całkowity koszt projektu określono 
we wniosku na kwotę 20 900,00 zł, jednakże po zrealizowaniu zadania wydatki wyniosły 26 742,14 zł.   

PRZEDSZkOLAkIEM fAJNIE BYć… 
W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku w roku 
szkolnym 2020/2021 realizowany jest projekt: 
Przedszkolaki na start – wsparcie edukacji przed-
szkolnej w gminie Łask, współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego. Głównym założeniem projektu 
jest uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, wyposażenie sal przedszkolnych  
w niezbędny sprzęt oraz podniesienie kwalifikacji 
i kompetencji nauczycieli.  

Projektem objęte są wszystkie grupy przedszkolne. Każda 
z grup uczestniczy w różnych zajęciach dodatkowych. Propo-
nowane zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Programy 
własne opracowane przez nauczycielki w ramach realizowa-
nego projektu to m.in.: „Logofigle”, sensoplastyka, terapia 
ręki, zajęcia matematyczne, sportowe, taneczne i muzyczne. 
Są i bardzo modne „Zabawy w kodowanie” będące znako-
mitym treningiem umysłu. Podczas tych zajęć dzieci pracują 
na macie do kodowania oraz tworzą własne gry planszowe, 
dzięki temu uczą się pracy zespołowej, a przede wszystkim 
wyrażają swoją kreatywność. A wszystko to poprzez zabawę, 
która stanowi najbardziej naturalną i najskuteczniejszą meto-
dę nauczania i uczenia się.

Beata Becht                                      

Filia dla dzieci Biblioteki Publicznej w Łasku zaprasza w czasie ferii do Akademii Małych Artystów. Dla naszych milusińskich przygotowaliśmy m.in. 
zajęcia kreatywne i  literackie, planszogranie, gry i zabawy. Zajęcia odbędą się w dniach 4-8 oraz 11-15 stycznia, w godz. 10-12.

fERIE Z BIBLIOTEkĄ



Z inwestycyjnego frontu w gminie Łask
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Choć sytuacja nie jest łatwa, to w gminie Łask nie zaprzestano in-
westować. Przebudowano wiele dróg, a sieć kanalizacji sanitarnej po-
większyła się o dodatkowe kilometry instalacji. Co przyniesie nowy 
rok 2021? Z pewnością dużo pracy i starań o środki zewnętrze. To one 
zdecydują w dużej mierze o dynamice i zakresie inwestycji w kolejnych 
dwunastu miesiącach. Poniżej prezentujemy przegląd aktualnie realizo-
wanych zadań.

REWiTALiZACJA KAMiENiCY NA ŁASKiM RYNKU
Ruszyły prace w kamienicy przy placu 11 Listopada nr 1. Przypo-

mnijmy, że w roku 2019 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym 
została firma „Esinvest” z Opoczna. Ostatnie miesiące upłynęły na pro-
jektowaniu, a teraz wykonawca przystąpił do termomodernizacji i rewi-
talizacji zabytkowego obiektu. Dodatkowo przygotowana zostanie doku-
mentacja techniczną dla budynku przy ul. Warszawskiej 2A. Realizacja 
zadania kosztować będzie prawie 4,5 mln zł. Aby pozyskać dodatkowe 
środki, gmina Łask złożyła wniosek o dofinansowanie do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ka-
mienica na łaskim rynku ma docelowo pełnić m.in. funkcję nowej siedzi-
by dla lokalnych stowarzyszeń. Na efekt końcowy przyjdzie nam pocze-
kać do końca 2021 r.

TRUDNY CZAS - AMBITNE CELE
Grudzień to tradycyjny czas analiz i podsumowań. Kończący się 2020 r. zapisze się w historii jako rok pandemii, 
która sparaliżowała cały świat i wiele dziedzin naszego życia. Koronawirus dotkliwie odbił się na gospodarce,  
ale także finansach samorządów, które szybko musiały dostosować się do nowych realiów.

a postępy prac są widoczne gołym okiem. I choć wiąże się to z pewny-
mi utrudnieniami, to mieszkańcy z wyrozumiałością oczekują wiosny,  
bo właśnie wtedy zobaczymy efekt metamorfozy jaką przejdzie centrum 
wypoczynkowej dzielnicy Łasku. A jest na co czekać. Odnowioną prze-
strzeń publiczną wypełnią liczne nasadzenia i elementy małej architektu-
ry, a wśród nich fontanna, ławki, źródełko dla przechodniów i dla zwie-
rząt. Zniknie wyłożony trylinką parking. Zastąpi go nowoczesna strefa 
relaksu, sąsiadująca z wyremontowanym targowiskiem. Niedawno gmi-
na Łask otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi wsparcie finansowe wysoko-
ści 1.153.236 zł na zadanie pn. „Zielona przestrzeń publiczna w obrębie 
Placu Szarych Szeregów w Łasku”. Składa się na nią dotacja wysokości 
691.941 zł oraz pożyczka (461.295 zł). Dzięki tym środkom powstaną 
m.in. trzy ścieżki ekologiczne.

BUDOWA iNFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
PRZY SP NR 5 W ŁASKU

Firma GRUMIX z Sarnowa przystąpiła do realizacji największej in-
westycji sportowej w gminie Łask. Prace rozpoczęły się od przygotowa-
nia terenu i wycinki drzew. I choć, zdajemy sobie sprawę, że fotografia 
nie jest imponująca, to możemy przekornie zacytować fragment popu-
larnej piosenki „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie…” – nowoczesne 
centrum do trenowania lekkoatletyki i wiele więcej. Szerzej o zakresie 
prac pisaliśmy w poprzednim numerze „Panoramy”. Wykonawca zade-
klarował ukończenie inwestycji do 31.08.2021 r. Całkowity koszt pro-
jektu to prawie 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie otrzymane przez łaski 
samorząd to blisko 2 mln zł.

Zabytkowa kamienica w rynku

Plac Szarych Szeregów w Kolumnie

Roboty ziemne i budowlane na Placu Szarych Szeregów

Boisko

REWiTALiZACJA PL. SZARYCH SZEREGÓW
Od sierpnia br. trwają prace związane z rewitalizacją placu Sza-

rych Szeregów. Za ich wykonanie odpowiedzialna jest firma BINŻ S.A. 
z Bełchatowa, która przygotowała także projekt nowego centrum Ko-
lumny. Wartość inwestycji to 4,3 mln zł. Na budowie panuje duży ruch, 
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Chodnik na ulicy Warszawskiej

Roboty na ul. Prusa i Mickiewicza

Ulica Jastrzębia

Ulica Łączna i Dolna

CHODNiK PRZY UL. WARSZAWSKiEJ 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zakończył budowę chodnika 

przy ul. Warszawskiej. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle to przedsię-
wzięcie doszłoby do skutku, gdyby nie zaangażowanie gminy Łask, któ-
ra od lat zabiegała o tę inwestycję. Ostatecznie łódzki i łaski gminny 
samorząd podzieliły się kosztami po połowie, a wyczekiwany chodnik 
od szpitala do ul. Jodłowej stał się faktem. Zniknął problem uciążliwe-
go błota i korzystania z niebezpiecznego pobocza, przy ruchliwej tra-
sie. I choć zdawałoby się, że to chodnik jakich wiele, to owa inwestycja 
stanowi pewien symbol. Symbol współpracy samorządów, ale przede 
wszystkim determinacji i skuteczności lokalnych władz. 

To nie koniec dobrych informacji. Przy wsparciu finansowym gminy 
Łask powstaje projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódz-
kiej z Łasku do Gorczyna oraz z Łasku do Teodorów.

PRZEBUDOWA UL. ŁąCZNEJ i DOLNEJ

W Kolumnie dobiegła końca przebudowa ul. Łącznej i Dolnej. In-
westycja za ok 900 tys. zł znacznie poprawi dojazd do Przedszkola Pu-
blicznego nr 4. Odpowiedzialna za prace firma Włodan wykonała m.in. 
nawierzchnię asfaltową, chodnik i zadbała o odprowadzanie wody desz-
czowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie (70%) z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Zaniepokojonych opóźnieniem prac mieszkańców infor-
mujemy, że było ono spowodowane kolizją z siecią energetyczną i zwią-
zanymi z tym formalnościami.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. MiCKiEWiCZA i PRUSA
Na początku przyszłego roku zakończy się przebudowa fragmentu 

ul. Mickiewicza i Prusa w Łasku. Prace obejmą położenie nawierzchni 
asfaltowej, wykonanie chodnika, pobocza, zjazdów oraz odwodnienia. 
Wykonawcą jest firma Włodan, a wartość inwestycji to 542 tys. zł.

PRZEBUDOWA UL. JASTRZĘBiEJ WE WRONOWiACH
To kolejna inwestycja drogowa na osiedlu Wronowice. Przypomnij-

my, że w lipcu br. wyremontowano ul. Orlą i Sikorkową. Teraz prace 
skupiły się na ul. Jastrzębiej, gdzie na odcinku 310 m powstanie na-
wierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki betonowej. Koszt inwestycji 

to ok. 650 tys. zł, a za jej wykonanie odpowiada Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych i Mostowych.

MJ



Aby ułatwić osiągnięcie powyższego celu 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Łasku przedstawia Pań-
stwu ofertę NiEODPŁATNEGO WYKONA-
NiA PROJEKTU TECHNiCZNEGO insta-
lacji przyłączeniowej na terenach Państwa nie-
ruchomości zlokalizowanych w gminie Łask.

 Co trzeba zrobić:
1.  Złożyć wniosek o określenie warunków 
przyłączenia wraz z mapką do celów opinio-
dawczych (warunki wydawane są nieodpłat-
nie), lub jeżeli posiadają Państwo warunki - 
złożyć zlecenie zgodnie z pkt. 2
2.  Złożyć zlecenie wykonania projektu tech-
nicznego lub wykonania przyłącza w siedzibie 
Spółki (niezbędne jest dostarczenie aktualnej 
mapki)
3.  Po wykonaniu projektu zlecić wykonanie 
przyłączenia firmie uprawnionej lub bezpo-
średnio do MPWIK Sp. z o.o. w Łasku
4.  Zgłosić wybudowane przyłącze do odbioru 
technicznego
5.  Zawrzeć umowę na odbiór ścieków z nie-
ruchomości. 

