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Podczas wizyty omówiono zadania i strukturę 2. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego oraz plany dalszej współpracy podczas kolejnych ćwiczeń 
sojuszniczych. Generał Reed został zapoznany z infrastrukturą Bazy, 
m.in. wieżą kontroli ruchu lotniczego oraz magazynem uzbrojenia lotni-
czych środków bojowych. Dodatkowo zaprezentowano statki powietrz-
ne, które były na wyposażeniu Polskich Sił Powietrznych, a obecnie są 
utrzymane w świetnej kondycji przez Grupę Archeo Łask.

Delegacji towarzyszył dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 
gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak oraz dowódca 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego płk pil. Tomasz Jatczak. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem 
sali tradycji Bazy oraz wpisem do księgi pamiątkowej.

Tekst i zdjęcie: kpt. Michał Kolad

WIZYTA W 32. BLT
W środę, 27 stycznia br., w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego 
odbyło się spotkanie Inspektora Sił Powietrznych gen. dyw. pil. 
Jacka Pszczoły i dowódcy Amerykańskich Sił Powietrznych  
w Europie i Afryce gen. dyw. Randala Reed.

Ogłoszono wyniki głosowania online w ramach projektu „Pod 
biało-czerwoną”. Inicjatywa zakładała sfinansowanie przez rząd 
zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, która spełni 
warunki projektu.

Z przyjemnością informujemy, że maszt trafi w tym roku do gmi-
ny Łask, gdzie zostanie zamontowany na pl. Szarych Szeregów  
w Kolumnie. Już wkrótce zrewitalizowana przestrzeń będzie pełnić nie 
tylko funkcję rekreacyjną. Maszt z polską flagą z pewnością podniesie 
prestiż i rangę miejsca.

Dziękujemy za każdy głos!

„POD BIAŁO-CZerWONĄ” – mASZT DLA gmINY ŁASK

Jakby wbrew nadziejom milionów Polaków pandemia nie 
odpuszcza. Przez cały styczeń i luty liczba zakażeń w kraju 
utrzymywała się na wysokim poziomie, podobnie było ze zgonami 
z powodu koronawirusa i chorób towarzyszących.

12 lutego br. (piątek) według danych rządowych w kraju odnotowa-
no 6379 osób zainfekowanych i 247 zgonów, w województwie łódzkim 

WIrUS JeST NIeOBLICZALNY analogicznie było 249 zakażonych i 18 zmarłych. Tego dnia w powie-
cie przybyło 4 zakażonych, nie odnotowano ani jednego zgonu, choć 
w sąsiednim pow. pabianickim było 15 zakażonych i 3 zgony.

Poluzowanie obostrzeń sanitarnych właśnie od 12 bm. zosta-
ło powitane z zadowoleniem, ale lekarze studzą nadmierną radość:  
nadal niezbędne jest zachowanie reżimu sanitarnego, bo wirus jest 
nieobliczalny i mimo trwających szczepień stanowi wciąż olbrzymie  
zagrożenie. 

(P)

Z okazji Dnia Sołtysa 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia wszystkim 

Sołtysom z naszej gminy. 

Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej 

pomyślności oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym 

i zawodowym. Składamy także podziękowania 

i słowa uznania za Waszą ciężką pracę 

i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Łasku 
Robert Bartosik

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku 

Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Z okazji Dnia Kobiet 
pragniemy złożyć wszystkim 

Paniom najserdeczniejsze 

życzenia pomyślności, 

pogody ducha, a przede wszystkim 

zdrowia. Niech radość i uśmiech towarzyszą Wam 

każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają 

spełnienie i satysfakcję zarówno w życiu rodzinnym, 

jak i zawodowym. 
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F-35 to myśliwce najnowszej generacji, 
które Polska zakupiła w Stanach Zjedno-
czonych za prezydentury Donalda Trumpa. 
Do naszego kraju trafią 32 maszyny, czyli 
2 eskadry. Pierwsze egzemplarze F-35 mają 
wylądować na lotnisku 32. BLT prawdopo-
dobnie już w 2025 roku, a kolejne będą do-
starczane sukcesywnie do 2030 roku. Zanim 
to nastąpi, w USA przejdą specjalistyczne 
szkolenie nasi piloci, podobnie jak to było 
w przypadku F-16. Polski podatnik za te my-
śliwce zapłaci 17,5 mld zł.

Te najnowocześniejsze na świecie my-
śliwce wytwarzane są w 3 wersjach: pod-
stawowej, skróconego startu i pionowego 
lądowania oraz dla marynarki wojennej. My 
zakupiliśmy wersję podstawową, niemal nie-
wykrywalną przez radary, co jest olbrzymim 
atutem tej maszyny.

Od dłuższego czasu przypuszczaliśmy,  
że 32. BLT będzie spełniała jeszcze ważniejszą 
rolę niż to jest obecnie. Świadczyły o tym m.in. 

F-35 BĘDĄ STACJONOWAŁY W 32. BLT
To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Myśliwce F-35 będą 
stacjonowały na tutejszym lotnisku. Taką decyzję ogłosił w piątek, 12 lutego br., minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak, a potwierdziła ją Polska Agencja Prasowa.

- Rok 2020 był rokiem, w którym główną rolę w gminnych po-
czynaniach odgrywała budowa przedszkola. I wszystko zaczęło się 
zgodnie z planem?

- Tak, pierwsze dwa miesiące wyglądały dokładnie tak jak zakłada-
liśmy. Ogłosiliśmy czwarty już przetarg na budowę przedszkola. Bez 
zakłóceń odbywały się cykliczne wydarzenia. Gdy na początku marca 
okazało się, że udało nam się wyłonić wykonawcę budowy przedszko-
la, cały kraj był już na froncie walki z nowym, nieznanym dotąd prze-
ciwnikiem, czyli koronawirusem. Mimo stanu pandemii, rozpoczęliśmy 
tę historyczną inwestycję. Nie zapomnieliśmy jednak o innych potrze-
bach mieszkańców. Systematycznie poprawiamy stan dróg na terenie 
gminy. Kolejne nakładki pojawiły się na drogach gminnych w Bilewie, 
Grabi Trzeciej, Nieceni, Pruszkowie i Wrzesinach. Po ponad 20 latach 
mieszkańcy Pruszkowa doczekali się przebudowy drogi wojewódzkiej.  

CHCemY rOZWIJAĆ gmINĘ
Rozmowa z wójtem gminy Sędziejowice – Dariuszem Cieślakiem

Panu
Andrzejowi Zielińskiemu

Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady Powiatu 

z Radnymi 
Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Śp. RYSZARDA RZEPĘ
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek,

Skarbnika Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Buczek

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Luciejowie

Rodzinie i Bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają:

Wójt Gminy Buczek wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Buczku,  
Przewodniczący Rady Gminy Buczek, Radni Rady Gminy Buczek, 

Sołtysi Sołectw Gminy Buczek. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Buczek oraz wszystkie jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Buczek

- Miniony rok uważam za jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy, i jeden z najbardziej dziwnych w historii gminy Sędziejowice. 
Jednak mimo trudności, nawet na moment nie porzuciliśmy naszych planów - ocenia rok 2020 wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.
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NIESTETY, OPŁATY ROSNĄ

Radny ów szybko otrzymał odpowiedź 
od radnej ze Zjednoczonej Prawicy. Pani 
Radna powiedziała coś, o czym wszyscy 
znający problem wiedzą, ale rządzący za-
miast prawdy wolą z premedytacją zrzu-
cać odpowiedzialność na wójtów, burmi-
strzów, prezydentów, którym najczęściej 
odmawia się prawa do obrony, a którzy 
żadnego wyboru nie mają, jeżeli chcą od-
powiedzialnie kierować gminą. A oto frag-
ment wypowiedzi: „Pan burmistrz powie-
dział coś takiego, że ceny na wysypiskach 
się powiększają, tak powiększają się, tylko 
też wiedzmy jakie jest założenie ustawo-
dawcy. /.../Polska jest śmietnikiem Europy 
i tak dalej i tak dalej, że Chiny postawiły 
embargo jeżeli chodzi o wwożenie śmie-
ci, że do nas te śmieci się wwożą, po to 
się wyrównuje stawki, co do Unii Europej-
skiej żeby temu co wwozi śmieci na teren 
Polski nie opłacało się tych śmieci tutaj do 
nas przyjeżdżać, bo na razie to my jeste-
śmy dla nich dobrym terenem do zwożenia 
tego wszystkiego”.

Jest to dosłowny cytat. Za te słowa praw-
dy Pani Radnej z serca dziękuję. W ten oto 
sposób, Drogi Czytelniku, już wiesz – Pol-
ska jest zasypywana śmieciami z zagranicy, 
a głównym sposobem walki z tym procede-
rem jest radykalne podnoszenie opłat, które 
to koszty ponoszą mieszkańcy. Pokażmy jaki 
ten wzrost, delikatnie nazwany przez panią 
radną powiększaniem cen na wysypiskach, 
jest. W roku 2014 opłata wynosiła 73,6 zł, 
a w roku bieżącym 276,21 zł od tony składa-
nych na wysypisku odpadów. Łatwo zatem 
wyliczyć, że jest to wzrost o niemal 400%. 
Według informacji uzyskanych od ówcze-
snego prezesa EKO REGIONU (wyłoniona 
w drodze przetargu firma obsługuje naszą 
gminę) opłata środowiskowa w kolejnych 
latach w zaokrągleniu wynosiła: 2017 r. -  
5 mln 2018 r. – 12 mln 2019 r. – 20 mln 2020 r.  
– 30 mln. Czy usłyszeli kiedyś Państwo te 

Panie burmistrzu, szanowna Rado, ja powiem krótko, po prostu poprzedni rząd zrobił bubla, ustawa to jest dla 
mnie bubel, /.../ ustawodawcy sobie kpinę zrobili z tą ustawą. /.../ Obecny rząd nic nie robi żeby to poprawić dla 
ludzi, zmienić, bo opłaty powinny maleć a nie rosnąć, /.../Państwo nic nie robi, żeby zmniejszyć [ilość] śmieci.  
To fragment wypowiedzi radnego Grzegorza Groblewskiego podczas dyskusji na sesji Rady Miejskiej.

informacje w mediach publicznych? Nie, 
w zamian słyszą Państwo nazwiska kolej-
nych prezydentów miast, czasami burmi-
strzów, jak to robiąc mieszkańcom na złość 
podnoszą bez opamiętania opłaty za gospo-
darkę odpadami. Dodajmy że system miał 
się samofinansować. Drodzy Państwo, jak 
nazwać taką manipulację niech każdy odpo-
wie we własnym sumieniu. 

Do opłaty trzeba doliczyć koszty, jakie 
wyliczają firmy za zebranie i przemieszcze-
nie do miejsca docelowego odpadów. Koszty 
te od tony wynoszą 500-600 zł.

Jak twierdzi M. Olszewski, wiceprezy-
dent Warszawy – rząd „doprowadził do tego, 
że mamy najdroższy w całej Europie sys-
tem segregacji śmieci” („Rzeczypospolita”  
z 16.12.2019 r., str. A12).

Kiedyś „Dziennik Łódzki” podsumował: 
główne przyczyny leżą w nowych ustawach 
i ministerialnych rozporządzeniach, które 
określają np. ogromne opłaty i kary. Wszyst-
kie koszty, które nieustannie z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od gmin i firm 
rosną, oraz te horrendalne opłaty i kary osta-
tecznie ponoszą mieszkańcy. 

JAK TO JEST W GMINIE ŁASK

Przejdźmy do gminy Łask. Pół roku temu 
Pan Poseł Tomasz Rzymkowski publicznie 
zadał pytanie: co burmistrz Łasku zrobił,  
że tak stosunkowo niskie opłaty są wnoszo-
ne w gm. Łask w ramach gospodarki odpa-
dami. Niestety, dalsze utrzymywanie opłat 
na poziomie 17 zł od osoby nie jest możliwe, 
gdyż gmina musiałaby dopłacić do systemu 
tylko w bieżącym roku około 2,2 mln. zł.  
Trzeba by rezygnować z tak potrzebnych 
w naszej gminie inwestycji. Aby tego unik-
nąć, podwyżki opłat planowaliśmy wprowa-
dzić od 1 stycznia. Jednak z uwagi na pan-
demię i związane z nią wszelkie utrudnienia 
postanowiliśmy to uczynić od 1.04.2021 r. 
Nowa stawka to 25 zł od osoby. Jest to opła-
ta nadal znacznie niższa niż w wielu innych 

gminach, gdzie opłaty mieszczą się w prze-
dziale 28 – 34 zł od osoby.

Dla pełnej jasności dodajmy, że w trak-
cie obowiązującej z firmą umowy mini-
sterialnym rozporządzeniem radykalnie 
obniżono opłaty od tzw. nieruchomości 
niezamieszkanych, mocno zmniejszając 
wpływy do gminy z opłaty. W trakcie dys-
kusji jeden z radnych podał przykład gmi-
ny, gdzie po zawarciu nowej umowy staw-
ka jest niższa niż w Łasku. Sprawdziliśmy. 
Niektóre frakcje w okresie 5 miesięcy wy-
wożone są raz w miesiącu, a u nas 2 razy 
i nie równoważy tego zbieranie w tamtej 
gminie odpadów wielkogabarytowych  
2 razy w ciągu roku. 

W dyskusji podczas sesji padło wiele 
ciekawych pomysłów. Opracowując za kil-
ka miesięcy nowy przetarg weźmiemy je pod 
uwagę. Pamiętajmy jednak, że oczekiwania 
mieszkańców są często sprzeczne, choćby 
co do częstotliwości wywozu poszczegól-
nych frakcji. Proponowano także podział 
gminy na kilka obszarów. Pomysł ciekawy,  
ale kto się będzie tłumaczył z faktu,  
że w gminie Łask będzie różna wysokość 
opłat. Tak czy owak jest to zagadnienie bar-
dzo trudne wymagające analiz i rozważań.
    

PRZYSZŁOŚĆ TARGOWISKA

Gmina Łask złożyła wniosek o dofinan-
sowanie modernizacji targowiska miejskiego 
zlokalizowanego przy ul. Stefana Batorego 
(patrz: strona 12). Przedstawiona koncepcja 
zagospodarowania tego obszaru przewidu-
je także budowę obiektów wielomieszka-
niowych. Tak ważne projekty zawsze budzą 
sprzeczne oceny i oczekiwania. Mnie cieszy, 
że wielu mieszkańców pozytywnie ocenia lo-
kalizację w tej części miasta bloków miesz-
kalnych przy jednoczesnym zachowaniu 
funkcji targowiska.

13 lutego 2021 r.    
 Gabriel Szkudlarek

F-35 BĘDĄ STACJONOWAŁY W 32. BLT
inwestycje realizowane od wielu lat w Bazie i potencjał tkwiący w tym 
lotnisku. Tutejsza infrastruktura jest bardzo nowoczesna i znajduje się 
wciąż w rozbudowie. Są i inne atuty, jak choćby znakomite położenie w 
centrum kraju i skomunikowanie. Na te wszystkie atuty zwrócił uwagę 
minister Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, ze niewiele brakowało, by u progu polskiej 
transformacji lotnisko przestało istnieć. Na szczęście tak się nie sta-
ło, m.in. dzięki ówczesnym gospodarzom Łasku. Dziś w 32. BLT 
stacjonuje eskadra myśliwców wielozadaniowych F-16. 

(P) 
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Ranking „Perspektywy 2021” został przy-
gotowany już po raz dwudziesty trzeci. Liceum 
w Kolumnie uzyskała w nim tytuł SREBRNEJ 
SZKOŁY, zajmując 1. miejsce w powiecie,  
31. w województwie i 427. w kraju, wyprzedza-
jąc wiele renomowanych szkół średnich. W ran-
kingu z 2020 roku uzyskała tytuł Brązowej 
Szkoły, a w roku 2019 – tytuł Srebrnej Szkoły.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły ran-
kingu, licea ogólnokształcące są oceniane za 
pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły 
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych oraz wyniki matury z przed-
miotów dodatkowych. 

Liceum może się poszczycić tym, że po raz 
trzeci uczeń z Kolumny uzyskał tytuł finalisty 
etapu centralnego XLIX Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego oraz rekomendacje do etapu 
centralnego XXXII Olimpiady Filozoficznej.

