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Liczba aut w Polsce nieustannie rośnie. Dziś na jedno gospodar-
stwo domowe przypadają nierzadko dwa samochody, a nawet wię-
cej. Coraz częściej stoimy w korkach, trudno także o wolne miejsce 
parkingowe. Do niedawna były to problemy głównie dużych aglo-
meracji. Zmotoryzowanych mieszkańców z pewnością ucieszy nowa 
inicjatywa łaskiego samorządu. Niedługo w sąsiedztwie komendy 
policji na ul. Polnej powstanie parking z 31 miejscami postojowymi. 
Koszt inwestycji to ok. 248 tys. zł, a za prace odpowiada Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych ŁASK.

Gmina Łask nie przestaje inwestować w infrastrukturę drogową. 
W maju ruszyła przebudowa drogi w Kolonii Bałucz. Wykonawcą in-
westycji za ok. 3,9 mln zł została firma Włodan. Na odcinku 2245 m 
zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów, 
poboczy, rowów, przepustów, przebudowana zostanie także sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami. Prace zakończą się w przeciągu  
7 miesięcy.

Pozyskana pomoc finansowa zasili kolejne przedsięwzięcia. Ła-
ski magistrat otrzymał 1,15 mln zł dotacji z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorczynie.  
W ramach wartej 2,3 mln zł inwestycji planuje się wybudowanie  
2,4 km sieci. Blisko 900 tys. zł (dotacja: 630 tys. zł, pożyczka:  
270 tys. zł) z WFOŚiGW w Łodzi umożliwi przeprowadzenie  
modernizacji Domu Ludowego w Łopatkach.

nowe inwestycje 
w łaskiej gminie

Liczyliśmy na to, że koronawirus cofnie się, a nasze życie powróci do 
tego sprzed pandemii. I choć jesteśmy na etapie luzowania obostrzeń,  
to covid-19 jest ciągle z nami obecny. Obowiązujące przepisy oraz zakaz 
organizowania imprez masowych wskazują, że przyszłość wydarzeń kul-
turalnych w okresie letnim jest bardzo niepewna. Dlatego po raz kolej-
ny organizatorzy musieli podjąć trudne decyzje o przełożeniu Jarmarku  
Łaskiego oraz Festiwalu Róż na przyszły rok. Miejmy nadzieję, że pan-
demia pozostanie wtedy zaledwie złym wspomnieniem.

Na szczęście są i dobre informacje. Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej 
Róży we współpracy z gminą Łask przygotowuje Kiermasz Różany, na któ-
rym wystawią się lokalni producenci. Już 13 czerwca br. na łaskim rynku 
mieszkańcy będą mogli nabyć sadzonki kwiatów oraz akcesoria ogrodnicze. 

(MJ)

imprezy dopiero 
w przyszłym roku

Ponadto ogłoszono kolejne przetargi. W planach jest przebudowa 
drogi w Anielinie, przygotowanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej pod przebudowę ul. Słowiczej we Wronowicach oraz po-
prawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Przedszkolu Publicznym  
nr 1 w Łasku.

MJ

Co miesiąc na łamach „Panoramy” przedstawiamy 
przegląd aktualnych inwestycji w gminie Łask. Pogoda 
sprzyja budowlańcom, a prace nabierają tempa. Warto 
sprawdzić jakie zmiany szykują się w najbliższej okolicy. 

W tym roku świętowaliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Z tej okazji delegacje 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gmi-
ny Łask, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i powiatu łaskiego zło-
żyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości oddając hołd narodowemu  
dziedzictwu.

230 lat temu - Święto 
konstytucji 3 maja



Pani
Justynie Odbieżałek

Podinspektorowi w Urzędzie Gminy Sędziejowice
wyrazy głębokiego współczucia  

i żalu z powodu śmierci
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list samorzĄdowcÓw do premiera, 
parlamentarzystÓw i mieszkaŃcÓw

Zduńska Wola, 29 kwietnia 2021 r.Panie Premierze,
Szanowni Parlamentarzyści, 
Drodzy Mieszkańcy,

Pierwsze pieniądze na wsparcie inwestycji lokalnych popłynę-
ły do wszystkich polskich samorządów latem 2020 r. Podzielono 
je zgodnie z przyjętym, choć nieznanym nam algorytmem. Inaczej 
stało się w grudniu 2020 r. Rząd rozdał z budżetu państwa kolejne 
miliardy. Z oburzeniem dostrzegliśmy, że odbyło się to bez jakich-
kolwiek kryteriów, a ocena wniosków była niejawna. Już pobieżna 
analiza pozwalała dostrzec, że kurek z pieniędzmi był odkręcony 
przede wszystkim dla samorządów, w których władzę sprawuje Zjed-
noczona Prawica lub sympatyzujący z nią samorządowcy. Wsparcia 

COVID-19 mocno dotknął polską gospodarkę. Najlepiej 
wiedzą o tym właściciele firm z terenu naszych miast, 
gmin i powiatów, w które mocno uderzyły obostrzenia 
sanitarne. W konsekwencji od miesięcy spadają wpływy 
z podatków, co zmniejsza dochody samorządów i zmusza 
nas do ograniczania tak bardzo potrzebnych mieszkańcom 
inwestycji. Sposobem na wyrównanie samorządom strat 
miał być Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

nie otrzymało bardzo wiele miast i powiatów, w tym również nasze 
miasta i gminy.

Historia powtórzyła się w kolejnym naborze. Nasze projekty 
znów nie otrzymały rządowych dotacji. Znów nie wiemy jak i według 
jakich kryteriów oceniono nasze wnioski. Urzędnicy ich nie ujawnili. 
Ponownie dofinansowania odmówiono nie tylko nam. Okrągłe zero 
otrzymało wiele dużych miast, ale i mniejszych ośrodków. Grube mi-
liony popłynęły zaś po raz kolejny do samorządów, w których władzę 
sprawują politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz jego koalicjanci.

Jeśli porównamy rozdane kwoty z pochodzeniem politycznym 
wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów wyraźnie widać,  
że potwierdzają się zarzuty, „iż przy podziale środków z dwóch ostat-
nich transz Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych fawory-
zowane były samorządy, których włodarze są związani lub powią-
zani z PiS. A dyskryminowane pozostałe samorządy, szczególnie te, 
w których rządzą włodarze związani z Koalicją Obywatelską czy 
PSL oraz takie, w których PiS przegrał ostatnie wybory samorządo-
we” — pisze w swojej analizie Jacek Krzemiński, szef serwisu samo-
rządowego Polskiej Agencji Prasowej w latach 2017-19.

Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk
Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek

Zachęcamy mieszkańców do pozbywania się trujących pieców i bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale mamy świadomość 
kosztów, dlatego łaski samorząd udzieli na ten cel specjalnych dotacji. 

W drugiej połowie maja ogłoszono nabór wniosków o udziele-
nie dofinansowania na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych 
kotłów oraz pieców na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych na 
nowoczesne urządzenia grzewcze. Niezbędne dokumenty należy 
składać do 28.05.2021 r. Z końcem maja ruszy nabór wniosków na 
dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Szcze-
gółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.lask.pl

gmina dofinansuje 
wymianę pieca 
i budowę przydomowej 
oczyszczalni
Zagrożenia ekologiczne są realne jak nigdy wcześniej. 
Żywioły coraz śmielej przejmują kontrolę nad naszą 
planetą, a co za tym idzie i nad naszym życiem. W 1999 r. 
liczba ludności na świecie osiągnęła 6 mld. Wystarczyło  
12 lat, by przekroczyła kolejny miliard. ONZ prognozuje, 
że liczba ludności przekroczy 8 mld w 2023 r. Już dziś liczba 
mieszkańców Ziemi jest dwukrotnie wyższa niż 50 lat temu. 
Eksploatujemy planetę do granic możliwości, a naukowcy 
biją na alarm. Ziemia jest jedynym domem, zatem nie ma 
alternatywy dla naszego gatunku. Wiele będzie zależało od 
światowych przywódców, ale i każdego z nas. Zacznijmy 
od oszczędzania wody, segregacji odpadów, przyłączenia 
się do kanalizacji, wymiany pieca. Możliwości jest wiele.

To znakomity sposób dla tych, którzy chcą uciec od 
wielkomiejskiego hałasu, szukają ciszy i spokoju na łonie natury, 
pragną poznać bliżej las i przyrodę, a jednocześnie chcą sprawdzić 
np. swoje umiejętności przetrwania w nietypowym środowisku. 
Mowa o programie „Zanocuj w Lesie”, który wykiełkował już 
kilka lat temu, ale dopiero teraz dzięki leśnikom zyskuje wielką 
popularność.

- Nadleśnictwo Kolumna przystąpiło do Programu „Zanocuj w le-
sie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogól-
nopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania 
aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania 
pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, 
zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i sur-
wiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały pro-
gram - mówi Łukasz Kapusta, koordynator programu w Nadleśnictwie 
Kolumna.

Na terenie powiatu łaskiego w ramach programu „Zanocuj w lesie” udo-
stępniono obszary w 3 leśnictwach: Kopyść, Sędziejowice oraz Luciejów. 

zanocuj w lesie
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zdaniem burmistrza

I CO DALEJ?
Niestety to bezprawie pogłębia się. 

W ostatnim czasie dokonano podziału pie-
niędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Znów według przynależności partyjnej, 
choć analizując otrzymane przez gminy 
i powiaty dofinansowania trzeba zauwa-
żyć, że byli swoi, bardziej swoi, i najbar-
dziej swoi – przykłady niżej. W jednym 
z programów burmistrz Biłgoraja powie-
dział to nie jest to, że rząd pieniędzy nie 
dał, to jest to że rząd pieniądze zabrał. 
Na takie bezprawie nie możemy pozostać 
bierni, dlatego wraz z Prezydentem Zduń-
skiej Woli i Panią Starostą Zduńskowol-
ską wystosowaliśmy pismo, którego treść 
Państwu przekazuję (str. 3).

Podkreślmy jedną absolutnie ważną 
kwestię. Rząd nie skrzywdził burmistrza 
Łasku, prezydenta Zduńskiej Woli, wójta 
Buczku czy Sędziejowic i setek innych. 
Rząd zabrał pieniądze i skrzywdził milio-
ny wyborców Zjednoczonej Prawicy. 

Warto przypomnieć – w gm. Łask 
w ostatnich wyborach samorządowych na 
13.704 oddane głosy, 6.060 oddano na Zjed-
noczoną Prawicę, co stanowiło niemal 44%. 
W gm. Łask oczywiście nie zaprzestanie-
my budowy dróg, niestety w wyniku dzia-
łań rządu  będą budowane znacznie wolniej, 
bo tylko z własnych pieniędzy. A teraz kon-
kretne przykłady. Czy zdaniem Państwa to 
zgodne z prawem i poczuciem sprawiedli-
wości, żeby powiat zduńskowolski otrzy-
mał 0, powiat łaski - nieco powyżej 2 mln 
zł,  a powiat wieluński 30 mln zł? Szanowni 
Mieszkańcy powiatu łaskiego, przecież ma-
cie tak doskonałe drogi powiatowe, że tyl-
ko malkontent może oczekiwać równego 
traktowania z powiatem wieluńskim, w któ-
rym muszą powstać ścieżki rowerowe (nie 
jestem przeciwny budowie ścieżek rowero-
wych, jestem za równym traktowaniem Po-
laków), a Wy śmiecie oczekiwać, aby rząd 

W ostatnim numerze „Panoramy” przedstawiłem nieprawidłowości związane z podziałem 
pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na podstawie pism  
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazałem do jak niespotykanych dotąd manipulacji 
i bałaganu doprowadzono. Najpierw setki samorządowców i organizacji samorządowych 
informowano o obszernych materiałach dotyczących podziału pieniędzy, a następnie, że nie 
ma żadnych dokumentów, gdyż ocen dokonano „na gębę”, czyli 6 mld zł  podzielono bez 
żadnych jawnych kryteriów.

pomógł położyć kilka kilometrów nowego 
dywanika asfaltowego? 

Dlaczego tak się dzieje – ujawnił tygo-
dnik „Nad Wartą” z 28.04.2021 r., str.4:. 
Powiatowi wieluńskiemu pomogło czynne 
wsparcie posła Pawła Rychlika, który /.../ 
mocno zabiegał o dotację. I tak, proszę Pań-
stwa, mógłbym jeszcze długo, bo to oczy-
wiste bezprawie rodzi   mimowolnie po-
czucie skrajnej niesprawiedliwości i bunt. 
Np. ostatnio ze sfer administracji rządowej 
słyszymy, że jakość wniosków  była różna. 
Tylko dlaczego na tysięczne żądania zainte-
resowanych nie ujawnia się kryteriów oce-
ny? Nie ujawnia się, bo ich nie było.

Na koniec jeszcze jedna dla mnie, 
a myślę że nie tylko dla mnie, ważna oko-
liczność. Każdy polityk pisowski po rocie 
ślubowania dodaje zwrot Tak mi dopomóż 
Bóg. Pytam w czym? W niszczeniu pań-
stwa? W świadomym i zaprogramowanym 
pogłębianiu podziału i tak skrajnie podzie-
lonego narodu? A może w szerzonym bez-
prawiu i niesprawiedliwości oraz, jak to 
określił burmistrz Biłgoraja, w zabieraniu 
pieniędzy. Przyznaję, że podjąłem ten wą-
tek z premedytacją, bo niektórzy wierzą-
cy moi znajomi zachowują się jakby nie 
dostrzegali tej rażącej niesprawiedliwości. 

    
ZMARŁ PRAWY CZŁOWIEK

Odeszło w ostatnim czasie tylu wspa-
niałych, zasłużonych, mądrych ludzi. 
W marcu zmarł Bogusław Śliwiński, star-
szy brygadier (pułkownik) straży, ponad 
dwudziestoletni Komendant Wojewódz-
ki PSP w Sieradzu. Zmarły zasłużył na 
wdzięczną pamięć mieszkańców Łasku 
i powiatu łaskiego, a także wszystkich 
strażaków, bowiem w trudnych latach 
dziewięćdziesiątych  ubiegłego wieku był 
budowniczym siedziby Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej. Bu-
dynku który od strony drogi wojewódz-

kiej nr 482 zdobi nasze miasto. Bogdan,  
bo tak do niego się zwracano, był wspania-
łym, mądrym, życzliwym ludziom czło-
wiekiem. Mam tę satysfakcję, że zawsze 
podczas ważnych strażackich uroczystości 
w oficjalnych wystąpieniach podkreślałem 
zasługi Bogdana dla Łasku. Krystyna Pie-
tryska, pełniąca ważne funkcje w Sieradzu 
i nie tylko napisała Ja zapamiętałam Bog-
dana jako człowieka honorowego, z pasją 
wykonującego swoją pracę, bez parcia do 
zaszczytów chociaż lubiącego gdy widzia-
no to co robił. Pieniądze nie były dla niego 
priorytetem, wręcz uważał, że zabieganie 
o nie to brak klasy. Ludzi lubił i szanował. 
Odeszła z nim epoka pewnej klasy, kultury 
i elegancji. Tyle Krystyna. Warto zauwa-
żyć, że w tamtych czasach na ważnych ju-
bileuszowych uroczystościach strażackich 
defilady prowadził brygadier Zbigniew 
Witaszczyk - komendant powiatowy PSP 
w Łasku. Tak było w Zduńskiej Woli, Pod-
dębicach i innych miastach. Robił to bar-
dzo profesjonalnie i spełniał wysokie wy-
magania Komendanta Wojewódzkiego.

