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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim 
pracownikom łaskich instytucji: Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej 
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej 

w pomoc osobom potrzebującym. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, 
poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi, 

by wykonywana praca zawsze budziła szacunek i uznanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                                                     

Robert Bartosik                                                                  
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek 

Z sentymentem wracamy do podnio-
słych mszy św. w łaskiej kolegiacie, 
przemarszu na miejski rynek i uro-
czystości z wojskowym ceremoniałem. 
Zwieńczeniem wspólnego świętowania 
11 listopada były legendarne przedsta-
wienia w Łaskim Domu Kultury, które 
zapełniały widownię po brzegi. 

11 listopada 
w  c zas i e 
paNdem i i

Corocznie z okazji Dnia Wszystkich Świętych organizowana jest akcja „Żołnierska 
Pamięć”. Inicjatywa ma na celu uporządkowanie mogił i otoczenia wokół pomników 
oraz tablic pamiątkowych poświęconych ludziom w żołnierskich mundurach, 
którzy oddali życie dla ojczyzny.  

W dniach poprzedzających Święto Zmarłych delegacje z jednostki wojskowej odwiedza-
ją miejsca spoczynku żołnierzy, składają wieńce oraz zapalają znicze, oddając w ten sposób 
hołd poległym kolegom. To także swoisty znak pamięci dla rodzin poległych spoczywających 
w mogiłach.

ZNAK PAMIĘCI

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Jednak pandemia koronawirusa całkowicie 

odmieniła nasze życie. W tym roku ze wzglę-
dów  bezpieczeństwa  zabrakło  tradycyjnych 
i  hucznych  obchodów  Narodowego  Święta 
Niepodległości. Pomimo  tego,  choć w zdecy-
dowanie skromniejszej formie, uczczono w Ła-
sku 102. rocznicę odzyskanie przez Polskę nie-
podległości.

Punktualnie o godz. 12 na łaskim rynku zo-
stał odegrany na trąbce hymn państwowy. Na-
stępnie delegacje 32. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego, Żandarmerii Wojskowej, gminy Łask na 
czele  z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem 
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. 

MJ
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6 listopada, w piątek wieczorem, w łódzkim szpitalu im. Biegańskiego zmarł Andrzej Owczarek (lat 70) – były radny,
burmistrz Łasku, senator, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, społecznik zasłużony dla regionu i kraju.  

ZMARŁ ANDRZEJ OWCZAREK 
– bYŁY buRMIStRZ ŁASKu

Gmina Łask  otrzymała  na  ten  cel  z  budżetu  państwa  i  z  Europej-
skiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO Wojewódz-
twa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020  dofinansowanie.  Całkowity  koszt 
projektu  to 2.490.890,27 zł, z czego udzielona pomoc finansowa  to aż 
1.923.337,33 zł (77,89%).

Wykonawcą została spółka GRUMIX  z Sarnowa, która została wy-
brana w wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego. Teren bu-
dowy  przekazano w  dniu  28  października,  a  prace  ruszą  już wkrótce. 
Wykonawca zadeklarował ukończenie inwestycji do 31.08.2021 r.

Czego możemy się spodziewać? Powstanie m.in.:
-  3-torowa, 200-metrowa bieżnia okólna
-  3-torowa, 100-metrowa bieżnia prosta
-  wielofunkcyjne boisko sportowe wewnątrz bieżni okólnej
-  rozbieg do skoku w wzwyż
-  rozbieg do skoku w dal wraz ze skocznią
-  rzutnia do pchnięcia kulą
-  boisko do siatkówki plażowej
-  siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych
-  trybuny

RuSZA NAJWIĘKSZA INWEStYCJA 
sportowa w gmiNie
Łaski samorząd przystąpił do realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej  
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”  
w ramach projektu pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w gminie Łask”.

To nie wszystko!
SP nr 5 oraz SP w Okupie otrzymają wyposażenie do pracowni infor-

matycznych (m.in. komputery), zestawy doświadczalne z wyposażeniem 
laboratoryjnym do nauki oraz sprzęt i wyposażenie sportowe.

MJ

Z powodu śmierci

ŚP. WACŁAWY ZMYSŁOWSKIEJ 
długoletniego pracownika

Urzędu Gminy Sędziejowice
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają

Rodzinie
Wójt Gminy 

wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Sędziejowice

Z powodu śmierci

ŚP.  ANDRZEJA ZGAGACZA
wieloletniego Sołtysa
Sołectwa Wrzesiny

Wyrazy współczucia  składają 
Rodzinie

Wójt Gminy Sędziejowice wraz z pracownikami
oraz Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice

wraz z radnymi i Sołtysi

Z powodu śmierci

MAMY 
TOMASZA FRASZKI, przewodniczącego Rady Społecznej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
Wyrazy współczucia składają 

 Rodzinie 
Wójt Gminy Sędziejowice wraz z pracownikami
oraz Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice

wraz z radnymi i Sołtysi

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ŚP.  GRAŻYNĘ KOZIARĘ
zasłużoną dla kultury instruktor muzyki, 

kierownik Społecznego Ogniska Muzycznego w Łasku
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku

Przed laty był aktywnym działaczem podziemia niepodległościo-
wego, internowany po ogłoszeniu stanu wojennego. 

Dał  się poznać nie  tylko  jako znakomity  społecznik  i wrażliwy 
człowiek, ale także jako dobry gospodarz.

Andrzej Owczarek przegrał walkę z koronawirusem.
Więcej szczegółów na Jego temat – czytaj w tym numerze  

„Panoramy”.
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ZDANIEM buRMIStRZA

NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU
Listopad jest smutnym miesiącem - i ze względu na aurę, i ze wzglę-

du na jego charakter – to miesiąc zmarłych. W ostatnich tygodniach ode-
szło kilka osób, którym chciałbym poświęcić chwilę uwagi. Pod koniec 
października zmarł Rafał Orlewski, poeta, pisarz, wychowawca młodzie-
ży, harcerz. Był przed laty nauczycielem w szkole w Kolumnie. Z Panem 
Rafałem korespondowaliśmy. Mam kilka listów pisanych pięknym, od-
ręcznym pismem. W trudnych chwilach podtrzymywał mnie na duchu. 
Listy te przekażę kiedyś do naszej biblioteki, gdyż uważam, że są cenną 
pamiątką.

Zmarł  także  zasłużony  dla  Łasku,  i  szerzej  ziemi  łaskiej, Andrzej 
Owczarek, nauczyciel, wychowawca młodzieży, członek opozycji demo-
kratycznej internowany w stanie wojennym, przez 8 lat burmistrz Łasku, 
wieloletni radny Rady Miejskiej w Łasku, Senator RP trzech kadencji, 
radny  Sejmiku Województwa  Łódzkiego,  zasłużony  działacz  społecz-
ny, bardzo aktywny w batalii o przebieg S-8 w wersji istniejącej (obok  
Łasku).

W  tym  samym  czasie  zmarła Grażyna Koziara,  nauczyciel muzy-
ki. Pani Grażyna przez pół wieku uczyła muzyki uczniów Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Łasku. Łatwo zatem wyliczyć, że wiele setek 
mieszkańców naszej gminy zawdzięcza Jej podstawową wiedzę w zakre-
sie przedmiotów muzycznych. Części wychowanków zaszczepiła miłość 
do muzyki w takim stopniu, że ukoronowaniem ich kariery muzycznej 
była Akademia Muzyczna. Reakcją jednej z pań w Urzędzie Miejskim na 
wiadomość o śmierci Pani Grażyny były słowa: „Ta śmierć mną wstrzą-
snęła, była wspaniałym człowiekiem”.

Trojgu  Zmarłym  poświęcone  są  w  „Panoramie”  odrębne  teksty. 
Niech spoczywają w pokoju.

GROŹNA PANDEMIA
Przed chwilą media podały, że zaraziła się koronawirusem prof. Ka-

rolina Sieroń. To uczona, specjalistka od chorób zakaźnych. Pani profe-
sor jest ordynatorem oddziału leczącego chorych na koronawirusa, sama 
odbyła kilkadziesiąt dyżurów, poświęcając się chorym. Stan lekarki jest 
poważny. Temat podejmuję dlatego, że niekiedy słyszymy narzekania na 
pracę personelu medycznego. Ba, są tacy, którzy niezadowolenie mniej 
lub bardziej uzasadnione części pacjentów, wykorzystują politycznie. To 
haniebne zachowanie. Dodajmy, że niektórzy z tych krytykantów spokoj-
niutko wykonują swoją pracę zdalnie. Szanowni Państwo, czas jest dla 
wszystkich bardzo trudny. Wiem że i lekarze, i cały personel medyczny 

Miesiąc temu napisałem, że koronawirus atakuje, a ilość wykrytych dziennie zachorowań 
przekracza 8 tys. Jak zatem potraktować ostatnie dni, gdy dziennie wykrywanych jest ponad  
25 tys. zachorowań. Wszystkich Świętych – cmentarze zamknięte, Narodowe Święto Niepodległości 
– obchodzone symbolicznie. Rośnie ilość zgonów, wystarczy spojrzeć na nekrologi. 

pracują ofiarnie, z poświęceniem i w ogromnym stresie. Aby nas leczyć, 
muszą zachowywać określone procedury narzucone zresztą przez rząd.

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

Kilka zdań dotyczących oceny ówczesnej  (tzn. po odzyskaniu nie-
podległości) polskiej rzeczywistości przez Józefa Piłsudskiego, zaczerp-
niętych z „Rzeczpospolitej” z 10  - 11  listopada,  str.  J3: Był dogłębnie 
rozczarowany pierwszymi latami niepodległości Rzeczypospolitej. Do-
strzegał moralną degradację społeczeństwa. Dostrzegał gęstą sieć intryg, 
oszczerstw, insynuacji, które oplatały polską codzienność. Miał dość nie-
godziwości, wzajemnego szczucia, obrzydliwych kalumnii. Skąd my to 
znamy.

Jeszcze jeden akcent, o który poprosił kilka dni temu w telefonicz-
nej rozmowie nasz Honorowy Obywatel prof. M. M. Drozdowski, cytuję 
dosłownie: W jednoczeniu narodu niesamowicie pozytywną rolę odegrał 
Kościół katolicki kierowany przez kardynałów Kakowskiego i Dalbora. 
Profesor dodał – sercem jestem z wami.

JAK TO NAZWAĆ?
W sobotę  14  listopada Ochotnicza  Straż  Pożarna w Kolumnie  za-

dysponowana przez PSP w Łasku neutralizowała rozlany na drodze wo-
jewódzkiej w dzielnicy Kolumna olej. Zmierzchało, włączone „koguty” 
oraz inne określone procedurami oświetlenie sygnalizowało prowadze-
nie akcji. Niestety, w dowódcę akcji uderzył z impetem samochód oso-
bowy. Efekt - obie nogi złamane w tym złamanie otwarte. Jak silne było 
uderzenie najlepiej świadczy fakt, że poszkodowany ciałem wybił przed-
nią  szybę  samochodu.  Ile  jeszcze  ofiar  głupoty,  lekkomyślności  i  bra-
ku wyobraźni musi zginąć, abyśmy zachowywali się odpowiedzialnie?  
2 dni temu w Łodzi samochód osobowy dosłownie wbił się w ciężarów-
kę. Dwoje młodych zginęło. W samochodzie znaleziono narkotyki.

Wracając do akcji w Kolumnie, która to akcja pokazała, że tamtejsza 
OSP  jest  jednak  potrzebna  i  przydatna,  dziękuję G. Rosiakowi  za  na-
tychmiastowe poinformowanie mnie o wypadku, dzięki czemu ja z ko-
lei  przekazałem wiadomość komendantowi powiatowemu PSP  z  proś-
bą o interwencję. Dziękuję komendantowi P. Rudeckiemu za działanie, 
w wyniku  którego  do  sprawy  został włączony  koordynator medyczny 
Komendy Wojewódzkiej PSP. 
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Gabriel Szkudlarek 

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ŚP. ANDRZEJA 
OWCZARKA 

Senatora RP i wieloletniego dyrektora
ZSO nr 1 w Sędziejowicach

Rodzinie i Wszystkim, 
których ta śmierć dotknęła,

składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Sędziejowice 
wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy 
Sędziejowice

wraz z radnymi oraz Sołtysi

 Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela

ŚP. ANDRZEJA 
OWCZARKA 

Niezwykłego Człowieka o wielkim sercu  
i otwartości do ludzi.

Wobec ciosu, który spadł na Rodzinę, nie-
łatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie 

życzyć sił do zniesienia tego bólu, który 
tylko czas może złagodzić.

 Prosimy przyjąć wyrazy najszczerszego 
współczucia od Rady Słuchaczy i słuchaczy 

Łaskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Pani
Ewie Iwaszkiewicz-Beridze

Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku 
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący 

i Radni Rady Miejskiej w Łasku
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SESJE  -  najbliższa  sesja  Rady Miejskiej  
w Łasku odbędzie się prawdopodobnie w grud-
niu,  przypuszczalnie poświęcona  zostanie bu-
dżetowi na najbliższy rok.

Sesja Rady Powiatu, odbędzie się 30 listo-
pada  (początek  godz.  8)  i  poświęcona  będzie 
m.in. zmianom w  tegorocznym budżecie oraz 
w WPF na lata 2020-2028.

PANDEMIA wciąż groźna – 25 respirato-
rów i 30 kardiomonitorów z zasobów Agencji 
Rezerw materiałowych  trafiło do szpitali woj. 
łódzkiego,  m.in.  w  Łasku,  Pabianicach,  Pod-
dębicach i Zduńskiej Woli. Według wojewody 
Tobiasza Bocheńskiego  do  szpitali  dostarczo-
nych zostanie jeszcze sporo nowych urządzeń 
medycznych.  Szpital  w  Łasku  stał  się  jedną 
z placówek leczących chorych na covid-19.

DYSPENSA dla uczestników mszy – prze-
dłużył ją metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś 
do 29 listopada br.

SPIS ROLNY – z powodu pandemii z 14 
do 5 dni skrócono czas wypełniania formularza 
w  ramach  samospisu  internetowego  (od  cza-
su  skutecznego  logowania). Powszechny Spis 
Rolny trwa do 30 listopada br.

STRAJK KOBIET  -  kilkaset  osób  straj-
kowało w Łasku, wyrażając swój protest prze-
ciwko  decyzji  Trybunału  Konstytucyjnego 
w sprawie aborcji. Policja zabezpieczała mani-
festację, kierując pojazdy na objazdy.

DO SKARBÓWKI INACZEJ  -  od  16 
bm. obowiązują nowe zasady obsługi podatni-
ków w Urzędzie Skarbowym w Łasku. Bezpo-
średnia wizyta możliwa jest po wcześniejszym 
umówieniu się: tel. 43 671-13-41, lodzkie.kas.
gov.pl 

ŁDK ZAMKNIĘTY  do  odwołania,  jak 
zresztą  wszystkie  placówki  kulturalne,  nie-
czynne jest też „Kinoino”, zawiesił działalność 
również  Łaski  Uniwersytet  Trzeciego Wieku. 
Rozpoczęto  zdalne  przygotowania  do  trady-
cyjnego  styczniowego  finału  WOŚP.  Łaskie 
Stowarzyszenie  Harcerskie  „Grabia”  apeluje 
o kontakt z wolontariuszami: tel. 603-674-768. 

BRAKUJE KRWI I OSOCZA – w związ-
ku  z  pandemią  brakuje  tych  najcenniejszych 
leków,  ratujących  życie  także  zakażonym ko-
ronawirusem.  Wojewódzkie  Centrum  Krwio-
dawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Łodzi  apeluje 
o oddawanie krwi!

 PKS już od kilku lat ogranicza przewozy 
pasażerskie, a teraz z powodu pandemii prawie 
je  zawiesiła.  Łaski  samorząd  protestuje  prze-
ciwko  tym praktykom  i  ograniczeniom,  które 
dotykają mieszkańców. Jak mają dostać się do 
lekarza  chorzy  z  miejscowości  gdzie  nie  ma 
kolei?  W  Łasku  zniknął  już  z  prawdziwego 
zdarzenia  dworzec  autobusowy,  tylko  patrzeć 
jak nie pojawi się tu ani jeden autobus!

