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Zgodnie z zapowiedziami nowy żłobek rozpoczął działanie wraz 
z końcem stycznia. W wyniku konkursu dyrektorem placówki została 
Iwona Czyżyk, która przez wiele lat kierowała Przedszkolem Publicz-
nym nr 1. Do trzech grup zakwalifikowano 75 dzieci. W sumie do miej-
skiego ratusza wpłynęło 98 wniosków. 

Nowoczesny obiekt dysponuje trzema salami z miejscem na leżako-
wanie, szatnią i pomieszczeniem sanitarnym. W trosce o milusińskich 
pomyślano o sali zajęć ruchowych i gabinecie logopedycznym. W bu-
dynku znajduje się również strefa administracyjna i aneks kuchenny. 
Warunki są zbliżone do domowych, co zapewnia pociechom poczucie 
komfortu i gwarantuje ich prawidłowy rozwój. Wykwalifikowana kadra 
pracownicza pomaga dzieciom zdobywać nowe umiejętności społeczne, 
a także doskonalić już wykształcone, takie jak praca w grupie czy nawią-
zywanie relacji z rówieśnikami. 

W gminie Łask niewątpliwie brakowało żłobka, który zapewnił-
by opiekę nad dziećmi do lat 3. Powstanie takiej palcówki było zatem 
koniecznością i zarazem odpowiedzią na pilne potrzeby mieszkańców. 
Otrzymane dofinansowanie dało zaś sygnał do działania. Błyskawiczny 
przetarg wygrała firma FHU „BUD-GIPS” Zbigniew Borek z Luciejo-
wa, która wykazała się wcześniej m.in. przy termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Bałuczu. Możemy śmiało powiedzieć, że profesjonalizm 
wykonawcy znacznie przyczynił się do dotrzymania wyśrubowanych 
terminów. Inwestycja pochłonęła ponad 3,2 mln zł, a pomoc rządowa 
wyniosła ponad 1,4 mln zł. 

To był trudny rok, pełen wyzwań i nieoczekiwanych przeszkód. 
Dzięki ogromnej pracy wielu osób, w tak krótkim czasie powstał nowo-
czesny obiekt dla najmłodszych mieszkańców gminy. 

Michał Janiszewski

NOWY ŻŁOBEK jUŻ dziAŁA
Dokładnie rok temu na łamach „Panoramy” pisaliśmy o dofinansowaniu budowy żłobka, jakie otrzymała gmina Łask 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch +”. Dziś możemy to powiedzieć: zadanie zostało wykonane!

Data święta ustanowionego z inicjatywy prezydenta RP Lecha  
Kaczyńskiego nawiązuje do wydarzeń z mokotowskiego więzienia, 
gdzie dokonano egzekucji wojskowych należących do podziemia anty-
komunistycznego. 1 marca 1951 roku zamordowano tam siedmiu człon-
ków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: pre-
zes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam 

W hOŁdziE ŻOŁNiErzOm WYKlęTYm
Burmistrz Łasku oraz dowódca 32. BLT zapraszają do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,  
które odbędą się 1 marca br. o godz. 13 na placu 11 Listopada w Łasku.

Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek 
Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. 

Program uroczystości przewiduje m.in.: złożenie meldunku dowód-
cy garnizonu Łask, podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu 
państwowego, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem.

MJ
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Trwa przebudowa ul. Łąkowej. Bezpowrotnie znikną spękane płyty 
betonowe, a w ich miejscu pojawi się nawierzchnia asfaltowa. Powstaną 
zjazdy z kostki, rurociągi do odprowadzenia wody burzowej oraz ozna-
kowanie pionowe. Wartość robót to 2.810.610,50 zł, a wykonawcą jest 
firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic.

W Woli Łaskiej i Ostrowie powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 3414 m. Wartość inwestycji to 1.427.251,82 zł. Prace 
potrwają do końca sierpnia, a wykonuje je firma „Kaźmierczak” Przed-
siębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak 
z Moszczenicy.

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację targowiska przy pl. Szarych 
Szeregów w Kolumnie. Prace obejmą m.in.: utwardzenie nawierzchni, 
wydzielenie powierzchni handlowej w tym montaż 14 stołów handlo-
wych, budowę wiaty targowej wraz z instalacją elektryczną oraz rozbu-

POrA NA iNWESTYcjE
Sektor budowlany w okresie zimowym nieco zwalnia, aby wraz z nadejściem wiosny powrócić z właściwą sobie dynamiką. 
W tym czasie samorządy skupiają się na ogłaszaniu przetargów i podpisywaniu umów na realizację kolejnych inwestycji. 
Gmina Łask realizuje obecnie dwa ważne projekty, a kolejne są już w drodze. 

dowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Powstaną także miejsca par-
kingowe, publiczna toaleta i nowe nasadzenia. Wartość robót wyceniono 
na 1.398.510 zł, a ich wykonawcą został Zakład Budowlany „Ekobudo-
wa” s.c., Soliński W., Wawrzyniak B. z Sieradza.

Poznaliśmy także wykonawcę placu zabaw, który powstanie przy Szko-
le Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Nowy obiekt dla 
dzieci za kwotę 169 740 zł wybuduje spółka „Weran” z Wrocławia.

Ponadto ogłoszono przetargi na: 
- budowę ul. Kwiatowej w Okupie Małym
- przebudowę drogi gminnej Wrzeszczewice - Kiki
- przebudowę drogi gminnej w Borszewicach
- przebudowę ul. Szkolnej w Wiewiórczynie
- modernizację świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach.

Michał Janiszewski

Przebudowa ulicy Łąkowej

Roboty kanalizacyjne w trudnych warunkach zimowych…

Znów jest głośno o łaskowiance Graży-
nie Błęckiej-Kolskiej, znakomitej aktorce. 
A wszystko to za sprawą trzeciej części filmu 
„Kogel mogel” noszącej tytuł „Miszmasz”, 
której premiera odbyła się w styczniu br. 
Pierwsze dwie części reżyserował Roman Za-

Trzecia część kultowego „Kogla mogla” już na ekranie

GrAŻYNA BŁęcKA-KOlSKA 
W „miSzmASz”

łuski, trzecią zaś zrealizowaną po 30 latach od 
pierwszej – Kordian Piwowarski.

Grażyna Błęcka-Kolska za swoją grę ak-
torską uhonorowana została wieloma nagro-
dami. W ubiegłym roku na Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni dostała 
(po raz drugi) nagrodę za główną rolę kobiecą 
w „Kłamstwie” w reż. Jana Jakuba Kolskiego. 
Choć uważana jest za aktorkę J.J. Kolskiego, 
grała także w filmach wielu innych reżyserów,  
m.in. u samego Andrzeja Wajdy.

Aktorka wychowywała się w Kolum-
nie, a potem zamieszkała w Łasku. Jej babcia 
Wiktoria Plawgo wraz z dwoma synami i cór-
ką przyjechała  po wojnie jednym z ostatnich 
transportów wysiedleńców z Wilna. Kolumna 
dla przyszłej aktorki była miejscem poznawa-
nia świata przyrody i… wyobraźni.

G. Błęcka-Kolska od lat angażuje się w ży-
cie kulturalne i społeczne Łasku, m.in. jest am-
basadorem podczas lipcowego Festiwalu Róż. 
Oprócz udziału w kolejnych produkcjach fil-
mowych uczy gry aktorskiej w Akademii Fil-
mowej AMA w Krakowie.

(P)

Pani Agnieszce Papudze
Kierownikowi Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sędziejowicach 
wyrazy  głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy z pracownikami 
Urzędu Gminy Sędziejowice

Kierownicy jednostek gminnych 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy 

Sędziejowice oraz Sołtysi

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
ŚP.

ANDRZeJA 
KAcZMARKA

 
Geodetę Powiatowego oraz Wieloletniego 

Pracownika Starostwa Powiatowego 
w Łasku w latach 1990 - 2003

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady i Radni 

Powiatu Łaskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku
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zdANiEm BUrmiSTrzA
Wszystko się pokręciło, absurd, kłamstwo, niegodziwość, a nawet zwykły kretynizm triumfują. Nie tylko 
u nas nad Wisłą, lecz także na całym świecie białe staje się czarne, strata jest zyskiem, z głupoty uczyniono 
cnotę, z łotrów robi się świętych, z notorycznych kłamców autorytety i wzór do naśladowania dla młodych. 
Profesor UJ bez najmniejszej żenady przyrównuje Jerzego Owsiaka do Jezusa chrystusa… Wszystko się 
wszystkim pomieszało, tylko czy to świat zwariował, czy ludzie stali się wyzuci z wszelkich wartości i zasad?

Czekając na pewną usługę zacząłem prze-
glądać gazetę Czas Stefczyka, nr 164, w któ-
rej na str. 9 przeczytałem cytowany tekst 
Janusza Szewczaka. Cóż, poglądy głoszone 
przez owego profesora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (przypomnę - założonego przez 
Kazimierza Wielkiego w 1364 roku), który 
nie cofnie się przed żadnym skandalicznym 
tekstem byleby być na fali, są najlepszym 
przykładem prawdziwości wyrażonych przez 
J. Szewczaka poglądów. O gdybyż te tysią-
ce wybitnych, a nawet wielkich uczonych UJ 
mogło przemówić, skandalista zapewne prze-
szedłby należną mu lekcję chociażby z pod-
staw dobrego wychowania. A u nas inaczej? 
Każdy pretekst, nawet sukces jest dobry, aby 
ośmieszyć, wykpić, zohydzić. 

STOŁÓWKI W SZKOŁAcH 

Tydzień temu premier zapowiedział pro-
gram rządowy, którego celem jest odtworze-
nie stołówek szkolnych oraz ich wyposażenie. 
Nasza gmina Łask jest jedną z nielicznych 
w Polsce, w której stołówek nie zlikwidowa-
no. Owszem, był taki pomysł, kiedy walczyli-
śmy z zadłużeniem gminy. Na likwidacji sto-
łówek mogliśmy zaoszczędzić kilkaset tysięcy 
rocznie. Kiedy jednak dyrektorzy szkół zaczę-
li mnie przekonywać, że niektórzy uczniowie 
kilkakrotnie biorą dolewkę oraz mają chleb 
bez ograniczeń dzięki czemu przynajmniej bę-
dąc w szkole są syci, likwidacji stołówek nie 
przedstawiłem Radzie Miejskiej. Uznałem,  
że tzw. catering nie zastąpi stołówek. Wyznaję 
zasadę, że mądrych warto posłuchać, a także, 
iż tylko człowiek niemyślący nie zmienia zda-
nia. Tak więc stołówki mamy, ale będziemy 
zabiegać o ich doposażenie. Mam nadzieję,  
że nasza prouczniowska postawa zostanie przez 
władze państwowe dostrzeżona i nagrodzona.

cO Z ReWITALIZAcJĄ?

W ramach naszych nieustannych zabiegów 
o pieniądze unijne na ważne inwestycje półtora 
roku temu złożyliśmy wniosek na rewitalizację 
6 obiektów. Postępowania (formalne i meryto-
ryczne) przeszliśmy pozytywnie, jednak z bra-
ku pieniędzy (na całe województwo przy ilości 
177 gmin przeznaczono 160 mln zł) pozosta-
liśmy w rezerwie. Założona wartość projektu 
to kwota ponad 21 mln zł, na którą składało się 
dofinansowanie unijne 12.976 tys. zł oraz udział 
własny 8.330 tys. zł.

Pięć tygodni temu zaproponowano nam 
dofinansowanie w kwocie 5.579 tys. zł (za-
miast niemal 13 mln zł), przy niezmienionym 
zakresie rzeczowym. Zatem musielibyśmy 
wziąć kredyt dodatkowo na kwotę 7.400 tys. 
zł - udział własny wyniósłby zatem 15.729 
tys. zł. Podkreślmy, że są to wszystko wiel-
kości założone ponad półtora roku temu, 
a wszelkie ceny w tym czasie znacząco wzro-
sły. Ponadto nikt nie potrafił zagwarantować 
nam, czy zaproponowana kwota zostanie 
zwiększona i o ile. 

W tej sytuacji uznaliśmy, że zadłuża-
nie gminy byłoby lekkomyślnością. Wiem,  
że nie wszyscy naszą ostrożność pochwalają. 
Zaskakuje tylko fakt, że wśród niezadowolo-
nych z decyzji Rady są tacy, którzy w trakcie 
niedawnych wyborów krytykowali niewiel-
kie istniejące zadłużenie gminy jako zbyt wy-
sokie. Realizując rewitalizację w założonym 
zakresie przy tak niewielkim dofinansowaniu 
unijnym związalibyśmy sobie ręce do końca 
kadencji, a przecież mamy tak wielkie potrze-
by chociażby w zakresie budowy dróg. 

Kamienicę w rynku oraz Plac Szarych 
Szeregów, być może także budynek w Bor-
szewicach, zamierzamy rewitalizować. 
Trzeba także zaznaczyć, iż Urząd Mar-

szałkowski poinformowaliśmy, że z dofi-
nansowania unijnego nie rezygnujemy pod 
warunkiem, że będzie to dofinansowanie  
na znacznie korzystniejszych warunkach 
niż zaproponowane.

INWeSTYcJe

Mimo trwającej zimy tempo inwestycji 
w gm. Łask niewiele się obniżyło. Z koń-
cem stycznia ukończono prace przy budowie 
żłobka oraz kanalizacji sanitarnej w Kolum-
nie. O inwestycjach obecnie prowadzonych 
znajduje się odrębny tekst na str. 3. Warto 
dodać, ze w ramach inwestycji MPWiK kon-
tynuowana jest przebudowa oczyszczalni 
ścieków oraz rozpoczęto budowę kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Zachodniej i Ostrowie. 
Tak więc rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
prowadzona jest obecnie w 3 różnych miej-
scach.

Na koniec krótka informacja o gospo-
darce finansowej w ubiegłym roku. Tak, 
oczywiście zupełny przypadek, że w nume-
rze z czasu I tury wyborów samorządowych 
pabianickiego Mojego Łasku na I stro-
nie wielkimi literami donoszono o ponad  
10 mln kredycie i zadłużaniu gminy Łask. 
Ostatecznie kredytu wzięliśmy 5 mln zł, 
z czego na spłaty wcześniejszych kredy-
tów przeznaczono 2.642.696,20 zł, a zatem 
zadłużenie wzrosło o 2.357.303,80 zł prze-
znaczonych na dofinansowanie inwestycji. 
Pani Redaktor doradzałbym jednak pewną 
wstrzemięźliwość w Jej zresztą interesie. 
Jak mnie braknie gazeta padnie z braku  
tematów.

13 lutego 2019 r.     
 Gabriel Szkudlarek

KANAlizAcjA W WOli 
ŁASKiEj i OSTROWIE
Gmina Łask informuje, że zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie” jest realizowana przy pomocy 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 Wartość zadania: 1 179 867 zł, wartość dofi-
nansowania (pożyczka):  710 085 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

Ø 200 mm o łącznej długości 2656,35 m  
w miejscowości Wola Łaska i Ostrów

- wykonanie odejść bocznych Ø 160 mm 
w granicach pasa drogowego o łącznej dłu-

gości 758,55 m w miejscowości Wola Łaska  
i Ostrów.

www.zainwestujwekologie.pl
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SeSJe RAD - na sesji nadzwyczajnej 
radni Rady Miejskiej w Łasku w dyskusji zaj-
mowali się m.in. podwyżką opłat za przejazdy 
autobusami ZKM, dofinansowaniem różnych 
form kształcenia nauczycieli oraz dopłatami do 
cen za wodę i ścieki. Te ostatnie w świetle obo-
wiązujących przepisów są na razie niedozwo-
lone, ale być może niedługo się to zmieni. Na 
27 bm. zaplanowano sesję Rady Powiatu Ła-
skiego, podczas której oprócz zmian w budże-
cie radni zapoznają się też ze sprawozdaniem 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej za miniony rok.

ŁSSe - wprowadzono nowe zasady ko-
rzystania ze wsparcia w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Ponadto dla przedsię-
biorców przygotowano formatkę terenu inwe-
stycyjnego, którą należy wypełnić, aby dodać 
dany teren do bazy i w przyszłości oferować 
potencjalnym inwestorom. Szczegóły na stro-
nie internetowej www.lask.pl w zakładce  
GOSPODARKA/Strefa Przedsiębiorcy.