TO  IDZIE MŁODOŚĆ
Gmina Łask jako jedna z nielicz-

nych prowadzi Liceum Ogólnokształcące 
w Kolumnie. Uczestniczyłem w uroczy-
stości zakończenia nauki przez tegorocz-
nych maturzystów. Z oczywistych po-
wodów uroczystość skromna, ale ważna. 
W pięknych, podniosłych słowach uczen-
nica Iga Salamaga podziękowała dyrekcji 
i nauczycielom za opiekę i naukę. Czuło 
się niekłamaną wdzięczność i szacunek 
uczniów wobec swoich wychowawców. 
I te zapewnienia o pamięci  na zawsze. 
Pewnie tak będzie. Dla maturzysty sprzed 
48 lat wzruszająca uroczystość.

12 maja 2021 r.    
Gabriel Szkudlarek
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Prawidłowa praca sieci kanalizacyjnej to 
zbieg wielu czynników. Jednym z nich jest 
umiejętne korzystanie z sieci kanalizacyjnej 
i, jak się okazuje w praktyce, pozostawiają-
ce wiele do życzenia. Dlaczego? Przedstawia 
to poniższe zdjęcie stanowiące widok skratek 
kontenera przy kracie mechanicznej w budyn-
ku pompowni w oczyszczalni ścieków w Ła-
sku. Jest to pierwszy element oczyszczania 
mechanicznego. Czy te zanieczyszczenia po-
winny się tutaj znaleźć? Bioodpady, chustecz-
ki nawilżane, materiały kosmetyczne, plastik 
a nawet materiały krawieckie. Czy tutaj jest ich 
miejsce? 

Tego typu odpady to potężny problem 
eksploatacyjny, gdyż powodują zatory w sieci 
kanalizacji (w skrajnych przypadkach prowa-
dzące do zalania pomieszczeń ściekami), zapy-
chanie pomp w pompowniach ścieków często 
doprowadzące nawet do ich trwałego uszko-
dzenia oraz uszkodzeń urządzeń oczyszczal-
ni ścieków. Powoduje to wiele niedogodności 
dla użytkowników systemu kanalizacyjnego, 
dla eksploatatorów pompowni i oczyszczalni 
ścieków, a przede wszystkim generuje koszty, 
które ponosimy w taryfach za ścieki. Utyliza-
cja skratek (odpad niebezpieczny) to również 
znaczny koszt, który w ostatnim czasie wzrósł 
o ponad 100% i ciągle rośnie osiągając kwoty 
nawet blisko 1000 PLN/tonę (1 kontener to bli-
sko 1,5 tony).

 Czy możemy to zmienić? Oczywiście,  
że tak. Niech te odpady po prostu trafią  

kanalizacja to nie Śmietnik
System kanalizacji sanitarnej w obecnych czasach to już standard. Aglomeracja miejska 
Łask wraz z okalającymi miejscowościami w wyniku prowadzenia w ostatniej dekadzie 
wielu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej została skanalizowana niemalże 
w 98%, co powoduje, iż gmina Łask spełnia już praktycznie wymogi Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Komisji Europejskiej w zakresie 
odpowiedniego poziomu skanalizowania przy podwyższonym stopniu usuwania 
związków biogennych ze ścieków (zmodernizowana oczyszczalnia ścieków). Pozostała 
już tylko kwestia przyłączenia pozostałych mieszkańców do wybudowanej w ostatnich 
latach sieci kanalizacji sanitarnej. 

do odpowiednich pojemników na odpady ko-
munalne. Wymuszają to przepisy, których po-
winniśmy przestrzegać. Zgodnie z art. 9 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków „Zabrania się 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 
1) odpadów stałych, które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowości przewodów ka-
nalizacyjnych, a w szczególności żwiru, pia-
sku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szcze-
ciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet 
jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym 
2) odpadów płynnych niemieszających się 
z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 
lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emul-
sji, mieszanin cementowych
3) substancji palnych i wybuchowych, których 
punkt zapłonu znajduje się w temperaturze po-
niżej 85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, 
oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu”.

Dlatego apelujemy o racjonalne i odpo-
wiedzialne korzystanie z sieci kanalizacji sa-
nitarnej, dzięki czemu unikniemy sytuacji 
kryzysowych (zatorów sieci, uszkodzeń pomp 
i urządzeń), co przełoży się na zmniejszenie 
ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów 
związanych z usuwaniem awarii i bezpośred-
nio na cenę ścieków, którą wszyscy ponosimy 
solidarnie jako użytkownicy systemu w opła-
tach taryfowych. 

Sowiński Mariusz 
 prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

w Łasku

SESJE - Rada Miejska w Łasku obrado-
wać będzie 16 czerwca br., na  sesji budżetowo 
- absolutoryjnej, przewidziane są także m.in. 
sprawy związane z funkcjonowaniem MGOPS.

Sesja Rady Powiatu odbyła się 26 bm., rad-
ni zajmowali się m.in. problemami finansowy-
mi powiatu łaskiego.

SZCZEPIENIA antycovidowe – ruszyły 
w Powiatowym Zespole Poradni w Łasku przy 
ul. Warszawskiej. Tylko w dniach 7-11 bm.  
zaszczepiono 753 osoby.

PANDEMIA – trzecia fala wyraźnie ustę-
puje. 15 bm. zmniejszono obostrzenia, umoż-
liwiając pozbycie się maseczek na świeżym 
powietrzu i spożywanie posiłków w ogródkach 
restauracyjnych. Tego dnia w powiecie ła-
skim odnotowano zaledwie 3 nowe zakażenia  
i 1 zgon, w woj. łódzkim zaś odpowiednio 242 
i 20.

DZIEŃ STRAŻAKA w tym roku ze 
względu na pandemię koronawirusa obchodzo-
ny był skromniej niż przed laty, ale gospodarze 
ziemi łaskiej, m.in. starosta, a także burmistrz 
Łasku, podziękowali strażakom za ofiarną 
służbę w minionym roku.

DOM LUDOWY w Łopatkach – na mo-
dernizację WFOŚiGW w Łodzi przekazał do-
tację wysokości prawie 630 tys. zł. Niedługo 
w przetargu wyłoniony zostanie wykonawca.

UKRAIŃCY pracują także na ziemi ła-
skiej – niedawno opublikowano dane liczbowe, 
z których wynika, że w woj. łódzkim oficjalnie 
zarejestrowanych jest prawie 42,5 tys. obywa-
teli z sąsiedniego wschodniego kraju. Pracują 
solidnie, są ubezpieczeni. 

KASIA KOCIOŁEK i KINGA WOJTA-
SIK zajęły drugie miejsce w turnieju drugiej 
rundy kwalifikacyjnej Pucharu Kontynentalne-
go w Izmirze, dzięki czemu w końcu czerwca 
walczyć będą w Hadze o przepustkę na Igrzy-
ska Olimpijskie w Tokio.

REFORMA szpitali powiatowych – mówi 
się o tym coraz częściej i głośniej. Minister-
stwo Zdrowia dąży do centralizacji placówek, 
które od lat są w bardzo złej sytuacji nie tylko 
finansowej. Czy skończy się na kolejnej refor-
mie i kolejnej zmarnowanej szansie?

ŚMIECI w lasach – ostatnio w Łódzkiem 
to prawdziwa plaga. Ludzie do lasu wywożą 
wszystko – od opon samochodowych i ele-
mentów karoserii poczynając, a na ścinkach 
krawieckich i starych telewizorach kończąc. 
Złapanie winowajcy na gorącym uczynku jest 
bardzo trudne, leśnicy zastawiają fotopułapki, 
ale wszystkie te sposoby, jak widać, są mało 
skuteczne. A mandat za wywózkę śmieci do 
lasu wynosi tylko… 500 zł i właściwie nikogo 
nie odstrasza.

AURA – pierwsza dekada maja przyniosła 
rzadko spotykane o tej porze roku chłody, za to 
w niedzielę (10 bm.) zaczęły się letnie upały. 
W kolejne dni temperatura sięgała nawet 32 st. C, 
by po kilku dniach znów przynieść niższe tem-
peratury i opady deszczu.



nowa ekopracownia 
w szkole podstawowej nr 5
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Koszt całkowity zadania: 24 427 zł, dofinansowanie WFOŚiGW 
w Łodzi: 21 427 zł, udział własny szkoły: 3 000 zł.

Utworzenie ekopracowni obejmowało następujące punkty harmono-
gramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do umowy:
- Elementy wyposażenia ekopracowni - 13 356 zł (dofinansowanie 
WFOŚiGW)
- Zakup roślin doniczkowych - 500 zł (udział własny)
- Pomoce dydaktyczne - 4 562 zł (dofinansowanie WFOŚiGW)
- Sprzęt komputerowy - 3 500 zł (dofinansowanie WFOŚiGW)
- Prace remontowe - oświetlenie 400 zł (udział własny).

Koszty niekwalifikowane: wykładzina, malowanie, listwy ochronne, 
tablica informacyjna - 2 100 zł (udział własny).

Wyremontowana i wyposażona pracownia czeka na powrót uczniów 
do szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku powstała nowa ekopracownia. Znajduje się w sali geograficznej – 302. 
Ekopracownia powstała dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi i umowie zawartej pomiędzy gminą Łask a Funduszem  
w wyniku konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” .

W leśnictwie Kopyść w oddz. 178 w okolicach miejscowości Wronowi-
ce (gmina Łask), oddz. 198 w okolicach miejscowości Ulejów (gmina 
Łask). W leśnictwie Sędziejowice w oddz. 322 i 323 w pobliżu miejsco-
wości Pruszków (gmina. Sędziejowice). Jest to obszar w okolicach rezer-
watu przyrody „Jodły Łaskie”. W leśnictwie Luciejów w pobliżu leśni-
czówki w miejscowości Luciejów Górny (gmina Sędziejowice) w oddz. 
379, 381, 382, 383, 384, 385.

Jak informuje Ł. Kapusta, z obszarami leśnymi objętymi wspomnia-
nym programem można zapoznać się na stronie Nadleśnictwa Kolumna 
pod adresem www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl w zakładce turystyka/Pro-
gram „Zanocuj w lesie”. Mapę z obszarami biorącymi udział w progra-
mie na terenie całego kraju można odnaleźć na stronie internetowej Bank 
Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy po wcześniej-
szym wyborze warstwy mapy zagospodarowania turystycznego. Dostęp-
na jest także darmowa aplikacja o nazwie Mbdl dzięki której można mo-
bilnie zlokalizować się w terenie i sprawdzić czy znajduje się w wyzna-
czonej strefie biorącej udział w programie.

- Zgodnie z regulaminem korzystania z obszarów objętych progra-
mem „Zanocuj w lesie” – mówi Ł. Kapusta - w Nadleśnictwie Kolumna 
nie wyznaczono obszarów, na których można używać kuchenek gazo-
wych oraz rozpalać ogniska. Jedynym wyznaczonym miejscem, gdzie 
można używać otwartego ognia w lesie, jest obszar w leśnictwie Tuszyn 
(gmina Tuszyn) w oddz. 58, który znajduje się w sąsiedztwie leśniczów-
ki i miejsca postoju pojazdów. Osoby chcące skorzystać z możliwości 
rozpalenia ogniska w tym miejscu są zobowiązane do wcześniejszego 

kontaktu w celu omówienia szczegółów korzystania z terenu z miejsco-
wym leśniczym.

W pierwszej wersji programu udział brały wyłącznie Leśne Kom-
pleksy Promocyjne, Nadleśnictwo Kolumna przystąpiło do programu 
z dniem 30 kwietnia br. Obecnie odnotowuje zwiększające się zaintere-
sowanie programem, związane między innymi z poprawą warunków at-
mosferycznych. Pojawiają się pierwsze zgłoszenia grup powyżej 9 osób. 
Dla przypomnienia, w jednym miejscu może nocować maksymalnie 
dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu (takie nocowanie 
nie wymaga zgłoszenia i Nadleśnictwo nie prowadzi statystyki ile ta-
kich noclegów odbyło się do tej pory). Natomiast nocleg powyżej limitu 
osób i określonego czasu należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa  
kolumna@lodz.lasy.gov.pl . Formularz zgłoszenia noclegów znajduje się 
na stronie Nadleśnictwa Kolumna.

 (P)

zanocuj w lesie



kolejne drogi powiatu łaskiego 
doczekały się remontu
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Powiat łaski w dniu 8 czerwca 2020 r. podpisał umowę na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2325E, 
ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Do prze-
targu przystąpiło 10 oferentów, z których najkorzystniejszą ofertę zło-
żyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach ww. zadania został wyremontowany odcinek drogi o dłu-
gości 846 m, którego zakres obejmował:
- wykonanie korytowania pod nową konstrukcję

otwarcie ul. armii krajowej
29 kwietnia br. dokonano oficjalnego otwarcia długo oczekiwanej ul. Armii Krajowej 
i tym samym powiat łaski zakończył powyższą inwestycję. Jest to ulica, przy której 
położony jest cmentarz parafialny, Centrum Sportu i Rekreacji oraz wszelkiego rodzaju 
firmy. Droga stanowi również dojazd do kąpieliska „Zajączek”.

Najkorzystniejszą ofertę na pierwszą część złożyła firma DROMAK, 
Poręby 26 b, 98-220 Zduńska Wola, która zaoferowała wykonanie robót 
za kwotę 1.361.484,63 zł. Pierwsza część obejmowała remont 5.920 m 
dróg i została podzielona na następujące odcinki:
            Lokalizacja                   Długość
Remont drogi powiatowej w miejscowości Rososza       700 m
Remont drogi powiatowej Grabia - Kol. Sędziejowice     480 m 
Remont drogi powiatowej Luciejów - Sędziejowice       600 m
Remont drogi powiatowej w miejscowości Zawady       840 m
Remont drogi powiatowej Rogóźno - Patoki           200 m

6 maja 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie 
powiatu łaskiego”. Do przetargu, który składał się z dwóch części, wpłynęło osiem ofert.

Prezes Rady Ministrów w dniu 21 kwietnia br. zatwierdził 
listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych 
dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w 2021 roku. W br. samorządy województwa łódzkiego 
otrzymają 152 445 628,93 zł od rządu na remont i budowę 
nowych dróg.

Powiat łaski otrzymał 70% dofinansowania na zadanie pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2332E, ul. Lubelska, wraz z budową od-
wodnienia”. Ogólna wartość projektu wynosi 4 550 987,00 zł, w tym 

rzĄd dofinansuje remont ul. lubelskiej
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie  
3 185 690,00 zł.

Ponadto informujemy, że drugi z naszych projektów pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków-Marzenin: etap I na odcin-
ku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Gra-
bi” - (odcinek od km 0+060 do km 1+615,00) zakwalifikował się na 
listę rezerwową. Ogólna wartość projektu powyższego zadania wynosi  
5 327 247,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, jeżeli zostanie przeznaczony do realizacji, ma wynieść  
3 729 072,00 zł, czyli również 70%.

Remont drogi powiatowej Rogóźno - Patoki           320 m
Remont drogi powiatowej - ul. Hallera w Wiewiórczynie   860 m
Remont drogi powiatowej w miejscowości  Wrzeszczewice  770 m
Remont drogi powiatowej Remiszew - Wrzeszczewice     400 m
Remont drogi powiatowej Chorzeszów - Ludowinka      750 m

Natomiast najkorzystniejszą ofertę na drugą część remontu cząst-
kowego dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 
1200 m2 złożyła firma Włodan, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, która 
zadeklarowała wykonanie remontu za kwotę 72.324 zł.