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI  na  osoby 
zagrożone  wychłodzeniem,  szczególnie  teraz, 
gdy pojawiają  się  niskie  temperatury. W każ-
dym przypadku dostrzeżenia osoby zagrożonej 
wychłodzeniem  -  wzywajmy  funkcjonariuszy 
Policji.

Pamiętamy  Cię  wszyscy.  Byłeś  wychowan-
kiem polonisty Pana profesora Majewskiego i Pani 
profesor Wandy Bohaczewskiej  - nauczycielki hi-
storii. Już wtedy historia była Twoją muzą, a sprawy 
Polski  i świata pasją. Zapamiętaliśmy Cię zawsze 
pogodnego,  uśmiechniętego,  życzliwego,  skrom-
nego i zrównoważonego. Czyniłeś w życiu dobro, 
a jeszcze wiele tego dobra zamierzałeś uczynić. 

POŻEgNANIE ANDRZEJA
Żegnamy Cię i wspominamy, my koleżanki i koledzy z I LO z klas A-E w latach 1964-
1968, teraz już 70+ z grupy ryzyka, rozproszeni po całym świecie szalejącego wirusa. 

Płaczemy  po  Tobie,  ale  Twoja  niezwykła 
osobowość sprawiła, że czujemy, że jesteś bli-
sko, że nadal  jesteś z nami. Twoja pasja,  żar-
liwość  i  siła  sprawiły, że stałeś  się pochodnią 
wskazującą drogę. Łączymy się w bólu z Twoją 
wspaniałą rodziną.

Koleżanki i koledzy 
z I LO w Pabianicach

50-lecie matury, rocznik 1968, zdjęcie wykonano w 2018 roku

Kolejną ofiarą koronawirusa jest ksiądz 
Antoni Pietras, proboszcz parafii pw. NMP 
Nieustającej Pomocy przy ul. Popiełuszki 
w Bełchatowie. Zmarł w piątek, 13 
listopada br. w wieku 58 lat. Ks. Antoni 
Pietras proboszczem bełchatowskiej 
parafii był od września 2007 roku.

Kapłan pochodził z parafii w Szczercowie, 
święcenia  przyjął  w  1987  roku.  Pracował  w 
wielu parafiach, m.in. także w Łasku w latach 
1991-1996.

KOLEJNA OfIARA KORONAWIRuSA

Z powodu zakażenia koronawirusem 
zmarł znany pabianicki chirurg doktor 
Jacek Marynowski (lat 65). Zasłabł 
podczas dyżuru, najpierw leczono go  
w Pabianicach, potem w zgierskim 
szpitalu. W latach 2002-2006 był 
dyrektorem szpitala w Łasku, pracował 
też m.in. w Łodzi, Skierniewicach i Kutnie.

Był społecznikiem wywodzącym się z har-
cerstwa,  człowiekiem  niezwykle  aktywnym, 
nie bojącym się wyzwań, stąd kierowanie pla-
cówkami  leczniczymi w  trudnym okresie. Od 
czterech lat kierował przychodnią POZ w Pa-
bianicach. 

Doktor odszedł na wieczny dyżur, jak wie-
lu medyków walczących z pandemią...   

(P)

coVid-19 POKONAŁ DR. JACKA MARYNOWSKIEgO
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Po  raz  pierwszy  usłyszałem  o  nim  w  la-
tach przełomu. Ten syn urzędnika pocztowego 
w Pabianicach, absolwent tamtejszego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego 
i  Wydziału  Filozoficzno-Historycznego  UŁ, 
działał w łaskiej „Solidarności”  i po wprowa-
dzeniu  stanu  wojennego  został  internowany 
i  przetrzymywany  w  więzieniu  do  czerwca 
1982 r. Po zwolnieniu nie mógł już wrócić do 
pracy nauczyciela w  łaskim LO, by utrzymać 
liczną  rodzinę  zatrudnił  się  w  zawodówce 
i  szkole w Sędziejowicach. Władza  obserwo-
wała Owczarka i usiłowała go za wszelką cenę 
skompromitować, co okazało się zadaniem nie-
realnym. Mimo tych szykan i kłopotów nigdy 
nie narzekał.

Po  „okrągłym  stole”  i  pierwszych  wybo-
rach został na dwie kadencje radnym i burmi-
strzem Łasku. Był dobrym gospodarzem – oce-
niają go  łaskowianie. Potem wrócił do szkoły 
w Sędziejowicach – już jako dyrektor. I tu tak-
że pozostawił trwały ślad po sobie - ogród bo-
taniczny i miasteczko ruchu drogowego.

Ale polityka go ciągnęła. W 2005 roku zo-
stał senatorem z listy Platformy Obywatelskiej. 
W  senacie  zajmował  się  sprawami  obronno-
ści  kraju,  gospodarką,  ochroną  środowiska.  
Interweniował m.in. w sprawie dewastacji śro-

POtRAfIŁ ZJEDNYWAĆ SERCA
Pisanie o Andrzeju Owczarku po tak niespodziewanej śmierci jest trudne i zarazem bezsensowne. Opisywać jego życiorys,  
a może dokonania w polityce czy na polu społecznym? Tworzyć panegiryk, na którym zapewne by mu nie zależało? Był przecież 
człowiekiem wielowymiarowym, zaangażowanym społecznie i do tego uczciwym, co przecież w polityce zdarza się rzadko. 

GABRIEL SZKUDLAREK, burmistrz Łasku:
Znałem Go bliżej od trzydziestu lat, od powstania Komitetu Oby-

watelskiego. Poproszono mnie wówczas, bym udzielał porad praw-
nych, co robiłem przez pewien okres. Po pierwszej kampanii wybor-
czej w 1990 roku został burmistrzem. Choć uważano go wówczas 
za raptusa, zaskoczył mnie roztropnością i determinacją. Gdy po 
sesji przyszedł do gabinetu, czekała już na niego duża grupa dyrek-
torów z gratulacjami, ale przede wszystkim z różnymi problemami. 
Za gratulacje elegancko podziękował, a na omówienie problemów 
zaprosił na termin późniejszy, kiedy wstępnie przygotuje się do ich 
omówienia.

Był człowiekiem błyskotliwym i inteligentnym.
Jak można ocenić jego dwie kadencje kierowania Łaskiem? To był 

dobry okres dla miasta i gminy. Był to czas wodociągowania gminy, 
wszak w wielu studniach zaczęło brakować wody. Doceniam szczególnie 
to, że najpierw chciał wodociągować Kolumnę, bo jak wielu mieszkań-
ców obawiał się katastrofy ekologicznej.

Imponowała mi Jego swoboda wypowiedzi podczas różnych uroczy-
stości i imprez, swobodnie nawiązywał do historii.

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI, senator RP:
- Odszedł od Nas Andrzej Owczarek, mój przyjaciel, senator VI, VII  

i VIII kadencji. Przegrał z covid, zostawił wspomnienia swojej działal-
ności w „Solidarności”, internowania, pracy jako burmistrz Łasku, za- 

dowiska  przez  kopalnię  i  elektrownię w Beł-
chatowie.  Walczył  z  różnymi  patologiami, 
m.in.  oszustami  okradającymi  Polaków.  Za-
angażował  się  mocno  w  walkę  o  korzystny 
dla  wielu  miast,  m.in.  Łasku,  przebieg  drogi 
ekspresowej S-8. Dziś trudno sobie wyobrazić 
nasz region bez tej arterii.

Nigdy  nie  zapominał  o  swoim  terenie  - 
działał  m.in.  w  łaskiej  OSP  (prezes  w  latach 
1999-2018), doposażając druhów w nowocze-
sny sprzęt i troszcząc się o zaplecze lokalowe 
także  innych  jednostek,  organizował  słynne 
bale  charytatywne,  przez  wiele  lat  stowarzy-
szenie „Pomocna Dłoń” zrzeszająca takich sa-
mych  społeczników  jak  on  sam,  a  także  spo-
rą grupę wolontariuszy, zapewniało w okresie 
jesienno-zimowym tysiące gorących posiłków 
dla najbiedniejszych (wyliczono, że tych posił-
ków było łącznie ok. 300 tys.). Potrafił zjedny-
wać serca władz  i wielu biznesmenów, dzięki 
czemu  otwierały  się  też  ich  portfele  na  rzecz 
ludzi pokrzywdzonych przez los. 

Przed wyborami do Sejmiku Województwa 
Łódzkiego  zaskoczył  mnie  swoim  zaangażo-
waniem  w  rodzinnych  Pabianicach.  Choć  od 
lat mieszkał z rodziną na ziemi łaskiej, pamię-
tał wciąż o swoich korzeniach. Miał w Pabiani-
cach licznych oddanych przyjaciół.

Jako sejmikowy radny dbał też o Łask. Od-
nosiłem wrażenie, że w całej swojej działalno-
ści politycznej  i  społecznej był  rozdwojony – 
z jednej strony zaangażowany zarówno w spra-
wy krajowe, ogólne, zaś z drugiej - w sprawy 
lokalne, najbliższe mu i doceniane. W gruncie 
rzeczy nie rozdzielał tych spraw.

Kochał  przyrodę,  dlatego  zarówno  jego 
dom, jak i np. sędziejowicka szkoła, którą przez 
jakiś  czas kierował,  tonęły w zieleni. Swoimi 
skarbami, jak choćby nalewkami, lubił obdaro-
wywać ludzi przyjaznych mu i uczciwych.

W ostatnich latach pojawiał się na wielu lo-
kalnych uroczystościach, często zabierał głos, 
wyraźnie stroniąc od nudziarstwa i pochlebstw. 
Nieobce  było  mu  też  krytyczne  patrzenie  na 
naszą  rzeczywistość,  okraszone  niejednokrot-
nie sarkazmem. Zapewne dlatego ceniono jego 
opinie i obecność.

Odznaczenia?  Nie  przywiązywał  do  nich 
uwagi. Po  śmierci  z wnioskiem o nadanie Mu 
Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Łódzkiego” wystąpił burmistrz Łasku.

Nie ma  ludzi  niezastąpionych,  to  prawda, 
ale Andrzeja Owczarka  będzie  brakowało  nie 
tylko na ziemi łaskiej.

(P)

Gdy przestał być burmistrzem, został radnym, bardzo aktywnym i su-
miennym. Pamiętam doskonale, że wraz z Robertem Bartosikiem prze-
konywał mnie, bym powalczył o fotel burmistrza. Zależało mu na tym, 
byśmy zaczęli pozyskiwać środki unijne. Poszliśmy w tym kierunku, zre-
alizowaliśmy wielki program rozbudowy kanalizacji właśnie dzięki środ-
kom zewnętrznym, ale i wiele innych ważnych zadań.

Jako senator także angażował się w rozwiązywanie różnorodnych 
problemów Łasku. Gdy go prosiłem o pomoc, nie odmawiał. Wspierał 
nasze inicjatywy, był bardzo aktywny w walce o przebieg drogi ekspre-
sowej S-8 właśnie w pobliżu Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradza, widząc  
w tym olbrzymią szansę dla regionu i mieszkańców. Gdy już ruszyła bu-
dowa tej arterii, zbierał cięgi od właścicieli wywłaszczonych działek, bo 
ludzie nie dostali w porę należnych pieniędzy. Cierpliwie i spokojnie tłu-
maczył, że wszystko będzie dobrze. I miał rację.

Jako radny Sejmiku także interesował się naszymi problemami. Trzy ty-
godnie przed śmiercią był w Urzędzie ostatni raz. Oferował kolejną pomoc.

Był znakomitym ojcem rodziny. Nawet podczas tej ostatniej rozmowy 
mówił o przyszłości swoich dzieci.

angażowany senator i społecznik. Odszedł – DOBRY CZŁOWIEK, będzie 
mi brakowało Twoich rad. Cześć Jego Pamięci! 



uCZCILI  102. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEgŁOśCI
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102 lata temu po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapę Europy. 
Ze względu na stan epidemii nie odbyły się uroczystości związane 
z tym świętem. Zarząd Powiatu Łaskiego  uczcił Narodowe Święto 

Zakres  inwestycji  obejmował  wykonanie 
następujących robót:
-  wykonanie  utwardzonej  nawierzchni  pobo-
czy grubości 10 cm
-  oczyszczenie  i  skropienie  istniejącej  na-
wierzchni bitumicznej emulsją asfaltową
-  ułożenie  warstwy  wyrównawczej  z  betonu 
asfaltowego 
-  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfal-
towego grubości  4 cm
-  wykonanie  remontu  zjazdu  publicznego 
i utwardzonych zjazdów indywidualnych 
-  montaż barier drogowych na przepuście

uKOńCZONO KOLEJNą INWEStYCJĘ DROgOWą
W dniu 29 października br. powiat łaski zakończył inwestycję pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4912E Dziadkowice – 
Karczmy na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi powiatowej nr 3706E w kierunku Wrzeszczewic”.

Niepodległości,  składając symbolicznie kwiaty oraz zapalając znicze przy pomniku pierwszego 
marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

-  odmulenie rowów przydrożnych
-  ustawienie  dodatkowego  oznakowania  pio-
nowego. 

Wartość zadania wyniosła 522 511,35 zł, 
w tym dotacja otrzymana ze środków budżetu 
województwa łódzkiego pochodzących z ty-
tułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 
na  zadanie  pod  nazwą  modernizacja  drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych na realizację  
ww. zadania w wysokości 278 090,00 zł.

Wykonawcą  robót  budowlanych 
była  firma  WŁODAN  z  Porszewic 
k. Pabianic.
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Piecza  zastępcza  obok  rodziny  adopcyjnej  jest  jedną  z  najbardziej 
optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym 
opieki rodziców.

Zadaniem rodziny zastępczej  jest  stworzenie dziecku  lub dzieciom 
warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, 
psychicznego,  jak  i  społecznego m.in.  poprzez  zapewnienie  dzieciom 
prawidłowej edukacji,  rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpo-
wiednich warunków bytowych, organizacji  czasu wolnego oraz wypo-
czynku. 

Kandydaci  do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej,  po  spełnieniu 
formalnych warunków,  kierowani  są  na  profesjonalne  szkolenie,  które 
ma ich przygotować do nowych obowiązków. 

Rodzinie zastępczej przysługuje stałe świadczenie na pokrycie kosz-
tów utrzymania dziecka oraz pomocy i wsparcia ze strony specjalistów, 
również w formie regularnych szkoleń. 

ZOStAń RODZICEM ZAStĘPCZYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych 
rodzin zastępczych. Wiele dzieci, z różnych powodów, nie może wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Konieczne 
jest zapewnienie im opieki i pomocy ze strony dorosłych, którzy będą w stanie stworzyć im nowy dom. 

Pełnienie  funkcji  rodziny  zastępczej  daje  wiele  satysfakcji,  a  dla 
dziecka jest okazją do poznania czym jest prawdziwy dom i doświadcze-
nia miłości ze strony swoich opiekunów. Takie sytuacje są bezcenne i po-
zwalają dzieciom wchodzić w dorosłe życie z pozytywnymi doświadcze-
niami, które wpływają na ich dalsze losy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku serdecznie zaprasza 
wszystkie osoby, które chciałyby zostać  rodziną zastępczą do siedziby 
Centrum, przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku, od poniedziałku do piątku w na-
stępujących godzinach: 

poniedziałek: godz. 8-16 
wtorek – piątek: godz. 7.30 – 15.30.
Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 

43 675-37-49 oraz na stronie internetowej www.lask.naszepcpr.pl
Zespół do spraw 

rodzinnej pieczy zastępczej

Zakończono modernizację szatni i pomieszczeń sanitarnych 
znajdujących się  przy sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Łasku. 

Zakres prac obejmował:   wykonanie remontu wykładzin ściennych 
i podłogowych z płytek ceramicznych, remont ścianek działowych, wy-
mianę umywalek, misek ustępowych i prysznicy na nowe,  wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej. Powstały też nowe instalacje sanitarne, wo-
dociągowe, kanalizacyjne  i wentylacyjne,  instalacje  elektroenergetycz-
ne.  Zainstalowano  również  oświetlenie  energooszczędne,  wymieniono 
wyposażenie szatni (wieszaki i ławki), pomalowano sufity i ściany.

Wartości  zadania  wyniosła  157  101,86  zł,  w  tym  dofinansowanie 
przyznane przez województwo łódzkie w formie dotacji celowej na za-
dania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w wy-
sokości 80 000,00 zł.