AZBeST - burmistrz Łasku informuje  
o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców 
na uzyskanie dofinansowania w 2019 r. na usu-
wanie wyrobów zawierających azbest z nieru-
chomości znajdujących się gminie. Osoby za-
interesowane bezpłatnym usunięciem azbestu  
z dachów budynków, transportem i utyliza-
cją lub odbiorem wcześniej zdemontowanego 
azbestu powinny złożyć wniosek w Biurze Ob-
sługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Ła-
sku do dnia 8 marca br. Wniosek i wymagane 
załączniki dostępne są na stronie internetowej  
www.lask.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Łasku.

BeZ ALARMU fałszywego obyło się  
w PSP Łask w styczniu bieżącego roku,  
za to odnotowano 28 zdarzeń (w analogicznym 
okresie 2018 r. – 27), w tym 6 pożarów i 22 
miejscowe zdarzenia.

„cZARNA WDOWA” - jeden z najnie-
bezpieczniejszych pajęczaków świata poja-
wił się na wystawie w Łaskim Domu Kultury, 
wśród kilkudziesięciu innych tego typu oka-
zów. Miłośnicy pajęczaków, a także ci, którzy 
chcieli przy okazji wystawy poznać bliżej ich 
życie, a także przesądy i mity z nimi związane, 
mieli też możliwość zobaczenia innych rzad-
kich okazów, np. skorpiona cesarskiego.

STRAŻAK z Maleni Seweryn Pogocki za-
inaugurował sezon biegowy, startując w VIII 
Pomorskim Biegu Strażaków. Uplasował się 
na 20. Pozycji na ponad 2,5 tys. uczestników, 
co trzeba uznać za dobry wynik.

W ŁDK trwa nabór dziewcząt do zespołu 
mażoretkowego. Warunki? Trzeba kochać ta-
niec, mieć poczucie rytmu i nie bać się publicz-
nych występów.

AURA w lutym była sprzyjająca zarówno 
wypoczywającej młodzieży szkolnej, jak i kie-
rowcom. W pierwszej połowie sypnęło śnie-
giem, ale potem ociepliło się i mieliśmy tempe-
ratury plusowe sięgające nawet 13 st. C.

Podczas święta królowej kwiatów z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. Pierw-
szy dzień festiwalu tradycyjnie upłynie pod 
znakiem prelekcji i pokazów w Łaskim Domu 
Kultury, którym towarzyszyć będzie wystawa 
ponad setki odmian róż. Zaś drugiego dnia 
plac 11 Listopada wypełnią stoiska produ-

7. FESTiWAl róŻ 
W ŁASKU

centów róż, rękodzieła i pysznej gastronomii. 
Podczas festiwalu nie może zabraknąć popu-
larnej parady bryczek oraz koncertów jazzo-
wych.

Organizatorzy chcą zaskoczyć gości liczny-
mi niespodziankami. Szczegóły już wkrótce.

MJ

Podczas uroczystego 
otwarcia nie mogło zabrak-
nąć prezes SMŁR Janiny 
Marciniak, która zdradziła 
najbliższe plany stowarzy-
szenia i pierwsze pomysły 
na organizację 7. edycji Fe-
stiwalu Róż w Łasku. Towa-
rzyszyła jej patronka festiwa-
lu aktorka Grażyna Błęcka-
-Kolska oraz była zastępczy-
ni burmistrza Łasku Janina 
Kosman.

Symboliczną wstęgę 
przecięli zaproszeni goście. 
Do nowej siedziby przyby-
li m.in. burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Ro-
bert Bartosik, skarbnik gminy Anna Głowiń-
ska. Środowisko ekspertów reprezentowali 
prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Na-

NOWA SiEdziBA 
miŁOśNiKóW róŻY

Ruszyły przygotowania do 7. Festiwalu Róż w Łasku, który odbędzie się w dniach 
6-7 lipca br. Nad programem pracuje miejski ratusz oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Łaskiej Róży. Patronat nad imprezą objęła znana aktorka Grażyna Błęcka-Kolska. 

Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży ma już nową siedzibę. Od 12 lutego wielbicieli 
królowej kwiatów można znaleźć przy ul. Batorego w budynku po dawnym ZOSiP. 
Stowarzyszenie sąsiaduje z łaskim oddziałem ZNP. 

ukowo Technicznego Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa Jerzy Wizner oraz prezes Polskie-
go Towarzystwa Różanego Łukasz Rojewski.

MJ
Fot. Nasze Miasto
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Budżet gminy Łask na 2019 rok zakłada dochody w wysoko-
ści 103.706.558,35 zł oraz wydatki w wysokości 118.276.416,96 zł, 
co w konsekwencji prowadzi do deficytu budżetowego w kwocie 
14.569.858,61 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki 
i kredyty. 

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się na-
stępująco:
- dochody majątkowe w kwocie 6.096.963,62 zł;
- dochody bieżące w kwocie 97.609.594,73 zł.

Wśród największych kwotowo dochodów pozyskanych ze źródeł ze-
wnętrznych, należą:
- Modernizacja transportu publicznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 
4.583.393,62 zł
- „Modernizacja targowiska przy placu Szarych Szeregów w Łasku – Ko-
lumnie” w ramach PROW na lata 2014-2020 - 536.092 zł 
- Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ła-
sku przy ul. Lutomierskiej, środki z budżetu państwa - 250.000 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach w ra-
mach PROW na lata 2014-2020 - 64.130 zł
- Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn w ramach PROW 
na lata 2014-2020 - 55.348 zł

Wydatki gminy na 2019 rok ustalono w łącznej kwocie 118.276.416,96 zł, 
w tym wydatki majątkowe w kwocie 29.205.100,15 zł oraz wydatki bie-
żące w kwocie 89.071.316,81 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 19,67% wydatków ogółem.
W ramach wydatków inwestycyjnych największe pozycje stanowią:

BUdŻET GmiNY ŁASK NA 2019 rOK
Na sesji Rady Miejskiej w Łasku w dniu 28 grudnia 2018 r. został uchwalony budżet gminy Łask na rok 
2019 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2029.

W budżecie na 2019 rok ujęte są zadania związane z rewitaliza-
cją obszarów zdegradowanych w gminie Łask. Kwoty zabezpieczone 
w poszczególnych inwestycjach stanowią wkład własny, zgodnie ze 
złożonym wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 
na lata 2014-2020. 

Wśród wydatków bieżących największe pozycje stanowią oświa-
ta i wychowanie – 33.504.030 zł, tj. 37,61% wszystkich wydatków 
bieżących oraz pomoc społeczna wraz z wydatkami w ramach działu 
rodzina – 28.355.213 zł, tj. 31,83% wszystkich wydatków bieżących.

Stan długu gminy Łask na początek 2019 roku wynosi 
13.059.597,04 zł, uległ zmniejszeniu z pierwotnie zakładanego 
16.161.039,91 zł, co jest skutkiem zaciągnięcia kredytu w mniejszej 
wysokości niż zakładano o 3.101.442,87 zł.

Budżet gminy jest planem finansowym uchwalanym na rok ka-
lendarzowy. Nie oznacza to, że kwoty przyjęte w pierwotnej uchwale 
nie ulegają zmianie. W ciągu roku w toku wykonywaniu zadań ulega 
on różnym zmianom po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmia-
ny następują z powodu otrzymania dodatkowych, wcześniej nie za-
planowanych dochodów i z tego powodu można zwiększyć wydatki, 
zmiany następują również między poszczególnymi grupami wydat-
ków, choćby z powodu uzyskania oszczędności w wyniku przetargów 
publicznych, czy zmiany zakresu projektów. Należy więc traktować 
przyjęte kwoty jako wyjściowe określające poziom planowanych do-
chodów i wydatków, ale także możliwe do zmiany tak samo w górę, 
jak i w dół.

Szczegółowe dane budżetu gminy Łask na rok 2019 można pozy-
skać na stronie www.lask.pl

Anna Głowińska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 1.905.000 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask 260.000 zł
Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie 300.000 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103153E 
Wrzeszczewice - Kiki 1.460.000 zł
Przebudowa drogi gminnej 103171E w Borszewicach 1.150.000 zł
Przebudowa drogi gminnej 103172E 
Wola Bałucka - Orchów 1.900.000 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach 329.900 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie 50.000 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Teodorach 400.000 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 999020E w Rokitnicy 99.000 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów 100.000 zł
Przebudowa drogi gminnej 
Wrzeszczewice – Wola Stryjewska 400.000 zł
Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz 300.000 zł
Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku 2.610.850 zł
Przebudowa ul. Tylnej w Łasku 1.000.000 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E 
w miejscowości Podłaszcze 80.000 zł
Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym 1.400.000 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 215/2) 300.000 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 216/2) 300.000 zł
Budowa ciągu pieszego na działce gminnej nr 91 
w Sięganowie 50.000 zł
Modernizacja transportu publicznego 7.237.976,80 zł
Budowa stacji rowerowych w gminie Łask w ramach projektu „Integra-
cja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę wę-
złów przesiadkowych w województwie łódzkim” 18.000 zł
Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 181/10 
we Wronowicach 40.000 zł

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Teodorach 50.000 zł
Rewitalizacja budynku kamienicy przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu 688.200 zł
Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP gminy Łask 200.000 zł
Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łasku przy ul. Lutomierskiej 250.000 zł
Montaż OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej 
w Łasku 757.000 zł
Budowa oświetlenia ul. Nowej w Wiewiórczynie 30.000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej 
w Okupie Wielkim 330.000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn 400.000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej (dz. nr 288) 80.000 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
w Woli Łaskiej i Ostrowie 1.420.000 zł
Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 90.000 zł
Rewitalizacja placu Szarych Szeregów w Łasku 597.300 zł
Modernizacja targowiska przy placu Szarych Szeregów 
w Kolumnie 1.367.037,15 zł
Modernizacja budynku po byłej organistówce w Borszewicach 
na cele świetlicy wiejskiej 460.050 zł
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach 50.000 zł
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 
we Wrzeszczewicach 339.000 zł
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 
we Wrzeszczewicach 110.786,20 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn 200.000 zł
Modernizacja budynku pływalni krytej w Łasku, 
ul. Szkolna 2 20.000 zł
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Starosta Wołosz przekazał słowa uznania 
i gratulacje z okazji zdobycia pierwszego miej-
sca w plebiscycie oraz podziękował za prace 
włożoną na rzecz kształtowania postaw mło-
dzieży powiatu łaskiego.

Starosta podkreślił, że codzienna i wytrwa-
ła praca, pełna poświecenia i zaangażowania, 
zasługuje na szczególne uznanie.

To dzięki pracy pedagoga, kolejne poko-
lenia młodzieży zdobywają wiedzę o świecie, 
rozwijają swoje zainteresowania, budują re-
lacje z rówieśnikami i uczą się odpowiedzial-
ności za własne czyny i decyzje – podkreślił 
starosta.

Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału eZ

NAUczYciEl NA mEdAl
W wtorek  5 lutego br. starosta łaski Piotr Wołosz oraz wicestarosta Łaski Teresa 
Wesołowska spotkali się z Dariuszem Zwierzakiem Nauczycielem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, zwycięzcą plebiscytu Dziennika Łódzkiego 
„Nauczyciel na medal 2018” z terenu powiatu łaskiego.  

Technikum nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Łasku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, popularny „ekonomik”, 
zajął wysoką lokatę w ogólnopolskim i wojewódzkim Rankingu Techników 2019 „Perspektywy”. Na 500 najlepszych wytypowanych 
szkół w kraju zajął 284.  miejsce w Polsce i uzyskał znak jakości - srebrną tarczę oraz na 50  najlepszych wybranych techników  
w województwie łódzkim zajął 27. miejsce w województwie i również uzyskał znak jakości - srebrną tarczę. 

jEdNO z NAjlEPSzYch 
TEchNiKóW W rEGiONiE

Gratulacje dla uczniów, rodziców, dyrekcji szkoły oraz nauczycieli, życzymy dalszych sukcesów!  
Małgorzata Mysur

Należność za 2019 rok należy uiszczać na konto pod nazwą: ,,po-
wiat łaski” Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Łasku  
nr 02 9263 0000 0517 2451 2005 0001. 

OPŁATA zA UŻYTKOWANiE WiEczYSTE
Starosta łaski przypomina o terminie wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, który upływa 31 marca 2019 r.

Opłata nie uiszczona w terminie, podlega ściągnięciu na drodze po-
stępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
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z EFS W NOWOczESNE 
NAUczANiE

1)  Szkolenia dla nauczycieli (prawie 30 tys. zł)
2)  Usługi edukacyjne dla uczniów: pokazy naukowe, pokazy astro-

nomiczne, zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone metodą grywalizacji 
(prawie 100 tys. zł)

3)  Zajęcia dodatkowe dla uczniów: wyrównawcze, rozwijające oraz 
prowadzone metodą eksperymentu (ok. 70 tys. zł)

4)  Wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce naukowe  
(ok. 300 tys. zł). 

Już w tym roku szkolnym powstaną:
-  nowa, mobilna pracownia komputerowa z drukarką  3D
- nowa pracownia chemiczna, wyposażona w stanowiska laborato-

ryjne dla uczniów.
Wiele nowych pomocy przybędzie w pracowni biologicznej: zestaw 

neurologiczno – modułowy oraz pobudzenie komórki nerwowej, model 
funkcjonalny oka ludzkiego, model oddychania płucnego, wgląd w fizjo-
logię słuchu, drzewo oskrzelowe z krtanią i płucami, mikrochemiczne 
laboratorium analityczne, zestaw do badania kodu genetycznego, i wiele 
innych. Wzbogaci się także pracownia fizyczna między innymi w lewi-
tacyjne magnesy, mierniki, silnik Stirlinga, model technicznej prasy hy-
draulicznej, równię pochyłą z akcesoriami, wahadło rezonansowe, koło 
Maxwella, model silnika i generatora elektrycznego. Nowe pomoce po-

Rok 2018 był wyjątkowy, jeśli chodzi o możliwości rozwoju naszego liceum. Potwierdził wysoką jakość nauczania zobrazowaną 
przez wyniki eWD, czyli przyrost wiedzy, które uplasowały nas na 10 miejscu wśród wszystkich liceów województwa łódzkiego,  
oraz dostarczył motywacji do pracy, zarówno nauczycielom, jak i uczniom – otrzymaliśmy dofinansowanie z europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 579.320 zł, projekt  pt. „LIceUM NA cZASIe – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Łasku”,  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki  
te zostaną przeznaczone na:

jawią się też w pracowni matematycznej, do posiadanych już przez nas 
kalkulatorów graficznych i tablic multimedialnych dołączą: przyrząd do 
rysowania odwzorowań symetrycznych, przyrząd do ilustracji figur jed-
nokładnych i podobnych, przyrząd do demonstracji powstawania brył 
obrotowych, itp. 

Unowocześnienie nie ominie też naszej pracowni geograficznej, 
gdzie pojawi się wiele nowych map, zarówno ściennych, jak i planów, 
map krajoznawczych i samochodowych do ćwiczeń, urządzenie GPS, 
nowe kompasy, tellurium, modele wulkanu, walizki ekobadacza do ba-
dania stanu czystości wód i ph gleby, generator mas powietrza, przekrój 
jaskini krasowej,  aktywny zestaw – model lodowca alpejskiego.

Nowe umiejętności zyskane dzięki dodatkowym zajęciom, pokazom 
naukowym oraz nowoczesne pomoce przyczynią się do uatrakcyjnienia 
zajęć szkolnych oraz zwiększą motywację uczniów do realizowania wła-
snych projektów i badań. Mamy nadzieję, że przełoży się to, także na ich 
dalsze kształcenie na wyższych uczelniach – wzrośnie zainteresowanie 
uczelnianymi projektami badawczymi, a to pozwoli odnosić naszym ab-
solwentom sukcesy naukowe.

Małgorzata Ziarnowska
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku 

Meble do pracowni chemicznej

Silnik Stirlinga Tellurium

Drzewo oskrzelowe z krtanią
i przeźroczystymi płucami

Przyrząd do demonstrowania
powstawania brył obrotowych
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WYróŻNiENiA dlA 
miESzKAŃcóW
Podczas noworocznego spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łasku, które odbyło 
się 15 stycznia br. zostały wręczone odznaczenia dla mieszkańców gminy Buczek. Statuetkę „Przyjaciel 
Powiatu Łaskiego” otrzymał Bogdan Tarczewski, a medal „W dowód uznania” został wręczony 
Tadeuszowi Uryszkowi. Serdecznie gratulujemy.