- przebudowę i remont nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni
- przebudowę i budowę chodników
- budowę dojść do furtek
- budowę przejść dla pieszych
- budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy
- wykonanie docelowej organizacji ruchu
- usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Koszt całej inwestycji wyniósł 3 619 319,06 zł, z czego 1 979 310,00 zł  
to otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
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Zadanie inwestycyjne obejmuje remont pomieszczeń szatni męskiej 
i szatni damskiej oraz dwóch sanitariatów i pomieszczeń prysznicowych, 
znajdujących się bezpośrednio przy sali gimnastycznej w I LO w Łasku. 
W ramach remontu zainstalowane zostaną m.in. nowe umywalki, miski 
klozetowe. Przewiduje się też wymianę instalacji elektrycznych, wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych, wyposażenia szatni. Ponadto zainstalowa-
ne zostanie oświetlenie energooszczędne.

Szacunkowa wartość zadania 212 511,90 zł.

modernizacja w kolejnej szkole
6 maja br. powiat łaski otrzymał dotację celową od Urzędu 
Marszałkowskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 
w wysokości 70 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja  
szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  
w Łasku”, w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

Powiat łaski informuje, że w kwietniu br. zakończył realizację zadania 
pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 

W ramach zadania zostały utworzone cztery nowe ekopracownie 
w szkołach należących do powiatu łaskiego:
– I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
– Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku
– Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
– Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

Wartość zadania w poszczególnych szkołach wyniosła:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku –  
 55 630,95 zł
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku – 68 594,23 zł
– Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie – 49 846,09 zł
– Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowi-
cach – 46 285,95 zł.

Dotacja otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku –  
 39 202,00 zł
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku – 49 090,00 zł

ekopracownie powiatu łaskiego gotowe na powrÓt uczniÓw

– Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie – 41 063,00 zł
– Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowi-
cach – 37 309,00 zł.

Łącznie wartość zadania wyniosła 220 357,22 zł, w tym dotacja 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w wysokości 166 664,00 zł.

W dniu 7.05.2021 r. powiat łaski rozpoczął szczepienia przeciw covid-19 
w Powiatowym Zespole Poradni w Łasku, przy ul. Warszawskiej 62.  
W pierwszym tygodniu zaszczepionych zostało blisko 1300 osób. Ser-
decznie zapraszamy do zapisów przez infolinię, telefonicznie pod nr te-
lefonu 43 675 34 91, lub osobiście.

W dniu 17.05.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania 
pn. „Naprawa schodów i obudowanie kamieniem naturalnym przy hali 
sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku”. 

Zadanie będzie polegać na remoncie schodów zewnętrznych wraz 
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do hali sportowej Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego w Łasku oraz schodów zewnętrznych pro-
wadzących do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone zostały 4 oferty. 
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta PUPH Marek Hajnrych,  
ul. 9 Maja 79, 98-100 Łask.

Całkowita wartość zadania wyniesie 83 893,40 zł i w całości zostanie 
pokryta ze środków własnych powiatu łaskiego.
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W konkursach plastycznych uczestniczyły dzieci z koła pla-
stycznego oraz z gminy Buczek. Konkursy miały na celu rozwi-
janie pomysłowości, wyobraźni oraz rozbudzenie w młodych oso-
bach wrażliwości estetycznej i promowanie aktywności twórczej. 
Prace młodych artystów można obejrzeć na stronie internetowej 
www.gokis-buczek.pl. 

Mimo dużych utrudnień związanych z ograniczeniami, to w sposób 
bezpieczny placówka przygotowała przeglądy piosenki: „Buczkowski 
Rozśpiewany Orszak Trzech Króli”, oraz „Buczkowski przegląd Piosen-
ki Ekologicznej”. I tutaj jury było pod dużym wrażeniem talentu, pa-
sji i pomysłowości dzieci z gminy Buczek. Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu przygotował również występy artystyczne z okazji dnia Kobiet. 

pomimo pandemii działamy
Rok 2021 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku przywitał z dużymi ograniczeniami 
spowodowanymi pandemią, lecz nie przeszkodziło to w realizacji zadań statutowych. 
GOKiS prowadził zajęcia online, aby nie zatracić kontaktu z uzdolnionymi dziećmi  
i młodzieżą. W tym czasie zostały przeprowadzone konkursy plastyczne : „Zima za oknem”, 
„Wielkanocna pisanka”, „Wiosenne kwiaty”. 

Wystąpiła Orkiestra Dęta, Zespół : „Bogoria”, „Kana”, „Buczkowiacy”, 
Kabaret „Cudoki”, Gminne Przedszkole z Buczku. 

Święto Konstytucji 3 Maja także obchodzone było uroczyście. 
Program artystyczny przygotowała instruktor Aleksandra Zielińska 
i Krzysztof Kędrak. Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zie-
liński przedstawił bardzo ciekawie zarys historyczny związany z 1, 2 i 3 
maja. Występy artystyczne można obejrzeć na YouTube GOKiS Buczek. 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.

Najbliższe plany GOKiS? – Zamierzeń mamy bardzo dużo. Na pew-
no czerwiec będzie obfitował w występy artystyczne online, a wakacje 
dzieci spędzą m.in. na plenerze malarskim. 

Jolanta Nietupska - dyrektor GOKiS

Przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Buczku pojawiło się wielkie, 
metalowe serce na nakrętki. Pomysł powstania 
serca już dawno zrodził się w naszych głowach. 
Pojemnik zakupiono ze środków budżetu szkoły.  

Tym drobnym gestem przyczyniamy się do pomocy 
najbardziej potrzebującym, a zamontowane serce posłu-
ży również do podniesienia świadomości ekologicznej 
uczniów i efektywnego sortowania odpadów. 

Serce można już wypełniać nakrętkami bez względu 
na kształt czy kolor. Mogą to więc być np. po napojach, 
kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić mo-
żemy również nakrętki  po chemii gospodarczej, po pły-
nach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. 
Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, 
a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć 
przed wyrzuceniem.

Wypełniajcie serce nakrętkami, a my przekażemy  
je na szczytny cel. 

choć stalowe, ma wielkĄ moc! 

przedszkolaki zatroskane o naszĄ planetę
Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest 
wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej 
okazji na  maluchów z Gminnego Przedszkola w Buczku 
czekało wiele aktywności z ekologią w tle. Nie zabrakło zabaw 
z chustą animacyjną, globusem, Bee-Botem, Ozobotem oraz 
matą edukacyjną. Dzieci świetnie poradziły sobie z segregacją 
śmieci i założeniem zielonego „ogródka”. Przedszkolaki  
stworzyły  również obrazkowy  Kodeks Małego Ekologa. 

Główną atrakcją tego wyjątkowego dnia było wykonanie przez 
wszystkie grupy przedszkolne makiety pt. „WODNY ŚWIAT” - w ra-
mach realizowanego projektu przyrodniczego „Małych buczkowia-
ków przygody z wodą” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. 
Dzieci wspólnie z nauczycielami zrobiły przepiękne wodne stworze-
nia wykorzystując różne materiały i techniki. Wodny świat zrobił duże 
wrażenie na wszystkich dzieciach, które nie mogły oderwać oczu od 
kolorowych rybek, koników morskich, ośmiornic, żółwi i krabów.  11
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Budżet gminy Buczek został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Buczek z dnia 30 grudnia 2019 roku. Kształtuje się on następująco: 
Ogólna kwota dochodów budżetu na rok 2020 to 24.377.380,00 zł, 
z czego 60.700,00 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 
24.316.680,00 zł stanowią dochody bieżące. 

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone 
w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz planowane wzro-
sty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi 
uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2020. Uchwały podatkowe na 
rok 2020 zostały podjęte na sesji Rady Gminy Buczek, co dało możli-
wość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2020. 

Ogólna kwota wydatków na rok 2020 to 26.734.315,60 zł, z cze-
go kwota 24.300.315,60 zł to wydatki bieżące, natomiast kwotę 
2.434.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową wraz z wolnymi środka-
mi w łącznej kwocie 5.414.227,08 zł. Nadwyżka operacyjna (dochody 
bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 3.478.584,74 zł.

Do ważniejszych źródeł dochodów, należą:
1.  W ramach dochodów bieżących:
  §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 
  (udziały)  4.253.695,00 zł
  §2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa  5.038.638,00 zł
    W tym oświatowa  4.106.701 zł
    wyrównawcza  931.937 zł
  §2010 §2060 – dotacje celowe na zadania zlecone  8.122.996,41 zł
  §2030 – dotacje celowe na zadania własne  413.496,84 zł 
2.  Dochody majątkowe stanowiły kwotę:  58.126,00 zł

Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące 
podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opra-
cowywania projektu budżetu państwa. 

Ogólna kwota wykonanych wydatków za rok 2020 to 23.042.027,89 zł. 
Największymi zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi w roku 2020 
były:
- Przebudowa drogi Sowińce – Strupiny gm. Buczek 
- Przebudowa drogi Czestków F, gm. Buczek 
- Utwardzenie terenu oraz budowa ogrodzenia przy OSP w Woli Bucz-
kowskiej 
- Zakup i montaż klimatyzacji w Gminnym Przedszkolu w Buczku 
- Budowa ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej z elementami małej  
architektury oraz zagospodarowanie zieleni w Parku przy ul. Parkowej 
- Udzielone dotacje na budowę studni oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 28.000,00 zł.
Ponadto w trakcie realizacji są inwestycje:
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku
- Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku
- Konserwacja dróg gminnych w Luciejowie.

W roku 2020 udało się pozyskać kwotę 555.940,00 zł z umorzenia 
części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2016 na 
zadanie inwestycyjne „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Buczku”. 
W grudniu 2020 roku złożono wniosek o umorzenie pożyczki zacią-
gniętej w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2017 na zadanie inwestycyjne 
„Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów” w kwocie 93.500,00 zł. 
Wniosek rozpatrywany będzie w I kwartale 2021 roku. Środki te zasilą 
budżety roku 2020 i 2021, co przyczyni się do sprawniejszej i szybszej 
realizacji zadań inwestycyjnych. 

W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano umowę o środki w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na reali-

zację zadania pn. „Budowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych 
w gminie Buczek”. Pozyskana kwota grantu to do 1.760.796,11 zł. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana w I półroczu 2021 r. 

Na dzień 31.12.2020 roku kwota przychodów budżetu gminy wynio-
sła 2.907.846,47 zł. 

Są to: 
- wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych - 893.321,12 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.014.525,35 zł (w tym: 161.537,34 zł, jako 
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 
8 ustawy o finansach publicznych).

Podkreślić należy, że rok 2020 był rokiem „niestandardowym”. Ni-
skie wykonanie wydatków budżetu spowodowane było przede wszyst-
kim ograniczonymi możliwościami wykonania planu wydatków inwe-
stycyjnych. Wprowadzenie stanu epidemicznego na terytorium Polski 
spowodowało spowolnienie gospodarki. Bardzo powoli rozstrzygano 
konkursy na środki zewnętrzne, co powodowało wydłużenie procesów 
przetargowych, co w konsekwencji doprowadziło do przesunięcia wyko-
nania inwestycji zaplanowanych w roku 2020 na rok 2021. Stąd pojawiła 
się duża nadwyżka budżetowa. Jej przeznaczenie to pokrycie wydatków 
inwestycyjnych roku 2021, które mogą przekroczyć kwotę 10 mln.

Chcemy podkreślić, że mimo problemów z jakimi borykaliśmy się 
przez ostatni rok, głównie z powodu czynników zewnętrznych, finanse 
gminy są stabilne i obecnie niczym nie zagrożone. Będziemy w dal-
szym ciągu starać się robić wszystko, aby naszym mieszkańcom żyło 
się lepiej.

Zdaniem Wójta

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu w czasie pandemii było cięż-
kie, ale pomimo tego poradziliśmy sobie.

W 2021 roku możemy swobodnie pozwolić sobie na inwestycje. 
W pierwszym półroczu działania inwestycyjne rozpoczęliśmy od po-
łożenia nakładki z poboczami na naszych drogach - łącznie ok 5 km, 
na ukończeniu są ulice na osiedlu Truskawkowym o szerokości 7,5 m, 
długości 900 m, zamontowaliśmy również 107 + 3 (gmina) instalacji 
fotowoltaicznych.

Pomimo tego, że gminy w których nie rządzą przedstawiciele 
partii rządzącej nie otrzymują środków - mowa tutaj o Funduszu Ini-
cjatyw Lokalnych - chociaż są to środki wszystkich Polaków, to i tak 
bez tych pieniędzy wszyscy daliśmy sobie radę, a otrzymane za dar-
mo pieniądze też trzeba dobrze zagospodarować, a jeszcze większym 
wyzwaniem jest umiejętność wygospodarowania z własnego budżetu 
środków na inwestycje i inne przedsięwzięcia

Obecnie największym problemem dla nas jest wysokość opłaty 
za śmieci, która wynosi 19 zł/osoba przy posiadaniu kompostownika, 
a przy jego braku - 21 zł /osoba. W porównaniu z ościennymi gmi-
nami jest ona na razie najniższa, a co będzie w przyszłości - trudno 
powiedzieć…

W drugim półroczu planujemy kontynuację budowy dróg, rozpo-
czynamy rozbudowę stacji uzdatniania wody w Buczku. Planowane 
jest złożenie 5 wniosków na budowę siłowni, placów zabaw w stra-
żach oraz remonty budynków, tj. GOKiS.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek
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Przedszkolaki dowiedziały się, że woda to naj-
ważniejsza substancja na Ziemi. Potrzebują jej 
wszystkie żywe organizmy: zarówno ludzie, 
jak i rośliny oraz zwierzęta. Większość z nich 
zaczyna swoje życie w wodzie, a potem miesz-
ka w niej lub w jej pobliżu.

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola wie-
dzą, że ludzie są odpowiedzialni za swoją planetę 
i od nich zależy, jak będzie ona wyglądać.

M.M.

przedszkolaki w planetarium
26 kwietnia br. dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Buczku  uczestniczyły w seansie 
edukacyjnym w mobilnym planetarium 
„Orbitek”. W nadmuchiwanej kopule, 
która stanowiła namiastkę kosmosu, od-
była się ciekawa projekcja, podczas któ-
rej dzieci podziwiały kratery na Księżycu, 
pierścienie Saturna, najwyższą górę na 
Marsie, wszystkie znaki zodiaku i wiele 
innych elementów. W trakcie trwania se-
ansu przedszkolaki leżały na wygodnych 
leżaczkach  i patrzyły w niebo. Dzięki po-
kazom, dzieci dowiedziały się i zobaczy-
ły jak wygląda wszechświat, galaktyki, 
Układ Słoneczny, gwiazdozbiory. 