SZAtNIA I SANItARIAtY – JAK NOWE

W powiecie łaskim działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Udzielają jej adwokaci lub radcowie prawni (w uzasadnionych 
przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), 
a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

Z  bezpłatnej  pomocy  prawnej,  może  skorzystać  osoba,  której  nie 
stać na opłacenie porady i która złoży stosowne oświadczenie. W celu 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnio-
ną problem nie może być rozwiązany w całości, albo w części poprzez 
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, 

NIEODPŁAtNA POMOC PRAWNA
że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca 
prawny  informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania  innej 
stosownej pomocy w  jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskaza-
nych na liście sporządzonej przez starostę.

W związku z zagrożeniem zarażenia  się koronawirusem wszystkie 
porady prawne w powiecie odbywają się tylko drogą elektroniczną.

Więcej  szczegółowych  informacji  dotyczących  pomocy  prawnej, 
wraz z dniami i godzinami prac punktów, znajdą Państwo na stronie po-
wiatu łaskiego www.lask.com.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Praw-
na”. W powyższej zakładce można znaleźć również druk „zgłoszenie po-
rady na odległość”. 



WÓJtOWANIE bRONISŁAWA WĘgLEWSKIEgO 
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Dosłownie  tak,  27  paź-
dziernika  br.  minęło  dokład-
nie  18  lat  od  wyboru  Bro-
nisława  Węglewskiego  na 
wójta gminy Buczek. Jakie to 
były te lata?

Jak  to  okres  dojrzewania 
-  była  faza  zafascynowania, 
umiejętności  dokonywania 
wyborów tych dobrych i tych 
złych,  buntu,  refleksji  nad 
sensem  życia  -  bo  jest  ono 
jedno i jak je przeżyć, by nie 
żałować. 

Pracownicy  Urzędu,  pa-
miętając  o  tej  dacie  przy-
gotowali  okolicznościowy 
prezent  i  złożyli  włodarzo-
wi  życzenia. Nie  obeszło  się 
bez  oczywistych  stwierdzeń,  
że  dorosłość  zobowiązuje 
ale  też  rodzi  poważne  skut-
ki  i  konsekwencje  własnego 
działania, bo żyje się na wła-
sny rachunek.

Wszystkiego  najlepszego 
dla gminy i Pana Wójta!

Urząd  Gminy  Buczek  zwraca  się  do  mieszkańców  z  apelem  
o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospo-
darowanie.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, 
ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja 
oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na 
niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich)  i daje 
lepszy  wskaźnik  poziomu  recyklingu  odpadów.  Poziom  ten  został 
ustalony dla samorządów przez ministra środowiska – z każdym ro-
kiem  jest  coraz wyższy  i  coraz  trudniej  będzie  go nam wszystkim 
osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina 
będzie musiała zapłacić kary administracyjne, nałożone przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

UWAGA! 
Od  lipca  2020  roku  nastąpiła  zmiana  zasad  rozliczania  się 

z firmą Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych W. Strach, od-
bierającą odpady komunalne, dlatego teraz każda frakcja odpa-
dów jest ważona, a płatność naliczana jest za tonę odpadów. Dla-
tego  apelujemy do mieszkańców gminy Buczek,  żeby w miarę 
możliwości odpady biodegradowalne (trawa, liście), a także ko-

MIESZKAńCu, SEgREguJ ODPADY!

munalne, np. piasek czy popiół i nie tylko,  zagospodarować we 
własnym  zakresie  na  przydomowych  kompostownikach,  dbać 
o  przestrzeganie  zasad  poprawnej  segregacji  odpadów  i  doko-
nywać  świadomych  i  rozsądnych decyzji  zakupowych,  aby nie 
wytwarzać więcej odpadów niż jest to konieczne. Prosimy także 
o rzetelne podawanie ilości osób zamieszkałych w danej nieru-
chomości,  zgłoszenie  do  deklaracji  studentów  i  uczniów,  któ-
rzy  ze  względu  na  naukę  zdalną  nie  wyjechali  i  zamieszkują  
na terenie naszej gminy.

Dziś dopłata gminy z budżetu do gospodarki odpadami komunal-
nymi wynosi 7 zł na mieszkańca i jest to kwota graniczna dofinanso-
wania, ponieważ budżet nie pozwala na więcej.

W  sytuacji,  w  której  wpływy  z  opłaty  za  gospodarowanie  od-
padami  komunalnymi  nie  pozwolą  na  sfinansowanie  ustawowo  
określonych  kosztów,  będzie  konieczność  ponownego  zwiększenia 
opłaty ponoszonej przez mieszkańców. 

Chcesz płacić dalej po 17 zł - musisz mniej produkować i lepiej 
zagospodarować  odpady,  bo  ostanie  rachunki  dla  podmiotu  odbie-
rającego odpady wzrosły z 70 tys. zł do 130 tys. zł za miesiąc i taki 
wzrost może podnieść opłatę nawet o 50%.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła ilość odpadów komunalnych 
pochodzących od mieszkańców gminy! Ilość odpadów odbieranych z nieruchomości wzrosła średnio o 50%! 
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DOCHODY
Ogólna kwota dochodów gminy  to 26.432.178 zł.
Z czego kwota 937.550 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 

25.494.628 zł, stanowią dochody bieżące.
Dochody majątkowe to 3,55% dochodów ogółem, natomiast docho-

dy bieżące to 92,90% dochodów ogółem.
Przyjęte  do  budżetu  kwoty  z  tytułu  dochodów  zostały  ustalone 

w  oparciu  o  przewidywane  wykonanie  za  rok  2020  oraz  planowane 
wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z pod-
jętymi  uchwałami Rady Gminy  na  rok  2021. Uchwały  podatkowe  na 
rok 2021 zostały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy, co dało możliwość 
precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2021. Plan do-
chodów podatkowych kształtuje się następująco:

JAKI buDŻEt gMINY buCZEK NA 2021 ROK?
Do dnia 15 listopada każdego roku jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane opracować projekt 
budżetu na następny rok. Wójt gminy Buczek przedłożył projekt budżetu gminy na  2021 rok wraz  
z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2025 na XVI Sesji Rady Gminy Buczek.

Dział Roz-
dział

§ Treść Wartość (zł)

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek nieposia-

dających osobowości 
prawnej oraz wydatki 

związane z ich 
poborem

5 369 600,00

75615 Wpływy z podatku rol-
nego, podatku leśnego, 
podatku od czynności 

cywilnoprawnych, 
podatków  

i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych 

jednostek 
organizacyjnych

3 936 400,00

0310 Wpływy z podatku 
od nieruchomości

3 888 000,00

0320 Wpływy z podatku 
rolnego

2 700,00

0330 Wpływy z podatku 
leśnego

43 400,00

0340 Wpływy z podatku 
od środków 

transportowych

2 300,00

75616 Wpływy z podatku 
rolnego, podatku leśne-
go, podatku od spadków  

i darowizn, podatku 
od czynności cywilno-

-prawnych oraz 
podatków i opłat 

lokalnych od osób 
fizycznych

1 433 200,00

0310 Wpływy z podatku od 
nieruchomości

844 600,00

0320 Wpływy z podatku 
rolnego

392 700,00

Razem 5 369 600,00

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych 
należą:

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

4.232.681 zł,
- §2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa: 5.563.303 zł, w tym 

oświatowa 4.563.471 zł, wyrównawcza 999.832 zł (subwencja dla gmin 
„biednych”). Niektórzy  twierdzą,  że  gmina  na  której  znajduje  się  lot-
nisko,  jest bogata, a  tę subwencję otrzymują gminy „biedne”,  jaką jest 
gmina Buczek.

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone: 7.821.644 zł,
2. W ramach dochodów majątkowych:
§ 6257 – środki z budżetu UE na budowę instalacji fotowoltaicznych 

w gminie Buczek: 937.550 zł.
Ogólna  kwota  wydatków  budżetu  gminy  Buczek  na  rok  2021  

to 28.384.143,28 zł, z czego kwota 2.928.000 zł, to wydatki majątkowe 
(inwestycyjne), które zostają wzmocnione nadwyżką ok. 4 mln zł  i  in-
westycji ze środków własnych na 2021  rok będzie ok. 7 mln + środki 
pozyskane z zewnątrz, natomiast kwotę 25.456.143,28 zł, stanowią wy-
datki bieżące. 

WYDATKI
Wydatki majątkowe to 11,50% wydatków ogółem, natomiast wydat-

ki  bieżące  88,50% wydatków  ogółem,  po  zmianach  planowanych  jest 
ok. 25%.

Rok 2021 to kolejny rok działania gminy jako podmiotu organizują-
cego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie gminy 
Buczek po  stronie dochodów przyjęto kwotę 909.000 zł  (w klasyfikacji 
90002§049) zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców, nato-
miast zaplanowane wydatki to kwota 1.426.710,26 zł (różnicę ponad 500 
tys. zł dokładamy z budżetu gminy). Oznacza to, że w dalszym ciągu pla-
nuje się dopłacać do kosztów obsługi odbioru odpadów, aby zanadto nie 
obciążać  naszych mieszkańców. Opłaty  i  tak  są  dość wysokie. Obecnie 
wynoszą 17 zł/mc od 1 mieszkańca. W połowie roku 2020 przeprowadzo-
ny został przetarg na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne 
z terenu gminy Buczek. Planując wydatki na 2021 rok na ten cel brano pod 
uwagę koszty  za miesiące objęte  przetargiem.  Jednak dokładne  szacun-
ki  i kalkulacje przeprowadzane będą po zakończeniu roku budżetowego 
2020 i wówczas wprowadzone zostaną korekty kwot planowanych wydat-
ków. Nie wykluczone, że będzie musiała również być podniesiona kwota 
opłaty, ponieważ obserwuje się znaczny wzrost kosztów odbioru odpadów 
(wzrost ok. 50% koszt odpadów). Jest to skutek wprowadzenia nowego, 
narzuconego ustawą, sposobu zapłaty za odbierane odpady, nie w kwocie 
ryczałtowej, a w kwocie za tonę odebranych odpadów. 

Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na rok 2021 
jest  budowa  prosumenckich  instalacji  fotowoltaicznych  współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej - 1.252.000,00 zł. 

Pozostałe znaczące kwoty zostały zaplanowane na inwestycje drogowe:
- budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku - 649.000 zł
- konserwacja drogi gminnej w Luciejowie - 200.000 zł

0330 Wpływy z podatku 
leśnego

26 900,00

0340 Wpływy z podatku od 
środków transporto-

wych

165 000,00

0370 Wpływy z opłaty od 
posiadania psów

4 000,00

11
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Dział Treść Wartość (zł)

010 Rolnictwo i łowiectwo 183 910,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

416 000,00

600 Transport i łączność 2 224 455,76

700 Gospodarka mieszkaniowa 212 000,00

710 Działalność usługowa 130 000,00

750 Administracja publiczna 2 967 108,94

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa

1 016,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa

96 452,00

757 Obsługa długu publicznego 2 000,00

758 Różne rozliczenia 332 000,00

801 Oświata i wychowanie (subwencja 
4.563,471, dokładamy do szkół 4 mln zł)

8 570 950,00

851 Ochrona zdrowia 53 403,00

852 Pomoc społeczna 860 223,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 994,00

855 Rodzina 7 650 765,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

3 339 135,52

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 704 000,00

926 Kultura fizyczna 554 730,06

Razem 28 384 143,28

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 
GMINY BUCZEK NA ROK 2021

Różnica  między  dochodami,  a  wydatkami  budżetu  stanowi  odpo-
wiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2021 planuje się budżet 
deficytowy.

  Dochody budżetu:  26.432.178,00 zł  
  Wydatki budżetu:   28.384.143,28 zł
  Przychody:  2.067.822,00 zł              
  Rozchody:  115.856,72 zł
  Ogółem (dochody + przychody):  28.500.000,00 zł    
  (wydatki + rozchody):   28.500.000,00 zł

PRZYCHODY
W roku 2021 przychody budżetu stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych. 

Po  raz pierwszy nie planuje  się  zaciągania nowych zobowiązań finan-
sowych na etapie projektu budżetu. W trakcie roku kwota przychodów 
wzrośnie  po  rozliczeniu  i  zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego  
za rok 2020. Nadwyżka wprowadzana do projektu budżetu na 2021 rok 
stanowi bowiem kwotę, która nie została zużyta w roku 2020, a pochodzi 
z roku 2019 i lat wcześniejszych. 

ROZCHODY
W budżecie gminy Buczek na rok 2021 planuje się rozchody w wy-

sokości  115.856,72  zł,  które  stanowią  spłatę  pożyczek  zaciągniętych 
w 2016 oraz 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań pro-
ekologicznych:  „Rekultywacja  składowiska  odpadów”  oraz  „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek, ul. Wygwizdów, Główna 
i Pieńki”. W listopadzie 2020 roku wystąpiliśmy o umorzenie części po-
życzki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wygwizdów, 
jednak decyzja w  tej sprawie zapadnie najprawdopodobniej w grudniu 
2020 roku i dopiero wówczas będzie możliwość zmniejszenia kwoty zo-
bowiązań. Pozostanie wtedy  do spłaty jedynie kwota około 20 tysięcy 
złotych z tytułu pożyczki zaciągniętej na rekultywacje składowiska od-
padów, której nie ma możliwości umorzenia, nie posiadamy zaciągnię-
tych  kredytów  i  pożyczek,  jesteśmy  jedną  ze  176  gmin województwa 
łódzkiego bez zadłużenia.

Oznacza to, że gmina Buczek posiada bardzo dobrą sytuację finan-
sową  i  nie  potrzebuje wsparcia w  postaci  nowych  zobowiązań  (poży-
czek  lub  kredytów),  aby  sfinansować w  roku  2021 wszystkie  zadania 
wynikające z przepisów prawa. Jednocześnie w przypadku konieczności 
wprowadzenia  do  budżetu  nowych,  niezbędnych  zadań w  trakcie wy-
konywania budżetu bez zbytnich obciążeń można swobodnie zaciągnąć 
pożyczkę bądź kredyt. Taka sytuacja jest wynikiem konsekwencji dzia-
łań  przez wiele  ostatnich  lat  zmierzających  do  pozyskiwania  środków 
zewnętrznych bezzwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych. Ewen-
tualne wsparcie środkami zwrotnymi następowało wyłącznie poprzez za-
ciąganie pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi, które są nisko oprocentowane 
i w dużej części umarzane.

Bardzo cieszy fakt iż w dobie kryzysu samorządów w całej Polsce 
w ostaniem czasie gmina Buczek jest w  bardzo dobrej sytuacji finanso-
wej. Finanse w naszej gminie od wielu lat  są prowadzone bez rozrzutno-
ści, alby w żaden sposób nie zadłużyć gminy, jest to realna gospodarka 
ekonomiczna zarządzających.

Wójt gminy Buczek i Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku 
zapraszają mieszkańców gminy Buczek do udziału w konkursie 
na recenzję książki o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest skorzystanie z książki 
ze zbiorów buczkowskiej książnicy i zrecenzowanie jej.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 
10–14 lat, 15–18 lat, powyżej 18 roku życia.

KONKuRS śWIątECZNY
Prace  oceniane  będą  pod względem  zawartych w  nich  elementów 

recenzji.  Recenzje  przeczytanych  książek  należy  składać w  bibliotece 
(maksymalnie 1 strona formatu A4) do 14 grudnia br. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 21 grudnia br. Regulamin konkursu dostępny  jest na 
stronie  internetowej  biblioteki  –  www.biblioteka-buczek.pl.  Najlepsze 
recenzje z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone. Zapraszamy, 
zarówno młodzież jaki i osoby dorosłe do udziału w konkursie.

- konserwacja drogi gminnej w miejscowości Luciejów - 200.000 zł
- konserwacja drogi gminnej w Luciejowie - 100.000 zł.
Planowana  jest  również  modernizacja  stacji  uzdatniania  wody 

w Buczku  -  124.000  zł  (koszt  inwestycji  realizowanej w  latach  2021-
2022 wyniesie ok. 2.5000.000 zł).

Są to zadania rozpoczęte w roku 2020. W miarę jak pojawiać się będą 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych bądź potrzeba realizacji 
nowych inwestycji - będą one wprowadzane w trakcie roku. 