Zlecenia wykonania dokumentacji tech-
nicznej przyłączenia złożone do końca lutego 
2021 roku MPWIK Sp. z o.o. wykona dla Pań-
stwa NIEODPŁATNIE. 

Jednocześnie informujemy o obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do wybudowa-
nej sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej 
w ramach projektu. Obowiązek przyłączenia 
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z póź-
niejszymi zmianami), tj. „właściciele nieru-
chomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez: przyłączenie nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyj-
nej jest technicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub w przydomową oczyszczalnię ście-
ków bytowych, spełniające wymagania okre-
ślone w przepisach odrębnych; przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych”.

Kluczowy dla Spółki oraz mieszkańców gminy Łask projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji na terenie gminy Łask” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach 
- dobiega końca. W ramach projektu do Państwa nieruchomości doprowadzony został przykanalik umożliwiający włączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Przechodzimy do fazy rozliczeń z instytucjami rozliczającymi. Efekty rzeczowe 
projektu zostały już wypełnione zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostały do rozliczenia efekty ekologiczne projektu, 
osiągnięcie których pozwoli rozliczyć otrzymane dofinansowanie wynoszące ponad 34,7 mln zł. 

SZANOWNI PAńSTWO

Spełnienie jakości oczyszczania ścieków 
na nieruchomości wynika z zapisów Prawa 
Wodnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r.  
poz. 125, 534) oraz rozporządzenia ministra 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
„w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1311). zgodnie z par. 11 ust. 5 rozporządze-
nia - spełnienie jakości oczyszczania ścieków 
zgodnie z wymogami stawianymi aglomera-
cji w której zlokalizowana jest nieruchomość. 
Właściciele instalacji są zobowiązani do doko-
nania zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni do 
odpowiednich organów ochrony środowiska 
(Urząd Miejski w Łasku) zgodnie z par. 2 ust. 1 
rozporządzenia ministra środowiska z dnia 
2 lipca 2010 r. „w sprawie rodzajów instala-
cji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia”  
(Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880). 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie  
z § 12 Uchwały nr XXV/310/2020 Rady Miej-
skiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. 
„w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Łask” 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódz-

kiego, poz. 6037 z dnia 12 listopada 2020 r.). 
„Właściciele nieruchomości wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia 
nieczystości ciekłych zobowiązani są do ich 
opróżniania w sposób systematyczny, nie do-
puszczając do przepełnienia oraz gwarantu-
jąc zachowanie czystości i porządku na nie-
ruchomości. Ilość wywiezionych ścieków nie 
może znacząco odbiegać od ilości zużytej 
wody na nieruchomości”.

Mając powyższe przepisy na uwadze oraz 
konieczność wykazania „efektu ekologicznego” 
w postaci przyłączeń Państwa nieruchomości do 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej apeluje-
my o podjęcie działań zmierzających do jak naj-
szybszego wykonania przyłączeń oraz zawarcia 
umów na odbiór ścieków z Państwa nieruchomo-
ści. Wykonanie efektu ekologicznego pozwoli na 
rozliczenie otrzymanej dotacji ze środków Unii 
Europejskiej na wykonanie inwestycji, której  
to między innymi Państwo są Beneficjentami, 
przed zwrotem pozyskanego dofinansowania. 

Jednocześnie pozostajemy do Państwa 
dyspozycji w zakresie wszelkich informacji jak 
i pomocy w zakresie wykonania wspólnego dla 
Nas zadania, jakim jest rozliczenie otrzyma-
nych środków z Unii Europejskiej. 

Mariusz Sowiński
prezes Zarządu MPWiK w Łasku
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Walka w powietrzu, obrona terytorium, misje uderzeniowe – to tylko niektóre z zadań polskich i amerykańskich 
myśliwców F-16 podczas „Aviation Detachment”. W ramach ćwiczeń każdy z pilotów spędził za sterami kilkadziesiąt 
godzin, a najlepsi zdobyli nowe uprawnienia. W szkoleniu wziął także udział tankowiec KC-135 i samolot AWACS. 

Czterystu żołnierzy i 18 myśliwców F-16 
z US Air Force, którzy na co dzień stacjonu-
ją w Spangdahlem w Niemczech, przyleciało 
do Łasku. Podczas ćwiczeń „Aviation Detach-
ment” Amerykanie szkolili się wspólnie z pilo-
tami z 31. i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 
– Celem „Aviation Detachment” było przede 
wszystkim doskonalenie umiejętności związa-
nych z realizacją działań przez duże ugrupo-
wania statków powietrznych – mówi płk pil. 
Tomasz Jatczak, dowódca 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego. – Podczas ćwiczeń piloci wyko-
nywali pełne spektrum zadań, jakie może zre-
alizować myśliwiec. Były to działania zarówno 
ofensywne, związane z obroną przestrzeni po-
wietrznej czy danego terytorium, jak i defen-
sywne, czyli misje uderzeniowe bądź walki 
w powietrzu – wyjaśnia.

Każdego dnia rano odbywały się tzw. misje 
COMAO, czyli angażujące dużą liczbę statków powietrznych. Zadania 
związane z walką w powietrzu wykonywały nawet 32 myśliwce jedno-
cześnie. Natomiast po południu, żołnierze koncentrowali się na lotach ty-
powo szkoleniowych. Wówczas w powietrze również wzbijało się wiele 
myśliwców, jednak ich zadaniem nie były działania typowo bojowe, ale 
na przykład związane ze zrzutem uzbrojenia. Dzięki temu, że do Polski 
przyleciał amerykański transportowiec KC-135, żołnierze mogli także 
trenować tankowanie myśliwców w przestrzeni powietrznej.

Działania efów w powietrzu przez kilkanaście dni wspierał także sa-
molot wczesnego ostrzegania AWACS. To jedna z 14 tego typu maszyn, 
które służą w NATO. Można go rozpoznać po charakterystycznej kopule 
znajdującej się nad kadłubem. To radar, który umożliwia monitorowanie 
przestrzeni, a także łączność z innymi statkami powietrznymi.

Jednak nie dla wszystkich pilotów „Aviation Detachment” były tyl-
ko ćwiczeniami. Dla wielu to także egzamin, dzięki któremu najbardziej 
doświadczeni lotnicy mogli zdobyć uprawnienia mission commandera, 
czyli dowódcy misji odpowiedzialnego za planowanie i wykonanie ope-
racji dużych ugrupowań statków powietrznych, a także tytuł 4-Ship Fli-
ght Lead. Pilot, który go uzyska może dowodzić ugrupowaniem złożo-
nym z czterech myśliwców.

A jak przebiegała polsko-amerykańska współpraca? – Wszystkie 
działania, jakie prowadzili żołnierze, były na bieżąco monitorowane, 
a następnie szczegółowo omawiane. Dzięki temu mogliśmy wyciągać 
wnioski, które pozwolą nam w przyszłości działać jeszcze efektywniej, 

bo budowanie interoperacyjności to kluczowy element tego szkolenia 
– mówi płk pil. Jatczak. Potwierdza to płk David Epperson, dowódca  
52. Skrzydła Myśliwskiego amerykańskich sił powietrznych. – Udało 
nam się przylecieć do Polski mimo pandemii covid-19. Dzięki temu mo-
gliśmy nie tylko wspólnie ćwiczyć, prowadzić działania odstraszające, 
ale przede wszystkim uczyć się od siebie – zaznaczył.

Piloci F-16 nie zapomnieli także o przypadającym niedawno święcie 
Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wówczas przelot 

RAZEM POD ŁASkIM NIEBEM

zarówno polskich, jak i amerykańskich myśliwców w towarzystwie sa-
molotów szkoleniowych Iskra zainaugurował uroczystości, które odbyły 
się w Warszawie.

Płk Jatczak szacuje, że podczas trwających kilka tygodni ćwiczeń, 
każdy z pilotów spędził w powietrzu kilkadziesiąt godzin. Tak duże za-
angażowanie wojska w manewry nie zwolniło żołnierzy z wykonywa-
nia innych obowiązków. Myśliwce cały czas pełniły także dyżury bojo-
we i wykonywały loty rozpoznawcze. – Było to możliwe dzięki temu,  
że mieliśmy do dyspozycji dużą liczbę statków powietrznych – zaznacza 
dowódca.

Polsko-amerykańskie ćwiczenia „Aviation Detachment” odbywają 
się w Polsce kilka razy w roku. To efekt postanowienia, które w 2011 
roku podpisali przedstawiciele obu państw. Pierwsze wspólne manewry 
zorganizowano rok później. Od tego czasu nad Wisłą ćwiczą regularnie 
piloci zarówno myśliwców, jak i samolotów transportowych.

Magdalena Miernicka 
„Polska Zbrojna”
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Zadanie polegało na wykonaniu murali 
związanych tematycznie z gminą Sędziejowice 

na przystankach znajdujących się przy drodze wojewódzkiej nr 481 prze-
biegającej przez gminę. 

- Dzięki drobnym pracom modernizacyjnym, które wykonała Gmin-
na Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach, oraz muralom na-
wiązującym do miejscowych tradycji i namalowanym przez artystę street 
artu z Pabianic Adama Wirskiego - Kruka, przystanki na terenie gminy 
otrzymają nowe życie i staną się nie tylko miejscem oczekiwania na au-

NOWE OBLICZE PRZYSTANkÓW
Zakończyła się realizacja projektu pn. „Personalizacja przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej 
nr 481” w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” przez Stowarzyszenie Sędziejowice na plus.