Pokaz w planetarium dostarczył przed-
szkolakom niezapomnianych kosmicznych 
wrażeń i przeżyć oraz poszerzył ich wiadomo-
ści na temat kosmosu.
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Właśnie z tej okazji Łaski Dom Kultury 
przygotował wydarzenie pt. „Mój jest ten ka-
wałek ziemi”, które odbyło się w ogrodzie tej 
instytucji. Pracownicy domu kultury przygoto-
wali liczne atrakcje i animacje dla wszystkich 
odwiedzających i spacerujących. Można było 
m.in. samemu posadzić roślinę, kreatywnie 
wykorzystując w tym celu stare opakowania, 
plastikowe, kubki i butelki. Animatorzy oczy-
wiście służyli pomocą i w razie potrzeby poka-
zywali jak poprawnie to zrobić. 

Akcja cieszyła się sporym zainteresowa-
niem, szczególnie wśród najmłodszych. Ogród 
Łaskiego Domu Kultury odwiedziła liczna 
grupa dzieci i ich opiekunów z łaskich przed-
szkoli. Dzieci były bardzo zainteresowane sa-
dzeniem roślinek, kolejny raz potwierdziło się,  
że edukacja przez zabawę, to najlepszy sposób 
na zdobywanie wiedzy już od najmłodszych 
lat. Na biorących udział w wydarzeniu „Mój 
jest ten kawałek ziemi” czekały również drob-
ne upominki. 

Wydarzenie obserwowała Lidia Sosnow-
ska – zastępca burmistrza Łasku. Wzięła udział 

Światowy dzieŃ ziemi w ogrodzie łdk
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe święto ekologiczne, obchodzone na świecie  
od 1970 roku, a w Polsce od 1990 roku. Jego celem jest m.in. budowanie postaw proekologicznych oraz uświadamianie 
społeczeństwa jak ważna jest wspólna troska o Ziemię. W obchody Światowego Dnia Ziemi angażuje się wiele 
różnych organizacji i stowarzyszeń, również placówki oświatowe i placówki kultury. 

w zwieńczeniu całej akcji, która polegała na wspólnym posa-
dzeniu „Dębu Kultury”. Drzewko ma symbolizować połącze-
nie świata kultury i ekologii we wspólnym działaniu na rzecz 
ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że przyjmie się i zapuści 
korzenie, te prawdziwe i metaforyczne. 

Specjalne podziękowania należą się Nadleśnictwu Kolumna 
za pomoc przy organizacji i za ufundowanie nagród dla uczest-
ników wydarzenia. Łaski Dom Kultury dziękuje także Szkole 
Podstawowej nr 1 w Łasku za udostępnienie globusów do deko-
racji, którą można było zobaczyć w wejściu głównym budynku 
ŁDK.

Cała akcja odbyła się zgodnie z zachowaniem wszystkich 
przepisów dotyczących obecnej sytuacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej.



maj 2021 r. 13

Nasi  kandydaci  z  powiatu  łaskiego

osobowoŚć roku 2020
Wśród ponad 900 kandydatów do tytułu „Osobowość Roku 2020” woj. łódzkiego znaleźli się także mieszkańcy powiatu łaskiego. 
Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu organizowanego przez redakcję „Dziennika Łódzkiego trwa do 26 maja br.”. Uroczysta 
gala odbyć się ma jesienią br., wtedy też, jak zapowiada organizator, ukaże się albumowe wydawnictwo prezentujące laureatów.

Panie w wieku 50+ mogą skorzystać  
z bezpłatnych badań mammograficznych.  
W razie konieczności, uczestnicy akcji otrzy-
mają w czasie konsultacji skierowania na dal-

bezpłatnie przebadaj się onkologicznie
Gospodarze woj. łódzkiego oraz Szpital Kopernika w Łodzi zapraszają mieszkańców województwa do wzięcia udziału w bezpłatnych 
konsultacjach i badaniach lekarskich w ramach akcji profilaktyki onkologicznej. W soboty 29 maja oraz 12 czerwca w godz. 9-14  
na terenie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (ul. Paderewskiego 4) lekarze onkolodzy będą udzielać bezpłatnych porad z 
zakresu: chorób piersi, chorób jelita grubego, chorób nowotworowych żołądka, nowotworów skóry (wraz z badaniem znamion 
skórnych), ginekologii onkologicznej (wraz z badaniem cytologicznym), zdrowego żywienia.

sze badania. Zapisy i szczegółowe informacje  
w godzinach 9-14 pod numerem 42 689 57 57  
lub mailowo pod podanym niżej adresem  
profilaktyka@kopernik.lodz.pl.

Organizatorzy akcji zachęcają miesz-
kańców województwa, by nie obawiali się 
i nie odkładali badań i konsultacji onkolo-
gicznych.

Kandydaci do tego prestiżowego plebiscy-
tu to ludzie wyróżniający się działalnością peł-
ną pasji, społecznicy zaangażowani w zmienia-
nie na lepsze naszej rzeczywistości. To także 
ludzie pomagający innym i promujący swoje 
„małe ojczyzny”. Wszyscy oni zasługują na 
uznanie i szacunek.

Oto kandydaci z powiatu łaskiego zgrupo-
wani w kilku kategoriach.

Miło nam poinformować Czytelników,  
że w kategorii BIZNES wszyscy kandy-
daci reprezentują Łask. Listę otwiera Jerzy  
Skorek, prezes Okręgowej Spółdzielni  
Mleczarskiej w Łasku, od lat kierujący i roz-
wijający mleczarnię, o którego działalności pi-
saliśmy niejednokrotnie, nominowany za pro-
mowanie ekologicznych produktów mleczar-
skich. Z kolei Przemysław Kozaczka, właści-
ciel firmy „Otomed” Łask nominowany został 
za konsekwentny rozwój firmy, wysoką jakość 
usług poprawiających jakość życia ludzi z wa-
dami słuchu. Bartłomieja Stasiaka, właścicie-
la „Cztery Kąty Podłogi Drzwi Okna” z Łasku 
wyróżniono za rzetelne i fachowe doradztwo, 
zaangażowanie i świetny kontakt z klientami. 
Krzysztof Białkowski, znany właściciel i pre-
zes firmy BK Business z Łasku doceniony zo-
stał za wkład w rozwój i poszerzanie asorty-
mentu oraz tworzenie punktów sprzedaży ofe-
rowanych przez hurtownię materiałów budow-
lanych i hydraulicznych w kolejnych miastach. 
Także znaną i docenianą postacią jest Ignacy 
Petecki, właściciel i prezes firmy „Petecki 
Okna i Drzwi” uhonorowany za wkład w roz-
wój firmy, w tym wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań, w tym ekologicznych. 

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPO-
ŁECZNA I CHARYTATYWNA wśród no-
minowanych znaleźli się m.in.: Sylwia Małgo-
rzata Ratajska-Kaflak – prezes Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych 
Serc” z Łasku – za determinację, rozwój i ko-
lejne pomysły na pomoc niepełnosprawnym. 
Kolejnym kandydatem jest Rafał Stasiak, ani-
mator kultury, wolontariusz z Łasku, pomysło-
dawca wielu inicjatyw kulturalnych, zaanga-

żowany w organizację finału WOŚP. Łukasz 
Mazur, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Łaskiej nominowany został za wiele akcji na 
rzecz osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej. Z kolei znany działacz harcerski 
Andrzej Witkowski, założyciel Łaskiego Sto-
warzyszenia Harcerskiego „Grabia” docenio-
ny został za umiejętność skupiania młodzieży 
i kolejne pomysły na organizację czasu mło-
dym ludziom. Jedyną kobietą wśród kandyda-
tów w tej kategorii jest Grażyna Krzesińska, 
prezes OSP w Kolumnie, doceniona tym razem 
za zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla po-
szkodowanego na służbie strażaka z Kolumny. 

W kat. KULTURA nominowano 7 osób: 
Agnieszkę Świątek-Malaga z ŁDK, za wy-
jątkową wrażliwość artystyczną, wypełnianie 
przestrzeni kolorem i pomoc w rozwoju mło-
dym ludziom; Joannę Juźwin, instruktorkę 
w ŁDK, za prowadzenie od lat zespołu tańca 
współczesnego „Wena”; Marzannę Stasiak - 
działaczkę społeczną i wolontariuszkę, nomi-
nowaną za prowadzenie Stowarzyszenia Ręko-
dzieła Łaskiego „Szuflandia”; Annę Smolarek-
-Łągiewczyk, kapelmistrza z Sędziejowic - za 
podtrzymywanie tradycji gminno-strażackiej 
orkiestry dętej „Druh”; Andrzeja Pikosza – 
instruktora w Klubie Modelarskim ŁDK - za 

rozwijanie dziecięcych pasji w ramach Klubu 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego wspo-
mnianej placówki; Grzegorza Brożyńskiego, 
dyr. GOK w Sędziejowicach – za interesujące 
i umiejętne prowadzenie GOK w trudnym roku 
2020; Małgorzatę Archman z ŁDK - za prowa-
dzenie zespołu Cheerleaders w filii ŁDK.

W kat. POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ 
I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA nominowano  
5 osób. Oto one: Dariusz Cieślak, wójt gm. 
Sędziejowice - nominowany za aktywizację 
lokalnej społeczności i umiejętność współpra-
cy i aktywizowanie mieszkańców; Mariusz 
Sowiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i kanalizacji w Łasku – docenio-
ny za nieustanne działanie na rzecz ochrony 
środowiska; Jacek Raczkowski, przewodni-
czący Rady Dzielnicy Kolumna, nominowany 
za zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla po-
szkodowanego na służbie strażaka; Mirosław 
Szafrański, dyrektor Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Łasku – za wdrażanie nowych roz-
wiązań mających na celu usprawnienie obsłu-
gi podróżnych, m.in. aplikacji moBilet; Piotr 
Wołosz, starosta łaski – za kontynuację bardzo 
potrzebnych inwestycji drogowych w powiecie 
łaskim.

(PO)
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Dziś zapraszam naszych szanownych czy-
telników na wędrówkę po Łodzi i wojewódz-
twie łódzkim, po zakątkach związanych z twór-
cą i jego rodziną. Dedecius opisywał te święte 
dla niego miejsca w swojej obszernej autobio-
grafii, Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia. 

 Przodkowie matki Karola, Marty Marii 
z domu Reich, wywodzili się z okolic miasta 
Heilbronn w dalekiej Szwabii. Ona sama, cór-
ka Justyny Lusch i bednarza Gottfrieda Reicha, 
przyszła na świat w Zelowie, dokąd jej rodzice, 
jako niemieccy koloniści, przybyli w drugiej 
połowie XIX wieku. To właśnie wtedy w tej 
niedużej, czeskiej osadzie zaczęli się również 
oprócz Żydów osiedlać także Niemcy, a na ko-
niec również i Polacy.

 Już w 1825 roku istniał w Zelowie kościół 
ewangelicko-reformowany, do którego w każ-
dą niedzielę uczęszczała na cotygodniowe na-
bożeństwa z pewnością również rodzina Reich. 
Zasłużonym duchownym owej protestanckiej 
gminy był wtedy Jan Teodor Moses, które-
go grób do dziś się zachował na miejscowym 
cmentarzu. 

 Inne były drogi do Polski ojca Dedeciusa, 
Gustawa. Jego niemieccy przodkowie wywo-
dzili się z Czech i Moraw, przynależnych wte-
dy monarchii habsburskiej. Stamtąd, w połowie 
XVIII wieku, jako luteranie uciekli przed kontr-
reformacją na pruski, protestancki, Śląsk do 
Petersgrätz. To dziś Piotrówka, niewielka wio-
ska na Opolszczyźnie, niedaleko Strzelec Opol-
skich. Dziadek twórcy, Jan, przeniósł się stam-
tąd na początku XIX wieku wraz z żoną Marią 
z domu Andres i z pięcioma małoletnimi synami 
do Pożdżenic pod Zelowem. Tam urodził się im 

tropem karla dedeciusa 
w 100. rocznicę urodzin i 5. rocznicę Śmierci twÓrcy
Ten wielki łodzianin – Lodzermensch, znany w całej Europie eseista, tłumacz i dziennikarz, zmarł 26 lutego 2016 
roku. Był polskim Niemcem i jednocześnie wspaniałym niemieckim Polakiem. Moje obszerne epitafium jemu 
poświęcone opublikował „Kalejdoskop” w dwa miesiące po jego zgonie, w nr 4/2016.

szósty potomek, właśnie Gustaw, ojciec nasze-
go bohatera. Jako rodzina niemieckich osadni-
ków Dedeciusowie mieszkali prawdopodobnie 
w Kolonii Pożdżenickiej. Do dziś, między Ko-
lonią a właściwymi Pożdżenicami, zachował się 
malowniczo usytuowany w lesie, stary ewange-
licki cmentarz (na zdjęciach). Jest na nim jesz-
cze kilkanaście nagrobków w języku niemiec-
kim i czeskim, wśród nich Anny z „Dedecijusu 

Kupcovej”, ur. 1876 zm. 1921, prawdopodobnie 
córki najstarszego brata Gustawa Dedeciusa. 
Pożdżenicka nekropolia, opatrzona dokładną 
tablicą informacyjną, została w ubiegłym roku 
gruntownie uporządkowana. To dobrze, że miej-
scowa społeczność dba o mogiły tych, których 
już dawno między nimi nie ma. W 1857 roku ist-
niała w Pożdżenicach filia parafii ewangelicko-
-augsburskiej z Bełchatowa. Znajdował się przy 
niej dom luterańskiego zboru, do którego z pew-
nością w każdą niedzielę przychodziła liczna ro-
dzina Dedeciusów.

 Nie wiemy, jak młody Gustaw poznał 
się z panną Marią Reich. Z pewnością mia-
ło to miejsce w Zelowie, może przypadkiem, 
gdzieś na targu, lub podczas jakiejś religijnej 
uroczystości. Wiemy natomiast ze wspomnień 
twórcy, że pobrali się w zelowskiej świątyni 
już w 1912 roku. Gustaw Dedecius był sza-
nowanym przedstawicielem czeskiej społecz-
ności protestanckiej. Świadczy o tym fakt, że 
reprezentował ich zbór na synodzie Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. Znalazła się 
na ten temat wzmianka na tablicy pamiątkowej 
pożdżenickiej nekropolii.

 Rok później Gustaw i Maria, wyruszając na 
wędrówkę śladem wielu swoich rodaków, szu-
kających lepszego życia dla swoich spodziewa-
nych potomków, przeprowadzili się do Łodzi, do 
„Ziemi obiecanej”. Tu młoda para przeżyła trud-
ny czas wielkiej wojny. Dedeciusowie mieszka-
li wtedy przy Wólczańskiej 116 i tam, 20 maja 
1921 roku, urodził się bohater tej opowieści. 

Zelowska świątynia
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Karl Dedecius i Czesław Miłosz

 Postanowiłem przyjść na świat w maju, 
miesiącu rozkoszy, jak go zwą w środkowej Eu-
ropie – skwitował swój akt urodzin Karl Dede-
cius w napisanej po latach książce Europejczyk 
z Łodzi. Wspomnienia. Wszystkie użyte w tym 
tekście cytaty w moim tłumaczeniu pochodzą 
z tej właśnie książki. 

 Swoje sielsko-anielskie dzieciństwo, a po-
tem także lata młodzieńcze, spędzał Karol za-
równo w Łodzi, jak i w rodzinnych Pożdżeni-
cach. 

 - Przyroda wokół wsi była przebogata. Na 
polach wśród zbóż rosły dzikie drzewa owoco-
we, wczesne wiśnie, jasnozielone, prawie białe 
jabłka (papierówki), karłowate grusze zwane 
pierdziołkami.