Egzaminy maturalne z przedmiotów obo-
wiązkowych maturzyści napisali powyżej 
średnich ogólnopolskich. Na szczególną uwa-

LO W KOLUmNIe - SreBrNA SZKOŁA
Od kilku lat Liceum Ogólnokształcące w ZSO im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Łasku (Kolumna) zajmuje wysokie pozycje na liście 1000 najlepszych liceów 
ogólnokształcących w Polsce w rankingu tygodnika „Perspektywy”.

gę zasługuje również wynik ubiegłorocznego 
egzaminu maturalnego z języka polskiego na 
poziomie rozszerzonym, który okazał się być 
czwartym w województwie łódzkim. Maturzy-
ści napisali egzamin o 23,75 p.p. wyżej niż wy-
nik ogólnopolski.

Liceum w Kolumnie dba o wszechstronny 
rozwój uczniów. Każdy uczeń traktowany jest 
indywidualnie, wspierane są jego pasje, wszy-
scy pracują na to, by uzyskał wysokie wyni-
ki na egzaminie maturalnym i otworzył przed 
sobą dalszą drogę edukacji.

Sukces szkoły wynika ze współpracy 
grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, 
lokalnych władz oświatowych i samorzą-
dowych, dbających o dobre warunki pracy 
placówki.

 Agnieszka Wolska
dyrektor ZSO w Łasku (Kolumnie)

SESJE - w końcu przyszłego miesiąca ob-
radować będą komisje Rady Miejskiej w Ła-
sku, a w końcu marca planowana jest kolejna 
sesja. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła 
się 3 lutego br. i poświęcona była m.in. gospo-
darce odpadami i przydomowym oczyszczal-
niom ścieków. 

Najbliższa sesja Rady Powiatu planowana 
jest 5 marca br., początek o godz. 8.30.

PIT-y ruszyły – do końca kwietnia może-
my składać rozliczenie podatkowe, ale warto 
się pospieszyć i nie czekać na ostatni moment 
tym bardziej, że w nagrodę niejako otrzymamy 
szybciej zwrot nadpłaty.

SZPITAL w Łasku pracuje już jak daw-
niej. Przypomnijmy, przez pewien okres dzia-
łał tu oddział covidowy, co było powodem  
obostrzeń sanitarnych i utrudnionego dostępu 
do placówki.

ŁDK - do pierwszego marca br. można 
zgłaszać kandydatury na stanowisko dyrekto-
ra tej placówki. Szczegółowe informacje na ten 
temat - na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Łasku.

PŁYWALNIA KRYTA w Łasku już 
czynna – po okresowym zamknięciu obiekt 
ten wznowił działalność i korzystają z niego 
zarówno uczniowie,  jak i dorośli. Oczywiście 
obowiązuje reżim sanitarny.

AURA – i przyszła wreszcie prawdziwa 
zima ze sporymi opadami śniegu i mrozami.  
Luty przypomniał nam, że natura ma swo-
je prawa i potrafi nas zaskoczyć. Cieszyć się 
wypada z opadu śniegu, bo może to oznaczać,  
że wiosną i latem nie będzie suszy w lasach i na 
polach. Niestety, zima dokucza kierowcom… 

ROZTOPY mogą być groźne także w na-
szej gminie. Ostrzegają przed wystąpieniem 
wody z Grabi i innych cieków służby meteoro-
logiczne.  Warto o tym pamiętać i ewentualnie 
przygotować się taką sytuację…

BESTIALSTWO – nieznany sprawca ska-
tował psa i porzucił go w lasku przy ul. Osie-
dlowej w Wiewiórczynie. Mimo udzielonej po-
mocy, zwierzę nie przeżyło. Policja poszukuje 
świadków zdarzenia.

PRZEKUPSTWO policjantów z widaw-
skiego komisariatu nie udało się 46 latkowi ze 
Zduńskiej Woli. Jak się okazało, po pijanemu 
stracił panowanie nad pojazdem i znalazł się  
w rowie. Trafił do aresztu. Teraz czeka go spo-
tkanie Temidą...

CZOŁOWE zderzenie - dwa pojazdy oso-
bowe VW Amarok i Toyota Yaris uczestniczyły 
w wypadku w Ulejowie. Kierowca VW 39 la-
tek z gminy Łask stracił panowanie nad pojaz-
dem i zjechał na przeciwny pas doprowadzając 
do „czołówki”. Kierującą Toyotą mieszkankę 
powiatu łaskiego, zakleszczoną w samocho-
dzie, musieli wydobywać strażacy. Kobieta tra-
fiła do szpitala.
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Aby ułatwić osiągnięcie powyższych celów Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Łasku przedstawia dla 
mieszkańców gminy Łask ofertę NIEODPŁATNEGO WYKONANIA 
PROJEKTU TECHNICZNEGO instalacji przyłączeniowej na tere-
nach Państwa nieruchomości, do których w ramach realizowanych pro-
jektów doprowadzony został przykanalik do granicy nieruchomości.

 Co trzeba zrobić? Poniżej standardowa procedura przyłączenia:
1. Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia wraz z mapką 
do celów opiniodawczych (warunki wydawane są nieodpłatnie), lub je-
żeli posiadają Państwo warunki złożyć zlecenie zgodnie z pkt. 2
2. Złożyć zlecenie wykonania projektu technicznego lub wykonania przy-
łącza w siedzibie Spółki (niezbędne jest dostarczenie aktualnej mapki)
3. Po wykonaniu projektu zlecić wykonanie przyłączenia firmie upraw-
nionej lub bezpośrednio do MPWiK Sp. z o.o. w Łasku
4. Zgłosić wybudowane przyłącze do odbioru technicznego
5. Zawrzeć umowę na odbiór ścieków z nieruchomości. 

Zlecenia wykonania dokumentacji technicznej przyłączenia złożone 
do końca lutego 2021 roku MPWiK Sp. z o.o. wykona dla Państwa NIE-
ODPŁATNIE. 

Dodatkowo na stronach internetowych Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłoszono na-
bór wniosków dotyczący dofinansowania budowy instalacji przyłącze-
niowych na terenie nieruchomości, który prowadzony będzie w trybie 
ciągłym do czasu wyczerpania puli w wysokości 4 mln zł na lata 2021 
i 2022. Planowane jest złożenie przez gminę Łask wniosku o dofinanso-
wanie budowy instalacji. Dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy 
o wstępne zgłoszenia chęci skorzystania z dofinansowania telefonicznie 
43 675-51-43 lub na adres email: tech@mpwik-lask.pl .

W ramach dofinansowania można otrzymać aż 70% kosztów kwa-
lifikowanych wykonania robót budowlanych wykonanych na tere-
nie nieruchomości przy czym iloraz kosztów nie może przekroczyć  
2500 zł/1 RLM (mieszkańca). Pozostałe koszty, tj. projekt techniczny 
(który oferujemy gratis), obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski itp. po-
zostają kosztami niekwalifikowanymi i muszą zostać sfinansowane przez 
osoby przyłączone. 

Jednocześnie informujemy o obowiązku przyłączenia nieruchomości 
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach re-
alizowanych w gminie Łask projektów. Obowiązek przyłączenia do wy-
budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynika z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami), tj. „właściciele nierucho-
mości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-
czystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nie-
ruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków speł-
niającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Spełnienie jakości oczyszczania ścieków na nieruchomości wynika 
z zapisów Prawa Wodnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 
125, 534) oraz rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi 

INSTALACJA PrZYŁĄCZeNIOWA: PrOJeKT grATIS – 
mOżLIWOśĆ DOFINANSOWANIA Z WFOśigW W ŁODZI
Kluczowy dla Spółki oraz mieszkańców gminy Łask projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa 
i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, został już 
zakończony i jest w trakcie rozliczeń końcowych z NFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu Spółki oraz 
rozbudowy sieci kanalizacji prowadzonej przez gminę Łask do Państwa nieruchomości doprowadzony został 
przykanalik umożliwiający włączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Efekty rzeczowe projektu 
zostały już wypełnione zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostały do rozliczenia efekty ekologiczne projektu, 
osiągnięcie których pozwoli rozliczyć otrzymane dofinansowanie wynoszące prawie 34,7 mln zł. 

śródlądowej „w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opa-
dowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych” (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1311). zgodnie z par. 11 ust 5 rozporządzenia - spełnienie 
jakości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami stawianymi aglome-
racji w której zlokalizowana jest nieruchomość. Właściciele instalacji 
są zobowiązani do dokonania zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni do 
odpowiednich organów ochrony środowiska (Urząd Miejski w Łasku) 
zgodnie z par. 2 ust 1 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 2 lip-
ca 2010 r. „w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia” (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880). 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 12 Uchwały nr 
XXV/310/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. 
„w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Łask” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkie-
go poz. 6037 z dnia 12 listopada 2020 r.) „Właściciele nieruchomości 
wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości 
ciekłych zobowiązani są do ich opróżniania w sposób systematyczny, nie 
dopuszczając do przepełnienia oraz gwarantując zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości. Ilość wywiezionych ścieków nie może zna-
cząco odbiegać od ilości zużytej wody na nieruchomości”.

Mając powyższe przepisy na uwadze oraz konieczność wykazania 
„efektów ekologicznych” w postaci przyłączeń Państwa nieruchomości 
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej apelujemy o nieodkładanie 
w czasie tej decyzji, która jest Państwa obowiązkiem. Jednocześnie po-
zostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie wszelkich informacji, jak 
i pomocy w zakresie wykonania wspólnego dla nas wszystkich celu ja-
kim jest rozliczenie otrzymanych środków z Unii Europejskiej, które 
otrzymała gmina Łask. 

Mariusz Sowiński
prezes MPWiK w Łasku
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Po ślubowaniu radnego Andrzeja Banasz-
czyka dotychczasowy wiceprzewodniczący 
- Grzegorz Dębkowski został zgłoszony na 
kandydata na przewodniczącego Rady Powiatu 
Łaskiego. W wyniku tajnego głosowania, nad 
którego przebiegiem czuwała komisja skruta-
cyjna obradująca pod przewodnictwem Floria-
na Podębskiego, przy szesnastu głosach „za” 
oraz jednym „przeciw”, nowym przewodniczą-
cym Rady Powiatu został wybrany Grzegorz 
Dębkowski. 

W związku z kandydowaniem na przewod-
niczącego Grzegorz Dębkowski zrezygnował 
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu Łaskiego. Dlatego nastąpiła konieczność 

g r Z e g O r Z  D Ę B KOWS K I  -  N OW Y m 
PrZeWODNICZĄCYm rADY POWIATU ŁASKIegO
28 stycznia br. podczas sesji Rada Powiatu Łaskiego została zapoznana z postanowieniem 
komisarza wyborczego w Łodzi w sprawie obsadzenia mandatu radnego powiatu łaskiego, 
który objął Andrzej Banaszczyk, kandydat KKW SLD Lewica Razem, a który w wyborach 
21.10.2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności 
oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. 

Aktualnie w Zespole Szkół Rolniczych im. 
Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 
uczniowie kształcą się na kilku kierunkach: 
technikum żywienia i usług gastronomicznych, 
technikum rolnicze, technikum architektury 
krajobrazu oraz w szkole branżowej I stopnia 
w zawodzie mechanik - operator pojazdów 
i maszyn rolniczych, jak również w szkole 
branżowej I stopnia w zawodzie kucharz. 

Szkoła w Sędziejowicach posiada długą 
tradycję, ponieważ istnieje już od 1924 roku. 
Kompleks budynków szkoły wraz z dworkiem 
z XIX wieku położone są w parku. Uczniom 
zamiejscowym ZSR w Sędziejowicach oferu-
je zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, 

SĘDZIeJOWICKI ZSr – W reSOrCIe rOLNICTWA
W dniu 27 stycznia br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podpisał dokument, na mocy którego powiat łaski od  
1 stycznia 2022 r. przekaże prowadzenie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach resortowi rolnictwa. 
Szkoła z Sędziejowic wzorem już przejętych od samorządów 59 szkół rolniczych, zyska nowe możliwości rozwoju. Zdaniem ministra 
Grzegorza Pudy „otworzy się na szeroką współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, 
będzie mogła wymienić doświadczenia z podobnymi szkołami za granicą”.

Z okazji Dnia Sołtysa składamy 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
Sołtysom z naszego powiatu. 
Życzymy dużo zdrowia, pomyślności, 
zadowolenia z wykonywanych obowiązków 
oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 
Dziękujemy za zaangażowanie oraz liczne inicjatywy na 
rzecz lokalnych społeczności. Niech Wasza praca 
dostarcza Wam wiele satysfakcji i będzie źródłem 
społecznego uznania.
Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska

Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

Przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego

Grzegorz Dębkowski

Przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego

Grzegorz Dębkowski

Z okazji Dnia Kobiet 
składamy wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i spełnienia marzeń. 
Życzymy wielu chwil radości,
uśmiechu na twarzy oraz jak 
najmniej trosk i zmartwień. Niech każdy kolejny dzień 
będzie piękniejszy od poprzedniego.

wybrania nowego wiceprzewodniczącego, na 
którego zgłoszono jako kandydata radnego Mi-
rosława Szafrańskiego. W wyniku tajnego gło-
sowania przy szesnastu głosach „za” oraz jed-
nym „przeciw” radny Mirosław Szafrański zo-
stał wybrany na wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Łaskiego. 

Po uzupełnieniu składu osobowego Rada 
Powiatu Łaskiego kontynuowała obrady. 
W konsekwencji rezygnacji Mirosława Sza-
frańskiego z funkcji wiceprzewodniczącego 
Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska zgłoszono kandydatu-
rę radnego Andrzeja Banaszczyka. W wyniku 
jawnego głosowania, radny Andrzej Banasz-

czyk objął funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska.

Ambicją szkoły jest zapewnienie uczniom 
profesjonalnego przygotowania oraz zapewnienie 
wysokiego poziomu wykształcenia, jak również 
danie możliwości pracy na nowoczesnych i wyso-
kiej klasy pomocach dydaktycznych, stąd decyzja, 
aby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prze-
jęło prowadzenie ZSR w Sędziejowicach.

Działania związane z przejęciem przez mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sę-
dziejowicach aktywnie wspierali poseł na Sejm 
RP Piotr Polak oraz Tomasz Rzymkowski - se-
kretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw 
kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.

fot. MRiRW

który znajduje się w budynku przylegającym 
do szkoły. Szkoła również oferuje usługi cate-
ringowe na terenie powiatu łaskiego i ościen-
nych.



OPŁATA ZA UżYTKOWANIe 
WIeCZYSTe

luty 2021 r.

Od lat technikum uzyskuje bardzo wysokie 
lokaty w Rankingu „Perspektyw”. W bieżącym 
roku okazało się jednym z najlepszych techni-
ków w regionie. Zdobycie miejsca w czołówce 
XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspek-
tywy 2021 jest dla każdego technikum zasłu-
żonym powodem do dumy. W 2021 r. szkoła 
uzyskała tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021, 
zajmując 1. miejsce w powiecie, 18. miejsce 
w województwie łódzkim (na 64 szkoły wybra-
ne do rankingu) i 355 w Polsce – w rankingu 
techników. 

Osiągnięcie tak wysokiego miejsca w czo-
łówce rankingu jest dla każdej szkoły zasłużo-
nym powodem do dumy. Zgodnie z postano-
wieniem Kapituły, technika zostały ocenione 
za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy 
szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przed-
miotów obowiązkowych, wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egza-

SUKCeS ŁASKIegO „eKONOmIKA”
Łaski „Ekonomik” kształci zdolną i ambitną młodzież, która od wielu lat osiąga wysokie 
wyniki na maturze i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczestniczy 
w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych, odnosząc sukcesy. 
Wśród jej absolwentów są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz sportowych. 
Wielu uczniów otrzymuje stypendia, które pozwalają im rozwijać się zawodowo. 

minu zawodowego. Do sporządzenia rankingu 
wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych 
(zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źró-
dłem danych były protokoły komitetów głów-
nych olimpiad, zestawienia okręgowych komi-
sji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur 
oraz egzaminów zawodowych oraz System In-
formacji Oświatowej. W zestawieniach zostały 
zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały 
najlepszą pozycję rankingową. 

Ranking Techników uwzględnia szkoły, 
w których wyniki średnie z języka polskiego 

Na początku lutego kierownik Powiatowego Zarządu Dróg wystąpił 
do Zarządu Powiatu Łaskiego o zwiększenie środków przeznaczonych 
na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wiedząc, że w miesiącu lu-
tym przewidywane są kolejne mroźne dni oraz opady śniegu, Zarząd 
zdecydował o przesunięciu środków z budżetu, przeznaczonych na 
inne inwestycje, na powyższe przedsięwzięcie. 