Nauczyciele wspólnie z uczniami podjęli 
wiele działań. Zorganizowali m.in. koncert pa-
triotyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich 
pod kierunkiem J. Kopki, M. Stupskiego oraz 
A. Szymczaka. Nagranie z koncertu umiesz-
czono w mediach społecznościowych szkoły.

Uczniowie porządkowali groby powstań-
ców 1863 r. oraz z czasów II wojny świato-
wej. Była to kolejna okazja, aby uwrażliwić 
młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pa-
mięci o bohaterach naszej wolności. Ciekawą 
inicjatywą było przeprowadzanie wywiadów 
z najstarszymi członkami rodzin, w celu odna-
lezienia cennych pamiątek rodzinnych. Z prze-
słanych zdjęć został utworzony album online, 
który można obejrzeć pod linkiem. https://
view.genial.ly/5fc27320adec290d04503bc5/
presentation-szkola-pamieta.

SZkOŁA PAMIęTA
W odpowiedzi na apel ministra edukacji narodowej i nauki Przemysława Czarnka uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”.

Przewodniczący 
Rady Gminy Sędziejowice
Jarosław Bartczak

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Sę-
dziejowicach, upamiętniając rocznicę odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości 11 Listopada, 
wzięły udział w konkursie organizowanym 
przez Urząd Gminy  i Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Sędziejowicach pt. ,,Gmina Sędzie-
jowice w kolorze biało - czerwonym” i wyko-
nały patriotyczne prace plastyczne. Ucznio-
wie przygotowali również liczne prezentacje 
o Edmundzie Taczanowskim oraz o bitwie pod 
Sędziejowicami. Wykonali również prace pla-
styczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt 
zadusznych, odwiedzając cmentarz oraz zapa-
lając symboliczny znicz.

tobusy, ale i nośnikami promocyjnymi okolicy - wyjaśnia Wiktor Komo-
rowski, prezes Stowarzyszenia Sędziejowice na plus.

Personalizacja w dużym stopniu odpowiada na zgłaszane przez 
mieszkańców prośby dotyczące wszelkich działań na rzecz rozwoju 
,,małej ojczyzny”. Działania podjęte na rzecz tego zadania uświadomią 
wszystkim, iż warto dbać o nasze wspólne mienie, naszą historię i pro-
mować region.

Projekt dofinansowany został w całości z budżetu województwa 
łódzkiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na-
plus” na 2020 r. Kwota dofinansowania wyniosła 40 tys. zł.
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Boże Narodzenie to czas szczególny, 
kiedy spotykamy się jednocząc przy wigilijnym stole. 

Czas ten mocno wrósł w polską tradycję i historię. 
Przełamany podczas wieczerzy opłatek jest symbolem 

przebaczenia, wspólnego oddania i życzliwości. To też czas,  
który pozwala zatrzymać się nam i zastanowić się nad tym, co tak 

naprawdę jest ważne w naszym życiu. Wszystkim mieszkańcom 
gminy Sędziejowice z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

błogosławieństwa Bożego, spokojnych rodzinnych Świąt pełnych 
miłości, bo Boże Narodzenie to Narodzenie miłości.
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W  szkolnej rywalizacji o Tytuł NAJAKTYWNIEJSZEGO 
UCZESTNIKA ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII za rok szkolny 
2019/2020 bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy IV a Adam Ja-
błoński, który przekazał aż 140 kg baterii. Najmłodsi uczniowie Od-
działów Rocznego Przygotowania Przedszkolnego 0A i 0B w ZSO  
nr 1 w Sędziejowicach rywalizowali w konkursie plastycznym „Mój 
wymarzony ogród”. Laureatkami I miejsca zostały: Gabriela Kozłow-
ska 0A i Lena Kuliberda 0B. Uczniowie klas starszych wykonali świet-
ne projekty karmników na szkolny konkurs „Pomóż ptakom przetrwać 
zimę”. Najwyższe miejsce zdobyła uczennica klasy VI c Maja Stępień 
z oryginalną pracą „Bar sikorka”. 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Pow-
-stańców 1863 r. w Sędziejowicach zorganizowała wśród uczniów  
kl. 0 – VIII Szkoły Podstawowej zbiórkę kasztanów. Zbiórka trwała od 
1 do 30 października br. Zebraliśmy 2130 kg kasztanów, które zostały 
przewiezione do punktu skupu. Środki pozyskane ze zbiórki przeznaczo-
ne zostaną na potrzeby uczniów naszej szkoły.

JESIEń NAGRÓD W  SęDZIEJOWICkIM ZSO NR 1
Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach została laureatem ogólnopolskiej V Edycji Konkursu zbiórki zużytych 
baterii w placówkach oświatowych pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy” w kategorii „konkurujemy”, 
organizowanej przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. z Warszawy. Placówka zajęła zaszczytne iV miejsce 
na 153 wyróżnione placówki i została najwyżej w Polsce sklasyfikowana spośród szkół  wiejskich! 

Co prawda ze względu na pandemię nie udało się zrealizować wielu 
zaplanowanych na ten kończący się rok spotkań, niemniej jednak kilka 
punktów z kalendarza imprez doszło do skutku. Jesienne spacery nordic 
walking, grzybobrania, wycieczki rowerowe, turnieje Boccie – to tylko 
niektóre, w jakich wzięli udział podopieczni. Na koniec listopada, zgod-
nie z zasadą DDM, odbyły się tradycyjne „Andrzejki”. Uczestnicy prze-
nieśli się w świat wróżb i magii. 

Grudzień to czas najpiękniejszych w roku świąt – Świąt Bożego Na-
rodzenia. W związku z tym uczestnicy ŚDS na zajęciach pod okiem tera-

SZCZEGÓLNY CZAS W śDS
W trudnych dla wszystkich czasach Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach pracuje w nieco 
zmienionej formie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności. 

peutów przygotowują niepowtarzalne ozdoby choinkowe, stroiki, kartki 
do przyjaciół, w których napiszą życzenia świąteczne. W przerwie tych 
prac swoją obecnością zaszczycił nas Mikołaj, który obdarował wszyst-
kich drobnymi prezentami. 

W tym innym i szczególnym dla nas wszystkich czasie życzymy 
zdrowia i wzajemnego szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. 
Wesołych Świąt! 

ŚDS Sędziejowice

Największą ilość kasztanów zebrali: 
- Ksawery Chłód z klasy wychowania przedszkolnego 0B – 410 kg
- Natalia Wedmann z klasy Ia – 362 kg.

Inwencja twórcza, duch rywalizacji, piękne prace i fantastyczne na-
grody to recepta na szkolny sukces w czasach pandemii.
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Kolejny całkowicie odnowiony w 2020 
roku obiekt to budynek wiejski w Zawadach. 
Zakres prac obejmował docieplenie budynku 
styropianem, wymianę orynnowania i poło-
żenie nowego tynku strukturalnego. Łączna 
suma przeznaczona z budżetu gminy Widawa 
i Funduszu Sołeckiego w latach 2019-2020  
to 27.984,96 zł.

W miejscowości Restarzew Środkowy 
w budynku wiejskim została wyremontowana 
podłoga. Prace obejmowały rozbiórkę starej 
drewnianej podłogi, wykonane zostały wylew-
ki betonowe, zamontowano ocieplenie i poło-
żono płytki. Całkowity koszt remontu wyniósł 
21.240 zł.

W listopadzie br. dobiegła końca budowa 
dwóch nitek wodociągów w miejscowościach 
Chociw, wzdłuż drogi osiedlowej, oraz w Wida-
wie na ul. Kuziówek. Łączna długość wybudo-
wanych wodociągów to ponad 630 m. To ważne 
inwestycje. W Chociwiu stary istniejący wodo-
ciąg był bardzo skorodowany i należało go jak 
najszybciej wymienić, o inwestycję w Chociwiu 
zabiegał radny Rady Gminy Widawa Wiesław 
Błaszczyk. W Widawie zaistniała konieczność 
budowy sieci wodociągowej w miejscu, gdzie 
obecnie powstaje wiele nowych domów i miesz-
kańcy muszą mieć zapewniony dostęp do wody 
pitnej. Inicjatorem tej inwestycji jest radny Rady 
Gminy Widawa Sylwester Morawski. Łączny 
koszt budowy wodociągów wyniósł 135.300 zł. 
Gmina Widawa pozyskała dofinansowanie unij-
ne na to zadanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
w kwocie 51.000 zł.

INWESTYCJE W GMINIE
Z początkiem grudnia 2020 r. zakończono wiele prac budowlanych i remontowych w gminie Widawa. 
W miejscowości Chociw budynek OSP zyskał nową elewację frontową. Docieplono go, wymieniono częściowo 
okna, położono na tarasie balkonowym nowe płytki, pokryto elewację tynkiem strukturalnym i zamontowano 
nowy napis. Koszt remontu wyniósł 40.577,70 zł i został pokryty z budżetu gminy Widawa oraz funduszu 
sołeckiego. Zostały wymienione wrota garażowe, na które druhowie z OSP Chociw pozyskali środki w kwocie 
24.000 zł z Komendy PSP w Łasku. Łączna suma wykonanych prac opiewa na 64.577,70 zł.

Michał Włodarczyk 
Wójt Gminy Widawa

Sławomir Stępnik
Przewodniczący Rady Gminy Widawa  
               

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy 
złożyć najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności. Niech to będzie czas 
refleksji i zadumy, a magia Świąt niech zjednoczy 

Nas przy wspólnym stole. 
W nadchodzącym  Nowym Roku 2021 życzymy 

spełnienia marzeń i nadziei na lepsze jutro. 
         