Statuetka „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” – Bogdan Tarczewski
Przedsiębiorca, mieszkaniec gminy Buczek. Prowadzi Zakład Wę-

dliniarski „Tarczewski”. To firma rodzinna, która rozpoczęła działalność 
w 2003 roku. Początkowo nieduży biznes z upływem lat rozwijał się, 
a zakład produkcyjny rósł w siłę. Dziś Zakład Wędliniarski „Tarczew-
ski” to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej. Swoje tra-
dycyjne wyroby oferuje na terenie całego powiatu łaskiego i nie tylko.

Medal „W dowód uznania” – Tadeusz Uryszek
Od 1972 r. pełnił funkcje sołtysa wsi Józefatów, 46 lat. Radny  

10. Kadencji - najpierw Gminnej Rady Narodowej, później Rady Gmi-
ny Buczek. Wieloletni radny Banku Spółdzielczego oraz Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. Odznaczony medalem „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem  
„Zasłużony dla Województwa Sieradzkiego”. Prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 17 ha.

W sobotni wieczór 26 stycznia druhowie Straży w Buczku zebrali się 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, aby jak co roku wziąć udział 
w Walnym Zebraniu członków Straży. Uczestnicy zebrania wysłuchali 
sprawozdania za 2018 rok, a także zostali zapoznani z planami na 2019 
rok. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto uchwałę dającą absolutorium 
obecnemu Zarządowi OSP oraz przyjmujący plan działania na rok bie-
żący.

WAlNE zEBrANiA W OSP
W drugiej połowie stycznia w  gminie Buczek rozpoczęły się zebrania w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Pierwsze odbyło się w OSP Brodnia (19 stycznia). 

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się na 
wolne miejsca do oddziałów zlokalizowanych w Gminnym Przedszkolu  
oraz na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Buczku.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wnio-
sek zostanie wypełniony, podpisany przez rodziców i złożony w placówce 
w terminie od 21 lutego 2019 r. (godz. 8) do 8 marca 2019 r. (godz. 15).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wymaga-
nych dokumentów w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Buczku,  
ul. Szkolna 3, tel. 43 677-38-90.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania  ze strony  
internetowej www.buczek.org.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym do składania wniosków o przyjęcie swoich pociech 
do Gminnego Przedszkola w Buczku, w którym dzieci bawią się 
i uczą w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, a wykwalifikowana 
kadra czuwa nad rozwojem maluchów.

Oprócz strażaków pojawili się goście: prezes zarządu gminnego OSP 
Bronisław Węglewski, wicestarosta powiatu łaskiego Teresa Wesołow-
ska, dowódca PSP w Łasku mł. bryg. inż. Sławomir Wągrowski, radny 
powiatowy Jerzy Gawlik, delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek w Lu-
ciejowie i Pożdżenicach, a także wdowy po zmarłych druhach.

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem,  
który przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.
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Do ważniejszych źródeł dochodów należą:
W ramach dochodów bieżących:
1. podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)    4.415.964 zł
2. subwencja ogólna z budżetu państwa             5.144.195 zł
               w tym oświatowa 4.291.130 zł
                      wyrównawcza  853.065 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone             5.016.152 zł
– dotacje celowe na zadania własne              136.134 zł
W ramach dochodów majątkowych:
– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności     976.900 zł
– sprzedaż 31 działek po około 40.000 zł - 25.000 zł, zgodnie z prze-
prowadzonym operatem szacunkowym. Jest to czwarty etap sprzedaży 
działek na nowym osiedlu mieszkaniowym w Buczku. 
– dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.  
a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowa-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.352.353 zł. Z tego:

- środki z budżetu UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 przyznane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sys-
temu e-usług w gminie Buczek” - 385.880 zł
- środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 przyzna-
ne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska stałego „Mój 
Rynek” z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek” - 672.348 zł
- środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 przyzna-
ne na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku 
OSP w Woli Buczkowskiej” - 250.587 zł
- środki z budżetu UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 przyznana na zadanie inwestycyjne pn. „Uczymy się 
dla życia” - 43.538 zł,
- środki z Urzędu Wojewódzkiego na infrastrukturę drogową na lata 
2016-2019 - 758.450 zł  (całość zadania 1.514.899 zł).
Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące 

podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opra-
cowywania projektu budżetu państwa. Na tej podstawie przyjęto wskaź-
niki wzrostu wydatków budżetu gminy Buczek na rok 2019:
– wzrost planowanych wydatków bieżących maksymalnie – wzrost 
o 2,3%
– wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez na-
uczycieli) – wzrost o 6%

BUdŻET GmiNY BUczEK NA rOK 2019
Budżet gminy Buczek został przyjęty Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 stycznia 2019 roku. Kształtuje się on następująco: Ogólna 
kwota dochodów budżetu gminy na rok 2019 to 23.826.662 zł. Z czego kwota 2.329.253 zł, to dochody majątkowe, natomiast 
kwotę 21.497.409 zł. stanowią dochody bieżące. Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu 
o przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie 
z podjętymi uchwałami Rady Gminy na rok 2019. Uchwały podatkowe na rok 2019 zostały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy 
Buczek, co dało możliwość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2019. 

– wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczy-
cieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na rok 2019  
to 25.593.497,60 zł.

Z czego kwota 4.312.989 zł, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), 
natomiast kwotę 21.280.508,60 zł stanowią wydatki bieżące. 

Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 
2019 są:
- Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną 
w gminie Buczek - 2.010.000 zł
-  Przebudowa drogi gminnej Kowalew - 497.000 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej - 
700.000 zł
- Budowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych - 174.000 zł
- Budowa i przebudowa drogi Buczek Osiedle - Józefatów -1.516,899 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpo-
wiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2019 planuje się budżet 
deficytowy. 
Dochody budżetu         23.826.662 zł
Wydatki budżetu                25.593.497,60 zł (zostanie pokrywa 
    z nadwyżki budżetowej roku 2018)
---------------------------------------------------------------------------------------
Deficyt                        -  1.766.835,60 zł
Pokrycie deficytu   1.766.835,60 zł

   
Budżet gminy Buczek na rok 2019 uzyskał pozytywne opinie Komisji 

Budżetowej Rady Gminy Buczek oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi. Rok budżetowy 2018 zamknie się nadwyżką w wysokości około 
1.900.000 zł, która będzie doskonałym narzędziem służącym zabezpiecze-
niu planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2019 r.

W dniu 2 stycznia 2019 otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW 
w Łodzi o umorzeniu kwoty 600.100 zł. O taką kwotę zmniejszone zo-
staną rozchody budżetu gminy Buczek na 2019 rok, co spowoduje uwol-
nienie środków, które mogą również zwiększyć poziom nakładów na in-
westycje. Złożony został również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na 
fotowoltaikę dla 105 gospodarstw indywidualnych na sumę 3.5000.000 zł. 
Po otrzymaniu dofinansowania z budżetu gminy będziemy musieli doło-
żyć 1.200.000 zł. Inwestycje wzrosną do ok. 8 mln.

 W tym roku występujących zespołów i so-
listów było bardzo wielu. Jury w składzie: 
Dorota Ciabiada, Anna Steczkowska, Jadwiga 
Ratajczyk oceniały przez cały dzień występu-
jących wokalistów. Wójt gminy Buczek Broni-
sław Węglewski sponsorował wszystkie nagro-
dy dla uczestników festiwalu.
PRZEDSZKOLAKI:
- I miejsce: Maja Wartalska
- II miejsce: Weronika Ozimek
- III miejsce: Katarzyna Kołodziejska
SOLIŚCI 6-9 LAT
- I miejsce: Natan Gryga

17. FESTiWAl KOlęd i PASTOrAŁEK zA NAmi
Po raz 17. spotkaliśmy się na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku 
(20 stycznia br.). Tradycyjnie festiwal kolęd prowadziła Aleksandra Zielińska. Swoim spokojem i ciepłym 
słowem dodawała odwagi występującym na scenie. 

- I miejsce: Antonina Liwińska
- II miejsce: Natalia Kwiatkowska
- II miejsce: Filip Kukuczka
- III miejsce: Wiktoria Holak
- III miejsce: Amelia Mesjasz
- Wyróżnienie: Zuzanna Kubiak, Kaja Bed-
narek, Filip Kociołek
SOLIŚCI 10-12 LAT
- I miejsce: Karolina Jelińska
- I miejsce: Anna Stępień
- II miejsce: Antonina Czachorowska
- II miejsce: Hanna Gawlik
- III miejsce: Amelia Tryszkiewiewicz

- III miejsce: Krzysztof Rogut
- Wyróżnienie: Weronika Banasiewicz, 
Julia Wierucka, Zofia Sobczak, Aleksandra 
Drozdowska, Lena Kamecka
SOLIŚCI 13-16 LAT
- GRAND PRIX: Norbert Kuświk
- I miejsce: Kacper Koszyk
- I miejsce: Jakub Opaliński
- II miejsce: Zuzanna Bartoszek
- II miejsce: Roksana Papuzińska
- III miejsce: Patrycja Omyła
- III miejsce: Paulina Rogalewicz
- Wyróżnienie: Adrian Szmigielski, Milena 11
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17. FESTiWAl KOlęd i PASTOrAŁEK zA NAmi

Rodzimy klub w głosowaniu kibiców 
został wybrany Drużyną Roku w powiecie 
łaskim. Finał wojewódzki wygrała drużyna 
TMRF Widzew Łódź. Orkan był w rundzie 
jesiennej największą niespodzianką IV ligi. 
Wygrał z liderem z Radomska, zremisował 

OrKAN BUczEK - drUŻYNą rOKU
Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek wyróżniono na uroczystej gali w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi.

Tradycyjnie już działalność artystyczną 
w kolejnym roku Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu rozpoczął Koncertem Noworocz-
nym.12 stycznia br. w sali widowiskowej  
GOKiS wystąpiła Orkiestra Dęta pod dyrek-
cją Adama Kobalczyka. Mogliśmy zobaczyć 

KONcErT NOWOrOczNY

Kalinowska, Maja Minecka, Wiktoria Piechol, 
Wiktoria Siwczak, Magdalena Dłubak
ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE
- I miejsce: Przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola w Buczku
- II miejsce: Oddział Przedszkolny przy Nie-
publicznej Szkole Podstawowej w Teodorach
- Nagroda Specjalna: Krasnoludki Przed-
szkole Samorządowe nr 1 w Zelowie
DUETY, ZESPOŁY, CHÓRY – SZKOŁA 
PODSTAWOWA 1-6 KLASA
- I miejsce: Zespół „Duecik” Szkoła Podsta-
wowa nr 11 w Zduńskiej Woli
- I miejsce: Schola „Wniebowianki” z para-
fii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Marzeninie

- II miejsce: Zespół Wokalny „Kana” Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
- II miejsce: Zespół Szkolno – Parafialny 
„Aniołeczki” Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku
- III miejsce: Zespół Wokalny „Dwójeczki” 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie
- III miejsce: Monika Marynowska, Natalia 
Michalak
 Wyróżnienie: „Rozśpiewane gwiazdki” 
Szkoła Podstawowa w Buczku
DUETY, ZESPOŁY, CHÓRY – SZKOŁA 
PODSTAWOWA 7-8 KLASA
 I miejsce: Patrycja Florczak, Agata Arch-
man
 III miejsce: Maria Kryścińska, Milena Ka-
linowska

 III miejsce: Zespół „Animato” Szkoła Pod-
stawowa w Kociszewie

Wszystkich zapraszamy za rok.

10

z Wartą Sieradz, w meczu derbowym powia-
tu łaskiego pokonał drużynę z Kwiatkowic. 
Na półmetku sezonu Orkan zajmuje wysokie  
5 miejsce w IV-ligowej tabeli. To wyróżnienie 
to też dodatkowa motywacja do dalszej pracy. 
Obecnie Orkan trenuje na pełnych obrotach, 
aby jak najlepiej przygotować się do rundy 
wiosennej. Chcemy pokazać, że to wyróżnie-
nie i miejsce w tabeli nie jest przypadkowe. 
Runda rewanżowa zapowiada się więc bardzo 
atrakcyjnie i już teraz zapraszamy wszystkich 
na nasze mecze.

Zawodnicy Orkana zdominowali katego-
rię Sportowiec Roku w powiecie łaskim. Zaję-
li całe podium. Wygrał Łukasz Serafinowicz, 
drugi Piotr Burski, a trzeci Patryk Niciak. Fi-
nał wojewódzki wygrał Adam Kszczot.

Wyróżniony został też trener Orkana. To-
masz Kmiecik - zajął drugie miejsce w kate-
gorii Trener Roku w powiecie łaskim.

Dziękujemy kibicom za oddane głosy na 
naszą drużynę! To wyróżnienie to też duża 
promocja naszej gminy Buczek.

występ Zespołu Ludowego „Buczkowiacy”. 
Opiekunem zespołu jest instruktor Katarzyna 
Korzeniewska–Killo. Zespół dziecięcy „Kana” 
prowadzony przez instruktor Aleksandrę Zie-
lińską zaśpiewał „Józefie stajenki nie szukaj”, 
„Nie miały aniołki choinki”, „Św. Mikołaj”, 

„Złota Jerozolima”, „To wigilia”, „Przylecieli 
aniołowie”, „Taniec śnieżynek”. Wystąpił rów-
nież zespół tańca nowoczesnego prowadzony 
przez instruktora Mariusza Ziębaczewskiego. 
Na zakończenie koncertu wystąpił zespół wo-
kalny „Ania i Łukasz”.
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Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Oddziału Rejonowego 
PSD w Sieradzu, wszystkich zgromadzonych przywitała prezes łaskie-
go stowarzyszenia Agnieszka Łukaszewska. Skróconą historię 3. dekad 
chorych na cukrzycę, zrzeszonych w łaskiej organizacji, przedstawił 
Bogusław Stachowski, jej wieloletni skarbnik. Następnie wyróżniono 
aktywistów PSD. Zarząd Główny Złotą Odznaką „Zasłużony dla PSD” 
uhonorował Edwarda Wołosza, Srebrną: Reginę Nowakowską, Stefana 
Kowalczyka i Stanisława Wolanina. „Medale PSD” trafiły do rąk: Fran-
ciszki Cieślak, Wandy Serek, Renaty Szafrańskiej – wójta gminy Wo-
dzierady, Bogusława Stachowskiego i Gabriela Szkudlarka - burmistrza 
Łasku. Oprócz tego Agnieszka Łukaszewska otrzymała unikatową statu-
etkę, grawerowaną w szkle „30 lat dla dobra PSD”. Wyróżnienia wręczy-
li: Anna Śliwińska prezes ZG PSD w Warszawie i Jan Kruszyński prezes 
ZR w Sieradzu. 

Kapituła Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przyznała  
Teresie Szczepańskiej Srebrny Medal „Za Zwycięstwo nad Cukrzy-
cą”. Zarząd PSD w Łasku wyróżnił wszystkich aktualnych członków 
stowarzyszenia oraz zasłużone osoby, okolicznościowymi dyplomami  
i pamiątkowymi medalami. Ponadto Bogusławowi Stachowskiemu i Ga-
brielowi Szkudlarkowi przyznano okazjonalne statuetki „Przyjaciel Dia-
betyka”. Aktu dekoracji dokonali: Agnieszka Łukaszewska i wiceprezes 
Zdzisław Kozłowski. 

Nie zabrakło serdecznych gratulacji i życzeń dla całego łaskiego sto-
warzyszenia. W części artystycznej wystąpił kabaret „Rydz”, który został 
przyjęty rzęsistymi oklaskami. 

Komitet organizacyjny obchodów 30-lecia powstania PSD na zie-
mi łaskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz  
ludziom dobrej woli, którzy wnieśli swój wkład w jego organizację 
i przebieg. 

                  Bogusław Stachowski
Foto: Olga Łukaszewska, Wit Leśniewicz

30 lAT PSd W ŁASKU
 Sobota, 26 stycznia br., była dniem uroczystych obchodów perłowego jubileuszu – 30-lecia obecności PSD na ziemi łaskiej,  
który zorganizowano w lokalu „eden” przy ul. Kościuszki. Patronat honorowy nad uroczystością objął burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek. Przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego z powiatu łaskiego, z gminy Łask i Wodzierady, centralnych 
i rejonowych władz stowarzyszenia, służb i firm medycznych, mediów oraz diabetyków aktualnie zrzeszonych w łaskim kole.



BUdOWA OczYSzczAlNi 
jUŻ NA PóŁmETKU
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Na budowie oczyszczalni ścieków w Łasku wykonano i rozliczono 
blisko 45% przewidzianych kontraktem prac. Trwają prace związane 
z budową urządzeń służących obróbce osadu ściekowego. Nowo budo-
wane kolejne ogniwa systemu są kontrolowane i odbierane przez inży-
niera kontraktu z jednoczesnym szkoleniem pracowników. Jednocześnie 
trwają prace remontowe w istniejącym budynku technologicznym oraz 
pompowni głównej. Powstaje również nowy osadnik wtórny oraz budy-
nek, w którym zlokalizowany będzie sitopiaskownik. Zakończenie prac 
powinno nastąpić w październiku tego roku. 