Dla porównania przypomnijmy, że koszt zimowego utrzymania dróg 
za sezon 2019/2020 wyniósł 110 110,47 zł.

ZImA DAJe SIĘ We ZNAKI

Starosta łaski przypomina o terminie wnoszenia opłat 
rocznych za użytko-wanie wieczyste, który upływa  
31 marca 2021.

Należność za 2021 rok należy uiszczać na konto pod nazwą: ,,po-
wiat łaski” Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Łasku  
nr 02 9263 0000 0517 2451 2005 0001. 

Opłata nieuiszczona w terminie, podlega ściągnięciu na 
drodze postępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami  
za zwłokę.

1. Regulamin określa zasady korzystania z terenu rekreacyjnego wy-
dzielonego w skwerze leśnym na gruntach pozostających w Zarządzie 
Powiatu Łaskiego.
2. Korzystanie z terenu rekreacyjnego jest nieodpłatne.
3. Korzystający z terenu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody 
w mieniu i na osobach będące następstwem tego korzystania.
4. Osobom korzystającym z terenu rekreacyjnego zabrania się:
-  rozpalania ognisk i używania otwartego ognia
- zaśmiecania go i terenów przyległych
- puszczania luzem zwierząt domowych
- stawiania namiotów i przyczep kempingowych
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin
- niszczenia lub uszkadzania infrastruktury
- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przy-
padków wymagających wszczęcia alarmu
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu, oraz innych zachowań sprzecz-
nych z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia spo-
łecznego.
5. Osoby korzystające z terenu rekreacyjnego zobligowane są do:

regULAmIN KOrZYSTANIA Z TereNU reKreACYJNegO

- przestrzegania przepisów zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów 
oraz zasad współżycia społecznego
- poniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób podle-
gających opiece oraz pozostawienie porządku
- w razie pożaru o niezwłoczne powiadomienie straży pożarnej  
(tel. 998, 112).

Koszt zimowego utrzymania dróg i chodników w powiecie łaskim 
ze względu na silne opady śniegu, na koniec stycznia 2021 roku 
wyniósł prawie 620 000,00 zł. Koszty obejmują posypywanie  
i odśnieżanie chodników i jezdni. 

i matematyki zdawanych obowiązkowo były 
nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w tech-
nikach. W rankingu zostały wzięte pod uwagę 
wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, 
a także wyniki wszystkich egzaminów zawo-
dowych. Oczywiście osiągnięcie sukcesu uwa-
runkowane jest aktywnym zaangażowaniem 
wszelkich podmiotów społeczności szkolnej, 
organów samorządowych i oświatowych oraz 
wszystkich zainteresowanych. 

Łaski „Ekonomik” pozwala być przedsię-
biorczym, przygotuje do matury, przygotowuje 
do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, daje dobry start na 
studia wyższe, przygotowuje do skutecznej ry-
walizacji na rynku pracy. Warto w takiej szko-
le się uczyć. Serdeczne gratulacje dla uczniów, 
nauczycieli oraz dyrekcji szkoły, którzy wspól-
nie wypracowali tak dobry wynik.

„LeśNY SKWer” W KOLUmNIe
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„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” napisał kiedyś  
ks. Jan Twardowski. Nie zdążyliśmy powiedzieć śp. Ryszardowi, jak bar-
dzo lubiliśmy z nim przebywać, działać w straży, w Radzie Gminy. Sza-
cunek i hołd mogliśmy mu okazać towarzysząc mu w ostatniej drodze, 
w modlitwie i we wspomnieniach.

POżegNANIe rYSZArDA rZePY

Do samorządu wnosił nowe pomysły i propozycje, przedstawiał 
sprawy społeczności lokalnej z wielkim zaangażowaniem, dbał wespół 
z sołtysem o załatwianie spraw mieszkańców. Choćby w tym roku zabie-
gał o budowę dróg w Krzewinie, w Luciejowie Środkowym i prowadzą-
cej w kierunku Sycanowa. Jeszcze przed kilkunastoma dniami cieszył 
się, że jest już po przetargu i do końca maja tego roku uzyskają te drogi 
nową nawierzchnię. 

I choć w ostatnich latach Ryszard miał problemy ze zdrowiem, nigdy 
nie narzekał i z uśmiechem podejmował nowe inicjatywy, zawsze był 
pełen empatii i zrozumienia, zawsze pogodny, uśmiechnięty, życzliwy 
ludziom i ich sprawom, skory do bezinteresownego działania i pomocy, 
otwarty na ludzi i ich problemy. 

W głębi duszy czujemy wdzięczność Opatrzności, że na naszej dro-
dze życia dane nam było spotkać Ryszarda Rzepę. Pozostanie z pewno-
ścią na zawsze w naszych sercach i wspomnieniach.

Andrzej Zieliński

- zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania (praca własna),  
a w szczególności współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich 
- znaczenie zadania dla lokalnej społeczności    
- merytoryczna zawartość (spójność i przejrzystość) zgłoszenia. 

Do naboru przystąpiły następujące sołectwa z  gminy Buczek: Ba-
chorzyn, Brodnia, Czestków A, Luciejów, Kowalew,  Sycanów, Wola 

gmINA BUCZeK: SOŁeCTWA NA PLUS

Buczkowska. Każde sołectwo zgłosiło pomysły na realizację projektów 
na swoim obszarze. Dotyczą one przede wszystkim finansowania inwe-
stycji lub rzeczy trwałych mających na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców sołectwa, a także takich w których zaangażowane będą  
Koła Gospodyń Wiejskich.

Sołectwa z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie konkursu.

W lutym zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie  małych projektów „Sołectwo na plus” ogłoszony przez Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego. Głównym celem naboru było wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności 
społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Przy-
znana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10 000,00 zł. Zgłoszenia będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej na pod-
stawie, której przyznane zostaną punkty. Ocena merytoryczna zgłoszenia obejmuje następujące kryteria:

Śmierć nigdy nie przychodzi spodziewana, jest nieoczekiwana, zaskakuje, 
wywołuje cierpienie i smutek najbliższych. W taki niespodziewany 
sposób odszedł śp. Ryszard Rzepa – zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Buczek, prezes OSP w Luciejowie.

10 lutego 2021 r. w towarzystwie przedstawicieli samorządu powiatu 
i gminy, radnych, sołtysów i pocztów sztandarowych druhów ochotni-
ków ze wszystkich jednostek straży, a także mieszkańców pożegnaliśmy 
człowieka o ogromnej wrażliwości i oddanym sercu, gotowym na każ-
de wezwanie nieść pomoc potrzebującym w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, tym, których mienie i życie było zagrożone.

Ryszard Rzepa przez cale życie związany był gminą Buczek i z so-
łectwem Luciejów. Był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Wiele 
lat życia oddał służbie ochotniczej w straży pożarnej jako skarbnik Za-
rządu Gminnego OSP Buczek i jako Prezes strażaków ochotników w Lu-
ciejowie, angażował się przy budowie strażnicy, przygotował, wespół 
z Zarządem OSP w Luciejowie, wspaniały jubileusz jednostki, wspierał 
młodszych druhów, biorąc udział w manewrach i działaniach ratowni-
czo-gaśniczych pomagając ludziom w ochronie ich mienia i czasem ży-
cia, zarówno jako aktywny, zaangażowany strażak, jak i w ostatnich ka-
dencjach jako prezes jednostki, żył jej rozbudową i remontami, planował 
dalsze działania nad poprawą funkcjonalności strażnicy. 

Jeszcze kilka dni przed śmiercią omawiał z wójtem sprawy dotyczą-
ce instalacji fotowoltaicznej na strażnicy. 

Ryszard Rzepa od 20 lat był radnym gminy, przez prawie 19 lat 
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Buczek. Przez  
12 lat był członkiem Komisji Budżetu, Finansów i Infrastruktury w la-
tach 2002-2014, a w poprzedniej kadencji też przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, od roku 2018 – członkiem 
Komisji Sportu. Za zasługi w rozwoju obszarów wiejskich był odznaczo-
ny przez ministra rolnictwa medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.
                                                          Ks. J. Twardowski

Gmina Buczek złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofi-
nansowanie i przyznanie środków z budżetu województwa łódzkiego, 
pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych -  na zadanie 

SZANSA DLA LUCIeJOWA pod nazwą „Konserwacja drogi gminnej nr 103106 E Dobra-Luciejów”. 
Koszt ogólny realizowanego zadania wynosi 251 557,68 zł, w tym kwota 
środków wnioskowanych z budżetu województwa wynosi 150 843,00 zł, 
natomiast udział własny 100623,68 zł. Długość drogi planowanej do wy-
konania wynosi 1,410 km.
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Urząd Gminy w Buczku przypomina o zbliżającym się terminie 
płatności I raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty 
od posiadania psa.

- Termin zapłaty zobowiązań podatkowych mija 15 marca 2021 r. 
Wszystkie zobowiązania można zapłacić w oddziale Banku Warta od-
dział Buczek lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

PrZYPOmNIeNIe O  PODATKACH
- Termin wnoszenia opłaty od posiadania psów upływa 31 marca 

2021 r. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: 41 9270 1016 0100 
0013 2001 0318

Ważne: Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością,  
od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przy-
padku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatko-
wo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 
11,60 zł. Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

Kierownik SPZPOZ w Buczku 
mgr fizjoterapii Tomasz Amraszkiewicz
Haromonogram pracy:        Godziny rehabilitacji w gabinecie
Poniedziałek     8.00-16.00    rehabilitacja   8.30-13.30
Wtorek         8.00-16.00    
Środa          8.00-16.00    rehabilitacja   8.30-13.30
Czwartek       8.00-16.00    
Piątek          8.00-16.00    rehabilitacja   8.30-13.30

PORADNIA POZ
lek. med. Piotr Jersak - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista me-
dycyny rodzinnej
lek. med. Klaudia Godlewska - specjalista chorób zakaźnych
Haromonogram pracy lekarzy SPZPOZ w Buczku od 1 lutego 2021 r.
Poniedziałek 8.00-18.00   Piotr Jersak  11.00-12.00 wizyty domowe
           8.00-13.45   Klaudia Godlewska    
Wtorek      8.00-18.00   Piotr Jersak   12.00-13.00 wizyty domowe
         8.00-13.45   Klaudia Godlewska  
Środa       8.00-18.00   Piotr Jersak   11.00-12.00 wizyty domowe
           8.00-13.45   Klaudia Godlewska    
Czwartek    8.00-18.00   Piotr Jersak   14.00-15.00 wizyty domowe
          8.00-13.45   Klaudia Godlewska    
Piątek       8.00-18.00   Piotr Jersak   12.00-13.00 wizyty domowe
           8.00-13.45   Klaudia Godlewska   
Zgłoszenia w sprawie wizyt domowych przyjmowane są codziennie do 
godziny 10.00 pod numerem telefonu 43 677-40-29
Badania laboratoryjne są wykonywane w gabinecie zabiegowym w po-
niedziałki, środy i piątki w godzinach od 07.30 do 10.00.

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Lek. stom. Andrzej Zwierzchowski - specjalista stomatologii ogólnej 
i protetyki stomatologicznej
Haromonogram pracy:
Poniedziałek 12.00-18.00
Wtorek     11.00-18.00
Środa      12.00-18.00
Czwartek     8.30-15.00
Piątek        8.00-14.00
 
GABINET STOMATOLOGICZNY  dla dzieci i młodzieży do 18 
roku życia - Filia SPZPOZ w Buczku ul. Szkolna 3
Lek. stom. Beata Maryniak - specjalista stomatologii dziecięcej
Haromonogram pracy:
Wtorek       8.00-13.30
Środa      14.30- 18.30

HArmONOgrAm PrACY POrADNI LeKArSKICH
Czwartek   14.30-18.30
Piątek       8.00-13.30
Rejestracja pacjentów do gabinetu stomatologicznego pod numerem  
telefonu 605-141-776

PORADNIA REHABILITACJI MEDYCZNEJ
lek. med. Elżbieta Walczak - specjalista rehabilitacji medycznej
dr n. med. Elżbieta Bittner-Czapińska - specjalista rehabilitacji  
medycznej
Haromonogram pracy 
Wtorek       12.00-19.00    Elżbieta Walczak
Czwartek     12.00-19.00    Elżbieta Walczak
Sobota         8.00-13.00    Elżbieta Bittner - Czapińska

GABINET FIZJOTERAPII
Mgr fizjoterapii Magdalena Taborowska-Bachor
Mgr fizjoterapii Edyta Filipczak
Mgr fizjoterapii Natalia Mąka
Harmonogram pracy: 
Poniedziałek  8.00-18.00
Wtorek       8.00-18.00
Środa        8.00-18.00
Czwartek     8.00-18.00
Piątek        8.00-18.00
Rejestracja pacjentów do gabinetu fizjoterapii pod numerem telofonu  
43 333-00-23

Ponadto w SPZPOZ w Buczku pracują:
Gabinet zabiegowy :       Beata Chudobińska
                    Małgorzata Kacpura

Pielęgniarki rodzinne:     Sylwia Pelian
                     Małgorzata Kacpura
  
Pielęgniarka med. szkolnej:  Sylwia Pelian
  
Położna rodzinna:        Danuta Kędziak
  
Rejestracja:            Izabela Ratajczyk
                     Natalia Marcinkowska
 
asystentka stomatologiczna: Anna Zimna
                    Emila Krakowska
  
główny księgowy:        Monika Nowak
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Przygotowano plany, w których plac targowy zapewniając funkcje 
handlowe, będzie mógł jednocześnie w sposób harmonijny, funkcjonal-
ny i zintegrowany pełnić funkcje społeczne. Obszar ten po godzinach 
handlu oraz w czasie wolnym, zamieni się w przestrzeń do organizacji 
np. wydarzeń kulturalnych, działań promocyjnych miasta, dzięki czemu 
przestrzeń ta będzie stale żywa, zmienna i wykorzystywana przez miesz-
kańców. W ramach funkcji pozahandlowej na części terenu zostanie 
stworzony niewielki skwerek z małą architekturą.

Dzięki opracowanemu programowi funkcjonalno-użytkowemu 
„Przebudowy targowiska miejskiego” gmina mogła złożyć wniosek 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. 
W przypadku otrzymania dofinansowania planuję się przebudowę targo-
wiska w roku 2022.

I jeszcze kilka słów wyjaśnień. Wielu z Państwa pyta o alternatyw-
ne lokalizacje dla miejskiego targowiska. Prosimy pamiętać, że w swo-
ich planach kierujemy się stanem posiadania gminy. Łaski samorząd nie 
jest właścicielem równie atrakcyjnej działki jak ta, na której znajduje się 
obecne targowisko. A w tym przypadku niezwykle ważna jest dostępność 
i wspomniane już bezpieczeństwo. Liczymy, że proponowane przez nas 
rozwiązania zyskają Państwa akceptację, bowiem omawiany teren ma 
naprawdę ogromny potencjał.

Mając na uwadze rozwój miasta i czynnik miastotwórczy, czyli bu-
downictwo wielomieszkaniowe i zaobserwowane zainteresowanie spół-
dzielni mieszkaniowej, jak i deweloperów planujących budowę bloków 
na terenie Łasku, w koncepcji zagospodarowania terenu targowiska (od 
strony ul. Stefana Batorego) zaproponowano także przeznaczenie czę-
ści działki pod budownictwo wielomieszkaniowe. Ze wstępnej koncepcji 
wynika możliwość wybudowania bloku 5-kondygnacyjnego, który za-
pewniłby ok. 6400 m2 powierzchni użytkowej, co daje ok. 105 mieszkań. 
Oczywiście przewidziane są miejsca parkingowe dla funkcji targowiska, 
jak i budynku wielomieszkaniowego.

Równolegle gmina Łask przygotowuje się do sprzedaży innej działki 
pod budownictwo wielomieszkaniowe przy ul. Stefana Batorego (osiedle 
Przylesie). Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, najprawdopo-
dobniej w maju br. zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Lidia Sosnowska
zastępca burmistrza Łasku

NOWA KONCePCJA ZAgOSPODArOWANIA 
TArgOWISKA mIeJSKIegO W ŁASKU
Wychodząc naprzeciw sygnałom społecznym, Urząd Miejski w Łasku w 2020 r. przystąpił do prac nad wypracowaniem 
koncepcji rewitalizacji obszaru miasta funkcjonującego obecnie jako targowisko miejskie. Coraz gorszy stan 
techniczny obiektów znajdujących się na targowisku zmobilizował nas do działań w zakresie poprawy tej przestrzeni 
miasta. Chcemy żeby przestrzeń była lepiej wykorzystywana, bezpieczna, przyjazna i zadbana. 
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Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 
2021/2022 do przedszkoli i szkół podstawowych, 
prowadzonych przez gminę Łask.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 1 marca 2021 r. rozpoczyna się 
w naszej gminie rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych 
na rok szkolny 2021/2022, dla których gmina Łask jest organem prowa-
dzącym. W gminie Łask prowadzony jest nabór elektroniczny. Prosimy 

rUSZA reKrUTACJA
o składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem apli-
kacji „Nabór” dostępnej na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/
rejestr.aspx (wybór z menu po lewej stronie Aplikacja Nabór – kanał 
kandydata).