W ostatnich dniach listopada został odda-
ny do użytku nowo wybudowany odcinek dro-
gi osiedlowej w Widawie. Długość odcinka to 
ok. 100 m, szerokość 3,5 m. Droga została wy-
konana z kostki brukowej na podłożu z betonu 
stabilizacyjnego i kruszywa łamanego. Po oby-
dwu stronach jezdni wykonano pobocze z kost-
ki brukowej służące przechodniom. Na ten cel 
gmina przeznaczyła kwotę 96.700 zł. Inwesty-
cja jest kontynuacją przebudowy dróg osiedlo-
wych, rozpoczęta w 2017 roku.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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Kolejnym etapem prac rozpoczętych w kościele świętego Marcina 
w Widawie w 2019 r. jest remont dachów nad zakrystią i północno-za-
chodnią przybudówką, remont stropu nad zakrystią oraz posadzek i pod-
łóg. Wykonano nowe pokrycie wraz z obróbkami blacharskimi, wymie-
niono i zrekonstruowano elementy więźby, oczyszczono przestrzenie po-
nad stropem, drewniane elementy więźby dachowej zabezpieczono środ-
kiem owadobójczym i grzybobójczym oraz ogniochronnym. Wykonano 
też naprawę podłogi w dwóch pomieszczeniach pod chórem.

Z początkiem grudnia br. zakończono prace związane z remontem 
posadzki. Została wykonywana nowa ceglana nawierzchnia posadzki 
z materiału historycznego w korpusie nawowym prezbiterium i kapli-
cach bocznych kościoła.

W kościele świętego Marcina w Widawie od kilku lat wykonywany jest gruntowny remont. Wykonano konserwację i restaurację ołtarza 
głównego wraz z tabernakulum, ambony i stolarki okiennej, przeprowadzono osuszanie i pomalowane zostały ściany. 

Zadanie pn. ,,Widawa, kościół pw. św. Marcina – remont posadzki  
II etap” zostało dofinansowane z budżetu województwa łódzkiego 
w wysokości 34 700,00 zł oraz budżetu gminy Widawa w wysokości  
20 000,00 zł. Wkład własny środków parafii to kwota 38 448,06 zł. Łącz-
ny koszt prac w 2020 roku wyniósł 93.148,06 zł. 

Remont dachu oraz posadzek i podłóg pozwolił na zachowanie 
dziedzictwa kulturowego stanowiącego dorobek materialny i duchowy, 
przywrócił świetność kościoła i przyczynił się do wzrostu atrakcyjności 
miejscowości Widawa. Wszystkie niezbędne do wykonania prace mają 
na celu zabezpieczenie substancji zabytkowej przed dalszymi zniszcze-
niami oraz doprowadzenie obiektu do należytego wyglądu. 

REMONT WIDAWSkIEGO kOśCIOŁA PW. śW. MARCINA

Projekt polegał na przewiezieniu macew, które hitlerowcy zabrali do 
pobliskiego młyna (zrobiono z nich chodnik), na teren dawnego cmen-
tarza żydowskiego w Widawie. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, 
członkowie Stowarzyszenia IKAR przystąpili do oczyszczania macew 
z darni, mchu, krzewów itp. Początkowo zakładano, że jest ich tam ok. 
40 – 50 sztuk. W rzeczywistości (po odsłonięciu) okazało się, że tych 
macew zakopanych jest o wiele więcej. Odkryte macewy trzeba było wy-
dobyć z ziemi i przetransportować na teren kirkutu. Tutaj stowarzyszenie 
otrzymało pomoc i wsparcie od miejscowych firm – RID R. Kapiczyń-
ski i D. Kapiczyński oraz ,,H.B.M.” Wiktor Lewandowicz. Natomiast 
w układanie macew na cmentarzu zaangażowała się młodzież ZSM-T 

PAMIęCI ŻYDOWSkIM SĄSIADOM
W październiku br. Stowarzyszenie iKAR zakończyło realizację zadania publicznego ,,Tak niewielu  
z tak wielu – pamięci żydowskim sąsiadom” dofinansowanego przez UG w Widawie.

w Ostrowie, mieszkająca w gminie Widawa. W ten sposób, po blisko  
80 latach, macewy wróciły na swoje miejsce.

Oprócz tego członkowie Stowarzyszenia IKAR opracowali tablice 
informacyjne dotyczące cmentarzyska. Informacja o cmentarzu jest prze-
tłumaczona na język angielski i hebrajski. 

W ramach projektu powstał również Quest ,,Tak niewielu z tak wie-
lu” inspirowany historią Żydów widawskich. Warto przez zabawę po-
znać część historii Widawy.

Stowarzyszenie IKAR dysponuje też nowo wydaną publikacją ,,Hi-
storia Żydów w Widawie”, która zawiera informacje o dziejach tej spo-
łeczności na terenie naszej gminy.
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Klasa IVc realizuje zadania innowacji pedagogicznej, której celem 
jest wychowanie dzieci na mądrych, samodzielnych, twórczych, a przede 
wszystkim szczęśliwych ludzi. Działania zaplanowane przez wycho-
wawcę mają wprowadzać dzieci w świat wartości moralnych, które są 
fundamentem dalszego życia.

Metody i formy pracy sprzyjają rozwojowi dzieci szczególnie w za-
kresie emocjonalnym. Głównym założeniem projektu jest budowanie 
i rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii, szacunku do drugiego człowie-
ka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.

Po przeprowadzeniu dwóch modułów mogę stwierdzić, iż innowacja 
ta pobudza zaangażowanie uczniów oraz pozytywnie wpływa na inte-
grację grupy.

Magdalena Sokołowska
wychowawca klasy iVc

MIęDZYNARODOWY PROJEkT EDUkACYJNY „EMOCJA”
Od września 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja 
Kopernika w Łasku bierze udział w międzynarodowym 
projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój społeczny 
i emocjonalny dzieci i młodzieży „Emocja”. 

Rodzice na bieżąco śledzą to, co dzieje się 
w grupie przedszkolnej, poprzez utworzoną na 
Facebooku grupę „Zeróweczka”. Wychowaw-
ca umieszcza tam zdjęcia z krótkim opisem 
oraz filmiki. 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Kolędy i pastorałki wprowadzają nas w świą-
teczny nastrój. Prace plastyczne przypominają 
o tradycjach Bożego Narodzenia. Przedszkola-
ki samodzielnie wykonały choinki oraz czapki 
dla Mikołaja. Przygotowujemy się do pieczenia 
pierniczków. 

W święto mikołajkowe odbyło się spotka-
nie z Mikołajem, podczas którego dzieci przed-
stawiły krótką inscenizację świąteczną, a Mi-
kołaj obdarował je prezentami. 

Anna Minias

W WIEWIÓRCZYNIE TEŻ CZEkAJĄ NA śWIęTA
W Oddziale Przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Wiewiórczynie wszyst-
kie zajęcia, uroczystości i imprezy 
organizowane są tak jak dotych-
czas, ale niestety bez udziału gości. 

PACHNĄCE PIERNICZkI NA CHOINCE
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia w Publicznym 
Przedszkolu nr 5 dzieci z grupy „Misiaczków” upiekły 
pachnące pierniczki i ozdobiły nimi choinkę. Pyszne, 
piernikowe wypieki oraz kartkę świąteczną otrzymał od 
dzieci w prezencie Mikołaj, który zawitał do przedszkola 
z wielkim workiem prezentów już 4 grudnia. 

Spotkania z gościem z dalekiej Laponii odbyły się (z powodu pan-
demii) w poszczególnych grupach w oddzielnych salach. Dzieci podzię-
kowały gościowi za miłą wizytę prezentując piękne wiersze i piosenki. 

Rodzice oraz nasz gość mogli również obejrzeć wystawę prac pla-
stycznych pt.: „Kartka świąteczna” – wykonaną przez dzieci techniką 
komputerową. Za kilka dni najstarsza grupa dzieci odwiedzi młodszych 
kolegów z teatrzykiem jasełkowym „Hej Kolęda, Kolęda”.

Barbara Wilk
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Znajdziecie nas na YouTube, Facebooku i Instagramie. Zaglądaj-
cie też koniecznie na naszą stronę internetową i bloga RamPaPam. 
Systematycznie publikujemy tam nasze najnowsze aktywności. 

Aleksy Nowak, czyli opiekun grupy plastycznej KOLEC przygo-
towuje kolejną edycję warsztatów i ćwiczeń dla entuzjastów rysun-
ku, malarstwa i grafiki. Na pewno nie zabraknie też z naszej strony 
mnóstwa atrakcyjnych wizualnie grafik i akcji z nimi związanych. 
Na YouTube już pojawiły się odcinki „Zapisków pracowni KOLEC”, 
gdzie A. Nowak wspólnie z Rafałem Stasiakiem mierzą się z zada-
niem linorytniczym. Przygotujcie się również na kolejne filmy „3XM 
I Michał Mówi Muzyką”, gdzie mowa o muzyce w kontekście płyt 
i koncertów.

W ramach „Podcastowego Domu Kultury” proponujemy nową 
serię „BookAreszt”. Jest to wspólna inicjatywa ŁDK i Zespołu 
Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie. Anna Sobczak 
i Michał Jędrasik rozmawiają o książkach wartych zatrzymania, 
polecają wydawnicze nowości, jak i rzeczy trochę starsze, lecz 
warte tego, żeby do nich wrócić. Rozmowy mają charakter po-
gawędki przy kawie, swobodnej wymiany myśli, odczuć, subiek-
tywnych wrażeń.

Również na naszym profilu facebookowym pojawiło się „Pa-
tykowelove”, czyli filmy o ozdobach z natury. W ramach tej serii 
Agnieszka Bednarczyk dzieli się pomysłami na oryginalne dekora-
cje, w pełni naturalne i ogólnodostępne. 

Warto też wspomnieć o naszej grupie na facebooku – „Kulturalny 
Łask”. Zachęcamy bardzo serdecznie do dołączenia do niej. Udało 
nam się zbudować fantastyczną społeczność, która chętnie dzieli się 
swoim zdaniem, pomysłami, przemyśleniami. To przestrzeń do kre-
atywnej i merytorycznej dyskusji. Przygotowujemy się również do 
częstszego pojawiania się w relacjach live.

