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Od 8 listopada można już składać wnioski o dowód osobisty według 
nowych regulacji. 

Należy pamiętać, że wszystkie osoby posiadające ważne dowody 
osobiste, wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie 
będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzy-
stać do momentu utraty ich ważności. 

Przypomnijmy, że Polska dostosowuje dowody osobiste do wymo-
gów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę 
elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak 
w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza 
oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w war-
stwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy 
skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej. 

WAŻNE!
- Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
- Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz od-
biór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.

ZmIaNa WZORu DOWODu OsObIstEGO

- Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla dziecka 
możesz złożyć elektronicznie.

Dodatkowe informacje na stronie edowod.gov.pl
Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC w Łasku

Gmina Łask nie przestaje inwestować w infrastrukturę drogową. Nie-
dawno zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej w Kar-
szewie. Na odcinku ok. 1 km powstała nawierzchnia asfaltowa, wybu-

Droga w Karszewie już gotowa
dowano zjazdy i przepusty. Prace wykonała firma Włodan, a ich koszt to 
ok. 877.000 zł. Na to zadanie łaski samorząd pozyskał dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wysokości ok. 90.000 zł.

MJ

W Przedszkolu Publicznym nr 3 im. 
„Misiaczek” w Łasku, dwie najstarsze 
grupy przedszkolaków, wzięły udział 
w październikowej akcji „Książka za 
drzewo” organizowanej przez Fundację 
Ekologiczną „Arka”.

Celem akcji, była nauka szacunku do książ-
ki i promocja czytelnictwa połączona z sadze-
niem drzew i krzewów. Rodzice przedszkolaków, 
bardzo chętnie przyłączyli się do akcji poprzez 
zakup drzew i krzewów. Łącznie udało nam się 
pozyskać 30 sztuk roślin. Część z nich posadzo-
na została w ogrodzie przedszkolnym, natomiast  
16 sztuk, w porozumieniu z Wiolettą Rabendą, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, przedszkola-
ki posadziły na obrzeżach parku miejskiego. 

Za udział w akcji placówka, otrzymała 40 ksią-
żek z przeznaczeniem do biblioteczki przedszkol-
nej. Książki pozyskano podczas specjalnych zbió-
rek książek używanych na terenie całego kraju.

JPN

KsiążKa za Drzewo



NiepoDległa oD 103 lat
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Nowe stawki za śmieci

Zebrano rekordową kwotę - prawie 13,5 tys. złotych!

Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter z dwóch powo-
dów. Polacy zatęsknili za wspólnym świętowaniem, w ubiegłym roku 
przez pandemiczne ograniczenia wiele obchodów miało zaledwie cha-
rakter symboliczny. I choć pandemia nie przeminęła i nadal musimy za-
chować ostrożność, to jasno było widać tęsknotę za poczuciem narodo-
wej wspólnoty. Z niepokojem spoglądamy na polsko-białoruską granicę, 
gdzie na oczach świata rozgrywa się geopolityczny kryzys. Kiedy naszą 
rzeczywistością zawładnęła pandemia koronawirusa, nikomu nawet nie 
przyszło do głowy, że w 2021 roku w Narodowe Święto Niepodległości 
polskiemu żołnierzowi przyjdzie bronić wschodniej granicy. Hybrydowe 
działania reżimu białoruskiego, przy aprobacie Kremla, wymierzone są 
w Zachód, a na pierwszej linii znalazła się właśnie Polska.

Święto niepodległości uczczono tradycyjnie w Łasku. Mieszkańcy ze-
brali się w kolegiacie, gdzie odprawiono mszę w intencji ojczyzny. Na-
stępnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z Łaskiego Domu Kultury 
przemaszerowano na rynek, tam w asyście kompanii honorowej podnie-
siono flagę państwową na maszt i odegrano „Mazurka Dąbrowskiego”.  

11 listopada to dla Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. Tego dnia w 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość i powróciła na mapy świata. Jak kraj długi i szeroki wywieszamy polskie flagi, przypinamy do piersi biało-czerwone 
kotyliony, zewsząd słychać „Mazurka Dąbrowskiego”. Rocznica odzyskania wolności jest okazją do uroczystych obchodów przed 
pomnikami pamięci narodowej. Do przypomnienia najważniejszych kart z dziejów naszej historii, oddania czci wszystkim, którzy 
często za cenę własnego życia walczyli o naszą niepodległość i pomogli odbudować ojczyznę po latach zniewolenia. 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. 
następuje wzrost stawek opłat za odpady, 
ale kompostując bioodpady - zapłacimy  
5 zł mniej od osoby. 

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się 
stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych 

MożeMY płaCiĆ MNiej
w gminie Łask. W przypadku odpadów segre-
gowanych będzie to 36 zł miesięcznie od oso-
by, w przypadku niesegregowanych – 72 zł 
miesięcznie od osoby.

Bardzo ważne jest to, że opłata ta może 
być niższa, jeśli na terenie danej posesji będzie 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej 
po raz szósty przeprowadziło kwestę 
na odnowę i restaurację zabytkowych 
grobów łaskiej nekropolii.

Kwesta Na łasKiM CMeNtarzu

znajdował się kompostownik. W takim przy-
padku ulga wyniesie 5 zł miesięcznie od osoby. 
Wówczas za odbiór odpadów segregowanych 
zapłacimy nie 36 zł, ale 31 zł.

Posiadanie kompostownika się opłaca. 
Czteroosobowa rodzina segregująca śmieci  

Pani
Aleksandrze Gabryjączyk

Kierownikowi PCPR
w Łasku

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powody śmierci

TEŚCIOWEJ
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady 
z Radnymi Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łasku

Panu
Cezaremu Gabryjączykowi

Staroście Powiatu Łaskiego 
w latach 2006-2015

Radnemu Rady Powiatu Łaskiego
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powody śmierci

MAMY
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady 
z Radnymi Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łasku

31 października i 1 listopada br. w godz. 
9-16.30 w oznakowanych punktach na cmen-
tarzu parafialnym w Łasku, członkowie Towa-
rzystwa, harcerze łaskich drużyn i dorośli wo-
lontariusze zbierali na ten szlachetny cel – nie-
którzy w obu dniach.

 Wśród kwestujących wolontariuszy byli 
radni miejscy i powiatowi oraz osoby zarzą-
dzające urzędami obu szczebli, tj. Urzędu 
Miejskiego w Łasku i Starostowa Powiato-

wego w Łasku, członkowie Łaskiego Bractwa 
Strzelców Kurkowych, kierownicy miejskich 
instytucji, członkowie stowarzyszeń.

OTO PEŁnA LISTA KWESTUJąCyCh:
8. członków Towarzystwa: Magdalena Bin-
kowska z córkami Natalią i Mają, Grażyna 
Śliwińska, Jan Książczyk, Bogdan Lisiecki, 
Sławomir Tralewski, Anna Malinowska, Wła-
dysław Wajszczyk, Piotr Wojtczyk
12. członków ZhP: Rafał Zieleniewski, Jakub 
Brzeziński, Oliwia Matyśniak, Patryk Rębacz, 
Hanna Przybylska, Amelia Kozioł, Konrad Dę-
bicki, Żaklina Wiktorowicz, Maria Witkowska, 
Zuzanna Szadkowska, Oliwia Krzemińska, 
Kamil Knol

27

15

6
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ZDaNIEm buRmIstRZa

AGRESJA FIZyCZnA 
WOBEC POLAKÓW

Niemal każdy dzień przynosi nowe in-
formacje o prowokacjach. 2 dni temu me-
dia informowały o oślepianiu strzegących 
granicy laserami. Dziś podano o obrzuce-
niu ich kamieniami oraz o gromadzeniu 
kłód i innych elementów ułatwiających 
niszczenie i pokonywanie barier z dru-
tu kolczastego. W tym trudnym dla Pol-
ski czasie powinniśmy wszyscy zaniechać 
sporów i zjednoczyć się wokół spraw dla 
narodu i państwa najistotniejszych. To ob-
serwowane skrajne nieraz zacietrzewienie 
powinno zostać przezwyciężone przez po-
czucie odpowiedzialności za dobro wspól-
ne. Widzimy jak te skromne zasieki oka-
zały się przydatne, a ileż było krytyki gdy 
powstawały. 

Kiedy w czasie wystąpienia 11 li-
stopada na rynku chciałem zapropono-
wać podziękowanie strzegącym granicy 
funkcjonariuszom i żołnierzom brawami, 
uczestnicy uroczystości nie pozwolili mi 
dokończyć myśli, ale gromkimi brawami 
wyrazili swoje uczucia. Żołnierze i funk-
cjonariusze wszystkich formacji strzegą-
cych polskiej granicy – dziękujemy Wam. 
Murem za polskim mundurem.

MOŻE TE JASKÓŁKI 
SPROWADZą WIOSnĘ?

Pod koniec października podano infor-
macje o przyznanych środkach w ramach 

11 listopada obchodziliśmy kolejne narodowe Święto niepodległości. Jak podkreślano tegoroczne 
Święto obchodzono w szczególnym czasie – gdy wschodnia granica Polski jest bardzo poważnie 
zagrożona. Oby nasi funkcjonariusze i żołnierze wytrzymali tę wielką presję i nie dali się 
sprowokować agresywnym białoruskim funkcjonariuszom i migrantom. 

Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina 
Łask otrzymała 3.325 tys. zł na budowę 
wodociągu w Rokitnicy. Wszystkim, któ-
rzy decydowali o przyznaniu gm. Łask do-
finansowania bardzo dziękujemy. Trudno 
jednak mieć pełną satysfakcję, gdy gmi-
ny kilkakrotnie mniejsze od naszej gmi-
ny otrzymały kilkukrotnie wyższe dofi-
nansowanie. Pokazując to obrazowo, na 
1 zł dofinansowania na mieszkańca naszej 
gminy, inne gminy otrzymały 10 – 12 zł 
na mieszkańca. Niemniej jednak za dofi-
nansowanie owymi 3.325 tys. zł bardzo 
dziękujemy. Nadmienię, że zachowaliśmy 
wszystkie kryteria, według których winny 
być składane wnioski – w szczególności 
żaden wniosek nie przekraczał maksy-
malnych kwot dofinansowania, co ważne, 
bowiem niektórym zarzucono nadmierną 
pazerność.

Poza wymienionym wnioski złożyli-
śmy na budowę ciągu ulic – Wiosenna, An-
dersa i sąsiadujące na kwotę 12 350 000 zł 
oraz na wymianę oświetlenia w całej gmi-
nie na kwotę 6 750 000 zł.

I jeszcze jedna dobra wiadomość. 
Rząd przeznaczył 4 mld zł na inwestycje 
wodno – kanalizacyjne. Podział pienię-
dzy nastąpił (tak podano) automatycz-
nie na podstawie algorytmów, opartych 
na obiektywnych danych wskazanych 
w ustawie, w tym dotyczących zamoż-
ności gminy. W ramach tego podziału 
otrzymamy 300 tys. zł na budowę wo-

dociągów i 900 tys. zł na budowę kana-
lizacji sanitarnej. Zważywszy, że w ob-
szarach wiejskich mamy około 40 km 
kanalizacji sanitarnej, a są gminy np. 
w woj. łódzkim 22, które nie posiadają 
żadnych urządzeń kanalizacyjnych, po-
dział owych 4 mld zł trzeba uznać za 
obiektywny i właściwy. Warto dodać,  
że duży wzrost sieci kanalizacyjnej 
w gminie Łask nastąpił dzięki skuteczne-
mu zabieganiu o dofinansowania inwe-
stycji pieniędzmi zewnętrznymi, w tym 
zwłaszcza unijnymi. Otrzymaliśmy wie-
le dziesiątków mln zł na tego rodzaju in-
westycje. 

Kończąc ten temat zacytuję dotyczą-
cą naszej oczyszczalni ścieków opinię 
eksperta, przewodniczącego grupy stu-
dyjnej ds. Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej na szczeblu krajowym Pana Grze-
gorza Waligóry: Dzień drugi wizyty 
studyjnej grupy /.../ rozpoczęliśmy od 
odwiedzenia jednej z najnowocześniej-
szych oczyszczalni w Polsce mogącej 
pochwalić się znakomitymi wynikami 
oczyszczania i unikalnym nadrzędnym 
systemem sterowania. Wspomniana gru-
pa obradowała w Łasku.

14 listopada 2021 r.     

Gabriel Szkudlarek

Burmistrz Łasku serdecznie zaprasza 
przedsiębiorców z gminy Łask do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji konkursu „Róża 
Przedsiębiorczości”.

Celem konkursu jest promocja gminy Łask 
poprzez popularyzację gospodarczych osią-
gnięć firm działających w gminie i promowa-
nie przedsiębiorczości. Do konkursu można 
przystąpić w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. 
poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę można przesłać w for-
mie papierowej lub elektronicznej.
- w formie papierowej - za pośrednictwem 
poczty na adres Urząd Miejski w Łasku,  
ul. Warszawska 14, bądź złożyć osobiście 
w Biurze Obsługi Interesanta w UM w Łasku
- w formie elektronicznej - przesłać skan wy-
pełnionej i podpisanej ankiety na adres poczty 
elektronicznej: um@lask.pl

Ankieta dostępna jest na stronie www.lask.pl

„róża przeDsiębiorCzośCi” po raz KolejNY

Dodatkowych informacji dotyczących kon-
kursu udziela Aneta Możdżanowska - inspektor 
Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw 
Społecznych UM w Łasku:

- tel. 43 676-83-58
- e-mail: a.mozdzanowska@lask.pl
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„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 
to krajowa sieć organów środowiskowych i in-
stytucji zarządzających funduszami unijnymi 
w skład której m.in. wchodzą:
- Ministerstwo Środowiska 
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regional-
nej jako instytucja zarządzająca programami 
unijnymi 
- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
- regionalne dyrekcje ochrony środowiska 

wizYta stuDYjNa w łasKu grupY 
Ds. gospoDarKi woDNo-śCieKowej
W dniach 20-21 października br. gościliśmy w Łasku Grupę Roboczą ds. Gospodarki 
Wodno-Ściekowej, działającej w ramach krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla 
Rozwoju”. Przewodniczył jej ekspert z PGW Wody Polskie Grzegorz Waligóra.

przez tabor asenizacyjny do punktu zlewnego 
na oczyszczalni ścieków jako propozycję roz-
wiązania ogólnopolskiego problemu, jakim 
jest kontrola wywozu ścieków z nieruchomo-
ści oraz ewidencja szamb, jak i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Prelegentami byli także 
PWiK Jarocin oraz Gdańskie Wody. Kilkugo-
dzinna konferencja to niezwykle cenna wymia-
na doświadczeń oraz fachowej jakże cennej 
branżowej wiedzy.

Dzień drugi pracy Grupy to wiedza prak-
tyczna. O wszystkim można wiele opowiadać, 
ale zobaczyć jak to wygląda i działa w rzeczy-
wistości to jeden z cenniejszych atutów tego 
typu spotkań. Goście na własne oczy zobaczy-

- zarządy województw jako instytucji zarzą-
dzających regionalnymi programami operacyj-
nymi
- Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”.

Podczas pierwszego dnia wizyty omówio-
no m.in. jedną z największych inwestycji ostat-
nich lat. O projekcie „Modernizacja oczysz-
czalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji na terenie gminy Łask” opowiadał 
prezes Zarządu MPWiK Mariusz Sowiński. 
Następnie „Budowę wielofunkcyjnego zbior-
nika Łask, jako modelowego rozwiązania dla 
zrównoważonego rozwoju regionu z uwzględ-
nieniem adaptacji do zmian klimatu” przybliżył 
zebranym profesor Maciej Zalewski. Kolejnym 
tematem była „Rewitalizacja pl. Szarych Sze-
regów w Kolumnie”, którą omówiła i przedsta-
wiła zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnow-
ska.

Przestawiono także elektroniczny system 
nadzoru nad dystrybucją ścieków z szamb, po-

li jak działa oczyszczalnia ścieków w Łasku, 
z której dzięki dotacji ze środków Unii Euro-
pejskiej możemy być dziś dumni. Pokazaliśmy 
w wielkim skrócie nasze najcenniejsze miejsca 
w mieście, odwiedziliśmy przepiękny mural na 
ul. Wróblewskiego z F-16. Sprawdziliśmy jak 
wypoczywa się w Łasku w cieniu róż w ogro-
dzie różanym na osiedlu „Przylesie”, a finalnie 
dotarliśmy na odnowiony plac Szarych Szere-
gów w Kolumnie, który niewątpliwie stanowi 
przykład rewitalizacji przestrzeni miejskiej 
w zgodzie z przyrodą.