Składanie wniosków rozpoczyna się 1 marca br., od godz. 8 i potrwa 
do dnia 15 marca do godz. 15. Szczegółowe informacje na temat rekruta-
cji znajdują się na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawo-
wych prowadzonych przez gminę Łask. 

Serdecznie zapraszamy.

W Łasku finał odbył się po raz 22. Z wia-
domych względów aktywność wolontariuszy 
została mocno ograniczona, natomiast dużą 
część działalności przeniesiono do internetu. 
Zgodnie z zaleceniami i wskazówkami Funda-
cji WOŚP, wszystkie przedmioty, które Łaski 
Dom Kultury otrzymał na licytację, znalazły 
się na Allegro.pl. Allegro jest oficjalnym part-
nerem WOŚP i jest to wymagana ścieżka licy-
towania przedmiotów na rzecz Fundacji. 

NIeTYPOWY 29. FINAŁ WOśP
W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 31 stycznia. W całej Polsce zbierano pieniądze dla oddziałów 
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup m.in. aparatów 
USG i RTG, lamp operacyjnych, kardiomonitorów, zestawów endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych.

Czy chcemy, czy nie – wszyscy z niej 
korzystamy, tak samo jak wszyscy, duzi 
i mali, żyjemy w świecie pełnym kodów. Je-

STArT, W PrAWO, W LeWO, STOP!
W grupie przedszkolnej „Motylki” w PP nr 4 w Łasku przeprowadzone zostały zajęcia 
z cyklu: kodowanie nie tylko na dywanie. W placówce zagościły na dobre nowe pojęcia: 
kodowanie, wstęp do programowania, programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 

Na aukcjach znalazły się m.in. piękne, ręcz-
nie wykonane aniołki otrzymane od Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Łasku, obrazy 
wykonane z włóczki, logo 29. Finału WOŚP - 
autorką tego ostatniego dzieła na szkle jest Elż-
bieta Wojtacka-Ślęzak. Nie zawiedli też artyści, 
którzy grają i wspierają WOŚP od wielu lat, np. 
związany z ŁDK Aleksy Nowak przekazał dwie 
stworzone specjalnie na tę okazję grafiki. Nie 
zabrakło gadżetów dla fanów siatkówki. Zwią-
zana z Łaskiem znana i popularna siatkarka 
Malwina Smarzek-Godek przekazała na licyta-
cje oprawione zdjęcia z autografem.

Dodatkowo Sztab ŁDK przygotował wy-
darzenie „Światełko do Nieba online”, pole-
gające na zaproszeniu wszystkich do wzięcia 
udziału we wspólnym zapaleniu latarki (np. 
w telefonie) w oknie lub na balkonie swojego 
mieszkania. Również warto było śledzić profil 
fb i instagram ŁDK, gdzie na bieżąco przedsta-
wiano relacje z przebiegu akcji.

żeli kody i kodowanie to nasza codzienność, 
to zabawy przedszkolaków, które zawierają 
elementy kodowania, także należy uznać za 
naturalne. 

Kody odnajdziemy w każdym rodzaju ak-
tywności dziecięcej, np. w grach planszowych, 
w których dzieci odbierają informację zakodo-
waną w postaci np. konkretnie oznakowanych 
pól „START” i „META” czy pól-wyzwań. Za-
bawy z kodowaniem były pełne radości, otwo-
rzyły dzieciom umysły, rozwinęły umiejętności 
logicznego myślenia, rozumowania i wniosko-
wania. Kształciły wyobraźnię i kreatywność 
dzieci. Zachęciły je do działań w parach, dzięki 
czemu rozwinęły się społecznie. 

Czas, który dzieci spędziły w przedszko-
lu, pozwolił im polubić kodowanie, traktować 
zabawy z nim jako naturalną część edukacji 
i wychowania. 

M.M.

Cały sztab serdecznie dziękuje wszystkim 
wolontariuszom oraz mieszkańcom Łasku, któ-
rzy tak chętnie wzięli udział w 29. Finale Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kwota uzbierana (stan z dnia 1 lutego) to 
32.564,12 zł, natomiast pełna suma będzie zna-
na po zakończeniu procesu weryfikacji przez 
fundację.

Michał Jędrasik, Rafał Stasiak
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Pani Barbara, która ma dziś 82 lata, 
z dumą opowiada historię tej fotogra-
fii i uwiecznionych na niej ludzi. Gdy  
6 sierpnia 1934 roku – w 20. rocznicę 
wymarszu z Krakowa I kompanii kadro-
wej, z inicjatywy Związku Legionistów 
Polskich rozpoczyna się budowa Kopca 
Piłsudskiego, zwanego też Kopcem Nie-
podległości czy Kopcem Wolności - wiel-
ki entuzjazm ogarnął wielu Polaków. Od-
zyskanie niepodległości przez Polskę po 
123 latach zaborów traktowali niemal jak 
cud. Spełniło się marzenie wielu pokoleń 
rodaków. Polacy zawdzięczali to histo-
ryczne wydarzenie marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu.

CAŁA POLSKA 
BUDOWAŁA KOPIEC

- Władysław Sikorski, brat mojego 
taty, był wielkim patriotą. W odpowiedzi 
na apel komitetu budowy kopca grupa 
mieszkańców skrzyknęła się i pojechała 
do Krakowa, by zademonstrować swoje 
przywiązanie dla Marszałka i oddać w ten 
symboliczny sposób hołd temu wielkiemu 
żołnierzowi i patriocie. Fotografia, którą 
przekazała mi przed śmiercią nasza krew-
na, nauczycielka pracująca niegdyś w biu-
rze Zbigniewa Romaszewskiego Lidia 
Kurasiewicz, ukazuje właśnie wspomnia-
ną grupę mężczyzn u stóp sypanego kopca 
– opowiada pani Barbara.

Rodzina Sikorskich mieszkała przed 
wojną w Wiewiórczynie. Władysław 

HISTOrIA JeDNeJ FOTOgrAFII
Dla mieszkanki Wiewiórczyna Barbary Piechowskiej ta fotografia jest bezcenną pamiątką rodzinną. Wyblakłe zdjęcie ukazuje grupę 
mężczyzn sypiących Kopiec Piłsudskiego w Krakowie. Przy taczce, na której leży czapka, stoi Władysław Sikorski, mieszkaniec 
Wiewiórczyna, a obok jego córeczka Bogusia. Z opisu na odwrocie wynika, że zdjęcie wykonane zostało w 1935 roku.

był prawdopodobnie sekretarzem gminy 
w Bałuczu. W 1939 roku lub 1940 zmarł, 
wkrótce odeszła z tego świata także jego 
żona. Trójka dzieci przez jakiś czas miesz-
kała jeszcze w Wiewiórczynie, ale potem 
wszyscy wyjechali do Częstochowy, gdzie 
mieszkała rodzina ich matki Heleny.

- Bogusia była najmłodsza. To ona jest 
na tej fotografii u stóp krakowskiego kop-
ca. Dobry przykład rodziny i patriotyczne 
wychowanie, które wówczas stawiano na 
pierwszym miejscu, spowodowały, że ta 
najmłodsza córka Władysława i Heleny 
wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. 
Niestety, niewiele wiem na ten temat, ale 
poinformowano mnie, że widnieje wśród 
poległych uczestników powstania. Praw-
dopodobnie przenosiła meldunki i potrącił 
ją pociąg, a może było zupełnie inaczej  - 
mówi Barbara Piechowska. 

To dramatyczna opowieść czekająca 
na pełne wyjaśnienie. Pani Barbara chce 
za wszelką cenę nie dopuścić do zapo-
mnienia Władysława Sikorskiego i jego 
córki Bogusi. Stąd traktowanie tej foto-
grafii z 1935 roku niczym rodzinnej świę-
tości.

OFIARY WOJNY

Wojna boleśnie dotknęła też innych bli-
skich mieszkanki Wiewiórczyna. Jej ojciec 
Franciszek, miejscowy rolnik, również 
miał na swoim koncie zapisane piękne kar-
ty. Był gorącym patriotą, prawdopodobnie 
brał udział w wojnie 1920 roku. Niemcy 

takich jak on traktowali jako niebezpiecz-
ny element dla Rzeszy. Przez półtora roku 
zmuszony był ukrywać się przed hitlerow-
cami. Spał w oborze, starał się nie rzucać 
w oczy miejscowym Niemcom. W końcu 
przeziębił się i zmarł w 1943 roku. 

Franciszek miał szóstkę dzieci, ale nie 
wszystkim było dane dożyć starości. Szes-
nastoletni Eugeniusz został zabity przez 
hitlerowców prawdopodobnie dlatego,  
że wziął kawałek marchwi, co zobaczył 
jeden z miejscowych Niemców. To był 
szok dla rodziny. Miesiąc później nie żył 
już ojciec Eugeniusza.

W tajemniczych okolicznościach zgi-
nęła też Marianna, kolejne dziecko Fran-
ciszka. Któregoś dnia została zabrana na 
roboty do Niemiec wraz z czterema inny-
mi mieszkankami Wiewiórczyna. Te czte-
ry z czasem powróciły do domu, po Ma-
riannie zaginął ślad. Mówiono, że z po-
wodu choroby trafiła do szpitala, który 
został zbombardowany przez alianckie 
lotnictwo. 

Inna córka Franciszka – Anna miała 
nieco więcej szczęścia. Przed wywózką 
uratowała ją prawdopodobnie… biegun-
ka. Niemcy bali się wszelkich chorób, 
w tym przypadku widocznie myśleli,  
że dziewczyna chora jest na tyfus…

Pani Barbara mieszka w blisko stulet-
nim domu, który wielkim wysiłkiem po-
stawił przed wojną jej tata. Rodzina za-
pożyczyła się u krewnych i sąsiadów. Po 
śmieci Franciszka, jeszcze po wojnie, jego 
żona spłacała długi. Kilka lat temu miesz-
kanka Wiewiórczyna wyremontowała ro-
dzinny dom, który traktuje jako swoisty 
pomnik jej ojca Franciszka.

Mieszkanka Wiewiórczyna też nie 
miała łatwego życia. Ojca straciła w wie-
ku czterech lat, w młodości pracowała 
w Pabianicach jako tkaczka, wyszła za 
mąż w wieku 20 lat, urodziła 3 dzieci. 
Mimo licznych obowiązków rodzinnych, 
uczyła się. Przez wiele lat pracowała 
w księgowości łaskiej „Ceramiki”.

CENNY FUNDAMENT

Dlaczego wraca dziś do przeszłości 
i tragicznych losów rodziny? – Przede 
wszystkim dlatego, by uczcić pamięć tych 
ludzi, ale i przypomnieć, że fundamentem 
tamtych pokoleń było wielkie umiłowa-
nie ojczyzny. Sypanie kopca w Krakowie 
stanowiło potwierdzenie ich patriotyzmu. 
Czy współczesne pokolenia zachowywa-
łyby się podobnie w dniach próby?

(P) 
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Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu spo-
łecznemu pracowników Łaskiego Domu Kul-
tury i Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku oraz innych wolontariu-
szy, udało się zrealizować zadanie publiczne 
zlecone Towarzystwu przez gminę Łask pn. 
„Organizacja wydarzeń kulturalnych w szcze-
gólności w formie wystaw, konkursów, spo-
tkań z twórcami, działalność wydawnicza”. 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 
wyniosła 6196,12 zł, w tym: 3000,00 zł dotacja 
gminy Łask, 1659,12 zł środki własne Towa-
rzystwa i 1537,00 zł – wkład osobowy wolon-
tariuszy.

Zgodnie z planem, pierwszym działaniem 
była wystawa fotografii „Natura – uchwycone 
w kadrze” zorganizowana w Galerii pod Kora-
biem Biblioteki Publicznej w Łasku w okresie 
od lipca do końca września 2020 r. Swoje prace 
przedstawiła Kamila Olszewska – członek To-
warzystwa. Wystawiła 40 fotografii w formacie 
A3. Przy organizacji wystawy pomagali wo-
lontariusze pracownicy Biblioteki Publicznej 
w Łasku.

W dniu 16 października odbyło się spotka-
nie z członkiem Towarzystwa Genealogicznego 
Centralnej Polski Krzysztofem Malinowskim 
z Łasku (Kolumny), pod hasłem przewodnim 
„Genealogia jest dla każdego”. Spotkanie mia-
ło miejsce w Galerii z Fortepianem ŁDK.

W tym samym miesiącu wydrukowa-
no 60 egzemplarzy tomiku bajek i wierszy  
pt. „Bajeczki ŁASKoteczki”, ilustrowanego 
przez sekcję malarską Łaskiego Uniwersy-

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej w okresie pandemii

rOK SZCZegÓLNIe TrUDNY
Ubiegły rok był szczególnie trudny w działalności Towarzystwa. Trwająca pandemia wpłynęła  
na ograniczenie jej zakresu, zarówno w formach, jak i skali podejmowanych przedsięwzięć. 

tetu Trzeciego Wieku. Wydawnictwo mogło 
powstać dzięki wolontariatowi pracowników 
ŁDK i działającej tam Grupie Literackiej 
„Na Progu”. 

W ostatnim kwartale ubiegłego roku trwały 
prace przy opracowaniu książki „Historia ła-
skich organizacji i stowarzyszeń w I poł. XX 
wieku”. Całość prac wykonana była w ramach 
wolontariatu. Wydrukowano 292 egz. książki, 
która mogła powstać dzięki społecznemu za-
angażowaniu pracowników Muzeum Historii 
Łasku Biblioteki Publicznej w Łasku. Książkę 
przekazaliśmy m.in. do księgozbioru Bibliote-
ki Publicznej w Łasku i jej filii, bibliotek pu-
blicznych w powiecie łaskim oraz do bibliotek 
szkół ponadpodstawowych w powiecie.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, 
wraz z liczną grupą wolontariuszy, przez pięć 
lat przeprowadzało kwestę na łaskim cmenta-
rzu w okresie Święta Zmarłych. Zgromadzo-
ne środki pozwoliły wykonać prace renowa-
cyjne o łącznej wartości 42 848,97 zł: odno-
wiono mogiłę właścicieli Łasku i infułatów 
łaskich z XVIII i XIX wieku, których trumny 
były złożone w podziemiach kolegiaty łaskiej, 
uporządkowano teren i odświeżono nagrobek 
Marii Proskuro-Suszyńskiej z rzeźbą Chrystu-
sa z krzyżem z 1908 r., odnowiono nagrobek  
z 1892 r. kniazia (księcia) Sergija Dmitriewicza 
Czagadajewa oraz dwa nagrobki przy kaplicy 
cmentarnej: Władysława Suchorskiego - wła-
ściciela dóbr Orpelów zm. w 1875 r. i księdza 
Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata ła-
skiego zm. w 1871 r. 

Podarowane Muzeum Historii Łasku i odrestaurowane meble kuchenne

Epidemia nie pozwoliła nam przeprowa-
dzić w 2020 r. kwesty na cmentarzu. Apelo-
waliśmy do Państwa o kontynuowanie zbiórki 
poprzez wpłaty na nasze konto w banku oraz 
do puszki wystawionej w Muzeum Historii Ła-
sku. W wyniku tej zbiórki pozyskaliśmy do listo-
pada 2020 r. 316,70 zł, w tym 120 zł z przelewów 
bankowych (5 osób) i z „puszki” – 196,70 zł.  
Wydatki w roku 2020 wynosiły 3025,79 zł 
(wykonanie tablic informacyjnych przy odre-
staurowanych grobach oraz koszty organiza-
cyjno - administracyjne). Zebrane środki, i te 
pozostające z poprzednich, zbiórek są niewy-
starczające na sfinansowanie planowanych do 
restauracji grobów na łaskiej nekropolii.