Baza Łaskich Graczy, czyli BA.ŁA.GRA także nie zamierza 
zawieszać swojej działalności. Przygotowuje poradniki dla poszu-
kiwaczy przygód w grach planszowych. Planuje nagrywanie po-
radników jak skutecznie zacząć swoją przygodę w świecie plan-
szówek. Od prostych gier dla całej rodziny, po poważne tytuły dla 
fanów sesji RPG.

Ponieważ ośrodki kultury są zamknięte dla publiczności, proponujemy krótki informator dotyczący naszej działalności online.

Na naszej stronie internetowej nieustannie polecamy „RamPa-
Pam”, czyli Łaski Wybryk Kulturalny. To przeniesione do interne-
towych realiów nasze czasopismo. Piszemy w nim o swoich prze-
myśleniach, o tym co się dzieje dookoła nas. Czasami z lekką nutką 
sarkazmu, czasami pikanterii. Na rzetelnie i na wesoło. Przy okazji 
bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworze-
nia „RamPaPam”, i Ty możesz zostać redaktorem. 

Wypatrujcie nas w internecie!
Michał Jędrasik

Rafał Stasiak

Cieszymy się bardzo, ponieważ w konkursie brało udział ponad 1000 
bibliotek z całej Polski. Wyróżniliśmy się naszą Nocą Bibliotek, którą 
przygotowaliśmy 9 października, zarówno stacjonarnie, jak i w prze-
strzeni wirtualnej. Za aktywność i kreatywność otrzymaliśmy nagrodę 
w postaci pakietu książek związanych z hasłem i ideą tegorocznej akcji 
„Klimat na czytanie”. Pragniemy podziękować naszym Czytelnikom za 
udział w Nocy Bibliotek! Bez Was nic by się nie udało! 

W okresie ferii świątecznych i zimowych filia dla dzieci zapra-
sza do bezpłatnego wypożyczania gier planszowych, audiobooków 
i książek kreatywnych. Czas spędzony na zajęciach plastyczno-edu-
kacyjnych czy przy planszówkach pozwoli dzieciom oderwać się od 
komputerów i smartfonów. Z pewnością nie będzie to czas stracony, 
wpłynie korzystnie na rozwój najmłodszych oraz budowanie więzi 
rodzinnych.

Boże Narodzenie tuż, tuż. Z tej okazji biblioteka przybrała nie-
zwykły świąteczny wystrój. Pomogła go stworzyć między innymi 

WIEśCI Z BIBLIOTEkI
Biblioteka Publiczna w Łasku została jedną z laureatek konkursu Nocy Bibliotek i Platona. Jury konkursu zdecydowało o wyborze 
100 bibliotek, które wzięły udział w akcji i zrelacjonowały wydarzenie na stronie nocbibliotek.pl. 

wystawa „Boże Narodzenie” w Galerii po Korabiem. Ekspozycja 
przybliża tradycje oraz zwyczaje związane z przygotowaniami i ob-
chodami świąt. Przypomniano także trochę zapomnianą tradycję wy-
syłania kartek z życzeniami świątecznymi i noworocznymi. 

Na wystawie prezentujemy kartki świąteczne z XX i XXI wieku, 
pochodzące ze zbiorów biblioteki. Dopełnieniem ekspozycji jest wy-
stawa książek tematycznie związanych ze świętami. Ma ona za zada-
nie zachęcić naszych czytelników do „świątecznego czytania”. Boże 
Narodzenie bowiem to idealny czas, by trochę zwolnić i sięgnąć po 
ciekawą lekturę. 

Pięknych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnio-
nych miłością i radością, niosących spokój i wiele pozytywnych 
emocji oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, peł-
nego zdrowia, optymizmu i szczęścia życzą dyrektor i pracownicy 
Biblioteki Publicznej w Łasku.

AW
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Właśnie dlatego, by przypomnieć takich ludzi kontynuuję ten cykl. 
Do przedwojennego burmistrza wkrótce powrócę, teraz natomiast chciał-
bym zatrzymać się przy innej postaci, niegdyś bardzo znanej w Łasku, 
a dziś niemal całkowicie zapomnianej. Chodzi o Józefa Ryszarda Saro-
sieka.

Po raz pierwszy spotkałem go w połowie lat siedemdziesiątych. Roz-
mawialiśmy na ulicy Narutowicza, potem w Domu Kultury. Pytałem go 
o kulturę w mieście, o jego zasługi. Spodobało mi się, że nie chciał się 
chwalić, unikał taniej popularności. Był wyraźnie zmęczony, odniosłem 
wówczas wrażenie, że ma wszystkiego dosyć. 

Choć wrósł w pejzaż miasta, był tu w gruncie rzeczy człowiekiem 
obcym. Urodził się w Grodnie w 1913 roku. Do 1945 roku wraz z ro-
dziną mieszka w Wilnie. Jako repatriant, jak zresztą Eugeniusz Iwanicki 
– dziennikarz i pisarz zmarły 10 grudnia br., trafia do Łasku. W latach 
1946-1956 pracuje w Spółdzielni Handlowej „Rolnik” (potem PZGS 
„Samopomoc Chłopska”) zajmując się kulturą. Łask w tym czasie nie ma 
domu kultury z prawdziwego zdarzenia, ale aspiracje i potrzeby miesz-
kańców są wielkie. „Rolnik” zajmuje się nie tylko handlem, zaspokaja 
też potrzeby kulturalne społeczeństwa. Taka jest wówczas rzeczywistość.

Sarosiek nie jest zwyczajnym pracownikiem kultury. Ma ambicje, 
dostrzega głód kultury. Dlatego już w 1946 roku reaktywuje chór „Har-
fa”, tworzy zespół wokalno-taneczny „Wesoła Banda”, organizuje spek-
takle teatralne. Szczególnie pasjonuje go taniec i balet.

Te przedstawienia angażują miejscową młodzież. Chłopcy i dziew-
częta łykają bakcyla. Ówczesna władza dostrzega wreszcie coś, co jest 
oczywiste – młodzież chce działać, kształcić się, spełniać się na polu 
kultury. Łask jest jednak miastem biednym, z olbrzymimi zapóźnienia-
mi cywilizacyjnymi. To zresztą w powojennym okresie rzecz zwyczaj-
na. Zapada decyzja o budowie domu kultury, ale sprawa nie jest prosta. 
Brak materiałów budowlanych, rozdzielniki na wszystko, wciąż pilniej-
sze problemy do rozwiązania powodują, że inwestycja kuleje. Trwa to 
kilka lat.

Wreszcie mury Powiatowego Domu Kultury są gotowe. Niedługo po 
oddaniu obiektu do użytku w końcu 1956 roku Józef R. Sarosiek zostaje 
dyrektorem PDK. Spełnia się jego marzenie. Nareszcie będzie miał wa-
runki do realizacji spektakli teatralnych, rozwinięcia skrzydeł jako ani-
mator kultury.

Za sprawą Sarosieka – dyrektora placówki, instruktora i choreografa 
w jednej osobie - już niedługo jest głośno o PDK i Łasku. Współpracuje 
z wieloma instytucjami i placówkami kultury, popularyzuje taniec, balet 
i teatr, nie jest mu obcy także folklor. Wspólnie z Klubem Garnizono-

Józef Ryszard Sarosiek, zdjęcie ze zbiorów Bożeny Ćwiek

Mogiła na łaskim cmenytarzu – tu spoczywa J. R. Sarosiek

WIELCY BEZIMIENNI? (3)
Wielcy bezimienni? W dziejach Łasku, ale nie tylko tego miasta, nie brakuje 
ludzi niedocenianych i całkowicie zapomnianych – mówi Ryszard K., który 
z zainteresowaniem czyta „Panoramę”, choć już dawno wyemigrował z grodu 
nad Grabią. – Niech Pan napisze np. o przedwojennym burmistrzu Brzezińskim, 
który przez wiele lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zmagał się na 
prowincji  i walczył o rozwój Łasku.

wym współtworzy słynny program satyryczny „Z Ikarem pod rękę”. Jest 
człowiekiem całkowicie oddanym pracy i swojej pasji, ale znajduje czas 
na ukończenie w 1965 roku studiów zaocznych z dziedziny kultury.

Najgłośniej o Łasku jest w 1966 roku, gdy pod jego kierunkiem po-
wstaje wielkie widowisko według powieści I. J. Kraszewskiego „Stara 
baśń”. Sięga też po Wyspiańskiego… Działa z rozmachem, tworzy coś, 
co wykracza daleko poza Łask, co jest przedmiotem dumy wielkiej gro-
mady młodych ludzi skupionych wokół placówki przy ul. Narutowicza. 
Oczywiście są słowa pochwały, nagrody i odznaczenia, o których szybko 
zapomniano…

Co jest największą zasługą Sarosieka? Właśnie to, że w siermiężnym 
PRL potrafił zaszczepić młodym ludziom miłość do sceny, tańca i teatru, 
co procentuje do dziś. Myślę, że sukcesy młodych aktorów pracujących 
potem przez lata pod kierunkiem Elżbiety Wojtackiej-Ślęzak są także 
w części udziałem tego nie zawsze docenianego społecznika, artysty, pa-
sjonata i twórcy.

J. R. Sarosiek odchodzi na emeryturę w 1980 roku, cztery lata póź-
niej umiera. Pochowany zostaje na łaskim cmentarzu. Dziś tylko nielicz-
ni pamiętają o tym niezwykłym człowieku. Chciałbym, by gród nad Gra-
bią, który tak wiele zawdzięcza temu repatriantowi z dalekiego Grodna 
i Wilna, uczcił jego pamięć stosowną tablicą w ŁDK czy nazwą ulicy lub 
skweru, bo teatr jego imienia w ŁDK to stanowczo za mało...

Stanisław Barcz
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Nawet na odległych kontynentach, gdy nie 
ma pachnącego drzewka jodłowego i białego 
śnieżnego puchu, nikt nie zapomina o tym nie-
powtarzalnym święcie. Bo choć trwa ono od 
pokoleń, za każdym razem jest inne.