Czy warto było odwiedzić Łask i zobaczyć 
jak dzięki środkom z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Fundu-
szy Europejskich - POIiŚ 2014 - 2020 zmieniła 
się nasza lokalna Ojczyzna? Myślimy, że tak!

Mariusz Sowiński
prezes Zarządu MPWiK w Łasku

SESJE - 1 grudnia o godz. 10 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku  
(ul. Warszawska 14) odbędzie się sesja Rady 
Miejskiej. Radni zajmą się m.in. sprzeciwem 
wobec dwóch wariantów linii kolejowej nr 85  
i 86 Łódź - Sieradz Północny i Sieradz Północ-
ny - Wrocław Główny przebiegających przez 
gminę Łask, ustaleniem wysokości ekwiwalen-
tu pieniężnego dla członków OSP i wynagro-
dzeniem burmistrza. Tradycyjnie Rada dokona 
zmian w budżecie na bieżący rok.

25 bm. odbyła się sesja Rady Powiatu Ła-
skiego, podczas której radni zajmowali się 
m.in. zmianami w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej i budżecie na 2021 r., ustaleniem 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych w przy-
szłym roku i wynagrodzeniem starosty.

nOWy WICEWOJEWODA Piotr Cie-
plucha – otrzymał niedawno nominację. Jest 
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego, był dyrektorem Wy-
działu Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

ZASZCZEPIEnI W PEŁnI - otrzymają 
od ministra zdrowia sms w sprawie możliwo-
ści skorzystania z trzeciej dawki szczepion-
ki. Łącznie takie sms mają trafić do 15,5 mln 
osób. Szczepionki nie chronią w stu procentach 
przed covidem-19, ale skutecznie zmniejszają 
zagrożenie zakażeniem i pozwalają uniknąć 
ciężkiego przebiegu choroby, a nawet śmier-
ci. W powiecie łaskim ostatnio zwiększyła się 
liczba zakażonych koronawirusem.

KGW W LUCIEJOWIE okazało się naj-
lepsze w wojewódzkim plebiscycie Mistrzo-
wie Agro 2021 organizowanym przez redakcję 
„Dziennika Łódzkiego”. Gratulacje dla pań  
z gminy Buczek!

nA RynKU MAnUFAKTURy w Łodzi 
– żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
uczestniczyli w X Niepodległościowym Pik-
niku. Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w 103 jednostkach woj-
skowych w kraju żołnierze prezentowali swój 
sprzęt, mundury i historię.

KOnSULTACJE w sprawie przebudowy 
ulicy w rejonie dworca kolejowego w Kolum-
nie organizuje 1 grudnia (godz. 17, sala konfe-
rencyjna Starostwa) starosta łaski Piotr Wołosz.

WEGEnKO ZDZISŁAW – wspomnienie 
o długoletnim opiekunie Grupy Literackiej „Na 
Progu”, autorze wielu scenariuszy do spektakli 
„Pospolitego Ruszenia” działającego w ŁDK, 
wspaniałego poety – w ŁDK, 28 bm. o godz. 16.

PPO, czyli Punkt Pomocy Okresowej ru-
szył w Łaskim Domu Kultury. Co to jest? Nie-
wielka szafka ze środkami higieny osobistej 
potrzebnymi podczas okresu. Można z nich ko-
rzystać nieodpłatnie. 

AURA w listopadzie była niezwykle łaska-
wa, bo w środku Polski nie było opadów śniegu, 
a przymrozki pojawiły się dopiero w końcu mie-
siąca. Święto zmarłych i pierwsze dwie dekady 
upłynęły pod znakiem pięknej polskiej jesieni. 
Okresowo wiało dość mocno, m.in. 19 bm.
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od stycznia 2022 roku miesięcznie za odbiór odpadów zapłaci 36 zł x 4 
= 144 zł. Jeśli na terenie posesji, którą zamieszkują, jest kompostownik, 
zapłacą 31 zł x 4 = 124 zł. W skali roku oznacza to o 240 zł mniej.

 Aby z ulgi skorzystać, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wyposażyć nieruchomość w miejsce lub pojemnik do kompostowania. 
Ponadto informujemy, że od 2022 roku z nieruchomości, dla której zade-
klarowane jest posiadania kompostownika, odebrane będą pojemniki na 
bioodpady, a Urząd Miejski w Łasku będzie prowadził kontrole spraw-
dzające, czy kompostowniki faktycznie znajdują się na terenie wskaza-
nych posesji i bioodpady są tam składowane. 

To, ile za śmieci zapłacą w przyszłym roku mieszkańcy, wynika ze 
stawek narzuconych przez firmę wybraną po przeprowadzonym postępo-
waniu w trybie przetargu nieograniczonego. Nowa umowa obowiązywać 
będzie na okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Cena za 1 tonę 
odpadów, jaką zaoferował wykonawca, wynosi ok. 1037 zł brutto. Czyli 
na całe zamówienie gmina musi zabezpieczyć kwotę ok. 16,63 mln zł. 
Ilości odbieranych śmieci corocznie przybywa. Zmiana przepisów prawa 
powoduje, że od nowego roku rozliczenia między firmą a gminą Łask 
za odbiór i zagospodarowanie odpadami będą odbywały nie ryczałtowo 
jak dotychczas, a jednostkowo od każdego kilograma przekazanych od-
padów. Z uwagi na ilości odbieranych odpadów szacowana stawka na 
jednego mieszkańca za odpady segregowane wynosi ok. 41 zł, jednak 
uchwałą Rady Miejskiej w Łasku stawka została przyjęta w wysokości 
niższej od szacowanej, czyli odpowiednio od osoby 36 zł natomiast 72 zł 
w przypadku braku segregacji. Oznacza to, że jeżeli ilości odpadów od-
bieranych od mieszkańców będą zbliżone do szacowanych do przetargu 
to niestety uchwalona stawka nie pokryje kosztów funkcjonowania sys-
temu i z budżetu gminy Łask będzie trzeba przeznaczyć środki na pokry-
cie powstałego deficytu - zamiast przeznaczyć je na nowe inwestycje,  
np. budowę dróg, oświetlenia itp. 

Trend drastycznych wzrostów stawek za śmieci obserwujemy w mia-
stach i gminach w całym kraju. Obecnie obowiązujące regulacje prawne 
stawiają urząd i Radę Miejską w takiej sytuacji, że w zasadzie nie mamy 
pola manewru, możemy tylko zatwierdzić wysokość opłat wynikających 
z przetargu lub obniżyć stawkę często kosztem pomniejszenia środków 
na inwestycje czy remonty. 

W tym miejscu należy przypomnieć i odnieść się do sytuacji przed-
siębiorców i sytuacji na rynku gospodarki odpadami komunalnymi 
w kraju:

1.  Zmiany przepisów uderzające w samorządy. Na koszt zagospo-
darowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Od 2020 r. 
roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami se-
gregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru 
odpadów. W związku z tym ponad dwukrotnie wzrosła liczba kursów, 
jakie muszą wykonać operatorzy. To przekłada się na koszty paliwa i pra-
cy, które są pokrywane z gminnego budżetu.

2.  Ceny energii, koszty pracy. Na podwyżkę stawek za gospodarkę 
odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2021 koszty: paliwa – wzrost 
aż o 40%, energii elektrycznej - o 67% oraz płacy minimalnej - o 25%.

3.  Brak odpowiedzialności producentów za opakowania. W Pol-
sce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty 
spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzial-
ności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki 
są nieporównywalnie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się 
odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji 
odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast 
w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opako-
wań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej 
motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne - nie ma żadnych me-
chanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują.

4.  Miasta nie zarabiają na surowcach i recyklingu. Na rynku go-
spodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje 
lub kupuje za bezcen. Sprzedaż tylko niektórych frakcji surowców jest 
opłacalna, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w miejscu sortowa-
nia. Część firm zajmujących się odzyskiem (ok. 25%) przestała prowa-
dzić swoją działalność przez zmianę przepisów i postawione przez rząd 
wymogi.

5.  napływ odpadów z zagranicy do Polski. Potroiła się ilość od-
padów sprowadzonych do Polski. Producentom bardziej opłaca się 
kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż 
skupować te produkowane w kraju.

6.  Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej. W 2017 r. drastycz-
nie wzrosła tzw. opłata środowiskowa za wszystkie gazy lub pyły wpro-
wadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. 
Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki 
wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Przekłada się to na koszty prowadzenia 
działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów 
są zmuszone podnosić ceny. Opłata z tytułu „opłaty środowiskowej” nie 
zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - jest przekazywana do 
Urzędu Marszałkowskiego.

7.  Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpa-
dów. Firmom zajmującym się odpadami narzucono nowe, bardzo kosz-
towne wymogi. Przykładowo, firmy muszą od 2019 r. instalować w swo-
ich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje 
przeciwpożarowe. Nowelizacja przepisów spowodowała nieważność 
wszystkich wydanych dotychczas zezwoleń, a za nowe firmy muszą nie 
tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję ban-
kową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost cen.

8.  Spadek mocy instalacji przetwarzających odpady w regionie. 
Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowa-
niem odpadów. W 2019 r. w porównaniu do 2016 r. ceny za przyjęcie 
odpadów do instalacji przetwarzających odpady wzrosły od ponad 58% 
do ponad 87%. Doprowadziło do tego m.in. wyłączenie regionalnych in-
stalacji i brak Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

9.  System gospodarki odpadami powinien się bilansować. Samo-
rząd nie zarabia na gospodarce odpadami. Koszty funkcjonowania sys-
temu powinny być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez 
mieszkańców. 

Z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci, które są efektem 
ubocznym rozwoju i bogacenia się, choć do europejskiej średniej wciąż 
nam daleko. W 2020 roku przeciętny Europejczyk produkował 502 kg 
śmieci wobec 336 kg u przeciętnego Polaka. Z tego wynika prosty wnio-
sek – albo system zagospodarowania i składowania odpadów zostanie le-
piej zorganizowany, albo co roku będzie trzeba liczyć się z jeszcze wyż-
szymi cenami odbioru i zagospodarowania odpadów.

Możemy planować bardziej zrównoważony rozwój i odpowiedzialne 
gospodarowanie odpadami, ale analiza dotychczasowych danych wska-
zuje, że przynajmniej w najbliższym czasie śmieci będzie coraz więcej. 
W tym miejscu ponownie apelujemy do naszych mieszkańców i prosimy 
o racjonalne gospodarowanie odpadami we własnych gospodarstwach 
domowych i ograniczanie powstawania odpadów poprzez np. kupowa-
nie produktów pakowanych zbiorczo lub luzem ewentualnie rezygnowa-
nie z towarów nadmiernie opakowanych, a mieszkańców zamieszkałych 
w budynkach jednorodzinnych prosimy o kompostowanie bioodpadów. 
Jednocześnie apelujemy o solidarne i uczciwe wykazywanie ilości osób 
zamieszkałych na naszych nieruchomościach. Razem możemy przyczy-
nić się do proporcjonalnego i uczciwego rozłożenia wysokości opłaty na 
wszystkich mieszkańców.

Lidia Sosnowska
zastępca burmistrza Łasku 
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polsKi łaD – prawie 14 MlN zł 
Dla powiatu łasKiego
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Powiat łaski w ramach ww. programu otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 13 610 000,00 zł. Otrzymane środki pozwolą na realizację za-
dań pn. „Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowe-
go dworu w Ostrowie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E 
w miejscowości Patoki”.

Pierwsze z wymienionych zadań obejmuje kompleksową termo-
modernizacje dworu, która pozwoli ocalić przed zniszczeniem zabytek 
znajdujący się obecnie w bardzo złym stanie technicznym. W remonto-
wanym dworze planuje się utworzenie centrum kulturalnego. Ponadto 
planuje się również utworzenie sali konferencyjno-balowej w konwen-
cji epoki oraz części restauracyjnej. Na piętrze dworku utworzone zo-
staną pokoje hotelowe. Wstępna wartość inwestycji wynosi 9 950 000,00 zł. 
Otrzymane dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych to  
8 955 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki 
polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości  

25 października br. na placu 11 Listopada w Łasku odbyła się konferencja prasowa, na której 
poseł na sejm VIII kadencji, członek Zarządu PiS powiatu pabianickiego Krzysztof Ciebiada wraz 
ze starostą łaskim Piotrem Wołoszem poinformowali o wynikach pierwszego naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

ok. 5,50 – 6,0 m na długości ok. 1200 m wraz z wykonaniem jednostron-
nego chodnika o szerokości ok. 2,0 m na długości ok. 500 m. Ponad-
to zostanie wykonany nowy system odwodnienia. Odcinek drogi objęty 
wnioskiem stanowi bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 481 
(Łask-Wieluń) z drogą wojewódzką nr 483 (Łask-Częstochowa). Wstęp-
na wartość inwestycji wynosi 4 900 000,00 zł, otrzymane dofinansowa-
nie to 4 655 000,00 zł.

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim powstanie dzię-
ki współpracy: powiatu łaskiego, gminy Wodzierady, Fundacji im. Brata 
Alberta DPS w Chorzeszowie oraz Fundacji Idee Społeczne FIDEES. 
W projekcie uczestniczyć będą również Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łasku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzie-
radach. Projekt partnerski Centrum Usług Środowiskowych w powiecie 
łaskim będzie realizowany dzięki środkom pochodzącym z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy. 

Powiat łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku będzie 
realizatorem zadania pn. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla 
mieszkańców powiatu łaskiego. W ramach pozyskanych środków zo-
staną zakupione m.in.: łóżka rehabilitacyjne elektryczne z materacami, 
koncentratory tlenu, pionizatory, wózki inwalidzkie stalowe, wózki in-
walidzkie elektryczne, podnośniki transportowo – kąpielowe, schodoła-
zy kroczące, rotory kończyn górnych i dolnych, balkoniki. Sprzęt reha-
bilitacyjny będzie wypożyczany nieodpłatnie. Wartość zadania realizo-
wanego przez powiat łaski wynosi 471 854,68 zł i zostanie sfinansowane  
ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

CeNtruM usług śroDowisKowYCh w powieCie łasKiM
W piątek, 15 października br., w Starostwie Powiatowym w Łasku podpisano porozumienie, na mocy którego w powiecie powstanie 
Centrum Usług Środowiskowych. Dzięki powołaniu CUŚ, jednostki w nim zrzeszone będą realizować zadania: świetlica środowiskowa 
w Kwiatkowicach, świetlica środowiskowa w Zalesiu, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, klub dla osób wymagających 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Całkowita wartość projektu – 4 021 585,52 zł,  
w tym kwota dofinansowania – 3 618 434,26 zł. 
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Zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomoderni-
zacja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku – etap I” obejmowało: docie-
plenie budynku sali gimnastycznej wraz z dodaniem dodatkowej war-
stwy izolacji, naprawę elewacji i pokrycia dachowego, wykonanie re-
montu wentylacji nawiewnej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
na dachu budynku.

Ponadto ściany oraz sufit sali gimnastycznej zostały naprawione 
i odmalowane oraz wymieniono wyeksploatowane oświetlenie na nowe 
energooszczędne, które w znacznym stopniu zmniejszą zużycie prądu. 
Zamontowano również siatki ochronne na okna. Wykonano także remont 
pomieszczenia siłowni wewnętrznej.

Wykonawcą zadania była firma FHU „SAW-BUD” ANDRZEJ 
WRÓBEL z siedzibą w Pabianicach, ul. Zielona 12. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła: 1 179 141,19 zł. Inwestycję dofinansował Woje-
wódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 
303 730,00 zł i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 900 000,00 zł. 

Pozostała część dofinansowania otrzymanego w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, została przeznaczona na realiza-
cję zadania pn. „Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych na sali 
gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościusz-
ki w Łasku”.

wYreMoNtowaNo salę 
giMNastYCzNą zsp Nr 1
26 października br. dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 
w Łasku. Przecięcia wstęgi dokonali starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, etatowy członek Zarządu Powiatu 
Łaskiego Robert Szczepaniak, członek Zarządu Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak oraz radny powiatu łaskiego Jacek Raczkowski. 
W otwarciu uczestniczyli również radni powiatu: Andrzej Banaszczyk, Mateusz Barwaśny, Sylwester Gawron oraz Bogdan Lipowski. 

Dobiegła końca inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie, w zakresie budowy chodnika 
na odcinku ok. 570 m, od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia”. 
nowy chodnik powstał dzięki współpracy finansowej powiatu 
łaskiego i gminy Sędziejowice. 

NowY ChoDNiK w MarzeNiNie

Wartość inwestycji wyniosła 687 784,16 zł, w tym 300 000,00 zł 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej powiatowi  
łaskiemu przez gminę Sędziejowice.
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„Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty listopada!
Tym co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa”.