W układzie działów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu gminy 
Buczek na rok 2021 przedstawiają się następująco:
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Ostatnie miesiące przyniosły  też niepowetowane straty w kulturze. 
W  Piotrkowie Trybunalskim,  zmarł  poeta  i  pisarz  związany  nie  tylko 
urodzeniem z ziemią łaską Rafał Orlewski, odszedł też na zawsze inny 
poeta i mentor wielu młodych twórców, mieszkaniec Łodzi, ale od kilku-
dziesięciu lat związany z Łaskim Domem Kultury – Zdzisław Wegenko. 
Wreszcie niedawno dowiedzieliśmy się o śmierci byłego senatora kilku 
kadencji,  a  ostatnio  radnego  Sejmiku Wojewódzkiego, wielkiego  spo-

tO NIE JESt DObRY CZAS…
To nie jest dobry czas dla kultury, a i naszego całego życia społecznego. Koronawirus zdemolował nam nasze 
codzienne funkcjonowanie, ograniczył swobodę, a do tego zrujnował zdrowie niejednego mieszkańca. Oficjalne 
statystyki zachorowalności na koronawirusa nie oddają szkód, jakie ponosimy jako społeczeństwo.

łecznika i pasjonata historii, łaskowianina - Andrzeja Owczarka, a także 
długoletniej szefowej SOM - Grażyny Koziary.

Każda śmierć człowieka jest niepowetowaną stratą, ale odejście tulu 
ludzi zasłużonych dla naszego regionu to strata jeszcze bardziej bolesna. 
Oddajemy  im hołd  na  łamach  bieżącego  numeru  „Panoramy”,  żywiąc 
nadzieje, że pozostaną w naszej pamięci na zawsze.                         

(PO)

Prawnik z wykształcenia znany jest z wielu 
wierszy i aforyzmów, publikowanych zarówno 
w  krajowych  jak  i  zagranicznych  pismach  li-
terackich, a także w internecie. Jest laureatem 
wielu  konkursów  poetyckich  i  satyrycznych, 
pisze teksty piosenek i –jak sam pisze – czasa-
mi juroruje. Jest członkiem Związku Literatów 
i Gdańskiego Klubu Poetów.

Wasilewski  celnie  posługuje  się  słowem, 
nie stroni od dosadnych ocen naszej rzeczywi-
stości, niejednokrotnie wyrażał swój krytyczny 
stosunek  do  naszej  klasy  politycznej.  Bystry 
obserwator  komentuje  też  życie  przeciętne-
go  rodaka,  niejednokrotnie  pełne  sprzeczno-
ści,  chodzenia  „na  skróty”  i  niepozbawione 
„grzeszków”.  A  że  bliska  jest  mu  maksyma 
„nic co ludzkie nie jest mi obce”, chętnie pisze 
też o życiu erotycznym Polaków.

Piętnasty  już  z  kolei  tomik  R.  Wasilew-
skiego nosi prowokacyjny tytuł „Rozniecanie”. 
Zawiera blisko sześćdziesiąt utworów poetyc-
kich. Są w nich m.in. obawy przed pandemią:

ROZNIECANIE R. WASILEWSKIEgO
Trzeba przyznać, że klimat Kolumny służy twórczym poczynaniom poety, satyryka i aforysty Ryszarda 
Wasilewskiego. Tutaj urodził się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale potem przez wiele lat mieszkał 
i pracował w innych rejonach kraju. Gdy powrócił do Kolumny, wena postanowiła mu wynagrodzić lata rozłąki  
z nadgrabiańskimi krajobrazami i nostalgiczną przyrodą. To tutaj powstało wiele tomików poezji.

(…) snujemy się 
wśród głuchych ścian
bojąc się siebie
i o siebie

Poeta  niejednokrotnie  opisuje  swoją  uko-
chaną Kolumnę i zauroczenie naturą. W wier-
szu pt. „Moje ptaki” pisze m.in.:

nie buduję klatek śpiewającym ptakom
ani tym które ledwie ćwierkają
nawet tym o zaostrzonych szponach

wypatruję kiedy wracają
słucham
i rozrzucam ziarna

Jak  na  doświadczonego  człowieka  przy-
stało, poeta krytycznie patrzy na swoje życie, 
co znalazło odbicie w wierszu „Spacer w głąb 
siebie”:

ktoś mnie zapytał
- co to jest normalne życie
i kiedy próbowałem włączyć
analityczne wymądrzanie
zacząłem przyglądać się
własnej codzienności

ile razy wybierałem najłagodniejszą
wygodną wersję kłamstwa
nie wiedząc co jest ratunkiem
a co chwilowym odroczeniem

jak często byłem
zwykłym dupkiem
i przeoczyłem ten właściwy moment
kiedy trzeba szarpnąć
hamulec bezpieczeństwa

Wasilewski  jak  mało  kto  potrafi  ocenić 
bezustanną  i  bezsensowną  pogoń  za  dobrami 
materialnymi, zna też wagę słowa:

kiedy nie będzie w nas poezji
zamilkną ptaki
a skrawki wyobraźni 

wnikną w szarość
(…)
lato wystygnie
pod wypłowiałym niebem
będzie kołowrót codzienności
i czas trawienia przed ekranem –
czyjeś fabułki
nic własnego
bez poszukiwań
wrzących doznań
które przed nami do odkrycia

czy może nie być w nas poezji

Poeta  z  Kolumny  lubi  prowokować  bliź-
nich. Już niejednokrotnie to udowodnił. Wspo-
mniany  tomik  też  jest  taką  twórczą prowoka-
cją – do spojrzenia w głąb siebie, do dokonania 
analizy swojego postepowania i życia. A tytuł 
książeczki? Wasilewski  chce,  zarówno  w  so-
bie jak i czytelnikach, rozniecić twórczy ogień, 
zachęcić do myślenia i działania w tych nieła-
twych czasach. I zapewne to mu się udaje…

(PO)
_____________
Ryszard Wasilewski – Rozniecanie, Toruń 
2020, Marszałek Development & Press, ss. 87
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Stąd też, rozpoczęty w 2020 r. proces ocze-
kiwania  na  dokumentacje  projektowe  licznych 
przedsięwzięć  inwestycyjnych  planowanych 
pierwotnie do zakończenia w 2020  r., w dużej 
mierze  będzie  trwał  do  pierwszego  półrocza 
roku  2021.  Sytuacja finansowa naszego  samo-
rządu jest  trudna,  jednak nie zaprzestajemy in-
westowania  -  jak  wszyscy  wiemy  inwestycje 
samorządowe budują rozwój gospodarczy kraju. 

Gmina  Łask  nieustannie  poprawia  infra-
strukturę  drogową.  Przypomnę,  że  gmina ma 
w  posiadaniu  ponad  210  km  dróg,  z  czego 
ok.  80  km  o  nawierzchni  z  asfaltobetonu  lub 
z kostki betonowej. Wiemy, że nasi mieszkań-
cy nieustannie oczekują budowy nowych dróg 
i  nie  można  zarzucić  gminie  braku  działań 
w  tym  zakresie,  gdyż  realizujemy  corocznie 
od kilku do kilkunastu inwestycji drogowych, 
a w  przygotowaniu  do  realizacji  jest  kilkana-
ście  następnych.  Wykonanie  robót  budowla-
nych następować będzie sukcesywnie, w miarę 
możliwości finansowych gminy. Dofinansowa-
nia zewnętrzne znacznie przyspieszą realizację 
i  jak tylko pojawiają się dodatkowe możliwo-
ści pozyskiwania środków – będziemy się o nie 
ubiegać.

Stawiamy  także  nacisk  na  wzbogacenie 
oferty  dotyczącej  infrastruktury  sportowej 
w Łasku  i  obecnie  czekamy na  realizację no-
wego obiektu sportowego z zaplecza lekkoatle-
tycznego przy SP nr 5 (ul. Inki Siedzikówny), 
jako obiektu ogólnodostępnego, którego reali-
zacja zakończy się w sierpniu 2021 r. 

Widoczna  popularność  aktywności  ru-
chowej  w  przestrzeniach  publicznych  zachę-
ciła  nas  do  działań w  tym kierunku  i  dlatego 
chcemy promować lepsze wykorzystanie tego, 
co  oferuje  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  przy  
ul. Armii Krajowej w Łasku. Na najbliższe lata 
planowane są następne inwestycje w sport i re-
kreację: w roku 2021 planuję się opracowanie 
projektu  modernizacji  i  nowego  zagospoda-
rowania  CSiR  w  Łasku.  Zamierzamy  dopro-
wadzić  do  modernizacji  boiska  piłkarskiego, 

NIE PRZEStAJEMY, INWEStuJEMY
Mijający rok to niewątpliwie trudny okres dla nas wszystkich. A dla gminy oznacza to z pewnością pomniejszone 
dochody i przedłużające się terminy oczekiwania na wydanie stosownych zezwoleń, uzgodnień i decyzji 
związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę czy decyzji realizacji inwestycji drogowej. 

przebudowy  bieżni  dookólnej,  nowego  zago-
spodarowania kortów tenisowych wraz z budo-
wą ścianki do nauki gry w tenisa z jednoczesną 
funkcją do wspinaczki. Myślimy także o zapla-
nowaniu na  terenie ośrodka nowej  infrastruk-
tury do ćwiczeń i dlatego planowany jest m.in. 
zestaw do Street Workout, a dla najmłodszych 
zaprojektowany  będzie  nowoczesny  plac  za-
baw. Chcemy z  terenu ośrodka wygospodaro-
wać jak najwięcej przestrzeni, która będzie za-
chęcać  i przyczyni się do zwiększenia aktyw-
ności fizycznej.

Mam świadomość,  że  takie  inwestycje  an-
gażować będą duże środki, dlatego też liczymy 
na dofinansowania zewnętrzne, a czas realizacji 
uzależniamy od terminu pozyskania dotacji.

Nie jest nam obojętna ochrona środowiska 
i  poprawa  wizerunku  miasta  zatem  pierwsza 
kamienica  przy  placu  11  Listopada  zostanie 
zmodernizowana już w 2021 r. Opracowujemy 
już  dokumentację  projektową  termomoderni-
zacji budynku komunalnego przy ul. Warszaw-
skiej 2A, aby skutecznie aplikować w 2021 r. 
o  środki  zewnętrzne  i  przy wsparciu  finanso-
wym sukcesywnie wykonywać kolejne termo-
modernizacje budynków komunalnych położo-

nych w centrum miasta. Budynki te po termo-
modernizacji wpłyną  pozytywnie  na  poprawę 
jakości powietrza w mieście, gdyż przy tej oka-
zji planowana jest także zmiana sposobu ogrze-
wania z indywidualnych kotłów węglowych na 
ogrzewanie z wykorzystaniem alternatywnych 
źródeł energii.

Nie  tracimy  również  z  pola  widzenia  in-
frastruktury  w  naszych  placówkach  oświa-
towych. Co  roku udaje  się  zrobić wiele,  cho-
ciażby  remont  sali  gimnastycznej przy  szkole  
SP  nr  5  oraz  kompleksowy  remont  sali  przy  
SP nr 1, w planach jest także poprawa zaplecza 
w-f w SP w Okupie, jak i budowa nowej infra-
struktury sportowej przy SP w Wiewiórczynie. 

Mamy  na  uwadze  poprawę  komunikacji 
przyległych do miasta miejscowości  i dlatego 
też cieszą nas zawarte porozumienia dotyczą-
ce budowy chodników czy też ciągów pieszo-
-rowerowych  zawarte  z  samorządem  woje-
wództwa łódzkiego. W ich wyniku gmina Łask 
znacząco wspiera finansowo inwestycje w pa-
sach dróg wojewódzkich.  I  tak przy wsparciu 
finansowym gminy w roku 2020 wybudowano 
chodnik  przy  ul. Warszawskiej,  łączący  rejon 
szpitala z osiedlem „Przylesie”. Obecnie przy 
znacznym wsparciu finansowym naszej gminy 
powstaje projekt techniczny budowy ciągu pie-
szo-rowerowego  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej 
z Łasku do Gorczyna, a także projekt budowy 
podobnego ciągu z Łasku do Teodorów.

Mając  na  uwadze  rosnące  ceny  energii 
elektrycznej  (dla  przykładu  podam,  że  koszt 
oświetlenia ulicznego w roku 2020 r. uszczupli 
budżet gminy względem roku 2019 o dodatko-
wą kwotę ok. 360 tys. zł). Dlatego też w celu 
ograniczenia wydatków bieżących gminy, pla-
nujemy  modernizację  oświetlenia  ulicznego 
i wymianę lamp na energooszczędne, a realizo-
wane  rozbudowy  oświetlenia  ulicznego  opie-
rają  się  na  energooszczędnych  oprawach  led 
czy też z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii.

Lidia Sosnowska 
zastępca burmistrza Łasku
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Oczyszczalnia ścieków w Łasku

Gdyby  nie  epidemia  związana  
z  COVID-19,  chętnie  byśmy  Państwa  zapro-
sili  na  zmodernizowany  obiekt  i  pokazali  jak 
pozyskane środki z Unii Europejskiej z Fundu-
szu Spójności z Programu Operacyjnego Infra-
struktura  i Środowisko 2014 – 2020 zmieniły  
to  miejsce.  Miejsce,  które  dziś  nie  jest  już 
uciążliwe dla okolicznych mieszkańców i sta-
ło  się przyjazne   dla  środowiska, okalającego 
obiekt obszaru NATURA 2000 oraz doliny rze-
ki Grabi – odbiornika ścieków oczyszczonych.

Przypomnijmy,  że  oprócz  oczyszczal-
ni  ścieków  wybudowane  zostało  łącznie  
12,72  km  nowej  kanalizacji  sanitarnej  umoż-
liwiającej  przyłączenie  kolejnych  939  miesz-
kańców oraz zmodernizowano łącznie 6,89 km 
istniejących  kolektorów  głównych  kanalizacji 
sanitarnej. Łączna wartość projektu to 67,5 mln 
PLN,  z  czego  34,7 mln  PLN  to  dotacja Unii 
Europejskiej.  

DZIAŁA ZNAKOMICIE JuŻ PRAWIE ROK
Mija dokładnie rok od zakończenia przebudowy i modernizacji łaskiej oczyszczalni ścieków. Dokładnie 29 listopada 2019 
roku podpisane zostały protokoły odbioru końcowego, a 11 grudnia 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia. 

Grabi w odniesieniu do  parametrów narzuco-
nych   w  pozwoleniu wodno  –  prawnym oraz 
przepisach krajowych.  

Dzięki  inwestycji  na  oczyszczalni  znala-
zły  się  odnawialne  źródła  energii, między  in-
nymi instalacja fermentacji osadu ściekowego, 
z którego pozyskiwany jest biogaz spalany na-
stępnie w układzie kogeneratora produkujące-
go energię elektryczną oraz cieplną zużywaną 
na potrzeby oczyszczalni  ścieków.   Kolejnym 
odnawialnym źródłem energii są trzy ciągi sło-
necznych  suszarni  osadu, w  których  z wyko-
rzystaniem głównie energii słońca prowadzony 
jest ostateczny proces odwodnienia osadu osią-
gając nawet  70%  suchej masy osadu w okre-
sach  letnich  (przed modernizacją  –  ok  10%). 
Dziś  na  podstawie  analiz  pracy  obiektu  sza-
cujemy,  że  ilość  osadu  do  zagospodarowania 
w 2020 roku wyniesie około 700 ton, podczas 
gdy przed modernizacją, na placu składowano 
łącznie  i  przekazywano  do  utylizacji  średnio 
5000  ton  rocznie.  Co  najważniejsze  dziś,  po 
modernizacji uciążliwość odorowa gospodarki 
osadowej  została  zminimalizowana do akcep-
towalnych społecznie poziomów.

Powstała również  instalacja wody techno-
logicznej  (ściek  oczyszczony  ujmowany  jest 
i wykorzystywany na potrzeby pracy urządzeń) 
zmniejszająca  znacznie  wykorzystanie  wody 
wodociągowej na cele pracy oczyszczalni. 