DŁUGO WYCZEKiWANE
Aleksander Brückner w „Encyklopedii 

staropolskiej” pisze, że „kult świętych i świąt 

Jest w nich coś magicznego. Niezależnie od tego gdzie się znajdujemy – czy w rodzinnym mieście, czy na innym kontynencie 
-zasiadamy zwykle przy wigilijnym stole, dzielimy się opłatkiem, myślimy o najbliższych – zarówno tych żyjących,  
jak i zmarłych. Rodzinna atmosfera i magiczny czas świąt są okazją do refleksji i wspomnień.

stał się wraz z chrześcijaństwem narodowym, 
chociaż był pochodzenia obcego: rzymskiego, 
czeskiego, niemieckiego; nie zawierał więc nic 
własnego, żadnych przeżytków pogaństwa. 
Przyjął się jednak i u nas i już w średniowieczu 
był powszechny”.

Święta zawsze były okresem wyczekiwa-
nym i lubianym. Była okazja do wypoczynku 
i obżarstwa, wszak czterdziestodniowy post 

Obraz olejny Jacka Malczewskiego „Wigilia na Syberii”, ukazujący smutną wieczerzę polskich zesłańców

Wigilia w obozie koncentracyjnym Auschwitz, obraz więźnia Władysława Siwka

wielu ludziom mocno doskwierał. Adwent od 
połowy listopada do 24 grudnia to czas nie tyl-
ko skromnego jedzenia, ale i skupienia. Dla 
wierzących to czas szczególny i… osobliwy.

Odprawiano roraty, czyli msze dla uczczenia 
Najświętszej Marii Panny, przed świtem. Naj-
słynniejsze odbywały się na Wawelu w Kaplicy 
Zygmuntowskiej, ale i w wielu katedrach przy-
ciągały tysiące wiernych. Jak pisze wspomniany 
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badacz, „dzień witano hejnałem z wieży Mariac-
kiej, a po wsiach mazowieckich odzywały się 
rankiem i wieczorem przeciągłe tony ligawek”.

Podczas adwentu czczono w specyficzny 
sposób św. Andrzeja. W noc przed 30 listo-
pada „dziewczęta praktykowały najrozmait-
sze sposoby, aby PRZYSZŁEGO we śnie czy 
w zwierciadle obaczyć lub dojść, z której stro-
ny, jaki i jak rychło przybędzie, ale ta wiara 
i owe zachody były ogólnoeuropejskie”.

6 grudnia przybywał na saniach św. Mi-
kołaj, „przebrany za starca obchodził dziatwę, 
ze słodyczami dla wzorcowych, a rózgą dla 
krnąbrnych, ale to zwyczaj późny, miejski, nie-
miecki; on wyposażał biedne panienki (były na 
to zapisy), przede wszystkim zaś był patronem 
pasterzy, którzy pościli 5 grudnia na jego inten-
cję, bo bronił stad przed wilkami”.

Ten czas adwentu, czyli spokoju i wycisze-
nia „kończyły dni 24-28, Wigilia, Boże Naro-
dzenie, dzień Młodzieniaszków. Wilia 24-ego 
była świętem rodzinnym, z tradycyjnymi po-
trawami po wzejściu gwiazd; podścielano na 
stole słomę, którą drzewa owocowe na uro-
dzaj wiązano, wieszano koronę, udzielano coś 
z potraw bydłu, kurom, wilkom, których na tę 
wieczerzę zapraszano, aby się później już nie 
zjawiały i znowu wróżono, jak w noc przed 
Jędrzejem, tylko jeszcze gorliwiej; zabobonni 
grali w kostki na szczęście”.

W pierwszy dzień świąt zaczynało się kolę-
dowanie i – jak pisze Brückner – „w kradzieży 
próbowano szczęścia”.

A choinka, którą od dziesięcioleci tak chęt-
nie ustawiamy w domach? To „wynalazek” 
niemal współczesny, chciałoby się rzec, bo 
zrodzony dopiero w XIX wieku, w miastach. 
Z czasem rozpowszechniły się leśne drzewka 
także na wsiach.

KOLĘDA W PATRiOTYCZNYM TONiE
W naszej tradycji święta religijne są „od 

zawsze” związane z patriotyzmem. Sprawiły to 
czasy zaborów i prześladowań Polaków. Przy 
wigilijnym stole rozmawiano zwykle o na-
szych dziejach, władcach i przyszłości, śpie-
wano polskie kolędy.

U progu epoki zaborów w 1792 r. Franci-
szek Karpiński opublikował „Pieśń o Narodze-

niu Pańskim”. Słowa te stały się nie tylko jedną 
z najpiękniejszych kolęd, lecz także pełną na-
dziei pieśnią patriotyczną. Do tej tradycji na-
wiązał potem Jacek Malczewski malując obraz 
„Wigilia na Syberii”. Obraz powstały w 1892 
roku przypominał dramat powstańców 1863 
roku, ale i tych współczesnych artyście wywo-
żonych na Wschód. 

Obraz namalowany w 1892 r., niemal 
w trzydziestą rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego, upamiętniał biografie przedsta-
wicieli jednego z najbardziej doświadczonych 
przez zaborców pokolenia Polaków z Królestwa 
Polskiego. Przypominał patriotów, m.in. zamie-
szanego w spisek na życie cara studenta medy-
cyny Józefa Piłsudskiego. Wigilia roku 1892 r. 
była pierwszą w kraju po powrocie z Syberii. 
Do pamiętnego obrazu krakowskiego malarza 
odnosili się w kolejnych dziesięcioleciach naj-
wybitniejsi polscy twórcy. W wyjątkowym dla 
polskiej historii roku 1980 do dzieła Malczew-
skiego nawiązywał Jacek Kaczmarski:

Zasyczał w zimnej ciszy samowar
Ukrop nalewam w szklanki
Przy wigilijnym stole bez słowa
Świętują polscy zesłańcy.

WiGiLiA ZA OBOZOWYMi DRUTAMi
Nie zawsze i nie wszystkim dane były 

święta w gronie rodzinnym. I i II wojna świa-

towa przyniosła śmierć milionom ludzi daleko 
od rodzinnych domów i bliskich. Jednak nawet 
w okopach podczas I wojny światowej na czas 
Wigilii przerywano ostrzał wroga i nucono ko-
lędy. Były życzenia i skrywane łzy.

Podczas II wojny światowej w „fabrykach 
śmierci”, czyli obozach koncentracyjnych, ty-
siące ludzi oderwanych od rodzin przeżywały 
gehennę. Mimo upodlenia, święta w zimnie 
i głodzie pełne były nadziei, a niekiedy uda-
wało się nawet zdobyć niewielką choineczkę…

 Oto opis jednej z najtragiczniejszych Wi-
gilii za obozowymi drutami Auschwitz - 24 
grudnia 1940 roku. Na placu apelowym Niem-
cy ustawili choinkę oświetloną elektrycznymi 
lampkami. Pod drzewkiem złożono ciała więź-
niów zmarłych w czasie pracy oraz zamarz-
niętych na apelu. Były więzień Karol Święto-
rzecki wspominał później, że lagerführer Karl 
Fritzsch określił leżące pod choinką zwłoki 
mianem „prezentu” dla żyjących i zabronił 
śpiewania polskich kolęd.

Równie tragiczna była Wigilia 1941 roku. 
Podczas powrotu z niewolniczej pracy przy 
budowie KL Auschwitz II-Birkenau do obo-
zu macierzystego, hitlerowcy zabijali jeńców 
z komand radzieckich, którzy nie byli w stanie 
już iść o własnych siłach. W ten sposób Niem-
cy uśmiercili około 300 osób.

To nieprawdopodobne, ale w tych nieludz-
kich warunkach więźniowie starali się świę-
tować w poszczególnych blokach i pomagać 
załamanym. Józef Jędrych, jeden z więźniów, 
wspominał po latach: „Rozpoczął się śpiew 
niemieckiej kolędy, a następnie popłynęła po-
tężna jak morze pieśń Bóg się rodzi - moc tru-
chleje i inne, w końcowym akordzie popłynął 
Mazurek Dąbrowskiego. Wszyscy ściskali się 
serdecznie, gorąco i długo płakali, a byli i tacy, 
którzy głośno szlochali. (...) Taka uroczysta 
chwila nie ginie nigdy w pamięci. To Boże Na-
rodzenie utkwiło mi na zawsze w sercu i pa-
mięci”.

W sali siódmej bloku 25 stanęła wówczas 
mała choinka, którą przemycił Henryk Bar-
tosiewicz. Rotmistrz Witold Pilecki, bohater 
obozowego ruchu oporu, umieścił na choince 
wyciętego z brukwi Białego Orła.

(P)
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Eugeniusz Iwanicki odszedł 10 grudnia 2020 roku w wieku 87 lat, 
Związany z naszym miastem od dziesięcioleci niejednokrotnie w swojej 
twórczości wracał do lat dzieciństwa i młodości związanych z ziemią ła-
ską. Nie były to lata najlepsze, jak to po wojnie, ale w porównaniu z tym 
co przeżył w dalekim Kazachstanie Łask jawił mu się jako swoista wyspa 
szczęśliwości. Jak mówił, to były dla niego dobre lata, rodzina znów była 
w komplecie. 

Urodził się 18 września 1933 roku w Domaradzkiem k. Nieświeża. 
Nie było mu dane zaznać sielskiego dzieciństwa i młodości. Wywieziony 
z rodziną do Kazachstanu spędził tam okres wojny, jego ojciec areszto-
wany został wcześniej przez NKWD i skazany na 10 lat łagru. Trauma-
tyczne przeżycia pozostały mu w pamięci na całe życie. 

W ramach repatriacji rodzina powróciła do Polski w 1946 roku i osie-
dliła się w Łasku. Tu nastoletni chłopak chodził do szkoły i uczył się… 
języka polskiego. Odkrywał polskich pisarzy i poetów, chłonął Mickie-
wicza i Słowackiego.