Ukończono już prace związane z budową sieci kanalizacji sanitar-
nej w południowej części dzielnicy Kolumna. Oczyszczalnia ścieków  
w ul. Modrzewiowej została wyłączona z eksploatacji, a płynne nieczy-
stości  zostały skierowane do oczyszczalni ścieków w Łasku. Obecnie 
przygotowywane są dokumenty odbiorowe, które złożone zostaną do od-
powiednich organów nadzoru budowanego. Już niedługo możliwe będzie 
przyłączanie mieszkańców dzielnicy Kolumna do nowo wybudowanej  
sieci kanalizacyjnej. 

Trwają również prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Ostro-
wie (zaawansowanie robót – ok 60%) oraz rozpoczęły się prace związane 
z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Widawskiej i Zachodniej w Łasku. Pla-
nujemy zakończenie realizacji tych zadań w sierpniu 2019 r.,  choć wszyst-
ko wskazuje na to, iż prace powinny zakończyć się wcześniej. 

Realizowany przez MPWIK Sp. z o.o. w Łasku projekt, dofinansowany ze środków Unii europejskiej z Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś 
priorytetowa II Ochrona Środowiska, minął półmetek. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacja projektu powinna 
zakończyć się z końcem 2020 r. czas ucieka, a tegoroczna zima tylko pozornie nieco spowolniła realizację projektu. 

Budowa kanalizacji w ulicy Zachodniej

W styczniu 2019 r. podpisana została umowa na ostatnie zadanie 
inwestycyjne przewidziane w projekcie, dotyczące realizacji metodami 
bezwykopowymi oraz wykopowymi modernizacji  istniejących kolek-
torów kanalizacji sanitarnej w Łasku – łącznie 7,11 km. Modernizacja 
bezwykopowa  polegać będzie na montażu w istniejących rurociągach 
wykładzin żywicznych, które usprawnią funkcjonowanie rurociągów po-
przez ich doszczelnienie oraz poprawę hydrauliki przewodów. Tą meto-
dą wykonane będą między innymi ul. Żeromskiego, Warszawska, Bato-
rego, Armii Krajowej, Skłodowskiej, Jana Pawła II, Kosynierów. Metoda 
wykopowa polegać będzie na wymianie w istniejącym śladzie istnieją-
cych rurociągów i obejmie ze względu na bardzo zły stan przewodów  
ul. Broniewskiego, Czarnieckiego, Mickiewicza, Kasprowicza oraz 
Okrzei i tam należy się liczyć z największymi utrudnieniami. 

Realizacja projektu i zakończenie robót budowlanych to tylko po-
łowa sukcesu. Druga połowa sukcesu to zaangażowanie mieszkańców 
w zakresie przyłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to rozliczyć wykonanie projektu w zakresie 
otrzymanego dofinansowania oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekolo-
gicznego. Tak więc przed nami oraz mieszkańcami jeszcze sporo pracy.  

Mariusz Sowiński
prezes zarządu MPWiK 

Budowa oczyszczalni ścieków w Łasku

O platformie Zwolnieni z Teorii dowiedziałyśmy się przez przypa-
dek podczas wizyty przedstawicieli platformy w szkole w Łodzi. Ma ona 
na celu pomóc licealistom i studentom w realizacji projektów społecz-
nych dzięki stronie, na której planuje się tego typu inicjatywy. Ponie-
waż zauważyłyśmy, że w społeczeństwie panuje znieczulica i ludzie boją 
się oraz nie potrafią udzielać pierwszej pomocy, chciałybyśmy chociaż  
w pewnym stopniu pomóc ludziom przezwyciężyć strach. Aby dotrzeć 

chcą UczYć PiErWSzEj POmOcY
Jesteśmy uczennicami II klas liceów w Kolumnie oraz  
III LO w Łodzi. Wszystkie interesujemy się pierwszą pomocą 
przedmedyczną, dzięki lekcjom prowadzonym na ten temat  
w naszej szkole, przeszłyśmy dodatkowe kursy z tego zakresu 
oraz brałyśmy udział w zawodach na etapie rejonowym  
i wojewódzkim w tej dziedzinie organizowanych przez Polski 
czerwony Krzyż.

do starszych odbiorców zamieszczamy posty na Instagramie (akcja_re-
akcja_), które przypominają podstawowe zasady pierwszej pomocy.  
Na portalu tym, jak i na naszym Facebook’u (Akcja-Reakcja) można śle-
dzić postępy projektu.

Za pomocą lekcji przeprowadzonych w placówkach oświaty chcemy 
uświadamiać dzieciom i młodzieży, jak łatwo i szybko można udzielić 
pierwszej pomocy i że każdy może to zrobić bez najmniejszego wysił-
ku, ponieważ nawet telefoniczne wezwanie odpowiednich służb ratunko-
wych może uratować komuś życie lub zdrowie. 

Udało nam się nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwa-
mi, m.in. firmą z Łasku. Otrzymałyśmy także patronat burmistrza Łasku 
oraz wsparcie osób prywatnych, których zaciekawiła nasza akcja. Prosimy  
o kontakt drogą mailową na adres akcjareakcja.pomoc@gmail.com

Karolina Buss, Kaja Kowalska
Natalia Hajdukiewicz
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E-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument 

z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłat-
nym i bezpiecznym narzędziem do komunika-
cji obywatela z administracją, służbą zdrowia 
i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowo-
dy będą zewnętrznie podobne do obecnych, 
wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, 
w którego pamięci znajdą się m.in. dane iden-
tyfikacyjne umieszczone w warstwie graficz-
nej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie 
bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy 
elektronicznej dowodu osobistego będzie moż-
liwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, 
a nie włożeniu do czytnika.

Nie zmienią się dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego: będzie on potwierdzał toż-
samość i obywatelstwo jego posiadacza oraz 
uprawniał do przekraczania granic niektórych 
państw. 

Nowy dowód ma również służyć do uwie-
rzytelnienia w e-usługach administracji pu-
blicznej oraz do podpisywania dokumentów 
elektronicznych. 

E-dowód będzie środkiem identyfikacji 
elektronicznej zwanym profilem osobistym. 
Oznacza to, że będzie mógł być wykorzysty-
wany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowo-
du w systemach teleinformatycznych w celu 
realizacji usług online. Jeśli określona usługa 
online nie będzie wymagała podpisu, a wyma-
gać będzie uwierzytelnienia (np. dostęp do wła-
snych danych w rejestrze PESEL, czy dostęp  
do wykazu zawieszonych i unieważnionych 
dowodów osobistych), to możliwe będzie wy-
korzystanie do tego celu e-dowodu. 

Profil osobisty będzie zamieszczany w do-
wodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej, 
jak również każdej mającej ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych (osoby, które 
ukończyły 13 lat, osoby ubezwłasnowolnione 
częściowo).

Pełnienie przez e-dowód funkcji środka 
identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja 
w Komisji Europejskiej pozwoli dodatkowo na 
jego wykorzystanie w administracji Unii Euro-
pejskiej. Dzięki temu obywatel Polski posiada-
jący e-dowód będzie mógł bez przeszkód kon-
taktować się z europejską administracją.

E-dowód będzie zawierał jeszcze jedną 
nowość: podpis elektroniczny, zwany podpi-
sem osobistym. To rozwiązanie analogiczne 
do używanego już zarówno w administracji,  
jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Użycie podpisu osobistego 
będzie wywoływało dla podmiotu publiczne-
go taki sam skutek jak podpis własnoręczny. 
Każdy dokument elektroniczny wysyłany do 

E-dOWód - NOWA ErA W AdmiNiSTrAcji
Informujemy naszych czytelników, że od 4 marca br. będą wydawane nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowody. 
Będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. 
Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Obecne dowody zachowują ważność do upływu 
terminu ich ważności. Niemniej posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie mógł go wymienić na dowód osobisty z warstwą 
elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem 
elektronicznym. Dowody, które zostały wydane bezterminowo, będą podlegały wymianie jedynie na wniosek ich właścicieli.

urzędu będzie można podpisać, używając do 
tego celu podpisu osobistego. W przypadku 
podmiotu prywatnego (innego niż podmiot 
publiczny) podpisanie dokumentu podpisem 
osobistym wywoła ten sam skutek jak podpis 
własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz do-
wodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Certyfikat podpisu osobistego będzie za-
mieszczany w dowodzie osobistym osoby, 
która wyrazi na to zgodę. Osoba, która nie 
wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie 
do przekonania, że podpis osobisty jest jej po-
trzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę 
dowodu osobistego. W przypadku osoby ma-
łoletniej, która w okresie ważności ukończy  
18 rok życia, certyfikat podpisu osobistego  
będzie  zamieszczany, jeżeli rodzic, opiekun  
prawny lub kurator tej osoby wyrazi na to zgodę.

Jeszcze jedna nowość to taka, że posia-
dacz dowodu osobistego, który będzie chciał 
mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, 
będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód.  
W e-dowodzie zostanie zapewniona przestrzeń 
na zamieszczenie elektronicznych danych, któ-
re umożliwią składanie takiego podpisu. Dzię-
ki temu osoba będzie miała jedną kartę (e-do-
wód), przy użyciu której będzie mogła złożyć 
podpis osobisty oraz kwalifikowany podpis 
elektroniczny dowolnego dostawcy certyfika-
tów. Wgranie do e-dowodu danych umożli-
wiających złożenie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego odbywać się będzie na warun-
kach rynkowych, tj. osoba samodzielnie wy-
stępuje o zakup takiego podpisu do wybranego 
przez siebie dostawcy.

W przypadku czasowej utraty kontroli nad 
dowodem osobistym (posiadacz nie wie, gdzie 
jest dokument) będzie możliwość zgłosze-
nia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych 
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. 
Zawieszenie będzie mogło być zgłoszone mak-
symalnie na 14 dni przez posiadacza dowodu 
osobistego, jego przedstawiciela ustawowego 
lub pełnomocnika. Zawieszenie certyfikatów 
zawsze będzie powodowało zawieszenie waż-
ności dowodu osobistego. Czynności dokona-
ne w okresie zawieszenia albo unieważnienia 
certyfikatów nie wywołają skutków prawnych.  
Po upływie 14 dni i niecofnięciu przez posiada-
cza dowodu zawieszenia certyfikatów dowód 
osobisty zostanie automatycznie unieważniony. 
Czynności związane ze zgłaszaniem zawiesze-
nia certyfikatów będą realizowane w taki sam 
sposób, jak przy zgłoszeniu utraty dowodu oso-
bistego.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą 
się również dane jego posiadacza, w tym fo-
tografia zapisana w wersji elektronicznej jako 

zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie  
to dokument podróży zgodny z wymogami Or-
ganizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego (ICAO) i dzięki temu posiadacz takie-
go dowodu będzie mógł być szybciej i spraw-
niej obsłużony na lotnisku.

Użycie funkcjonalności elektronicznych do-
wodu osobistego będzie wymagało przyłożenia 
dokumentu do czytnika i wpisania numeru iden-
tyfikacyjnego CAN zamieszczonego w dowodzie 
osobistym w postaci cyfrowej i kodu kreskowego 
lub odczytania numeru CAN przy pomocy czyt-
nika kodu kreskowego. Wiarygodność nawiąza-
nia komunikacji potwierdzana będzie każdora-
zowo numerem identyfikacyjnym CAN, co unie-
możliwi nieautoryzowane odczytanie danych.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji  
e-dowodu należy ustalić własne kody PIN: do 
logowania – PIN 1 (zawierający 4 cyfry) i do-
składania podpisu osobistego – PIN 2 (zawie-
rający 6 cyfr). Ustalanie tych kodów (w spo-
sób podobny do tego znanego przy kartach do 
bankomatów) odbędzie się - zgodnie z decyzją 
obywatela -  w urzędzie przy odbiorze albo 
później w dowolnym momencie. Osoby nieza-
interesowane korzystaniem z funkcjonalności 
profilu osobistego (np. osoby starsze), nie będą 
zmuszone do jej używania, zachowując jedno-
cześnie możliwość jej uruchomienia w okresie 
ważności dokumentu. Przy odbiorze dowodu 
osobistego obywatel otrzyma również kod PUK 
(o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie 
komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego 
kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na 
nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-
-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzeb-
ne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty 
lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym mo-
mencie posiadacz dowodu osobistego będzie 
mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub 
przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej 
dokonanie takiej czynności. 

W przyszłości pacjenci posiadający e-do-
wód będą mieli możliwość rejestracji w pla-
cówce medycznej bez podawania danych oso-
bowych. Planowana jest również możliwość 
potwierdzenia przez pacjenta pobytu w pla-
cówce medycznej bez użycia kodu PIN oraz 
możliwość uwierzytelniania przy pomocy pod-
pisu osobistego.

Wdrażając dowód osobisty z warstwą elek-
troniczną Polska dołączy do Austrii, Belgii, 
Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Fran-
cji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Wę-
gier czy Włoch, w których funkcjonują takie 
rozwiązania. 

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USc w Łasku 
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Co to jest Twój e-PIT
Twój e-PIT to zeznanie podatkowe  

PIT-37 lub/i PIT-38, które od 15 lutego  
dostępne jest w serwisie podatki.gov.pl

PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy 
(nie musisz składać żadnego wniosku).

Znajdziesz w nim informacje od praco-
dawcy oraz dane z ubiegłorocznego zezna-
nia, takie jak ulga na dzieci czy dane orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP). Dane  
te możesz uaktualnić.
Twój e-PIT możesz:

TWój E-PiT zA 2018 rOK
•  zweryfikować i zaakceptować bez zmian
•  poprawić (np. zmienić organizację pożyt-
ku publicznego, której chcesz przekazać 1% 
podatku)
•  uzupełnić o dane, których nie posiada 
urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia).

Twój e-PIT możesz też odrzucić i rozli-
czyć się samodzielnie.

Jeżeli nic nie zrobisz z zeznaniem PIT, 
które dla Ciebie przygotowaliśmy i nie roz-
liczysz się samodzielnie z urzędem skar-
bowym, to 30 kwietnia 2019 r. Twój e-PIT 

uznamy za zaakceptowany. Termin zwrotu 
nadpłaty z zeznań złożonych przez usługę 
Twój e-PIT wynosi maksymalnie 45 dni.

 Przypominamy, że na sali obsługi Urzę-
du Skarbowego w Łasku funkcjonuje stano-
wisko pomocy podatnikom w korzystaniu 
z usług elektronicznych, w tym z usługi Twój 
e-PIT. Wszystkich chętnych do skorzystania 
z takiej formy pomocy zapraszamy w godzi-
nach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-18.00, 
wtorek-piątek 7.30-15.30.

Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, 
które taki status posiadają. Jednakże nie nale-
ży zapominać o tych lokalnych, prowadzących 
działalność na terenach poszczególnych gmin 
czy powiatów. Z licznej grupy organizacji spo-
łecznych działających w gminie Łask, tylko 
kilka posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego (OPP). W roku 2019 organizacjami 
uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:
1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Mer-
kury”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask,  
numer KRS 0000178398
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 
w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, 

1% POdATKU dlA OPP z GmiNY ŁASK
Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie okresie 
istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku 
publicznego.

numer KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 
2018r. w rubryce „cel szczegółowy” należy 
wpisać: Hufiec Łask)  
3. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, 
ul. Jodłowa 5/9, 98 - 100 Łask, numer  
KRS 0000204657
4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul.  
9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329
5. Stowarzyszenie Amazonek Łask – Ko-
lumna, ul. Łączna 1, 98 -100 Łask numer  
KRS 0000346625 
6. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób 
niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, 
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer  
KRS 0000321325

7. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzyw-
dzonych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer  
KRS 0000344864

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz 
jednej z powyższych organizacji możemy wes-
przeć jej lokalną działalność statutową, prowa-
dzoną na terenie naszej gminy.  

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko  
w odpowiedniej rubryce składanego zezna-
nia podatkowego wpisać numer KRS organi-
zacji na rzecz, której chcemy przekazać 1%,  
oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1%  
należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać 
cel szczegółowy.