Swoją obecnością uroczystość uświetni-
li zaproszeni goście: wicestarosta łaski Tere-
sa Wesołowska, sekretarz gminy Buczek Ze-
nona Romankiewicz, prezes Lokalnej Grupy 

tYM Co zMarli za ojCzYzNę…
11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość 
dzięki zaangażowaniu wielu osób o różnych poglądach politycznych, m.in. Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Młodzież szkoły  
w Buczku oddała cześć tym wszystkim, którzy walczyli o wolność naszego kraju  
w myśl pierwszych wersów wiersza: 

2022 roK – KoNtYNuaCja Kursu

Działania „Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa, 
szef sekcji kulturalnej w 32. Bazie Lotnictwa 
Taktycznego mjr Andrzej Truskowski, poczty 
sztandarowe ze Szkoły Podstawowej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Buczku, a także grono 
pedagogiczne i uczniowie szkoły.

Na początku akademii odśpiewano hymn 
państwowy, po którym uczniowie klas ósmych 
zaprezentowali poloneza. Następnie przedsta-

wiono atrakcyjny montaż słowno – muzyczny 
pod hasłem „Niepodległa”. 

Ewa Ignaczak przygotowała do występów 
klasy ósme. Olga Kubik wykonała wspaniałą 
dekorację. Nad niektórymi elementami deko-
racji oraz wykonaniem kotylionów czuwała 
Elżbieta Jędryka. Oprawę muzyczną przygoto-
wał Łukasz Maciejewski. Nad całością czuwał 
Włodzimierz Czech. 

Przyszły rok to dla nas kontynuacja obranego kursu, a wiec nowe 
inwestycje i remonty tego co już zrobione, a trzeba utrzymać w dobrym 
stanie. Pomogą nam w tym chociażby pieniądze pozyskane w ogromnej 
kwocie 14 mln zł z Polskiego Ładu, z czego 6 mln zł zostanie przezna-
czonych na poprawę oczyszczalni ścieków w Czestkowie i nową stację 
uzdatniania wody w Gucinie (po byłej Szkole Podstawowej). Mam na-
dzieję, że skończą się problemy z wodą w całej gminie, a będzie jej nawet 
rezerwa. Drugą inwestycją, którą Polski Ład zaopiniował pozytywnie, 
to obiekt sportowy z infrastrukturą sportową przy ul. Spółdzielczej za  
4 mln zł. Gmina do tych inwestycji dołoży tylko 700 tys. zł. Dodatkowo 
w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy prawie 1,5 mln zł na wodę i kanaliza-
cję, a także ok. 600 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację parku 
przy ul. Parkowej w Buczku. Gmina otrzyma 1 mln zł w ramach konkur-
su „Rosnąca Odporność” - za najwyższy wzrost szczepień w powiecie 
łaskim. Pieniądze zostaną przeznaczone za zakup sprzętu dla Ośrodka 
Zdrowia w Buczku.

Będziemy dalej poprawiać infrastrukturę drogową. Jeszcze w tym 
roku będzie nowa nawierzchnia w Woli Buczkowskiej i Czestkowie A. 
Na rok 2022 zaplanowana jest długo oczekiwana ul. Brojsce (tak długo 
trwały formalności związane z wykupem gruntów pod drogę), ul. Połu-
dniowa (po kanalizacji), Czestków, Wola Buczkowska, Wilkowyja, Pe-
tronelów, droga pomiędzy Luciejowem a Kowalewem.

Złożyliśmy wniosek na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców, 
ponad 160 gospodarstw. Można otrzymać 3,5 kW za jedyne 3,5 tys. zł. 
Pierwszą weryfikację wniosek przeszedł pozytywnie. Ogłosiliśmy prze-
targ na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Buczku za 

W dniu 29 października br. na sesji Rady Gminy został przedłożony radnym projekt budżetu na 2022 rok. Przygotowanie 
projektu, a w dalszej perspektywie jego uchwalenie w takim szybkim tempie możliwe było dzięki bardzo dobrej sytuacji 
finansowej gminy. Gmina Buczek jako jedyna z niewielu gmin w Polsce nie posiada kredytów, a nawet pożyczek. Będąc 
wójtem 19 lat nigdy nie podpisałem żadnej umowy kredytowej. Zawsze staram się działać tak, aby wszelkie inwestycje 
podejmować zgodnie z potrzebą mieszkańców, ale i na miarę posiadanych finansów.

ponad 2,5 mln zł, z czego pozyskaliśmy prawie 1,8 mln zł z Urzędu 
Marszałkowskiego z PROW-u. Dalej będziemy dbać o warunki rozwoju 
dzieci w szkołach, przedszkolu, będziemy na bieżąco dofinansowywać 
inwestycje, jak i bieżące potrzeby. Planowany jest zakup samochodu 
ciężkiego pożarniczego dla OSP Malenia, zakończymy oficjalnie remont 
i przebudowę oraz wyposażenie OSP Wola Buczkowska.

Planujemy do końca listopada br. złożyć wniosek na przebudowę 
i rozbudowę GOKiS. Chcemy, aby budynek ten był bardziej funkcjonal-
ny i dostępny dla mieszkańców i dzieci.

Wracając do spraw finansowych, a szczególnie do opłat i podatków, 
to pragnę nadmienić, że są one minimalnie podnoszone zgodnie z zale-
ceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej po przeprowadzanej kontroli.

Opłata za odpady w kwocie 25 zł bez kompostownika i 23 z kom-
postownikiem jest najniższą w regionie i nie planujemy jej podwyższać 
do przetargu, który odbędzie się do końca czerwca 2022 roku. Przypo-
minam, że nasza gmina dopłaca do śmieci ok. 600 tys. zł, czego do tej 
pory inne gminy nie robiły. Cena wody 2 zł i ścieki 4 zł nie zmieniły 
się dzięki moim decyzjom przez 19 lat. Co będzie dalej? - zobaczymy  
bo teraz o cenach decyduje przedsiębiorstwo „Wody Polskie”. Wie-
my, że ceny te ogólnie przez 19 lat rosły, ale my utrzymywaliśmy je na  
najniższym poziomie.

Galopująca inflacja w naszym kraju może doprowadzić do znacz-
nych wzrostów tych opłat, jednakże będziemy starali się, by były one 
najniższe w naszej gminie.

Bronisław Węglewski 
wójt gminy Buczek



W  święto  nauczycieli
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Dzień Edukacji narodowej ze względu na 
panującą w kraju sytuację pandemiczną 
obchodzony był w wąskim gronie, bez 
udziału dzieci. nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi spotkali się 
w szkole w Czestkowie, aby usłyszeć kilka 
ciepłych słów na temat swojej pracy.

Gościem spotkania była sekretarz gminy 
Buczek Zenona Romankiewicz, która w imie-
niu wójta gminy Buczek Bronisława Węglew-
skiego dziękowała nauczycielom za ich ciężką 
pracę, cierpliwość i wychowywanie młodego 
pokolenia. Życzyła dalszych sukcesów, zarów-
no w pracy, jak i w życiu osobistym. Nagrody 
Wójta z jej rąk odebrali: Sylwia Groblewska, 
Kamil Pietrzyk oraz Ewelina Gomółka.

Słowa uznania dla pracowników Szkoły 
Podstawowej w Czestkowie wyraziła również 

NagroDY wójta i. . . uCzNiów
dyrektor Sylwia Groblewska. Doceniła twór-
cze i kreatywne podejście do pracy, podzięko-
wała za ciekawe pomysły i inicjatywy podję-
te szczególnie w okresie zdalnego nauczania 
oraz za kształtowanie serc, umysłów i młodych 
charakterów. Uhonorowani za swoje zaanga-
żowanie zostali: Ewelina Piotrowicz, Karolina 
Pawlak, Ewelina Pacholczyk, Anna Skiba oraz 
wszyscy pracownicy niepedagogiczni.

Po uroczystym przekazaniu nagród przy-
szedł czas na bardziej rozrywkową część. Eweli-
na Piotrowicz, która jest opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego, wręczyła w imieniu uczniów klas 
IV-VIII dyplomy nauczycielom, którzy wygrali 
w głosowaniu w niżej wymienionych kategoriach:
1. Najbardziej wyluzowany nauczyciel „Luzik 
- arbuzik” - Kamil Pietrzyk
2. Najbardziej szykowny nauczyciel „Francja - 
elegancja” - Monika Kochanek

Z wielką radością informujemy, że buczkowska biblioteka otrzymała do-
finansowanie w wysokości 8.000 zł na zakup nowości wydawniczych! 
Kwota ta pochodzi z „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025” w ramach 
zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości 
wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach  
e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kieru-
nek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. 

Już w najbliższych dniach biblioteka dokona pierwszego zakupu 
książek w ramach dotacji, zapraszając zatem miłośników czytania do 
książnicy.

BB

DOfINaNsOWaNIE Dla 
biblioteKi w buCzKu

literaCKi KoNKurs 
świąteCzNY
Wójt Gminy Buczek i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Buczku ogłaszają konkurs dla mieszkańców gminy Buczek  
pt. „Buczkowska opowieść świąteczna”.

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie opowiadania o te-
matyce Świąt Bożego Narodzenia, którego akcja dzieje się lub działa 
w Gminie Buczek.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach wiekowych:
- 10 – 14 lat
- 15 – 18 lat
- powyżej 18 roku życia

Prace (minimum 1 strona A4) należy składać do biblioteki do 6 grudnia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed Świętami Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Takie właśnie motto Jima Stovalla dnia 15 października br. przy-
świecało uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku. W uroczystości uczest-
niczyli zaproszeni goście - sekretarz gminy Buczek Zenona Roman-
kiewicz, panie dyrektorki, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice  
i uczniowie.

Akademia rozpoczęła się przemówieniem dyrektor Renaty Nowic-
kiej, która skierowała słowa podziękowania do nauczycieli, pracowni-
ków administracji i obsługi szkoły. Następnie głos zabrała sekretarz gmi-
ny Zenona Romankiewicz, wspominając o wyzwaniach, którym szkoła 
musiała sprostać w okresie pandemii, ale i pięknej pracy nauczyciela, 
życzyła wielu sił i wytrwałości w wykonywaniu tego wymagającego za-
wodu jak również owocnej współpracy. 

Po wręczeniu nagród nauczycielom odbyła się część artystyczna 
w wykonaniu najmłodszych uczniów oraz przedstawicieli starszych klas 
społeczności szkolnej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten 
wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku 
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Uczniowie podkreślili 
swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie i troskę o ich bezpie-

gratulaCje Dla NauCzYCieli
,,Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. 
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, 
na które warto poznać odpowiedzi”. 

czeństwo i wspólne dobro. Uroczystość zakończyła się podsumowaniem 
konkursu zorganizowanego przez samorząd szkolny.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i pracowni-
kom obsługi życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, byście mogli w pełni 
realizować swoje plany życiowe i zawodowe.

O. Kubik

3. Nauczyciel, który najszybciej oddaje spraw-
dziany „Szybki, ale nie wściekły” - Ewelina 
Piotrowicz
4. Nauczyciel, który najlepiej tłumaczy „Nie 
Agata…, ale na lekcji jak tłumaczy to wymia-
ta” - Sylwia Groblewska
5. „Ostry jak nóż, jak skończy pytać wszyscy 
mówią ufff” - Ewelina Gomółka
6. Dromader jeden garb ma, a ten nauczyciel 
mnóstwo pomocy dydaktycznym targa - Aneta 
Stępień
7. Sokoli wzrok ma, więc ściągi na teście nie 
wyciągaj - Ewelina Piotrowicz
8. Złote serce ma i ucznia za przyjaciela uzna 
- Ewa Jędryka
9. Nauczyciel najbardziej konsekwentny „Mą-
dra jak sowa, a uparta jak koza” - Ewa Wla-
złowska
10. Nauczyciel z największym poczuciem hu-
moru „Śmieszek - uśmieszek”- kategoria nie 
została rozstrzygnięta, więc można pogratulo-
wać wszystkim nauczycielom pogody ducha.

E. Piotrowicz



listopad 2021 r.

14 października w Gminnym Przedszkolu w Buczku odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Edukacji narodowej. W uroczystości uczestniczyli 
nauczyciele, pracownicy obsługi, dzieci oraz zaproszeni goście - Zenona 
Romankiewicz sekretarz gminy Buczek oraz członkowie Rady Rodziców. 
Zarówno mali artyści, dyrektor oraz zaproszeni goście skierowali wiele 
ciepłych i miłych słów w kierunku wszystkich pracowników przedszkola.

Dzień ten był też okazją do wręczenia nagród pracownikom przed-
szkola. Nagrodę Wójta Gminy Buczek otrzymały dyrektor przedszko-
la Monika Mikołajewska oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego 
i rytmiki Małgorzata Kominiak. Z kolei Nagrodę Dyrektora otrzymały 
nauczycielki wychowania przedszkolnego: Agnieszka Walczak, Aneta 
Pieńkowska, Żaneta Szymańska oraz pracownicy obsługi: Sylwia Za-
wiasa, Elżbieta Kacperska, Janina Tyc, Renata Lewska i Agata Ozimek. 

uzNaNie Dla praCowNiKów przeDszKola

Ostatnio drużyna jest na fali wznoszącej. Świadczy o tym seria pięciu 
zwycięstw z rzędu, a do tego awans do następnej rundy Pucharu Polski. 
Przed sezonem doszło do kilku zmian kadrowych więc potrzeba było 

orKaN Na wzNosząCej fali
Za GKS Orkan Buczek 11 kolejek ligowych. Orkan zajmuje 7. miejsce, ze stratą tylko 3 punktów do będącej na drugim 
miejscu Omegi Kleszczów. Tyle samo punktów co Orkan ma będące na 6. miejscu Radomsko i zajmujące 5. miejsce rezerwy 
Widzewa Łódź. Drużyna wygrała 6 meczów, 3 zremisowała i poniosła dwie porażki. 

Ponadto Klub chcąc rozwijać akademię 
skierował na szkolenie trenerskie kategorii 
UEFA C dwóch członków sztabu szkolenio-
wego. Zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz 
późniejsze samokształcenie i rozwój osobisty 
znacznie podniesie poziom nauczania gry w pił-
kę nożną dzieci w KS Tęcza Brodnia. Cały czas 
do Klubu zgłaszają się chętne dzieciaki chcące 
spróbować i sprawdzić swoje umiejętności pił-
karskie. Klub jest cały czas otwarty dla każde-
go i nie wymaga żadnego poziomu umiejętno-
ści piłkarskich od dzieci. Każdy może przyjść 
na trening i zacząć swoją przygodę z piłką od 
początku. Na rozwój akademii Klub Sportowy 
Tęcza pozyskał dotację z Programu Klub 2021 
udzieloną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu w kwocie 10.000,00 zł.  
Dużym wsparciem dla klubu jest również uzy-
skanie dotacji z gminy Buczek na potrzeby 
utworzonych grup dziecięcych w KS Tęcza 
Brodnia. 

KS Tęcza nie może doczekać się dnia, 
w którym dzieciaki będą mogły trenować 

Ks tęCza broDNia stawia Na DzieCi
Z każdym miesiącem rozpędu nabiera projekt organizacji drużyn dziecięcych w KS Tęcza Brodnia. Obecnie w klubie trenuje 64 dzieci 
z gminy Buczek. Zostały utworzone trzy kategorie wiekowe: młodzik 2010/11, orlik 2021/13 oraz skrzat/żak 2014/15. Dzieci z kategorii 
młodzik i orlik swoją rywalizację toczą również w rozgrywkach ligowych, rywalizując z rówieśnikami z takich miast jak Wieluń, 
Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Szadek oraz innych miejscowości gminnych Sędziejowice, Widawa, Siemkowice. 

na nowym boisku powstającym w Buczku. 
Wykonywane dotychczas prace koszenia 
i wałowania trawy znacznie przyczyniły się 
do poprawy stanu murawy. Plac musi zo-
stać jeszcze wyposażony w infrastrukturę 
boiskową (tj.: piłkochwyty, bramki, ławki 
dla rezerwowych) i będzie można trenować 
z dziećmi, a także rozgrywać wspaniałe me-
cze z ich udziałem. 