 We wspomnieniach maluje autor wyrazi-
ste portrety swoich rodziców, tak jak je zapa-
miętał z dzieciństwa – religijną matkę, uczęsz-
czającą w każdą niedzielę i święta do kościoła 
oraz ojca, który był jej całkowitym przeciwień-
stwem:

 - Inaczej niż matka, w domu rozmawiał ze 
mną po polsku, w oficjalnym przecież języku 
miasta i swojego urzędu – a był pracownikiem 
tzw. „obyczajówki”, przyp. aut. – Ojciec miał 
także polskich przyjaciół, jak dyrektora szkoły, 
Ostrowskiego, który mieszkał naprzeciwko nas, 
i z którym chętnie grywał w szachy i w karty.

 Rodzina Dedecius mieszkała wtedy przy 
Przędzalnianej. Swoją formalną edukację roz-
począł młody Karol w roku 1928. Dwa razy 
zmieniał szkołę, aż wylądował w polskim Gim-
nazjum Humanistycznym przy dawnej Ewan-
gelickiej 13 (dziś Roosevelta). 

 - W mojej klasie byli Polacy, Niemcy, Ży-
dzi, Francuzi, a nawet jeden Rosjanin. Dyrek-
tor Marczyński przywiązywał dużą wagę do 
tego, byśmy zostali wychowani na Europej-
czyków, w duchu wzajemnego poszanowania 
i tolerancji.

 Od początku nauki pokochał Dedecius 
język polski i jego bogatą literaturę. Gim-
nazjalnym translatorskim wyczynem mło-
dego Niemca był przekład z łaciny na naszą 

mowę wierszy Jana Kochanowskiego. W Ło-
dzi poznał Dedecius miłość swojego życia, 
piękną Niemkę, Elwirę Roth, która, niejako 
dla odmiany, uczęszczała do gimnazjum nie-
mieckiego. Jak widać, takie drobiazgi niko-
mu wtedy w wielokulturowej Łodzi nie prze-
szkadzały.

 18 maja 1939 roku, po zdaniu polskiej ma-
tury, Dedecius zapragnął rozpocząć studia te-
atralne. Niestety, II wojna światowa wywróciła 
mu całe życie, a plemię łódzkich Niemców nie-
mal zmiotła z powierzchni ziemi. Ojca Karola 
najpierw wyrzucono z pracy, a potem zmuszo-
no do podpisania volkslisty, co było powodem 
wcielenia syna do Wehrmachtu. Karl trafił na 
front wschodni, przeżył Stalingrad, potem sze-
ścioletnią sowiecką niewolę i dopiero w 1949 
roku, we Frankfurcie nad Odrą, w tzw. NRD, 
wypuszczono go na wolność.

 Do Łodzi nie miał prawa wrócić, zresztą 
nie miał do kogo: matka zmarła na raka pod-
czas okupacji, a ojciec zginął w 1945, próbując 
prawdopodobnie uciec z miasta przed sowieta-
mi. Dedecius wystawił im później piękne epi-
tafium: - Wieś Pożdżenice, miejsce urodzenia 
mego ojca, miasteczko Zelów, gdzie wzrastała 
moja matka i wielkie miasto Łódź, ich ojczyzna 
z wyboru i ostatnie miejsce spoczynku, były dla 
moich rodziców życiową trygonometrią, prze-
znaczeniem i horyzontem.

 Jedyną pociechą doświadczonego woj-
ną i niewolą Dedeciusa była wiadomość, jaką 
otrzymał jeszcze przed wyjściem na wolność, 
że jego Evi, jak ją zdrobniale nazywał, wydo-
stała się z Łodzi, żyje i czeka na niego w po-
bliskim Kranichfeld. Spotkali się po dziesięciu 
latach, w noc sylwestrową 1949 roku, szybko 
się pobrali, a po dwóch latach Karol wykorzy-
stując nadarzającą się okazję, uciekł z małym 
dzieckiem i ciężarną żoną do Berlina Zachod-
niego, a stamtąd do Republiki Federalnej. 

 Od założenia w 1980 roku w Darmstadt 
Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej, roz-
począł Dedecius literackie spłacanie długu 
swojej utraconej polskiej ojczyźnie. Jego do-
robkiem jest przetłumaczenie na język nie-
miecki ponad trzystu tysięcy wierszy, głównie 
polskich poetów. A dziełem życia Dedeciusa 
jest potężna wielotomowa Panorama literatury 
polskiej XX wieku. Do tego dochodzą antologie 
naszych noblistów – Miłosza i Szymborskiej 
oraz innych znamienitych twórców.

 Do Łodzi wracał ten wielki Lodzermensch 
wielokrotnie. Kilka razy odwiedził również Ze-
lów. W pamięci mieszkańców naszego miasta 
z pewnością pozostał uroczyście święcony jubi-
leusz jego 75. urodzin. Otrzymał także doktora 
honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. I choć 
dziś w Łodzi nie ma jeszcze ulicy ani placu jego 
imienia, to od roku 1999 zainteresowani jego 
życiem i twórczością mogą odwiedzać w Mu-
zeum Miasta Łodzi stałą wystawę Dedeciusowi 
poświęconą. To ważna po nim pamiątka!

Andrzej Sznajder
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Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Misiaczek” w bieżącym 
roku szkolnym uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie 
Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Placówka 
co roku realizuje różnorodne ogólnopolskie projekty. 
Przedszkolaki chętnie wykonują zadania związane 
z projektami oraz z ogromnym zaangażowaniem 
podejmują zaproponowane aktywności. 

 W ramach projektu 26 marca w przedszkolu uczczono Międzynaro-
dowy Dzień Teatru. Przedszkolaki ubrały się w odświętne i eleganckie 
stroje. Natomiast panie nauczycielki przygotowały dla dzieci moc atrak-
cji związanych z rozległym pojęciem teatru. Dzieci poznały czym jest te-
atr, kto w nim pracuje, w jaki sposób powstaje przedstawienie, zapoznały 
się z różnego rodzaju lalkami teatralnymi oraz rekwizytami wykorzy-

z kulturĄ mi do twarzy

Celem projektu jest m.in.: poszerzanie świadomości ekologicznej, 
kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalne-
go, rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowi-
ska, rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów natu-
ralnych i zapoznanie z ideą życia bez odpadów.

Przedszkolaki realizują działania w obrębie następujących kategorii:
1) ekoplastyka – ekologiczne prace plastyczne (jesienne kałuże, drzewo, 
ekologiczna marzanna, ekologiczne grzyby, stokrotka i wiele innych prac 
plastycznych z wykorzystaniem materiałów eko)
2) ekoprzestrzeń – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku 
(sadzenie cebulek kwiatów w ogrodzie, dokarmianie ptaków, sianie 

„ekokulturalne przedszkole” publiczne nr 1 w łasku                                               
Maluchy z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku z grupy 3-latków „Stokrotki” biorą udział w Ogólnopolskim 
Projekcie Edukacyjnym „Ekokulturalne Przedszkole”. Zadaniem jest inspirowanie do podjęcia konkretnych 
działań ekologicznych, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków.

stywanymi w przedstawieniach teatralnych. Najmłodsze przedszkolaki 
odgrywały scenki rodzajowe z użyciem pacynek, a starszaki oglądały 
przestawienia teatralne pod tytułem „Trzy koniki”, „Czerwony Kaptu-
rek” oraz „Smok Wawelski”. 

Najstarsze dzieci doskonale wiedziały, w jaki sposób należy zacho-
wywać się w teatrze. Jedną z sal udekorowano w sposób przypominają-
cy prawdziwy teatr. Aby uczestniczyć w przedstawieniu, każde dziecko 
miało bilet, który samodzielnie wykonało, a kasjer je kasował i kierował 
widzów na odpowiednie miejsce. Podczas emisji przedstawień teatral-
nych panowała cisza. W tym dniu dzieci poczuły magię i tajemniczość 
teatru. Mamy nadzieję, że niebawem uda nam się odwiedzić prawdziwy 
teatr. 

Joanna Przybylska
PP nr 3 w Łasku

nasion w donicach, skrzynkach, spotkanie z leśnikiem, spotkanie 
z ogrodnikiem)
3) ekokultura – nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowi-
ska (wykorzystanie pozyskanej wiedzy w praktyce w codziennym życiu, 
np. na zakupach lub przy porządkach domowych).

Dzięki projektowi dzieci zyskują ciekawą wiedzę poprzez natural-
ną dociekliwość i obserwację na temat ekologii. Zdobywają nowe umie-
jętności i rozwijają własne zainteresowania. Otrzymują certyfikaty, ale 
przede wszystkim dobrze się bawią.

Justyna Szweryn 
PP nr 1 w Łasku
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W poniedziałek, 10 maja 
br., odbyła się msza św. polowa 
przy pomniku zamordowanych 
w lesie w Woli Marzeńskiej. 
Mieszkańcy gminy Sędziejo-
wice, tradycyjnie już, w ten 
sposób obchodzą Dzień Zwy-
cięstwa – rocznicę zakończenia  
II wojny światowej.

- Oficjalnie Dzień Zwycię-
stwa przypada na 8 maja, ale 
czy rzeczywiście dla Polaków, 
dla Polski można tę datę uznać 
za jednoznaczną? Znamienne 
są słowa generała Okulickiego, 
że mimo stwarzanych pozorów 
wolności, nastąpiła tylko zmia-
na jednej okupacji na drugą 
– mówił w swoim kazaniu ks. 
Jerzy Dominowski, proboszcz 
parafii w Marzeninie.

W uroczystościach poza 
mieszkańcami udział wzięły 
delegacje ze Starostwa Powia-
towego w Łasku, Urzędu Gmi-
ny Sędziejowice, gminnych 
jednostek, lokalnych placówek 
oświatowych, biur parlamentar-
nych oraz poczty sztandarowe 
szkół i jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

uroczystoŚci w woli marzeŃskiej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach odbyły 
się obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. W trudnym czasie 
pandemii czytelnictwo jest jedną z niewielu dziedzin, które nie 
przeżywają załamania.

Sędziejowicka biblioteka działa bez większych zakłóceń. Co prawda 
możliwości obsługi czytelników są znacząco ograniczone, ale bibliote-
karze przyjmują zamówienia na książki online, telefonicznie, pomagają 
też na miejscu osobom oddającym książki w wyborze kolejnych lektur.

-  Biblioteka jest publiczna i mamy bardzo szeroką ofertę, tak, żeby 
każdy znalazł dla siebie ciekawą książkę. Obserwujemy jednak zwięk-
szone zainteresowanie niektórymi gatunkami. Jak w każdej dziedzi-
nie życia pojawiają się mody i nie inaczej jest z literaturą – tłumaczy  
Wit Leśniewicz, dyrektor sędziejowickiej biblioteki. 

- Kryminały i thrillery są obecnie bardzo poczytne. Można wręcz 
zauważyć wyodrębnianie się jak gdyby podgatunku kryminału z elemen-
tami psychologicznymi, który ma ogromną popularność wśród żeńskiej 
części czytelników – zauważa „pandemiczne” trendy Dorota Burzyńska, 
pracownica biblioteki.

Obostrzenia ograniczają funkcje biblioteki niezwiązane wyłącznie  
z wypożyczaniem książek, jednak pozytywne trendy średniej zachoro-
wań na covid-19, zapowiedzi zniesienia obostrzeń pozwalają snuć plany 

dzieŃ bibliotekarza w sędziejowicach

na cieplejszą porę roku. Jeśli sytuacja będzie dobra, mieszkańcy gminy 
latem znajdą na dziedzińcu wewnętrznym biblioteki przyjemne miejsce 
do spotkań i dyskusji przy i o książce.

Po rocznej  przerwie  spowodowanej  pandemią,  las  w Wol i  Marzeńskiej 
ponownie  wypełni ła  modl i twa za  dusze  dz iewięc iu  Polaków 
zamordowanych tutaj  17  września  1941 roku.



remont drogi w dobrej

18 maj 2021 r.

Mieszkańcy miejscowości Dobra docze-
kają się remontu drogi. Została podpisana 
umowa z firmą Włodan, która do połowy 
lipca tego roku zrealizuje inwestycję.

Umowa zobowiązuje wykonawcę do 
remontu ponad 1,6-kilometrowego odcin-
ka drogi gminnej. Nowa nakładka asfalto-
wa pozwoli uratować rozpadający się sta-
ry, wysłużony natrysk emulsyjny.

Do przetargu na wykonanie inwestycji 
stanęło siedem firm. Najbardziej atrakcyj-
ną ofertę złożyło przedsiębiorstwo Włodan 
z Pabianic, które wykona prace za nieco 
ponad 392 tys. zł.

W Przedszkolu w Dobrej odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród w ramach konkur-
su plastycznego promującego Dzień Ziemi. 
W uroczystości uczestniczył senator Rze-
czypospolitej Polskiej - Maciej Łuczak, wójt 
gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak oraz 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Sędziejo-
wice Marcin Rzepa. Wszystkie dzieci, któ-
re wykonały prace konkursowe, a było ich 
aż 22, otrzymały atrakcyjne nagrody. Prace 
były piękne, oryginalne i związane z tema-
tem. Każdemu uczestnikowi należą się gra-
tulacje za włożony trud i pomysłowość oraz 
podziękowania dla rodziców za zaangażo-
wanie i współpracę.

przedszkolaki z nagrodami

W Urzędzie Gminy Sędziejowice 
rozpoczęto proces opracowania koncepcji 
zagospodarowania terenu Placu Różanego 
w Marzeninie.

Gminni urzędnicy nie wytyczyli szcze-
gółowo projektantowi, co powinno wchodzić 
w skład urządzanego placu. W tej sprawie mają 
odbyć się dwa spotkania z mieszkańcami Ma-
rzenina. Na pierwszym spotkaniu mieszkańcy 
przekażą swoje oczekiwania i pomysły, które 
mają być inspiracją dla wykonawcy projektu. 
Podczas drugiego spotkania zaprezentowane 
zostaną koncepcje, a mieszkańcy będą mogli je 
ocenić i wnieść uwagi na temat ostatecznego 
kształtu projektu.

Podstawowe wytyczne mówią, że zagospo-
darowywany teren ma być placem rekreacyj-
nym, miejscem integracji mieszkańców, z ele-
mentami zieleni, kwiatów i krzewów.

marzenin – plac rÓżany do zmiany
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W dniu 3 maja 2021 r. na widawskim 
rynku przed pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki uczciliśmy święto Konstytucji 
3 Maja, w 230. rocznicę jej uchwalenia. 
W godzinach porannych odprawiona 

została przez ks. Jarosława Leśniaka, kapelana Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Widawa oraz ks. wikarego Łukasza 
Kaczmarka msza święta w intencji Ojczyzny i strażaków. 

Pod pomnikiem złożono kwiaty, odmówiono modlitwę w in-
tencji myślicieli złotego wieku oświecenia i wszystkich twórców 
Konstytucji 3 Maja. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Święto konstytucji 3 maja

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 roku. Przebudo-
wie będą podlegać ulice: Kolejowa, Sosnowa, Lipowa oraz Leśna. Łącz-
na długość dróg osiedlowych podlegająca przebudowie wynosi 926 m.  
Zakres robót obejmie budowę chodników, wykonanie nakładki asfalto-
wej w dwóch warstwach na podbudowie z kruszywa łamanego, budowę 
wywyższonych przejść dla pieszych, montaż nowego oznakowania. 