Proponujemy dwie karty – jedną dla poje-
dynczej osoby, drugą – dla par. Każda z nich 
ważna jest do końca roku i upoważnia do wstę-
pu na 3 wybrane imprezy kulturalne w Łaskim 
Domu Kultury. Taka przyjemność dla jednego 
osobnika to koszt 80 zł, natomiast małżeństwa, 
narzeczeństwa i wszelkie inne dwuosobo-
we znajomości zapłacą w sumie 140 zł. Kar-
ta może także pełnić rolę podarunku z okazji 
urodzin, rocznicy ślubu, pierwszego pocałunku 
może też być nietuzinkowym prezentem z oka-
zji Walentynek.

Czy się to opłaca? Hmm... Sami możecie 
przeliczyć - przeciętnie jednorazowy bilet na 
koncert to koszt około 35 zł.

Anna Sobczak

„KArTA PrzYjAciElA ŁdK”, 
czYli WięcEj zA mNiEj
Po sukcesie kart podarunkowych z okazji Dnia Babci i Dziadka (karnet obejmował 3 imprezy kulturalne w styczniu i lutym) 
postanowiliśmy pójść za ciosem i stworzyć „Kartę Przyjaciela ŁDK”. Nie od dziś wiadomo, że jak coś kupujemy w hurcie to wychodzi 
o wiele taniej, dlatego nasza propozycja powinna ucieszyć zwłaszcza tych amatorów kulturalnych wydarzeń, którzy są częstymi 
bywalcami Łaskiego Domu Kultury.
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Niewtajemniczonym przypominamy, że kino 
będzie wyposażone w system nagłośnienia 
Dolby Surround i sprzęt wysokiej jakości. 
Prace remontowe prowadzone od począt-
ku 2019 roku zaowocowały zainstalowa-
niem specjalnego ekranu, odświeżeniem sali 
i stworzeniem klimatycznego bufetu, gdzie 

Uwaga kinomaniacy! 2 marca br. startuje w Łaskim Domu Kultury nowiusieńkie, ekskluzywne kino! Oficjalna premiera 
odbędzie się o godz. 18.00 w ŁDK.  Pierwsze seanse ruszyły już 22 lutego br.

zakupimy, m.in. kinowe rarytasy: popcorn, 
nachosy, kawę czy słodkie ciastko… Brzmi 
kusząco, prawda? Ale najważniejsze będą se-
anse, premiery, najlepsze i najaktualniejsze 
produkcje. Repertuar zapowiada się napraw-
dę ciekawie, więcej szczegółów wkrótce na 
naszej stronie internetowej: www.laskidom-

kultury.com.pl, na profilu ŁDK na Facebo-
oku oraz Instagramie.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć 
Państwu intrygujących i arcyciekawych sean-
sów, wygodnych foteli i wybornej kawki. Do 
zobaczenia w łaskim kinie!

Anna Sobczak

Z tej okazji mamy dla Was niespodziankę - 
wywiad z wokalistką Natalią Grosiak, którego 
udzieliła specjalnie dla „RamPaPam”!

- Dlaczego tak ci się nie chce? Zadając 
to pytanie chciałabym uzyskać odpowiedź,  
jak powstają teksty piosenek? czy piszesz 
je pod wpływem natchnienia, impulsu? czy 
jest to raczej systematyczna praca. Siadasz 
i kombinujesz? Z pozornego „Tak mi się nie 
chce” - zwrotu używanego przez każdego 
z nas niejednokrotnie powstał hit.

- Każdy artysta ma swoją własną drogę 
i proces tworzenia, pisania. Ja raczej nie nale-
żę do systematycznych osób. Teksty piszę pod 
wpływem impulsu, słowa, zasłyszanej piosen-
ki. Dojrzewa myśl załapana na jakiś haczyk 
z zewnątrz. To jest jak rodzaj oświecenia, mo-
ment, który łapiesz.

- A czy fakt, że ukończyłaś filologię sło-
wiańską ma wpływ na język tekstów? Dużo 
w nich słowiańskiej duszy i języka korzeni.

- Mhh. Nigdy się nad tym nie zastanawia-
łam. Wplatam w twórczość Mikromusic mo-
tywy słowiańskie, elementy piosenki przed-
wojennej. Jestem zakochana w melodiach 
ludowych. Widać to np. w piosenkach takich 
jak: „Pieśń Panny IV” „Maliny”, czy „Takiego 
chłopaka”, która jest formą modlitwy.

Daj chłopaka,
nie wariata, daj
nie palacza,
nie biedaka, daj 
nie pijaka,
nie Polaka, daj
nie brzydala,
Prześlij mi chłopaka. 
…
Jest wiele motywów związanych z naturą, 

przyrodą, która się wplata w piosenki. Jarzębi-
na, maliny, drzewa, sady, jeziora, krótsza noc, 
dłuższy dzień.., 

Włóż na piękną głowę twoję
Tę rozkwitłą pracą moję; 
A mnie samę na sercu miej,
- Skąd pomysł na Mikromusic Trio? Dla-

czego właśnie taka forma koncertowa?
- To z przyczyn czysto praktycznych. Gra-

my i występujemy w miejscach, gdzie cały 
skład się po prostu nie mieści, takich jak klu-

dlAczEGO czASAmi TAK Się NiE chcE?
Już 29 marca o godz. 18 w Łaskim Domu Kultury czeka Państwa uczta muzyczna. Będzie nią koncert fantastycznego zespołu 
Mikromusic Acoustic Trio. To projekt zespołu Mikromusic. Od 17 lat realizują swoją ścieżkę artystyczną, a każda kolejna płyta to 
sukces. Ostatnia „Tak mi się nie chce” wydana w 2017 r. jest kwintesencją ich stylu i drogi twórczej.

by z ograniczoną ilością miejsc, małe ośrodki 
kultury.

- Zespół został założony 17 lat temu.  
Za rok osiągnie pełnoletniość. Jaka jest ta-
jemnica Waszego sukcesu i trwałości? Każ-
da kolejna płyta to perełka. Nieustannie 
podnosicie poprzeczkę, a jednocześnie pozo-
stajecie sobą.

- Podobnie jak „Raz Dwa Trzy” gramy 
konsekwentnie swoje rzeczy, nie chodząc na 
kompromisy. Gramy przede wszystkim dla lu-
dzi, nie dla samego grania. Pamiętam, jak 10 lat 
temu podczas koncertu, kiedy występowaliśmy 
właśnie przed tym zespołem, publiczność sta-
ła gdzieś z boku, podpierając ściany. Weszłam, 
zaśpiewałam co swoje, zagraliśmy i zeszliśmy 
ze sceny. Po nas na scenę wszedł Adam i po-
wiedział: „Podejdźcie tu do nas”. To zdarzenie 
uświadomiło mi, że bardzo 
ważny jest kontakt z ludź-
mi, przekaz. Konsekwencja 
i ciężka praca, to główne 
elementu sukcesu. Mało to 
romantyczne może..., ale 
tak po prostu jest. 

- W miejscowości ta-
kiej jak Łask koncert 
Mikromusic to niezwy-
kłe wydarzenie. czy by-
łaś może kiedyś w Ła-
sku? I co powiedziałabyś 
osobom, które czytają 
„RamPaPam”, ale może 
niekoniecznie są jeszcze 
Waszymi fanami?

- Nie, nigdy nie byłam 
w Łasku. A co do drugiej 
części pytania – nigdy nie 
wiem, co odpowiedzieć 
kiedy mi je zadają. Ale 
mogę zagwarantować do-
brą zabawę. 

- czy masz jakąś ulu-
bioną i najmniej lubianą 
piosenkę w Waszym re-
pertuarze?

- Tych nielubianych nie 
gramy. Szkoda tracić czas 
na rzeczy, których się nie 

lubi. Życie jest zbyt krótkie. A te ulubione, to 
te smutne, np. „Tak tęsknię”.

- Jaki jest Twój ulubiony kolor?
- Dwa. Zielony i niebieski.
- Lutowy numer „RamPaPam” nawią-

zuje do Walentynek. co o nich sądzisz?
- Mam raczej sceptyczne nastawienie. Do 

wszystkich tego typu dni. Narzucają nam coś. 
A jeśli kogoś kochasz, to kochasz go każdego 
dnia i każdego dnia możesz mu to pokazywać. 

- Z czym kojarzy ci się nazwa „RamPa-
Pam”?

- Z czymś odstrzałowym i niespodziewa-
nym!

- Serdeczne dzięki za rozmowę i do zo-
baczenia 29 marca w Łaskim Domu Kultury 

Agnieszka Świstek



TUrNiEj O PUchAr 
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7 lutego br. do ZSO przybył wójt gmi-
ny Sędziejowice Dariusz Cieślak oraz sekre-
tarz gminy Mirosław Potasiak, by wraz z całą 
społecznością szkoły oddać hołd powstańcom 
styczniowym poległym w walce o niepodle-
głość. Obchodzona tradycyjnie rocznica spoty-
ka się z dużym zaangażowaniem społeczności 
szkolnej i jest nadrzędnym zadaniem nauczy-
cieli sędziejowickiej szkoły. W tym roku kon-
cert patriotyczny przygotowali uczniowie kla-
sy Va, Vb, VIb, VIIIa i IIIb gimnazjum, pod 
kierunkiem Magdaleny Pasowskiej, Teresy 
Smolak, Andrzeja Szymczaka oraz Magdaleny 
Wawrzyniak. Prezentacje wierszy i pieśni pa-
triotycznych wykonali soliści: Roksana Sobala, 
Wiktoria Kugiel, Wiktoria Piechal (IIIB), Alek-

Przyjęło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach szczególne świętowanie każdej rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego. Dumne imię powstańców 1863 r. zobowiązuje do organizowania uroczystości 
na miarę rangi wydarzeń mających wpływ na losy naszej Ojczyzny.

sandra Bukowska, Marcel Stępień (VIB), Oli-
wier Krata (VA), Ewa Kwiatkowska (VB). Do 
upamiętnienia wydarzeń patriotycznych przy-
czynili się również uczniowie klasy IIIa szkoły 
podstawowej, którzy pod kierunkiem Renaty 
Kowalczyk.

Celem koncertu było przybliżenie miesz-
kańcom gminy i uczniom ważnych wydarzeń 
z roku 1863, krzewienie poczucia patrioty-
zmu lokalnego i narodowego oraz zapoznanie 
z twórczością literacką i muzyczną o tematyce 
patriotycznej. W czasie uroczystości harcerze 
ZHR wraz z opiekunem udali się na cmentarz 
parafialny, by tam na mogile powstańców zło-

Zarejestruj się w mobilnym systemie 
powiadamiania. Gmina Sędziejowice 
uruchomiła bezpłatny mobilny system 
informacji dla mieszkańców. Ważne 
informacji, komunikaty i alerty możesz 
otrzymać w wybranej przez siebie formie:

GmiNA BliSKO 
SWOich miESzKAŃcóW

1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy 
Sędziejowice, Wieluńska 7, 98-160 Sędziejo-
wice, nr KRS 0000237995
2. Gminny Klub Sportowy Sędziejowice,  
nr KRS 0000270261, z dopiskiem Cel: GKS 
SĘDZIEJOWICE 8999a
3. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomo-
cą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,  
nr KRS 0000037904, z dopiskiem 25063  
Marek Aleksander 
4. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym AMI, ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 
Zduńska Wola, nr KRS 0000246136, z dopi-
skiem Julka Gabrysiak
5. Fundacja Światło, ul. Grunwaldzka 64,  
87-100 Toruń, nr KRS 0000183283 z dopi-
skiem Anna Saleta
6. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym AMI, ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 
Zduńska Wola, nr KRS 0000246136, z dopi-
skiem Zuzanna Sagan.

1% - WSPiErAjmY 
OrGANizAcjE 
i POTrzEBY  
z NASzEj GmiNY
Zachęcamy do przekazywania 1% 
na Organizacje Pożytku Publicznego, 
wpisując w zeznaniach podatkowych PIT 
składanych za 2018 r. nr KRS organizacji, 
których działalność związana jest z potrze-
bami na terenie gminy Sędziejowice:

Turniej wygrał Kamostek grający w finale 
z drużyną Przyjaciele GKS, natomiast w me-
czu o trzecie miejsce rzutami karnymi wygrały 
Sędziejowice z sołectwem Pruszków. Puchary 
i nagrody wręczył wójt gminy Dariusz Cieślak.

 Paweł Buczkowski

20 stycznia br. do hali sportowej ZSR 
w Sędziejowicach przybyło 10 drużyn 
z całej gminy, w tym siedem drużyn 
reprezentujących sołectwa: Kamostek, 
Marzenin, Pruszków, Przymiłów, 
Sędziejowice, Siedlce, Sobiepany oraz 
drużyny: Rodzice Akademii GKS 
Sędziejowice, Przyjaciele GKS i Junior 
GKS. Gra odbywała się w dwóch grupach 
w systemie każdy z każdym. Do półfinałów 
awansowały drużyny sołectw Kamostek, 
Pruszków i Sędziejowice oraz Przyjaciele 
GKS. 

żyć kwiaty i zapalić znicze. 22 stycznia również 
przedstawiciele władz gminy z wójtem Dariu-
szem Cieślakiem oddali hołd poległym, składa-
jąc kwiaty na mogile powstańców. 26 sierpnia, 
w rocznicę słynnej zwycięskiej bitwy w Sędzie-
jowicach uczniowie i mieszkańcy jeszcze raz 
spotkają się na miejscowym cmentarzu, by po-
nownie uczcić pamięć obrońców Ojczyzny. 

Ważnym akcentem wspomnianej szkolnej 
uroczystości było przekazanie sztandaru. Ustę-
pujący poczet w składzie: Julia Struzik, Alek-
sandra Błaszczyk i Szymon Derbich przekazali 
sztandar uczniom z klas VI i VII: Aleksandrze 
Owczarz, Weronice Gibkiej oraz Jakubowi Ko-
walczykowi.

 Magdalena Wawrzyniak

- Aplikacja mobilna BLISKO
- Komunikaty SMS
- Newsletter e-mail

Wybierz sposób powiadamiania i zamów 
informacje:
- Aktualności gminne
- Imprezy kulturalne i sportowe
- Zagrożenia i niebezpieczeństwa
- Istotne utrudnienia i awarie
- Ważne informacje dla mieszkańców sołectw

 Zapraszamy
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Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na 2019 rok wynosi 
31.673.443 zł, z czego kwota 25.754.198 zł to dochody bieżące, nato-
miast kwotę 5.919.245 zł stanowią dochody majątkowe.

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:
- subwencje ogólne - 8.789.750 zł
 z tego: 
    subwencja oświatowa - 4.636.187 zł
    subwencja wyrównawcza - 4.153.563 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 6.933.625 zł  
(z tego program „Rodzina 500+” - 3.883.550 zł)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 298.805 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-
ków europejskich - 5.765.745 zł (z tego: na zadanie „Budowa przedszko-
la w Sędziejowicach - 5.450.429 zł)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 
4.655.062 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 
10.000 zł
- podatek od nieruchomości - 1.178.499 zł
- podatek rolny - 634.556 zł
- podatek leśny - 110.393 zł
- podatek od środków transportowych - 207.534 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 820.524 zł
- dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych 
(dostarczanie ciepła, woda, ścieki, czynsze za mieszkania) - 1.278.750 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na 2018 rok wynosi 
34.556.185 zł, w tym wydatki bieżące – 24.139.699 zł, natomiast wy-
datki majątkowe (inwestycyjne) - 10.416.486 zł, co stanowi 30,1% wy-
datków ogółem. 

Wydatki gminy według rodzajów działalności przedstawiają się nastę-
pująco:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu w wysokości 2.882.742 zł, który zostanie pokryty przychoda-
mi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łącznie planowane przychody 
(kredyty i pożyczki) wynoszą 3.915.308,20 zł, zaś rozchody (spłaty rat 
kredytów i pożyczek) - 1.032.566,20 zł.

W budżecie gminy ponadto wyodrębnia się wydatki na przedsię-
wzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 
446.076,36 zł.