Klub dziękuje okolicznym firmom i spon-
sorom, którzy wspierają akademię. Dzięki tej 
pomocy istnieje możliwość zakupienia nie-
zbędnego sprzętu treningowego dla dzieci. 
W planach KS Tęcza jest zorganizowanie ha-
lowego turnieju Mikołajkowego dla drużyn 
z roczników młodzika i orlika w hali sportowej 
w Buczku. Byłoby to nie lada wydarzenie dla 
dzieci oraz ich bliskich, rodziców i dziadków. 
W celu integracji i budowy atmosfery piłkar-
skiej Klub zorganizował wyjazd dla dzieci i ich 
rodziców na mecz piłkarski Widzewa Łódź, 
dzieci były bardzo zadowolone i nie mogą do-
czekać się kolejnego wspólnego wyjazdu.

czasu na zgranie drużyny. Praca, jaką wykonała drużyna pod okiem tre-
nera Marcina Zimocha, teraz procentuje. Sukces w postaci zwycięstw 
przyciąga kibiców na nasze mecze. Możemy się poszczycić jedną z naj-
większych frekwencji w IV lidze. Przed sezonem drużynę opuścili: Mi-
chał Lewandowski, Daniel Chwałowski, Igor Szczepaniak i Mateusz 
Wroński. Do drużyny dołączyli: Bartłomiej Madej, Piotr Górecki, Jardel 
Muniz Cruz Szymon Pajkert i Kacper Konstańczuk.

Dodatkowo Orkan wygrał prestiżowe mecze. Wygrana 4:2 w Kwiat-
kowicach dała nam miano najlepszej drużyny w powiecie łaskim, wy-
graliśmy też prestiżowy mecz z sąsiadami z Zelowa 1:0, przerwaliśmy 
też świetną passę meczów bez porażki Boruty Zgierz wygrywając 3:2. 

Świetnie radzi sobie też drużyna juniorów GKS Orkan Buczek. Dru-
żyna prowadzona przez trenera Patryka Niciaka, grająca w II lidze wo-
jewódzkiej, zajmuje 2 miejsce ustępując tylko drużynie Warty Sieradz. 
Kilku zawodników ma już za sobą debiut w drużynie seniorów Orkana. 

J.P.

 Natomiast drużyna seniorów dobrze radzi 
sobie w rozgrywkach ligowych klasy okrę-
gowej grupy sieradzkiej utrzymując miejsce 
w środkowej części tabeli po 10 kolejkach. 
Celem Klubu jest zajęcie miejsca w pierwszej 
połowie tabeli w rundzie jesiennej, jednak-
że w czasie zimowym solidnie przepracować 
okres przygotowawczy i tak jak w ubiegłym 
sezonie powalczyć o miejsce na podium tabeli. 
Priorytetem pozostaje rozwój akademii i pod-
noszenie kwalifikacji trenerów.

Ł.M.
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Takiego sportowego obiektu w Łasku jeszcze nie było. Przy 
Szkole Podstawowej nr 5 na osiedlu Batorego wybudowano 
stadion lekkoatletyczny. Korzystać z niego będą mogli nie tylko 
uczniowie, ale każdy miłośnik sportu. 

Dwie bieżnie, boisko wielofunkcyjne, skok wzwyż, w dal, pchniecie 
kulą, a nawet siatkówka i siłownia dostosowana dla osób niepełnospraw-
nych - to tylko część tego, co oferuje nowe centrum sportowe. Nowocze-
sny obiekt jest monitorowany i przede wszystkim bardzo bezpieczny dla 
użytkowników.

- Coraz częściej siedzimy w domach i nie korzystamy ze świeżego 
powietrza. A takie boisko daje nam dużo możliwości - mówi Jakub Jary-
szek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku. 

Łaski samorząd zainwestował w sport i promocję zdrowego stylu ży-
cia. Chodzi o to, aby zachęcić młodzież do uprawiania sportu. I kto wie, 
może właśnie tutaj wyrosną nowe gwiazdy lekkoatletyczne.

- To jest etap, kiedy uczniowie wzrastają, kiedy rozwija się u nich 
cały układ kostno-mięśniowy. By jak najlepiej się rozwijał to sprawność 
fizyczna, powinna być utrzymana, m.in. poprzez wszelkie ćwiczenia - 
dodaje Agata Subczyńska, dyrektor SP nr 5 w Łasku.

Budowa centrum sportowego pochłonęła 2,5 mln zł. Gmina Łask 
otrzymała na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

staDioN leKKoatletYCzNY w łasKu

Z dniem 5 lipca br. decyzją ministra 
obrony narodowej wyznaczony został na 
dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku. Tutejsze lotnisko zna doskonale, 
bo przez lata służył tu jako pilot. Ma 
olbrzymie doświadczenie, które zdobywał 
m.in. jako pilot F-16.

Płk pil. mgr inż. Piotr Ostrouch w 1996 
roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Po-
wietrznych w Dęblinie, zdobywając uprawnie-
nia do latania na maszynach naddźwiękowych. 
Początkowo służbę pełnił w 9. Pułku Lotnic-
twa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim na 
stanowisku pilota klucza lotniczego. Po zakoń-
czeniu szkolenia bojowego otrzymał 1 klasę 
pilota w lotnictwie myśliwskim na samolocie 
MiG-21 bis. Od 2004 roku kontynuował służbę 
w 10. eskadrze lotnictwa taktycznego w Łasku. 
To tutaj dwa lata później został zakwalifiko-
wany i skierowany na szkolenie na samolocie 
wielozadaniowym F-16 w Siłach Powietrznych 
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z USA powrócił do Łasku, wykonując loty 
w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, będąc jedno-
cześnie starszym inspektorem bezpieczeństwa lotów. 

piotr ostrouCh – DowóDCa i pilot

go w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niemal  
2 mln zł dofinansowania. 

Niedługo nastąpi oficjalne oddanie obiektu do użytku. 
MJ

Fotoreportaż: patrz str. 28

W latach 2014-2019 pełnił obowiązki szefa pionu 
- starszego inspektora bezpieczeństwa lotów w 31. 
Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. 

W 2017 r. płk pil. Piotr Ostrouch dowodził 
Polskim Kontyngentem Wojskowym ORLIK 7 – 
Baltic Air Policing LITWA. W latach 2019-2020 
pełnił służbę na stanowisku szefa Oddziału w In-
spektoracie MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, 
a od 2020 roku do lipca 2021 roku szefa Oddziału 
– zastępcy szefa Zarządu w Oddziale Lotnictwa 
Bojowego w Inspektoracie Sił Powietrznych, Do-
wództwa Generalnego Sił Zbrojnych.

Przełożeni podkreślają, że P. Ostrouch ma 
olbrzymie doświadczenie i zawodową wiedzę 
zdobytą podczas realizacji wielu zadań, w tym 
także poza granicami kraju, m.in. w ćwicze-
niach Training Leadership Program 2011, 
BLUE FLAG 2012, FRISIAN FLAG 2013 
i 2016, TIGER MEET 2015, SZCZYT NATO 
2016 (dowodzenie komponentem F-16 w ra-
mach dyżuru bojowego), Zima – 2020.

Służba w 32. BLT to kolejny etap w życio-
rysie żołnierza-pilota, oby również korzystny 
i dający satysfakcję.

(P) 

Po odczytaniu wiersza „Pięć głodnych 
dyń” przystąpili do zadań specjalnych. 
Wzięli także udział w licznych zabawach 
ruchowych z udziałem złotej pani: dynio-
we kręgle, slalom dyniowy, dyniowe zawo-
dy. Ten dzień był pełen wrażeń i radości. 

święto DYNi u leśNYCh sKrzatów

Dzieci stworzyły dynie z kolorowego papie-
ru, rodzice zaś wydrążyli śmieszne stwor-
ki z przyniesionych okazów. Zadowolone 
miny zarówno dzieci, jak i gości były do-
wodem na to, że była to dla nich świetna 
zabawa. W pamięci przedszkolaków pozo-

niektórzy obchodzą halloween, a inni bawią się z dziećmi podczas Święta Dyni. 
W grupie Misie odbyło się właśnie takie święto. Rodzice i dzieci wspólnie uczestniczyli 
w zajęciach, przygotowanych przez nauczycielki. Poznali bardzo zdrowe i urodziwe 
warzywo, jakim jest dynia, wypowiadały się na jej temat, opisując wygląd 
i właściwości odżywcze, cechy, odmiany i pochodzenie. 

staną miłe wspomnienia, których uwieńcze-
niem były wspólne fotografie.

P. Derewenda, M. Drożdż
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Stało się to, przed czym ostrzegali eksper-
ci. Zniesienie obostrzeń i czas wakacji spra-
wiły, że szybko zapomnieliśmy o pandemii.  
A jeszcze niedawno zakładano komitety kolej-
kowe i jeżdżono setki kilometrów, aby otrzymać 
pierwszą dawkę szczepionki. Niestety, wiele 
osób postawiło sobie za punkt honoru głosze-
nie haseł o wolności jednostki i prawie do wy-
boru. To prawda, że szczepienia są dobrowolne, 
jednak nie zapominajmy, że niezależnie od po-
glądów każdy z nas jest częścią społeczności, 
wspólnie pracujemy, robimy zakupy, spędzamy 
wolny czas. Rząd nie planuje wprowadzenia 
kolejnego lockdownu. Ale czy tylko wizja za-
mknięcia galerii handlowych i ulubionych re-
stauracji ma działać na nas motywująco? Prze-
cież mowa o naszym bezpieczeństwie i nierzad-

ChrońMY zDrowie i żYCie 
swoje oraz blisKiCh
Rozpędza się jesienna fala zachorowań na koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy rosnącą liczbę zakażeń 
i, co gorsze, zgonów. Powód? W ostatnich miesiącach powszechna akcja szczepień przeciw covid-19 stanęła 
niemal w miejscu. W tej chwili w pełni zaszczepionych Polaków jest nieco ponad 50%, analogiczna sytuacja jest 
w gminie Łask. To o wiele za mało, żeby mówić o zbiorowej odporności. 

ko życiu. Nie zapominajmy o tym, zwłaszcza, 
że na horyzoncie widać już Święta Bożego Na-
rodzenia. Postarajmy się, aby były szczęśliwe, 
rodzinne i co ważne zdrowe. 

W Łasku bez przeszkód można zaszczepić 
przeciwko grypie i koronawirusowi. Od 2 listo-
pada wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać 
przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach 
od pełnego zaszczepienia. Z kolei osoby cho-
re przewlekle otrzymują od 1 września dawkę 
dodatkową. Jako trzecia dawka będzie podana 
szczepionka firmy „Pfizer” lub firmy „Moder-
na”, bez względu na to, jaką szczepionkę wcze-
śniej ktoś otrzymał. Jeśli ktoś wcześniej został 
zaszczepiony „Moderną” lub „Pfizerem”, to 
zalecane jest, by dostał ten sam preparat.

MJ

W celu umówienia się na szczepienie 
można:
-  zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną 

na stronie głównej pacjent.gov.pl
- zapisać się poprzez aplikację mojeIKP
-  zadzwonić na bezpłatną infolinię narodo-

wego Programu Szczepień: 989
-  skontaktować się z wybranym punktem 

szczepień 
   - GPOZOZ w Łasku 
   (ul. Polna 12, tel. 43 676 33 55)
  - Szpital w Łasku 
   (ul. Warszawska 62A, tel. 43 676-10-11)
-  zapisać się, wysyłając SMS na numer  

664-908-556 lub 880-333-333 o treści: 
SzczepimySie

„Łaski Dom Kultury gra w kadrze” to 
w założeniu cykl spotkań filmowych, gdzie 
muzyka ma łączyć się nierozerwalnie 
z kinem i egzystować na równych zasadach. 
W ramach niego Łaski Dom Kultury 
(ściśle współpracując z KinoIno), będzie 
prezentował m.in. dokumenty muzyczne, 
fabularne biografie artystów czy wszelkie 
ważne kinowe premiery, gdzie muzyka 
odgrywa główną rolę.

Jako pierwszy z tego cyklu odbył się 
specjalny pokaz filmu „A-ha – The Movie”. 
To dokumentalna opowieść o norweskiej 
grupie, która szturmem zawojowała świat 
w latach 80. Piosenka „Take On Me” była 
numerem 1 na liście przebojów Billboard 
w USA w 1985 roku i do dziś jest jednym 

łasKi DoM KulturY gra w KaDrze

O przyłączeniu do sieci kanalizacji pisali-
śmy już wielokrotnie. To obowiązek każ-
dego z nas w przypadku, gdy kolektor 
kanalizacji został doprowadzony do wy-
sokości naszej nieruchomości, a nakaz ten 
wynika z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach - 
„właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez: 
przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej...”.

Po raz kolejny zapraszamy do kontaktu, 
aby wspomóc Państwa w spełnieniu tego usta-
wowego obowiązku, tak by wysłane wezwania 
do przyłączenia zostały spełnione i nie powo-

zaChęCaMY Do przYłąCzaNia się Do sieCi KaNalizaCji
dowały konieczności dalszych działań praw-
nych. Procedura przyłączenia dostępna jest na 
stronie www.mpwik-lask.pl
Co możemy Państwu zaoferować?
- Kompleksowo i najtaniej na rynku zajmiemy 
się koordynacją inwestycji:
- wykonamy uproszczony projekt instalacji za 
jedyne 300 PLN brutto (w przypadku przyka-
nalika doprowadzonego do granicy nierucho-
mości)
- przygotujemy wycenę budowy przyłącza
- wykonamy Twoje przyłącze, szybko, spraw-
nie zachowując konkurencyjną cenę za usługę
- w uzasadnionych przypadkach płatność za 
wykonaną usługę rozłożymy na nieoprocento-
wane raty dogodne dla Państwa.

z najpopularniejszych utworów, przy któ-
rym bawią się kolejne pokolenia. 

Jednak oprócz powrotu do przeszłości 
w filmie obserwujemy współczesną kondycję 
zespołu, który już od wielu lat oczarowuje pu-
bliczność na całym świecie. Film nie boi się 
poruszać także trudnych tematów i skompli-
kowanych relacji panujących między człon-
kami grupy. To historia o spełnianiu marzeń,  
ale także o zerwanych przyjaźniach i rozsa-
dzających zespół ambicjach. 

Obraz „A-ha – The Movie” miał w Pol-
sce swoją premierę na Międzynarodowym 
Festiwalu „Nowe Horyzonty”. Przed projek-
cją o fenomenie grupy, wyjątkowej i niezapo-
mnianej popkulturze lat 80. opowiedzieli To-
masz Miś (Dyskusyjny Klub Filmowy „Mię-
dzy Obrazami”) i Michał Jędrasik (Łaski Dom 

Czy możemy zrobić coś więcej? Prosi-
my o uwagi i sugestie pod adresem e-mail:  
tech@mpwik-lask.pl

Bądźmy EKO i przyłączmy swoje nie-
ruchomości do sieci. Dbajmy o środowisko, 
wody podziemne oraz budżet domowy, gdyż 
odprowadzając ścieki do sieci nie płacisz za 
usługę beczkowozu. A my oczyścimy twoje 
ścieki zgodnie z przepisami prawa i rozliczy-
my w pełni pozyskane dofinansowanie z Unii 
Europejskiej na ostatnie inwestycje kanaliza-
cyjne w gminie Łask.

Zapraszamy do kontaktu.
Mariusz Sowiński

prezes Zarządu MPWiK w Łasku

Kultury, Dyskusyjny Klub Filmowy „Między 
Obrazami”).

Michał Jędrasik
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To było niesamowite przeżycie, dawno się tak nie wzruszyliśmy - tak 
komentowali całe wydarzenie uczestnicy i rodzina Pani Grażyny. Nie-
zwykle przyjazna, ciepła i serdeczna atmosfera towarzyszyła nam pod-
czas całego spotkania. „Dziękuję wszystkim za udział i przygotowanie 
tego wydarzenia, mówi się, że nie ma osób niezastąpionych... Otóż są 
osoby, których zastąpić się nie da” - skomentowała Elżbieta Antoniak, 
obecna kierowniczka SOM, prywatnie siostra zmarłej Grażyny Koziary. 
Ciężko się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. 

Przez wiele lat działając w Domu Kultury, współpracowaliśmy z Pa-
nią Grażyną. Tymczasem za nami już rok, od kiedy wszystko się zmieni-
ło. Brak wielu wybitnych postaci świata kultury jest niezwykle dotkliwie 

wspoMNieNie o grażYNie Koziarze
Mija rok od kiedy pożegnaliśmy Grażynę Koziarę - wieloletnią kierowniczkę Społecznego Ogniska Muzycznego 
przy Łaskim Towarzystwie Kulturalnym. Tak wyjątkowa postać zasługuje na wyjątkowe wspomnienie. Dlatego 
postanowiliśmy wspólnie z Ogniskiem Muzycznym przygotować takie wydarzenie - koncert odbył się 3 listopada 
w Galerii z Fortepianem ŁDK. Wśród wykonawców koncertu nie mogło zabraknąć wychowanków Pani Koziary, 
dla których to właśnie ona była inspiracją i wzorem do naśladowania. Do grona artystów dołączyli również 
nauczyciele SOM, członkowie rodziny Pani Grażyny oraz instruktorzy artystyczni ŁDK.