To  główne  korzyści  wynikające  z  reali-
zacji  projektu,  którego  realizacja  sięga  2013 
roku,  kiedy  to  powstał  pomysł  modernizacji 
oczyszczalni przelany na Program Funkcjonal-
no – użytkowy, na podstawie którego w 2014 
roku pozyskaliśmy dofinansowanie na sporzą-
dzenie dokumentacji technicznej przedsięwzię-
cia w wysokości 0,88 mln PLN z POIiŚ 2007-
2013. Lata 2016 – 2020  to  realizacja  założeń 
projektowych,  dziś  już  zakończonych  i  rozli-
czanych w NFOŚiGW w Warszawie.

Dziś to jeden z najnowocześniejszych tego 
typu  obiektów w  Polsce,  który  na  tle  innych 
oczyszczalni wyróżnia wdrożony system stero-
wania  nadrzędnego.  Jego  zadaniem  jest  opty-
malizacja procesu biologicznego oczyszczania 
ścieków pod kątem zmniejszenia zużycia ener-
gii  elektrycznej  oraz  środków  chemicznych 
wspomagających  proces.  Zmodernizowana 

oczyszczalnia  ścieków  to wiele nowych urzą-
dzeń technologicznych i wiele nowych obiek-
tów  w  porównaniu  do  „starej”  oczyszczalni, 
ale po roku pracy obiektu zapotrzebowania na 
energię  elektryczną  zakupioną  z  sieci  spadło 
i wynosi 0,57 KWh na oczyszczenie 1 m3 ście-
ków,  osiągając  doskonałe  wręcz  wyniki  ście-
ków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki 

15
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Zakładane efekty rzeczowe oraz efekty eko-
logiczne  projektu  wynikające  z  umowy  o  do-
finansowanie  zostały  już  zrealizowane  i  osią-
gnięte,  z wyjątkiem efektu przyłączeń nowych 
odbiorców  do  nowo  wybudowanej  kanalizacji 
sanitarnej. Przyłączenie Państwa nieruchomości 
pozwoli na pełne  rozliczenie pozyskanego do-
finansowania, dlatego apelujemy o nieodkłada-
nie  tej  decyzji  na ostatnią  chwilę. Zapraszamy 
do kontaktu celem przedłożenia przez MPWIK 
oferty na wykonanie instalacji przyłączeniowej. 
Wykonamy projekt techniczny, a następnie pra-
ce instalacyjne, a w uzasadnionych przypadkach 
płatność  za  prace  rozłożymy  na  nieoprocento-
wane dogodne dla Państwa raty. 

Realizacja tego projektu to praca i zaanga-
żowanie  wielu  ludzi.  Nieodzownym  elemen-
tem  sukcesu  jest  wzajemna  współpraca  i  za-
ufanie. W 2013 roku nasze firmowe nierealne 
wtedy marzenia dziś stały się faktem. Stawiane 
cele,  realizowane  krok  po  kroku  przy  zaufa-
niu i wsparciu burmistrza Łasku oraz radnych 
Rady Miejskiej dających „zielone światło” dla 
Wieloletniego Planu Rozwoju  i Modernizacji, 
przyczyniły  się do  rewolucji  gospodarki  ście-
kowej  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie  Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Łasku. Do tego świet-
na  współpraca  Jednostki  Realizującej  Pro-
jekt  zamawiającego,  inżyniera  kontraktu  oraz 
wykonawców  i  pracowników  Departamentu 
Ochrony Wód NFOŚiGW w Warszawie,  dziś 
zaowocowały  tak  potrzebną  w  gminie  Łask  
inwestycją, jaką jest przyjazna dla środowiska 
oraz mieszkańców oczyszczalnia ścieków oraz 
zmodernizowana i nowo wybudowana kanali-
zacja sanitarna. 

Dziś  wszczęte  przez  Unię  Europejską  po-
stępowanie   wobec  Polski    dotyczące  niespeł-
nienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie 
wdrożenia dyrektywy ściekowej, budzi wielkie 
obawy  ministerstwa  oraz  samorządów  przed 
widmem  nałożenia  ogromnych  kar  finanso-
wych związanych z nieosiągnięciem oczekiwa-
nych wskaźników. Ogrom działań wykonanych 
w ostatnich dwóch dekadach w gminie pozwolił 
dziś  osiągnąć  stopień  skanalizowania  aglome-
racji miejskiej Łask w wysokości  ponad  96%.  
Po  podłączeniu  wszystkich  planowanych  do-
mostw  powinna  osiągnąć  wartości  powyżej 
98%  co wypełni  zobowiązania  akcesyjne  Pol-
ski  związane  z  przystąpieniem  do  Unii  Euro-
pejskiej. Dlatego tak ważne jest przyłączenie do 
nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Jednocześnie zmodernizowana oczyszczal-
nia ścieków spełnia wszystkie wymogi stawia-
ne w dyrektywie 91/271/EWG oraz przepisach 
krajowych  w  zakresie  oczyszczania  ścieków 
komunalnych.  Spełnienie  łącznie  w/w  wy-
mogów  stawianych  przez  Krajowy  Program 
Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  oraz 
Unię Europejską pozwala stwierdzić, że trudne 
i kosztowne do  realizacji zadania zostały wy-
konane  przy  znacznym  pozyskaniu  środków 
z  Unii  Europejskiej,  nie  narażając  mieszkań-
ców na widmo kar, jakie mogą zostać nałożone 
na samorządy, które tych zadań nie wykonały. 
Czy te mało widoczne i kosztowne inwestycje 
były potrzebne?  

Sowiński Mariusz 
prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o.  w Łasku
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Generał Spain zapoznał się z infrastruktu-
rą Bazy oraz zobaczył statki powietrzne, które 
były  na  wyposażeniu  Polskich  Sił  Powietrz-
nych, a obecnie są utrzymane w świetnej kon-
dycji przez Grupę Archeo Łask.

W drugim dniu wizyty gen. A. Spain spo-
tkał  się  z  żołnierzami Amerykańskich Sił Po-

SPOtKANIE W 32. bLt

Doskonalenie kwalifikacji w wykonywaniu zadań wynikających z przewidzianych 
dla nich stanowisk w przypadku powołania do służby to cel ćwiczeń kilkudziesięciu 
żołnierzy rezerwy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Ćwiczenia trwały dwa tygodnie.

Swoje  umiejętności  doskonalili  żołnierze  w  korpusie  osobowym  inżynierii  wojskowej  
oraz logistycznej. Nie obyło się m.in. bez szkolenia ogniowego.

REZERWIśCI NA SZKOLENIu

Dobiegły końca prace związane z przebudową drogi gminnej w Kopyści. 
Na odcinku ok. 1 km powstała nawierzchnia asfaltowa, ponadto 
wykonano zjazdy, przepusty i oznakowanie pionowe. 

NOWA DROgA W KOPYśCI

Podczas spotkania gen. dyw. pil. Jacka Pszczoły - inspektora Sił Powietrznych z gen. 
bryg. pil. Adrianem Spain – dyr. ds. planów, programów i analiz Sił Powietrznych 
Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce z Bazy Lotniczej Ramstein, omówiono m.in. 
zadania 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz plany szkolenia lotniczego podczas 
ćwiczenia Aviation Detachment Rotation 20-4, realizowanego w Polsce.

wietrznych,  biorącymi  udział  w  ćwiczeniu. 
Amerykańskiemu gościowi towarzyszyli m.in.: 
dowódca  2  Skrzydła  Lotnictwa  Taktycznego 
gen.  bryg.  pil.  Ireneusz  Nowak  oraz  dowód-
cą  32.  Bazy  Lotnictwa  Taktycznego  płk.  pil.  
Tomasz Jatczak. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Michał Kolad

Prace  wykonała  firma Włodan,  a  ich  koszt  to  ok.  960  tys.  zł.  Na  to  zadanie  gmina  Łask  
pozyskała dofinansowanie z budżetu woj. łódzkiego wysokości blisko 340 tys. zł.

MJ
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Umiała…, radę też dała… Wszyscy w Spo-
łecznym Ognisku Muzycznym, w Łaskim To-
warzystwie Kulturalnym i Łaskim Domu Kul-
tury  mogą  to  poświadczyć  z  ręką  na  sercu. 
Grażynka  Koziara  (Grażynka,  a  nie  Grażyna 
–  właśnie  tak  wszyscy  się  do  niej  zwracali) 
była  znakomitym  kierownikiem  Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Łasku. Poproszono Ją 
o kierowanie ogniskiem w roku 1990, po nagłej 
śmierci pani Broni Pałuszyńskiej… 

A  teraz  i  Ona  od  nas  odeszła.  Odeszła  
7  listopada  po  krótkiej,  ale  ciężkiej  chorobie. 
Trudno nam się z  tym pogodzić. Całkiem nas 
zaskoczyła… Zostały wspomnienia…

Grażynka  zaczęła  pracę  w  ognisku  mu-
zycznym w Powiatowym Domu Kultury w Ła-
sku w 1971 roku, mając dwadzieścia lat. Uczy-
ła gry na pianinie. Młoda, sympatyczna, pełna 
muzycznej pasji natychmiast nawiązała znako-
mity  kontakt  z  uczniami,  kolegami  i  kierow-
nictwem  Społecznego  Ogniska  Muzycznego. 
Ta  sympatia  stała  się  obopólna  i  przejawiała 
się  przez wszystkie  lata  Jej  pracy w ognisku. 
A było tych lat prawie 50. To szmat czasu, wie-
lu  uczniów  i wielu  rodziców mających  różne 
oczekiwania,  wielu  nauczycieli.  Z  każdym 
umiała tak porozmawiać, że nawet jeśli musia-
ła przekazać niezbyt dobre wieści, nikt nie po-
czuł się urażony.

Jeśli  uczeń  nie  przygotował  się  do  lekcji, 
potrafiła  w  taki  sposób  zwrócić  mu  uwagę,  
że odczuwał wstyd i starał się więcej pracować. 
A była wymagająca i precyzyjna, a także cier-
pliwa i taktownie szczera. Do każdego ucznia 
podchodziła  indywidualnie.  Nigdy  nie  odma-
wiała pomocy i nigdy nikogo nie lekceważyła. 
Społeczne  Ognisko  Muzyczne  jest  stowarzy-
szeniem i nauka w nim jest płatna, ale dla Gra-
żynki nie było to przeszkodą we wspomaganiu 
zdolnych  uczniów.  Niejednokrotnie  zdarzyło 
się Jej, o czym mało kto wiedział, bo nigdy się 
tym nie chwaliła, uczyć bez zapłaty lub założyć 
za kogoś, kto akurat miał kłopoty finansowe. 

Była rzetelna, skromna, o dużych umiejęt-

JA SIĘ DO tEgO NIE NADAJĘ…
  Słowo o Grażynie Koziarze

„Ja?  Ja się do tego nie nadaję! Nie, nie - poszukajcie kogoś innego. Ja nie będę umiała…, ja się za bardzo denerwuję,  ja nie dam rady…”

nościach organizacyjnych. Organizowała popi-
sy uczniów, koncerty, jubileusze, które prowa-
dziła z wielkim taktem i wyczuciem, choć bar-
dzo  się  przy  tym  denerwowała. Wykonywała 
także całą pracę administracyjną, bez zapłaty, 
twierdząc, że gdyby przyjęła za to pieniądze, to 

nauczyciele  mieliby 
pomniejszone  i  tak 
niewielkie  wypłaty. 
W muzyce szła z du-
chem czasu wprowa-
dzając do nauki aktu-
alne  utwory  i  nowe 
metody  nauczania. 
Zawsze  elegancka, 
pełna ciepła i uśmie-
chu, dla każdego ma-
jąca dobre słowo.

Tak  szybko  ode-
szła,  że  nie  zdąży-
liśmy  Jej  podzięko-
wać,  więc  zrobię  to 
teraz. 

Dziękujemy  Ci,  Grażynko,  za  przepro-
wadzenie  ogniska  przez  zawirowania  czasu, 
gorsze i lepsze lata, dzięki Tobie łaskie dzieci 
mogą się nadal uczyć muzyki.

Dziękujemy  za  pracę  u  podstaw,  
za uczniów, których nauczyłaś miłości do mu-
zyki,  i  którzy  teraz  przyprowadzają  do  nas 
swoje dzieci i wnuki.

Dziękujemy  za  współpracę  z  Łaskim  
Domem  Kultury.  Dyrektorzy  się  zmieniali, 
a  Ty  z  każdym  z  nich  znalazłaś  płaszczyznę  
porozumienia. To rzadki dar.

Dziękujemy  za  życzliwość  z  jaką  pod-
chodziłaś  do  nas wszystkich, współpracowni-
ków i kolejnych zarządów ŁTK, mając dla nas  
zawsze dobre słowo.

Dziękujemy za ciepło i uśmiech dla każdego. 
Dziękujemy, że byłaś. 

Elżbieta Wojtacka-Ślęzak

Podziękowanie dla Bożeny Kluch, Elżbiety 
Antoniak, Jolanty Bednarek i Jerzego  
Ślęzaka za rozmowy o Grażynce.
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Jak zawsze na przełomie października i listopada, przedstawiciele samorządu gminy 
Sędziejowice uczcili pamięć bohaterów poległych w służbie Ojczyzny.

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH 
W gMINIE SĘDZIEJOWICE

Andrzej Owczarek był  senatorem RP  trzech kadencji. Miał  70  lat. 
Zaraził się koronawirusem. Leżał w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. 
Nauczyciel i samorządowiec, senator RP VI, VII i VIII kadencji. W la-
tach 1990–2005 był radnym miejskim, od 1990 do 1998 pełnił funkcję 
burmistrza miasta i gminy Łask. Był prezesem Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łasku. Od 1999 do 2004 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Sędziejowicach. W 2005 został wybrany na senatora 

ODSZEDŁ ANDRZEJ OWCZAREK
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Owczarka - Senatora RP i wieloletniego dyrektora ZSO  
nr 1 w Sędziejowicach. Rodzinie i Wszystkim, których ta śmierć dotknęła, składamy szczere wyrazy współczucia.

VI kadencji w okręgu sieradzkim. W wyborach parlamentarnych w 2007 
po raz drugi uzyskał mandat senatorski. W 2011 z powodzeniem ubie-
gał się o reelekcję. W 2018 został natomiast wybrany do Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego VI kadencji.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ „Solidarność” w Łasku, 
13 grudnia 1981 r. internowano go w zakładzie karnym w Sieradzu, a na-
stępnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 roku.

Dla  uczczenia  poległych  i  pomordowanych  w  czasie  Powstania 
Styczniowego oraz I i II wojny światowej, wójt gminy Sędziejowice Da-
riusz Cieślak oraz sekretarz gminy Mirosław Potasiak odwiedzili cmen-

tarze  i  miejsca  pamięci,  zapalając  symboliczne  znicze  przy  mogiłach 
znajdujących się na terenie gminy.

Urząd Gminy Sędziejowice zakupił 
pojemnik na nakrętki w kształcie serca, 
który stanął przy południowej ścianie 
budynku.

Celem  jest  zebranie  jak  największej  ilo-
ści  plastikowych  zakrętek  po  opakowaniach 
i przekazanie ich wybranej osobie potrzebują-
cej lub organizacji. Serce ma również za zada-
nie wspomagać recykling w naszej gminie oraz 
umożliwić  mieszkańcom  świadomy  i  łatwy 
sposób pozbycia  się  zbędnych nakrętek,  rów-
nocześnie pomagając potrzebującym.

Jest  to  kolejny  element  zakupiony  i  za-
montowany w ostatnim czasie, który stanął na 
skwerku przy urzędzie. To  jednak nie koniec. 
Już  niebawem  mieszkańców  czeka  kolejna 
miła niespodzianka, która umili to miejsce.

Na zdjęciu: serce tuż po przywiezieniu do 
urzędu, jeszcze przed ostatecznym montażem.

SERCE PRZY uRZĘDZIE
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach zaprasza 
wszystkich chętnych wolontariuszy do współpracy przy realizacji 
rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia (robienie zakupów) oso-
bom  powyżej  70  roku  życia,  które  w  obowiązującym  stanie  epidemii 
zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wspar-
cie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Osoby,  które  chciałyby  się  zaangażować  w  pomoc  seniorom,  pro-
szone  są  o  kontakt  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  tel.  
43 677-15-81, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 
– 15.30) lub wypełnienie formularza na stronie: www.wspierajseniora.pl

WSPIERAJ SENIORA   ZOStAń WOLONtARIuSZEM

Szlak będzie poprowadzony w pobliżu najciekawszych przyrodniczo 
oraz architektonicznie obiektów doliny. Będą to zarówno miejsca zwią-
zane z dziedzictwem osad młyńskich, zabytkami architektury, gniazdami 
rodowymi oraz historią Pograbia.