Budżet gminy Sędziejowice na rok 2019 uzyskał pozytywne opinie 
komisji Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Łodzi.                                                           Grzegorz Dębkowski 

skarbnik gminy 

zAPrASzAmY NA BEzPŁATNE SzKOlENiA iNFOrmATYczNE
Sędziejowice otrzymały dofinansowanie w wysokości 84 tys. zł na projekt grantowy pn. „Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji 
cyfrowych mieszkańców regionu” współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gminy Sędziejowice, niezbędnych do korzystania z me-
diów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Osoby powyżej 25 roku życia mogą wziąć udział w jednym z sied-
miu modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową, blog”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunika-
cyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych 
w sieci. W ramach projektu zakupiono za kwotę 33,5 tys. zł 10 kompu-
terów przenośnych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Od lutego 
do końca lipca 2019 r. przeszkolonych zostanie 150 osób. Każdy uczest-
nik będzie miał możliwość skorzystania z jednego modułu szkolenio-
wego. Spotkania szkoleniowe odbywać się będą w sali komputerowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach oraz w różnych miej-
scowościach gminy. Terminy, miejsce i częstotliwość spotkań są dosto-
sowane do uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 
i harmonogramu szkoleń dostępne są na stronie internetowej oraz w sie-
dzibie Urzędu Gminy, tel. 43 677-11-57.

BUdŻET GmiNY SędziEjOWicE NA rOK 2019
Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Dział   Nazwa                                                                                Kwota
010  Rolnictwo i łowiectwo 19.418 zł
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
  gaz i wodę 927.400 zł
600  Transport i łączność 2.029.977 zł
700  Gospodarka mieszkaniowa 201.100 zł
710  Działalność usługowa 71.500 zł
750  Administracja publiczna 2.674.510 zł
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.271 zł
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 285.091 zł
757  Obsługa długu publicznego 120.000 zł
758  Różne rozliczenia 275.000 zł
801  Oświata i wychowanie 17.254.387 zł

851  Ochrona zdrowia 73.000 zł
852  Pomoc społeczna 1.708.804 zł
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 280.800 zł
855  Rodzina 6.055.640 zł
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.642.367 zł
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 903.920 zł
926  Kultura fizyczna 32.000 zł
 
Wśród zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji:
Zakup szafy sterowniczej na SUW Pruszków 56.100 zł
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącz-
nika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i po-
wiatu łaskiego 570.067 zł
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 
w m. Sędziejowice Kolonia 19.179 zł
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dobra 17.865 zł
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 
w miejscowości Kustrzyce 8.000 zł
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 
w Sędziejowicach (ul. Dolna) 33.564 zł
Remont ul. Jasnej i ul. Piaskowej w m. Marzenin 31.592 zł
Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku 10.000 zł
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach 18.561 zł
Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP 
w Sobiepanach 10.000 zł
Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie 14.230 zł
Budowa przedszkola w Sędziejowicach 9.594.541 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podule 3.000 zł
Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Kamostku 17.567 zł
Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejska 
we Wrzesinach 12.220 zł
                                                                       Razem 10.416.486 zł
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W uroczystości udział wzięli wicestarosta Teresa Wesołowska, wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk, wójt gminy Sędziejowice Dariusz 
Cieślak, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Łasku, pro-
kurator rejonowy w Łasku oraz koledzy policjanci i policjantki. Były 
podziękowania, życzenia i tort dla odchodzącego komisarza A. Bykow-
skiego oraz gratulacje dla nowo powołanego komendanta asp. sztab. Ra-
dosława Błaszczyka. Wójt gminy Michał Włodarczyk wręczył kwiaty 
komisarzowi A. Bykowskiemu i podziękował za wieloletnią służbę na 
rzecz społeczności gminy Widawa. Pogratulował również nowemu ko-
mendantowi asp. sztab. R. Błaszczykowi, któremu przypadnie rola prze-
prowadzenia policji w Widawie do nowego komisariatu, którego budowa 
rozpocznie się wiosną br.

Nowy Komisariat Policji powstanie na działce przekazanej przez 
gminę Widawa, obok Gminnego Przedszkola Publicznego w Widawie, 

KOmiSAriAT POlicji W WidAWiE 
mA NOWEGO KOmENdANTA
4 bm. w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona odejściu na 
emeryturę komendanta komisariatu policji w Widawie komisarza Andrzeja Bykowskiego. Jednocześnie 
rozkazem komendanta powiatowego policji w Łasku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez wójta gminy 
Widawa i wójta gminy Sędziejowice, na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Widawie powołany 
został aspirant sztabowy Radosław Błaszczyk.

Rolnicy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych oraz poczty sztandarowe organizacji rolni-
czych najpierw spotkali się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Widawie na mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem  
ks. biskupa Marka Marczaka. Spotkanie opłatkowe odbyło się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Widawie. 

Gości powitał ks. Jarosław Leśniak, a uroczystość poprowadził po-
seł RP Robert Telus - przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w Łodzi. 
W uroczystości brali udział m.in. poseł RP Piotr Polak, wicemarszałek 
województwa łódzkiego Andrzej Górczyński, starosta powiatu łaskiego 
Piotr Wołosz, radna Sejmiku Wojewódzkiego Dorota Więckowska, dy-
rektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi Janusz Ciesiel-
ski, przedstawiciele KRUS-u, Nadleśnictwa Bełchatów, Stowarzyszenia 

rOlNicY z ArchidiEcEzji  
W WidAWiE
W Widawie, 27 stycznia br., już po raz kolejny odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk wiejskich archidiecezji łódzkiej, a to za 
sprawą ks. Jarosława Leśniaka, proboszcza tutejszej parafii, który pełni funkcję duszpasterza rolników archidiecezji łódzkiej. 
Współorganizatorami uroczystości obok duszpasterstwa rolników archidiecezji łódzkiej byli wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk 
i zarząd wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

przy nowo wyremontowanej ulicy Nowy Rynek. W drodze postępowa-
nia przetargowego wyłoniono firmę, która wybuduje komisariat za kwotę 
ok. 3,8 mln zł. Przewidywany termin zakończenia robót to listopad 2019 
roku. Obecny komisariat jest w złym stanie technicznym, nie nadaje się 
do remontu. Groziło to jego zamknięciem i przeniesieniem widawskiej 
policji do komendy w Łasku. Budowa nowego komisariatu to efekt sta-
rań wójta M. Włodarczyka wraz z senatorem Maciejem Łuczakiem i po-
słem Piotrem Polakiem. Zapewni ona szybki dostęp mieszkańców do 
służb policyjnych i szybszą możliwość interwencji policji w razie sy-
tuacji zagrożenia nie tylko w gminie Widawa ale również w gminie Sę-
dziejowice.

Katarzyna Kałuża
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O świetny karnawałowy klimat zadbał, jak zawsze niezawodny 
i przebojowy DJ ADIK. Wyjątkowa atmosfera balu łączyła pokolenia. 
Muzyka, która łagodzi obyczaje, była kluczowym elementem balu, zna-
komicie dopasowana do nastrojów i gustów. W tę jedną noc w roku każ-
dy mógł zostać kim tylko chciał i podkreślić swoją naturę lub wręcz prze-
ciwnie - zobaczyć, jak to jest być kimś innym.

BAl KOSTiUmOWY
Barwne stroje, muzyka, tańce i dobre jedzenie sprawiły, że wszyscy bawili się świetnie na tegorocznym, już trzecim, balu kostiumowym 
zorganizowanym przez Radę Sołecką Widawy. Zabawa była przednia i trwała aż do rana. Tym, co wyróżnia widawski bal, jest wielka 
fantazja i różnorodność przebrań uczestników zabawy, którzy prześcigają się w pomysłach na szalone stroje. Na parkiecie pojawiły się 
między innymi czarownice i diabły, księżniczki i damy dworu, marynarze i piraci, Indianie i kowboje, policjanci i punkowcy, greckie 
boginie i bogowie, panie w strojach retro, smerfy, supermeni i wiele innych postaci, wszystkich nie sposób wymienić. 

rOlNicY z ArchidiEcEzji W WidAWiE

Z roku na rok bal kostiumowy cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem. W tym roku wzięło w nim udział ok. 80 osób. Nad całością czu-
wał sołtys Widawy Ireneusz Płóciennik wraz z paniami z Rady Sołeckiej: 
Gabrielą Olbińską i Ewą Pelizg. O pyszne potrawy na stołach zadba-
ły panie Jolanta Kasprzyk i Jolanta Konopiata. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizację imprezy i z niecierpliwością czekamy  
na następną za rok.

Katarzyna Kałuża

Wieś Polska oraz innych instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnic-
twa. Obecni byli również radni gminy Widawa, samorządowcy, sołtysi 
i rolnicy.

Goście poruszali różne problemy, z którymi borykają się obecnie 
rolnicy i producenci żywności. Spotkanie było także okazją do rozmów 
i wymiany doświadczeń. Oczywiście dyskusja o problemach rolnictwa 
nie była głównym elementem spotkania opłatkowego. Najważniejsza 
była rolnicza integracja w wigilijnym klimacie. Świąteczny nastrój przy-
wróciły kolędy wyśpiewane przez Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE. 
Na stole pojawiły się potrawy wigilijne. Słowo do zebranych wygłosił 
także ks. bp Marek Marczak. Uczestnicy spotkania podzielili się opłat-
kiem składając sobie wzajemnie serdeczne życzenia.

Katarzyna Kałuża
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TrzEBA BYŁO…
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Nie poznałem doktor Rowińskiej osobiście, choć już przed laty do-
wiedziałem się sporo o jej losach. Odkładałem to spotkanie z roku na rok, 
aż dotarła do mnie wiadomość, że Doktor zmarła 11 lutego 1981 roku. 
Spóźniłem się po raz kolejny w życiu…

W Łasku, gdzie przychodzi na świat 3 kwietnia 1894 roku, nic o niej 
nie wiedzą. Zapewne wcześniej wyjeżdża z grodu nad Grabią, bo Re-
wińskich sporo jest w księgach parafialnych Pabianic i Łodzi. Do matury 
przygotowuje się właśnie w łódzkim Żeńskim Gimnazjum Rządowym 
oraz na kursach dodatkowych inżyniera Barszczewskiego. Potem studiu-
je na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. To wtedy wy-
bucha wojna polsko-bolszewicka i młoda przyszła lekarka staje się z dnia 
na dzień sanitariuszką tzw. stacji sanitarnej, pełni też służbę frontową 
w Sekcji Propagandy i Opieki nad Żołnierzami. Już wtedy mówiono,  
że była bezgranicznie oddana chorym, zwłaszcza tym najmłodszym 
i najuboższym.

Trauma wojny pozostawia zapewne trwały ślad w jej psychice i po 
cichu gdzieś tam w sobie skrywa pragnienie, by nie przeżywać tego jesz-
cze raz. A jednak staje się inaczej.

Gdy wybucha wojna, pracuje jako lekarz pediatra Ubezpieczalni 
Społecznej oraz w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na warszawskiej 
Pradze. Tam też mieszka. Z przerażeniem obserwuje terror niemieckiego 
okupanta. Gdy 2 października 1940 roku hitlerowcy tworzą getto dla lud-
ności żydowskiej, jeszcze łudzi się nadzieją, że może nie będzie najgo-
rzej. Któregoś dnia spotyka swoją starszą koleżankę ze studiów dr Różę 
Hermanową i wie już doskonale, że trzeba ją ratować. Zaprasza lekarkę 
do swojego domu, oddaje jej własne łóżko, a sama śpi w łazience. 

Na razie jest dobrze, ale wokół robi się gorąco. Odizolowane od resz-
ty miasta getto, największe jak się potem okazuje w GG (w szczytowym 
okresie znajduje się w nim ok. 450 tys. osób), staje się fabryką śmierci. 
Doktor Aleksandra boi się, że dnia któregoś pojawią się Niemcy i zabiorą 
jej koleżankę do getta, a potem na śmierć.

Nie wiadomo, kto wpada na pomysł, by wywieźć Różę Hermanową 
na prowincję, w Lubelskie. Zapewne jest to cała skomplikowana opera-
cja, w której przeprowadzenie wtajemniczeni zostają najbliżsi. Doktor 
Róża trafia bezpiecznie do gospodarstwa wiejskiego, gdzie udaje jej się 
dotrwać do końca wojny.

Tymczasem Aleksandra Rowińska leczy w stolicy swoich małych 
pacjentów, a jednocześnie jest członkinią „Żegoty” i pomaga Żydom. 
W jej mieszkaniu znajduje się punkt przerzutowy Żydów. Dzięki swoim 
znajomościom wiele osób zagrożonych śmiercią z rąk okupanta umiesz-
cza w klasztorach, co tydzień przekazuje żywność i pieniądze pewnemu 
Żydowi z Celestynowa.

Ktoś, kto nie przeżył wojny i okupacji niemieckiej nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że za ukrywanie Żyda czy udzielanie mu jakiejkolwiek 
pomocy groziła wówczas w Polsce śmierć. Doktor zapewne zdawała so-
bie z tego sprawę, ale żadnych dylematów nie miała. Po prostu ratowała 
drugiego człowieka. Tak samo robiło wielu innych Polaków, jak choćby 
profesor Tadeusz Kotarbiński, działacz oświatowy Marian Falski, pisar-
ka Helena Boguszewska czy dr Jan Żabiński.

Po wojnie Doktor nie obnosi się ze swoją pomocą i ratowaniem lu-
dzi, jak zresztą wielu Polaków. Do dziś wychodzą na światło dzienne 
kolejne przykłady ludzkiego bohaterstwa, także na ziemi łaskiej. Kolej-
ne pokolenia z niemałym trudem odkrywają wielką odwagę i człowie-
czeństwo swoich krewnych, którzy już dawno odeszli z tego świata.  
To, co czynili dla drugiego człowieka w ponurych latach zbrodni 
i upodlenia, nie robili przecież dla jakiejkolwiek sławy, pieniędzy czy na-
grody. Pisze o niej w jednej ze swoich książek Władysław Bartoszewski.

Doktor Aleksandra Rowińska umiera 11 lutego 1981 roku. Sześć lat 
później przyznany jej zostaje symboliczny tytuł Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano już prawie  
7 tys. Polaków - najwięcej w Europie !

(PO)

Dobro nie jest medialne, nie sprzedaje się w gazetach tak dobrze jak zło. Nestor łódzkich dziennikarzy Henryk Rudnicki mawiał 
przed laty, że nic tak nie przyciąga czytelników jak trup i krew na pierwszej stronie gazety. I miał zapewne rację, bo taka jest natura 
ludzka. Dlatego o dr Aleksandrze Rowińskiej mało kto wie, choć uratowała wiele istnień ludzkich. O takich jak ona mawiają czasem, 
że stanowią słupy milowe ludzkości.

„Ten, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” 
– medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

Relacja dr Róży Hermanowej, Archiwum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, Warszawa
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Na 
z dziEjóW ŁASKiEGO hArcErSTWA

Czytelnikom, którzy nie zaglądali do „Ze-
szytów Łaskich” wyjaśnijmy, że chodziło 
o uratowanie życia rosyjskiego księcia Miko-
łaja Urusowa, którego w końcowej fazie bitwy 
rozwścieczeni kosynierzy por. Franciszka Ko-
pernickiego chcieli zwyczajnie posiekać na ka-
wałki. Jego wybawcą był bliżej wtedy nikomu 
nieznany Zaremba. Jego tożsamość odkryto 
niedawno dzięki badaniom historycznym, ja-
kie przeprowadziło Towarzystwo Historyczno- 
Kulturalne im. Kazimierza Zwierkowskiego 
w Lelowie na Kielecczyźnie.

Ustalono wtedy, że owym Zarembą był po-
chodzący z Litwy ppłk Teofil Władyczański, 
syn Tadeusza i Joanny z domu Onikewicz, uro-
dzony 6 lutego 1834 roku. Rodzina ta była her-
bu Zaremba, którym w konspiracji posługiwał 
się Władyczański. Jako wychowanek Korpusu 
Kadetów w Brześciu dosłużył się w carskiej ar-

VErBUm NOBilE UzUPEŁNiENiE
 „Zeszyty  Łaskie” w numerze 6-7 z ubiegłego roku zamieściły mój artykuł „Verbum nobile” o bitwie sędziejowickiej z 1863 roku, 
dotyczący „przyzwoitego zachowania się wobec siebie szlachetnie urodzonych, którzy w sytuacji wojennej stali się sobie przeciwnikami, 
nie wrogami i potrafili w tym trudnym położeniu podjąć właściwą decyzję i potem ją honorowo respektować”. Pod tym względem 
niestety odstają oni od wielu dzisiejszych polskich polityków!

mii stopnia podpułkownika! Ale gdy wybuchło 
powstanie, rzucił to wszystko i poszedł wal-
czyć za Polskę. Walczyły w nim także jego trzy 
siostry: Maria, Franciszka i Wiktoria oraz pię-
ciu braci: Aleksander, Stanisław, Ignacy, Anto-
ni, Juliusz i Józef!