Towarzystwo jest organizacją pożytku pu-
blicznego i z tego tytułu może otrzymywać 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych.  
W ubiegły roku otrzymaliśmy 1498,70 zł  
od 23 darczyńców. Niektórzy podatnicy wska-
zali cel szczegółowy: wspomaganie amator-
skiej działalności plastycznej – 419,30 zł, dzia-
łalność Muzeum Historii Łasku – 135,00 zł, 
inne – 109,20 zł.

W 2020 r. ze środków pochodzących z 1% 
wydatkowaliśmy 1202,25 zł na renowację sto-
łu kuchennego - eksponatu z Muzeum Historii 
Łasku.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia  
w związku z pandemią nie mogliśmy zorgani-
zować planowanych spotkań i akcji promują-
cych przygotowane wydawnictwa.

Sławomir Tralewski
przewodniczący zarządu TPZŁ
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Bo że był aktorem wysokiej klasy - nie ma 
żadnej wątpliwości. Gdyby grał na deskach 
któregoś z teatrów stolicy, wiedziałaby o nim 
cała Polska i prawdopodobnie J. Hoffman do-
strzegłby tego znakomitego aktora. Choć miał 
znakomite warunki i talent, występując na 
prowincji mógł jedynie sprawiać radość tam-
tejszym miłośnikom teatru. A przecież Teatr 
Osterwy w Lublinie nigdy nie był prowincjo-
nalną sceną!

Ten wybitny aktor w Łasku był postacią 
niemal nieznaną, choć urodził się w tym mie-
ście 5 maja 1934 roku. Był synem prawnika 
Włodzimierza Wiszniewskiego (zm. w 1951 r. 
w Łodzi) i Ireny Czajkowskiej (zm. w 1996 r. 
w Lublinie). Ojciec po klęsce wrześniowej zna-
lazł się w obozie jenieckim, gdzie spędził woj-
nę, żona z dwójką dzieci mieszkała m.in. we 
Włochach. Trudne warunki bytowania i choro-
ba spowodowały śmierć córki. Matka Włodzi-
mierza (juniora) co tydzień wysyłała do obozu 
paczki z żywnością, ratując w ten sposób życie 
wielu więźniom. Po powrocie z obozu Włodzi-
mierza (seniora) na świat przychodzi jeszcze 
jedno dziecko Wiszniewskich – syn.

W 1957 roku Włodzimierz kończy Pań-
stwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną 
i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Już  
3 października tego samego roku po raz pierw-
szy pojawia się na deskach Teatru im. Juliu-
sza Osterwy w Lublinie, grając Don Feliksa 
w sztuce „Wędka Feniksany” Lope de Vegi, 
w reżyserii Jerzego Golińskiego. Przez prawie 
60 lat zachwyca, bawi i wzrusza lubelską pu-
bliczność. Za rolę Księcia wojewody w „Sar-
macji” w reż. Krzysztofa Babickiego w kwiet-
niu 2008 roku otrzymuje Złotą Maskę.

Włodzimierz Wiszniewski - wybitny aktor rodem z Łasku

mÓgŁ grAĆ ZAgŁOBĘ BeZ CHArAKTerYZACJI
Aż trudno uwierzyć, że nasz znakomity reżyser, twórca filmowej trylogii wg Henryka Sienkiewicza - Jerzy Hoffman 
nie wykorzystał do roli Onufrego Zagłoby znakomitego aktora rodem z Łasku Włodzimierza Wiszniewskiego. Wprost 
wymarzone warunki do tej roli były z pewnością dodatkowym atutem tego znakomitego aktora.

Gra znakomite role, m.in. Cześnika w „Ze-
mście”, Falstafa w „Wesołych kumoszkach 
z Windsoru”, Jowialskiego w „Panu Jowialskim”. 
W „Weselu” gra też Czepca i Wernyhorę, w „Kor-
dianie” – Papieża, w „Tangu” - Edka. Zagrał kilka 
ról w Teatrze Telewizji, m.in. w „Horsztyńskim” 
w reż. Zbigniewa Zapasiewicza.

Ma na koncie także sporo ról filmowych, 
m.in. zagrał premiera Wielkiej Brytanii Win-
stona Churchilla w „Katastrofie w Gibralta-
rze”. Na scenie pojawia się w rolach wielkich, 
ale też nie stroni od epizodycznych.

Przyjaźni się z innym znakomitym akto-
rem Stanisławem Mikulskim, który debiutował 
także na lubelskiej scenie. „To był wspaniały 
człowiek, ciepły i serdeczny” – wspomina po 
śmierci bohatera „Stawki większej niż życie”.

Jego żywiołem jest scena, ale też występuje 
poza nią, radując rodaków swoim znakomitym 
aktorstwem, ale i sarmacką postawą. Niejedno-
krotnie wciela się w role sarmatów, znakomicie 
oddając charakter dawnej szlachty.

Włodzimierz Wiszniewski umiera 14 paź-
dziernika 2019 roku. Wybitnego aktora z ża-
lem żegnają wielbiciele jego talentu. Po roku 
od jego śmierci w lubelskim teatrze otwarto 
wystawę poświęconą aktorowi.

Włodzimierz Wiszniewski odznaczony 
był Kawalerskim Krzyżem Zasługi, Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowano go 
też wieloma nagrodami prezydenta i woje-
wody. W 2006 roku otrzymał Srebrny Medal  
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

(P)
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CHCemY rOZWIJAĆ gmINĘ
Istotne są również wykonane przez Zarząd Po-
wiatu remonty dróg w Sędziejowicach-Kolonii, 
Podulach i Rososzy.

- Jednak rok 2020 w gminie Sędziejowice 
to nie tylko przedszkole i drogi?

- W ubiegłym roku uruchomiliśmy długo oczekiwany program dofi-
nansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który będzie 
kontynuowany również w 2021 roku. Dzięki Funduszowi Sołeckiemu 
i nieocenionej pracy mieszkańców, zrealizowaliśmy kolejne prace re-
montowe w naszych strażnicach i świetlicach wiejskich. Powstawały 
nowe place zabaw, boiska czy altany.

- Co ważne, samorząd wydawał pieniądze nie tylko ze swojego 
budżetu?

- Skutecznie wykorzystywaliśmy pozyskane pieniądze zewnętrzne. 
Najwyższe w historii gminy dofinansowanie budowy przedszkola uzu-
pełniły w 2020 roku dotacje: na prowadzenie przedszkola w Dobrej, re-
mont zaplecza kuchennego w szkole w Marzeninie, remonty dróg, zakup 
laptopów do nauki zdalnej, stworzenie strategii elektromobilności, po-
wstanie ekopracowni, doposażenie jednostek OSP oraz utylizację azbe-
stu. 

- Jeśli już mowa o OSP, to druhowie z gminy Sędziejowice wzbo-
gacili się ostatnio w nowy sprzęt?

- Dzięki determinacji strażaków z OSP, rządowemu dofinansowaniu 
oraz pieniądzom zabezpieczonym w budżecie gminy przez Radę Gminy 
Sędziejowice, udało nam się zakupić dwa nowe samochody pożarnicze 
dla jednostek OSP w Marzeninie i Sędziejowicach.

- Zatem i w pandemii udało się wiele zrobić?
- Czas koronawirusa wykorzystaliśmy również na kolejne prace mo-

dernizacyjne na stadionie gminnym w Sędziejowicach. Dokonaliśmy 
kompleksowych prac przy płycie boiska, zamontowaliśmy piłkochwyty 
i zakupiliśmy nowe bramki. Gotowa jest również dokumentacja na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego.

- Jest czym się pochwalić…
- To tylko niektóre z efektów naszej wspólnej pracy, za którą bardzo 

dziękuje moim współpracownikom, sekretarzowi, skarbnikowi i kierow-
nikowi Referatu Rolnictwa oraz pracownikom Urzędu Gminy Sędziejo-
wice, a także gminnych jednostek organizacyjnych, wszystkim radnym 
Rady Gminy Sędziejowice, sołtysom i mieszkańcom. Razem możemy 
więcej!

- Zaczął się jednak rok 2021. Jaki będzie dla gminy Sędziejowice?
- 2021 rok będzie również trudny, o ile nie trudniejszy. Skutki pan-

demii mogą dać o sobie znać jeszcze bardziej. Będziemy monitorować 

nasze dochody, działać odpowiedzialnie i reagować na wszystkie nieko-
rzystne zjawiska. Zapewniam, że niełatwe decyzje, które podejmowali-
śmy w trakcie 2020 roku były w pełni słuszne i uzasadnione troską o kon-
dycję gminy. Cena za odpady, która obowiązuje od początku 2021roku, 
to znacząca i odczuwalna podwyżka w naszych domowych budżetach. 
Musimy jednak pamiętać, że tylko pełne bilansowanie systemu odbio-
ru odpadów pozwoli nam funkcjonować i realizować najpotrzebniejsze 
inwestycje. Mieszkańcy od 1 stycznia płacą za odbiór odpadów 24 zł, 
wcześniej stawka ta wynosiła 12 zł. Tak jak tłumaczyłem radnym pod-
czas sesji, prosząc ich o akceptację kalkulacji, które przygotowaliśmy 
wspólnie z zespołem, tylko pełne bilansowanie się systemu gospodarki 
odpadami pozwoli nam funkcjonować i realizować inwestycje, na któ-
rych nam zależy. Niestety, ten system gospodarki odpadami ma to do 
siebie, że gminy mimo że otrzymały olbrzymie zadanie do realizacji, to 
są w nim tylko pośrednikiem. Jeżeli ktoś mnie pyta, kto odpowiada za 
taką podwyżkę, to zawsze odpowiadam z małym uśmiechem na ustach,  
że wójt. Tak naprawdę odpowiadamy za to my wszyscy, bo to jest pro-
blem, który leży po stronie firm odbierających odpady, po stronie rządu, 
samorządu, ale też mieszkańców, bo cały czas jeżeli chodzi o segrega-
cję czy produkcję tych odpadów, to mamy naprawdę dużo do zrobienia. 
Ponadto w pierwszej połowie tego roku podsumujemy optymalizację 
oświetlenia. Choć decyzja ta spotkała się z głosami niezadowolenia, to 
musimy pamiętać, że poszliśmy drogą, którą już od wielu lat podąży-
ło większość sąsiednich gmin. Musieliśmy zareagować na galopujący 
wzrost cen energii elektrycznej. Mimo wszystko, liczę że 2021 rok przy-
niesie nam powiew optymizmu i nadzieję na lepszy czas.

- Może jeszcze kilka słów o tegorocznym budżecie gminy?
- To jest budżet, który najprościej opisać w trzech słowach: trudny, 

ambitny i proinwestycyjny. Mimo trudności, które otaczają naszą go-
spodarkę, naszą rzeczywistość, nie rezygnujemy z sztandarowych pro-
jektów, wpisaliśmy je do budżetu, chcemy rozwijać gminę, budować 
nowoczesną gminę Sędziejowice. I w tym roku kluczową inwestycją, 
którą realizuje gmina, jest budowa przedszkola w Sędziejowicach. Pro-
ces zaawansowania budowy placówki oceniam na 50 procent. Termin 
realizacji zadania to koniec maja tego roku. Inwestycja za ponad 12 mln zł,  
dofinansowana z RPO województwa łódzkiego kwotą blisko 7 mln zł. 
Będzie to duży budynek, sześć oddziałów, bardzo energooszczędny. 
Ponadto w tym roku gmina Sędziejowice m.in. wybuduje sieć wodo-
ciągową w Brzeskach, wspólnie z powiatem chodnik na ul. Zduńskiej 
w Marzeninie, wyremontuje drogę dojazdową w Dobrej czy zaprojektuje 
urządzenie Placu Różanego w Marzeninie. Nie zapominamy też o boisku 
wielofunkcyjnym.

Rozmawiał: (w)
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Piątek, 5 lutego br., był wyjątkowym dniem dla Pani Ireny 
Barańskiej z Siedlec. Mieszkanka gminy Sędziejowice 
świętowała swoje 100 urodziny. Obecnie jest jedyną stulatką 
mieszkającą w gminie. Pani Irenko, życzymy zdrowia, 
szczęścia i samych pozytywnych chwil! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zdecydowano wspólnie 
z rodziną, że życzenia w imieniu wójta, Rady Gminy Sędziejowice oraz 
całej społeczności gminy złoży osobiście jedna osoba - sołtys i gminna 
radna Dorota Burzyńska. Dopełnieniem tej pięknej i wzruszającej chwili 
był telefon z życzeniami od wójta Dariusza Cieślaka.

Tego imponującego wieku Irena Barańska doczekała w dobrym zdro-
wiu fizycznym i psychicznym. Przeżyła II wojnę światową i wywózkę na 
roboty do Niemiec. Jest mamą czwórki dzieci, posiada ośmioro wnuków 
i dwanaścioro prawnuków. Dużo pracowała i lubiła być w ciągłym ruchu. 
To osoba niezwykle serdeczna, ciepła i wrażliwa. Jak sama podkreśla, 
jest „bardzo szczęśliwa i dziękuje Bogu za przeżycie tylu lat”. Jej recepta 
na długowieczność? „Trzeba dużo nie pragnąć”. 

Irena Barańska do dzisiaj jest czytelniczką filii biblioteki w Siedl-
cach, lubi książki o dawnych czasach. Z racji swojego wieku dużo prze-

200 LAT, PANI IreNKO!

żyła i dużo pamięta. Chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami, kilka lat 
temu brała m.in. udział przy tworzeniu publikacji „Kapliczki i przydroż-
ne krzyże w gminie Sędziejowice”.

Pani Irenko, jeszcze raz życzymy długich lat życia w zdrowiu, spo-
koju i radości oraz wielu radosnych chwil w gronie najbliższych.



DZIeń BABCI I DZIADKA 
W DOBreJ
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22 stycznia obchodziliśmy 158. rocznicę wybuchu  
Powstania Styczniowego. Ze względu na sytuację epi-
demiologiczną panującą w kraju, w tym roku obchody 
odbyły się bez oficjalnych uroczystości.

Na cmentarzu parafialnym w Sędziejowicach, kwiaty na zbiorowej 
mogile powstańców, poległych w bitwie pod Sędziejowicami 26 sierpnia 
1863 r., złożyli przedstawiciele parlamentu, samorządu terytorialnego 
oraz jednostek i szkół z gminy Sędziejowice.

- Dzisiejsze symboliczne złożenie kwiatów to nasz obowiązek. 
Mimo pewnych ograniczeń związanych z pandemią, jak co roku, pamię-
tamy o wydarzeniach związanych z Powstaniem Styczniowym i bitwą 
pod Sędziejowicami. W formie pielęgnacji tej pamięci spłacamy swój 
dług względem tych, którzy polegli w walce za Ojczyznę – powiedział 
tuż przed złożeniem kwiatów Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Złożenie kwiatów poprzedziła modlitwa w intencji poległych odmó-
wiona przez ks. kan. Dariusza Chlebowskiego.

Oprócz przedstawicieli samorządu gminnego oraz gminnych jedno-
stek i OSP kwiaty na mogile powstańców 1863 r. w Sędziejowicach zło-
żyli również: senator RP Maciej Łuczak, poseł na Sejm RP Agnieszka 
Hanajczyk, w imieniu posła Piotra Polaka Dorota Więckowska, w imie-

PAmIĘTALIśmY O POWSTAńCACH STYCZNIOWYCH

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w gminie Sędziejowice gra inaczej 
niż zwykle, bo w całości w internecie.

Z tej okazji przygotowane były aukcje on-
line. Zwycięzcy mogli wpłacić wylicytowaną 
kwotę na eSkarbonkę: lub wrzucić ją do skar-
bonki stojącej w biurze podawczym Urzędu 
Gminy Sędziejowice. 

Walka w trakcie licytacji byłą zacięta. 
Mieszkańcy są niesamowici i za dzień w fote-
lu wójta i obiad w jego towarzystwie zapłacili 
1680 zł. W sumie na konto WOŚP z gminy Sę-
dziejowice trafi ponad 7 000 zł.

WOśP W gmINIe 
SĘDZIeJOWICe

Z okazji Dnia Babci i Dziadka trzy oddziały 
przedszkolne z Przedszkola w Dobrej przy-
gotowały niezwykłe przedstawienia. Dzieci 
zaprezentowały rytmiczne piosenki, oko-
licznościowe wiersze, rymowanki, insceni-
zację i pokazy taneczne. Przygotowano spe-
cjalne laurki.

Wszystkie przedszkolaki były prze-
szczęśliwe, mogąc brać udział w insceniza-
cji i śpiewając piosenki dla swoich ukocha-
nych babć i dziadków.