W gminie Sędziejowice przebiegać będzie w pobliżu następujących 
obiektów turystycznych i zabytków:

SZLAK OSAD MŁYńSKICH NAD gRAbIą
Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz środkom gmin z doliny Grabi, a także Lasów Państwowych, Stowarzyszenie 
Planeta Grabia zrealizuje projekt wytyczania trzech pętli szlaku rowerowo-pieszego wzdłuż skarbnicy Pograbia – doliny rzeki Grabi.

-  młyn w Woli Marzeńskiej (jedyny czynny, jako tartak na Pograbiu)
-  kościół  parafialny  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny 
w Marzeninie
-  pozostałości po młynie Emilianów-Brody
-  młyn Krzywda w Brzeskach
-  zespół dworsko-parkowy gen. T. Łuzanowa w Sędziejowicach.

Przebieg całej zachodniej części szlaku: Nowy Most - Łask - Zielę-
cice - Wola Marzeńska - Marzenin - Kustrzyce - Lichawa - Brody (Emi-
lianów) – Brzeski – Grabia – Kustrzyce – Marzenin – Bilew – Kolonia 
Bilew – Okup – Zielęcice – Łask – Jamboł – Kolumna – 50,7 km.

-  Szlak  będzie  poprowadzony  trasą  starego  szlaku  pieszego,  który 
zostanie zmodernizowany i oznakowany. Ponadto zamontowane zostaną 
3 tablice informacyjne: przy młynie w Brzeskach, w centrum Marzenina 
oraz w  lesie  nad Grabią w Brodach Emilianowie –  zapowiada Wiktor 
Komorowski, odpowiedzialny za promocję w Urzędzie Gminy Sędzie-
jowice.

Wyznaczane części szlaku będą należały do średnio wymagających, 
będą w większości prowadzić po duktach leśnych lub drogach położo-
nych wśród łąk, wymagających jednak odpowiedniego sprzętu i zapro-
wiantowania.

Najmłodsze dzieci z Przedszkola w Dobrej 30 października 2020 r. 
miały swoje wielkie święto. W tym dniu w placówce odbyło się „Paso-
wanie na przedszkolaka”.

Także w październiku przedszkole w Dobrej wzięło udział w akcji 
„Szkoła pamięta” ogłoszonej przez ministra edukacji narodowej. Celem 
tej  inicjatywy było zorganizowanie w przedszkolu działań upamiętnia-

PRZEDSZKOLAKI śLubuJą, uCZą SIĘ I PAMIĘtAJą
„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu” - napisał przed laty Robert 
Fulgum. W Dobrej liczą, że tak po latach będą też mówić ich wychowankowie.

jących ważne dla dzieci postacie  i wydarzenia. Zorganizowano zajęcia 
i  przygotowano wystawę  pn.:  „Lokalni  bohaterowie  i  lokalne miejsca 
pamięci – Powstanie Styczniowe 1863 r.”.
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102 . ROCZNICA ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEgŁOśCI
W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na widawskim rynku pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki uczciliśmy wszystkich twórców Państwa Polskiego, na czele z Józefem Piłsudskim, których upór 
i bohaterska walka spowodowały, że po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Istniejące  drewniane  okna  były  w  bardzo  złym  stanie  technicz-
nym, podczas nawalnego deszczu woda dostawała się do klasopracow-
ni,  w  miesiącach  zimowych  przepuszczały  ogromne  ilości  ciepła  na 
zewnątrz  budynku. W  dwóch  poprzednich  latach  udało  się  wymienić 
stolarkę  okienną  na  kwotę  ok.  120.000  zł  otrzymując  dofinansowanie 
w wysokości ok. 40.000 zł z budżetu państwa. Na rok 2020 została za-
bezpieczona kwota blisko 90.000 zł. W przetargu została wyłoniona fir-
ma PHU-BINIEK ZBIGNIEW z Bełchatowa, która zaoferowała kwotę 
86.100 zł  - wówczas wymieniono 53 okna  i 3 drzwi wejściowe. Mon-
towane nowe okna są wykonane w systemie trójszybowym i posiadają 
wysoki współczynnik przenikalności cieplnej U poniżej 1,1. 

W  latach 2018-2020 udało się  łącznie wymienić 127 okien  i 3 drzwi  
za kwotę ponad 220 tys. zł. Z wyliczeń dyrektor Szkoły Podstawowej w Cho-
ciwiu Bogusławy Krysiak wynika, iż dzięki wymianie szkoła jest w stanie 
zaoszczędzić na ogrzewaniu budynku ok. 30% kosztów. Kolejnym pozy-
tywnym aspektem jest estetyka budynku, która bardzo zyskała na wymianie. 

W przyszłości gmina Widawa wykona nową elewację budynku szko-
ły, jednocześnie wybudowana zostanie nowa hala sportowa.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

SZKOŁA W CHOCIWIu - WYMIENIONO OKNA I DRZWI
W b i e ż ą c y m  ro k u  b u d ż e t o w y m  z a k o ń c z o n o  w y m i a n ę  o k i e n  i  d r z w i  w  b u d y n k u  S z k o ł y 
P o d s t a w o w e j  w  C h o c i w i u .  B y ł a  t o  k o n t y n u a c j a  i n w e s t y c j i  ro z p o c z ę t e j  w  2 0 1 8  ro k u . 

W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Widawa Michał Wło-
darczyk, ks. proboszcz Jarosław Leśniak, przewodniczący Rady 
Gminy Widawa Sławomir Stępnik, radny Rady Gminy Widawa Ma-
rek Kapiczyński, prezes OSP w Dąbrowie Widawskiej Adam Pra-
szkowski, komendant OSP Wojciech Woźniak. Odmówiliśmy wraz 
z księdzem proboszczem Jarosławem Leśniakiem modlitwę w inten-
cji bohaterów tamtych dni i złożyliśmy pod pomnikiem kwiaty.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa



NOWE DROgI DLA WYgODY 
MIESZKAńCÓW
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Pierwszy odcinek (o długości ok. 2 km) to 
długo wyczekiwana przebudowa drogi gminnej 
w  miejscowości  Restarzew  Cmentarny.  War-
tość robót z uwzględnieniem kosztów inspek-
tora nadzoru wyniosła 1.189.161,20 zł. Gmina 
Widawa  otrzymała  dofinansowanie  w  kwo-
cie  574.995  zł,  co  stanowi  ok.  50%. Budowę 
przeprowadziła  wyłoniona  w  przetargu  firma 
DROMAG ze Zduńskiej Woli. Wykonano na-
wierzchnię  asfaltową  o  szerokości  5  metrów 
w dwóch warstwach na podbudowie z kruszy-
wa łamanego, wzdłuż drogi powstał nowy rów 
odwadniający oraz chodnik na odcinku od dro-
gi wojewódzkiej nr 480 do cmentarza parafial-
nego. Utwardzone zostały pobocza i wjazdy na 
posesje mieszkańców kruszywem na całej dłu-
gości drogi. W połowie odcinka został umiesz-
czony  próg  zwalniający.  Zadowolenia  nie 
ukrywa przewodniczący Rady Gminy Widawa 
Sławomir Stępnik wraz z sołtysem Restarzewa 
Cmentarnego Zdzisławem Olczakiem, bowiem 
od kilku lat zabiegali razem o ujęcie tej inwe-
stycji w budżecie gminy. Nareszcie mieszkań-
cy  Restarzewa  Cmentarnego  mają  nowocze-
sną i bezpieczną drogę, która będzie im służyć 
przez kolejne dziesięciolecia.

W ostatnich dniach października br. dobiegła końca budowa dwóch odcinków dróg na gminie Widawa. Obecny rok jest 
trudnym rokiem pod względem inwestycji dla samorządów ze względu na pandemię koronawirusa, ale dzięki wysokiemu 
dofinansowaniu z budżetu państwa możliwe były kolejne inwestycje drogowe w naszej gminie. 

Drugim wybudowanym odcinkiem (długości ok. 0,5 km) jest droga 
osiedlowa w Chociwiu. Jest  to kontynuacja dużej inwestycji, która zo-
stała rozpoczęta w 2016 roku. Wykonano kanalizację deszczową, została 
położona  nawierzchnia  asfaltowa  o  szerokości  5 metrów  na  podbudo-
wie z kruszywa łamanego w dwóch warstwach, zatoczki wjazdowe oraz 
wjazdy  na  posesje wykonano  z  kostki  brukowej,  po  obydwu  stronach 
drogi został wybudowany chodnik dla pieszych oddzielony od jezdni pa-
sem zieleni. Droga wzbogaciła  się  o  przejścia  dla  pieszych,  z  których 
jedno jest wywyższone i pełni rolę progu zwalniającego. 

Całkowity  koszt  inwestycji  wyniósł  1.118.635  zł.  Dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 465.253 zł. Inwestycję zre-
alizowała firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego. To ważny od-
cinek drogi, bowiem obejmuje swym zasięgiem zwarty teren zabudowy 
gdzie wielu mieszkańców będzie z niego korzystało.

 Budowa  była możliwa  dzięki współpracy  z  radnym Rady Gminy 
Widawa Wiesławem Błaszczykiem, który od kilku lat zabiegał o wspo-
mnianą inwestycję.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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W „Panoramie” drukowaliśmy  jego cenne wspomnienia dotyczące 
ludzi i zdarzeń w Kolumnie. Był tam harcerzem i nauczycielem w miej-
scowej szkole, opisywał wiele dramatycznych losów młodych ludzi uwi-
kłanych  nie  tylko w  powojenną  konspirację,  ale  i walkę  o  prawdziwe 
harcerstwo. W ten sposób ocalił od zapomnienia frapujące dzieje ziemi 
łaskiej, a Kolumny w szczególności.

Choroba  ograniczyła  jego możliwości  poruszania  się,  nie  przyjeż-
dżał już do Łasku, ale wciąż interesował się tym wszystkim co działo się 
szczególnie w kulturze. Każdy numer „Panoramy” czytał szczegółowo, 
o czym pisał niejednokrotnie w listach. Bliskie mu też były losy grupy 
literackiej „Grabia 59”, utrzymywał kontakty z innym literatem i dzien-
nikarzem tej ziemi – Eugeniuszem Iwanickim, a wcześniej Janem Fabi-
siakiem i Krystyną Kosierb.

Choć choroba przywiązała go do fotela w piotrkowskim mieszkaniu, 
wciąż dużo pisał. Wydawał kolejne swoje tomiki poetyckie, ale i poma-
gał wielu młodym twórcom, przygotowując do druku wiele wydawnictw. 
W listach z goryczą pisał o swojej chorobie i ograniczeniach, ale bolała 
go też bezduszność decydentów spychających kulturę na margines życia 
społecznego. 

Choć  od  prawie  półwiecza  mieszkał  w  Piotrkowie  Trybunalskim 
i tam zapuścił korzenie, ucząc m.in. w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
bezustannie wracał pamięcią do młodości i lat spędzonych na ziemi ła-
skiej. Tu wszak, w Przybyłowie, urodził się w 1934 roku. Choć wojenne 
losy rzuciły go do Francji, po powrocie z tułaczki znów związał się z Ła-
skiem i Kolumną. Był absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie 
Łódzkim.

Jego twórczość poetycka i literacka zasługuje na odrębne opraco-
wanie,  był  przecież  płodnym  poetą,  eseistą  i  tłumaczem,  członkiem 
Związku  Literatów  Polskich. Wydał  drukiem  ponad  40  książek  opu-
blikował wiele artykułów prasowych, był laureatem konkursów, m.in. 
słynnej  prestiżowej  „Rubinowej  Hortensji”.  Nie  sposób  wymienić 
i opisać w krótkim artykule całego jego dorobku, ale warto wspomnieć 
choćby o tomiku poetyckim „Krzesiwo” (1969) czy powieściach „Igli-
wie” (1972) i „Sute Mosty” (2007). W jego twórczości nie brak powro-
tu do lat młodości i Kolumny, choćby w niewielkiej książeczce „Nad 
Grabię fraszkę wabię”.

Był człowiekiem pióra i czynu. Tylko nieliczni pamiętają, że współ-
tworzył wiele grup literackich, m.in. „Grabia 59”, „Karawana” i „Pomo-
sty”, w których wykluwały się m.in. talenty poetyckie. To był jego wkład 

w  rozwój  życia  kul-
turalnego,  szczegól-
nie  w  okresie,  gdy 
choroba  utrudniła 
mu  poruszanie  się 
i  utrzymywanie  ży-
wych  kontaktów 
z ludźmi.

Jego  wielka  mi-
łością  było  zawsze 
harcerstwo.  Chętnie 
spotykał  się  z  mło-
dymi  ludźmi  i  opo-
wiadał im o pięknych 
kartach ZHP. W wol-
nych  chwilach  pisał 
teksty  piosenek  har-
cerskich.

Doceniano  jego 
twórczość  i  dzia-
łalność  społeczną. 
W  1986  roku  zo-
stał  laureatem  Złotej 

POECI ZAWSZE uMIERAJą ZA WCZEśNIE
Znaliśmy się od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Uważnie przyglądałem się jego działalności literackiej, śledząc kolejne 
poetyckie tomiki i powieści. Od kilkunastu lat nasze kontakty ograniczały się do wymiany obszernej korespondencji listownej. 

Wieży Trybunalskiej,  był Honorowym Obywatelem Miasta  Piotrkowa 
Trybunalskiego,  otrzymał  także  medal  „Zasłużony  dla  Miasta  Łask”, 
uhonorowano go „Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP” i tytułem „Zasłu-
żonego dla Hufca ZHP Piotrków Trybunalski. Z okazji półwiecza pracy 
twórczej  (2008) otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Uczestniczyłem w  tej uroczystości,  jak  i wielu  jego wycho-
wanków ze szkoły i harcerstwa. To było jego prawdziwe święto!

Jego małżonka, wierna towarzyszka życia, szczególnie w ostatnich 
latach, pomagała mu, by nadal mógł tworzyć i czuć się potrzebny. Wy-
chowali dwoje dzieci - syna Jerzego, także poetę, i córkę Janinę, nauczy-
cielkę.

Rafał Orlewski  pracował  twórczo właściwie  do  samej  śmierci. Od-
szedł 17 października 2020 rok, w nieszczęsny czas grasującej pandemii. 
Na miejscowy cmentarz odprowadzili go najbliżsi, a także grono przyja-
ciół oraz młodzież harcerska, a także uczniowie szkoły noszącej jego imię.

Zawsze bolejemy nad śmiercią znanych i cenionych ludzi, naszych 
najbliższych. R. Orlewski miał jeszcze sporo do zrobienia. Poeci zawsze 
umierają za wcześnie…

(PO)
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Na 
ZOStAŁA tYLKO LEgENDA

Co  ciekawe,  na  ziemi  łaskiej  znalazły  się 
zbiory należące do znanej w Wielkopolsce ro-
dziny Czarneckich. W dworze w Brodni, leżą-
cym kilka kilometrów od Łasku przechowywa-
ne były m.in. obrazy znanych malarzy. Jak tam 
się znalazły i co się z nimi stało później?

Majątek w Brodni od 18 kwietnia 1939 r. 
należał  do  spółki  „Luboń–Wronki  Przemysł 
Ziemniaczany”.  Jej  udziałowcem  był  Stefan 
Czarnecki  (1893-1945),  administrujący  przed 
wojną majątkami  rodziny,  natomiast  zarządcą 
dóbr w Brodni był inż. Jan Susin. Zapewne te 
powiązania  sprawiły,  że  w  tym miejscu  oku-
pację spędziła Wanda Czarnecka (1895-1961), 
jedna z sióstr Stefana. 

tAJEMNICE DWORu W bRODNI
Do końca września br.  w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy prezentowana była wystawa „Cenne. . . 
Zagrabione. . .  Utracone?”,  która ukazywała prowadzony w czasie  okupacji  niemieckiej  systematyczny 
proces grabieży dóbr kultury z  wielkopolskich s iedzib ziemiańskich. 