Drugim długo wyczekiwanym odcinkiem, który powstanie w bieżą-
cym roku, jest droga gminna łącząca Widawę z miejscowością Dąbrowa 
Widawska, przebiegająca przez miejscowość Dębina. Wniosek na prze-
budowę został złożony przez wójta gminy Widawa do ŁUW w sierpniu 
2020 r. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało przy-
znane dofinansowanie w kwocie 2.108.745 zł. W 2020 r. na ten cel gmi-
na Widawa otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 823.048 zł. Łączna kwota dofinanso-
wania to 2.931.793 zł. Planowany całkowity koszt przebudowy wynosi 
3.515.000 zł. Dofinansowanie wyniosło 83%. Długość odcinka wynosi 
ok. 2,3 km. Zakres prac będzie obejmował wybudowanie nawierzchni 

ważne drogowe inwestycje
Gmina Widawa w kwietniu br. otrzymała dwa bardzo znaczące dofinansowania. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1.249.259,87 zł na pierwsze zadanie, którym jest przebudowa dróg osiedlowych 
w miejscowości Widawa. Wysokość dofinansowania wynosi 100%. Wniosek w ramach trzeciego naboru RFIL został złożony  
przez wójta gminy Widawa do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2020 r. 

asfaltowej w dwóch warstwach na podbudowie z kruszywa łamanego, 
na całej długości zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z kostki bru-
kowej o szerokości 2,5 m, znak aktywny pomiaru prędkości dynamicz-
nej pojazdu, oczyszczone zostaną przydrożne rowy, wymienione zostaną 
przepusty, wybudowane zostaną zjazdy na posesje, utwardzone zostaną 
pobocza kruszywem łamanym. To ważny ciąg komunikacyjny, dzięki 
ścieżce rowerowej mieszkańcy będą bezpiecznie podróżować rowerami 
z Dąbrowy Widawskiej do Widawy. Wiele osób w dni wolne od pracy 
może w tym miejscu uprawiać turystykę rowerową, a tereny są niezwy-
kle atrakcyjne przyrodniczo, bowiem cała okolica znajduje się na terenie 
Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Przebudowa tych dwóch odcinków dróg była marzeniem mieszkań-
ców okolicznych miejscowości od wielu lat. To dwie największe inwe-
stycje drogowe w historii gminy Widawa, które uda się zrealizować dzię-
ki wsparciu obecnego rządu, za co serdecznie dziękuje panu premierowi 
RP oraz wojewodzie łódzkiemu. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Wójt gminy Widawa w wyniku przeprowadzonego otwartego konkur-
su ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
promocja gminy Widawa poprzez sport w 2021 roku”, na który złożono 
cztery oferty, przyznał dotację następującym podmiotom: 
1.  Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Widawa – 23 000 zł
2.  Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa – 16 000 zł
3.  Klub Sportowy „Korty Rogóźno” – 6 000 zł
4.  Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa – 5 000 zł

W ramach udzielonej dotacji Uczniowski Klub Sportowy „Libero” 
Widawa zorganizuje obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w Stegnie  

dotacje na sport w okresie od 27.06.2021 r. do 8.07.2021 r. Pozostała kwota udzielonej 
dotacji zostanie wykorzystana na realizację zaplanowanych działań. 
Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa oraz Ludowy Zespół Spor-
towy Chrząstawa kwotę dotacji wykorzystają na organizację treningów 
oraz meczów piłkarskich dla mieszkańców gminy Widawa, a także za-
kup niezbędnego sprzętu sportowego. 

Po raz pierwszy ofertę w konkursie złożył nowo powstały klub 
sportowy „Korty Rogóźno”. W ramach udzielonej dotacji klub bę-
dzie organizował naukę gry dla początkujących graczy oraz trenin-
gi dla bardziej zaawansowanych w sekcji tenisa ziemnego i sekcji 
badmintona. 

Magdalena Paliwoda
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Pomysł na założenie KGW w Siemiechowie powstał w 2019 r., gdy 
sołtysem wsi został Janusz Jóźwiak. Koło liczy 33 osoby, w tym 9 panów. 
Przyświeca im idea wspólnego działania dla dobra mieszkańców. 

Koło organizuje każdego roku integrujące społeczność akcje i uro-
czystości z wieloma atrakcjami i niespodziankami: Dzień Dziecka, Dzień 
Kobiet i Dzień Mężczyzn, Mikołajki, sprzątanie świata. Udało się zorga-
nizować pierwsze siemiechowskie dożynki wiejskie w gminie Widawa, 
na które przybyli m.in.: senator RP Maciej Łuczak, proboszcz z Brzyko-
wa, wójt gminy Widawa. 

Koło bierze udział w uroczystościach gminnych i wojewódzkich ta-
kich jak dożynki, konkursy, akcje charytatywne, na które własnoręcznie 
wykonywane są wieńce dożynkowe, pieczone są ciasta i przygotowywa-
ne regionalne potrawy. W ramach relaksu zorganizowano wycieczkę do 
Lichenia. 

Z inicjatywy KGW mieszkańcom w czynie społecznym udało się 
wyremontować i doposażyć siedzibę koła – świetlicę wiejską, zakupić 
budynek gospodarczy, a także uporządkować i zagospodarować teren 
wokół świetlicy (siłownia, ognisko, ławeczki). KGW wygrało mikro-
granta „Łódzkie na plus” 2019, w ramach którego zorganizowano inte-
gracyjną biesiadę Andrzejkowo-Mikołajkową dla mieszkańców i sąsied-
niej wsi. Przy wsparciu sołtysa udało się zorganizować dla mieszkańców 
naszego sołectwa kurs komputerowy. 

kgw w siemiechowie

Aby historia Siemiechowa i KGW pozostała dla przyszłych pokoleń, 
prowadzona jest kronika. Panie planują kolejne akcje, przywracając jed-
ność i radość mieszkańcom Siemiechowa.

Koło Gospodyń Wiejskich „Sowa” w Kolonii 
Zawady powstało w 2018 roku z inicjatywy sołtysa 
Bogusława Namirowskiego. Przewodniczącą Koła 
jest Elżbieta Mielczarek. KGW liczy 23 członków, 
w tym 5 panów, którzy angażują się w integrację 
środowiska lokalnego i aktywizację kobiet 
w Kolonii Zawady. 

Od chwili powstania koło pozyskało dotację od 
ARiMR w wysokości 12 tysięcy zł. Z pozyskanych pie-
niędzy zakupiono zastawę stołową, lodówkę, kuchnię 
gazową i zlew z szafkami kuchennymi. W 2020 roku 
Koło wzbogaciło się o sześciopalnikowy grill ze stali 
nierdzewnej. Gospodynie koła wystawiają przyrządzo-
ne własnoręcznie potrawy na dożynkach gminnych oraz 
innych spotkaniach organizowanych m.in. z okazji Dnia 
Kobiet.

Koło szczyci się wspaniałą figurką sowy, którą 
można podziwiać w siedzibie koła. Podarowała ją jed-
na z mieszkanek Kolonii Zawady. Ostatnio z powodu 
pandemii nie było możliwości spotkania się, ale panie 
czekają z niecierpliwością na poluzowanie obostrzeń 
pandemicznych, by zebrać się w większym gronie na 
świeżym powietrzu przy grillu. Będzie to okazja, aby 
omówić realizację kolejnych przedsięwzięć, podsumo-
wać dotychczasową działalność koła.

koło gospodyŃ wiejskich „sowa” w kolonii zawady

Gmina Widawa otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 70.000 zł na budowę placu za-
baw wraz z siłownią na świeżym powietrzu 
przy Zespole Szkół w Widawie. W 2020 roku 
został wykonany projekt techniczny za kwotę 
7.000 zł. W styczniu br. wójt gminy Widawa 
złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi w ramach programu „Infrastruktura 

inwestycja w sport i rekreację 
sportowa plus”. Planowany całkowity koszt 
inwestycji wyniesie ponad 120.000 zł. Poziom 
dofinansowania zbliży się do 60%. 

Nie kryją radości dzieci, młodzież, rodzice 
i nauczyciele z faktu, że nareszcie powstanie 
miejsce, gdzie będzie można w wolnych chwi-
lach korzystać z tak nowoczesnego kompleksu 
sportowego. Nauczyciele wychowania fizycz-

nego będą mogli prowadzić dodatkowe zajęcia 
z młodzieżą, korzystając z siłowni na świeżym 
powietrzu. Dzieci przebywające w szkolnej 
świetlicy pod okiem opiekunów będą spędzać 
wolny czas na placu zabaw. Kompleks powsta-
nie do września br. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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Na 
dworzec jak zbyteczny grat
Żal patrzeć na dzisiejszy łaski dworzec 
kolejowy. Zamknięty od lat, omijany 
przez podróżnych, jak zbyteczny stary 
grat w chałupie. PKP chwali się setkami 
wyremontowanych dworców, tymczasem 
o tym naszym nie chce nawet rozmawiać. 
Gdy kilkakrotnie pytałem kolejowych 
decydentów o ten zabytkowy przecież 
i niebanalny architektonicznie obiekt, 
zmieniali gwałtownie temat, by nie 
powiedzieć dobrego słowa. Stan ten trwa 
już wiele lat i tylko patrzeć, jak dojdzie do 
wyburzenia budynku stacyjnego, a potem 
postawienia jakiejś obskurnej wiaty…

A przecież łaski dworzec to nie tylko 
miejsce pracy kilku pokoleń kolejarzy, tu 
rozgrywały się dramaty wojenne, ginęli lu-
dzie. Tu wreszcie żegnano najbliższych, 
a zakochane pary rozstania pieczętowały 
morzem łez. Tu też w czasie podróży rodziły 
się przyjaźnie i miłości, niejednokrotnie na 
całe życie. Sentymentalne gadanie? Dla tych 
którzy widzą w tym obiekcie od dawna stos 
gruzu – z pewnością tak.

Ta fotografia pochodzi z początków mię-
dzywojnia. Wtedy Łask był znacznie mniej-
szy i uboższy. A jednak stać go było nie tylko  
o dbanie o ten obiekt, ale i darzenie go sza-

cunkiem. Tu przecież docierały ze stolicy czy 
pobliskiej Łodzi ważne dla mieszkańców infor-
macje, tu często zaczynały i kończyły się po-
dróże życia…                                           (Saw)

Leżące na uboczu Łasku, w rejonie ulicy Rzecznej 
gospodarstwo agroturystyczne „Chata Prababci” spłonęło  
25 kwietnia br. Ogień pojawił się w samo niedzielne południe, 
do akcji ratowniczej ściągnięto kilkudziesięciu strażaków z PSP, 
w gaszeniu ognia brały też udział jednostki OSP z Bałucza, 
Kolumny, Łasku, Marzenina i Sędziejowic. Po czterech godzinach 
ogień ugaszono, ale drewniane obiekty wchodzące w skład 
gospodarstwa agroturystycznego przestały istnieć.

To wielka strata na mapie turystycznej ziemi łaskiej. Gospodarstwo od 
lat służyło wypoczynkowi. Właściciel z pietyzmem traktował ten obiekt. 
Jednorazowo mogło tu przebywać i odpoczywać kilkanaście osób. Malow-
nicza sceneria, bliskość Grabi i gospodarstwa rybackiego z dużymi stawa-
mi, a także uroczysko nad rzeką – to były atuty tego obiektu.

Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Przypuszcza się, że mogło 
powstać zwarcie w instalacji elektrycznej.

(PO)

spłonęła „chata prababci”
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szlachecki pogrzeb w XViii-wiecznym łasku, cz. ii

Drugiego dnia cały ranek odprawiano msze 
za duszę zmarłej dziedziczki. Około godziny 
11 do kolegiaty przybył Stanisław Wierzbow-
ski z synem. Mszę celebrował wówczas opat 
sulejowski, Laskowski, natomiast dworzanie 
stali z zapalonymi pochodniami po obu stro-
nach katafalku. Podczas nabożeństwa mąż 
zmarłej wraz z synem klęczeli przed trumną. 
Mowę pogrzebową wygłosił jezuita nawiązu-
jąc do historii rodziny Tarnowskich, z której 
pochodziła Urszula.

Po mszy, jezuici wraz z innymi zakonnika-
mi wprowadzili trumnę do kaplicy Matki Bo-
skiej. Dowcipną mowę wygłosił wówczas je-
den z kanoników łaskich: „żywy starzec, który 
mądrą mową swoją i dowcipną, wyraził wielką 
wdzięczność za oddany Kolegiacie depozyt”. 
Składano następnie kondolencje bliskim zmar-
łej Urszuli Wierzbowskiej. Stanisław, dzięku-
jąc za słowa otuchy, wszystkich na „chleb ża-
łobny zaprosił [do dworu - przyp. A.C.]. Jakóż 
stawiło się ich tak wielu z zakonami różnymi, 
że w sześciu wielkich izbach zmieścić się led-
wie mogli”.

Trzeciego dnia ceremonia pogrzebowa była 
kontynuowana w kaplicy Matki Boskiej, któ-
ra: „Kaplica ta od tegoż [S. Wierzbowskiego - 
przyp. A.C.] wystawiona, tyle od niegoż liczy 
aparatów ile ich radzkie lubo zdawna porządne 
mieć mogą kościoły”. Chcąc oddać hołd zmar-
łej przybywali nowi goście do przyozdobio-
nej kaplicy, gdzie pośrodku na katafalku stała 
trumna nakryta pięknym dywanem. Wcześniej 

Po pierwszym dniu ceremonii pogrzebowej Urszuli Wierzbowskiej całą noc i poranek paliły się świece i pochodnie w kolegiacie, 
a wrażenie potęgowały w większości zakryte okna co sprawiało, że „… cały Kościół w środku zdał się być z ogniów, albo z gwiazd 
jakich złożony”. Chcąc pożegnać dziedziczkę do środka cisnęły się tłumy ludzi, co groziło obaleniem ozdobnych piramid (szerszy 
opis kościoła w cz. III). Na pogrzeb przybyli liczni magnaci z pobliskich województw: z sandomierskiego, sieradzkiego, rawskiego, 
łęczyckiego i kaliskiego. Wszyscy ci znamienici goście mieli noclegi i posiłki przygotowane w Łasku, jednak byli tak liczni, że z trudem 
mogli się wszyscy pomieścić. Wśród zaproszonych był również Stanisław Szembek - arcybiskup gnieźnieński, były Prezydent Trybunału 
Koronnego, który przybył do Łasku wraz z licznymi prałatami.

na trumnie był aksamitny całun, w którym 
znajdowały się bryłki złota. Został on następnie 
przekazany przez Stanisława Wierzbowskiego 
jako stałe wyposażenie kaplicy. 

 Opis pogrzebu wyraźnie zaznacza jak duży 
koszt poniesiono na organizację tak wielkiej 
uroczystości. Wszyscy kapłani czy zaproszeni 
magnaci otrzymywali „pieniężne premium za 
fatygę”. Poza tym zebrane jałmużny i świece 
rozdawano zakonom oraz jako „prowizje” dla 
wszystkich przybyłych. We dworze częstowa-
no winem, nawet plebs miał możliwość nasy-
cić się nim do tego stopnia, że „wielu z mo-
stów w wodę spadali i musiano warty dawać 
chroniących ludzi pijanych mosty zamkowe 
przechodzących”. Oprócz oficjalnie zaproszo-
nych gości, również ubodzy, poza jałmużna-
mi i wyżywieniem otrzymali pieniądze. Do-
datkowo dziedzic dóbr łaskich musiał pokryć 
koszty wystroju kościoła, obicia katafalku oraz 
„wina, którego wiele beczek wyszło na stoły”. 
Stanisław Wierzbowski suknie zmarłej żony 
przekazał na ornaty, a klejnoty na monstrancję 
„w czym exemplum [przykład – przyp. A.C.] 
dał światu Polskiemu jak zmarłego po śmierci 
kochać przyjaciela”. 