Nowych sołtysów, a właściwie panie sołtyski, 
wybrali mieszkańcy w dwóch sołectwach gmi-
ny Sędziejowice. 

W Pruszkowie zdecydowaną większością 
głosów nowym sołtysem wybrana została Kin-
ga Wardęcka. Wójt podziękował dotychczaso-
wemu sołtysowi Markowi Woźniakowi za wie-
le lat pracy na rzecz Pruszkowa i całej gminy 

PrUSZKÓW I WrZeSINY Z NOWYmI SOŁTYSKAmI
Sędziejowice. Były sołtys zrezygnował z funk-
cji z przyczyn osobistych.

Z kolei we Wrzesinach konieczność 
przedterminowych wyborów sołeckich spo-
wodowała śmierć Andrzeja Zgagacza, który 
przez lata godnie sprawował tę funkcję. Tu 
nowym sołtysem wybrana została Jadwiga 
Chojnacka.

niu wojewody łódzkiego doradca wojewody Stanisław Muszyński oraz 
dyrektor sieradzkiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Cezariusz 
Mostowski.

Wartę przy mogile pełnili harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej.

W okolicy 26 sierpnia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju po-
zwoli, gmina Sędziejowice planuje powrót do organizacji rekonstrukcji 
bitwy pod Sędziejowicami.
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Koło powstało 30.09.2019 r., obecnie zadeklarowanych mamy  
115 członków, to mieszkańcy i przyjaciele z okolicznych miejscowości. 
Lubimy spędzać czas w swoim towarzystwie. Jesteśmy grupą do tzw. 
„tańca i różańca”. Zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową, bal walen-
tynkowy, Dzień Kobiet, byliśmy na trzydniowej wycieczce w Krakowie 
i Zakopanym, a wieczór mikołajkowy spędziliśmy w kinie.

Remiza OSP jest naszą siedzibą, którą wspólnymi siłami w czynie 
społecznym odmalowaliśmy i odświeżyliśmy. Niestety wirus pokrzyżo-
wał nam plany i tylko część mieszkańców zaangażowała się w prace re-
montowe.

Koło skorzysta-
ło z możliwości re-
jestracji w ARiMR, 
gdzie otrzymało do-
finansowanie, któ-
re przeznaczono na 
doposażenie kuchni 
w remizie. Udało się 
również pozyskać 
środki z Centrum 
Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywa-
telskich „Opus”, za 
które zakupiono fi-
rany, karnisze, obru-
sy, materiały na stół 
wiejski oraz stro-
je. W plebiscycie 
„Mistrzowie Agro” 
otrzymali I miejsce 
w kategorii KGW 
roku w powiecie ła-
skim. 

KgW „CHOCIWIANIe”
Pomysł na założenie KGW „Chociwianie” zrodził się spontanicznie, gdy sołtysem wsi 
został Stanisław Burzyński. Chcieliśmy zbliżyć do siebie mieszkańców, zjednoczyć  
i „obudzić” chociwską społeczność, przywracając jej radość i jedność.

KgW Z WIeLKIeJ WSI, CZYLI POWrÓT DO TrADYCJI

Mieszkańcy Chociwia wspierają działania Koła i dopingują do kolej-
nych akcji. Są zgraną ekipą, marzą jednak do włączenia większej liczby 
pań do aktywnego działania. Chcą, aby każdy czuł się potrzebny i mile 
widziany. Koło serdecznie zaprasza osoby z sołectwa do współpracy.

KGW „Chociwianie”

Organizujemy spotkania integracyjne z różnych okazji, np.: pikniki, 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, wyjazdy do kina, wycieczki i spotkania 
integracyjne. W listopadzie 2020 r. brałyśmy udział w konkursie ,,Koło 
ARiMR w sercu wsi”, który organizował Łódzki Oddział Regionalny 
ARiMR. Zajęliśmy 3. miejsce na etapie wojewódzkim i otrzymaliśmy 
nagrodę rzeczową w wysokości 800 zł.

W grudniu 2020 r. brałyśmy udział w konkursie „Chleba naszego”, 
zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Bratoszewicach. Konkurs dotyczył wypieku chleba, w którym  
Arleta Sarzała otrzymała dyplom z wyróżnieniem. W styczniu 2021 r. 
koło brało udział w konkursie ,,Mleczne cuda’’ – organizatorem konkur-
su był „Tygodnik Rolniczy”. Również i tym razem KGW zostało doce-
nione, a członkini Sylwia Zdyb otrzymała wyróżnienie. 

KGW w Wielkiej Wsi jest aktywne. Może się pochwalić działalnością 
artystyczną, zawsze uczestniczy w dożynkach gminnych i powiatowych 
przygotowując przyśpiewki i wieńce dożynkowe. Panie kontynuują dzia-
łalność kulturalną, układając okolicznościowe piosenki i skecze, a nawet 
przygotowując spektakle teatralne. A wszystko to po to, aby uatrakcyjnić 
i rozbawić mieszkańców wiosek. Najbardziej zasłużoną członkinią koła 
jest Teresa Wójcik, będąca sercem koła, która zawsze mobilizuje kobiety  
i zachęca je do tego, by nie zapomniały tradycji i pieśni ludowych. Coraz 

Jesteśmy najdłużej istniejącym KGW w gminie Widawa, które w tym roku będzie obchodziło 85-lecie.  
Od 2 lat nasze koło jest zarejestrowane w ARiMR, dzięki czemu pozyskujemy niezbędne środki  
na naszą działalność. Koło liczy 54 członkinie, a przewodniczącą jest Jadwiga Pokorska. 

chętniej dzieci i młodzież z Wielkiej Wsi biorą udział w organizowanych 
przez KGW wydarzeniach kulturalno-społecznych, co jest niezwykle 
ważne w przejmowaniu i kontynuowaniu dorobku kulturalnego.

KGW z Wielkiej Wsi
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Podczas sesji Rady Gminy Widawa w dniu 18 stycznia br. 
radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 r.

Budżet na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy został uchwalo-
ny po stronie dochodów w wysokości 38.521.445,34 zł z tego: 
dochody bieżące -  34.444.934,34 zł
dochody majątkowe -  4.076.511,00 zł

Wydatki zostały ustalone na kwotę -  38.650.336,34 zł
z tego:
- wydatki na zadania bieżące gminy -  34.025.232,34 zł
- wydatki majątkowe gminy -  4.625.104,00 zł. 

Budżet gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania 
projektu budżetu państwa na 2021 rok, dostosowując je odpowiednio  
do możliwości i sytuacji finansowej gminy. 

Planowane dochody ogółem na 2021 rok w porównaniu do docho-
dów na 2020 r. są wyższe o 1.481.411,89 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34.444.934,34 zł i są niższe 
o 631.104,11 zł od dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2020 r. 

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.076.511,00 zł  
i są wyższe niż w 2020 r. o 2.112.516,00 zł. 

 Na dochody ogółem składają się:
- dochody własne       17.681.770,34 zł - 45,90 %
- subwencje          10.320.270,00 zł - 26,79 %
- dotacje zlecone      10.519.405,00 zł - 27,31%

Razem          38.521.445,34 zł - 100 %
W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów 

w podatku dochodowym to kwota 5.957.217,00 zł i stanowią 15,46% 
ogółu, w odniesieniu do roku ubiegłego są niższe o kwotę 267.461,00 zł.

Plan subwencji zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Minister-
stwa Finansów wynosi 10.320.270,00 zł i jest niższy o 742.550,00 zł 
w stosunku do projektu budżetu na 2020 r. 

Poszczególne pozycje składające się na ogólną wartość subwencji 
wynoszą odpowiednio:
subwencja oświatowa - 5.562.572,00 zł jest wyższa w porównaniu  
do 2020 r. o kwotę 225.503,00 zł
subwencja wyrównawcza - 4.757.698,00 zł jest niższa w porównaniu  
do roku ubiegłego o kwotę 968.053,00 zł. 

Natomiast planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wycho-
wania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały w wyso-
kości 10.990.353,57 zł , czyli o kwotę 5.427.781,57 zł więcej niż plano-
wana subwencja oświatowa.

Planowane wydatki ogółem na 2021 r. w kwocie 38.650.336,34 zł 
w porównaniu do wydatków na 2020 r. są większe o kwotę 602.905,89 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34.025.232,34 zł w porów-
naniu do wydatków na 2020 r. są wyższe o 2.164.198,45 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.625.104,00 zł w po-
równaniu do wydatków na 2020 r. są niższe o 1.561.292,56 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 
4.500.104,00 zł, tym:
- 506.556,00 zł - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejsco-
wościach Widawa i Chociw 
 oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków
- 10.000,00 zł - Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw 
- 26.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki – Chociw
- 823.048,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowo-
ściach Widawa i Dębina
- 25.000,00 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty 
- 25.000,00 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów
- 25.000,00 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie
- 20.000,00 zł - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej gminy Widawa

BUDżeT gmINY WIDAWA
- 8.500,00 zł - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miej-
scowości Osieczno
- 26.000,00 zł - Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejsco-
wości Widawa
- 3.005.000,00 zł - Budowa sali sportowej w systemie budynku pasyw-
nego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w gminie na poszczególne 
rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
  opieka wychowawcza  10.990.353,57 zł
- infrastruktura wodociągowa i pozostała działalność  699.556,00 zł
- zaopatrzenie w wodę  745.873,00 zł
- drogi publiczne gminne  2.163.448,00 zł
- administracja publiczna  3.632.112,61 zł
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania 
  polityki społecznej  12.483.398,96 zł
- bezpieczeństwo publiczne  481.246,80 zł
- ochrona zdrowia  196.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa  505.300,00 zł
- obsługa długu  141.000,00 zł
- rezerwy  143.355,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.237.102,40 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  927.500,00 zł
- kultura fizyczna  3.126.000,00 zł
- pozostałe wydatki  178.090,00 zł

W 2021 roku łączna zaplanowana kwota odsetek od kredytów długo-
terminowych i pożyczek wynosi 141.000,00 zł. 

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2021 r. 
wynosi 6.703.767,57 zł.

Na koniec 2021 r. stan długu będzie niższy o spłaty rat dokonane 
w 2021 roku w kwocie 613.788,00 zł a wyższy o planowaną do zacią-
gnięcia pożyczkę w kwocie 128.891,00 zł i wyniesie 6.218.870,57 zł. 

W roku 2021 zaplanowane są przychody w wysokości 742.679,00 zł, 
na które składają się wolne środki o których mowa w art. 217 w kwocie 
613.788,00 zł na pokrycie rozchodów oraz planowana do zaciągnięcia 
pożyczka w kwocie 128.891,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. 

W budżecie 2021 roku przewidziano również dochody z tytułu środ-
ków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych:
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie: Budowa i przebudowa sie-
ci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana 
zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków - 55.237,00 zł
- dotacja z PROW na zadanie: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę 
w miejscowości Brzyków - 146.226,00 zł
- dochody uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, przeznaczone do realizacji na zadania w 2021 r. - 3.823.048,00 zł.

Jeżeli w trakcie roku budżetowego zostaną wygospodarowa-
ne dodatkowe środki lub na koniec 2020 r. założenia w zakresie 
poziomu wolnych środków potwierdzą się, wówczas uzupełnione 
zostaną kwoty na niektóre pilne zadania inwestycyjne lub na za-
dania bieżące.

Ponadto projekt budżetu gminy Widawa na 2021 rok został zaopi-
niowany pozytywnie przez RIO w Łodzi, co potwierdza uchwała skła-
du orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 
29.12.2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budże-
towej gminy Widawa na 2021 rok oraz składu orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14.12.2020 roku w sprawie opinii 
do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Widawa 
na lata 2021-2029.

Ewa Wartałowicz
skarbnik gminy Widawa
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Te mało znane fakty przypomniał niedaw-
no w artykule prasowym Sebastian Adamkie-
wicz. Jak się okazuje Katarzyna Garbińska ro-
dowita łaskowianka, pochodziła z rodziny Łu-
kasiewiczów. Na świat przyszła w 1838 roku.

JEDNA Z WIELU BOJOWNICZEK
Gdy wybuchło powstanie zaangażowała 

się w pomoc powstańcom. Woziła do oddzia-
łów meldunki i leki, pomagała rannym. Praw-
dopodobnie współpracowała blisko z wikariu-
szem ks. Ildefonsem Dębickim, który był tak-
że zaangażowany w działalność patriotyczną 
i wspieranie powstańców.

Któregoś dnia w Łasku pojawił się oddział 
Moskali. Gdy Garbińska ich zobaczyła, pobie-
gła na plebanię, by ratować ks. Dębickiego. 
Zaciągnęła go do piwnicy i okienko zakryła 
łupkami drewna. Gdy ujrzała w sieni stosy bu-
tów zebranych dla powstańców, wyrzuciła je 
oknem w kartoflisko. Gdyby carscy żołnierze 
znaleźli te buty i kapłana, po którego przyje-
chali, prawdopodobnie wszystko skończyłoby 
się aresztowaniami.

Katarzyna dostarczała powstańcom róż-
norodne dokumenty, ważne rozkazy. Kiedyś 

ŁASKOWIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYm
O udziale kobiet w Powstaniu Styczniowym wiemy sporo, ale mało znana jest historia łaskowianki Katarzyny Garbińskiej, 
która była łączniczką współpracującą z partiami powstańczymi, i uratowała życie łaskiego księdza Ildefonsa Dębickiego.

schwytana przez carskich żołnierzy, ratując 
życie swoje i powstańców, zjadła te papiery. 
Wiele wskazywało na to, że Katarzyna brała 
też udział w walkach, o czym świadczyły m.in. 
blizny na twarzy.

WIĘZIEŃ X PAWILONU CYTADELI
Ksiądz Ildefons Dębicki był w tym czasie 

młodym kapłanem. W 1863 roku miał 27 lat, 
wyświęcony został zaledwie pięć lat wcześniej. 
W Łasku była jego pierwsza parafia. Należał do 
grona wielu młodych księży, którzy aktywnie 
wsparli ruchy patriotyczne i przystąpili do po-
wstania. Już w listopadzie 1861 roku jako wię-
zień polityczny trafił do X pawilonu cytadeli 
warszawskiej z zaleceniem władz, by umiesz-
czono go „w osobnej kamerze X pawilonu”. 
Oskarżano go niedługo potem o to, że „pozwo-
lił w kościele na śpiew zakazanych hymnów 
i na procesje około kościoła, a także, że miewał 
w kościele podburzające kazania”, za co ska-
zano go na jeden miesiąc „do kazamat fortecz-
nych w Modlinie”. 

Z pewnością patriotyczna działalność ka-
płana była aktem odwagi, bowiem cześć du-
chowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej, 
łącznie z biskupem Michałem Marszewskim 
odnosiła się wrogo do ruchu narodowego i za-
braniała organizowania nabożeństw patriotycz-
nych. Ów wysoki dostojnik kościelny podczas 
pobytu w Łęczycy obrzucony został przez pa-
rafian obelgami, a na jego mieszkanie posypały 
się kamienie.

Dębicki do powstania przystąpił na ochot-
nika. Pełnił funkcję naczelnika cywilnego mia-
sta Łasku. Był jednym z dwóch kapelanów 
oddziału dowodzonego przez Francuza Leona 
Yunga de Blenkenheima w bitwie pod Brdo-
wem, na granicy Kujaw i Wielkopolski. Dostał 
się wówczas do niewoli i ukarany został przez 
carat ciężkim więzieniem.

Ksiądz I. Dębicki był jednym z wielu kapła-
nów patriotów, uczestników Powstania Stycz-
niowego. Prawie każdy oddział powstańczy 
miał kapelana, wielu księży poległo w bitwach 
i potyczkach, wielu też trafiło na zesłanie. Sza-
cuje się, że tylko we wspomnianej diecezji 
kujawsko-kaliskiej, do której należał wów-
czas Łask, rozstrzelano lub powieszono blisko  

30 kapłanów, ok. 100 ska-
zano na katorgi i zesłanie. 
Łącznie w ramach represji 
w latach 1861-1864 zesła-
no 549 duchownych, w tym  
2 siostry zakonne.