  Po bitwie sędziejowickiej Zaremba udał 
się w Olkuskie, by kontynuować walkę z za-
borcą i 30 sierpnia 1963 roku stając do boju 
na czele niedużego oddziału, składającego się 
głównie z ochotników węgierskich, poległ 
w bitwie pod Mełchowem. Według niektórych 
relacji dostał dwie śmiertelne kule, ale ciężko 
ranny dojechał jeszcze do zajazdu w Lelowie 
i tam z upływu krwi padł martwy zsiadając 
z konia. W mełchowskim boju został ciężko 
ranny także oficer węgierski Albert Esterhay, 
który zmarł 3 miesiące później w pobliskim 
Murowie. 

  Władyczańskiego pochowano wraz z in-
nymi poległymi powstańcami w zbiorowej mo-
gile na cmentarzu w Lelowie. W badania nad 
tym pochówkiem aktywnie włączył się nauczy-
ciel historii z Zespołu Szkół w Szczekocinach, 
znany regionalista i prezes wspomnianego sto-
warzyszenia, Mirosław Skrzypczyk. W 2013 
roku z jego inicjatywy na grobie nieznanych 
bohaterów w Lelowie odsłonięto tablicę upa-
miętniającą ppłk. Teofila Władyczańskiego-
-Zarembę. Towarzystwo dotarło do rodzinnych 

zbiorów Janusza Władyczańskiego, prawnuka 
Józefa, który był bratem Teofila. Dokumenty  
z tych zbiorów pozwoliły z całą pewnością po-
twierdzić, że w lelowskiej mogile jest pocho-
wany także nasz Zaremba!

  A dzięki uprzejmości pana Skrzypczyka 
możemy dziś przedstawić naszym czytelnikom 
zdjęcie grobu legendarnego bohatera spod Sę-
dziejowic.

Andrzej Sznajder
Fot. Ze zbiorów Mirosława Skrzypczyka 

Idea gen. Baden-Powella, stawiająca na 
wychowywanie młodego pokolenia w duchu 
patriotyzmu i zaangażowania społecznego do-
stosowanego do nowej sytuacji, w jakiej zna-
lazł się świat na skutek rewolucji naukowej 
i technicznej, a także postępu w innych dzie-
dzinach życia społeczeństw, szybko zyskała 
w Polsce dużą popularność, także ze względów 
narodowych. Skauting w polskim wydaniu łą-
czył się bowiem z walką o odzyskanie przez 
Polskę niepodległości.

W Łasku, jak pisze w pracy magisterskiej 
wydanej w 2007 roku w formie książkowej 
Marzena Pietrzak, skauting związany był z roz-
wojem oświaty, a ściślej mówiąc – powsta-
niem Gimnazjum (1916), którego kontynuato-
rem jest dziś I Liceum Ogólnokształcące im.  
Tadeusza Kościuszki. To w murach tej szkoły 
śladem pobliskiej Łodzi i Pabianic powstała 
pierwsza w mieście 10-osobowa drużyna skau-

To był długi i skomplikowany proces, pełen wybojów, konfliktów i różnic. Już u progu 
XX wieku, a więc na wiele lat przed wybuchem I wojny światowej, na ziemie polskie 
dotarła idea skautowa, ale dopiero w listopadzie 1916 roku doszło do zjednoczenia się 
wielu nurtów polskiego skautingu i powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

towa. Powołał ją S. Szletyński, późniejszy ko-
mendant Chorągwi. W skład zastępu, a później 
drużyny męskiej, wchodzili m.in.: Czesław 
Jędrzejczak (drużynowy), M. Sałaciński, Kon-
stanty Zajda i jego brat Ignacy. W maju 1917 
roku w drużynie było 27 harcerzy.

Burzliwe były dalsze dzieje harcerstwa.  
Na łamach „Panoramy” przedstawialiśmy  
je m.in. na przykładzie powojennej Kolumny. 
Wracamy do tego tematu prezentując na str. 28 
kilka fotografii z dziejów ZHP, udostępnionych 
nam przez Muzeum Historii Łasku.

     *     *     *
Na załączonej fotografii sprzed prawie stu 

lat (1923) uwieczniona została komendant-
ka I drużyny żeńskiej im. Królowej Jadwigi  
Halina Engelhardt.

(Saw.)
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Stanisław Moniuszko

Dwór Moniuszków w Ubielu, szkic Napoleona Ordy

Bardzo ucieszyłem się z tego listu. Rzeczy-
wiście temat dotyczący naszego ziemiaństwa 
i kultury w okresie zaborów, która była narzę-
dziem do kultywowania polskości, potrakto-
wałem marginesowo, bo mamy już obszerną 
literaturę dotyczącą tych spraw. To nie przy-
padek, że w 1918 roku doszło do odrodzenia 
Polski z trzech zaborów, że dokonał się jeden 
z cudów, jak to niejednokrotnie jest określa-
ne. Na ten cud pracowało kilka pokoleń roda-
ków, płacąc niejednokrotnie najwyższą cenę za 
dążenie do odrodzenia Polski. Nasze dwory, 
także te na ziemi łaskiej, podobnie jak wiele 
kościołów, były ośrodkami polskości, gdzie 
mówiono i modlono się po polsku, gdzie prze-
chowywano świadectwa naszej historii i dumy. 
W dworach kultywowano szlacheckie zwy-
czaje, pamiętano o wielkich czynach polskich 
patriotów, na ścianach wisiały portrety przod-
ków. Wiele świadectw polskości trzeba było 
ukrywać, bo zaborcy źle patrzyli na patriotyzm 
Polaków. Ukrywać trzeba było nawet portrety 
polskich świętych.

Wraz z carskim uciskiem rósł jednocześnie 
opór Polaków. Wielu ziemian było przekona-
nych, że wcześniej czy później Polska powró-
ci na mapę Europy, dlatego tak wielką uwagę 
przywiązywało do oświaty i kultury. W szko-
łach Piotrkowa czy Kalisza uczyło się wielu 
młodych ziemian, m.in. z ziemi łaskiej, z oko-
lic Szadku. I choć nauka odbywała się w języ-
ku rosyjskim, ci młodzi ludzie nie zapomnieli 

TAKŻE mUzYKA 
mONiUSzKi
Ucieszyłem się, gdy przed paroma miesiącami napisał pan w „Panoramie” o tym, że wielką rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku odegrały dwory z patriotycznym ziemiaństwem. Myślałem, że „Panorama” poświęci więcej uwagi temu tematowi, chociażby z tego 
powodu, że także na ziemi łaskiej znajdowało się dużo dworów, które były ostoją polskości. Nadal niewiele wiemy o roli, jaką odegrało tutejsze 
ziemiaństwo w zrywach powstańczych, szczególnie w powstaniu 1863 roku. Pochodzę z takiej rodziny i u nas do dziś kultywowane są te tradycje, 
choć po naszym skromnych dworku nie ma już śladu. Piszę do pana jednak z innego powodu, bo w mojej rodzinie wielką rolę w tamtych 
czasach odgrywało słowo pisane i muzyka, a Moniuszko i chopin są naszymi największymi kompozytorami. Moja prababcia wspominała,  
że „pana Moniuszkę słuchała i oglądała na własne oczy w jednym z warszawskich kościołów”, z pietyzmem przechowywała też nuty jego 
utworów. W Łasku uczyła pieśni tego twórcy, popularyzując je wśród tutejszych dziewcząt. W naszej rodzinie niezwykle popularni byli także 
poeci i pisarze, tacy jak Sienkiewicz czy Kraszewski, a „Pan Tadeusz” Mickiewicza moi przodkowie czytali potajemnie ze łzami w oczach.

swojego ojczystego języka. Opisuje to znako-
micie wielu pisarzy, m.in. Tadeusz Chróście-
lewski w jednej z powieści o życiu młodzieży 
w carskim Piotrkowie. Temat ten jest obecny 
także we wspomnieniach ziemian, np. Szwey-
cerów czy właścicieli dóbr z okolic Łasku.

2019 rok z racji 200. rocznicy urodzin 
twórcy „Strasznego dworu” ustanowiony zo-
stał Rokiem Moniuszkowskim. Nie lubię żad-
nej akcyjności, bo niejednokrotnie przyno-
si ona więcej szkody niż pożytku, ale w tym 
przypadku podpisuje się obiema rękoma pod tą 
inicjatywą. Dziś Moniuszkę cenimy za jego ol-
brzymi muzyczny dorobek – m.in. 268 pieśni, 
wiele oper i operetek – ale zapominamy o roli, 
jaka odegrała jego twórczość w budzeniu pa-
triotyzmu. Jan Matejko robił to samo swoim 
malarstwem, Mickiewicz i Słowacki – pięk-
nym poetyckim słowem, a Moniuszko – ge-
nialną muzyką, podobnie zresztą jak i Chopin. 
O znaczeniu muzyki Wielkiego Fryderyka nie 
trzeba raczej przekonywać nawet w dalekiej 
Japonii, ale o Moniuszce raczej zapomniano.

Tymczasem muzyka Stanisława Moniusz-
ki nie wzięła się z… powietrza. Jego ojciec 

Czesław, też utalentowany twórca, był uczest-
nikiem kampanii napoleońskiej w 1812 roku 
i młody Stanisław, podobnie jak wielu chłop-
ców w podłaskich dworach, dorastał w at-
mosferze polskości i patriotyzmu. To musiało 
procentować w jego życiu i twórczości. War-
to zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół: 
Moniuszko był wizjonerem, rozumiał, że trze-
ba sięgać do korzeni tej polskości. Stąd polski 
dwór, szlachta, tradycja, ale i lud, jego bogate 
zwyczaje. Folklor okazał się czymś niezwykle 
ważnym w twórczości Moniuszki, podobnie 
jak to było w przypadku Chopina.

Moniuszko, prawdziwie europejski kom-
pozytor, wspierał Polaków, popularyzując folk-
lor sięgał do korzeni, których nie była w stanie 
zniszczyć carska przemoc. Zapewne dlatego 
jego utwory miały siłę rażenia. Trafiając do 
podłaskich dworów czy łaskich mieszczan wy-
woływały nie tylko wzruszenie, ale i uczucia 
patriotyczne. A od tego był już tylko krok do 
buntu…

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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Własna firma to ogromna odpowiedzialność, ale i satysfakcja z reali-
zacji swojego pomysłu na biznes na warunkach nam odpowiadających. 
Jej prowadzenie wiąże się z większą elastycznością niż praca na etacie 
i daje również niedostępne dla pracowników możliwości zwiększenia 
zysków.

Wybór dogodnej formy opodatkowania
Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, może wy-

brać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania dochodu. Nie 
musi to być, tak jak w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie, 
opodatkowanie na zasadach ogólnych z dwoma stawkami podatkowymi: 
18 proc. dla rocznego dochodu w wysokości nie wyższej bądź równej 
85 528 zł i 32 proc. dla rocznego dochodu przekraczającego tę kwotę. 
Przedsiębiorcy, oprócz tej formy opodatkowania, mają jeszcze do wybo-
ru kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek liniowy. Wy-
bór tego ostatniego pozwala niezależnie od wysokości rocznego dochodu 
korzystać ze stałej stawki podatku w wysokości 19 proc.

Możliwość obniżenia podatku dochodowego
Osoby samozatrudnione mają również możliwość obniżenia wysoko-

ści podatku dochodowego. Mogą zaliczyć wydatki ponoszone w związ-
ku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. zakup i użytkowanie 
samochodu służbowego czy sprzętu elektronicznego, do kosztów uzy-
skania przychodów, co obniża ich dochód, a w konsekwencji i zmniejsza 
kwotę podatku do zapłacenia.

Odliczanie VAT
Założenie własnej firmy daje także możliwość zarejestrowania się 

jako czynny podatnik VAT. Dzięki temu można odliczyć VAT (czyli po-
mniejszyć należny VAT, który przedsiębiorca musi odprowadzić do urzę-
du skarbowego) od wszystkich usług i towarów nabytych na potrzeby 
działalności gospodarczej.

Niższe składki ZUS
Samozatrudnieni odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w wysokości niezależnej od dochodu, nie wzrastają więc 
one, gdy zarobią więcej. Dodatkowo osoby dopiero startujące z własną 
firmą przez pierwsze 24 miesiące od założenia działalności gospodarczej 
mają prawo odprowadzać składki (emerytalne, rentowe, wypadkowe 
i zdrowotne) od niższej podstawy. Wynosi ona 30 proc. kwoty minimal-
nego wynagrodzenia. Nie muszą płacić składek na ubezpieczenie choro-
bowe ani składek na Fundusz Pracy. 

Od 30 kwietnia 2018 r. tego roku przedsiębiorcy rejestrujący działal-
ność gospodarczą po raz pierwszy (albo tacy w przypadku, których upły-
nęło pięć lat od zakończenia poprzedniej działalności), mogą skorzystać 
również z tzw. ulgi na start i przez sześć miesięcy nie płacić w ogóle 

składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z interpretacją Oddziału 
ZUS w Gdańsku obowiązek zapłaty składek przerzucony miałby zostać 
z korzystającego z ulgi na start na jego kontrahentów. Jak podkreśliła 
jednak w wywiadzie z 5 września 2018 r. prezes ZUS Gertruda Uściń-
ska, korzystający z ulgi na start nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego i ani on, ani jego kontrahenci nie będą płacić składek przez 
wskazany czas. Centrala ZUS, dodała prezes w wywiadzie, wydała już 
wytyczne w tej sprawie wszystkim oddziałom Zakładu. Warto jednak 
śledzić dalsze doniesienia dotyczące ulgi na start i rzeczywistą praktykę 
ZUS w sprawie nowych przepisów. 

Dodatkowe środki na start i rozwój
Wiadomo, że dobry pomysł na biznes to nie wszystko i początkują-

cy przedsiębiorcy często potrzebują dodatkowych środków na założenie 
firmy czy jej późniejszy rozwój. W tym celu mogą sięgać do różnych 
źródeł dofinansowania. Jednym z nich jest Urząd Pracy, do którego bez-
robotni mogą udać się po bezzwrotną dotację na rozpoczęcie jednooso-
bowej działalności gospodarczej. Start firmy sfinansować można również 
dotacjami z Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o wsparciu dla 
przedsiębiorców uzyskać można w Punkcie Informacyjnym Funduszy 
Europejskich, a znalezienie aktualnych form wsparcia ułatwi Wyszuki-
warka Dotacji. 

Także osoby już prowadzące firmę mogą skorzystać z unijnych dota-
cji, a także preferencyjnych kredytów, poręczeń oraz pożyczek na jej roz-
wój. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia dla przed-
siębiorców dostępne są na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl

Darmowe doszkalanie
Dla początkujących przedsiębiorców równie atrakcyjne, co wsparcie 

finansowe, może okazać się podnoszenie kwalifikacji, dzięki całemu sze-
regowi darmowych szkoleń, usług doradczych, studiów podyplomowych 
itp. Ich lista dostępna jest w Bazie usług rozwojowych na stronie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak widać, prowadzenie działalności gospodarczej może przynieść 
nie tylko większą satysfakcję niż praca u kogoś, ale i większe zyski.  
Nic zaś tak nie wpływa na motywację, jak wymierne rezultaty finansowe 
z wykonywanej pracy i świadomość, że pracujemy na własny rachunek.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z najwięk-
szych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany 
od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski 
Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów 
i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, 
finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu 
bezgotówkowego. 

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

Kto z nas nie marzy o idealnej pracy, w której będzie robił to, co lubi, realizował własne pomysły za godziwą pensję, a to wszystko 
w elastycznych godzinach i bez stojącego nad głową szefa? W rzeczywistości o osiągnięcie takiego ideału jest trudno. Najbardziej 
przybliżyć jednak do niego może założenie działalności gospodarczej.

Szanowni rodzice/opiekunowie, 4 marca 2019 r. rozpoczyna się w na-
szej gminie rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok 
szkolny 2019/2020, dla których gmina Łask jest organem prowadzącym. 
W gminie Łask prowadzony jest nabór elektroniczny. Prosimy o składanie 
wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Nabory” 

rUSzA rEKrUTAcjA
dostępnej na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/rejestr.aspx (wybór 
z menu po lewej stronie Aplikacja Nabór – kanał kandydata).

Składanie wniosków rozpoczyna się 4 marca 2019 r. i potrwa do dnia 
18 marca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się 
na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzo-
nych przez gminę Łask. Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Łask.

WArTO BYć PrzEdSięBiOrczYm, 
czYli cO NAm dAjE WŁASNA FirmA
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Jakie były straty w 2018 roku? Oszacowano je na kwotę  
2622,6 tys. zł, z czego aż 1624 tys. zł dotyczyło pożarów. Natomiast 
wartość uratowanego mienia przy zdarzeniach wyliczono na kwotę 
14527 tys. zł, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż wartość strat. Gdy-
by nie skuteczność strażaków w bezpośrednich akcjach ratowniczych, 
a także działania profilaktyczne, te straty mogłyby być olbrzymie.