W obliczu nadciągającego konfliktu zbroj-
nego  najcenniejsze  obiekty  (obrazy,  srebra 
oraz  ceramikę)  z  kilku  rodowych  rezydencji 
Stefan Czarnecki wysłał  pod koniec  sierpnia 
1939  r.  do  Brodni.  Co  znajdowało  się wśród 
nich? Były to m.in. obrazy: Pietera de Hoocha 
(1629-1685) Wnętrze  kuchni,  Ludolpha  Bac-
khuysena (1630-1708) Okręty na wzburzonym 
morzu, C. R. Sotcka według obrazu J.F. Herrin-
ga St. (1795-1865) The Death i Full Cry. 

Niestety, Czarneckim nie udało się zachować 
w tajemnicy miejsca ukrycia zbiorów. Zapewne 
doszło do donosu, gdyż już 26 lutego 1940 r. nie-
miecki  posterunek  żandarmerii  (Kreislandwirt) 
w Łasku meldował o odkryciu i skonfiskowaniu 
zbiorów. Znajdowały się one w paczkach i prze-
chowywane  były  na  strychu  i  piętrze  dworku. 
Świadkiem  wywiezienia  rodzinnych  skarbów 
miała  być  przebywająca  wówczas  w  majątku 
Wanda  Czarnecka.  Odkryte  obiekty  trafiły  na 
pocztę w Łasku, a następnie zostały przewiezio-
ne  do  poznańskiego  Kaiser-Friedrich-Museum. 
Pomimo  wielu  starań  zmierzających  do  urato-
wania przed grabieżą pamiątek, bezcenne okazy 
trafiły w ręce okupanta niemieckiego… Jednak-
że  ich ukrycie uratowało  je przed pierwszą  falą 
zniszczenia i grabieży we wrześniu 1939 r. Dzięki 
temu część z nich przetrwała wojnę. Po ofensy-
wie Armii Czerwonej w styczniu 1945 r.  trafiły 
one w  ręce  Sowietów,  gdzie  pozostały  do mo-
mentu ich rewindykowania w latach 50.

Bar „Pod Bykiem” w Kolumnie 
przestał istnieć i przeszedł już 
do legendy. Nie był to lokal 
wysokiej klasy, ale przyciągał 
wypoczywających na nadrzecznej 
plaży. Zaglądali tu także amatorzy 
dobrych flaków, bo takowe jadałem 
jeszcze w latach osiemdziesiątych, 
a także miłośnicy kielicha 
z taniutką zagrychą. Można tu 
było zjeść niemal o każdej porze 
dnia i nocy, a zmęczeni życiem 
i nadmiarem trunków nie stronili 
od wypoczynku na łonie natury.

Bar już nie istnieje, ale przetrwał we 
wspomnieniach  i  legendzie,  jak słynne 
rauty i bale w przedwojennej Kolumnie.

Prezentowane  zdjęcie  ze  zbiorów 
Katarzyny Pokucińskiej pochodzi z wy-
danej niedawno książki pt. „Kolumna” 
pod red. Jacka Kuśmierka i Sławomira 
Tralewskiego.

(Saw.)

Fragment ekspozycji w Muzeum Ziemiań-
stwa w Dobrzycy. Na ścianie wiszą obrazy 
C.R. Stocka wg obrazów J.F. Herringa Sr.  

Źródło: www.facebook.com/muzeumziemianstwa

Wątek ukrycia obrazów w dworze w Brod-
ni nie jest powszechnie znany na ziemi łaskiej. 
Jak  wiele  podobnych  tajemnic  czeka  jeszcze  
na odkrycie? 

Za merytoryczną pomoc dziękuję p. Stani-
sławowi Borowiakowi z Muzeum Ziemiaństwa 
w Dobrzycy.

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku – Muzeum Historii Łasku

Fragment ekspozycji w Muzeum Ziemiań-
stwa w Dobrzycy. Na ścianie wisi obraz Pie-
tera de Hoocha „Wnętrze kuchni”. Źródło: 
www.facebook.com/muzeumziemianstwa
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WIELCY bEZIMIENNI? (2)

Z  kolei  Czajkowski,  jednocześnie  bardzo 
zdolny  malarz,  po  studiach  zagranicznych 
w Monachium i Paryżu, ma olbrzymie zasługi 
dla nobilitacji sztuk dekoracyjnych. Po zauro-
czeniu się budownictwem dworkowym z cza-
sem przychodzi kolej na inne pasje. Dziś mało 
kto wie, że projektuje także meble, m.in. jesio-
nowe dla Reymonta,  że  jest  też wielkim ado-
ratorem znakomitej malarki Olgi Boznańskiej.

Czy  po  zaprojektowaniu  siedziby  Szwey-
cerów w Ostrowie  (1912)  i  po wybudowaniu 
dworku kilka  lat później obaj wybitni projek-
tanci  śledzą  losy  swojego  „dziecka”?  –  nie 
wiem. Po wojnie Gutt nadal kształci młodzież 
(ASP),  ale  nie  aprobuje  socrealizmu.  Pracu-
je niemal do ostatnich swoich dni. Umiera we 
wrześniu 1974 roku, dwadzieścia siedem lat po 
J. Czajkowskim.

Dwór w Ostrowie  jest wybitnym przykła-
dem budownictwa typu dworkowego. Na Zie-
mi  Sieradzkiej  niegdyś  dworów  różnej  klasy 
było dużo, do dziś pozostało niewiele. Dlatego 
właśnie dwór w Ostrowie powinien być przy-
kładem  i  dla  współczesnych  miłośników  za-
bytków, i dla architektów. Nie powinniśmy też 
zapominać o twórcach tego obiektu.

Dwaj wspomniani architekci byli postacia-
mi znanymi, ich nazwiska widnieją w słowni-
kach  i  encyklopediach.  Zupełnie  inaczej  jest 
z  Franciszkiem  Karpińskim,  ojcem  sławnego 

Zarówno Gutt jak i Czajkowski zostają później profesorami, niezwykle 
zasłużonymi dla wielu pokoleń architektów. Gutt mimo wykładów dla studentów 
na Politechnice Warszawskiej, a także w ASP, jest płodnym projektantem. Jego 
dziełem jest m.in. Szkoła Rzemiosł i Gospodarstwa Domowego przy ul. Górnośląskiej w Warszawie (1919), tamże Szkoła 
Pielęgniarek (1927), a także pływalnia solankowa w Ciechocinku z bogatą infrastrukturą rekreacyjno-sportową (1930-
1931). To o tym ostatnim dziele badacz Michał Duda pisze po latach: „Budynek skomponowany został po mistrzowsku 
z kilku prostopadłościennych brył w taki sposób, że z żadnej perspektywy nie można zarzucić mu monotonii, ani też 
żadna elewacja nie została zepchnięta na margines”. O ilu współczesnych budowlach można byłoby tak napisać?

Światopełka  –  skandalizującego  poety  i  saty-
ryka  okresu  międzywojennego.  Zarówno  oj-
ciec jak i syn przez pewien okres związani byli 
z  Łaskiem.  Jeśli  o  Światopełku  Karpińskim 
można poczytać sporo, to o Franciszku (proszę 
nie mylić go z poetą oświecenia) niewiele wia-
domo. Musiałem się sporo natrudzić przed laty, 
by trafić na jego mogiłę na Starym Cmentarzu 
w Łodzi, wszak w tym mieście spędził kawał 
swojego życia i tu dokończył żywota.

Choć był człowiekiem bardzo pracowitym 
i  aktywnym  zawodowo,  pozostawiając  sporo 
śladów  swojego  projektowania  różnorodnych 
budowli, niewiele osób wiąże je właśnie z jego 
osobą. Spotkał go bowiem los wielu utalento-
wanych  twórców,  którzy  nie  mieli  szczęścia 

Piękny dwór w Ostrowie

Siedziba Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, proj. R. Gutt

Józef Czajkowski
trafić na pierwsze  strony gazet,  a  i naukowcy 
nie poświęcili im jeszcze uwagi. Można sobie 
tylko zadać retoryczne pytanie: dlaczego zapo-
mniano o tym utalentowanym twórcy?

Urodził  się  3  grudnia  1874  roku  we  wsi 
Stodoły (powiat opatowski). W 1904 r. otrzy-
muje dyplom Instytutu Inżynierów Cywilnych 
w Petersburgu  i  trzy  lata później wraz z żoną 
Henryką  z  Brochockich  i  dziećmi:  Wandą 
i Zbigniewem przyjeżdża do Łasku, gdzie zo-
staje inżynierem i architektem powiatu łaskie-
go. W marcu 1907 roku rodzi się trzecie dziec-
ko państwa Karpińskich - ów późniejszy słyn-
ny satyryk Światopełk.

Franciszek projektuje i nadzoruje realizację 
wielu  budowli,  m.in.  w  Łasku  i  Pabianicach, 
ślady  jego  aktywności  można  zobaczyć  na 
znacznie  większym  obszarze.  Jest  niezwykle 
aktywny na polu zawodowym, ale w życiu oso-
bistym pojawiają się kłopoty, które ostatecznie 
doprowadzają do jego wyjazdu z Łasku w 1911 
roku. Przenosi  się do Łodzi, gdzie pełni obo-
wiązki inżyniera powiatu łódzkiego. Rozstanie 
z małżonką nie przecina jednak nici wiążących 
go z ziemią łaską. Jego autorskim dziełem jest 
reprezentacyjny budynek u zbiegu ul. Naruto-
wicza i Kościuszki, który prze kilkadziesiąt lat 
służy  najważniejszym  instytucjom  w  mieście 
(dziś  własność  prywatna),  dom  mieszkalny 
jednego  z  prominentnych  mieszkańców  gro-
du nad Grabią, a także kościół w Restarzewie  
k. Widawy (1913-1924).

Stanisław Barcz
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Kod PIN możemy  znać  tylko my. Nie możemy go  podawać  innej 
nawet bliskiej osobie. To oznacza, że nie powinniśmy nikomu dawać na-
szej karty po to, aby wypłacił dla nas pieniądze z bankomatu lub zrobił 
zakupy. 

Kod PIN musimy pamiętać. Nie powinniśmy go nigdzie zapisywać. 
Jeśli jednak to zrobimy musi być to absolutnie bezpieczne miejsce, a cy-
fry kodu powinny być tak zapisane, aby nikt postronny nie mógł się do-
myślić, co one oznaczają. 

Przestępca, który będzie miał naszą kartę może jednak próbować zła-
mać nasz kod PIN. Jeśli wybierzemy łatwą do zapamiętania kombinację 
cyfr np. 1234 lub 1111, albo rok naszego urodzenia, to taki PIN nie bę-
dzie równie bezpieczny jak kod, do którego wybierzemy przypadkowe 
cyfry. 

Nikt nie powinien zobaczyć, jaki kod PIN wpisujemy na klawiaturze 
bankomatu, albo na terminalu w sklepie czy w restauracji. Dlatego kie-
dy wpisujemy PIN na klawiaturze powinniśmy  tę klawiaturę zasłaniać 
drugą ręką. 

Należy pilnować karty. Aby mieć dostęp do naszych pieniędzy, prze-
stępca musi naszą kartę ukraść lub skopiować. Dlatego nigdy nie może-
my tracić jej z oczu. W restauracji nie dajemy kelnerowi naszej karty, aby 
użył jej gdzieś na zapleczu, a stojąc przy ladzie sklepowej nie możemy 
pozwolić, aby osoba przyjmująca płatność kartą choćby na moment trzy-
mała ją w niewidocznym dla nas miejscu. 

Ustaw limity. Transakcje na kwoty poniżej 100 złotych przy użyciu 
kart, umożliwiają dokonywanie płatności metodą zbliżeniową, czyli bez 
podawania kodu PIN. Jednak dla naszego bezpieczeństwa można usta-

KARtA PŁAtNICZA 
bEZPIECZNIEJSZA OD gOtÓWKI
Kiedy zgubimy gotówkę lub ktoś nam ją ukradnie, to na pewno ponosimy stratę finansową. Kiedy 
z naszego portfela zniknie karta płatnicza, to nie musi to oznaczać straty naszych pieniędzy. Aby kod 
PIN mógł być skuteczną obroną przed kradzieżą, musimy przestrzegać kilku zasad. 

wić limity, dzięki którym kolejna próba dokonania transakcji zbliżenio-
wej na kwotę niższą od 100 złotych będzie  jednak wymagała podania 
kodu PIN. 

Stracisz kartę – natychmiast ją zastrzeż. Posiadacz karty z możliwo-
ścią dokonywania płatności zbliżeniowych, tak jak posiadacz karty płat-
niczej bez tej możliwości, powinien ją natychmiast zastrzec w momen-
cie, kiedy zorientuje się, że ją zgubił lub mu ją ukradziono. Karty płat-
nicze można zastrzec w oddziale banku, telefonując na infolinię banku, 
albo dzwoniąc pod ogólnopolski numer (+48) 828 828 828. 

Jeśli potrzebujesz gotówki - skorzystaj z bankomatu, ale pamiętaj: 
-  Sprawdź czy wejście na kartę nie posiada żadnych dodatkowych nakła-
dek 
-  Wpisując kod PIN zasłoń klawiaturę ręką 
-  Wybierz bankomat znajdujący się pod nadzorem kamer, ochrony lub 
w oddziale banku 
-  Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenia zrezygnuj z transakcji 

SZYBKO, WYGODNIE, BEZPIECZNIE – Warto Bezgotówkowo!

„Warto  Bezgotówkowo”  to  kampania  informacyjna  organizowa-
na  przez Warszawski  Instytut  Bankowości we współpracy  z  Fundacją 
Polska  Bezgotówkowa  i  Fundacją  KIR  na  rzecz  rozwoju  cyfryzacji  
CYBERIUM. Jej celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów 
w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej płatności bezgotów-
kowych.

Więcej informacji: WartoBezgotowkowo.pl

Dzięki  swojemu  doświadczeniu  wspiera 
młodych  twórców  i  młode  zespoły. Artysta 
na  swoich  solowych  koncertach  prezentuje 
autorskie  piosenki,  natomiast  w  repertuarze 
ma też utwory zespołów, w których się udzie-
lał. W maju 2019 roku artysta zadebiutował 
z  autorskim  projektem.  Michał  Kowalonek 
wydał wtedy  album  „O Miłości W Czasach 
Powstania”.

Aktualnie  pracuje  nad  projektem  -  Ba-
czyński_Online_Kowalonek  oraz  komponuje  
piosenki na kolejną solową płytę.

Myślę, że każdy, kto zawitał w ten jesien-
ny wieczór  do  ŁDK,  nie  żałował  tej  decyzji.  
Michał Kowalonek potrafił nawiązać wyjątko-
wy kontakt z publicznością. Każdy utwór po-
przedzał  jakąś  ciekawą  opowieścią  czy  aneg-
dotą. To  był  bardzo  dobry występ  charyzma-
tycznego artysty będącego w świetnej formie. 
Na  pewno  zostanie  on  na  dłużej  w  pamięci 
wszystkich widzów zgromadzonych tego dnia 
w Galerii z Fortepianem.

Michał Jędrasik

MICHAŁ KOWALONEK W ŁASKIM DOMu KuLtuRY
Michał Kowalonek wystąpił 21 października br. w wyjątkowej i kameralnej przestrzeni, jaką jest Galeria z Fortepianem 
Łaskiego Domu Kultury. Artysta jest liderem poznańskiej grupy Snowman oraz dziecięcej formacji Lumikulu. Od 2012 
roku do niedawna był wokalistą grupy Myslovitz. Koncertował z różnymi projektami, między innymi w Nowym Jorku, 
Chicago, Londynie, Paryżu czy Berlinie, dzielił scenę z takimi artystami jak Lenny Kravitz, Hozier i Archive. 
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Mistrz pióra i skromności
Pełen humoru i życzliwości
Malował słowem piękne obrazy
Teraz maluje dla niebiańskiej oazy
Wiecznej weny - Zdzisiu...

Marta Ziętala

Odszedł 
Nie rzekłszy nic na pożegnanie 
więc myślę, że to jeszcze nie rozstanie.

Trzy czwarte spędziłeś z nami
Siekiery uczcisz z aniołami.

Trzydzieści lat na progu poezji z nami 
trwał, 
Do nieba powędrował sam.