SPLENDORY PRZY-
SZŁY PRZED 

ŚMIERCIĄ
Katarzynie Garbińskiej 

udało się przeżyć. Choć 
Rząd Narodowy zabra-
niał kobietom uczestni-
czenia w walce zbrojnej, 

do oddziałów powstańczych trafiło sporo 
pań. Większość zajmowała się przenosze-
niem rozkazów i łącznością, a także opieką 
nad rannymi, ale były też takie jak np. Maria 
Piotrowiczowa, która podczas słynnej bitwy 
pod Dobrą walczyła razem z mężczyznami 
i poległa od kozackich szabel. Nie przyję-
ła propozycji rosyjskich oficerów, by od-
dała się w niewolę, wolała zginąć w walce. 
Mało kto wie, że także nasza wielka pisarka 
Eliza Orzeszkowa zaangażowała się w dzia-
łalność patriotyczną podczas powstania i ra-
towała od ran samego Romualda Traugutta. 
Konsekwencje tej jej działalności, łącznie 
z zsyłką, poniósł mąż pisarki, który miał 
zupełnie inne poglądy na walkę z caratem 
i można powiedzieć, że był jej przeciwny.

Katarzyna jeszcze w Łasku została żoną 
Tomasza Garbińskiego, z którym, jak wów-
czas mówiono, dołączyła do rebelii. Nie 
wiadomo dokładnie, kiedy przeprowadziła 
się do Pabianic. Wraz z rodziną przed wojną 
mieszkała przez wiele lat przy ul. Limanow-
skiego 6. Przeżyła ponad 100 lat. Na krótko 
przed śmiercią pabianiczanie poznali jej losy, 
m.in. dzięki uczniom z Gimnazjum im. Ję-
drzeja Śniadeckiego, którzy przeprowadzili 
z nią wywiad, a także artykułom prasowym. 
Uznano ją bohaterką i przyznano wiele od-
znaczeń. Otrzymała też specjalną emeryturę, 
mogła również nosić specjalny mundur przy-
sługujący weteranom Powstania Styczniowe-
go. Te wszystkie splendory spłynęły na nią 
w końcówce życia.

Gdy zmarła w 1938 roku, na pabianicki 
cmentarz odprowadzały ją tłumy mieszkańców 
miasta. Żegnały ją poczty sztandarowe, wice-
prezydent miasta i były poseł Antoni Szczer-
kowski, przedstawiciele wojska.

(P)Bitwa pod Dobrą - śmierć Marii Piotrowiczowej



22 luty 2021 r.

Pod koniec XVII w. podupadły Łask po-
trzebował impulsu do rozwoju. Nowy właści-
ciel dóbr łaskich, Stanisław Wierzbowski, wy-
dał w tym celu zgodę na osiedlanie się w swo-
im majątku ludności żydowskiej. W następnym 
stuleciu zwiększyła się więc liczba mieszkań-
ców. Powstała wówczas odrębna dzielnica 
żydowska, która żyła swoim życiem, prawem 
i obyczajem. Została założona gmina, na cze-
le której stał przełożony żydowskiej gminy 
wyznaniowej. W tym czasie sztetl Łask słynął 
z wielu rabinów, którzy później ruszali w świat, 
zdobywając uznanie i popularność.

Jednym z pierwszych rabinów w Łasku był 
Meier Hindels. W drugiej połowie XVIII w.  
jego syn Samuel wyemigrował do Kępna, 
gdzie zyskał przydomek Lasker, czyli przybysz 
z Łasku. Odtąd cała jego rodzina posługiwała 

emANUeL LASKer – SZACHOWY mISTrZ
Jesienią ubiegłego roku na jednej z platform streamingowych sukcesy święcił serial „Gambit królowej”, opowiadający 
o wybitnej szachistce, która nie miała sobie równych w tej dyscyplinie. Zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, że nasze 
miasto również może się poszczycić znakomitym szachistą, którego korzenie związane są z Łaskiem. Ten wybitny gracz 
dzierżył tytuł światowego czempiona przez 27 lat! Kim był ów mistrz? To Emanuel Lasker, którego przodek zabrał  
ze sobą w świat nazwisko, pochodzące od miejsca swojego urodzenia – Łasku. Jak zaczęła się ta historia? 

Emanuel Lasker (1868-1941), źródło: en.chessbase.com

Tablica pamiątkowa w rodzinnym domu Emanuela Laskera 
w Barlinku (woj. zachodniopomorskie).

się tym nazwiskiem. 
Jego wnuk lub pra-
w n u k  w y j e c h a ł  
z Kępna do Bar-
linka. W tej miej-
scowości, między 
Gorzowem Wielko-
polskim a Szczeci-
nem (w XIX w. te-
reny te należały do 
Królestwa Prus),  
24 grudnia 1868 r. 
przyszedł na świat 
Emanuel Lasker. Ma-
jąc 11 lat wyjechał na 
studia matematyczne 
do Berlina. Mieszkał 
tam ze swoim bratem 

Bertholdem, który na początku lat 90. XIX w. 
był jednym z najlepszych szachistów na świe-
cie. Emanuel, nauczony królewskiej gry przez 
brata, zaczął uzupełniać swoje dochody orga-
nizując rozgrywki na małe stawki. Tak zaczęła 
się jego wielka przygoda z szachami, zwieńczo-
na zdobyciem tytułu mistrza świata w 1894 r., 
którego nie oddał aż do 1921 r. (przegrał z Jose 
Raulem Capablancą). Jest to najdłuższe, ofi-
cjalnie uznane panowanie mistrzowskie w hi-
storii tej dyscypliny. 

Oprócz szachów, Lasker interesował się 
również innymi grami - stworzył nawet wła-
sną, nazwaną Lasca (oryginalna odmiana war-
cabów). Był on także znakomitym brydżystą.

Emanuel ponadto był wybitnym matema-
tykiem, pisał również dramaty oraz książki 
o grach, filozofii. Toczył nawet naukowe dys-
kusje z samym Albertem Einsteinem! Obaj 
zostali później przyjaciółmi, dzieląc los emi-
grantów uciekających przed prześladowaniami 
w nacjonalistycznych Niemczech. Po latach 
Einstein tak napisze o nim we wstępie do jego 

biografii: „Jestem wdzięczny temu niestrudzo-
nemu, niezależnemu i skromnemu człowieko-
wi za bogate dysputy, które mi podarował”. 
Emanuel Lasker ostatecznie osiadł w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1941 r. 

Mimo że kojarzony z Barlinkiem, (który 
nieprzerwanie o nim pamięta), bohater tego ar-
tykułu był w pełni świadomy, gdzie znajdują się 
korzenie jego rodziny. Edward Lasker (jego da-
leki kuzyn) od niego dowiedział się, iż są spo-
krewnieni, kiedy to Emanuel opisał mu drzewo 
genealogiczne, które miał możliwość oglądać. 
Historia ich rodu sięga początków XVIII w. i łą-
czy się z małym miasteczkiem nad Grabią. 

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku – Muzeum Historii Łasku

Źródła: http://fodz.pl/, http://www.it.barlinek.pl/
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Mowa o Mieczysławie Wolfke. Urodził 
się 29 maja 1883 roku w grodzie nad Gra-
bią w rodzinie inżyniera drogowego powiatu 
łaskiego Karola i Lucyny z Kamińskich. Po 
kilku latach rodzina jego wyjechała do Czę-
stochowy, gdzie ojciec znalazł intratną pracę. 
Od najmłodszych lat przejawiał wielki talent 
i umiłowanie zjawisk fizycznych, już w wie-
ku 12 lat napisał rozprawę o komunikacji 
międzyplanetarnej, zawierającą wiele impo-
nujących rozwiązań.

Jako 17-latek, uczeń szkoły w Sosnowcu, 
otrzymuje patent na pierwszy wynalazek – tzw. 
telektroskop, czyli telewizor, wyprzedzając 
o pół wieku Johna Bairda. Jest to wówczas sen-
sacja naukowa.

W 1902 r. rozpoczyna studia na Wydzia-
le Fizyczno - Matematycznym Uniwersyte-

Był kandydatem do Nagrody Nobla, a jego dorobek naukowy do dziś imponuje 
wielu badaczom w kraju i poza jego granicami. Pozostawił ponad 100 prac. 
Choć urodził się w Łasku i tu spędził kilka lat dzieciństwa, jest postacią 

tu w Leodium, skąd przenosi się do Sorbony 
w Paryżu. Pięć lat później trafia na Uniwersytet 
Wrocławski, gdzie otrzymuje stopień doktora 
za rozprawę z dziedziny optyki teoretycznej.

W następnych latach pracuje w wielu 
uczelniach Europy, m.in. w Zurichu, pozna-
je i zaprzyjaźnia się z Albertem Einsteinem. 
Zajmuje się fizyką teoretyczna i doświadczal-
ną, zgłębiając skomplikowane problemy teorii 
światła i atomistyki. Jednocześnie opracowuje 
podstawy holografii. I znów wyprzedza na-

ukowców – u progu 
lat siedemdziesiątych 
XX w. za opracowa-
nie metody hologra-
mu, czyli trójwymia-
rowego obrazu, an-
gielski uczony Gabor 
otrzymuje Nagrodę 
Nobla. Gdy Polska 
odzyskuje niepodle-
głość, Wolfke powra-
ca do ojczyzny, aby 
właśnie tutaj otrzy-
mać tytuł profesora.

Mając zaledwie 
37 lat zostaje profeso-
rem zwyczajnym na 
Uniwersytecie War-
szawskim, w 1922 r. 

kieruje Zakładem Fizycznym na Politechnice 
Warszawskiej.

W tym okresie prowadzi ożywioną dzia-
łalność naukową, współpracuje z wieloma 
placówkami naukowymi, zajmuje się wieloma 
zagadnieniami fizycznymi, m.in. promienio-
twórczością, fizyką jądrową, drganiami elek-

Laboratorium Mieczysława Wolfkego na Politechnice Warszawskiej

Profesor Mieczysław Wolfke z żoną i synem Stefanem (ur. 1926 r.), który był technologiem 
ceramiki, autorem wielu prac naukowych. 

W czasie wojny Stefan Wolfke ps.: „Zbój” działał w konspiracji AK

Mieczysław Wolfke

nie tylko nieznaną, ale i zapomnianą. A z pewnością zasługuje na szczególne uznanie. W przyszłym roku przypadnie  
75. rocznica jego śmierci, więc może będzie okazja do szczególnego uhonorowania tego wielkiego uczonego.

trycznymi, optyką kwantową. Współpracuje 
też z armią, bada telefonię świetlną i optycz-
ną, a także broń rakietową. Wiele z tych ba-
dań przydatnych dla lotnictwa czy zdrowia, jest 
utajnionych. W uznaniu zasług jest członkiem 
wielu prestiżowych europejskich towarzystw 
naukowych. Jednocześnie sporo pisze, przygo-
towuje m.in. podręczniki.

W 1936 roku ostrzega opinię publiczną 
przed niebezpieczeństwem, jakie stanowi broń 
atomowa.

W czasie wojny uczestniczy w tajnych 
kompletach, wykłada w Państwowej Wyższej 
Szkole Technicznej, współpracuje z ruchem 
oporu. Zostaje aresztowany przez Niemców 
i trafia na Pawiak.

Po klęsce Powstania Warszawskiego zosta-
je wysiedlony ze stolicy i trafia do Krakowa, 
gdzie kontynuuje działalność naukową, wygła-
sza odczyty.

Był postacią wielowymiarową, naukowcem 
z prawdziwego zdarzenia. Wierzył w prawdę 
i sens jej zgłębiania. Był ponadto człowiekiem 
odważnym. Nie obawiał się mówić prawdę, na-
wet wbrew władzom, jak to było w latach trzy-
dziestych, gdy stanął w obronie przywódców 
opozycji, m.in. Witosa i Kiernika.

M. Wolfke zmarł nagle 4 maja 1947 roku 
w Zurychu, gdzie przebywał na zlecenie rządu 
polskiego, w celu zakupu nowoczesnej apara-
tury dla placówek naukowych w kraju.

Choć wielokrotnie pisałem o tym wielkim 
uczonym rodem z Łasku, w rodzinnym mieście 
jest niemal nieznany. Chciałoby się, by wyna-
lazca telewizora i hologramu, a także niekwe-
stionowany autorytet naukowy, uhonorowany 
został w sposób szczególny w rodzinnym mie-
ście. Z pewnością warto nadrobić zaniedbania 
na tym polu.

Stanisław Barcz 



UWAgA NA ZŁODZIeI DANYCH OSOBOWYCH! 
NIe DAJ SIĘ OKrAśĆ!
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UWAGA NA UJAWNIONY PESEL 
Zestaw informacji, składający się z imienia i nazwiska oraz nume-

ru PESEL, to cenna informacja dla potencjalnych złodziei tożsamo-
ści. Cenne dane tożsamości znajdują się nie tylko na naszych doku-
mentach (paszporcie, dowodzie osobistym, prawie jazdy). Są one tak-
że w przestrzeni internetowej, w rejestrach, umowach czy dokumen-
tach. O ile o bezpieczeństwo tych pierwszych, możemy dbać sami, 
tak na pozostałe źródła naszych danych, nie zawsze mamy wpływ. 
O problemach ze „szczelnością” miejsc przechowywania danych mó-
wią często media, i z nich dowiadujemy się o zagrożeniu kradzieżą 
lub wyciekiem.

LISTA DO SZCZEPIEŃ – UWAGA NA KRADZIEŻ DANYCH
Wiele codziennych aktywności może potencjalnie dawać moż-

liwość pozyskania naszych danych osobowych i wykorzystania ich 
w celu wyłudzenia kredytu. Są to choćby zakupy w sieci, załatwianie 
spraw urzędowych, szukanie pracy czy pobyt na wakacjach.

Masowa akcja, do jakiej należy zaliczyć szczepienie przeciw 
SARS-CoV-2, także może rodzić zagrożenie bezpieczeństwa na-
szych danych. Jest to bowiem czas, w którym każdy znajdzie się 
w sytuacji konieczności potwierdzenia lub przekazania swoich da-
nych tożsamości.

Powszechna akcja szczepień, połączona ze zbieraniem danych 
osób do zaszczepienia lub już zaszczepionych, wydaje się niestety 
świetną pożywką dla kampanii phishingowych.

- Prawdopodobnie pojawią się fałszywe e-maile, w których ktoś 
prosi nas o dane osobowe, rzekomo na potrzeby tworzenia list do 
szczepienia, podczas gdy tak naprawdę będzie zbierał dane osobowe, 
np. do wyłudzeń finansowych. Zachowujmy zatem baczną uwagę, od 
kogo dostajemy korespondencję, z rozwagą podawajmy swoje dane, 
i nie klikajmy pochopnie w linki w wiadomościach e-mail – prze-
strzega Andrzej Karpiński, szef bezpieczeństwa BIK.

- Osobnym problemem jest zachowanie elementarnej cyberhigie-
ny w zakresie faktycznego tworzenia, gromadzenia, przetwarzania 
i przesyłania list z osobami do zaszczepienia – takie listy także mogą 
potencjalnie stać się źródłem wycieku danych osobowych. Udostęp-
niając swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, każdy z nas powi-
nien zadać sobie pytanie, w jaki sposób dany podmiot zadba o na-
sze dane. Świadomość tego może zaważyć na bezpieczeństwie nas 
samych. Zwracam uwagę na konieczność zachowania szczególnej 
ostrożności dziś nas wszystkich, mając na względzie olbrzymią skalę 
przedsięwzięcia, jaką jest krajowa akcja szczepienia – dodaje Kar-
piński.

JEŚLI NIE MAMY PEWNOŚCI… 
Nasze dane w internecie, w rejestrach publicznych, na dowodzie 

osobistym, mogą stać się łupem przestępcy. Gdy trafią w ręce oszu-
stów, mogą posłużyć do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, zawarcia 
umowy z firmą telekomunikacyjną, wynajmu samochodu i jego kra-

W całym kraju ruszył narodowy program szczepień przeciw covid-19 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia. To czas, 
w którym każdy Polak powinien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Takie dane 
jak imię i nazwisko oraz numer PESEL stanowią łakomy kąsek dla złodziei i pierwszy krok do wyłudzenia kredytu czy 
pożyczki. Jeśli staniesz się ofiarą wyłudzenia danych, możesz uzyskać bezpłatną pomoc w Biurze Informacji Kredytowej.

dzieży, założenia firmy na skradzione dane itp. Potencjalne zagroże-
nie stanowią również wycieki z baz różnych instytucji, wyrzucone 
dokumenty z danymi klientów. 

Co zrobić, jeśli padło się ofiarą przestępstwa? Jeśli utraciliśmy do-
kumenty tożsamości, to ważna jest jak najszybsza reakcja. W pierw-
szej kolejności konieczne jest zastrzeżenie utraconych dokumentów 
w międzybankowym Systemie Dokumenty Zastrzeżone – można to 
zrobić w banku lub za pośrednictwem BIK. Kolejnym krokiem po-
winno być zawiadomienie Policji (jeżeli do utraty doszło na skutek 
przestępstwa). Warto to zrobić nawet w sytuacji, gdy utraciliśmy do-
kumenty dawno temu, ale dopiero teraz – z tego artykułu – się Pań-
stwo o Systemie DZ dowiedzieli.