Maja Kleszcz to artystka, która swoją karierę rozpoczynała w Ka-
peli ze Wsi Warszawa, bardzo ważnej grupy zdobywającej prestiżowe 
nagrody (m.in. BBC Radio, 3 Fryderyki). Po odejściu z zespołu, wraz 
z Wojciechem Krzakiem stworzyła projekt artystyczny „incarNations”, 
stawiający na brzmienie łączące świat jazzu i bluesa.

Cały dorobek artystki to 12 wydanych płyt, 20 realizacji teatralnych 
i wiele nagród. Oprócz kariery estradowej Maja Kleszcz z powodzeniem 
zajmuje się również komponowaniem muzyki teatralnej (nagrody m.in: 
Festiwal Gombrowiczowski, Festiwal Teatralny „Boska Komedia”) oraz 
filmowej. Obdarzona talentem aktorskim, gra również w licznych spek-
taklach, m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze Polskim we 
Wrocławiu.  

Jej płyta, właśnie pod tytułem „Osiecka de Luxe”, otrzymała nomi-
nację do Fryderyka w 2020 roku w kategorii „Piosenka Poetycka”. To 
utwory z tej płyty Maja Kleszcz wykonała na scenie ŁDK.  „Osiecka de 
Luxe” to wyjątkowy i nieszablonowy projekt artystyczny, którego celem 
jest oryginalna i świeża interpretacja utworów Agnieszki Osieckiej. 

W trakcie koncertu wokalistka z muzykami towarzyszącymi wyko-
nała m.in. takie niezapomniane przeboje jak „Niech żyje bal”, „Uciekaj 
moje serce”, „Sing Sing”, „Damą być”, „Miłość złe humory ma”, czy 
„Tak bardzo się zmienił świat”. 

Wyjątkowość tego przedsięwzięcia i wykonania polegała na orygi-
nalnych aranżacjach, które wprowadzały słuchacza i widza w świat z po-

Maja KleszCz i osieCKa
W październiku przypadła osiemdziesiąta piąta rocznica urodzin wybitnej polskiej poetki i autorki tekstów  
do wielu niezapomnianych przebojów, Agnieszki Osieckiej. Tak się złożyło, że 27 października w Łaskim Domu 
Kultury wystąpiła Maja Kleszcz z projektem „Osiecka de Luxe”.

granicza jazzu i bluesa o zabarwieniu retro. Jeżeli do tego dodamy wy-
jątkowy wokal Mai Kleszcz, która przez prasę określana jest polską Amy 
Winehouse i Ellą Fitzgerald, to możemy ten koncert zaliczyć do bardzo 
udanych. 

Michał Jędrasik

odczuwalny. Brak ich doświadczenia, spojrzenia na świat, pozytywnej 
energii i zaangażowania. Na szczęście myśl, idea i pasja do tworzenia 
kultury zostają z nami na długie lata. Dzięki takim osobom jak Pani Gra-
żynka, nie mamy wątpliwości, że idziemy w dobrym kierunku.

Rafał Stasiak 



NajważNiejsza 
jest paMięĆ
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4. członków Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych: Bogdan Li-
siecki, Piotr Wojtczyk, Zdzisław Krakowski, Krzysztof Kubiak
9. radnych miejskich i osób zarządzających: Gabriel Szkudlarek, 
Lidia Sosnowska z synem Tymonem i córką Tolą, Sylwester Florczak, 
Wojciech Madej, Tadeusz Starzyński, Andrzej Mara, Przemysław Urban, 
Magdalena Kelnerowska, Maria Lipowska
5. radnych powiatu łaskiego i osób zarządzających: Piotr Wołosz, 
Teresa Wesołowska, Robert Szczepaniak, Bogdan Lipowski, Sylwester 
Gawron
12. członków różnych stowarzyszeń i organizacji: Elżbieta Wojtacka-
-Ślęzak, Danuta Krawcewicz z wnuczkami Oliwią i Amelią Kałemba, 

Kwesta Na łasKiM CMeNtarzu
3

Maria Pawlina z wnuczką Mają Borowską, Bożena Tomtała, Maria Tra-
lewska, Bronisława Karolczyk, Jolanta Madej, Ryszard Wróbel, Krzysz-
tof Dąbrowa, Piotr Pawlikiewicz, Adam Marek, Paweł Jaworski.

 Dzięki społecznemu zaangażowaniu wszystkich kwestujących 
oraz ofiarności osób odwiedzających w tych dniach łaski cmentarz pozy-
skano ogółem 13 429,73 zł, w tym – oprócz złotówek – także 2,30 euro. 
Jest to rekordowa ilość zebranych środków w czasie kwest.

 W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej serdecznie dzię-
kujemy wszystkim kwestującym oraz wspaniałym darczyńcom, a także 
wszystkim tym, którzy organizacyjnie wsparli kwestę. Dzięki Wam bę-
dziemy mogli przystąpić do odnowienia i odbudowy kolejnych nagrob-
ków, mając na uwadze zachowanie XIX -wiecznego charakteru łaskiej 
nekropolii.

Sławomir Tralewski
przewodniczący Zarządu TPZŁ

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji. Wtedy 
licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, aby uczcić ich 
pamięć oraz wspominać tych, którzy odeszli.

Delegacja gminy Łask na czele z burmistrzem Łasku Gabrielem 
Szkudlarkiem oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łasku Syl-
westrem Florczakiem złożyła wiązanki i zapaliła znicze na grobach wo-
jennych i miejscach pamięci na terenie miasta i gminy Łask.

MJ



Co Ma wspólNego łasKi spaCer 
fotografiCzNY i ChorwaCja?
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Przechodząc do sedna – częścią wspólną jest Łaski Dom Kultury. 
Zapytacie pewnie, o co chodzi? Już tłumaczę. 29 października 
Galeria z Fortepianem przeżywała prawdziwe kulturalne 
oblężenie. Rozpoczęliśmy od wernisażu wystawy fotografii 
z Łaskiego Spaceru Fotograficznego. 

Wydarzenie to zostało przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej przy współpracy ŁDK. Tematem zdjęć była abstrakcja, 
forma, rytm, zaburzenia rytmu i detal. Takie postawienie sprawy wy-
wołało wśród uczestników spaceru zupełnie nowe spojrzenie na Łask. 
W pewnym sensie opatrzone i znane miejsca zyskały zupełnie nowy wy-
miar. Nieoczywisty, oryginalny i ze wszech miar intrygujący. Wystawa 
dostępna jest do oglądania w Galerii z Fortepianem ŁDK oraz on-line na 
stronie internetowej ŁDK. 

No dobrze, a gdzie w tym wszystkim wyżej wspomniana Chorwacja? 
Okazuje się, że Łask i Chorwację łączy wspólny element – Andrija Ru-
dić (artysta, muzyk, pieśniarz, bard). Andrija pochodzi z Łasku, obecnie 
razem z żoną i dwoma synami mieszka w Chorwacji. Świetnie mówi 
po polsku, ale jeszcze lepiej śpiewa. Za każdym razem, kiedy Andrija 
odwiedza swoje rodzinne strony, zgłasza się do ŁDK z propozycją kon-
certową. Spodziewaliśmy się sporego zainteresowania, ale nie pierwszy 
raz łaskowianie nas zaskoczyli. Który utwór spodobał się gościom naj-
bardziej? Autorska adaptacja utworu grupy Mikromusic – „Tak mi się nie 
chce”. Nawet sami autorzy utworu „polubili” wykon Andriji. 

Formuła wydarzeń, które wzajemnie się uzupełniają, wypadła zna-
komicie. To już nie trend majaczący gdzieś na horyzoncie, a jeden z wie-
lu nowych kierunków realizacji wydarzeń kulturalno – artystycznych. 
W ten sposób jesteśmy w stanie zaangażować jeszcze szerszą grupę od-
biorców. Takie drobne sukcesy pokazują nam, że jesteśmy na bieżąco 
i dość precyzyjnie odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Najciekaw-
sze w tym wszystkim jest to, że oba wydarzenia miały charakter inicja-
tywy oddolnej, społecznej aktywności. Nie tylko pracownicy ŁDK – 

25 października br. w Aparthotel Termy Uniejów w Uniejowie 
członkowie Oddziału Rejonowego PZERiI w Łasku uczestniczyli 
w seminarium na temat „Ochrona zdrowia publicznego oraz 
profilaktyka dla seniorów”. Zorganizował je narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego w Łodzi kierowany przez dyrektor  
dr Iwonę Wieczorek. Podczas seminarium wystąpili przed-
stawiciele takich jednostek jak:

łasCY eMerYCi w uNiejowie
1.  Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które prowadzi działania reali-
zowane na rzecz seniorów w tym „Karta Seniora Województwa Łódzkie-
go”. Użytkownicy takiej karty mogą skorzystać ze zniżek między innymi 
w obiektach usługowych (salony optyczne, gabinety masażu, restauracje, 
usługi fotograficzne) i handlowych (sklepy spożywcze). Oferta podmio-
tów rekrutujących się z grupy usługodawców jest dość zróżnicowana. 
Najczęściej świadczą one usługi w obszarze kultury (teatry, kina, mu-
zea) sportu i rekreacji (baseny, siłownie, kręgielnie), Termy w Uniejowie. 
Wspomnijmy jeszcze o Wojewódzkim Telefonie Wsparcia dla Senio-
rów” w Łodzi, który wiąże się z trwającą pandemią i uzyskaniem wszel-
kiej pomocy, m.in. od psychologa, dietetyka i innych specjalistów oraz 
pracownika pomocy społecznej (tel. 42 20-819-99).
2.  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, któ-
ry przedstawił szeroką informację „Jak i gdzie korzystać z bezpłatnej 
profilaktyki. Program profilaktyki nowotworów i innych chorób”, doty-
czy to między innymi „Programu Profilaktyki 40 Plus”, który trwa tyl-
ko do końca 2021 roku. To bezpłatny pakiet badań diagnostycznych bez 
skierowania do lekarza. Na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas 
wypełnienia ankiety oceny ryzyka chorób system generuje badanie pro-
filaktyczne dostosowane do potrzeb zdrowotnych osoby. Dzwoniąc na 
infolinię pod numer 22 735-39-53 - zgłaszamy się na badanie. 

Wykłady były bardzo pouczające. Po zakończeniu seminarium cała 
grupa udała się na darmowy dwugodzinny pobyt w termach wodnych. 
Dla wszystkich był to cudownie spędzony dzień, pełen refleksji w zakre-
sie zdrowia, wspaniały relaks i wypoczynek, który na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca Związku                  

w ramach swoich obowiązków kreują kulturalne życie miasta, ale także 
mieszkańcy z entuzjazmem przychodzą do nas i wspólnie tworzymy tę 
magiczną przestrzeń. Dziękujemy!

Rafał Stasiak 
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Inwestycja za ponad 13 milionów złotych 
może zapewnić opiekę i wyżywienie dla 150 
dzieci. Budowa trwała ponad rok, ale cały 
proces inwestycji rozpoczął się w 2015 roku. 
- Tutaj należą się słowa uznania dla mojego 
poprzednika, Jerzego Kotarskiego, bo to on 
wyszedł z pomysłem powstania nowego przed-
szkola i robił wszystko, żeby ta wizja się ziści-

przeDszKole ofiCjalNie otwarte

Zakończył się remont pomieszczeń w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Sędziejo-
wicach. 

Zakres prac obejmował łazienki i korytarz 
główny wraz z szatnią. Koszt zadania opiewał 
na kwotę 90 tys. zł. Ośrodek wsparcia otrzy-
mał na ten cel środki z rezerwy celowej budże-

nowa siedziba Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach oficjalnie otwarta. na uroczystości obecni byli parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowego oraz ościennych gmin. Gości, poza nowoczesnym gmachem, zachwycał 
występ podopiecznych placówki, zadowolonych z nowego przedszkola.

ła – mówił w dzień otwarcia Dariusz Cieślak, 
wójt gminy Sędziejowice. 

- Lista osób, które brały udział w zadaniu 
jest długa, a całość procesu inwestycyjnego ko-
ordynował kierownik Dariusz Matuszkiewicz. 
To dzięki pracy całego zespołu ludzkiego dzie-
ci mogą rozpocząć swoją przygodę z edukacją 
w warunkach, na jakie zasługują – dodaje wójt 
Cieślak. 

tu państwa w wysokości 100 procent wartości 
zadania. Prace obejmowały wymianę glazury 
i terakoty, montaż nowej armatury łazienko-
wej, zastosowane zostały również nowe roz-
wiązania mające na celu likwidację barier ar-
chitektonicznych, ułatwiające funkcjonowanie 
osobom z dysfunkcją narządu ruchu (poręcze, 
siedziska).

Cieszymy się z tego remontu, bo jest 
przede wszystkim bezpieczniej i wygodniej ale 
również świeżo i estetycznie - mówią uczestni-
cy ŚDS w Sędziejowicach. 

Główne założenia projektu – tzw. cele szczegółowe:
1. Nadanie imienia Wojciecha Kabzy gminnemu stadionowi  
w Sędziejowicach
2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy Sędziejowice o pośmiertne 
nadanie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Gminy Sędziejowice”
3. Wydanie książki, której treść oprócz historii życia i działalności Woj-
ciecha Kabzy, będzie zawierała wspomnienia o nim napisane przez 
wszystkie chętne osoby (współautorzy publikacji – zapraszamy do 
współpracy)
4. Upamiętnienie poprzez ufundowanie i odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej (popiersie, ławeczka, blok marmurowy – w zależności od możliwo-
ści finansowych). Decyzja po uzgodnieniu członków Komitetu
5. Przygotowanie ekspozycji fotograficznej: „ Zatrzymane w kadrze”
6. Założenie rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu oraz re-
prezentowania Społecznego Komitetu Projektu „Ocalić od zapomnienia”
7. Dane do rachunku: LBS Zduńska Wola O/Sędziejowice 
72 9279 0007 0052 7334 2000 0010

społeCzNY KoMitet projeKtu „oCaliĆ oD zapoMNieNia”

Proponowany termin realizacji projektu:
- jubileusz 50-lecia wybudowania stadionu – rok 2023 (ostateczny termin 
do uzgodnienia z władzami samorządowymi gminy Sędziejowice).
- wydarzenie miałoby miejsce rok przed jubileuszem 100-lecia Szkoły 
Rolniczej, w roku 160. rocznicy bitwy Powstania Styczniowego w Sę-
dziejowicach

Przedstawiony projekt działań upamiętniających Wojciecha Kabzę  
został zaakceptowany i przyjęty przez zebranych do realizacji. Miło nam 
podziękować Markowi Matuszewskiemu, posłowi na Sejm RP oraz Da-
riuszowi Cieślakowi, wójtowi gminy Sędziejowice za poparcie i chęć 
podjęcia współpracy w dążeniu do realizacji zamierzonego projektu. 

Kolejne spotkanie Społecznego Komitetu „Ocalić od zapomnie-
nia” oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się 3.12.2021 r.  
o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach. 

Zapraszamy.

Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 24 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach 
odbyło się zebranie organizacyjne osób zainteresowanych koncepcją projektu „Ocalić od zapomnienia”. Celem 
Komitetu jest upamiętnienie życia i działalności śp. Pana Wojciecha Kabzy, wspaniałego człowieka, który tak wiele 
wniósł w rozwój i historię Szkoły Rolniczej oraz gminy Sędziejowice. nie szczędził też sił, by nieść pomoc innym.  
na spotkaniu powołano Społeczny Komitet Projektu pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, zarząd oraz 
koordynatora projektu Ewę Gruszczyńską, a także zespoły, którym nakreślono cele szczegółowe.
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sukces” przy Zespole 
Szkół w Marzeninie otrzymał dofinansowanie w ramach 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nOWEFIO na 
lata 2021-2030. Projekt „List do kota” realizowany od 1 lipca br.  
do 31 grudnia br. jest propozycją na trudny czas pandemii – 
epidemii samotności i izolacji społecznej. 