Urszula Wierzbowska w pamięci ówcze-
snych zapisała się jako szczodra fundatorka, 
a „jałmużny jej, które czyniła zakonom i ko-
ściołom w srebrach, pieniądzach, aparatach, 
wielkie bardzo po śmierci jej wydały się”. 
W opisie brak jest informacji jak przeniesio-
no trumnę do kolegiackich katakumb. Dopiero 

u ks. G. Augustynika czytamy jak wyglądała 
trumna dziedziczki w podziemiach kościoła: 
„W czwartej trumnie są zwłoki niewiasty śred-
niego wzrostu, w staropolskim bogatym stroju 
z różańcem w ręku. Jest to żona Starosty Sta-
nisława Wierzbowskiego […] Na trumnie jest 
kołpak z pluszu koloru bordo […] podobny jest 
do mitry książęcej, otoczony koroną hrabiow-
ską. Być może mąż nieboszczki kazał umieścić 
na trumnie żony tę ozdobę, że w nim była krew 
książęca, gdyż matka jego pochodziła z książąt 
litewskich Ginwiłłów”.

Doczesne szczątki Urszuli, wraz jej mę-
żem i synem Stanisławem zostały przeniesio-
ne z kolegiaty na cmentarz na skutek decyzji 
okupanta niemieckiego w 1942 r. Do dziś od-
nowiona (dzięki kweście zorganizowanej przez 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej) mo-
giła właścicieli Łasku i infułatów znajduje się 
na łaskiej nekropolii. Opis pogrzebu Urszuli 
Wierzbowskiej sugeruje, że Stanisław Wierz-
bowski nie liczył się z kosztami. Parę tę jed-
nak łączyła zapewne szczera miłość, okupiona 
stratą wszystkich 11 (!) dzieci, z których tylko 
jedno dożyło młodzieńczego wieku. Stanisław 
nie ożenił się po raz kolejny. Stopniowo rezy-
gnował z funkcji publicznych, wybierając dro-
gę duchownego. Zmarł w 1728 r. jako infułat 
łaski, przeżywszy o 20 lat swą żonę Urszulę 
Wierzbowską. 

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku - Muzeum Historii Łasku

Gotycka część kolegiaty w Łasku z widokiem na Kaplicę Matki Boskiej
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wielcy Bezimienni? (8)
Krystyna podczas kopania ziemniaków 

w pobliżu domu w dniu 16 września 1941 
roku była świadkiem aresztowania młode-
go wieluńskiego łącznika i zdała sobie spra-
wę z ewentualnych następstw tego zdarzenia. 
Łącznik zmierzał do domu Bujnowskich, znał 
sporo ludzi, adresy konspiratorów. Krystyna 
natychmiast ostrzegła braci, by szybko usunę-
li z domu wszelkie materiały konspiracyjne, 
łącznie z maszyną do pisania, jednocześnie 
ostrzegła przebywającego w Łopatkach inspek-
tora mjr. Bogdana Górskiego. W ten sposób za-
pobiegła większym aresztowaniom. 

Kazimierz i Jacek Bujnowscy natychmiast 
opuścili dom, gdyż nie byli w nim zameldowa-
ni, Stanisław i Krystyna też mogli w porę uciec, 
ale nie chcieli tego zrobić, wiedząc doskonale, 

Oto kolejny odcinek opowieści o bohaterskiej rodzinie Bujnowskich. 
Przez lata zapomnianej, choć zasługującej na to, by stała się wzorem dla 
kolejnych pokoleń Polaków, szczególnie młodzieży.

Niestety, do celi, więzienia przy ul. Gdań-
skiej (areszt śledczy), w której przetrzymywa-
no Krystynę, trafiła także jej matka. Niemcy li-
czyli na to, że chęć ratowania matki przyczyni 
się do złamania w śledztwie jej córki. „Dziel-
na Krysia”, jak ją nazywały więźniarki, mimo 
okrutnych tortur i maltretowania, okazała się 
nieugięta i nikogo nie zdradziła. Po wielogo-
dzinnym śledztwie wracała do celi zakrwawio-
na, bez sił.

Niemcy bezustannie tropili polskich kon-
spiratorów i za najmniejszy stwierdzony prze-
jaw sprzeciwu – karali Polaków śmiercią. Ter-
ror miał na celu sparaliżować i zastraszyć miej-
scową ludność.

Już następnego dnia po aresztowaniu łącz-
nika wieluńskiego obwodu, w pobliskiej Woli 

Krystyna Bujnowska

W uroczystym odsłonięciu obelisku z tablicą pamiątkową uczestniczyli członkowie rodziny 
Bujnowskich, parlamentu, wojska, a także przedstawiciele władz miejskich

2019 rok – odsłonięcie kamiennego obelisku w miejscu, w którym stał dom rodziny Bujnowskich

padek, że właśnie w tym czasie doszło do ko-
lejnej fali terroru i zbrodni? 

20 marca 1941 roku blisko 100 więźniom 
związano ręce mokrymi sznurami i zawieziono 
na tzw. Plac Stodół w Zgierzu, miejskie śmiet-
nisko. Celowo wybrano takie miejsce pokazo-
wej egzekucji, by nie tylko dodatkowo pokarać 
Polaków, ale i zastraszyć ludność.

Z udziałem spędzonych siłą kilku tysięcy 
zgierzan dokonano egzekucji. Zginęło w niej 
również rodzeństwo Stanisław i Krystyna 
Bujnowscy, a także inni mieszkańcy Łasku: 
lekarz Zygmunt Jankowski i por. Zenona Ry-
chłowski. Ofiary zbrodni pochowano w jednej 
wspólnej mogile w lesie lućmierskim, później 
w celu zatarcia śladów zbrodni hitlerowcy 
spalili szczątki ofiar i zakopali w nieznanych 
miejscach.

Powojenne poszukiwania szczątków ofiar 
zgierskiej egzekucji nie przyniosły, nieste-
ty, oczekiwanych rezultatów. Zbrodniarzom 
w pewnym stopniu udało się ukryć ślady swo-
jego bestialstwa. To dlatego ofiary tej egzekucji 
do dziś nie mają swoich mogił, a rodzeństwo 
Bujnowskich symbolicznie uwiecznione zosta-
ło na mogile rodziców na łaskim cmentarzu.

W 2019 roku byłem świadkiem odsłonięcia 
pamiątkowego obelisku w miejscu dawnego 
domu Bujnowskich, słuchałem też wspomnień 
rodziny. Jestem przekonany, że losy rodzeń-
stwa Bujnowskich to znakomity materiał na 
książkę czy nawet film.

Takich rodzin było zresztą więcej. Rodzinny 
dramat młodych konspiratorów rozegrał się też 
m.in. w pięknej niegdyś willi we Włodzimierzo-
wie k. Sulejowa, a także w pobliskiej gajówce 
Korytnica. Młodzi ludzie za umiłowanie ojczy-
ny i walkę za nią zapłacili najwyższą cenę.

Stanisław Barcz

że w ten sposób narażą matkę na śmiertelne 
niebezpieczeństwo, bowiem całą złość i niena-
wiść Niemców skupiłaby się na niej. Już nocą 
z 16 na 17 września Niemcy aresztowali Kry-
stynę i Stanisława. Jako szczególnie niebez-
piecznych wrogów Rzeszy przewieźli ich do 
Łodzi i przesłuchiwali przez kilka miesięcy. 

Marzeńskiej okupant dokonał pokazowej eg-
zekucji 9 Polaków, więźniów przywiezionych 
z Łodzi. Do dziś nie udało się ustalić nazwisk 
tych ofiar. Do podobnej egzekucji pokazowej 
doszło też w Sieradzu. Czy miały one ści-
sły związek z wpadką wieluńskiego łącznika 
i aresztowaniem Bujnowskich, czy był to przy-
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22 maja Filia dla Dzieci zaprosiła dzieci i młodzież na kreatywne 
warsztaty „Wokół Łaskiej Róży”, jest to kontynuacja zajęć z ubiegłego 
roku, które z powodu pandemii zostały zawieszone. Ze względu na małe 
grupy, obowiązują wcześniejsze zapisy telefonicznie lub na miejscu.

Z okazji Dnia Dziecka Filia dla Dzieci zaprasza najmłodszych Czy-
telników do wzięcia udziału w zabawie „Wypożyczanki niespodzianki”, 
która potrwa od 31 maja do 1 czerwca. W tych dniach każde dziecko, 

mała ksiĄżka – wielki człowiek
Wieści z łaskiej biblioteki

Filia dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Łasku przypomina o trwającej akcji promowania czytelnictwa wśród przedszkolaków „Mała 
książka – wielki człowiek”, w ramach której na każde dziecko urodzone w latach 2014-2017 czeka w bibliotece Darmowa Wyprawka 
Czytelnicza. Wystarczy zapisać dziecko do biblioteki i odebrać Wyprawkę wraz z Kartą Małego Czytelnika, do zbierania naklejek za 
wypożyczone książki. Pozostało już tylko 15 pakietów!

E-MAIL OD „ZNAJOMEGO” 
Za oknem pada deszcz, w telewizji znów powtórka kultowej kome-

dii, którą znasz już na pamięć… Jak umilić sobie czas? Może warto po-
szperać w internecie lub sprawdzić zaległą pocztę e-mail? Uruchamiamy 
więc komputer, otwieramy pocztę, a tu niespodzianka – wiadomość ma-
ilowa od znajomego, z którym dawno nie mieliśmy kontaktu!  Czytamy 
więc pospiesznie maila, żeby dowiedzieć się, co u niego słychać. Treść 
maila jest jednak dość skąpa i ogranicza się do przesłania linku z pole-
ceniem świetnego spektaklu, który można obejrzeć w internecie. Trochę 
dziwny ten mail, ponieważ po długiej przerwie w kontaktach spodziewa-
libyśmy się czegoś więcej, ale może warto kliknąć?

NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ NA PHISHA
Phishing to powszechne działanie oszustów internetowych, polega-

jące na próbie wyłudzenia naszych wrażliwych danych przy wykorzysta-
niu zabiegów socjotechnicznych, czyli mówiąc potocznie manipulacji.

Oszuści mogą podszywać się pod naszych znajomych lub znane 
nam i budzące nasze zaufanie instytucje, aby nakłonić nas do kliknięcia 
w złośliwy link lub otwarcia złośliwego załącznika. Co to jest złośliwy 
link? To link prowadzący na przykład do fałszywej strony internetowej 
z usługą rejestracji lub logowania, która przechwytuje dane po ich wpro-
wadzeniu. Link może też spowodować zainfekowanie komputera i za-
instalowanie na nim złośliwego oprogramowania, które będzie śledzić 
nasze działania w sieci i w efekcie również do przechwycenia wprowa-
dzanych przez nas wrażliwych danych, takich jak numer PESEL, seria 
i nr dowodu tożsamości, dane logowania do bankowości internetowej.  

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED PHISHINGIEM?
Odbierając maila od „znajomego” otrzymaliśmy też sygnały świad-

czące o tym, że mail może być fałszywy. Przecież znajomy dawno się 
do nas nie odzywał i nagle bez słowa wstępu i wyjaśnienia przesyła nam 
link do strony ze spektaklem? Każda taka niestandardowa sytuacja po-
winna wzbudzić nasze podejrzenia. 

ADRES NADAWCY 
Warto więc sprawdzić, czy jest to na pewno mail od naszego zna-

jomego, sprawdzając dokładnie adres mailowy – czy nie różni się nie-
znacznie od prawdziwego adresu, z którego zawsze otrzymywaliśmy od 
niego maile, np. kropką pomiędzy imieniem i nazwiskiem, czy też zasto-
sowaniem podobnych liter np. „r” i „n”, które obok siebie wyglądają jak 
„m”. Aby to sprawdzić można skopiować adres nadawcy do dokumentu 
Word i powiększyć czcionkę.

link od „znajomego” –  warto wiedzieć zanim klikniesz!
W związku z trwającą pandemią i licznymi ograniczeniami w korzystaniu z ulubionych miejsc rozrywki,  takich jak 
kina, teatry, czy kawiarnie i restauracje, a także ograniczeniem naszych kontaktów towarzyskich, coraz więcej czasu 
poświęcamy na rozrywkę w internecie i za jego pośrednictwem kontaktujemy się również ze znajomymi. Co może nam 
wtedy grozić i jak tych zagrożeń uniknąć, dowiesz się z poniższego artykułu.

ZAWIS KURSORA
Co jednak, jeśli mail wydaje się wiarygodny i mamy ogromną ochotę 

obejrzeć ciekawy spektakl? W takiej sytuacji warto dokładnie sprawdzić 
link. W tym celu najlepiej wykonać tzw. zawis kursora, a więc najechać 
kursorem na link, nie klikając jednak w niego! Pokaże nam się wtedy 
prawdziwy adres, do którego link nas odsyła – niekoniecznie taki sam, 
jak ten widoczny w mailu.

CO ZROBIĆ, GDY ROZPOZNAMY PHISHING?
Jeśli więc nadesłany e-mail budzi nasze podejrzenia i potwierdzą się 

one po sprawdzeniu adresu nadawcy oraz linku, powinniśmy zrobić tyl-
ko jedno – usunąć maila. Nie należy przesyłać maila do znajomych, aby 
podzielić się wrażeniami czy poprosić ich o sprawdzenie go, gdyż nara-
żamy ich wtedy na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy także, że złośliwy 
link możemy otrzymać nie tylko w mailu, ale również w wiadomości 
sms. Mamy wtedy do czynienia z tzw. smishingiem.

PAMIĘTAJ!
- Jeśli treść maila lub okoliczności, w jakich go otrzymałeś, budzą Twoje 
wątpliwości, zachowaj czujność i sprawdź go dokładnie
- Sprawdź, czy adres nadawcy jest prawdziwy i nie ma literówek lub 
znaków specjalnych wewnątrz adresu
- Nigdy nie klikaj w linki otrzymane w mailu bez sprawdzenia ich, a naj-
lepiej wejdź bezpośrednio na stronę instytucji, z której usługi chcesz sko-
rzystać i sprawdź czy oferuje to, o czym była mowa w mailu.
- W razie wątpliwości lub obaw, zwróć się do osoby, do której masz za-
ufanie i która ma większą wiedzę na temat zagrożeń w sieci i opowiedz 
jej o zdarzeniu.

BĄDŹ CZUJNY!

które odwiedzi bibliotekę, będzie mogło wypożyczyć wylosowane przez 
siebie książki-niespodzianki.

Przypominamy również, że maj jest ostatnim miesiącem na obejrze-
nie wystawy grafik Ewy Kantorczyk w Galerii Pod Korabiem w Łaskiej 
Książnicy. Od 1 czerwca zapraszamy na wystawę fotografii Marcina Dy-
balskiego.