Gdzie najczęściej pojawia się „czerwony kur”? Na wsiach (w rol-
nictwie) i w domach mieszkalnych, ale płoną też lasy, obiekty produk-
cyjne i obiekty użyteczności publicznej. Wspomnijmy jeszcze, że naj-
więcej zdarzeń wymagających interwencji strażaków odnotowuje się 
w czwartki, najmniej – w niedziele. Jeśli idzie o porę dnia – dominuje 
popołudnie. W ubiegłym roku stwierdzono aż 12 wypadków śmiertel-
nych (w tym 1 w przypadku pożaru) i 64 osoby ranne (2 w pożarach).

Jak stwierdził podczas spotkania podsumowującego miniony rok 
komendant powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, pod wie-

STrAŻAcY POdSUmOWAli 2018 rOK
W 2018 roku w powiecie łaskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała 787 zdarzeń, w tym 171 pożarów, 582 miejscowe zagrożenia 
i 34 fałszywe alarmy. W porównaniu do roku poprzedniego widoczny był olbrzymi spadek liczby zdarzeń, z czego można się tylko 
cieszyć. Najwięcej zdarzeń było w mieście i gminie Łask, następnie w gm. Widawa, Sędziejowice i Buczek.

loma względami nie był to rok najgorszy, o czym świadczy chociażby 
prawie 35-procentowy spadek liczby zdarzeń, dzięki wsparciu finan-
sowemu gmin przybył też strażakom lekki pojazd, niezłe efekty przy-
nosiła też prewencja. Doskonaleniu pracy strażaków służyło również 
podnoszenie kwalifikacji (75 funkcjonariuszy straży). 

W 2018 r. dokonano 108 czynności kontrolno-rozpoznawczych 
w 163 obiektach, stwierdzono bardzo dużo nieprawidłowości, co skut-
kowało m.in. decyzjami administracyjnymi, wystąpieniami do innych 
organów i grzywną – informował naczelnik Wydziału Operacyjno-
-Szkoleniowego st. kpt. Łukasz Bośka.

Warto jeszcze wspomnieć o współpracy zawodowych strażaków 
z ochotnikami. 43 jednostki OSP w powiecie dysponujące 69 pojazda-
mi, na co dzień znakomicie współpracują z PSP. Przynosi to konkretne 
efekty.

Właśnie za te efekty całorocznej pracy dziękował strażakom 
z KP PSP w Łasku zastępca komendanta wojewódzkiego w Łodzi  
st. bryg. Marek Jankowski. „Straż pożarna to główna służba ratowni-
cza” w Polsce i regionie. Aby było mniej zdarzeń i ofiar, potrzebne są 
coraz skuteczniejsze działania prewencyjne, edukacyjne, doskonalące 
system ratowniczo-gaśniczy., a sprawność tego systemu zależy m.in. 
od dobrej współpracy PSP i OSP, a także pieniędzy. W 2018 r. udało 
się zakupić 37 samochodów. Jak stwierdził M. Jankowski być może 
już niedługo dzięki wsparciu unijnemu trafi wreszcie do Łasku oczeki-
wany samochód ratowniczy.

Do podziękowań dla strażaków dołączyli przedstawiciele samo-
rządów. Starosta Piotr Wołosz, oceniając bardzo wysoko pracę i profe-
sjonalizm strażaków demonstrowany przez 24 godziny na dobę, dzię-

kując jednocześnie za ofiarną służbę, życzył, by interwencji było jak 
najmniej. Także wójt Wodzierad Renata Szafrańska dziękowała straża-
kom za ofiarność, a także nowy pojazd dla OSP Chorzeszów. Również 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, deklarując dalsze wspieranie fi-
nansowe strażaków dziękował jednocześnie za służbę i poświęcenie, 
życząc także jak najmniej wyjazdów, a jeśli już będą – bezpiecznych 
powrotów. 

Z kolei wójt Widawy Michał Włodarczyk podziękował za bardzo 
udany Powiatowy Dzień Strażaka obchodzony uroczyście w jego gmi-
nie w minionym roku, połączony z poświęceniem pięknego samocho-
du strażackiego marki „Scania”, który otrzymała OSP dzięki wsparciu 
finansowemu z zewnątrz. Podziękowanie komendantowi powiatowe-
mu za współpracę, dzięki której uratowano mienie, a także samorzą-
dowcom gmin i powiatu złożył także prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Wojciech Pokora.

Jak zwykle podczas tego typu spotkań, komendant powiatowy PSP 
st. bryg. P. Rudecki nakreślił także plan działania na 2019 r., obej-
mujący m.in. kontynuowanie wielu dotychczasowych działań prewen-
cyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży (kampania 
społeczna dot. bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji), a także 
pozyskanie nowego samochodu i modernizację powiatowego stanowiska 
kierowania. Sporo słów padło także w sprawie czujek, które ratują 
ludzkie życie.

Na zakończenie spotkania w KP PSP kapelan strażaków ks. Jaro-
sław Wojtal poświęcił nowy samochód operacyjny.

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

Ważniejsze imprezy w marcu 
 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa prac Agaty Chudzia 

„Malarstwo na desce” 
marzec Galeria pod Korabiem BP 

2. „Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku - 
życie i działalność (1609-1685)”, 
wystawa 

marzec Muzeum Historii 
Łasku 
 

BP, MHŁ 

3.  Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 

1  
godz. 13 

plac 11 Listopada gmina Łask,  
32. BLT 

4. Finisaż wystawy Marcina 
Dybalskiego pt.: „Koncerty 
2017/2018”. Koncert zespołu Fabric 
Square 

1  
godz. 19 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

5. Elvis na bis – koncert z okazji  
Dnia Kobiet 

5  
godz. 19 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

6.  Wykład w Uniwersytecie III Wieku: 
„O niektórych aspektach języka w 
rodzinie polskiej” – dr Marek Rychlik  

5  
godz. 
10.45 

ŁDK ŁDK 

7. Spektakl muzyczny „Kobiety, których 
nie ma”, (support: „Jak Mistrz 
Kantalup Śmierć pokonał”) 

8  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

8. Koncert Lidii Jazgar  9  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK, Fundacja 
im. Brata Alberta 

9. Tubis/Bolewski, koncert z cyklu 
„Porcja Jazzu” 

13 
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

10. Wyjazd do Teatru im. Stefana Jaracza 
w Łodzi na komedię pt.  „Ich czworo” 

16 Teatr im. Stefana 
Jaracza w Łodzi 

BP, Informacja 
Turystyczna 

11. Wykład w Uniwersytecie III Wieku 
pt. „Królewskie swaty w Łasku –  
o rodzinie Wierzbowskich, 
właścicielach Łasku” – Jan Pietrzak 

19  
godz. 
10.45 

ŁDK ŁDK 

12. Wieczór autorski Andrzeja Sznajdera, 
promocja książki „Sekrety Sieradza  
i Zduńskiej Woli” 

20  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

13. „Podwieczorek z Gwiazdą” – 
spotkanie z Magdaleną Zawadzką 

27  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

14. Mikromusic - Acoustic Trio 29  
godz. 18 

sala widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy - Jutrzenka Warta 

17  
godz. 15 

boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy - Masłowice 

31 
godz. 15 

boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 

 
 

Zbliżają się terminy płatności podatków  
i opłat lokalnych: 
-  15 marca mija termin wniesienia I raty podat-

ków: od nieruchomości, rolnego i leśnego za 
2019  r. - dla osób fizycznych otrzymujących 
decyzje ustalające wymienione podatki. Wpła-
tę należy dokonać na indywidualny rachunek 
bankowy, podany w decyzji podatkowej

-  31 marca br. mija termin wniesienia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
I kwartał 2019 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe. 

-  30 kwietnia 2019 r. upływa termin wniesienia 
opłaty od posiadania psów za 2019 r.  Opła-
ta od posiadania jednego psa w kwocie 48 zł 
płatna jest jednorazowo bez wezwania. Wpłat 
należy dokonać na rachunek: Bank PEKAO 
S.A. I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 
7365.

Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO 
S.A. IO/Łask nie będzie pobierana prowizja 
bankowa.

BUrmiSTrz iNFOrmUjE

POmOGli STrAŻAcY

WOdY POlSKiE
– NOWY AdrES

Z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpiła zmia-
na siedziby Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie Nadzoru Wodnego Łask, 
mieszczącego się dotychczas w budynku Urzę-
du Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14,  
pokój nr 76.  Nowy adres jednostki:
-  ul. Stefana  Batorego 31 (I piętro),  

98-100 Łask, tel. +48 (43) 655 41 41, 
- e-mail: nw-lask@wody.gov.pl

rOzdAją KSiąŻKi dlA TrzYlATKóW
Nawyk codziennego czytania z dzieckiem 

oraz regularnego odwiedzania biblioteki warto 
kształtować już od najwcześniejszych lat życia 
dziecka, dlatego zaprosiliśmy rodziców trzylat-
ków, żeby wspólnie ze swoimi maluchami ode-
brali w bibliotece wyjątkowy prezent. W przy-
gotowanej dla nich „Wyprawce Czytelniczej” 
znalazły się: książka „Pierwsze wiersze dla…” 
(antologia wierszy wybitnych polskich poetów), 
poradnik „Książką połączeni, czyli o roli czytania 
w życiu dziecka” przypominający o korzyściach 
wynikających z czytania oraz Karta Małego Czy-
telnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę 

czy pierwsza wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie? Wierzymy, że tak! Dlatego we wrześniu 2018 r. Biblioteka 
Publiczna w Łasku przyłączyła się do pilotażowego programu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do trzyletnich maluchów.

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania.

Po sukcesie pilotażu, od stycznia 2019 
r. rozdajemy kolejne Wyprawki Czytelnicze,  
tym razem dla dzieci urodzonych w 2016 r. Za-
praszamy zatem do Biblioteki Publicznej w Ła-
sku oraz jej filii w Kolumnie po wyjątkowe 
książki dla maluchów i ich rodziców.                     

A.W.

Ważniejsze imprezy w marcu
kulturalne

Do szpitala trafił 62-letni kierowca, mieszka-
niec gm. Sędziejowice, który swoim samocho-
dem microcarem wpadł do kanału dopływo-
wego rzeki Grabi w Marzeninie. Samochód 
dachował, szybka pomoc była niezbędna, gdyż 
zagrożone było życie kierowcy. Pomocy udzie-
lili mu strażacy z Łasku i miejscowej OSP.
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Od jakiegoś czasu, w rzece Grabi w Kolumnie, pojawiły się morsy. 
Działają wedle zasady: „Zimna woda zdrowia doda”. Grupa radosnych 
pań w kostiumach kąpielowych oraz charyzmatycznych panów w kąpie-
lówkach ochoczo zamacza się w jednej z najczystszych rzek w Polsce. 
Spotykają się w weekendy - w soboty o 15 i w niedziele o 10 – przy ulicy 
Plażowej. Rytuał morsowania zaczyna się rozgrzewką, następnie morsy 
wchodzą do wody na około 5-10 minut. 

Tegoroczne początki morsowania w Kolumnie były dosyć trudne. 
Zaczęło się od garstki osób, jednak co tydzień dołączają kolejne. Zebrali 
się spontanicznie. Niektórzy z nich to wieloletni zapaleńcy, inni kąpią się 
tej zimy po raz pierwszy. Zdarzają się osoby z okolicznych miejscowości 
czy nawet Pabianic. Przyjeżdżają tu głównie dlatego, że rzeka Grabia jest 
niezwykle urokliwa – jest idealnie głęboka, czysta i dość spokojna, a jej 
okolice imponujące wizualnie. 

Jak wyglądają kolumieńskie morsy? W sumie podobnie do innych 
- na nogach mają buty do wody lub klapki, na rękach rękawiczki, na gło-
wach kolorowe czapki, a na twarzach szeroki uśmiech – to nieodzowne 
elementy każdego z nich. Kolumnieńskie morsy aktualnie zastanawiają 
się nad nazwą dla swojej nieformalnej grupy. Być może niedługo będzie 

mOrSOWANiE W KOlUmNiE
Zimowy czas większość z nas pragnie przeczekać z kakao w ręku i pod kocykiem, ewentualnie przespać cały 
ten okres i obudzić się dopiero wiosną. Jednak nie wszyscy. Nie każdy zapada w sen zimowy. Są wśród nas 
ludzie, którzy niezależnie od aury, są aktywni i uprawiają sporty. 

Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie zorganizowała huczny Kon-
cert Karnawałowy. 8 lutego jadalnię miejscowego ZSO wypełnili licznie 
przybili goście, wśród których można było dostrzec całe rodziny, żywio-
łowo dopingujące młodych artystów. Przed publicznością wystąpiły ze-
społy Puls II, Puls Kids, Cheerleaders, a także wokaliści, kółko teatralne 
i chór „Echo Leśne”. Dodatkową atrakcją była wystawa prac koła pla-

KONcErT mŁOdYch ArTYSTóW

Przedszkolaki z grupy „Misie” z Przedszkola Publicznego nr 4 „Leśne 
Skrzaty” w Łasku w ramach edukacji przyrodniczej wykonywały sa-
modzielnie doświadczenia związane z krystalizacją jako sposobem od-
dzielenia składników mieszaniny jednorodnej. Wykorzystano do ekspe-
rymentu słoik, sól, nitkę i kredkę. Dzieci zaobserwowały krystalizację 
już po 3-4 dniach. Na sznurku zaczęły się pojawiać kryształki soli, które 
dla urozmaicenia były kolorowe. Dzieci zachwycały się i dziwiły, były 
bardzo zadowolone z przeprowadzonego doświadczenia i jego efektu.

M.M.

EKSPERYMEnT 
W PrzEdSzKOlU

o nich głośno nie tylko w Kolumnie. Warto śledzić ich poczynania i coty-
godniowe kąpiele na Facebook’u w grupie Kolumna Aktywnych. 

AR
Fot. Marcin Dybalski

stycznego i robotech. Karnawałową zabawę zakończył wspólny taniec 
uczestników zajęć w Ośrodku Kultury w Kolumnie.

FK

Ważniejsze imprezy w marcu 
 

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa prac Agaty Chudzia 

„Malarstwo na desce” 
marzec Galeria pod Korabiem BP 

2. „Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku - 
życie i działalność (1609-1685)”, 
wystawa 

marzec Muzeum Historii 
Łasku 
 

BP, MHŁ 

3.  Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 

1  
godz. 13 

plac 11 Listopada gmina Łask,  
32. BLT 

4. Finisaż wystawy Marcina 
Dybalskiego pt.: „Koncerty 
2017/2018”. Koncert zespołu Fabric 
Square 

1  
godz. 19 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

5. Elvis na bis – koncert z okazji  
Dnia Kobiet 

5  
godz. 19 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

6.  Wykład w Uniwersytecie III Wieku: 
„O niektórych aspektach języka w 
rodzinie polskiej” – dr Marek Rychlik  

5  
godz. 
10.45 

ŁDK ŁDK 

7. Spektakl muzyczny „Kobiety, których 
nie ma”, (support: „Jak Mistrz 
Kantalup Śmierć pokonał”) 

8  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

8. Koncert Lidii Jazgar  9  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK, Fundacja 
im. Brata Alberta 

9. Tubis/Bolewski, koncert z cyklu 
„Porcja Jazzu” 

13 
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

10. Wyjazd do Teatru im. Stefana Jaracza 
w Łodzi na komedię pt.  „Ich czworo” 

16 Teatr im. Stefana 
Jaracza w Łodzi 

BP, Informacja 
Turystyczna 

11. Wykład w Uniwersytecie III Wieku 
pt. „Królewskie swaty w Łasku –  
o rodzinie Wierzbowskich, 
właścicielach Łasku” – Jan Pietrzak 

19  
godz. 
10.45 

ŁDK ŁDK 

12. Wieczór autorski Andrzeja Sznajdera, 
promocja książki „Sekrety Sieradza  
i Zduńskiej Woli” 

20  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

13. „Podwieczorek z Gwiazdą” – 
spotkanie z Magdaleną Zawadzką 

27  
godz. 18 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

14. Mikromusic - Acoustic Trio 29  
godz. 18 

sala widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy - Jutrzenka Warta 

17  
godz. 15 

boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej MULKS Łask 
Seniorzy - Masłowice 

31 
godz. 15 

boisko CSiR w Łasku MULKS Łask 

 
 



 