Zanim został dziennikarzem, pracował m.in. w Sanepidzie, w łaskim 
szpitalu, u boku słynnego doktora Balla. Jednak medycyna nie wciągnęła 
go na tyle, by zdobyć dyplom lekarza. Już wówczas pasjonowało go sło-
wo i literatura. Debiutował w 1957 roku, potem przez wiele lat pracował 
jako dziennikarz, m.in. w łódzkim oddziale „Trybuny Ludu” i tygodni-
ku „Odgłosy”. Był jednym ze współzałożycieli słynnej grupy poetyckiej 
„Grabia 59”, która w trudnych powojennych latach w Łasku wzbudzi-
ła niesamowity ferment. Dalekie echa tej eksplozji talentów słychać do 
dziś, choć większość członków tej grupy, łącznie z założycielem Janem 
Janiszewskim, już nie żyje. Z „Grabi’59” wyszło wielu znakomitych po-
etów i literatów.

Iwanicki jest też autorem wielu książek, m.in. „Zmowa obojętnych” 
(1969), „Labirynt” (1980), „Miałem dobrego pana” (1980), „Wyprawa 
po białe runo” (1982) i „Kubuś i słowik” (1986). Swoje wspomnienia 
z Kazachstanu zawarł też w wielu książkach, m.in. „Wróg towarzysza 
Stalina. Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946” (1996). W 1990 r. wy-
dał głośną książkę o zabójcy z Piotrkowa Trybunalskiego – Mariuszu 
Trynkiewiczu pt. „Proces szatana”.

Był reporterem z krwi i kości, nie wahającym się jechać w drugi ko-
niec Polski, by przeprowadzić dla Czytelników interesujący wywiad. 

ODSZEDŁ DZIENNIkARZ I PISARZ 
E U G E N I U S Z  I W A N I C k I
W takich chwilach mówi się zwykle, że ponieśliśmy wielką stratę, że nikt nie zastąpi pisarza i dziennikarza Eugeniusza 
iwanickiego. To prawda. Jeszcze niedawno drukowaliśmy w „Panoramie” jego artykuły, dyskutowaliśmy o tym wszystkim, 
co dzieje się w Łasku. Tak, Łask był przecież jego „małą ojczyzną”, a Utrata – najważniejszym miejscem na ziemi. Bo 
choć mieszkał w niedalekiej Łodzi, właśnie na Utracie miał swoje gniazdo, do którego co roku wracał na długie miesiące. 
Z Utraty, jak z mostka kapitańskiego obserwował to wszystko, co działo się w jego ulubionym mieście.

Eugeniusz Iwanicki

Eugeniusz Iwanicki z obrazem przyjaciela Ireneusza Olszewskiego

Niezwykle pracowity i zaangażowany zdobył sympatię Czytelników. 
Oczywiście, jak na rasowego reportera przystało, miał wiele dziennikar-
skich przygód, o których wspominał na łamach „Panoramy”, ale poznawał 
też smak goryczy związany z tym zawodem. Gdy pracował w „Trybunie”, 
któregoś dnia nie uległ naciskom towarzyszy z KC i z tego powodu zagro-
żono mu usunięciem z pracy. Choć miał rację, potrzebna była interwencja 
cieszącej się wielkim autorytetem żony Piotra Jaroszewicza - Alicji Sol-
skiej-Jaroszewicz, także dziennikarki, by mógł spokojnie nadal pracować.

Był dziennikarzem niezwykle wrażliwym. Przeprowadzał wywiady 
z wieloma ludźmi z pierwszych stron gazet, ale robił to z wielkim taktem 
i kulturą, nigdy nie nadużywając swojej pozycji dziennikarskiej, nie eks-
ponując słabości nawet największych artystów czy polityków.

Gród nad Grabią znalazł poczesne miejsce w jego twórczości, był 
autorem pierwszego w powojennych dziejach miasta przewodnika tury-
stycznego, napisał też m.in. „Anegdoty o przesławnym mieście Łasku” 
(1982) i „Mój Łask 1946-2004”. Spod jego pióra wyszły setki artyku-
łów o mieście i jego ludziach. Pamiętny jubileusz 80-lecia, obchodzony 
w Łasku bardzo uroczyście w 2013 r., m.in. dzięki samorządowi, uczcił 
w sposób dla siebie charakterystyczny – wydal niewielką książeczkę 
o swojej ukochanej Utracie. Znał tu wszystkich, każdy kąt, potrafił go-
dzinami wspominać o tych, którzy odeszli. 

Znałem Eugeniusza od kilkudziesięciu lat, bardzo sobie ceniłem jego 
przyjaźń, a także spotkania i długie rozmowy, głównie na Utracie. Przez 
lata wprowadzał mnie w świat Łasku i jego mieszkańców, opowiadał 
o sprawach, o których nie można było przeczytać w najmądrzejszych 
książkach, z życzliwością mówił o ludziach, choćby z legendarnej „Gra-
bi 59”, m.in. Janie Janiszewskim czy Janku Fabisiaku. Z wieloma utrzy-
mywał długotrwałe kontakty, jak np. z łaskowianinem – również poetą 
i pisarzem Rafałem Orlewskim z Piotrkowa Trybunalskiego, który też 
odszedł kilkanaście tygodni temu, jak jeszcze wcześniej red. Jerzy Kis-
son, niejednokrotnie odwiedzający Łask. Iwanicki cenił sobie ich przy-
jaźń i życzliwość, interesował się ich twórczością i sukcesami. Taki po 
prostu był, do końca…

Pożegnaliśmy go na łaskim cmentarzu, wraz z jego małżonką i córką 
Iwoną 15 grudnia. Spoczął w grobie rodzinnym wraz z rodzicami.

(RP)
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Już od początku roku szkolnego przedszkolaki celebrują dni specjal-
ne, m.in. Dzień Przedszkolaka, Dzień Sportu, Święto Marchewki, Świę-
to Dyni, Dzień Postaci z Bajki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Praw 
Dziecka, Dzień Górnika. 

W przedszkolu odbywają się w bieżącym roku szkolnym również 
oficjalne uroczystości, m.in. Uroczystość Pasowania, Uroczyste Śpiewa-
nie Hymnu Państwowego w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

Ciekawym projektem realizowanym aktualnie w naszej placówce 
jest wiele działań promujących zdrowie, m.in. zdrowe odżywianie, zdro-
wy styl życia, aktywność fizyczną itp. W ramach tego projektu odbyły 
się praktyczne warsztaty kulinarne „Marchewka w głównej roli, czyli 
ciasto marchewkowe”, „Jabłka są zdrowe i kompot z nich zrobię”, które 
wyzwoliły u dzieci mnóstwo pozytywnych emocji. 

Kolejnym bardzo ciekawym i widowiskowym wydarzeniem promu-
jącym sport był niecodzienny pokaz mody sportowej pod hasłem „Mod-
nie i wygodnie”, który odbył się w przedszkolu 27 listopada br.

Jak każdego roku, kiedy do kalendarza zagląda grudzień, cała spo-
łeczność przedszkola dba o stworzenie świątecznej atmosfery w placów-
ce. Na holu, tuż przy wejściu, wszystkie dzieci wita piękna, duża choin-
ka, rozbłyskująca światełkami. Ze wszystkich sal dobiega śpiew kolęd, 
pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej, również w języku angiel-
skim. To w przedszkolu magiczny czas…

Mikołajki to kolejny celebrowany w naszym przedszkolu dzień, tego 
dnia wszystkie dzieci przybierają postać pomocnika Mikołaja. To dzień, 
w którym królują czerwone czapeczki z białym pomponem, wesołe, kre-
atywne zabawy, upominki itd. W tym roku wprawdzie bez osobistej wi-
zyty Świętego Mikołaja, ale Mikołaj online też jest ok.

Święta pachnące ciastem i pierniczkami? Tak! W naszym przedszko-
lu też pachnie w grudniu świątecznymi wypiekami, a to dzięki zajęciom 
kulinarnym w grupie 6-latków, które pod opieką swojej wychowawczyni 
pieką ciasto czekoladowe…

W ferworze przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w przedszko-
lu pamiętamy również o innych. Poprzez udział przedszkolaków w trwa-

PRZEDSZkOLE PACHNIE śWIęTAMI…
Chociaż panująca w kraju epidemia ograniczyła możliwości przedszkola w realizacji wielu zadań, zwłaszcza tych 
organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, to Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku 
proponuje w swojej ofercie edukacyjnej mnóstwo innych ciekawych działań i projektów.

jącej do 20 grudnia akcji charytatywnej „Paczuszka dla maluszka”, or-
ganizowanej we współpracy z Fundacją „Pomaganie jest fajne”, uwrażli-
wiamy nasze przedszkolaki na potrzeby innych. Nasze przedszkole przy-
stąpiło również do tegorocznej akcji MEN „Razem na Święta”.

Zwieńczeniem grudniowych aktywności są uroczystości świąteczne 
przygotowane w poszczególnych grupach. W czasie tych spotkań (nie-
stety z uwagi na zaistniałą sytuację tylko w gronie pracowników przed-
szkola) dzieci zaprezentują montaż słowno – muzyczny w klimacie świą-
tecznym, tuż po występie zostaną obdarowane „Świątecznymi zestawa-
mi upominkowymi”, ufundowanymi przez Radę Rodziców. 

Na stronie internetowej przedszkola (www.pp6lask.wikom.pl) moż-
na zobaczyć bogatą galerię zdjęć wizualizujących opisane wyżej wyda-
rzenia. 

Agnieszka Leśniak

„Modnie i wygodnie” pod takim hasłem w Przedszkolu 
Publicznym nr 6 im. Słoneczko odbył się niedawno pokaz 
mody sportowej (w grupie iii i iV). 

Była to okazja do wspólnych zabaw, integracji grup. O tym, jak waż-
ny jest ruch w życiu małego dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. 
Uprawianie sportu daje mnóstwo radości, poczucie spełnienia i sprawne, 
zdrowe ciało. Ale nie tylko! Uczy także wytrwałości w dążeniu do celu, 
pokonywania własnej słabości i wiary w siebie.