 Jadwiga Słupczyńska

NA ZDZISŁAWA
Zdzisławie, Zdzisławie,
umarłeś we sławie,
jako poeta i pisarz scenariuszy
zacnyś człek na ciele i duszy.
Szkoda, że tylko trzy ćwiartki przeżyłeś
i serca nasze na progu osamotniłeś.
Choć ciężki kamień Ciebie przygniata,
duch nieujarzmiony Pegazem wzlata
i lecą strofy ku niebios obłokom
niby barwne motyle cieszące ludzkie oko.

Urszula Chojnacka

Poetą nie jestem – mówiłeś
lecz z muzą chętnie nocami 
grzeszyłeś

W HOŁDZIE MIStRZOWI - 
POECI Z „NA PROgu”
Nie ma chyba lepszego sposobu na pożegnanie wieloletniego opiekuna grupy literackiej „Na Progu” niż uczczenie go w sposób 
niezwykle liryczny. Członkowie grupy, działającej przy ŁDK, nie szczędzili pochwał swemu nauczycielowi - Zdzisławowi 
Wegenko, budując mu słowami pomnik „trwalszy niż ze spiżu”. Zerknijcie kochani na te poetyckie, pełne ciepła, epitafia...

Gdzieś w chmurkach
leciutko na palcach
tańczą anielice z Tobą
walca
a my ciągle na progu
tylko przytupujemy

Stanisław Kornecki
 
Mimo  tak  dotkliwej  straty,  grupa  „NA 

PROGU”, wielokrotnie nagradzana w regionie, 
cyklicznie  publikowana  w  tomikach  „WIER-
SZOPISANIE”, nie kończy swej działalności. 
Mało tego - od października zaczyna swą lite-
racką przygodę z nowym opiekunem. 

Tak się złożyło,  że po  śmierci pana Zdzi-
sia Wegenko to właśnie mnie spotkał zaszczyt 
opieki nad łaskimi twórcami. Wiem, że to nie-
słychana chluba, ale jednocześnie spora odpo-
wiedzialność  za  dotychczasowy  dorobek,  tra-
dycję  i  talent,  z  którym  do  ŁDK  przybywają 
adepci sztuki pisarskiej. 

Rolę  tę  zamierzam  potraktować  jako  wy-
zwanie,  ale  i  próbę  podjęcia  nowych  inicjatyw 
-  stworzenia  konkursu  literackiego  im.  Zdzi-
sława  Wegenko,  promowania  członków  grupy  
w    gazecie  kulturalnej  ŁDK  „RamPaPam  on-
-line”  czy  popularnych mediach  społecznościo-
wych. Marzy mi się, by uwrażliwiać uczestników 
na SŁOWO w ogóle, nie tylko to, które tkwi w 
poezji czy powieściach. Słowa są przecież w re-
klamie, i w piosence, i na urodzinowym karneci-
ku... I każde słowo, podobnie jak każda życiowa 
sytuacja, może  niebywale  inspirować,  zachęcać 
do własnej  interpretacji, słownej gry, kreowania 
rzeczy wybitnych, pięknych, nietuzinkowych.

Wydaje mi  się,  że  czasy  pandemii, mimo 
wielu  ograniczeń,  nadzwyczaj  sprzyjają  pisa-
niu, które spełnia też formę doskonałej terapii - 
wyrzucenia z siebie lęków, stresu, paniki. Pisa-
nie  rozbudza wyobraźnię,  leczy  rany,  sprawia 
satysfakcję,  a  w  dzisiejszych  czasach  także... 
łączy ludzi. 

Piszmy więc! 
Zajęcia  dla  dorosłych  (18+)  odbywają  się 

we wtorki (raz na dwa tygodnie) w godz. 14-16 
w Łaskim Domu Kultury. Informacje i zapisy, 
tel. 43 675- 37- 13.

 Anna Sobczak

W ramach projektu zaprosiliśmy do ŁDK duchownych, archeologów, 
street-artystów, specjalistów z Muzeum Sztuki, wykładowców z Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Udało nam się poznać wielokulturową tożsamość na-
szego Łasku. Poznaliśmy historię kultury żydowskiej, niemieckiej i ro-
syjskiej, która od lat była integralną częścią naszej lokalnej społeczności. 

Nowoczesna  formuła  projektu  zachęcała  do  aktywności.  Braliśmy 
udział w wycieczkach, interaktywnych wykładach i warsztatach. Wśród 
osób prowadzących zajęcia można wymienić biskupa diecezji warszaw-
skiej, proboszcza parafii ewangelicko – augsburskiej Jana Cieślara, który 
opowiadał o Kościele Ewangelicko – Augsburskim. Sztukę sepulkralną 
przedstawiła Irmina Gadowska, wykładowca historii sztuki z Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Aktywności plastyczne w ramach wycinanki żydowskiej 
„mizrach” przygotował Michał Arkusiński – street-artysta, rysownik ko-
miksów. Natomiast Maciej Cholewiński przybliżył nam wielokulturową 
sztukę nowoczesną województwa łódzkiego. Nie zabrakło odniesień do 
pejzaży  Karola  Hillera  i  Władysława  Strzemińskiego.  Rabin  Symcha 

MAMY PRZEWODNIK ONLINE PO WIELOKuLtuROWYM ŁASKu
Łaski Dom Kultury został partnerem w projekcie „Etno re:Witalizacje” realizowanym przez Fundację 
Monumentum Iudaicum Lodzense, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury. Efektem naszej 
współpracy jest aplikacja – przewodnik online po Łasku dostępny w sklepie GOOGLE PLAY.

Keller - działacz społeczności żydowskiej w Polsce, były przewodniczą-
cy gminy wyznaniowej żydowskiej, opowiedział o kulturze i obyczajach 
Żydów mieszkających w Łasku.

Gdzie mogę znaleźć ten przewodnik?
Aplikacja dostępna jest w sklepie GOOGLE PLAY na telefony z sys-

temem android. 
Podziękowania kierujemy do Fundacji Monumentum Iudaicum Lo-

dzense za świetnie przygotowany i bardzo ważny projekt. Dziękujemy 
też Słuchaczom Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaangażo-
wanie  i  udział w  realizowanych  zajęciach. Dużo  bardzo  pozytywnych 
komentarzy z waszej strony podnosi na duchu, dzięki!

Galerię zdjęć z warsztatów, wykładów i wszystkich aktywności w ra-
mach projektu „Etno re:Witalizacje” dostępna jest na stronie www Ła-
skiego Domu Kultury. 

Sylwia Zbijewska
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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)

W  województwie  sytuacja  również  jest 
bardzo  trudna. W połowie  listopada  br.  zaka-
żonych było prawie 23  tys. osób (50799 – od 
początku  pandemii),  zmarło  dotąd  ponad  600 
osób.  Jak  zapewniają  służby  prasowe  woje-
wody  łódzkiego,  dla  pacjentów  covidowych 
przygotowano na 16 bm. 2723 łóżka, z których 
1541 było zajętych, łóżek covidowych z respi-
ratorami było 231, z czego 130 było zajętych. 
Wiele  samorządów  w  regionie  (m.in.  Łodzi, 
Bełchatowa)  sygnalizuje  zaniżanie  statystyk 
przez Łódzki Urząd Wojewódzki…

W  listopadzie  zapadła  decyzja  o  prze-
kształceniu  łaskiego  szpitala  w  placówkę  co-
vidową. Co to oznacza w praktyce – wyjaśnia 
poniższy komunikat Zarządu Szpitala Powiato-
wego Sp. z o.o. w Łasku:

Szpital nasz od dnia 10 listopada 
2020 roku realizować będzie świadczenia 
opieki zdrowotnej związane z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
covid-19. 

W związku z tym wstrzymane zosta-
ły z dniem 06.11.2020 roku przyjęcia na 
wszystkie oddziały z wyjątkiem Oddziału 
Pediatrycznego, Chirurgii Dziecięcej i ZPO.

W związku z w/w decyzją w systemie dy-
żurowym, na rzecz pacjentów ambulatoryj-
nych, pracują: Pracownia RTG, Laborato-
rium i USG.

Zakładanie Holtera odbywać się będzie 
w poradni kardiologicznej w godzinach 
ustalonych z lekarzem poradni.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc zosta-
je przeniesiona do budynku przed szpitalem 
(w którym obecnie udzielane są świadczenia 

KORONAWIRuS NIE uStĘPuJE
Sytuacja pandemiczna w Łasku i powiecie zmienia się z dnia na dzień, ale widać wyraźnie trend powiększania się liczby 
zakażonych. 16 listopada br. odnotowano powiększenie liczby zakażonych w powiecie podczas ostatniej doby o kolejne  
23 osoby (łącznie dotąd 715). Chorych w tym dniu było 368 osób. Od początku pandemii zmarło 8 osób.

NiŚOZ). W tym też miejscu od 10.11.2020 r. 
będzie zlokalizowany punkt pobrań badań 
laboratoryjnych. Świadczenia NiŚOZ udzie-
lane są na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie poradnie  zlokalizowane w bu-
dynku Przychodni Specjalistycznej pracują 
bez zmian, również poradnia „K” i Poradnia 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, zlokalizo-
wana w budynku głównym.

W związku z powyższym informujemy, 
że od 10.11.2020 roku:
- nie będziemy realizować prób wysiłko-
wych oraz badań endoskopowych dla pa-
cjentów ambulatoryjnych.
- nie będzie można skorzystać z Ambula-
torium Izby Przyjęć (np. pomoc w zakresie 

Zresztą nastrój w wielu rodzinach nie  jest 
raczej  weselny.  Sporo  osób  przeżyło  kwa-
rantannę,  inni  trafili  do  szpitala.  Powszechny 
strach  paraliżuje  nasze  codzienne  życie.  Na 
słupie  ogłoszeniowym w  centrum miasta  po-
jawiło  się  znacznie więcej  nekrologów niż  to 
było przed rokiem. Mniej ludzi widuje się tak-
że na  ulicach. To  także  znak naszych  czasów 
pandemicznych. 

Choć  w  wielkich  marketach  pojawiły  się 
już  dekoracje  świąteczne  i  oferowane  są  pre-
zenty,  wygląda  na  to,  że  wigilijna  wieczerza  
i powitanie nowego roku będą miały znacznie 
skromniejszy charakter niż przed laty. Korona-
wirus i na tym polu dezorganizuje nam życie.

Choć nie wiemy na sto procent, co przynio-
są najbliższe tygodnie i miesiące, nie ma raczej 
mowy o planowaniu wyjazdów i witania 2021 

śWIĘtA bĘDą SMutNIEJSZE
To nie będą już takie same święta jak przed laty.  Narzeczeni,  którzy na koniec roku planowali 
zawarcie związku małżeńskiego, przekładają uroczystości ślubne i  weselne. To zrozumiałe,  
bo z powodu pandemii w uroczystości w  USC mogłoby uczestniczyć tylko pięć osób.

roku w egzotycznej scenerii. Przede wszystkim 
reżim  sanitarny  sprawia,  że  nie  będziemy  się 
mogli gromadzić w dużych grupach nawet na 
spotkaniach  rodzinnych,  nie wspominając  już 
o pasterkach i sylwestrowych balach. Prawdo-
podobnie w grudniu nie odbędą się tradycyjne 
spotkania  mikołajkowe  organizowane  dotąd 
przez  wiele  instytucji.  Te  spotkania  odkłada-
ne są na lepsze czasy. Kiedy takowe nadejdą? 
– tego nikt nie wie, bo nawet szczepionka, na 
którą  czeka  cały  świat,  prawdopodobnie  nie 
uzdrowi nas wszystkich.

Choć handlowcy dwoją się i troją, przynaj-
mniej ci z placówek obecnie otwartych, kupu-
jących jest niewielu. Szczególnie  ludzie starsi 
boją się wychodzić z domów, bo pandemia jest 
wciąż groźna i zbiera śmiertelne żniwo.

Nastroje są raczej minorowe, ale nie  trać-
my nadziei. Każda pandemia, a takich w dzie-
jach Łasku było przecież sporo, kiedyś się za-
kończy. Dbajmy zatem o zdrowie, pamiętajmy 
o  stosowaniu  maseczek  lub  przyłbic,  zacho-
wujmy odległość i myjmy ręce. 

chirurgii). W stanach nagłych, po godzinach 
funkcjonowania Poradni Chirurgicznej 
i Poradni Chirurgii dla dzieci  należy zgłosić 
się do ościennych szpitali (SOR Pabianice, 
SOR Sieradz).
- w tym okresie nie będą realizowane rów-
nież świadczenia w zakresie rehabilitacji 
stacjonarnej, dziennej, zabiegów fizjoterapii 
ambulatoryjnej.  

W przypadku wątpliwości prosimy 
o kontakt z rejestracją lub sekretariatem 
Szpitala.                        

Na bieżąco będziemy informować 
o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu 
Szpitala wynikających z dalszych decyzji 
Ministra Zdrowia.
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Nowa  ekspozycja  prezentuje  or-
ganizacje i stowarzyszenia, które naj-
mocniej odcisnęły swoje piętno w hi-
storii Łasku. Na wystawie nie zabra-
kło zdjęć i dokumentów dotyczących 
straży pożarnej, harcerstwa, Oddziału 
Rzymian Łaskich czy prężnie działa-
jącego wówczas koła Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Łasku. Tak liczne 
powstawanie  i  funkcjonowanie zrze-
szeń  pokazuje  duże  zaangażowanie 
mieszkańców  Łasku  w  prowadzenie 
ożywionej  działalności  społeczno-
-kulturalnej. 

Ekspozycja  będzie  dostępna  do 
lutego 2021 r. 

NOWA EKSPOZYCJA W MuZEuM
Od listopada br. w Muzeum Historii Łasku prezentowana jest wystawa dotycząca dziejów łaskich organizacji  
i stowarzyszeń w 1 połowie XX wieku. Niestety, z powodu epidemii i zamknięcia muzeum w listopadzie, dostępna 
będzie jedynie w wersji cyfrowej na portalu facebook.com oraz stronie www.muzeum.lask.pl. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na dzisiejszym osiedlu „Przylesie” 
w Łasku były pola. Właściwie jadąc od strony Łodzi  miasto 
zaczynało się za torami, w rejonie szpitala. 

Dziś na osiedlu żyje kilka  tysięcy mieszkańców,  tu oprócz bloków 
wielorodzinnych znajdują się także domki jednorodzinne, jest też szkoła 
i kryta pływalnia. Prawdziwą ozdobą tej części miasta jest piękny ogród 
różany, który nawet o tej porze roku prezentuje się znakomicie.

A najmłodsi mieszkańcy miasta mają tu od lat „Orlika”, czyli zespół 
boisk, na którym nie brak młodych sportowców nawet zimą. W tej części 
Łasku przybędą kolejne obiekty sportowe.

(P)
Fotoreportaż z „Przylesia” – patrz str. 28  

tu bYŁY POLA…

Uchwycona  na  zdjęciu  trzyletnia  dziewczyn-
ka  przed  dworkiem  swoich  dziadków w Gorczynie, 
to  właśnie  Zofia  Jackowska-Erdman. W  listopadzie 
1931 roku dwór stał się własnością Zofii i Ignacego 
Jabłońskich.  W  1945  roku  majątek  Gorczyn  został 
przejęty przez państwo i rozparcelowany. 

Historia  dworku  sięga  końca  XVIII  wieku.  W 
następnym  stuleciu  do  istniejącego  już  tzw.  stare-
go domu, dobudowano nową część. Parterowy dom 
z  poddaszem  mieszkalnym  został  zaprojektowany 
na  planie  prostokąta,  z  typowym  łamanym  polskim 
kształtem  dachu,  pokrytym  gontem.  Front  budynku 
skierowany na północ zdobił portyk wsparty na czte-
rech  kolumnach,  zwieńczonych  tympanonem.  Od 
strony  południowej  miał  ozdobnie  rzeźbioną  drew-
nianą  werandę.  Przed  domem  był  staw  obsadzony 
ozdobnymi krzewami, a przed samym wjazdem pięk-
nie prezentował  się  różany klomb. Całość była oto-
czona parkiem.

Lidia Olszewska, MHŁ

Cyfrową wersję fotografii z 1938 roku przekazała do muzeum Zofia Jackowska-Erdman (zm. 31.01.2020 r.), 
córka poetki Zofii Jabłońskiej-Erdman (zm. w 1998 r., pochowana na łaskim cmentarzu).  
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