To swoisty systemem wsparcia odbudowujący więzi społeczne i ro-
dzinne, dający możliwość samoorganizacji i aktywnego działania na 
rzecz rodziny, środowiska lokalnego, historii, tradycji oraz ekologii. 
Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali wszechstronną ofertę działań in-
tegracyjnych, doskonalącą umiejętności społeczne, propagującą aktyw-
ność artystyczną i sportową. Projekt składa się z 6 modułów, które dzięki 
strategii wzajemnego dopełniania się, realizują wspólny cel projektu:
1.  „System Wsparcia” – to cykl warsztatów i spotkań, rodzicielskie po-
gotowie coachingowe, doradztwo zawodowe, informatyczne i psycholo-
giczne, dla całych rodzin i indywidualne dla różnych grup wiekowych: 
dzieci, młodzieży i seniorów
2.  „Rodzina znaczy wiele” - to propozycja zaprezentowania się rodzin 
realizujących różne pasje i zainteresowania, okazja dzielenia się bardzo 
indywidualnymi osiągnięciami wspólnot rodzinnych podczas specjalnie 
zaplanowanych integracyjnych spotkań środowiskowych
3.  „Sport dla każdego” – to oferta bardzo potrzebnych działań kompen-
sujących i porządkujących potrzeby motoryczne dzieci, młodzieży i se-
niorów, w ramach codziennej (poza niedzielami) opieki instruktorskiej 
na terenie boiska szkolnego im. ks. kan. Andrzeja Susło przy Zespole 
Szkół w Marzeninie
4.  „Zajęcia artystyczno-edukacyjne” – to propozycja aktywnego rozwoju 
pasji, zainteresowań, wrażliwości społecznej oraz zdobywania wiedzy w ra-
mach zajęć rozwijających umiejętności: epistolarne, taneczne, rękodzielni-
cze, śpiewacze, językowe (język angielski), instrumentalne i teatralne
5.  „Jesteśmy Razem” - to cykl spotkań integracyjnych budujących rela-
cje i umacniających więzi człowieka z człowiekiem, człowieka z pupi-
lem, człowieka z naturą:
 -  „List do kota” - przedsięwzięcie plenerowe, które zgromadziło 

szczęśliwych posiadaczy zwierząt domowych wraz z pupilami. Im-
preza odbyła się 24 lipca w okolicach Dnia Samotnych

„list Do Kota” – propozYCja Na Czas paNDeMii
 -  „Hej Chłopcy” - to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy lokalnej, 

która 1 sierpnia zgromadziła i zintegrowała wspólnym śpiewem pie-
śni powstańczych i patriotycznych przedstawicieli wszystkich grup 
wiekowych z terenu całej gminy

 -  „Dzień Promocji” - VII edycja imprezy środowiskowej o zasięgu 
międzypowiatowym, łącząca aktywność ruchową - biegi przełajo-
we i marsz na 5 dystansach oraz kulturalną - prezentacja dorobku 
uczestników zajęć artystyczno-edukacyjnych, promująca zdrowy 
styl życia, produkty ekologiczne. Wydarzenie zostało zrealizowane 
25 września w dwóch miejscach: na terenie kompleksu leśnego Nie-
cenia oraz na boisku szkolnym im. Ks. kan. Andrzeja Susło przy Ze-
spole Szkół w Marzeninie 

 -  „Kino plenerowe” - cykl projekcji filmów na terenie boiska szkol-
nego. Afirmacyjne przesłanie obrazów było kolejnym elementem 
wzmacniającym „ducha” uczestników

 -  „Śpiewajcie i grajcie Mu....” – spotkanie wigilijne dla społeczności 
gminy na terenie boiska im. ks. kan. Andrzeja Susło przy Zespole 
Szkół w Marzeninie. Wspólny śpiew kolęd i pastorałek oraz budo-
wanie wspólnoty przy jednym stole połączone z degustacją potraw 
wigilijnych 

6.  „Latający dziennikarze” – regularne zajęcia dziennikarskie kształtu-
jące umiejętności kluczowe. Projekt wykorzystuje studio multimedialne 
funkcjonujące w Zespole Szkół w Marzeninie. Efektem działań dzienni-
karskich jest stały przekaz informacji do środowiska lokalnego z wyko-
rzystaniem technologii informatycznej.

Większość działań projektowych została zrealizowana na terenie 
boiska szkolnego przy ZS w Marzeninie, gdzie zastosowane zostały 
specjalne rozwiązania infrastrukturalne (parasole grzewcze, namioty 
plenerowe, grill gazowy), chroniące przed trudnymi warunkami atmos-
ferycznymi oraz ułatwiające zachować dystans społeczny. Komunika-
cję z otoczeniem i promocję działań projektowych zapewnia telebim - 
umieszczony na fasadzie budynku ZS. W trakcie realizacji działań pro-
jektowych nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi podmiotami społecz-
nymi: władzami sołectw, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami 
Gospodyń Wiejskich.

Występy artystów zostały poprzedzone 
złożeniem kwiatów przy pomniku w Parku im. 
Powstańców 1863 r. i przemarszem przy akom-
paniamencie orkiestry „Druh” do kościoła pw. 
św. Marii Magdaleny i św. Klemensa w Sędzie-

Na polsKą Nutę
Koncert pieśni patriotycznych był główną atrakcją narodowego Święta niepodległości w gminie Sędziejowice. Przygotowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury program został zaprezentowany w kościele parafialnym w Sędziejowicach po mszy w intencji Ojczyzny.

jowicach. W uroczystościach w centrum Sę-
dziejowic i pod tablicami pamiątkowymi przy 
kościele asystowała 1. Sędziejowicka Drużyna 
Harcerek „Łąka” im. hm. Zofii Florczak. Har-
cerki rozdawały wszystkim uczestnikom uro-
czystości biało-czerwone chorągiewki.

Po zmroku Urząd Gminy oraz obiekty pa-
mięci w centrum miejscowości zostały pod-
świetlone w kolorach barw narodowych.
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Gmina Widawa otrzymała dofinanso-
wania z Polskiego Ładu na trzy inwe-
stycje. Mamy już zgromadzoną całą 
kwotę na budowę sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Chociwiu wy-

sokości 10.200.000 złotych. Będzie wybudowana droga z Cho-
ciwia w stronę Lasu Zawadzkiego o długości ok. 1,5 kilome-
tra za kwotę ok. 1,9 miliona złotych oraz parking na ulicy  
św. Rocha przy cmentarzu w Widawie na 75 miejsc parkingo-
wych za kwotę ok. 800.000 złotych. 

Symboliczne czeki zostały przekazane wójtowi gminy Widawa i sa-
morządowcom przez senatora Macieja Łuczaka oraz posła Pawła Ry-
chlika podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowane zostały 
wyniki naboru do Polskiego Ładu. Wójt Widawy podziękował parlamen-
tarzystom za okazane wsparcie dla gminy.

polsKi łaD – trzY iNwestYCje

22 października br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej 
w miejscowości Siemiechów. Przecięcia wstęgi dokonali 
mieszkańcy Siemiechowa na czele z sołtysem Januszem 
Jóźwiakiem, obecny był przewodniczący Rady Gminy Widawa 
Sławomir Stępnik, radny Eugeniusz Pokorski, wójt gminy 
Widawa Michał Włodarczyk oraz kierownik Referatu Inwestycji 
i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Widawa Zbigniew 
Parzybut. 

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz ks. Piotr Siech. Powstał pięk-
ny kilometrowy odcinek drogi wybudowany, z dwoma warstwami asfal-
tu, na podbudowie z kruszywa łamanego. Na nową drogę mieszkańcy 
czekali dziesięciolecia. - Cieszę się niezmiernie wraz z mieszkańcami, 
niech nowa droga służy przez lata i oby zawsze była bezpieczna dla użyt-
kowników – powiedział wójt M. Włodarczyk.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 547.000 złotych. Gmina Wi-
dawa pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w kwocie ponad 220.000 złotych.

spełNiło się MarzeNie MieszKańCów sieMieChowa

na wstępie pragnę podziękować współorganizatorom turnieju 
pani sołtys wraz z radą sołecką, KGW i OSP Rogóźno za 
pomoc logistyczną, pyszny żurek, ciasto i napoje oraz Barbarze 
Woźniak za witaminy w postaci przekazanych dla zawodników 
dwóch koszy jabłek. Zawodnikom za wspaniałą rywalizację - 
rozegraliście w ciągu 8 godzin aż 72 zacięte mecze. 

Do turnieju singlowego zgłosiło się 35 zawodników (w tym dwie pa-
nie), byli reprezentanci m.in. z Sieradza, Widawy, Dąbrowy Widawskiej, 
Sięganowa, Luciejowa, Chociwia, Wielkiej Wsi, Grabicy, Woli Klesz-
czowej, Świerczowa, Ochel, Ligoty, Józefowa Widawskiego, Czarnożył 
i Rogóźna. Ostatecznie zwycięzcą tego turnieju został Grzegorz Walczak 
z Luciejowa, który w finale pokonał Adama Piórka z Ligoty. W meczu 
o trzecie miejsce po grze na przewagi zwyciężył Michał Bieńkowski jr 
(Widawa), który obronił w drugim secie pięć piłek setowych i ostatecz-
nie pokonał Teresę Szliwę (Ligota).

Równolegle został rozegrany turniej drużynowy, w którym wystar-
towało 16 drużyn. Były to nieoficjalne mistrzostwa sołectw. W tej ka-
tegorii najlepsza okazała się drużyna z Luciejowa w składzie Grzegorz 
Walczak i Łukasz Kaczmarek, która pokonała w finale zespół z Widawy 
w składzie: Michał Bieńkowski junior i Michał Bieńkowski senior. Trze-
cie miejsce zajęła drużyna z Józefowa Widawskiego w składzie: Prze-
mysław Kozieł i Damian Oleszczyk, która pokonała zespół z Rogóźna: 
Daniel Bronowski i Krystian Gawlik. 

ZaGRalI Dla WOjtka

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, puchary, koszulki z logo 
klubu oraz dyplomy. Pozyskane fundusze z turnieju w kwocie ponad 
1400 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźniu przekaże na pokrycie 
kosztów prywatnych zajęć terapeutycznych dla Wojtka Spętanego.

ZK
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W Ligocie otwarto nową drogę gminną (7 bm.). 
Gmina Widawa pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 380.000 złotych z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popege-
erowskich, co stanowi 100%. Dziękuję serdecz-
nie Panu Premierowi RP za otrzymane dofinan-
sowanie. Cieszę się wraz z mieszkańcami Ligo-
ty z nowego odcinka drogi. Życzę bezpiecznego 
podróżowania. Dziękuję sołtys Annie Mucha 
Piórek za zaproszenie i gościnę. W uroczystości 
udział wzięli mieszkańcy na czele z panią soł-
tys, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sła-
womir Stępnik, radny Jan Krata i ks. proboszcz 
parafii Grabno Grzegorz Świech.

 Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

ligota usatYsfaKCjoNowaNa

6 listopada br. dokonaliśmy otwarcia czterech odcinków wybudo-
wanych dróg osiedlowych w Widawie. Zostały wybudowane uli-
ce: Kolejowa, Leśna, Lipowa oraz Sosnowa. Koszt budowy to ok. 
1.200.000 złotych. Środki pochodziły w 100% z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Dziękuję serdecznie senatorowi RP 
Maciejowi Łuczakowi za pomoc w pozyskaniu dofinansowania. 

Drogi osieDlowe też ważNe

Za głosem pary prezydenckiej gmina Widawa po raz kolejny 
podjęła inicjatywę zorganizowania tego kulturalnego wydarzenia.

Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej od-
było się 9 listopada br. Organizatorem akcji był wójt gminy Widawa, Gminna 
Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury. Po odśpiewaniu hymnu 
Polski wójt Michał Włodarczyk odczytał list prezydenta RP. 

Po krótkich słowach wstępu i prezentacji scen filmowych, we wspólnym Na-
rodowym Czytaniu udział wzięli: samorządowcy, harcerze 64. i 65. Próbnej Wi-
dawskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, przedstawiciele Stowarzysze-
nia Integracyjnego – ZDROWID, bibliotekarze, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Widawie, sołtys wraz z Radą Sołecką z Widawy, uczniowie Zespo-

NaroDowe CzYtaNie 2021

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy osiedla, senator Maciej Łu-
czak, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, radny 
Rady Gminy Sylwester Morawski, ks. Wikary Łukasz Kaczmarek, sołtys 
Widawy Ireneusz Płóciennik. Niech nowe odcinki dróg służą mieszkań-
com przez długie lata. 

Dziękuję mieszkańcom osiedla za zorganizowanie poczęstunku 
i wspólnie spędzony czas. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

łu Szkół w Widawie, 
Stowarzyszenie Ro-
dzin i Przyjaciół Osób 
z Niepełnosprawnością 
„Nadzieja” z siedzibą 
w Łasku, Środowisko-
wy Domu Samopomo-
cy w Dąbrowie Widaw-
skiej, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Widawie, mieszkań-
cy i goście z gminy.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań za udział w tego-
rocznym Narodowym Czytaniu, wspólnym pamiątkowym zdjęciem, oraz 
słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Marlenę Hałaczkiewicz z Za-
kładu Piekarniczo – Cukierniczego oraz Andrzeja Bartoszka z Zakładu Pie-
karniczo – Cukierniczego w Widawie.

Aneta Krawczyk
dyrektor GBP
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Jaki przewodnik, taka wycieczka. 
A nasz wyjątkowy mistrz ceremonii 
nie tylko zaprezentował się w histo-
rycznym kontuszu, z różą dla orga-
nizatora, ale przede wszystkim wy-
kazał się ogromem wiedzy. 

Każda z dotychczasowych wycieczek, or-
ganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Łódzkiego na rok 2021 
„Łódzkie na Plus” odbywała się przy sprzyja-
jącej aurze. Tym razem nie mogło być inaczej. 

Ziemia łęczycka przywitała nas w piątek, 
10 sierpnia, piękną pogodą. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od największej w Polsce romańskiej 
archikolegiaty w Tumie, której budowa rozpo-
częła się prawdopodobnie w połowie XII wie-
ku. Przez wiele lat odbywały się tam synody 
łęczyckie. Kolegiata oprócz funkcji religijnych 
dawała także schronienie okolicznej ludności. 
Na przestrzeni lat była kilkukrotnie zdobywana 
i rujnowana. W XIV wieku kościół został prze-
budowany w stylu gotyckim, a w II połowie 
XVIII wieku - w stylu klasycystycznym. 

Kolegiata uległa zniszczeniu podczas  
II wojny światowej przez polskie wojsko, po-
nieważ wieża była stanowiskiem obserwacyj-
nym artylerii niemieckiej. Odbudowa świątyni 
rozpoczęła się w 1947 roku, a ponownie została 
konsekrowana w 1961 roku. Kościół zachwyca 
swoim wnętrzem, ale warto też obejrzeć ją z in-
nej perspektywy i poszukać kamienia z wgłę-
bieniami, które według legendy zostawił sam 
diabeł Boruta, kiedy chciał przewrócić kościel-
ne wieże, a tym samym nie dopuścić do bu-
dowy kościoła w Tumie. A wszystkiemu win-
na była pewna panna, w której się zauroczył 
i chcąc spełnić jej życzenie, zaczął przynosić 
kamienie pod budowę karczmy. Okazało się, 
że zamiast karczmy zaczął powstawać kościół, 
a dziewczyna oszukała diabła, wykorzystując 
jego nadludzkie moce i siły.

Punktem obowiązkowym na ziemi łęczyc-
kiej jest oczywiście zamek, który wybudował 
Kazimierz Wielki najprawdopodobniej w poło-
wie XIV wieku. Pełnił funkcję rezydencji kró-
lewskiej, a podczas nieobecności króla był sie-

KażDY Ma swojego Diabła

dzibą starosty łęczyckiego. W 1406 Krzyżacy 
zniszczyli budowlę, ale szybko ją odbudowano. 
Wielokrotnie na zamku przebywał Władysław 
Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk oraz Zyg-
munt III Waza. Czterokrotnie odbywały się tam 
sejmy. W połowie XV wieku zamek został stra-
wiony przez pożar, odbudowano go dopiero sto 
lat później. Po III rozbiorze Polski, władze pru-
skie postanowiły zaadaptować obiekt do swoich 
obronnych potrzeb, a w 1815 roku przeszedł na 
własność Komisji Wojny Królestwa Polskiego. 
Miasto stało się właścicielem zamku w 1841 
roku, ale od wielu lat był używany do pozyski-
wania cegły na budowy. Dopiero w 1964 roku 
przystąpiono do rekonstrukcji.

W muzeum podziwialiśmy kilka wystaw 
stałych, poświęconych historii, archeologii, 
etnografii i sztuce. Ale najciekawszym punk-
tem programu były warsztaty. Lepienie z gliny 
i strzelanie z łuku cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem. Uczestnicy wycieczki obudzili 
w sobie nie tylko artystyczne dusze, ale i in-
stynkty łowcy, wojownika czy amazonki. 