Jeśli okazało się, że ktoś na nasze dane (w wyniku np. utraty do-
kumentów lub wycieku danych w internecie) wyłudził kredyt lub po-
życzkę, po zastrzeżeniu dokumentów i zgłoszeniu sprawy na Policji 
i tak warto zgłosić się do Biura Informacji Kredytowej.

NA CZYM POLEGA POMOC BIK
BIK gwarantuje, że każda osoba, która padła ofiarą wyłudzenia 

kredytu i ma odpowiednie zaświadczenie z Policji, a zgłosi się do 
BIK, otrzyma darmowy dostęp do informacji m.in. o tym, w jakich 
instytucjach finansowych doszło do wyłudzeń, na jaką kwotę opie-
wają wyłudzone kredyty lub pożyczki oraz czy dany przypadek wy-
łudzenia jest jedynym, czy doszło do większej liczby nadużyć. Jest to 
kluczowe dla kolejnych kroków, jakie podejmie pokrzywdzony. 

Informacje o wsparciu oferowanym przez BIK poszkodowani 
w wyniku wyłudzeń kredytów i pożyczek na ich dane znajdą na stro-
nie, https://www.bik.pl/wsparcie

Więcej: 
www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

Biuro Informacji Kredytowej jest partnerem programu edukacyj-
nego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Zarządzanie 
ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”.
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1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 311/2 
o pow. 143 m2 położonej w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę 
na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo - usługowe. Działka stanowi przedmiot własności gminy Łask uregulo-
wana w Księdze Wieczystej SR1L/00059222/8.
Na działce istnieje możliwość ustawienia pawilonu, nie związanego na stałe z gruntem, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji 
o warunkach zabudowy. Na działce istnieje przyłącze energetyczne oraz znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna – przyłącza 
do budynku Dzierżawca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Obsługa komunikacyjna jest możliwa z drogi 
publicznej wojewódzkiej, poprzez istniejące miejsca postojowo parkingowe zlokalizowane przy Alei Niepodległości. Przed 
przystąpieniem do przetargu zainteresowany dzierżawą winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. 

2. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 632,60 zł (netto)  
+ należny podatek VAT wynoszący 23%.

3. Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 12 w Urzędzie Miejskim w Łasku 
przy ul. Warszawskiej 14, II piętro, pokój 54.

4. Wadium ustala się w wysokości 800,00 zł (słownie złotych: osiemset złotych). 
Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask PEKAO S.A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do 
dnia 11 marca 2021 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

5. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Oferta – przetarg na dzierżawę działki”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, 
przy ul. Warszawskiej 14 do dnia 11 marca 2021 r. do godz. 15.30. 

6. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna 
lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto), oferowana 
kwota miesięcznego czynszu nie może być niższa niż kwota wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu, 4) kopię do-
wodu wniesienia wadium, 5) oświadczenie, że oferent zapoznał się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości 
oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 6) własnoręczny podpis.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. 
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie 
43 676-83-40, 676-83-54.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 311/2 o pow. 143 m2 

położonej w Łasku, przy Alei Niepodległości na okres 3 lat 
z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe.

Projekt ŁDK nosi nazwę „HISTORYCZ-
NA GRA MIEJSKA – W MIASTO RUSZ”.  
Jego osią jest stworzenie przez młodzież (jak 
na to wskazuje sama nazwa) historycznej gry 
na terenie Łasku oraz broszury, która przedsta-
wi ważne daty, postacie i ciekawostki dotyczą-
ce miasta. 

Gra ma uczyć pracy zespołowej. Ważny 
jest również realny wpływ na kreowanie prze-
strzeni publicznej naszego miasta. Wspólna 
nauka i zabawa powinna przyczynić się do in-
tegracji młodzieży na terenie gminy. Projekt 
będzie nawiązywał do wydarzeń oraz cieka-

ŁASKI DOm KULTUrY: „rÓWNAĆ SZANSe”
Już po raz drugi Łaski Dom Kultury został beneficjentem programu „Równać Szanse”. Wniosek instytucji znalazł się wśród 
projektów, które zdobyły dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym. Został on zorganizowany w ramach programu 
„Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem 
programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. 

wostek historycznych i zostanie przedstawio-
ny podczas gry miejskiej w formie fabularnej. 
Jej nowatorski charakter ma pobudzić zaanga-
żowanie młodych ludzi w budowaniu lokal-
nego patriotyzmu. Po warsztatach historycz-
nych, uczestnicy projektu stworzą broszurę, 
która będzie dostępna w ŁDK, bibliotece 
i muzeum. Będzie ona przybliżała mieszkań-
com historię miasta.

W projekcie uczestniczyć będzie młodzież 
z gminy Łask w wieku od 14 do 17 lat.

Michał Jędrasik

BURMISTRZ  ŁASKU
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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)

Łask ma swoich znakomitych sportowców, 
odnoszących sukcesy w kraju i poza jego 
granicami. Wiemy o tym nie od dziś. 
A przypomniał nam to po raz kolejny 
Plebiscyt „Dziennika Łódzkiego”.

SPORTOWCEM DEKADY w kategorii 
kobiet, która wywalczyła mistrzostwo świata 
w kickboxingu, została Karolina Kubiak. Od 
dziecka kochała sport. Koleżanka namówiła 
ją, by poszła na trening karate. I tak to się 
zaczęło… Dziś jest siedmiokrotną mistrzy-
nią Polski. W kraju nie ma godnych rywalek, 
więc w miarę możliwości startuje w innych 
krajach. Być może w 2026 r. kickboxing sta-
nie się dyscypliną olimpijską, więc postara 
się zdobyć medal.

DUmNI Z NASZYCH SPOrTOWCÓW
SPORTOWCEM DEKADY w kategorii 

mężczyzn został łaskowianin Michał Bryl. Pra-
wie rok temu w parze z Grzegorzem Fijałkiem 
wygrał czterogwiazdkowy turniej Pucharu Świa-
ta w siatkówce plażowej w Katarze. To dało mu 
już prawie przepustkę na najbliższą olimpiadę. 
Wygląda na to, że będzie pierwszym w dziejach 
Łasku olimpijczykiem. A przecież zaczynał przed 
laty jako siatkarz halowy,  potem była gra plażo-
wa rekreacyjna. Odkryto jego talent. Dziś jest za-
wodnikiem UKS SMS Łódź, zawodnikiem kadry, 
trenuje w Spale. Siatkówka plażowa, jak mówi, 
jest dla niego pracą, ale i realizacją marzeń. Zwie-
dził już kawał świata, zdobył wiele medali, teraz 
nadchodzi czas na ten najważniejszy.

Stanisława Kołodziejskiego z Klubu 
Sztuk Walki Proyama Łask znają w mieście 

niemal wszyscy. Teraz, po 20 latach pracy 
szkoleniowej, został TRENEREM DEKA-
DY. Zaczynał jako zawodnik w 1981 roku od 
karate i boksu. Potem zrobił sobie przerwę, 
trenował rekreacyjnie, założył rodzinę. Gdy 
syn Dawid zaczął osiągać sportowe sukcesy 
w Europie, wrócił do sportu, zajął się kickbo-
xingiem. Dumny jest z wielu wychowanków, 
ale najbardziej cieszy się z sukcesów Karo-
liny Kubiak. Choć na co dzień żyje sportem, 
znajduje czas także na działalność w Ra-
dzie Miejskiej Łasku, gdzie pełni obowiązki  
wiceprzewodniczącego.

Sportowcom najwyższej klasy, rozsławia-
jących od lat Łask – serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów!                   (P)
Foto: patrz str. 28

Zbliżają się terminy płatności podatków i opłat: 
- 15 marca mija termin wniesienia I raty po-
datków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 
na 2021 r., dla osób fizycznych otrzymujących 
decyzje ustalające wymienione podatki. Wpła-
tę należy dokonać na indywidualny rachunek 
bankowy, podany w decyzji podatkowej
- 31 marca mija termin wniesienia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za I kwartał 2021 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe dot. tej opłaty

BUrmISTrZ INFOrmUJe
- 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty za 
użytkowanie wieczyste na 2021 r. Wysokość 
opłaty rocznej pozostaje bez zmian.

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, 
w odniesieniu do nieruchomości oddanych na 
cele mieszkaniowe, płatne są do 31 marca br. 
Wysokość opłaty przekształceniowej za rok 
2021 pozostaje bez zmian.
- 30 kwietnia br. mija termin wniesienia opłaty 
od posiadania psów na 2021 r. Opłata od posia-

dania jednego psa w kwocie 48 zł płatna jest 
jednorazowo bez wezwania. 

Wpłaty dot. opłaty od posiadania psów 
i użytkowania wieczystego należy dokonać na 
rachunek:

Bank PEKAO S.A. I O/Łask 91 1240 
3288 1111 0000 2807 7365. Od wpłat doko-
nywanych w banku PEKAO S.A. I O/Łask nie  
Wbędzie pobierana prowizja bankowa.

Uprasza się o zwrócenie uwagi na dokony-
wanie wpłat na poprawne numery kont ban-
kowych, gdyż konta indywidualne dotyczą 
konkretnych należności i są różne dla wpłat 
podatków i opłaty za odpady komunalne.

Najlepiej zrealizowane projekty do-
stają prestiżową nagrodę SuperSamo-
rząd. Jak się zapisać do akcji „Masz 
Głos”? Wystarczy wejść na stronę  
www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić 
formularz zgłoszeniowy. Udział w pro-
gramie trwa do końca 2021 r. i jest cał-
kowicie bezpłatny. W 2021 r. akcja jest 
realizowana we współpracy z: Fundacją 

JUż mOżeSZ ZAPISAĆ SIĘ DO AKCJI mASZ gŁOS!

Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem 
Aktywności Obywatelskiej „Bona Fi-
des”, Stowarzyszeniem „Homo Faber”, 

Fundacją Laboratorium Badań i Działań 
Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem 
Rozwoju „Inspiracje”.

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów  
z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, 
lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw 
jest ważna w akcji „Masz Głos”. Akcja „Masz Głos” pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania 
mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 kwiet-
nia 2021 roku będzie obowiązywała nowa 
stawka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny, w wysokości 25,00 zł 
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. W sytuacji stwierdze-
nia, że właściciel nieruchomości nie wypeł-
nia obowiązku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny, opłata będzie na-
liczana z zastosowaniem stawki podwyższo-
nej, tj. 50,00 zł miesięcznie od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.

gOSPODArKA ODPADAmI
Zgodnie z treścią ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, 
każdy właściciel nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, otrzy-
ma zawiadomienie o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej 
stawki opłaty i danych podanych w do-
tychczas złożonej przez właściciela de-
klaracji.

W związku z powyższą zmianą sta-
wek opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, właściciele nierucho-
mości nie będą zobowiązani do złożenia 
nowych deklaracji. Nowa deklaracja bę-
dzie wymagana tylko w przypadku wła-
ścicieli nieruchomości chcących skorzy-
stać ze zwolnienia z tytułu kompostowa-
nia bioodpadów.
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A trzeba dodać, że wiele osób przekazuje 
bardzo cenne rodzinne pamiątki, dokumenty, 
fotografie, a nawet meble. Ostatnio do zbiorów 
muzeum trafiły pamiątki rodzinne ofiarowane 
przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej Sławomira Tralewskiego. Wśród da-
rów po Janie Tralewskim, ojcu pana Sławomi-
ra, jest m.in. świadectwo urodzenia z 1916 roku. 
Legitymacja mistrzowska krawca z 1946 roku, 
legitymacja ławnika (1967), a także oryginalny 
druk zaproszenia dla Zenobii Tralewskiej, mał-
żonki Jana, na ufundowanie sztandaru Cechu 
Rzemiosł Różnych w 1958 roku. S. Tralewski 
przekazał też kasę rejestracyjną sprzed 75 laty.

Wspomnijmy o jeszcze jednym dar-
czyńcy. Jerzy Merdek, b. członek łaskie-

mUZeUm  DArAm I  STOI

Zaproszenie na ufundowanie sztandaru dla Cechu Rzemiosł Różnych w Łasku, 1958 rok

Muzeum Historii Łasku darami stoi. Od początku jego istnienia mieszkańcy grodu nad Grabią, a także innych 
okolicznych miejscowości bezustannie wzbogacają zbiory tej placówki. Jak policzyła skrupulatnie Lidia Olszewska  
ze wspomnianego muzeum, do dziś w księdze ofiarodawców i przyjaciół placówki znajduje się 238 osób.

Jak na małych kucharzy przystało, ich zain-
teresowanie roślinami skierowane było na zioła. 
To właśnie podczas zajęć kulinarnych pozna-
wały niektóre z nich: miętę, bazylię, tymianek 
i oregano. Miały możliwość poznania wyglądu 
nasion i roślin oraz zapachu gotowych przypraw. 
Dowiedziały się, że stosowanie ziół i przypraw 
w kuchni sprawia, że jedzenie przynosi wie-
le korzyści smakowych, ale przede wszystkim 
zdrowotnych. Warto je mieć pod ręką, dlatego 
6-latki założyły uprawę z ziołami, siejąc nasion-
ka do ziemi własnymi rękami. 

JAK KUCHArZe mALI ZIOŁA POZNAWALI
Zima rozpieszcza dzieci, które cieszą się jej urokami podczas śnieżnych zabaw i spacerów, jednak przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola nr 6 im. „Słoneczko” w Łasku przygotowują się już do wiosny. Starszaki w ramach 
programu „Kucharze mali będą zdrowo jadali” już sadzą pierwsze roślinki w kąciku przyrody. 

Zdjęcie pochodzi dokładnie sprzed stu lat  
i przedstawia uczniów klasy piątej łaskiego 
gimnazjum. Na jego odwrocie widnieją podpi-
sy sfotografowanych osób, a dzięki obowiąz-
kowej wówczas nauce kaligrafii są one dość 
czytelne. Konfrontując je z opublikowanym  
w „Sprawozdaniu Dyrekcji Powiatowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego w Łasku za 
rok szkolny 1921/22”, można podać pełny 
skład zespołu klasowego: Wojciech Adam-
czyk, Władysław Bartuzel, Jan Brzeziński, 
Zygmunt Czajkowski, Eugenia Czołnowska, 
Józef Dębkowski, Józefa Depczyńska, Mate-
usz Gębarowski, Janina Gruszewska, Józef 
Jakubczak, Saturnin Korzydłowski, Maria 
Krzymowska, Bolesław Majcherski, Estera 
Mandel, Irena Martynowska, Marta Műller, 
Ignacy Nowicki, Stefan Oleszczak, Józef Sa-
dziński, Jan Siciński, Józef Szukalski, Ber-
told Szperling, Edmund Schultz, Leopold 
Weichert i Bolesław Zdobysz. 

Zdecydowana większość ówczesnych 
gimnazjalistów kończyła swą edukację na pią-
tej - szóstej klasie. W dużym stopniu wpływ 
na to miały względy materialne: czesne, kosz-
ty utrzymania na stancji. Także i w tym przy-
padku tylko siedmioro spośród piątoklasistów 

uzyskało w 1925 roku świadectwo dojrzało-
ści. Wśród nich był m.in. Jan Brzeziński, syn 
burmistrza Łasku, oraz Józef Sadziński, przy-
szły oficer Wojska Polskiego, zamordowany 
w Katyniu.

Feliks Dębkowski

Podczas zakładania uprawy dzieci poznały 
przy okazji warunki, jakie są potrzebne roślin-
kom do życia. Sianie bazylii sprawiło im ogrom-
ną radość, ponieważ każde z nich będzie mogło 
opiekować się własną roślinką, którą zabierze do 
domu, gdy urośnie. Jak twierdzą autorki progra-
mu, najlepszym sposobem poznawania ziół jest 
ich uprawa, a obserwacje i pełnienie dyżurów 
w podlewaniu roślin rozwiną u dzieci dodatkowo 
umiejętności poznawcze oraz będą kształtować 
opiekuńczą postawę wobec roślin i środowiska.

Wioletta Płóciennik

go Bractwa Kurkowego, ofiarował mu-
zeum kompletny strój szlachecki. Zapew-
ne wzbogaci on ekspozycję muzealną, jak 

niegdyś ofiarowane elementy uzbrojenia 
łaskich Rzymian.

(P)
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