Nasze „Słoneczka” prezentujące kolekcję sportową chociaż na chwi-
lę mogły poczuć się jak prawdziwi modele na zrobionym specjalnie na tę 
okazję mini wybiegu. Na pokazie można było zobaczyć stroje typowe dla 
różnych dyscyplin sportowych. Były stroje do tenisa, boksu, piłki nożnej, 
aerobiku, spaceru, joggingu, karate i wiele innych dyscyplin. 

Modele prezentowały swoje stroje jak najprawdziwsze gwiazdy, 
przechodząc po wybiegu i pozując do zdjęć. Po profesjonalnych prezen-
tacjach, które były przeplatane wierszami o sporcie, dzieciaki bawiły się 
przy ulubionych rytmach. Fajnie było zostać projektantem i modelem… 
Ubiory zachwycały oglądających, a modele zostali obdarzeni gromki-
mi brawami i upominkami (niestety z uwagi na zaistniałą sytuację tylko 
w gronie pracowników przedszkola).

Prezenterów ubrała rodzinna firma „Mama, Tata i Ja”. Ogromne po-
dziękowania dla rodziców za współpracę! Mimo pandemii nie leżakuje-
my! Pandemii się nie poddajemy! W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Aleksandra Kasperek

JAk NA PRAWDZIWYM WYBIEGU - „MODNIE I WYGODNIE”



SZTUkA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 grudzień 2020 r.

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Przypominamy, że zgodnie rozporządzeniem ministra gospodarki 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawie-
rających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawiera-
jące azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje 
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, po-
przez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się  
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącz-
nik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Infor-
macji o wyrobach zawierających azbest” należy przedłożyć w termi-
nie do dnia 31 stycznia 2021 roku burmistrzowi Łasku. Natomiast 

INfORMACJE O AZBEśCIE
drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu 
sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać poprzez pocztę tradycyjną (wy-
słaną na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 
Łask), do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego 
wejścia budynku Urzędu bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
na adres ePUAP: /5228wuxejz/skrytka.

Stosowne druki są dostępne na stronie www.lask.pl oraz w przed-
sionku głównego wejścia budynku tut. Urzędu.

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku

31 grudnia br. mija termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za IV kwartał 2020 r. 
Jednocześnie informuje się, że opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi należy uiszczać na indy-
widualne rachunki bankowe, zgodnie  
z otrzymanymi informacjami. 

PRZYPOMINAMY
W Wigilię (24.12.2020 r.) Urząd Miejski  
w Łasku będzie nieczynny.

W Urzędzie Stanu Cywilnego będzie 
pełniony dyżur w sprawach sporządzania 
aktów zgonów: w godzinach 7.30-10.00, 
pod nr telefonu 669-209-210, w godzinach 
10.00-13.00 w Urzędzie Miejskim, ul. War-
szawska 14, parter, pokój 8.

kOMUNIkAT

Obecnie dobiegł końca czas jego realizacji, dlatego chcemy podzielić 
się z lokalną społecznością, jak wywiązaliśmy się z powierzonego nam 
zadania.

Na zadanie pozyskaliśmy 20000 zł. Większość pieniędzy z tej sumy 
przeznaczyliśmy na zakup nowości wydawniczych. Zadanie zakładało 
odnowienie księgozbioru związanego z kulturą i historią województwa 
łódzkiego oraz zakup książek i audiobooków nawiązujących do pamięci 
historycznej. Do zbiorów zakupiono 563 książki i audiobooki. Wśród 
nich znalazły się wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe, ale rów-
nież i beletrystyka, a nawet pozycje dla najmłodszych. Staraliśmy się 
wzbogacić nasz księgozbiór o książki autorów pochodzących z Łasku,  
i tak zakupiliśmy publikacje prof. Krzysztofa J. Szmidta, Pawła Waku-
ły, Mateusza Gaze, prof. Marka Kotera. Wzbogaciliśmy nasze zbiory  
o 147 płyt audio. Książkę mówioną polecamy tym, którzy dużo podróżują,  
a także tym, którzy chcą pogodzić codzienne obowiązki z pasją czytania.

W ramach zadania odbyły się w bibliotece dwa spotkania autorskie,  
z Pawłem Wakułą i Andrzejem Dębkowskim. Niestety z powodu pande-
mii musieliśmy odwołać spotkanie z Ryszardem Wasilewskim i Joanną 
Grzanką. Zorganizowałyśmy również konkurs fotograficzny dla uczniów 
szkół powiatu łaskiego zatytułowany „Przyroda i zabytki Łasku i okoli-
cy”. Jego laureatem został uczeń z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Łasku.

Pomimo tego trudnego czasu pandemii udało nam się zrealizować 
główne cele projektu, czyli dostarczyć użytkownikom nową i ciekawą 

 - zadanie w ramach iV edycji Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKiE NA PLUS na rok 2020.
„kSIĄŻkA DLA kAŻDEGO. kAŻDY CZYTA TO, CO LUBI”
Projekt „Książka dla każdego. Każdy czyta to, co lubi.” zgłoszony został w kwietniu 2019 r. do iV edycji Budżetu 
Obywatelskiego, po ocenie merytorycznej i formalnej wniosek został dopuszczony do głosowania wśród mieszkańców 
powiatu łaskiego. Uzyskał największą liczbę głosów, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli zagłosować 
na ten projekt. Na wykonawcę zadania wskazano Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filię w Łasku.

ofertę czytelniczą. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej 
placówki po nowości. Dziękujemy również wszystkim, którzy na nas za-
głosowali i nam pomagali  zrealizować to przedsięwzięcie.

ilona Pluszyńska
 kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu

 Filii w Łasku

W październiku br. zapadły rozstrzygnięcia 
w wojewódzkim konkursie „Sztuka Osób Nie-
pełnosprawnych”. Organizowany od 2003 roku 
konkurs jest największym przeglądem twór-
czości artystycznej osób niepełnosprawnych 
w Polsce. Organizatorem jest Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tegoroczna, już XVIII edycja konkursu, 
odbywała się pod hasłem: „Tajemnica mojej 
wyobraźni”. W kategorii: rysunek i grafika, 
pierwsze miejsce, pracą „Moje myśli”, zdobyła 
Monika Zamolska - podopieczna Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Łasku. 
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Jury w składzie: Janina Owczarek – przewodnicząca jury, Arleta Mi-
kołajczyk – członek jury, Magdalena Ciepielska – członek i Justyna Bo-
rowiecka – członek, dokonało oceny nadesłanych prac plastycznych oraz 
przyznało nagrody i wyróżnienia. 

W tym roku konkurs odbył się w zmienionej formie z powodu panu-
jącej sytuacji w kraju i na świecie. Zrezygnowaliśmy z części oficjalnej, 
która zawsze towarzyszyła naszym konkursom oraz z osobistego wrę-
czenia nagród. Pomimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej cieszymy 
się, że zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa nasz konkurs 
został przeprowadzony. Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom 
za pomoc w dostarczeniu prac swoich podopiecznych. Niech będzie to 
namiastka radości i normalności w ciężkim dla wszystkich czasie. Laure-
atom dostarczymy nagrody osobiście lub wyślemy drogą pocztową. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku

JAk WYGLĄDA MUZYkA
19 listopada br. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace zgłoszone do XiV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Łask 
2020 „Jak wygląda muzyka”, zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. Konkurs skierowany był do osób 
niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Do konkursu 
nadesłano około 120 prac z 19 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Jedna z członkiń Koła Gospodyń jest ho-
dowcą gęsi, członkinie KGW postanowiły 
więc wziąć udział w konkursie organizowanym 
przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzic-
twa Wsi. Przyrządziły potrawę z gęsiny. Mię-
so leżakowało dwa dni w marynacie, potem 
gęś nafaszerowano owocami z gorczyńskich 
sadów. Gospodynie sporządziły też pieczone 
i gotowane pierogi faszerowane gęsiną. 

Jury konkursu przyznało kobietom z Gor-
czyna pierwsze miejsce za pieczoną gęś i trze-
cie - za pierogi. Zmobilizowało to kobiety 
do wzięcia udziału w kolejnych konkursach  

GOSPODYNIE NA MEDAL
Koło Gospodyń Wiejskich „Gorczynianki” w Gorczynie istnieje od czerwca 2019 r. Składa się z 47 osób, zrzesza kilka pokoleń 
mieszkańców. Panie rozpoczęły działalność od organizowania pikników rodzinnych, festynów i Mikołajek, na które przygotowały 
swoje wypieki i potrawy, co zaowocowało wzięciem udziału w konkursie. 

Na załączonej fotografii znajdują się człon-
kowie Rady Gminy Sędziejowice (wg opisu). 
Jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje te osoby, pro-
simy o kontakt pod nr tel. 43 821-70-62 oraz 
e-mail: biblioteka_lask_muzeum@wp. pl

Iwona Mokrosińska i Sławomir Łyżwa 
uzupełnili kilkoma nazwiskami fotografię 
z październikowej „Panoramy”: Helena i Mie-
czysław Maślankiewicz, Zenon Lisiecki, Jan 
Płóciennik, Alicja i Czesława Łukasiewicz, Ta-
deusz Łukasiewicz, Jadwiga Łyżwa. Dziękuje-
my bardzo.

Lidia Olszewska, MHŁ

Muzeum Historii Łasku, działające  
w strukturze organizacyjnej Biblioteki  
Publicznej, gromadzi, przechowuje i udo-
stępnia pamiątki o charakterze regional-
nym. Zdecydowana ich większość dotyczy 
historii Łasku i jego mieszkańców. Do mu-
zealnego archiwum trafiły również nielicz-
ne fotografie i dokumenty związane z prze-
szłością gmin z obecnego powiatu łaskiego.

na „Jesienne przetwory” oraz „Wigilijne potra-
wy i wypieki”. Teraz z niecierpliwością czeka-
ją na werdykt. 



 

NA  PATRIOTYCZNĄ  NUTĘ