Następnie krótki spacer po mieście, uzu-
pełnienie płynów i ruszyliśmy w drogę do 
miejsca wyjątkowo tajemniczego. Zamek 
w Besiekierach powstał na przełomie XV 
i XIV wieku. Składał się z trzykondygnacyj-
nego budynku mieszkalnego i obiektu bramne-
go. W połowie XVII wieku przeszedł remont 
i rozbudowę, której pomysłodawcą był kaszte-

lan Jan Szymon Szczawiński. W późniejszych 
latach zamek był zdewastowany podczas wo-
jen szwedzkich, a w 1731 roku spłonął. Po tym 
wydarzeniu został odremontowany przez Ga-
jewskich, ale na początku XIX wieku zamek 
został opuszczony. Obecnie zamek w Besiekie-
rach to ruiny. Zachowała się „fosa” otaczają-
ca budynek i kształt murów. Najwyższym ele-
mentem ruin są pozostałości wieży wjazdowej  
(18 metrów wysokości). 

O zamku krąży pewna legenda. Według 
niej, lokalny rycerz założył się z diabłem Boru-
tą z Łęczycy, że uda mu się zbudować zamek 
bez użycia siekiery. Prawie mu się to udało, lecz 
nie wiedział, że jeden z chłopów, który zamek 
budował, nazywał się Siekierka i tym sposobem 
przegrał zakład z diabłem o swoją duszę!

Ostatnim punktem na naszej trasie był 
Uniejów. Z pewnością dla większości mia-
steczko kojarzy się jedynie z termami, warto 
tam się jednak wybrać nie tylko pod kątem 
uzdrowiskowym, ale i historycznym. Przeko-
nuje o tym piękna kolegiata pw. Wniebowzię-
cia NMP, wzniesiona w 1365 r. fundacją arcy-
biskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. We 
wnętrzu znajduje się gotycki portal i kamienna 
kropielnica oraz barokowe i rokokowe ołtarze. 
Wyróżniającym się elementem jest sarkofag 
błogosławionego Bogumiła, który wykona-
no w Gdańsku z czarnego marmuru w 1666 r. 
Następnie mostem na Warcie udaliśmy się do 
zamku. Rezydencja ta powstała w drugiej poło-
wie XIV wieku jako przybytek dla dostojników 
kościoła. Arcybiskup gnieźnieński, Jarosław 
Bogoria, który był współpracownikiem króla 
Kazimierza Wielkiego, zainicjował powstanie 
pierwszych budynków zespołu pałacowego. 
Zamek przetrwał „potop szwedzki”, najazd 
krzyżacki i bombardowania w okresie II wojny 
światowej. W tym okresie w uniejowskim zam-
ku odbywały się zjazdy duchowieństwa, ukry-
wano tu kosztowności i relikwie w trakcie woj-
ny trzynastoletniej oraz mieściło się więzienie 
dla innowierców i nieposłusznych księży. 

Tak blisko, a jednak tak daleko… Wyjeż-
dżamy w odległe punkty, nie znając swojego 
regionu. Warto zatem rozpocząć wojaże od 
swojej małej ojczyzny, która jest tak bogata 
w niezwykłe miejsca. 

Magdalena Binkowska
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Na 
rYNeK Ciągle się zMieNia
To zdjęcie wykonane zostało prawdopo-
dobnie w 1992 roku, a więc prawie trzy-
dzieści lat temu i pokazuje północną pie-
rzeję rynku. niby wszystko wygląda po-
dobnie jak dziś, a jednak zmiany nastąpi-
ły tu kolosalne. Ten reprezentacyjny salon 
Łasku, jak mawiają niektórzy opisując 
łaską Starówkę, odmienił swój wygląd – 
zmieniła się całkowicie płyta rynku, znik-
nął stary monument nie najlepiej kojarzą-
cy się z minioną epoką, a w jego miejscu 
pojawił się Pomnik niepodległości. Ileż 
było dyskusji na temat tego monumentu! 
A dziś wrósł on w pejzaż miasta i stał się 
trwałym elementem grodu nad Grabią, 
przy którym z okazji różnorodnych uro-
czystości spotykają się mieszkańcy o róż-
nych poglądach politycznych, o różnym 
postrzeganiu naszej rzeczywistości.

A rynek, no cóż – wypiękniał, wydoroślał, 
przybyło mu kilka nieźle wyremontowanych 
kamieniczek, które stały się już ozdobą cen-
trum miasta. I ciągle się zmienia! Widoczna na 
zdjęciu pierzeja wbrew pozorom także zmie-
niła się na korzyść, choć chciałoby się, by te 

korzystne przeobrażenia dotyczyły również 
zaplecza, czyli podwórek. Jednak, jak mawia-
ją krakusi, nie od razu Kraków zbudowano… 
Znacznie skromniejszy przecież Łask też po-
woli „wybija się na niepodległość”…

A te wszystkie korzystne zmiany, o których le-
dwie wspominam, najlepiej dostrzegają przybysze, 
dla których Łask stał się miastem nie tylko przyja-
znym i korzystnym do życia, ale i urodziwym.

(Saw.) 

Jakie były początki tej budowli? Niewie-
le na ten temat wiadomo, bo nie zachowały 
się do naszych czasów oryginalne dokumenty 
projektowe, zatem nie wiemy nawet kto był 
twórcą tego obiektu. Wiadomo za to, że pała-
cyk wzniesiono w 1928 roku dla pabianickiego 
fabrykanta Artura Fuldego, współwłaściciela  

pałaCYK NaDleśNiCtwa KoluMNa
To jedna z najładniejszych budowli Kolumny, schowana wśród drzew, ledwo widoczna od drogi. Miejscowi nazywają ją 
pałacykiem lub dworkiem. Od 1945 roku służy nadleśnictwu Kolumna, ale nadleśniczy ma tu siedzibę dopiero od 2010 
roku. Wcześniej pałacyk spełniał rolę hotelu dla leśników, służył też jako obiekt mieszkalny.

w 1930 roku sprezen-
tował młodziutkiej 
wówczas OSP w po-
bliskim Orpelowie 
(zał. 1928 r.) cztero-
kołowy beczkowóz 
p r a w d o p o d o b n i e 
pochodzący z jego 
fabryki. Być może 
fabryka zakupiła no-
woczesny beczko-
wóz i ten sprezento-
wano strażakom. 

Aż do 1945 roku 
wspomniana rezy-
dencja znajdowała 

się w rękach rodziny Fuldego. Po wyzwoleniu 
przeszła na własność państwa i stała się wła-
snością Nadleśnictwa Kolumna. Na początku 
XXI wieku udało się gruntownie przebudować 
i zmodernizować ten obiekt i w 2010 roku stał 
się on siedzibą Nadleśnictwa. Na piętrze urzę-
duje nadleśniczy, w dworku znajdują się także 
biura. Ozdobą tego reprezentacyjnego obiektu 
jest m.in. zabytkowy witraż.

Trzeba przyznać, że leśnicy zadbali też 
o otoczenie swojej siedziby, które podkreśla 
leśny charakter i znakomicie komponuje się 
z Kolumną sprzed lat.

(P) 

zakładu włókienniczego „Dobrzynka”. Fulde,  
spokrewniony ze znaną pabianicką rodziną 
fabrykancką Krusche, był już dojrzałym pięć-
dziesięcioletnim mężczyzną, gdy zbudował dla 
siebie wspomnianą rezydencję. Gdy za spra-
wą Szweycerów zaczęła rodzić się Kolumna 
– miasto ogród, Fulde nabył duży teren leśny, 
jak to zresztą robiło w tym czasie wielu fabry-
kantów. Dworek powstał w głębi lasu, by nie 
zakłócać spokoju fabrykantowi i jego rodzinie.

Można przypuszczać, że Fulde chciał się 
wkupić w łaski okolicznej ludności, dlatego 
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wielCY beziMieNNi? (14)

Jeden z portretów Feliksa Rajczaka

Mogiła Feliksa Rajczaka 
na zduńskowolskim cmentarzu

Warto jeszcze wspomnieć o jednym „dro-
biazgu”. Jak już wspomniałem, ten znakomi-
ty animator kultury, rozsmakowany w książce 
i innych wydawnictwach, pasjonował się także 
exlibrisami. A że utrzymywał żywe kontakty 

Satysfakcję sprawiały mu też drukowane artykuły prasowe. Preferował krótkie 
formy, promował twórców i ich dorobek. Przekazywał mi te swoje notki, 
często uzupełnione swoistym liścikiem: „Spośród informacji, które nadsyłam – 
pisał F. Rajczak w marcu 1983 roku - niech Pan ciepło potraktuje wiadomość 
o prelekcjach w sieradzkim WDK. Jeśli w porę się ukaże notatka zapowiadająca ów cykl odczytów, może umocni inicjatywę 
kulturalną sieradzkich animatorów… Pomóżmy im”. Pisał sporo także o Łasku i tutejszych inicjatywach kulturalnych.

Rajczak był nietuzinkową po-
stacią, o której napisano już sporo. 
Nie zamierzam podsumowywać 
jego działalność jako działacza 
i animatora kultury, a tym bardziej 
pisarskiej i poetyckiej, choć zasłu-
żył z pewnością na duże monogra-
ficzne potraktowanie przez bada-
czy. Mnie dziwiła zawsze jego nie-
samowita życzliwość i skromność. 
Choć przez wiele lat współpraco-
waliśmy także m.in. przy realizacji 
projektów wydawniczych, nigdy 
nie okazał swojego zniecierpliwie-
nia czy niezadowolenia, zawsze 
udzielał życzliwych rad. Jeśli poja-
wiały się jakieś dyskusyjne opinie, 
nigdy nie wyrokował jednoznacz-
nie, zadawał pytania, radził poszu-
kiwać najlepszego rozwiązania. 
Życzliwością i niesamowitym spo-
kojem wspomagał moje pisarskie 
działania. Gdy kiedyś zabrakło mi 
czasu na zrobienie terminowej ko-
rekty jednego z moich wydawnictw, 
sam usiadł nad tekstem i wprowa-
dził niezbędne poprawki.

z wieloma artystami późniejszej łódzkiej ASP, 
na zamówienie łaskiej książnicy i samego Raj-
czaka powstawały wspaniałe małe arcydziełka. 
Wzbogacają one do dziś księgozbiór biblioteki 
publicznej.

Zapamiętałem jeszcze jedną niesamowitą 
cechę Rajczaka: lubił ludziom sprawiać przy-
jemność, obdarowywać ich. W swojej grubej 
teczce, zawsze wypełnionej wieloma urzędo-
wymi pismami, jakimiś umowami autorskimi 
i rachunkami, miał też różne druki otrzymy-
wane od zaprzyjaźnionych towarzyszy sztu-
ki drukarskiej, jak to się wtedy mówiło, np. 
w drukarniach, z którymi współpracował. Były 
to m.in. plakaty, jakieś broszurki, exlibrisy. 
Obdarowywał mnie nimi chętnie, za co zresztą 
byłem mu wdzięczny, bo zapach świeżej farby 
drukarskiej działał na mnie jak narkotyk…

W Łasku, do którego zaglądał chętnie, był 
postacią cenioną i lubianą. Wiele na ten temat 
mogłyby powiedzieć miejscowe bibliotekarski 
z Krystyną Kosierb na czele, a także nieżyjący 
już (oczywiście gdyby był wśród nas) naczel-
nik miasta i gminy Andrzej Sroczyński. Ten 
ostatni bardzo cenił Rajczaka i chętnie z nim 
współpracował.

Niedługo minie ćwierć wieku od śmierci  
F. Rajczaka. Dziś tylko nieliczni pamiętają jego 
wysoką postać, zawsze z wypełnioną papierami 
czarną grubą teczką, w której znajdowały się 
urzędowe pisma cenzorów, pachnące jeszcze 
świeżą farbą wydawnictwa i szczotki przygoto-
wane do korekty. Może z okazji wspomnianej 
rocznicy warto przypomnieć postać przyjaciela 
Łasku, nadać którejś z ulic jego imię…

Stanisław Barcz
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„Polska eskorta F-16 po raz kolejny wspiera amerykańskie bombow-
ce strategiczne B-1 w ramach współdziałania sojuszniczego NATO na 
polskim niebie. Zwiększamy interoperacyjność, działając ramię w ramię 
z żołnierzami amerykańskimi” – poinformował minister Mariusz Błasz-
czak w mediach społecznościowych. Trzy dni temu dwa wielozadaniowe 
F-16 wystartowały z Łasku, by towarzyszyć przelatującym nad teryto-
rium Polski bombowcom strategicznym dalekiego zasięgu B-1B Lancer. 
Chodzi o samoloty należące do amerykańskiej 9 Ekspedycyjnej Eskadry 
Bombowej, obecnie stacjonującej w Fairford w Wielkiej Brytanii.

– Trasa przelotu odbyła się wzdłuż całej przestrzeni powietrznej na-
szego kraju. Wspólnie wykonując podobne ćwiczenia, zwiększamy na-
szą interoperacyjność – informuje kpt. Michał Kolad, rzecznik prasowy 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Oficer przypomina, że nie 
była to pierwsza eskorta amerykańskich bombowców strategicznych 
B1-B Lancer, którą realizowali polscy piloci. – Podobne zadania nasi 
lotnicy wykonują na zmianę z pilotami z bliźniaczej bazy w Krzesinach 
– dodaje rzecznik.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń bombowce amerykańskie wyko-
nywały przelot z Fairford w Wielkiej Brytanii do Incirlik w Turcji. Zało-
gi bombowców przećwiczyły także symulowany atak na jednostki roz-
mieszczone na Morzu Czarnym.

Ćwiczenia z przeciwdziałania zagrożeniom morskim oraz współpra-
cy myśliwców z bombowcami skomentował w komunikacie opubliko-
wanym na stronie Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych także 
jego dowódca, generał Jeffrey Harrigian (oficer jest jednocześnie dowód-
cą Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce). – Zdolność do szybkiego 
rozmieszczenia bombowców strategicznych na sojuszniczym terytorium 

łasKie „jastrzębie” w esKorCie 
boMbowCów strategiCzNYCh
Polskie myśliwce F-16 uczestniczyły w ćwiczeniach sił powietrznych Sojuszu. Para „efów” została poderwana w Łasku, by eskortować 
przelatujące nad terytorium Polski dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-1B. Maszyny sił powietrznych USA wykonywały 
przelot z Fairford w Wielkiej Brytanii do Incirlik w Turcji. To element natowskiej misji „Bomber Task Force”.

Maluchy z Przedszkola Publicznego nr 6 pojechały (24 wrze-
śnia br.) na wycieczkę do Chociszewa. Wycieczka zorganizo-
wana z okazji Dnia Przedszkolaka niosła ze sobą mnóstwo 
atrakcji. Dzieci po raz pierwszy wybrały się w daleką podróż 
autokarem. Celem wycieczki było zwiedzanie niesamowitej 
Doliny Skrzatów, znajdującej się w leśnej zagrodzie w sa-
mym środku tajemniczego lasu. 

Na miejscu skrzat przewodnik zaprosił przedszkolaków do najgłęb-
szych zakamarków tajemnego świata leśnych skrzatów. Las skrywał 
mnóstwo tajemnic oraz niesamowitych opowieści, których dzieci słu-
chały z ogromnym zaciekawieniem. Na własne oczy widziały maleńkie 
domki skrzatów, a także - choć pewnie nikt w to nie uwierzy - widziały 
skrzaty skryte w tych pięknych domkach. Zwiedzały tajemne przejścia 
oraz kręte ścieżki. 

Na koniec wycieczki dzieci wzięły udział w kreatywnych warszta-
tach, na których wraz z panią instruktor samodzielnie robiły lalki z gał-
ganków i ze sznurka, tzw. „motanki”. To był naprawdę niesamowity 

MaluChY w DoliNie sKrzatów

ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej gotowości przez 24 go-
dziny na dobę, siedem dni w tygodniu – powiedział generał. – Integracja 
z myśliwcami alianckimi pozwala naszym lotnikom na wyćwiczenie tzw. 
pamięci mięśniowej (czyli automatycznego wykonywania określonych 
działań – wyjaśnienie red.). Sojusz zaś może pokazać swoją siłę wojsko-
wą – uzupełnił.

W manewry, poza Amerykanami i Polakami, zaangażowani byli tak-
że rumuńscy i kanadyjscy lotnicy. W trakcie szkolenia przećwiczono 
także procedury tankowania w powietrzu z brytyjskiego oraz tureckiego 
tankowca KC-135. Zanim bombowce wróciły do bazy Fairford, gdzie 
stacjonują na co dzień, wykonały jeszcze tankowanie z uruchomionymi 
silnikami, tzw. hot pit refuel. W marcu tego roku, gdy po raz pierwszy 
B-1B lądował w Polsce, podobną procedurę wykonano w Powidzu. Tym 
razem wizyta amerykańskiego bombowca w Polsce była związana z pro-
wadzoną obecnie w Europie natowską misją „Bomber Task Force”.

B-1B Lancer to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego za-
sięgu o zmiennej geometrii skrzydeł. Obok B-52 i B2 jest główną maszy-
ną lotnictwa bombowego Stanów Zjednoczonych.