Serdecznie zapraszamy.               Joanna Miller

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z naj-
większych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on re-
alizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie 
uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wie-
dzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczo-
ści, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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Efektem realizacji innowacji był m.in. kon-
kurs pt. „W świecie origami” wraz z wystawą 
prac wykonanych wspólnie z rodzicami. Po-
wstały przepiękne i pomysłowe prace z papie-
ru, które stworzyły unikatowe i barwne wysta-
wy tematyczne: Powietrze, Las, Ogród, Woda 
i Zwierzęta. Duży wkład pracy rodziców, dzieci 
i nauczycieli został nagrodzony pamiątkowymi 
dyplomami, książeczkami, nowymi zabawka-
mi i satysfakcją ze zdobytych umiejętności.

W ramach innowacji w przedszkolu zor-
ganizowane zostały również spotkania z cie-

kreatywne przedszkolaki w „piĄtce”
W Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku od października 2020 r. realizowana jest innowacja 
organizacyjno-programowa „Kreatywne przedszkolaki”. W związku z tym, nauczyciele w każdej grupie wiekowej 
zorganizowali kąciki - miejsca do zabawy i pracy, pozwalające na odkrywanie u dzieci własnych możliwości, rozwijanie ich 
pasji, talentów i zainteresowań. Comiesięczne spotkania, podczas których dzieci dokonują samodzielnie wyboru, w jakiej 
„krainie” chcą tworzyć - służą rozwijaniu umiejętności kulinarnych, plastycznych, tanecznych, teatralnych i naukowych.

kawymi ludźmi podczas celebracji szczegól-
nych dni, takich jak: „Dzień włoski” i „Dzień 
francuski”. Dzieci miały okazję poznać piękne 
kraje, jakimi są Włochy i Francja, za pomocą 
filmików na tablicy interaktywnej oraz zajęć 
i zabaw. Pani dyrektor zaprosiła na tę okolicz-
ność gości - A. Florczak i A. Laurent, którzy 
opowiedzieli dzieciom o ciekawych miejscach 
we Włoszech i Francji. 

Dużą radość sprawiła przedszkolakom na-
uka języków włoskiego i francuskiego. Dzie-
ci z wielką radością powtarzały proste zwroty 

grzecznościowe, nazwy zwierząt i liczebników. 
Włochy to „ojczyzna pizzy”, więc wszystkie 
dzieci mogły skosztować tego włoskiego przy-
smaku w dniu pizzy. Ponadto milusińscy przy-
rządzili w Kuchcikowie, pyszny włoski deser 
„Panna cottę” oraz bagietki z serem, którymi 
poczęstowali przemiłych gości. Na pamiątkę 
gość z Francji podarował dzieciom małe fla-
gi ze swojej ojczyzny, a A. Florczak przeka-
zała książeczkę do biblioteki przedszkolnej 
pt. „Pinokio”. Po spotkaniach z dziećmi, nasi 
goście z zachwytem zwiedzali wystawę prac 
„W świecie origami”. Już niedługo zaprosimy 
kolejnego gościa na „Dzień japoński”.

Realizacji innowacji służą także kółka za-
interesowań prowadzone przez naszych na-
uczycieli: matematyczne, taneczne, teatralne 
i plastyczno – techniczne. W marcu na zaję-
ciach kółka matematycznego został przepro-
wadzony Turniej Warcabowy z okazji „Mię-
dzynarodowego Dnia Matematyki”, a w kwiet-
niu z okazji „Międzynarodowego Dnia Tańca” 
dzieci uczęszczające na kółko taneczne zapre-
zentowały pozostałym przedszkolakom układy 
choreograficzne tańców do współczesnej mu-
zyki z wykorzystaniem rekwizytów. W maju 
z okazji „Międzynarodowego Dnia Teatru” 
dzieci biorące udział w zajęciach kółka teatral-
nego zaprezentują swoim kolegom przedsta-
wienie pt. „Czerwony Kapturek”. 

Serdecznie zapraszamy na stronę interne-
tową przedszkola - www.pp5lask.wikom.pl, na 
której umieszczone są opisy wydarzeń wraz ze 
zdjęciami. 

Zofia Molenda-Kimla
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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)

Ten ostatni sukces jest tym cenniej-
szy, że Katarzyna Staśkowska, z zawodu 
policjantka pracująca jako rzecznik pra-
sowy w Komendzie Powiatowej Policji  
w Łasku, z powodu pandemii zrobiła sobie, jak 
sama mówi, przerwę w treningach. Oczywiście 
przed występem na scenie „Monopolis” w Ło-
dzi wróciła do treningów i dom zamieniła na 
siłownię. Precyzyjne wypracowanie sylwetki 
wymaga morderczej pracy i wielu wyrzeczeń.

Naszej medalistce, rozsławiającej Łask 
i tutejszą komendę policji, gratulujemy osią-
gnięć i życzymy kolejnych sukcesów.

(PO)

kolejne złoto dla łaskiej policjantki

Gdy do naszych drzwi zapuka rachmistrz 
Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 (rozpoczął się  
1 kwietnia br.) i zapyta o nasze zarobki, 
oszczędności, cenne przedmioty, numer 
konta czy PIN – możemy być na sto procent 
pewni, że mamy do czynienia z oszustem. 
Główny Urząd Statystyczny – organizator 
spisu nie pyta o takie sprawy, a ponadto 
z powodu pandemii rachmistrzowie aż 
do odwołania nie będą odwiedzać nas 
w domach. Wszystkie sprawy związane 
ze spisem załatwiamy przez internet lub 
telefonicznie. Urząd Miejski w Łasku na 
miejscu pomaga seniorom w dokonaniu 
samospisu.

nie dajmy się oszukać
Od 12 kwietnia br. w urzędzie spisało się już 

blisko 100 osób. 17 maja br. swoją pracę przez 
telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Zgod-
nie z ustawą nie można im odmówić podania wła-
ściwych danych. Problem w tym, że chęć na ich 
pozyskanie mają także osoby działające niezgod-
nie z prawem. Policja ostrzega przed oszustami 
podszywającymi się pod urzędników! Moment 
na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego 
jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

Także w sytuacji, gdy obowiązek spisowy 
został już zrealizowany przez internet albo po-
przez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić 
do respondentów w tej sprawie. Tego rodzaju 
kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Zapoznajmy się wcześniej z zakresem py-
tań spisowych dostępnych na stronie Spisu. 

Rachmistrz z pewnością nie zapyta o: zarobki, 
oszczędności, cenne przedmioty w domu, nu-
mer konta, PIN do karty czy dane logowania do 
bankowości internetowej. Takich pytań w for-
mularzu spisowym po prostu nie ma. Rachmi-
strzowie nie mogą też robić zdjęć naszych do-
kumentów, nie mogą żądać jakichkolwiek opłat.

W celu dokonania samospisu, należy wejść na 
stronę https://nsp2021.spis.gov.pl i wypełnić za-
mieszczony tam formularz. Rachmistrzowie będą 
dzwonić do respondentów z numerów 22 828 88 88  
lub 22 279 99 99. Można również zadzwonić  
pod numer 22 279 99 99 wew. 1 i samodzielnie  
spisać się przez telefon.

Policja apeluje, by nie dać się oszukać. 
Zadbajmy szczególnie o seniorów i ewentual-
nie pomóżmy im w dokonaniu samospisu. Nie 
damy wówczas szansy oszustowi i złodziejowi!

(P)

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji 
i Spraw Społecznych przypomina, 
do dnia 31 maja 2021 r. należy uiścić  
II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 
2021. W przypadku niedokonania opłaty 
w ustawowej wysokości i w terminie do 
dnia 31 maja 2021 r. przedsiębiorca może 
jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 
30 kolejnych dni, przy czym kwota do 
zapłaty zostaje powiększona o 30% 
opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń 
w danym roku kalendarzowym.

przypominamy Niedokonanie opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Powyższy obowiązek dotyczy sprzedaw-
ców napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel).

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Ła-
sku z dnia 31 marca 2021 r. zostali zwolnieni 
przedsiębiorcy z gminy Łask z opłaty należ-
nej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
(gastronomia). 

Choć w 2017 roku na Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness, najstarszej 
na świecie federacji amatorskiej kulturystyki, zajęła II i III miejsce w dwóch 
kategoriach nie przewidywano chyba, że zrobi tak wielkie postępy i stanie się 
prawdziwym objawieniem. Potem przyszły kolejne sukcesy i medale: w 2018 
roku podwójne złoto, w następnym roku również złoto. W tym miesiącu odniosła 
kolejny spektakularny sukces - w Łodzi podczas Polish Championships znów 
zdobyła złoty medal w kategorii ladies trained figure federacji PCA, co oznacza,  
że w październiku pojawi się na mistrzostwach PCA Universe w Birningham.

Aż pięć pojazdów zderzyło się 18 bm. na 
trasie ekspresowej S-8, na wysokości Teo-
dorów, między węzłami Zduńska Wola 
i Łask. W wypadku brały udział trzy sa-
mochody osobowe, bus oraz ciężarówka. 
Poszkodowanymi zostali obywatele Ukra-
iny oraz Gruzji, dwie osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło ok. godz.14.30, a utrud-
nienia w ruchu trwały do godz. 18.30. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem 
marki Peugeot Rover nie dostosował szybkości 
do warunków na drodze i uderzył w tył naczepy 
ciężarówki, w wyniku czego stracił panowanie 
nad samochodem. W tej sytuacji kolejne pojaz-
dy zaczęły wpadać na siebie. Przez kilka godzin 
policja kierowała pojazdy na drogi lokalne, po-
tem udrożniono przejazd pasem szybkim w kie-
runku Wrocławia.                                            (P)

zderzenie pojazdÓw na s-8
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Świat wokół nas się zmienia. Coraz mniej 
jest uroczych miejsc i zielonych placów nie 
dotkniętych niszczycielską działalnością 
człowieka. Żeby chronić przyrodę, 
trzeba nie tylko o tym mówić, ale zacząć 
też i działać. Aby zmienić nastawienie 
człowieka do środowiska, trzeba zacząć 
już od najmłodszych dzieci.

Dlatego w Przedszkolu Publicznym nr 4 
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi odby-
ły się zajęcia terenowe, mające na celu uświa-
domienie dzieciom, jakie niebezpieczeństwo 
grozi środowisku naturalnemu ze strony czło-
wieka, rozwijanie troski o obecną i przyszłą ja-

dzieŃ ziemi w pp nr 4
Uczą się od małego o potrzebie troski o nasze środowisko

Okręg Łódzki Polskiego Związku 
Działkowców na rok 2021 ogłosił konkurs 
okręgowy pn. „Rzeźby roślinne na działce 
w ROD”. W konkursie mogą wziąć 
udział wszyscy działkowcy posiadający 
tytuł prawny do działki rodzinnej 
i pielęgnujący rośliny w różnego rodzaju 
spirale, geometryczne kształty czy 
bardziej zaawansowane formy. 

W dniu 9 maja w Łasku, w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Inki-
Siedzikówny odbyły się zawody modeli 
halowych z napędem gumowym, 
pierwsza eliminacja do Pucharu Polski 
w klasach A-6 i A-6/M. 

Zawody były dofinansowane przez gminę 
Łask. Imprezę otworzył burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek, witając zawodników z Czę-
stochowy, Grodkowa, Łasku, Suwałk, Witko-
wa i Wrocławia i życząc udanych lotów.

Sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 5 
umożliwiła rozegranie zawodów w reżimie 

zawody modelarskie pod patronatem burmistrza łasku

konkurs dla działkowcÓw

Odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku było dziejowym wydarzeniem 
w historii naszego kraju, również Łasku.

Dwadzieścia lat później w 1938 roku spo-
łeczeństwo miasta upamiętniło ten przełomo-
wy fakt. U zbiegu dzisiejszej ulicy Warszaw-
skiej i 9 Maja (wtedy Piłsudskiego), miejscu, 
które miało już swoją historię (stał tu drewnia-
ny kościółek pw. św. Anny, potem cerkiew pra-
wosławna), sposobem gospodarczym zbudo-
wano Pomnik Niepodległości. Autorami pro-
jektu byli Heintz i pochodzący z Łasku młody 
absolwent architektury – Zenon Siemiński. 

Pomnik, w formie trzech złączonych ze 
sobą słupów, każdy innej wysokości, posado-

wiono na betonowej podstawie, na którą wcho-
dziło się po siedmiu stopniach. Na frontowej 
stronie pomnika, u podstawy słupów symbo-
lizujących zjednoczenie państwa polskiego, 
wykonano stylizowanego orła bez korony. 
W otoczeniu słupów betonowych obłożonych 
łupanym kamieniem i obsadzonych roślinno-
ścią, pomnik prezentował się okazale. Zwracał 
uwagę każdego, kto przebywał w tej okolicy.

Niestety, niedługo po rozpoczęciu okupa-
cji niemieckiej łaski symbol odrodzonego pań-
stwa polskiego został zburzony. 

Dziękujemy osobom, które podały nazwi-
ska dwóch kobiet z fotografii zamieszczonej 
w kwietniowym numerze „Panoramy”: pierw-

kość życia. Na dzieci czekało 8 stacji, a przy 
każdej zadanie. Dzieci poznały „Kapacza - 
Chlapacza”, który uwielbia taplać się w brud-

nych, zanieczyszczonych jeziorach i rzekach, 
psuje w domach krany, by ludziom ciekła i ka-
pała z baterii woda, Drzewożercę - szkodnika 
lasów, przez którego z lasów uciekają zwie-
rzęta, ptaki, owady, ginie roślinność, usychają 
drzewa, czy też Energojada, niszczącego i ży-
wiącego się energią. Wspólnie segregowały 
śmieci do odpowiednich koszy, oczyszczały 
wodę czy wzbogacały wiedzę o nowe słownic-
two.

Uwieńczeniem dnia było złożenie przysięgi 
Przyjaciela Ziemi oraz wręczenie odznak. Pozna-
wana i utrwalana w ten sposób wiedza, na pewno 
rozbudzi w dzieciach chęć dbania o naszą planetę.

P. Derewenda, M. Drożdż

sza od lewej Władysława – starsza córka Fe-
licji i Kazimierza Dąbrowskich oraz Sabina 
Renkowska (w białej sukience).

L. Olszewska - MHŁ

sanitarnym, ale utrudniła starty zawodnikom. 
Przez konstrukcję dachu, często modele koń-
czyły lot na kratownicach.

Następne eliminacje odbędą się w Kłom-
nicach, Witkowie i Grodkowie, suma punktów 
zdobytych w trzech imprezach ustali lokatę 
w Pucharze Polski. Kategoria A-6 jest rozgry-
wana bez ograniczeń wiekowych, lecz z ko-
niecznością posiadania licencji sportowej AP, 
wyodrębnia się Juniorów Młodszych. W kate-
gorii A-6/M ograniczony jest wiek do lat 14 bez 
konieczności posiadania licencji sportowej. 

W kategorii A-6/M wystartowało 16 za-
wodników, w kategorii A-6 wystartowało 
16 zawodników, wyodrębniono 11 Juniorów 
Młodszych. 

Andrzej Pikosz

Co zrobić by wziąć udział w konkursie? 
Wypełnić niezbędne załączniki oraz wykonać 
zdjęcia formowanych okazów. Na zgłosze-
nia czekamy do 31 lipca 2021 roku. Materiały 
można przesyłać na adres mailowy lodz@pzd.pl 
lub na adres biura okręgu - Warecka 3, 92-202 
Łódź.

Szczegółowe informacje w sprawie kon-
kursu znajdują się na stronie internetowej okrę-
gu www.lodz.pzd.pl



 

SPACERKIEM  PO  ŁASKU