B-1B Lancer używany jest przez USAF od lat osiemdziesiątych, a od 
końca lat dziewięćdziesiątych – w działaniach bojowych. Bombowce 
mogą przenosić do 24 pocisków AGM-158A/B JASSM/JASSM-ER lub 
do 84 bomb Mk 82, sprawdzają się świetnie w zadaniach w środowisku 
morskim. Są przystosowane do lotów transatlantyckich.

Magdalena Kowalska-Sendek
 „Polska Zbrojna”

Foto: 32. BLT

dzień pełen przygód. W drodze powrotnej dzieci miały dylemat, czy to 
co widziały to... bajka czy nie bajka...

Kamila Wesoła
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„Czesuaf” to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
kabaretów w Polsce. Powstał w Poznaniu w 2002 roku. Tworzą 
go Olga Łasak, Tomek nowaczyk, Maciek Morze i Wojtek 
Kowalczyk. Artyści zdobyli już wiele nagród na przeglądach 
kabaretowych, choćby takich jak Przegląd Kabaretów PAKA 
w Krakowie czy Rybnicka Jesień Kabaretowa „Ryjek”.

Kabaret „Czesuaf” w łDK

Do Łaskiego Domu Kultury grupa przyjechała z programem „Przy-
jęcie”. Kabaret „Czesuaf” 16 października w szczelnie wypełnionej sali 
widowiskowej zaprezentował mnóstwo błyskotliwych skeczów i piose-
nek. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszyły się impro-
wizacje. Zresztą widzowie byli często wciągani do aktywnej i wspólnej 
zabawy. To były dwie godziny wyśmienitej rozrywki.

Michał Jędrasik

Z roku na rok obserwujemy rosnącą po-
pularność transakcji dokonywanych za 
pomocą kart płatniczych, a poziom uban-
kowienia naszego społeczeństwa rośnie 
z roku na rok. Do grona użytkowników 
płatności bezgotówkowych oraz nowych 
technologii płatniczych dołączają coraz 
starsze pokolenia, a poziom wykluczenia 
sukcesywnie maleje. Osoby korzystające 
z obrotu bezgotówkowego cenią sobie wy-
godę oraz komfort w codziennych zaku-
pach, a także potrafią zaoszczędzić przy 
tym i czas, i pieniądze. Posiadacze kart 
płatniczych uwalniają się od konieczności 
codziennych wizyt w bankomatach, ner-
wowego zaglądania do kieszeni spodni czy 
torebek w poszukiwaniu monet i bankno-
tów, a nawet noszenia portfela. Pod poję-
ciem karty płatniczej nie kryje się jednak 
tylko kawałek plastiku z atrakcyjnym 
nadrukiem. Co nazwy kart mówią o ich 
funkcjach i właściwościach? Jakie rodza-
je kart płatniczych są dostępne w Polsce? 
Przeczytaj artykuł, a dowiesz się wszyst-
kiego na ten temat powinieneś wiedzieć. 

Czy będąc przy kasie w sklepie, zdarzyło 
wam się zorientować, że portfel wraz z całą za-
wartością leży komfortowo na stole w kuchni? 
Lub przechodząc koło ulubionej cukierni zo-
rientowaliście się, że macie przy sobie jedynie 
kilka drobnych monet? Robienie zakupów przy 
pomocy płatności bezgotówkowych dla wielu 
osób jest znacznie wygodniejsze niż przy po-
mocy gotówki. Zazwyczaj zapłacenie rachun-
ku za zrobione zakupy kartą trwa kilka sekund 
– wystarczy przyłożyć kartę do terminala, bez 
wydawania reszty lub negocjacji z ekspedien-
tem „czy mogę być winny grosika”. 

Przeglądając ofertę dowolnego banku, 
z pewnością natrafisz tam na różne propozycje 
kart płatniczych. Różnią się one nie tylko for-
mą i kolorem nadruku, ale przede wszystkim 
ich funkcjonalnością. Wśród najpopularniej-
szych ofert znajdziesz:
- Karty debetowe 
- Karty kredytowe 

- Karty przedpłacone (typu prepaid) 
- Karty wirtualne 
- Karty obciążeniowe 
- Karty bezstykowe. 

Karty kredytowa i debetowa to najpo-
pularniejsze rodzaje kart płatniczych oferowa-
nych przez banki ich klientom. Są to także dwa 
rodzaje kart, które są ze sobą najczęściej mylo-
ne. Jest między nimi klika istotnych różnic któ-
rych przykłady przedstawiono w tabeli poniżej:

Karty przedpłacone to karty, które wcze-
śniej zostały zasilone określoną ilością pienię-
dzy. Ich zasadnicze działanie jest zbliżone do 
funkcjonowania kart podarunkowych, popular-
nych w naszych ulubionych sklepach odzieżo-
wych czy ze sprzętem AGD. Karta ta nie jest 
rzeczywiście podłączona do konta bankowego 
i przy dokonywaniu transakcji kartą przedpła-
coną, nasze konto bankowe nie jest w rzeczy-
wistości obciążone. Zasilając taką kartę kwotą 
np. 100 zł, możecie dokonać zakupów do łącz-
nej kwoty 100 zł i nie macie możliwości wej-
ścia na takiej karcie na „minus”. 

KARTA DEBETOWA KARTA KREDYTOWA
Płacisz pieniędzmi, któ-
re rzeczywiście zgroma-
dziłeś na swoim koncie

Używasz jej „na kredyt” 
z banku, płacisz pie-
niędzmi, których realnie 
nie zarobiłeś, później 
musisz je zwrócić

Płacisz w czasie rzeczy-
wistym

Płacisz za swoją usługę/
zakup później

Wypłacasz pieniądze z 
bankomatu bez opłat

Okres bezodsetko-
wy (zwykle ok. 50-60 
dni), kiedy nie pono-
sisz kosztów odset-
kowych w związku  
z pożyczeniem od banku 
pieniędzy
Brak spłaty w terminie 
skutkuje naliczeniem 
odsetek
Lepiej płacić kartą kre-
dytową za transakcje 
bezgotówkowe, wypła-
ta gotówki z bankoma-
tu może być obciążona 
wysoką prowizją

Kampania Warto Bezgotówkowo została zainicjowana przez 
Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, 
a koordynowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości. 
Kampania ma na celu upowszechnianie obrotu bezgotów-
kowego, jako nowoczesnych i bezpiecznych form płatności 
wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji akceptują-
cych płatności. W ramach kampanii w dniach 18-24.10.2021 r. 
odbywa się Tydzień Płatności Bezgotówkowych.

Karta wirtualna – to karta która nie posia-
da swojego fizycznego odpowiednika, a mieści 
się na przykład w aplikacji mobilnej w tele-
fonie, smartwatchu lub breloku. Dzięki temu, 
że posiada cechy jak zwykła plastikowa karta, 
umożliwia dokonywanie płatności na takich sa-
mych zasadach. Posiada ona jednak jedną zale-
tę – nie można jej zgubić. Karta ta jest jednak 
podłączona na stałe do waszego konta banko-
wego co oznacza, że możecie ją zapłacić, kiedy 
na Waszym koncie znajduje się wystarczająca 
ilość środków pieniężnych na realizację zaku-
pów. 

Karta obciążeniowa – karta, która działa 
na zasadzie odroczonego terminy płatności, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku kart 
kredytowych. Powiązana jest ona z konkret-
nym rachunkiem klienta banku, z którego po 
tak zwanym okresie rozliczeniowym (np. je-
den miesiąc) pobierania jest wydana już kwota. 
Zwykle takie karty są udostępniane pracowni-
kom przez pracodawcę, można ich używać za-
równo do płacenia, jak i wybierania gotówki 
z bankomatu. 

Karty bezstykowe to inaczej karty zbli-
żeniowe. Dają możliwość wykonania transak-
cji bez konieczności wkładania karty do ter-
minala, a jedynie poprzez przyłożenie karty 
do PIN-pada. Większość najpopularniejszych 
operatorów kartowych jak MasterCard czy 
Visa oferują dokonywanie płatności do 100 zł 
bez podawania kodu PIN (PIN może być wy-
magany losowo oraz przy co 5 transakcji bez 
użycia PIN-u). Obecnie niemal wszystkie karty 
oferowane przez banki są zbliżeniowe. Funkcję 
tę można łatwo wyłączyć w ustawieniach karty 
w aplikacji mobilnej banku. 

Więcej tekstów edukacyjnych znajdziesz 
na stronie www.gotowibezgotowkowi.pl
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w grudniu
kulturalne

… a nie tylko po włożeniu munduru i na 
służbie. Potwierdził to niedawno I za-
stępca komendanta powiatowego policji 
w Łasku mł. insp. Robert Krawczyk, któ-
ry w drodze do domu dostrzegł na dro-
dze w miejscowości Chorzeszów w gminie 
Wodzierady rowerzystę jadącego „węży-
kiem”. niespełna pół godziny później mię-
dzy Lutomierskiem a Janowicami na te-
renie powiatu pabianickiego tor jazdy in-
nego rowerzysty także wzbudził czujność 
komendanta.

Rowerzysta na drodze powiatowej stwarzał 
zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych 
użytkowników ruchu. Komendant postanowił 

poliCjaNt Całą Dobę jest poliCjaNteM…
sprawdzić, czy przypadkiem chwiejna jazda 
rowerzysty nie jest spowodowana jego nie-
trzeźwością. Jak się okazało 68-letni rowerzy-
sta był pod wpływem alkoholu. W jego krwi 
było prawie 4 promile alkoholu. Rowerzysta 
został ukarany mandatem i oddany pod opiekę 
rodziny. 

Drugi podobny przypadek. Niespełna pół 
godziny później na drodze między Lutomier-
skiem a Janowicami w powiecie pabianickim, 
komendant zauważył kolejnego nietrzeźwe-
go rowerzystę, który, jak się potem okazało, 
miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoho-
lu. W związku z popełnionym wykroczeniem, 
nieodpowiedzialny rowerzysta został ukarany 
mandatem karnym.

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1.  Wystawa pt. „Zbierać każdy może 

- nocniki i pocztówki z kolekcji 
Jacka Skrzyńskiego” 

październik 
2021 - styczeń 
2022 

Muzeum Historii 
Łasku 

BP Łask 

2. Wernisaż Stowarzyszenia 
Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” 

3 
godz. 18 

Galeria z Fortepianem ŁDK, Stowarzyszenie 
Rękodzieła Łaskiego 
„Szuflandia” 

3. Świąteczny pokaz magii i iluzji - 
Bartosz Lewandowski (finalista 
„Mam Talent”)  

4 
godz. 17 

sala widowiskowa ŁDK 

4. Warsztaty Bożonarodzeniowe dla 
dzieci - robimy świąteczne 
krasnale  

4  
godz. 10-13 

BP Filia dla dzieci BP Filia dla dzieci 

5. Koncert charytatywny „Gwiazda 
dla Sylwka” (pomoc dla muzyka 
Sylwestra Kijańskiego) 

5 
godz. 17 

 

sala widowiskowa 
 

ŁDK 
 

6. Skubas - koncert  8 
godz. 19 

sala widowiskowa 
 

ŁDK 

7. Przedstawienie „Wydra” według 
„Żartu olszowieckiego” Hanny 
Januszewskiej w wykonaniu 
zespołu teatralnego Domu Kultury 
w Zelowie  

10  
godz. 19 

sala widowiskowa 
 

ŁDK 

8. Spotkanie z aromaterapeutką  
Magdaleną Kuleszą  

10 
godz. 17 

BP BP 

9.  Kiermasz Świąteczny 12 
godz. 10-14 

plac 11 Listopada gmina Łask    

10. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - Grzegorz 
Trybuchowski „(Z) rowerem tu  
i ówdzie” 

14 
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK  

 

Wkrótce Boże narodzenie, zaś my powoli 
ulegamy świątecznej gorączce. W końcu to 
niezwykle radosny czas, dlatego cieszmy 
się i czerpmy z niego jak najwięcej.

W niedzielę, 12 grudnia, na placu 11 Li-
stopada w Łasku odbędzie się tradycyjny Kier-
masz Świąteczny organizowany przez gminę 
Łask. W godzinach od 10 do 14 płytę rynku 
wypełnią różnorodne stoiska handlowe. Tego 
dnia nie może zabraknąć wspólnie śpiewanych 
kolęd, i Mikołaja z workiem pełnym słodko-

Czas Na KierMasz świąteCzNY wojtYszKi w „alarMie”

Powstaną nowe linie kolejowe – Centralny Port 
Komunikacyjny przystąpił do opracowywania 
studium techniczno – ekonomiczno – środowisko-
wego dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 
na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejo-
wej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – 
Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”. 

Planowana inwestycja obejmie swoim 
zasięgiem woj. łódzkie, w tym gminę Łask. 
W celu opracowania optymalnych rozwią-
zań projektowych rozpoczęto konsultacje spo-
łeczne. Pierwsze spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców gminy Łask odbyło się 17 listo-
pada w ŁDK. CPK zachęca do wypełnienia 
internetowej ankiety na stronie www.ckp.pl  
(do 31 grudnia br.). Ankieta w formie tradycyjnej 
dostępna jest także w Biurze Obsługi Interesanta 
łaskiego ratusza oraz w Punkcie Informacji Tury-
stycznej. Po analizie ankiet - kolejne spotkania.

Alarm! – interwencja w schronisku w Wojtysz-
kach. TVP1 zrealizowała reportaż o niedawnej 
interwencji w Schronisku dla Zwierząt w Woj-
tyszkach pod nadzorem prokuratury. Temat budzi 
wiele emocji, a przede wszystkim pytań o zasad-
ność i formę przeprowadzonej akcji. Przypomnij-
my, że niedawna kontrola przeprowadzona przez 
radnych Rady Miejskiej w Łasku nie wykazała 
żadnych nieprawidłowości. Reportaż programu 
Alarm! z dn. 16.11.2021 r. do obejrzenia na stronie  
www.vod.tvp.pl oraz www.lask.pl

ści. Obok Pomnika Niepodległości tradycyjnie 
stanie żywa choinka, którą w dniu kiermaszu 
będziemy wspólnie ubierać w świąteczne de-
koracje. Gorąco zapraszamy! 

Osoby/instytucje prowadzące działalność 
gospodarczą w branżach: rękodzieło artystycz-
ne, ozdoby świąteczne, wyroby cukiernicze  
i zabawki zainteresowane udziałem w kiermaszu 
prosimy o kontakt pod numerem 43 676-83-58.

MJ

KoNsultaCje w sprawie CpK

10 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie ucznio-
wie wraz z nauczycielami uroczyście świętowali 
103. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

Uczniowie klas IV-VIII zaprezentowali pro-
gram artystyczny przygotowany pod okiem na-
uczycieli: Elżbiety Węglińskiej, Katarzyny Za-
jąc oraz Dariusza Gradowskiego. Artyści przy-
pomnieli ważne wydarzenia historyczne - od 
utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbio-
rów - po jej odzyskanie 11 listopada 1918 roku. 
Była to niecodzienna lekcja historii. 

SW

szKoła z traDYCjaMi
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Fotografia z lat 30. (?) XX wieku. Łask, ul. Ko-
ściuszki. Do dzisiaj istnieje budynek z nr 16  
(z prawej strony) ze zmienioną elewacją. Usytuowany 
jest na rogu ul. Kościuszki i ul. Jana III Sobieskiego.

Czy ktoś z mieszkańców Łasku zna losy drugiego 
domu (już go nie ma)? Do kogo należał? Czy mieszkała 
tam jedna rodzina czy więcej? Kiedy został rozebrany?
Kontakt: tel. 43 821-70-62,
e-mail: biblioteka_lask_muzeum@wp.pl 
lub osobiście w siedzibie muzeum pl. 11 Listopada 7.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom za po-
moc w uzupełnianiu informacji o prezentowanych zdjęciach. 

L. Olszewska
MhŁ

NiepoDległa oD 103 lat
Głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, który wskazując na nie-
zwykle trudną sytuację na wschodnim krańcu Polski, dziękował żołnie-
rzom i funkcjonariuszom strzegącym polskich granic. Wyrazy najwyż-
szego szacunku i uznania popłynęły także od dowódcy 32. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego płk. pil. Piotra Ostroucha.

 Po apelu pamięci oddano salwę honorową, a przybyłe delegacje zło-
żyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Uroczystość zakończyła 
defilada pocztów sztandarowych. Wieczorem w Łaskim Domu Kultu-
ry wystawiono spektakl „Do Polski” w reżyserii Sławomira Hollanda  
wg Abrahama Suckewera. Sztuka została przyjętą przez publiczność 
z wielkim entuzjazmem i nagrodzona gromkimi brawami.

MJ
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